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Immanuel Kant – In memoriam 
 

FILOSOFIA  KANTIANA A ISTORIEI 
ŞI SEMNIFICAŢIILE EI ACTUALE 

 
Ioan N. ROŞCA 

 
 

 
 

1. Socializarea şi progresul contradictoriu al omului 
Concepţia lui Kant despre istoria societăţii se împleteşte strâns cu antropo-

logia sa. Potrivit lui, aşa cum omul este premisa sine qua non a societăţii omeneşti, 
tot aşa explicaţia dată  de el naturii omului constituie punctul de plecare pentru filo-
sofia sa a istoriei.  De aceea, înainte de a aborda principalele probleme care confi-
gurează filosofia sa a istoriei, ne vom referi, succint, la concepţia sa despre om.  

În antropologia sa, Kant a pornit de la ideea că, în stare de natură, omul se 
caracterizează printr-o sociabilitate antisocială, în sensul că e înclinat nu numai spre 
relaţii cu semenii săi, ci şi spre agresivitate. Potrivit lui, omul natural este, cum 
spusese Rousseau, un „animal stupid şi mărginit”, căci este lipsit de raţiune şi îmbol-
dit doar de instincte. Dar, spre deosebire de Rousseau, care distingea ca atribute 
înnăscute nu numai dragostea de sine, ci şi mila, concepe instinctele omului primitiv 
numai ca porniri individualiste, lipsite de orice sentiment al binelui. Potrivit lui, omul 
îşi afirmă disponibilităţile sale moral-spirituale exclusiv în societate. Mai mult, în 
societate dimensiunea moral-spirituală prevalează asupra celei de om al naturii,  fără 
să o domine însă complet niciodată.  

Kant a susţinut că, în procesul socializării şi al desăvârşirii sale, omul a parcurs 
mai mulţi paşi. 

Primul, a constat în faptul că, o dată cu apariţia raţiunii, şi ajutat şi de imagi-
naţie,  omul a început să fie înclinat spre „lux”, spre bunuri independente de instincte. 

Al doilea, a fost acela că omul şi-a ales singur un mod de viaţă superior, 
transformând pofta sexuală în dragoste, sentimentul agreabilului în gust pentru frumos 
şi descoperind binele, care constituie adevăratul temei al relaţiilor dintre oameni. 

Al treilea, a însemnat faptul că omul  şi-a reprezentat viitorul, detaşându-se 
de clipa prezentă, dar sporindu-şi grija pentru ce va urma. 

Al patrulea, şi ultimul pas, l-a ridicat pe om la înţelegerea că el este scopul 
naturii şi, deci, că celălalt trebuie considerat el însuşi ca scop, astfel că „omul intră 
într-o egalitate cu toate fiinţele raţionale”.1  

Kant a susţinut, ca şi Rousseau, că perfecţionarea facultăţilor umane, a raţiunii 
şi libertăţii a avut şi unele consecinţe care s-au întors împotriva omului însuşi, cum 
au fost, în plan moral, viciile, iar sub aspect fizic, suferinţele provocate de o mulţime 
de rele ale vieţii. Dar, spre deosebire de Rousseau, a considerat că numai progresul 
individului uman e contradictoriu, în timp ce omenirea, datorită transmiterii cunoş-
tinţelor de la o generaţie la alta, avansează continuu de la mai rău la mai bine. 

                                                           
1 Immanuel Kant, Începutul probabil al istoriei omenirii, în vol. Despre frumos şi 

bine, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p.261. 
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2. Temeiul, motorul şi mijlocul progresului 
Potrivit lui Kant, progresul istoric are un dublu temei: natura şi providenţa. 
Natura constituie temeiul progresului istoric întrucât în sânul ei s-a petrecut 

un progres fiziologic, care a dus la apariţia raţiunii şi, de asemenea, în sensul că 
este o lege a naturii ca toate dispoziţiile umane orientate spre exercitarea raţiunii să 
se dezvolte în întregime în genul uman (prin transmiterea cunoştinţelor de la o 
generaţie la alta) şi nu în individ, care are o viaţă scurtă. 

Providenţa este cauza cea mai înaltă care predetermină mersul lumii şi, prin 
înţelepciunea sa adâncă, îndreaptă omenirea spre scopul ei obiectiv final. 

Motorul progresului (la care apelează natura sau/şi Providenţa) îl constituie 
socialitatea antisocială, care, la omul social, se manifestă sub forma conflictului 
dintre atitudinea de a accepta opţiunile altora şi tendinţa spre gândire proprie. 

În consecinţă, mijlocul cel mai important al progresului îl constituie lumina-
rea. În acest sens, Kant afirma: „Luminarea este ieşirea omului din minorat a cărui 
vină o poartă el însuşi. Minoratul este neputinţa omului de a se servi de inteligenţa 
sa fără a fi condus de altul. Vinovat se face omul de această stare, dacă pricina 
minoratului nu este lipsa inteligenţei, ci lipsa hotărârii şi curajului de a se servi de 
ea fără  conducerea altuia. Sapere aude! Îndrăzneşte să te serveşti de inteligenţa ta 
proprie! – aceasta este lozinca luminării”.2  

În acelaşi spirit, în lucrarea sa din 1790, Critica puterii de judecare, filosoful 
consideră că luminarea înseamnă, în esenţă, ca omul  să facă uz de propria sa gândire 
în mod liber, iar nu condus de ceilalţi, de opiniile încetăţenite. Totodată, cultivarea 
unui mod de gândire liber înseamnă ca gândirea omului să fie activă şi autonomă (să 
depindă de ea însăşi, de propriile sale legi), iar nu pasivă şi eteronomă (dependentă 
de motive empirice sau de judecăţi prestabilite de alţii, de pre-judecăţi). Dintre 
prejudecăţi, cea mai mare este socotită a fi superstiţia, adică „reprezentarea  naturii ca 
nefiind supusă regulilor pe care i le pune la bază  intelectul”3, aceasta fiind consi-
derată ca o orbire ce denotă nevoia de a fi condus de alţii. De aceea, autorul Criticii 
raţiunii pure  afirmă că „eliberarea de superstiţie se numeşte luminare...deşi această 
denumire se referă şi la eliberarea de prejudecăţi în genere”.4   

Precum ştim, Kant susţine că orice om poate gândi liber sau autonom, pentru 
că gândirea fiecăruia conţine atât categoriile prin care intelectul ordonează 
reprezentările provenite de la lucrurile externe, cât şi legea morală prin care raţiu-
nea practică orientează conduitele şi relaţiile dintre oameni. Totuşi, după cum vom 
vedea, el este de părere că este anevoios ca oamenii să se elibereze de prejudecăţi, 
întrucât cei mai mulţi au tendinţa de a depăşi limitele fixate de legile intelectului. 
Aceştia vor avea nevoie de exemplul de gândire liberă oferit de cei mai învăţaţi, 
care, la rândul lor, au nevoie de libertatea  dată de guvernanţi de a-şi expune public 
ideile. Prin urmare,  luminarea  nu depinde numai de individul uman. În viziunea 
kantiană, luminarea publicului, a celor mulţi, este impulsionată de cei puţini, de cei 
învăţaţi, care dispun de cunoştinţe şi argumente raţionale. Totuşi, concepţia 
kantiană nu este elitistă, deoarece susţine că, pentru a contribui la realizarea  
progresului social, fiecare om poate şi trebuie să se lumineze, să-şi folosească propria 

 
2 Idem, Răspuns la întrebarea: Ce este „luminarea”?,  în vol.  Despre frumos şi bine,  

ed. cit., p.255. 
3 Idem, Critica facultăţii de judecare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1981, p. 189.  
4  Ibidem, p. 189-190. 
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raţiune,  chiar dacă va fi ajutat în această privinţă de dezbaterile publice realizate 
de învăţaţi. În plus, chiar dacă ar fi luminat sau capabil de a se lumina, individul 
nici nu-şi poate manifesta gândirea liberă în aceeaşi măsură în orice întrebuinţare a 
raţiunii sale.      

Kant distinge între întrebuinţarea publică a propriei raţiuni şi întrebuinţarea 
ei particulară. Utilizarea ei publică este „întrebuinţarea ce-o face cineva de ea ca 
savant înaintea întregului public al cititorilor”.5 Aceasta necesită şi libertatea de 
întrebuinţare publică a raţiunii, libertate pe care, evident, nu şi-o poate conferi 
individul, ci, cum spuneam, trebuie să-i fie permisă de guvernanţi. În acest sens, 
filosoful afirmă: „Pentru această luminare nu se cere însă nimic decât libertate; şi 
anume cea mai inofensivă dintre tot ce se poate numi libertate, adică aceea de a 
face în toate privinţele de raţiunea proprie  întrebuinţare publică”.6 Prin puterea ei 
de influenţă, utilizarea publică a raţiunii este considerată a fi forma ce asigură 
progresul luminării între oameni. 

Utilizarea particulară a propriei raţiuni înseamnă folosirea ei într-un post civil 
sau într-o funcţie civilă. Filosoful opinează că această ipostază a folosirii raţiunii nu 
mai necesită aceeaşi libertate de exercitare şi nu mai joacă un rol la fel de important 
pentru răspândirea luminării între oameni, ci „poate fi adeseori îngrădită în hotare 
foarte strâmte, fără ca prin aceasta să fie oprit prea mult progresul luminării”.7 

Vom încerca să lămurim rolul acordat de Kant fiecăreia din cele două între-
buinţări ale raţiunii. 

Despre întrebuinţarea publică a propriei raţiuni, este de remarcat, mai întâi, 
că, aici, libertatea de cugetare este dublată de o libertate de exprimare publică, asu-
mată de individ, dar acordată de către stat. Apoi, fapt important, dreptul la liberă 
exprimare presupune răspândirea nu a oricăror idei, ci a celor care respectă legile 
gândirii şi pe care omul le cunoaşte în calitate de savant sau, mai bine spus, de 
învăţat (Gelehrte). Prin urmare, pivotul luminării este cunoaşterea raţională, iar 
agenţii ei nemijlociţi sunt oamenii învăţaţi. 

S-ar părea că există o contradicţie între îndemnul luminist „Sapere aude!” şi 
ideea că libertatea de întrebuinţare particulară a raţiunii, într-un post civil sau într-o 
funcţie civilă, poate fi îngrădită fără ca mersul luminării să sufere prea mult. De 
fapt, Kant consideră că este necesar ca oamenii să-şi folosească propria raţiune şi în 
postul sau funcţia pe care le ocupă, dar observă îndreptăţit că, în ierarhia din care 
fac parte, libertatea lor este limitată de cerinţa de a se supune ierarhiei respective şi 
de a respecta comenzile primite. Într-adevăr, aşa cum observă Kant, ofiţerul le zice 
soldaţilor să nu discute, ci să execute ordinul, iar preotul le cere credincioşilor să 
nu discute, ci să creadă. Ca învăţaţi, şi subordonaţii au dreptul să supună criticii 
publice imperfecţiunile instituţiei din care fac parte, dar, ca slujbaşi, au şi obligaţia 
de a respecta legile sistemului respectiv. Şi ca slujbaşi, ei pot gândi oricât de liber, 
dar nu-şi pot exprima liber ideile sau nu pot împinge până acolo manifestarea 
gândirii lor critice încât să nu mai respecte regulile instituţiei lor sau reglementările 
juridice în vigoare. În această privinţă, Kant este împotriva nesocotirii legilor 
existente, a insubordonării civile, a anarhiei sau schimbărilor sociale prin revoluţie.  
În concepţia sa, revoluţia poate duce la liberarea de un despotism personal şi o 
asuprire generată de setea de înavuţire şi dominaţie, dar nu va reforma mentalitatea 

 
5 Immanuel Kant, Răspuns la întrebarea: Ce este “luminarea”?, în vol. Despre 

frumos şi bine, ed. cit. p. 256-257. 
6 Ibidem, p. 256. 
7 Ibidem, p. 256. 
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mulţimii, care va fi călăuzită de noi prejudecăţi. Or, credinţa sa fermă este că pro-
gresul prin raţiune şi, în consecinţă, prin conduită morală se poate realiza numai în 
condiţiile domniei legii, a păcii interne. 

Sensul diferenţei dintre cele două utilizări ale raţiunii discriminate în articolul 
din 1784, Răspuns la întrebarea: Ce este  „luminarea”, devine şi mai pregnant şi 
chiar evident, dacă avem în vedere şi principalele obiective sau ţinte ale folosirii 
critice a raţiunii. În această privinţă, în studiul intitulat Ideea kantiană a luminării, 
Mircea Flonta consideră că obiectivele criticii kantiene vizate de articolul din 1784 
fuseseră afirmate iniţial în prefaţa primei ediţii a Criticii raţiunii pure, unde Kant 
observa că vor de obicei să se sustragă criticii religia „prin sanctitatea” ei  şi legis-
laţia prin „maiestatea” ei. În consecinţă, autorul studiului amintit afirmă: „Sugestia 
mea este că răspunsul lui Kant la întrebarea «Ce este luminarea?» conţine tocmai 
justificarea pe care o dă filosoful dreptului de a supune religia şi legislaţia, ca reali-
tăţi istorice pozitive, examenului critic liber şi public al raţiunii omeneşti.”8  

Într-adevăr, şi în articolul din 1784 filosoful se referă în special la examenul 
critic al formelor vieţii religioase şi al principiilor guvernării. Să nu uităm însă că 
în Critica puterii de judecare din 1790, la care ne-am referit, el definea luminarea 
ca „eliberare de superstiţie”, iar superstiţia ca dezacord al reprezentărilor despre 
natură cu legile intelectului, eliminarea acestui dezacord  necesitând, desigur, 
răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice despre natură. Ce-i drept, şi în Critica din 1790 
adăuga că luminarea înseamnă şi eliberare de prejudecăţi în genere. De aceea, 
putem considera că, potrivit înţelegerii kantiene, luminarea vizează atât obiectivul 
general al cultivării  propriei raţiuni în mod liber şi autonom, potrivit propriilor ei 
legi şi, deci, al eliberării de prejudecăţi în genere, cât şi obiective particulare, 
subsumate celui general, dintre care în Critica din 1781 şi, articolul din 1784, sunt 
puse pe prim plan examenul critic al religiei şi cel al legislaţiei, iar în critica din 
1790 este accentuat cel al eliminării superstiţiilor din reprezentările despre natură.  

De fapt, indiferent de  accent, toate obiectivele particulare amintite au fost  
permanent avute în vedere de Kant şi toate necesitau cultivarea raţiunii, atât în  
întrebuinţarea ei particulară, cât şi în cea publică, dar nu acelaşi tip de exerciţiu al 
raţiunii (gândirii), aşa cum fiecare utilizare necesita şi un anumit grad de libertate, 
deşi, cum observa Kant, nu la fel de înalt. Ştiinţa, ca antidot al superstiţiei, presu-
punea aplicarea intelectului cu categoriile sale la reprezentările sensibilităţii şi 
reclama o libertate la fel de mare atât în activitatea particulară a cercetătorului, cât 
şi în cea publică. În schimb, analiza critică a religiei şi a legislaţiei se realiza, 
potrivit concepţiei kantiene, nu prin ştiinţă, ci prin punerea lor de acord cu exigen-
ţele  raţiunii morale, ceea ce necesita o libertate a omului în exprimarea publică a 
raţiunii sale, dar nu şi în folosirea ei privată, unde, prin status-ul său, fiecare avea 
de respectat ordinea politică existentă, în care religia dominantă era considerată 
religie de stat, iar legile juridice erau, prin excelenţă, opera statului respectiv. 

În concluzie, luminismul kantian, ca şi cel rousseauist de care este influenţat, 
nu reduce luminarea la răspândirea ştiinţei, dar nici nu ignoră importanţa acesteia. 
Accentuând pe morală şi pe religia reformată moral, Kant include în sfera luminilor 
raţiunii şi legislaţia pe baze morale, şi, desigur, ştiinţa, şi chiar arta.   

Kant afirmă şi existenţa unei reciprocităţi între luminare şi forma de stat. Pe 
de o parte, libertatea de gândire influenţează treptat şi „libertatea de acţiune” a 

 
8 Mircea Flonta, Ideea kantiană a luminării, în vol. coordonat de Mircea Flonta şi 

Hans-Klaus Keul, Filosofia practică a lui Kant, Bucureşti, Editura Polirom, 2000, p. 244. 
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poporului „şi, în sfârşit, chiar asupra principiilor guvernării”9. Pe de altă parte, 
libera cugetare este, la rândul său, influenţată de guvernare şi, de aceea, reclamă o 
anumită formă de stat. În anul în care Kant îşi publica articolul despre ce este 
luminarea, pe tronul Prusiei se afla împăratul Friedrich al II-lea, un monarh lumi-
nat, care acordase supuşilor săi anumite drepturi de exprimare, încât filosoful din 
Königsberg considera că secolul luminii este secolul lui Friedrich cel Mare. 
Filosoful va continua să creadă în valoarea luminilor de a impune progresul istoric, 
deşi următorul monarh, Friedrich Wilhelm al  II-lea, va oprima luminismul.   

 
3. Rolul statului constituţional 

Kant caracterizează un stat fie în funcţie de forma stăpânirii, adică de numărul 
de persoane care deţin puterea de stat supremă, fie după modul de conducere sau 
forma de guvernare, „care se referă la modul întemeiat constituţional ... prin care 
statul îşi foloseşte omnipotenţa”10.  

După forma stăpânirii, filosoful operează distincţia obişnuită între autocraţie 
sau puterea princiară (unde unul singur conduce), aristocraţie sau puterea nobililor 
(unde unii, cârmuiesc) şi democraţie sau puterea poporului (unde toţi posedă puterea 
supremă). 

Potrivit lui Kant, de cea mai mare importanţă pentru asigurarea libertăţii de 
gândire este nu forma de conducere, ci forma de guvernare. Aceasta este fie repu-
blicană, fie despotică. În explicaţia kantiană, republicanismul separă puterea execu-
tivă (a guvernului) de cea legislativă, în timp ce despotismul unifică cele două puteri, 
statul ratificând autoritar legile pe care el însuşi le-a dat. 

Constituţia republicană, spune Kant, este singura care provine din ideea 
contractului originar. Iar ideea contractului originar exprimă, potrivit lui, nu un fapt 
istoric, real, ci unul fictiv, fiind o idee raţională, regulativă, adică un ideal de urmărit. 
De aceea, pentru că se potriveşte contractului social, unui acord ideal între oameni, 
constituţia republicană trebuie să constituie temeiul oricărei legislaţii juridice a unui 
popor. Ea se întemeiază pe principiile libertăţii membrilor unei societăţi (ca oameni), 
ale dependenţei tuturor (ca supuşi) de o singură legislaţie comună şi ale egalităţii 
acestora (ca cetăţeni). În cadrul ei, conducătorul este, la rândul său, membru, iar nu 
proprietar al statului.                     

Principiile prin care este caracterizată constituţia republicană în scrierea 
kantiană din 1795 amintesc de deviza revoluţiei burgheze din Franţa de la 1789: 
liberté, égalité, fraternité, care viza crearea unui stat burghez al drepturilor şi liber-
tăţilor generale, identice pentru toţi. Concret, dezideratul politic kantian este acela 
al unei monarhii constituţionale, în care legile ar permite libertatea de gândire şi, 
deci, lărgirea progresivă a tuturor luminilor raţiunii..  

 
4. Proiectul păcii eterne 

Dezvoltarea plenară a dispoziţiilor naturale ale genului uman cere însă un acord 
ideal nu numai în interiorul unui stat, ci şi între state, astfel încât să se elimine 
războiul şi să se ajungă la o pace eternă. Altfel, conflictele dintre state, îndeosebi cele 
militare, ar bloca dezvoltarea aptitudinilor naturale ale oamenilor din interiorul fiecărui 
stat beligerant. 

 
9  Immanuel Kant, Răspuns la întrebarea: Ce este „luminarea”?, în vol. cit., ed. cit., p. 258. 
10 Idem,  Spre pacea eternă, în vol.  Scrieri  moral-politice,  Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1991, p.397. 
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Proiectul kantian de pace perpetuă cuprinde mai multe articole preliminare şi 
trei articole definitive. 

Articolele definitive în vederea păcii eterne cer următoarele: 1) „constituţia 
civilă a fiecărui stat trebuie să fie republicană”11; 2) „dreptul internaţional trebuie 
să fie întemeiat pe un federalism al statelor libere”12; 3) „dreptul cosmopolit trebuie 
să se limiteze la condiţiile ospitalităţii universale”.13 

Primele două articole definitive ale proiectului kantian de pace perpetuă sunt 
şi cele mai importante şi se susţin reciproc. Primul asigură pacea în interior împo-
triva despotismului samavolnic şi constituie premisa păcii externe, iar cel de-al doilea 
este menit să pacifice relaţiile dintre state şi să favorizeze afirmarea democratică şi 
paşnică în interiorul fiecărui stat confederat.  

Dintre articolele definitive, primul deschide perspectiva păcii eterne, pentru că, 
potrivit argumentării kantiene, într-o constituţie republicană declararea unui război 
nu depinde de bunul plac al celui aflat la conducere şi nu este decis din cauze neînsem-
nate, ci presupune asentimentul cetăţenilor, care, având de purtat povara războiului, 
cumpănesc şi decid, opunându-se, se înţelege, unui conflict care ar periclita genul 
uman. Cu alte cuvinte, cetăţenii unui stat constituţional democratic şi-ar obliga propriile 
guverne să urmeze o politică paşnică. 

Raportând primul articol kantian al păcii eterne la situaţia statelor din 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, filosoful german Jürgen Habermas constată că 
evoluţia istorică din secolele amintite a infirmat în mare parte presupoziţia 
optimistă a lui Kant privind influenţa populaţiei asupra politicii externe duse de  
statele naţionale democratice, pentru că, dimpotrivă, cu ajutorul ideologiei naţio-
naliste, aceste state au mobilizat masele să participe la războaiele de eliberare 
naţională. Pe de altă parte,  Habermas recunoaşte că  „ideea că o stare democratică 
în interior duce la un comportament paşnic al statului şi către exterior nu este pe 
de-a întregul falsă”, căci, „statele de orientare democrată nu poartă, ce-i drept, mai 
puţine războaie decât regimurile autoritare (de un tip sau altul); se comportă însă în 
relaţiile lor reciproce mai puţin războinic”.14 În plus, o comunitate republicană ar 
recurge la folosirea forţei militare nu numai din raţiuni particulare, ci  şi din dorinţa 
de a sprijini răspândirea unor forme neautoritare de stat.         

După opinia mea, primul articol kantian al păcii eterne merită să fie actualizat 
cu atât mai mult cu cât şi astăzi este nevoie să se reglementeze şi să se restric-
ţioneze democratic unele din prerogativele conducătorilor de state privind politica 
externă, mai ales atunci când se pune problema declanşării unui război sau şi numai 
a participării sau neparticipării la diferite conflicte armate.  

Al doilea articol definitiv este şi el extrem de important pentru instituirea 
păcii eterne, căci, aşa cum argumentează şi Kant, o uniune federativă de state, o 
societate a naţiunilor care să pună capăt războaielor, nu admite hegemonia unui 
stat, ci este o uniune de state libere. În acest sens, proiectul kantian se referă la o 
“ligă a naţiunilor”, iar nu la “statul naţiunilor”. Spre deosebire de alte proiecte 
similare din acel timp, care considerau că o uniune a popoarelor este un lucru 
imediat realizabil, proiectul kantian este conceput ca o idee regulatoare, realizabilă 

 
11 Ibidem, p. 394. 
12 Ibidem, p. 398. 
13 Ibidem, p. 402. 
14 Jürgen Habermas, Ideea lui Kant a păcii eterne  - la o distanţă istorică de două 

sute de ani, în vol. coordonat de Mircea Flonta şi Hans-Klaus Keul, Filosofia practică a lui 
Kant, ed. cit., p. 197. 
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treptat, într-un viitor indefinit. Iniţial mai restrânsă, uniunea de state ar urma „să 
înglobeze, în cele din urmă, toate popoarele de pe pământ”.15 

Nici acest articol nu este însă ireproşabil. Acelaşi filosof contemporan, 
Habermas, observă că „liga naţiunilor” proiectată de Kant are un caracter contra-
dictoriu „suficient de evident”, căci, pe de o parte, este o asociaţie liberă, bazată doar 
pe o obligaţie morală pe care şi-o asumă guvernele, iar pe de altă parte, are nevoie 
şi de o obligaţie juridică, fără de care „asocierea voluntară nu poate deveni una 
durabilă, ci rămâne subordonată constelaţiilor variabile de interese şi se va descom-
pune, precum mai târziu Liga Naţiunilor de la Geneva”.16  

Într-adevăr, Carta Naţiunilor Unite de astăzi diferă de proiectul kantian al „ligii 
naţiunilor” tocmai prin dreptul comunităţii naţiunilor de a aplica anumite sancţiuni 
membrilor ei care nu respectă anumite norme de drept, dar, în spiritul proiectului 
kantian, afirmă că  suveranitatea, integritatea teritorială şi unitatea naţională a unui 
stat trebuie să fie respectate pe deplin. 

Revizuit, al doilea articol definitiv al preconizatei păci eterne are o deosebită 
semnificaţie actuală, în condiţiile în care se discută nu numai despre sporirea 
competenţelor juridice ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ci şi despre raportul acesteia 
cu alte organizaţii internaţionale şi se pune problema dacă viaţa internaţională 
trebuie să graviteze în jurul unui singur pol de putere, sau al mai multor centre, sau, 
cum gândea Kant, să permită fiecărui stat să se rotească în jurul axei sale, într-o 
societate de state libere.  

Al treilea articol definitiv al unei păci permanente este o consecinţă a celui 
de-al doilea. Dacă asociaţia popoarelor se întemeiază numai pe o obligaţie morală, 
atunci dreptul care poate guverna o asemenea stare cosmopolită trebuie, într-adevăr, 
limitat la condiţiile ospitalităţii universale. Este, la rândul său,  valabil şi integrabil în 
dreptul internaţional actual. Este, de fapt, dreptul de vizitator (azi fără vize), care 
decurge, potrivit argumentării kantiene, în virtutea dreptului de posesiune a 
suprafeţei pământului, ca drept ce aparţine în comun speciei umane. 

În fond, întreaga concepţie kantiană despre progresul istoric rămâne semnifi-
cativă şi instructivă. Aşa cum gândea filosoful de la Königsberg, numai cu ajutorul 
raţiunii popoarele se vor lumina  şi vor ajunge să convieţuiască în frăţie şi pace şi 
numai o uniune a păcii, de state libere, va avea ca prim avantaj dezvoltarea culturii 
şi a civilizaţiei. 

 
 

 
LA PHILOSOPHIE KANTIENNE DE L’HISTOIRE ET SES SIGNIFICATIONS 

ACTUELLES 
 

RÉSUMÉ 
L’étude commence par l’analise de la socialisation et du progrès de l’homme, en 

continuation analise le fondement, le moteur et le moyen de l’histoire, puis aborde le rôle de 
l’état constitutionnel et se finalise avec le projet kantien de la paix.   

La contribution de l’auteur concerne l’analise approfondie de la lumière comme 
moyen du progrès, y compris le rôle de  l’état constitutionnel pour la possibilité de la 
lumière, et des articles fondamentaux de la paix.  

 
15  Immanuel Kant, Spre pacea eternă, în vol. cit., p. 401-402. 
16  Jürgen Habermas, studiul cit., în vol. cit., p. 195. 
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L’auteur argumente que, chez Kant, la lumière signifie la liberté de la raison de 
l’homme et l’affirmation non seulement de la science, mais aussi de la morale, de la justice, 
de l’art et même de la religion qui a comme fondement la morale. Après l’opinion de 
l’auteur, dans sa conception sur la lumière Kant a été influencé par Rousseau, qui, à son 
tour, accentuait non sur la science, mais sur la raison morale. 

Les articles fondamentaux de la paix sont analisés dans leur signification pour leur 
temps et, aussi, pour le nôtre. Dans cette perspective, l’auteur relève les remarques du 
philosophe allemend Habermas, qui concernent les vertus et les limites des articles kantiens 
pour les relatios internationales actuelles.  
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KANT AND FREGE ON THE 

STATUS OF MATHEMATICAL PROPOSITIONS 
 

George LĂZĂROIU 
 
 

 
Kant develops a „transcendental” philosophical theory of our human cognitive 

faculties, „in terms of forms of sensible intuition” and „pure concepts” or „categories” of 
rational thought. „These cognitive structures are taken to describe a fixed and absolutely 
universal rationality, common to all human beings at all times and in all places, and 
thereby to explain the sense in which mathematical natural science represents a model or 
exemplar of such rationality”1. Friedman’s reading provides a unified account of four 
features of Kant’s views: i) Kant’s inability to distinguish pure from applied geometry; 
ii) both the synthetic and a priory status of geometry and arithmetic; iii) the relation of 
geometry to arithmetic; iv) the difference between the way arithmetic depends on time 
and the way geometry depends on space. If constructibility in pure intuition is a 
necessary condition of the meaning of mathematical concepts, not only can Kant not 
distinguish pure from applied geometry, but there is no sense in which non-Euclidean 
geometries are possible2. Russell is right that Kant thought both the axioms and the 
inferences of geometry are synthetic; alternative geometries are not even logically 
possible: for Kant, pure intuition defines logical possibility; real possibility is 
determined by empirical intuition3. In the current state of the sciences we no longer 
believe that Kant’s specific examples of synthetic a priori  knowledge are even true, 
much less that they are a priori  and necessarily true. Kant takes the fundamental 
constitutive principles framing Newtonian mathematical science as expressing 
timelessly fixed categories and forms of the human mind: such categories and forms are 
definitive of human rationality as such, and thus of an absolutely universal  rationality 
governing all human knowledge at all times and in all places4.  

Frege completely solved the semantic and metaphysical problems of applicability: 
the abstract entities of mathematics aren’t relevant to the empirical world, they are 
related not to empirical objects, but to empirical concepts of natural science. It is the 
empirical concepts that are used to describe the real world; abstract objects are only used 
to characterize those descriptions5. Coffa aims to situate Frege’s efforts within the 
context of 19th century efforts to rigorize analysis and to shield it from the deleterious 
effects of Kant’s ideas about intuitions and the synthetic a priori  status of mathematical 
propositions. Coffa tries to embed logicism in a broader movement whose enemy was 
Kant, whose goal was the elimination of pure intuition from scientific knowledge and 
whose strategy was the creation of semantics as an independent discipline6. Frege says 
Kant underestimated the value of analytic judgments, concluding that propositions that 
extend our knowledge may have analytic judgments as their content; the value of 
analytic propositions and that of deductive inference are essentially the same. „The point 
of an analytic proposition is to encapsulate an inferential subroutine which, once 
established, may be repeatedly appealed to without itself having to be repeated: it is not 
the truth of analytic propositions which is in itself important, but their service in easing 
our deductive transitions from synthetic truths to other synthetic truths. Frege’s 
contradiction of Kant’s dictum thus represents his acknowledgement of the fruitfulness 
of deductive inference”7. 
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KANT ŞI FREGE DESPRE STATUS-UL  

PROPOZIŢIILOR MATEMATICE  
 

REZUMAT 
Concepţia kantiană, într-un sens extins, este una psihologică, pornind de la noţiunea de 

intelect, ca atare de la ceva dependent de gândire, chiar dacă este abordat aprioric. Întrucât expli-
caţia dată de Kant cunoştiinţei apriorice şi judecăţilor analitice preia determinaţii din explicaţia 
leibniziană a adevărurilor de raţionament, aparent ni se indică să punem pe acelaşi plan toate cele 
trei perechi de noţiuni: adevărurile necesare sau de raţiune sunt analitice şi, prin urmare, pot fi 
recunoscute a priori. Frege crede că valoarea judecăţilor analitice şi cea a inferenţei deductive este 
aceeaşi. 
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Metafizică 
 

CONDIŢIE UMANĂ ŞI REALIZARE UMANĂ 
 

                                                                       Ion TUDOSESCU 
 

 
 
 
 
 

Termenii de condiţie şi, respectiv, de realizare umană desemnează dimen-
sionări diferite ale umanului – deşi, adesea, în semnificarea lor se conservă anumite 
confuzii. Îndeosebi li se confundă conţinutul, prevalând sensul de împlinire mate-
rială. Principala distincţie pe care ontologia contemporană o propune în această 
privinţă are în vedere specificitatea umanului în raport cu natura celorlalte 
vieţuitoare. Astfel, primul dintre termeni (cel de condiţie umană) are în vedere 
capacitatea omului de a plăsmui ontologic, datorită faptului că este o fiinţă liberă şi 
gânditoare – ceea ce îl pune în situaţia să-şi afle temeiul (axiologic) prin mijlocirea 
căruia să se poată aprecia pe sine distingându-se de celelalte vieţuitoare care nu 
posedă asemenea capacitate, iar cel de al doilea termen (realizare umană) are în 
vedere înfăptuirea omului ca om, îndestularea lui prin satisfacerea unor nevoi 
materiale şi spirituale – acestea din urmă conferindu-i identitate (axiologică) şi 
personalizându-l, astfel încât să-şi conştientizeze superioritatea faţă de celelalte 
vieţuitoare, instituindu-se ca subiect şi agent în raport cu natura şi societatea. Mai 
exact, condiţia umană are în vedere notele specifice ale existenţei umane în univers, 
în timp ce realizarea umană are în vedere specificitatea modului de trai (care include 
şi nivelul de trăire) al oamenilor sub aspect material şi mai ales spiritual. 

 
a. Sensuri ale conceptului de condiţie umană 

Toate vieţuitoarele – care structurează unitar ceea ce numim biosfera în 
arhitecturarea universului – sunt, ele fiind preexistente sociosferei şi antroposferei 
(respectiv omului şi societăţii lui). În virtutea acţiunii principiului antropic la scara 
universului nostru, în ordinea naturii se înrădăcinează ordinea socială a omului – o 
nouă ordine în care în acţiunea legilor obiective se interferează acţiunea factorilor 
subiectivi (a oamenilor structuraţi grupal şi comunitar). Astfel încât omul acţionează 
asupra mediului său existenţial obiectiv, şi-l adecvează nevoilor lui, în raport cu acest 
mediu manifestându-se ca fiinţare creatoare. Atributul creativităţii fiind unul din cele 
care-l diferenţiază de alte vieţuitoare din natură. Cu alte cuvinte, omul îşi creează 
propria existenţă, mediul său de viaţă şi pe el însuşi. Fiind creator, este în acelaşi 
timp şi creatură (de sine). Tocmai omul în calitatea sa de creatură de sine, este adevă-
rata existenţă – cea conştientă de sine şi de altul. 

Aşadar, a fi în ordinea naturii nu înseamnă propriu-zis a exista, existenţia-
litatea la propriu fiind o proprietate specifică umanului şi socialului. Respectiv, 
individualităţile naturii sunt, ele nu există (în sensul uman al termenului) ci doar 
preexistă omului şi societăţii lui. Preexistând (omului şi societăţii lui), natura este 
condiţie materială a genezei existenţei (umane). Deci, datorită procesului evoluţiei, 
ea ajunge la punctul nodal în care se realizează trecerea de la natură la cultură, de 
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la fire la existenţă – la existenţa propriu-zisă, care este obiect al ontologiei 
umanului şi antropologiei filosofice. 

Conferind atributul existenţialităţii doar omului, metafizica mai nouă numeşte 
imanent  doar omul şi lumea lui, sfera respectivului concept necuprinzând univer-
sul în totalitatea  sa. În raport cu acest imanent se instituie (de către om) transcen-
dentul (rod al gândirii lui libere, cu putere plăsmuitoare). Deşi este o imaginare, 
transcendentul, pentru om, dobândeşte atributul obiectivităţii, având ca rost funcţia 
de temei al aprecierii lui de sine. Este, deci, o valoare centrică în sistemul lui de 
valori, întemeiază întreaga creaţie valorică umană, prin mijlocirea căreia omul îşi 
instituie o lume a lui, suprapusă celei materiale. 

Prin urmare, o dată cu geneza umanului, orizontului material al universului i 
se suprapune un orizont spiritual (de idei şi valori), omul structurându-se ca o sinteză 
a acestor două orizonturi – ca o entitate compusă (din corp şi suflet), după cum se 
exprima încă Socrate –, entitate căreia îi corespunde o ordine a sa, specifică, reglată 
de un comportament moral, politic şi juridic specific oamenilor, dictat de nevoia 
realizării lor de sine. O asemenea realizare distingându-se de satisfacţia animală 
primară, îl personalizează pe om ca subiect şi agent, determinând  integrarea lui 
socială conştientă şi, implicit, socializarea. 

Devenind conştient de sine, omul dobândeşte sentimentul valorii lui în raport 
cu societatea, asumându-şi, astfel, condiţia de fiinţă liberă, sentiment ce se ampli-
fică pe măsura accentuării conştiinţei şi acţiunii sale din responsabilitate. Ca fiinţă 
liberă şi responsabilă, omul deprinde şi atributul creativităţii, atribut care-i ampli-
fică nevoia de libertate, tocmai pentru a se raporta mereu înnoitor la mediul său de 
existenţă. 

Prin urmare, libertatea se instituie ca orizont primar al condiţiei umane – din 
trăirea în spaţiul libertăţii decurgând atât creativitatea, cât şi responsabilitatea umană 
şi de sine şi de altul  (de comunitatea şi societatea cu raporturile ei ce-i sunt specifice). 
Creând din libertate, omul  îşi caută un temei în raport cu care să se  poată aprecia pe 
sine şi lumea în care trăieşte. Pentru asigurarea perenităţii şi suveranităţii acestui 
temei (axiologic), omul diferenţiază ontologic şi transcende cu mintea din lumea lui 
de „aici”, marcată de relativitate şi se aventurează în absolut (pe care îl plăsmuieşte) o 
lume de „dincolo”, a universalului, care să-i slujească de temei referenţial neperisabil al 
judecării lui de sine şi al aprecierii celor ce-i înconjoară existenţa. Transcendentul nu 
este, deci, o speculaţie a minţii omului, ci este plăsmuit din necesitatea situării lui 
într-o condiţie specifică, asigurându-şi prin mijlocirea acestuia accesul spre absolut – 
o deschidere care îi este proprie doar lui, nu şi entităţilor materiale (din lumea vie) ce 
l-au precedat în diacronia universului. 

Rezultă că libertatea este temei al temeiului axiologic al umanului, care-l 
propulsează într-o condiţie specifică. Lipsirea sau deposedarea omului de libertate 
(situaţie posibilă într-o societate neumană) conduce la obturarea orizontului său 
reflexiv şi cognitiv în direcţia căutării temeiului pentru înrădăcinarea condiţiei lui 
de fiinţă creatoare şi apreciatoare de sine. Iar dacă deschiderea spre transcendent se 
menţine şi-i serveşte omului oprimat în acţiunile lui de împotrivire faţă de relaţiile 
oprimatoare (de libertate), aceasta se explică prin faptul că o specie a libertăţii nu 
poate fi totuşi integral oprimată – este vorba de libertatea de gândire. 

Este de constatat că oprimarea libertăţii, deşi nu-i întrerupe omului complet 
nevoia de temei, îi diminuează totuşi spaţiul creativ, devenind o unealtă ce acţio-
nează mecanic, din dictat şi la dispoziţia structurilor organizaţionale străine şi 
suprapuse lui. 
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Într-un asemenea context oprimator, lipsa de libertate îl animalizează pe om, 
îl predispune depersonalizării şi înstrăinării de esenţa sa (umană). Sclavia este 
prototipul acestei stări de fapt. Ceea ce legitimează nevoia luptei pentru libertate, 
care devine principala modalitate de cucerire de către omul înstrăinat organiza-
ţional şi ideologic (deci şi social) a orizontului său existenţial specific, respectiv a 
condiţiei lui de om. 

Devenind fiinţă liberă, nemaifiind subordonat unei ordini străine şi opusă 
condiţiei lui, omul intră într-o trăire căreia îi este necesară un temei (valoric) al său – 
iar dacă temeiul existent (moştenit de la înaintaşi) nu-l mai satisface, el îşi instituie 
un nou temei, unul care să-i servească noile lui orizonturi de realizare. Prin această 
împrejurare se explica proliferarea în permanenţă a unor alte şi alte secte religioase 
şi, uneori, chiar convertirea la alte religii. Rămâne însă valabil principiul nevoii de 
transcendere pentru a-şi fixa  temeiul, oamenii continuând să constate că nu-şi pot 
afla un atare temei în lumea relativului şi istoricului, întrucât la nivelul acestora 
orice valoare, fie ea şi centrică, este marcată de efemeritate. Motiv pentru care 
meditaţia sau reflecţia umană de factură metafizică evoluează necesarmente spre o 
translaţie din lumea relativului într-una a absolutului (despovărată de orice efeme-
ritate), fie pe cale religioasă, mitică sau mistică, fie pe cale laică. Numai astfel 
transcendentul, în oricare din ipostazele amintite, plăsmuit de om fenomenologic şi 
nu logic, devine instanţă fundamentală a condiţiei lui (umane). 

Condiţia libertăţii, stimulându-i omului şi responsabilitatea de sine, fiind 
corelată cu deschiderea spre transcendent (pe care tocmai condiţia libertăţii o face 
posibilă), reprezintă atributul fundamental al umanului, ce-i conferă acestuia posi-
bilitatea de a fi nu numai o fiinţare fizică (de un fel deosebit) în univers ci şi una 
metafizatoare, a cărei trăire se desfăşoară nu numai într-o ordine materială (fizică) 
ci şi într-o ordine spirituală şi morală (metafizică). Această din urmă ordine este o 
ordine transcendentă, pe care omul o plăsmuieşte tocmai pentru că este o fiinţă 
liberă să plăsmuiască – fără el, această ordine neavând nu numai atributul existen-
ţialităţii, dar nici atributul obiectivităţii. Deoarece, pentru el, ordinea transcendentă 
funcţionează ca o forţă obiectivă, în orizontul lui de trăire el acordându-i existenţia-
litate – deşi, ca atare, ea nu este. 

 
Prin urmare, accesul omului la libertate şi apropierea de transcendent sunt 

principalele dimensionări ale procesului de situare a omului într-o condiţie speci-
fică. Celelalte vieţuitoare nu posedă aceste condiţionări şi, de aceea, nu depăşesc 
ordinea naturală, accesul la ordinea socială fiind specific numai omului şi umani-
tăţii. Piatra, planta, animalul  nu au un Dumnezeu şi nu se raportează la vreun 
transcendent, deci nu trăiesc în relaţie cu lumea sacrului, nu au statut de entitate 
liberă – şi, în consecinţă, nici responsabilă –, nu se raportează creativ la mediul lor 
de existenţă. De fapt, numai omul există (la propriu), celelalte entităţi inferioare lui 
sunt lipsite de existenţialitate sau (după cum se exprimă Heidegger) sunt sărace în 
privinţa existenţei. Condiţia umană fiind dependentă de deschiderea sau apropierea 
de sacru – de transcendent. Prin această condiţie, omul există. După cum spunea 
Heidegger, ec-staticul (deschiderea luminatoare spre transcendent) precede şi 
condiţionează existentul (ca mod de a fi al omului). 

* 
Apropierea de transcendent este şi o modalitate a afirmării umanismului. 

Întrucât transcendentul, laic sau religios abordând problema, este modelul perfect 
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al omului, al unuia ideal şi generic. Ceea ce înseamnă că slujirea modelului uman 
(situat în transcendent) şi fixarea lui ca temei al aprecierii şi realizării de sine a 
omului concret reprezintă esenţa principiului umanismului. 

Din acest punct de vedere, corelarea umanismului cu deschiderea spre trans-
cendent poate fi considerată ca definitorie pentru om şi condiţia lui. Acest punct de 
vedere este argumentat şi de Constantin Noica. Cu particularitatea că, pentru filosoful 
român, această deschidere se realizează nu printr-o transcendere dincolo, ci printr-o 
contemplare interioară, prin  devenirea conştientă întru fiinţă. Ştiut fiind faptul că 
omul – mai mult decât oricare alt individual – este un pachet ontologic în care gene-
ralul şi individualul se împletesc, determinaţiile lui fiind deopotrivă atât  ale indivi-
dualului, cât şi ale generalului uman. Generalul, în accepţiunea lui Noica, este fiinţa – 
termen de veche tradiţie (în filosofia greacă veche la Parmenide, Platon şi Aristotel), 
utilizat pentru desemnarea absolutului şi de către Hegel în epoca modernă şi, respectiv, 
de către Heidegger în epoca contemporană. La creştinii medievali (încă de la Augustin) 
Fiinţa (deci, absolutul, universalul) fiind totuna cu Dumnezeu. Pentru ca, după aproape 
nouă secole, la Toma d’Aquino, fiinţa este accesibilă printr-o dublă transcendere: de 
la existenţă la esenţă şi de la esenţă la fiinţă (Dumnezeu). De altfel, trecerea de la 
existenţă la fiinţă (printr-o prealabilă trecere la esenţă) este considerată a fi calea 
dialecticii, a pătrunderii prin har a sacrului – modalitate de săvârşire a omului ca om 
(aşezarea lui  în condiţia sa specifică). Ceea ce dovedeşte că atingerea nivelului unei 
interpretări umaniste o constituie parcurgerea drumului de la individual la universal, 
respectiv, pătrunderea (desvăluirea) prin dialectică a lui Dumnezeu. 

Este mai puţin important dacă fiinţa este conotată religios (ca Dumnezeu) sau 
laic (ca fiinţă în sine, respectiv modelul uman situat în absolut – ca prototip al omului 
ideal). Important rămâne faptul că deschiderea spre transcendent se înscrie ca o cale a 
practicării umanismului în considerarea condiţiei umane,  o soluţie adecvată a conce-
perii omului ca om, distinct de animalitate, situat într-o lume a lui – o lume a uma-
nului în care imanentul se corelează cu transcendentul. 

 
Reîntoarcerea la umanism (prin apropierea de sacru) este considerată de 

existeţialismul contemporan ca singura cale de respingere a pozitivismului şi prag-
matismului exacerbat, care, în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au prile-
juit o anume alterare a condiţiei umane – cu efecte alienante pentru om şi societatea 
umană, antrenată – contrar destinului uman – într-o lume aflată într-un proces de înstrăi-
nare şi dizolvare valorică. 

Recursul la umanism şi conservarea sau relansarea sacrului (a transcenden-
tului) în configurarea sistemului de valori şi aşezarea acestuia în centrul sistemului 
respectiv fiind, după cum este lesne de înţeles, modalitatea actuală principală (într-o 
epocă de scientizare a conştiinţei sociale) de propulsare a condiţiei umane, de asigu-
rare (şi afirmare) a singularităţii existenţiale a omului în univers (secolul al XXI-lea 
va fi religios sau nu va fi deloc – sugera André Marlaux pe la jumătatea secolului  
al XX-lea). Conservarea omului ca om reprezintă (după cum sugerează gânditorul 
francez), deci, obiectivul strategic principal al începutului acestui nou secol (de 
început al mileniului al III-lea). Neglijarea acestei condiţii (umane) în strategiile 
actuale ale dezvoltării ar echivala nu numai cu împiedicarea procesului său de 
realizare ci şi cu punerea sub semnul întrebării a existenţei umane în univers. Un 
asemenea proces de decădere umană începe cu dislocarea sacrului (a transcenden-
tului – indiferent de modalitatea sa de conotare: religioasă sau laică) din sistemele 
de valori. 
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b. Metodologia şi liniamentele procesului de realizare umană 
Concepută ca obiectiv al oricărei strategii a dezvoltării, fiind raportată atât la 

individ, cât şi la comunitatea umană, realizarea umană presupune o continuă 
emancipare socială, un proces organizat (deliberat) de împlinire materială şi spiri-
tuală a omului, personalizarea lui şi, corespunzător, edificarea  pe cale democratică 
a unui sistem organizaţional care să-i obiectiveze la nivel de maximă eficienţă 
disponibilităţile lui creative. Printr-o asemenea realizare, omul îşi conservă şi 
propulsează condiţia lui existenţială – de fiinţă liberă şi trăitoare în deschidere spre 
sacru  (transcendent) 

Părerile şi, mai ales, reprezentările unor teoreticieni, saturaţi de pragmatism şi 
utilitarism, potrivit cărora realizarea umană se măsoară, preponderent, prin cote 
îndestulătoare de împlinire materială (ce sunt desigur importante şi primare în 
procesul realizării umane dar nu suficiente pentru împlinirea omului ca om). S-a 
dovedit în această privinţă că asemenea împliniri nu sunt satisfăcătoare pentru 
înţelegerea specificului realizării umane – deoarece omul este o fiinţă raţională şi 
conştientă de sine. A cărui trăire se desfăşoară preponderent într-o ordine valorică, 
spirituală şi morală. O asemenea ordine îl personalizează şi îi predispune creativi-
tatea, disponibilizându-i ipostaza de subiect şi agent. 

Ceea ce face ca împlinirea valorică, satisfacerea unor nevoi spirituale, în 
legătură cu care se situează şi procesul de personalizare, să aibă rol hotărâtor în 
realizarea omului ca om, în structurarea esenţialităţii sale. 

În corelaţie cu săvârşirea omului în spirit – prin asimilare valorică şi perso-
nalizare –, dobândeşte importanţă deosebită condiţia libertăţii. Pentru că omul, prin 
natura sa, este o fiinţă liberă şi, corespunzător, responsabilă de sine şi de altul. În 
această ipostază omul se realizează în măsura în care participă liber  la creaţie valo-
rică, în funcţie de modalitatea în care, prin creaţia sa, este coparticipant consecvent 
şi activ la împlinirea (progresul) comunităţii.  

În această privinţă, îl satisface nu atât acumularea de bunuri, traiul în belşug 
material ci, mai ales, satisfacţia „lucrului bine făcut” şi a „datoriei împlinite”. Stare 
de lucruri care-i oferă o bucurie interioară. Uneori aportul său la creaţia de valori 
beneficiind şi de aprecierea comunitară, ceea ce îi sporeşte considerabil sentimen-
tul realizării. Acest sentiment este cu atât mai accentuat cu cât, de cele mai multe 
ori, creaţia a implicat risc propriu, asumarea de responsabilitate, angajarea în atitudini 
nonconformiste, adesea manifeste prin dezacord cu sistemele de norme ce decurg din 
rânduieli organizaţionale conservatoare, rămase în urmă sub aspect axiologic. 

* 
Realizarea umană nu este doar o împlinire, fie ea şi de natură spirituală. Fiind 

o fiinţă socială, trăitoare colectiv şi în sisteme de relaţii intersubiective, omul simte 
nevoia de participare  la viaţa comunităţii, i se instituie şi dezvoltă nevoia de tole-
ranţă şi înţelegere faţă de ceilalţi membrii ai comunităţii, indiferent de particu-
larităţile individuale şi chiar grupale ale acestora. Respectul pentru ceilalţi, dictat şi 
de nevoia de cooperare acţională şi existenţială, îi apare ca necesar, conştientizat 
din libertate, astfel încât pe temeiul acesteia se instituie şi sentimentul solidarităţii – 
în legătură cu care se configurează şi mândria de a fi om, de a trăi şi a se raporta 
omeneşte la membrii colectivităţii din care face parte. 

Conştiinţa participării, nevoia de toleranţă, trăirea sentimentului solidarităţii şi 
mândria de a fi om între oameni sunt, astfel, aspecte ale satisfacţiei de realizare pe care 
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omul o receptează ca o modalitate specifică lui de trăire în societate, în comunitatea în 
a cărei identitate se întegrează conştient, din libertate nu numai din necesitate. 

Posesia unui nivel superior de trăire valorică îl pune pe om în situaţia de a 
conştientiza nevoia de dezalienare, nu numai valorică ci şi economică şi organi-
zaţională, această conştientizare favorizându-i şi nevoia sa de apropriere, de luare 
în posesie, în ultimă instanţă, a propriei esenţe. Deoarece, înstrăinarea este un 
aspect dintre cele mai nocive ale neîmplinirii umane, cu consecinţe dizolvante 
axiologic. Cu alte cuvinte, realizarea umană autentică presupune dezalienare, 
despovărarea omului de orice fetişism (ideologic, organizaţional, economic) şi fata-
lism. Conştiinţa aproprierii de sine (care echivalează şi cu cea a autodestinării) 
apare, astfel, ca dimensiune importantă a procesului actual de realizare umană. 

Luând în consideraţie toate aceste aspecte ale procesului de realizare umană, 
societăţile democratice intervin activ în această direcţie, întreprinzând măsuri de 
organizare atât a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă materială şi spirituală a oame-
nilor, cât şi de însănătoşire a climatului de responsabilitate a acestora, având ca ţel 
major îmbunătăţirea calităţii vieţii şi conştientizarea faptului că le stă la îndemână 
satisfacerea condiţiei lor existenţiale, astfel încât să se atingă pragul autenticităţii în 
materie de înfăptuire a lor ca subiect şi agent al propriei istorii. 

Acordându-se aceiaşi importanţă atât realizării materiale, cât şi realizării 
spirituale, societatea, organizată umanist şi democratic, include în strategiile 
dezvoltării pe care şi le asumă obiective atât pentru asigurarea unui nivel (cel puţin 
decent) de viaţă, cât şi, mai ales, pentru constituirea unui mod  superior de trai al 
oamenilor. Respectiv, a unui fel de viaţă îndestulat spiritual şi moral, astfel încât 
(omul) să dispună de puterea de selecţie a împlinirii unor nevoi care îl persona-
lizează, care-i oferă şansa de a se manifesta creativ şi de a participa în cunoştinţă de 
cauză la procesul de autodestinare. În strânsă legătură cu personalizarea, provoca-
toare a unei trăiri superioare şi demne, se situează şi gradul de civilitate, de angajare 
în direcţia servirii comunitare, simţul echilibrului între realizarea individuală şi cea 
colectivă. În aceiaşi măsură şi trăirea într-o libertate autentică, corelată cu răspun-
derea şi responsabilitatea. Toate acestea conferă modului de trai o pondere hotărâtoare 
în concretizarea procesului de realizare umană.  

Socotim necesar de reţinut precizarea că în strategia realizării umane, în 
înfăptuirea ei în sensul cel mai autentic (uman) nu este suficientă doar intervenţia 
societăţii ci şi, mai ales, a individului uman care năzuieşte la o asemenea realizare 
(ca om). Pentru că se are în vedere o realizare de sine  a omului, o realizare care-i 
solicită nu numai participarea proprie ci şi conştientizarea de sine, prin faptul că el 
este o fiinţă care se autodetermină. Societatea potenţează realizarea, dar aceasta 
incumbă angajarea lui proprie, în cunoştinţă de cauză. Cea mai importantă cale prin 
care societatea îl poate realiza pe om este punere acestuia în situaţia de a-şi 
conştientiza nevoia de realizare şi de a se mobiliza personal în această direcţie. 
Societatea îi creează omului doar cadrul normativ favorabil şi îi stimulează condi-
ţiile de a se putea conştientiza în direcţia nevoii de realizare. Ea nu-l poate realiza 
fără participarea lui creatoare. 

Asigurându-i, prin codificare normativă şi mijlocire organizaţională, dreptul 
la libertate, dreptul la muncă, dreptul la educaţie şi asimilare valorică, dreptul la 
respectul de sine, de personalizare şi de exercitare creativă, societatea democratică 
(dacă este sau nu depinde de contexte sociale mai largi) lasă omului putinţa de a se 
realiza, de a beneficia de toate aceste drepturi (şi multe altele),  responsabilitatea de 
sine aparţinându-i în ultimă instanţă lui, ca persoană conştientă de condiţia sa specifică. 
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De aceea, nu prin protecţie socială dincolo de anumite limite se poate sprijini 
realizarea umană, ci prin condiţionarea posibilităţii omului de a se realiza pe sine 
(preponderent prin muncă şi responsabilitate), de a se personaliza prin asimilare 
proprie a orizonturilor valorice ale societăţii, de a se angaja individual la realizarea 
comunitară sau grupală. Dacă individul nu conştientizează nevoia de a se personaliza 
şi realiza şi nu participă la propria realizare, oricât ar beneficia de sprijinul 
societăţii nu se realizează ca om. Îl domină înstrăinarea de sine şi de societate, 
decăderea valorică şi însingurarea.  

La urma urmelor, lipsa de participare la propria realizare îi creează omului 
sentimentul inutilităţii, îl îndepărtează de bucuria trăirii demne şi îi stimulează 
apetitul pentru devianţă (de la orice ordine normativă şi trăire organizaţională), îl 
îndepărtează de la conştientizarea propriei esenţe, scoţându-l din condiţia lui umană. 
De aceea, societatea îi distribuie omului un anumit status şi rol (diferenţiate după 
competenţă şi capacitate acţională), îi oferă deci omului condiţia de a se manifesta 
creativ şi de a participa. Realizarea trăindu-şi-o fiecare în funcţie de măsura în care 
îşi exercită rolul şi îşi respectă statusul, precum şi în directă legătură cu exercitarea 
creativă din libertate, dar totodată corelată cu responsabilitatea. 

Aşadar, în măsura în care societatea are caracter democratic, este disponibi-
lizată egalitatea de şansă de realizare individuală, accesul neîngrădit la participarea 
liberă a individului la procesul realizării de sine, cuantumul sau nivelul atins în 
procesul de realizare aparţinându-i hotărâtor acestuia – în funcţie de capacitate şi 
de aportul propriu la respectarea permisiunilor şi îndeplinirea cu responsabilitate a 
obligaţiilor care-i înscriu aria de prescripţii normative  statusului şi rolului pe care i 
le disponibilizează societatea. 

 
c. Raporturile dintre realizarea umană şi condiţia umană 

Aportul social al individului funcţionează ca suport al realizării lui de sine 
numai într-o societate democratică şi este hotărâtor dependent de natura relaţiilor 
sociale. Între altele, aceste relaţii funcţionează optim în direcţia potenţării realizării 
individului dacă se garantează dreptul de proprietate asupra mijloacelor  de produc-
ţie, dreptul de participare la decizie în organismele care guvernează viaţa socială, 
dreptul la libertate şi, respectiv, de realizare de sine – din care decurge gradul său 
de responsabilitate socială şi istorică.  

Realizarea de sine omul şi-o dobândeşte în condiţiile structurării în societate 
a unor sisteme de valori a căror asimilare să-l pună într-o stare de autenticitate. O 
astfel de stare nu se poate institui decât numai dacă în sistemele respective de 
valori funcţionează valori-pivot (centrice), pe temeiul cărora să se poată judeca pe 
el însuşi astfel încât să aspire la autenticitate, să-şi instituie o condiţie a lui speci-
fică de natură să-l scoată din animalitatea primară din care a emers. Un astfel de 
rost, în medierea situării omului într-o condiţie proprie, îl au valorile transcen-
dente – adică aceleaşi care-l scot pe om din relativitate şi-i mijloceşte accesul la 
universalizare. Cu alte cuvinte, realizarea izvorăşte, în primul rând, din deschiderea 
omului spre transcendent, prin plăsmuirea unui temei axiologic al judecării de sine 
şi de altul, temei fără de care omul nu se poate aprecia şi desprinde din lumea 
animală, respectiv nu se umanizează. Temeiul este, astfel, premisă fundamentală a 
procesului de realizare a omului (ca om) – indiferent de modalitatea în care este 
semnificat (laic sau religios, mitic sau mistic). Cu alte cuvinte, omul, numai după 
ce posedă libertatea de plăsmuire fenomenologică a transcendentului îşi poate 
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asigura accesul necesar la realizare într-o condiţie specifică lui. Din această deschi-
dere spre transcendent decurg toate celelalte aspiraţii ale lui de realizare, de înfăptuire 
de sine. 

În acest mod poate fi înţeleasă cerinţa pe care Heidegger o stipulează în 
legătură cu necesitatea unităţii dintre ec-staticitate şi existenţialitate în structurarea 
umanului (existenţialitate specifică omului). Căci omul există pentru că ec-sistă. 
Altfel spus, fiinţează specific pentru că îşi luminează fiinţa prin deschiderea spre 
sacru, adică spre transcendent. Prin această deschidere (prin mijlocirea ei) trăieşte 
în moralitate, justiţiabilitate şi civitate, îşi poate fundamenta judecăţi apreciative şi 
dobândeşte acces la adevăr. Pentru că omul este, pentru om, măsură a tuturor 
lucrurilor (Protagoras), omul ridicat la nivel de model în transcendent, dezbărat de 
efemeritate şi istoricitate, venerat dincolo de limită, la nivel de sacru. 

Există, aşadar, o corelaţie strânsă între realizarea umană şi condiţia umană, 
care exprimă o unitate obiectivă între înfăptuirea umană şi deschiderea ontologică a 
omului – deschidere fără prezenţa căreia omul este lipsit de măsura aprecierii de 
sine. Prin mijlocirea acestei deschideri (ontologice) se structurează ipostazele 
omului de fiinţă apreciatoare, fiinţă creatoare, fiinţă liberă şi responsabilă, fiinţă 
trăitoare dramatic şi în permanenţă problematizatoare, fiinţă conştientizatoare de 
sine. Într-un cuvânt, deschiderea spre transcendent îi prilejuieşte omului dobândi-
rea capacităţii unei trăiri spirituale şi morale, posibilitatea de a se personaliza şi 
înfăptui ca om – deci, de a se situa în autenticitate. 

Or, limitarea trăirii spirituale şi lipsa de înnobilare valorică a trăirii materiale 
îi condiţionează omului instalarea sentimentului lipsei de rost, a unui eşec existen-
ţial. Iar constatarea (conştientizarea) acestui eşec îi întunecă orice manifestare 
creativă şi responsabilă, antrenându-l în direcţia înstrăinării de sine, la o cădere 
existenţială – ce-i disfuncţionează prezenţa activă în comunitatea căreia îi aparţine. 

Inutilitatea pentru sine şi pentru societate, lipsa de acces la absolut (prin crea-
ţie valorică şi responsabilitate) îl condamnă pe om la devianţă (morală, juridică şi 
civică) şi izolare socială, la o pierdere de sine, în cele din urmă la alterarea condi-
ţiei sale elementare de fiinţă socială. 

Ca urmare, setea de absolut (percepută valoric şi nu fizic) este o trăsătură 
specifică a trăirii umane în autenticitate, mijlocindu-i omului conştientizarea propriului 
rost (nu numai ca specie ci şi ca individ). Tocmai în această deschidere spre absolut 
constă singularitatea omului în univers, instituirea lui nu numai ca fiinţă fizică 
privilegiată în ansamblul individualităţilor ce-l structurează ci şi, mai ales, ca fiinţă 
metafizică (metafizatoare de universal şi absolut). 
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CONDITION HUMAINE ET RÉALISATION HUMAINE 
 

RÉSUMÉ 
Conçu comme un essai d’ontologie de l’humain, cet article se propose d’aborder la 

signification de la notion de condition humaine du point de vue de la métaphysique, comme 
expression de l’aspiration de l’homme, par l’entremise de la pensée, à s’approcher de l’horizon 
transcendent – en le créant librement, de son désir de perfectio (réalisation de soi-même). 
D’abord, l’homme ec-siste (il s’ouvre vers l’être, attiré et aspiré par la lumière qui jaillit de 
l’expérience de l’être) pour exister – cette existence est précédée d’ ec-statique, même en lui 
assurant l’originalité dans l’univers infini. Ainsi, la liberté, comme manière spécifique d’être 
de l’homme, a la valeur de base de sa raison ontologique, lui permet aussi de s’instituer 
comme être créateur et pensé, capable de se rencontrer soi-même, se refléter à travers soi, se 
définir par soi et par rapport à soi, au-delà des repères de la conscience de responsabilité de 
soi-même et de l’autre. D’ici coule aussi l’aspect tragique de la condition humaine, aspect qui 
implique la tâche de l’être humain de projeter son monde absolument propre et déjà effectif, à 
partir duquel on doit le considérer axiologique et téléologique. 

Définie comme cela, la condition humaine fixe le procès de réalisation humain de soi, 
procès qui ne circonscrit seulement des degrés d’assouvissement matériel (consommation des 
biens), mais surtout une satisfaction spirituelle (exploration révélatrice des valeurs) – ce fait 
dernier se construit lui-même autour d’une valeur-pivot représentée par le transcendent. Celui-ci 
étant le lieu où le Soi humain se situe et agit comme modèle (être générique) et instance 
dirigeant son pouvoir-être vers l’immanent. Ainsi, pour l’être humain, le transcendent s’intègre 
dans l’immanent, parachève l’ec-sistance dans sa réalité humaine. Le désir de l’être de 
s’approcher du transcendent, se transformant de cette manière dans un acte d’ acomplissement 
de son horizon de réalisation (sans égard à l’aspect religieux, laïque, mythique ou mystique du 
transcendent) – la seule modalité d’ouverture vers l’authenticité comme être parfait, être soi-
même.  
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ISTORIA CA VIAŢĂ SPIRITUALĂ 

 
 Mircea ITU 

 
 
 
 

 
Paradoxul fiinţei umane este a trăi în istorie şi a aspira la depăşirea ei. Condiţia 

umană este, aşadar, ambivalentă, prin apartenenţa tragică la timpul şi istoria cronolo-
gică, pe de-o parte, şi prin voinţa de a evada din ele şi speranţa de mântuire, pe de 
alta. Îngrădirile aduse de istoria evenimenţială, timpul linear, istoric şi condiţia 
umană marchează dramatic viaţa omului. Acesta caută libertatea, nemurirea şi 
mântuirea, care se află dincolo de limitele existenţei profane guvernate de istorie, 
timp şi destin. Prin existenţa noastră mundană lăsăm impresia că suntem condamnaţi 
să trăim într-o istorie implacabilă. De aceea simţim nevoia de a ne apăra împotriva 
vicisitudinilor acestei istorii, de a căuta căi pentru a evada din istoria profană. Salva-
rea poate fi realizată prin simbol, mit, rituri şi arhetipuri. Calea este luminată de o 
conştiinţă religioasă autentică. 

Mircea Eliade nu împărtăşeşte punctul de vedere al lui G. W. F. Hegel, 
potrivit căruia sensul salvării sinelui este de a rămâne în istorie şi în existenţa 
lumească. Astfel, filosoful român al religiei propune o altă cale: salvarea sinelui 
prin transcenderea timpului şi a istoriei. Martin Heidegger deplânge soarta tragică a 
omului şi nu întrevede nici o posibilitate de transcendere a istoriei. Mircea Eliade 
se detaşează de filosofia existenţialistă şi, într-un spirit optimist, găseşte două 
soluţii remarcabile de a depăşi istoria profană: creativitatea şi imaginaţia. Savantul 
român al religiilor este preocupat de sensul istoriei şi de trecerea de la semnificaţia 
de constrângere la cea de libertate, aşa cum scoate în evidenţă Roberto Scagno1. 
Atunci când foloseşte expresiile sale preferate: la terreur de l’histoire (teroarea 
istoriei)2, la chute dans le Temps et la roue des existences (căderea în Timp şi roata 
existenţelor)3 şi la sortie du temps (ieşirea din timp)4, Mircea Eliade se referă la 
istoria evenimenţială şi la timpul ca durată sau la istoria profană (istoricism) şi la 
timpul profan (curgere). Abolirea timpului şi a istoriei se realizează prin eterna 
reîntoarcere la istoria sacră primordială întrupată în mituri. 

Mitologia se găseşte la baza religiei. Centrală în interpretarea mitului este 
interpretarea istoriei. Mitul are un puternic conţinut de adevăr, învăluit într-o poveste. 
Istoria mitică înseamnă istorie sacră şi se distinge de istoria profană, temporală, 
ireversibilă. Datele mitice sunt, totuşi, date istorice. Esenţa anistorică a mitului 
precede existenţa istorică. Esenţa mitică este atemporală şi oferă modele exemplare 
pentru existenţa temporală şi istorică. Procesul mitizării este o transfigurare a 
istoricului în transistoric, un exemplu elocvent fiind mitizarea personajelor istorice. 
Regenerarea periodică în societăţile arhaice se făcea prin repetiţie, prin anularea 

 
1 Roberto Scagno, Libertà e terrore della storia: genesi e significato dell’antistoricismo 

di Mircea Eliade, Torino, 1982. 
2 Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition, p. 171. 
3 Idem, Aspects du mythe, Paris, Éditions Gallimard, 1963, p. 112. 
4 Idem, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Paris, Éditions 

Gallimard, 1952, p. 97. 
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timpului ca durată şi prin revalorizarea timpului ca rotund, ciclic şi cosmic. Pe de 
altă parte, istoria profană se clădeşte pe sensul opresiv şi terifiant al timpului 
trecător, ireversibil, văzut ca durată. 

Este mai autentic pentru om a trăi în termenii exemplarităţii transcendente a 
modelelor mitice şi religioase, transcendente, atemporale şi transistorice, decât  a se 
identifica cu dimensiunea temporală şi istoricistă a existenţei profane. Astfel, expe-
rienţa structurilor mitice, simbolice anistorice ale sacrului ne poate vindeca de 
teroarea istoriei concrete şi de anxietatea existenţială.  

Nu doar istoria mitică este sacră. Iudaismul oferă un foarte interesant model, 
regăsit şi amplificat în creştinism: istoria văzută ca teofanie. Istoria nu mai este 
privită ca a) un ciclu mitic care se repetă ad infinitum, ci ca b) o serie de teofanii. 
Evenimentele vieţii omului sunt manifestări ale lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte 
creştinismul, adesea este luminată prezenţa lui Dumnezeu în istorie. Dumitru 
Stăniloae exprimă această idee metaforic: „Paşii lui Dumnezeu calcă duduind 
magnific prin întreaga istorie”5. 

Se pot distinge trei semnificaţii ale istoriei în înţelesul uzual al termenului:  
a) istoria ca cronică (cronologia); b) istoria pozitivistă ca evoluţie, care neglijează 
intenţiile umane şi sensurile interne şi c) istoria plenară, care e explanatorie şi 
reprezintă o istorie care conferă sens. Totodată, se impune trasarea diferenţei între 
istorie şi istoricism. Trebuie, însă, aduse în discuţie şi alte dimensiuni ale istoriei. 
Esenţiale sunt sacralitatea istoriei şi caracterul ei existenţial. De asemenea, istoria 
ca memorie, conştiinţă de sine şi trăire. Istoria personală, subiectivă a fost mereu 
ignorată în folosul istoriei colective. Experienţele religioase sunt manifestate în 
istorie. Aceasta poate fi văzută ca identică, în cele din urmă, cu trăirea spirituală. În 
viziunea lui Lucian Blaga, care propunea „boicotul istoriei” prin modelul ilustru al 
satului românesc, istoria trebuie revalorizată ca act spiritual6. Lucian Blaga 
deosebea două modele de istorie: a) istoria inevitabilă, care se produce fără voinţa 
omului şi este expresia puterii destinului şi b) istoria ca act spiritual, legată de 
faptele şi conduita omului, expresie a voinţei acestuia. Prima este o istorie exte-
rioară, cea de-a doua fiind interioară în raport cu omul şi viaţa sa. Viziunea despre 
istorie ca act spiritual înseamnă „ieşire din lume şi din istorie, act de desfacere din 
contingenţele individualismului şi din mrejele lumii sensibile”7. 

Istoria ajunge să nu mai însemne informare, ci formare. Ea nu se mai reduce la 
o suită de evenimente profane ca: domnii, războaie, crime şi violenţă. Se identifică 
sublim cu viaţa spirituală a omului. În istorie nu se va mai vorbi exhaustiv numai de 
personalităţi sumbre ca: Alexandru cel Mare, Genghis-Khan, Napoleon Bonaparte, 
Hitler sau Stalin, ci şi de personalităţi luminoase ca: Buddha, Moise, Iisus, Zarathustra 
sau Mahomed. 

Intrarea Orientului în istorie este celebrată de savanţi. Ea, însă, ar trebui 
continuată de o intrare a Occidentului în transistorie sau într-o istorie spirituală. 
Devalorizarea istoriei profane se face fie prin revalorizarea istoriei ca sacră, ca viaţă 
spirituală (a), fie prin accesul în transistorie (b). O altă metodă este reîntoarcerea la 
anistorie (c), prezentă şi la istoricul italian al religiilor Ernesto de Martino în conceptul 
deistorificării prin mit şi rit. 

 
5 Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi Românism, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1939, 

 p. 311. 
6 Lucian Blaga, Fiinţă istorică, în Opere XI, Trilogia cosmologică, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1988, p. 359 
7 Lucian Blaga, op. cit., p. 359. 
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Bryan S. Rennie deosebeşte două clase: a) istoria ca evenimente antecedente 
şi b) istoria ca experinţă trăită şi evidenţiază mai multe semnificaţii ale istoriei:  
1) experienţă personală; 2) totalitate a experienţelor umane; 3) succesiune crono-
logică a evenimentelor unice şi ireversibile din lumea exterioară; 4) descriere 
adecvată a tot ceea ce a trecut în decursul timpului şi 5) ilustrare a acelor eveni-
mente care sunt considerate ca determinante8. 

În hermeneutica istoriei se face o interesantă distincţie între verticala tradiţiei 
ce se află în complementaritate cu orizontala contextului istoric. Emilio Betti subli-
niază necesitatea situării istorice9. Paul Ricœur arată că nu trebuie neglijată legea 
contextului10, care ilustrează condiţionarea istorică. Însă, în afara condiţionării isto-
rice, există şi o condiţionare transistorică de care trebuie ţinut seama. Prezentul este 
integrat în conceptul de înţelegere. Din interiorul acestuia, el se raportează la trecut 
sau la viitor. Principiul de urmat este sugerat de Hans-Georg Gadamer prin expresia 
Horizontverschmeltzung (fuziunea orizonturilor)11. Preocuparea pentru cunoaşterea 
trecutului izvorăşte din dorinţa de a justifica prezentul prin trecut, după opinia lui 
Thomas O’Laughlin12. Joseph Fálaky Nágy consideră că această căutare pentru 
reprezentările efective ale trecutului este motivată de dorinţa de a integra trecutul în 
prezent13. Nu este vorba numai de acest aspect, ci de înţelegerea trecutului pentru 
cunoaşterea prezentului, de procesul continuităţii în istorie, precum şi de căutarea 
sensului şi utilizarea învăţăturilor trecutului pentru beneficiul prezentului. De 
asemenea, în istorie orientarea nu este doar spre trecut, ci şi spre viitor: „Istoria nu 
trebuie doar să explice trecutul, ci şi să prevadă viitorul”, după cum susţine Edward 
Burnett Tylor14. 

Istoria este dinamică. Ea nu se cantonează într-un stadiu arhetipal, într-o etapă 
arhaică, ci se modifică, dar fără a pierde ceea ce a acumulat. Istoria se regenerează 
neîncetat. Ea conţine o posibilitate neîngrădită de reactualizare şi creativitate. 
Semnificaţii noi apar în istorie pe două căi: a) prin îmbogăţire sau progres (sensul 
bun); b) prin degradare sau regres (sensul rău). Rudolf Bultmann arăta că scopul în 
înţelegerea istoriei ar fi îmbinarea între fiinţa istorică şi conştiinţa istorică, tradiţia 
jucând rolul de alter-ego15. 

Istoria nu este fixă, univocă şi totalitară. Ea nu este un cod de legi, ci expresia 
unor păreri mai mult sau mai puţin argumentate. Istoria este plurivocă şi poliva-
lentă. Ea este deschisă interpretării, care se face din mai multe perspective: mili-
tară, politică, economică, socială, psihologică, artistică sau religioasă. Înţelegerea 
istoriei presupune iniţierea omului într-o ordine transistorică, simbolică, arhetipală, 

 
8 Bryan S. Rennie, Reconstructing Eliade. Making Sense of Religion, Albany, The 

State University of New York Press, 1996, p. 44. 
9 Emilio Betti, Teoria generale della interpretatione, vol. I, Milano, 1955, p. 426. 
10 Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, în De l’interprétation. Essai sur Freud, 

Paris, Éditions du Seuil, 1965, p. 9. 
11 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1990, p. 290-291. 
12 Thomas O’Laughlin, Celtic Theology. Humanity. World and God in Early Irish 

Writings, London, New York, Continuum, 2000, p. 5. 
13 Joseph Fálaky Nágy, Conversing with Angels and Ancients. Literary Myths of 

Medieval Ireland, Dublin, Four Courts Press, 1996, p. 3. 
14 Edward B. Tylor, Primitive Culture, vol. I, John Murray, London, 1891, p. 5. 
15 Rudolf Bultmann, Das Problem der Hermeneutik, în Glauben und Verstehen,  

vol. II, Tübingen, 1958, p. 228. 
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sacră şi spirituală. Nu este vorba de o devalorizare a istoriei, ci de o revalorizare a 
istoriei prin raportarea ei la cosmic. 

Istoria profană este evenimenţială, cronologică, fragmentară şi obsesiv 
pragmatică. Ea decade în istoricism. Istoria sacră este tradiţională, mitică şi exem-
plară. Ea poate fi individuală şi existenţială sau colectivă, exprimată prin tradiţie şi 
mereu reactualizată de memorie. Înlocuirea istoriei profane nu înseamnă adoptarea 
unei concepţii antiistorice, ci antiistoriciste. Argumentul forte este că nu este anihi-
lată conştiinţa istorică, ci ea este reorientată. 

Se impune diferenţierea istoriei de istoricism. Acesta este un produs al poziti-
vismului ştiinţific. Reprezintă o istorie dusă la extrem, manevrată de dogmatism 
metodologic. Hans-Georg Gadamer avertiza asupra reducţionismului istoricist şi-l 
respingea cu tărie şi convingere16. În demersul separării istoriei de istoricism, 
mijloacele sunt participarea activă, cuprinderea intuitivă şi „descrierea interioară”, 
după cum sugerează Ugo Bianchi17. 

Istoria sub impactul învăţămintelor religiei este tentată să treacă de la semni-
ficaţii superficiale ca: eveniment, factualitate, obiectivism, caracter colectiv, implacabil, 
concret, cronologic la sensuri profunde ca: memorie, conştiinţă de sine, experienţă 
personală, subiectivă, individuală, trăire şi viaţă spirituală. Pe de-o parte se găseşte 
istoria evenimenţială, cronologică, lineară, ce pendulează haotic între actualitate şi 
perenitate şi nu vede comuniunea între trecut şi prezent. Pe de altă parte, există 
istoria tradiţională, mitică, rotundă, sacră şi spirituală, ce se identifică sublim cu 
memoria şi experienţa trăită. Revalorizarea istoriei ca spirituală ar însemna că nu 
va mai fi o prăpastie între real şi ideal, între history (istorie), care, de fapt, 
înseamnnă his story (povestea lui) şi story (poveste). 

 
 

HISTORY AS SPIRITUAL LIFE 
 

ABSTRACT 
We point out that the paradox of human being is to live in history and, at the same time, 

to aspire to transcend its limits towards freedom and redemption. The myth does not oppose 
history, but it is sacred history. It represents the background of religion. Man chooses to identify 
himself with the mythical and religious models rather than with the temporal dimension of his 
daily profane existence, and with historicism. Christianity and Judaism show us the concept of 
history seen as the ophany. We present different views upon history, such as: chronological, 
collective, objective, individual, subjective, lived experienced, memory and spiritual life. 
History is not fixed, univocal, and totalitarian. It is object of interpretation. Important opinions of 
scholars in hermeneutics of history are taken into consideration (G. W. F. Hegel, Martin 
Heidegger, Rudolf Bultmann, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur, Emilio Betti, Ugo Bianchi, 
Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade and Lucian Blaga etc.). Tradition plays a crucial point in 
understanding history and human life. We distinguish between profane history, which is 
chronological, evolutionary, governed by events, and sacred history, which is existential and 
concerned with tradition, memory and spiritual life. The need to reevaluate history as spiritual 
act helps us reunite history with story, real with ideal. 

 
16 Hans-Georg Gadamer, Le problème de la conscience historique,  Louvain, Paris, 1963,  

p. 77. 
17 Ugo Bianchi, La religione nella storia delle religioni, în Il metodo della filosofia 

delle religione, Padova, 1975, p. 26. 
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ONTOLOGIA UMANULUI ÎN ORIZONTUL TEMPORALITĂŢII (II). 

PERATOLOGIA FIINŢEI PARŢIALE   
 

                                            Mihai D. VASILE  
     (Institutul de Filosofie şi Psihologie 

al Academiei Române) 
 

 
  
Faptul exemplar s-a produs în antichitatea greacă sub forma celor două doctrine 

concurente despre modul ideal de reconstrucţie şi guvernare a Cetăţii şi a cetăţea-
nului ideal. În rezumat, în jurul anului 370 î. Hr., Platon lansează în arena ideilor 
politice, prin plăsmuirea dialogului Πολτεια, paradigma formei ideale de guver-
nare şi arhetipul cetăţeanului ideal1, străduindu-se apoi o bună parte din viaţa sa să 
le impună realităţii şi, chiar cu preţul vieţii, să oblige realitatea la supunere faţă de 
teorie, fără a ţine seamă că cetatea terestră este rebelă la constrângere teoretică din 
partea modelului ei divin2. Aici posteritatea a identificat originea utopiei ca ima-
gine exemplară a „societăţii tradiţionale”3, în care funcţionează fără fisuri un mit 
total fondator, ce reţine „toate evenimentele decisive, de la originea lumii şi până în 
prezent”4, demonstrându-le interdependenţa şi ferind totodată individul de propria 
sa conştiinţă, ca şi de liberul arbitru, încă de la naştere, pentru ca apoi să îl înveţe, 
prin constrângeri şi compensări, că nu există alternativă la acest mod perfect  de a 
participa la eternitate. 

Fiinţarea unei societăţi tradiţionale este astfel o rafinare continuă a metodelor 
de efaţare a individului, subordonat total şi brutal, prin operaţii de acurateţe chirur-
gicală, faţă de cetatea eternă, definită de cercul magic de strămoşi fondatori, ale căror 
portrete sunt venerate în toate casele, chiar şi în cele de toleranţă. 

Succesorii lui Platon şi-au însuşit, însă, fără a mărturisi, fragmente masive din 
Πολτεια, lăsându-i autorului doar stângăciile pentru a le denunţa şi condamna5. 

Oricum am imagina instituirea ekopragiei6, fie prin compasiune şi caritate – ca 
Alfred de Lamartine – faţă de fiinţa parţială aflată în suferinţă, a cărei condiţie este 
ab initio dureroasă, dar pe care Guvernantul cel rău se străduie să o facă insu-
portabilă; fie prin arta de a improviza cetăţi ireproşabile – ca Tomaso Campanella; fie 
ca o democraţie laică, sau ca o cofrerie de tip religios, după modelul imaginat de 
Sfântul Cyprian – pentru care o utopie lipsită de cadrul religios şi de pasiunea mistică 
este inumană7, şi să reţinem cât de pasionat a fost marxism-leninismul faţă de cele 20 
de milioane de creştini ortodocşi ucişi în  şaptezeci de ani de fraternitate, şi cât de 
religios a fost nazismul faţă de cele 6 milioane de evrei „epuraţi” în al II-lea război 
mondial; consecinţa ultimă şi necesară a oricărei construcţii paradigmatice este că 
realitatea depăşeşte plăsmuirea utopică. Originată, generată şi angajată în prezent, aşa 
cum visul este amestecat cu viaţa8, utopia antrenează un examen critic faţă de ceea ce 
este9, denunţând abuzurile unei societăţi în agonie, în triumf sau în extaz faţă de 
fiinţa generică sau parţială. 

Oricum ar fi definită, tradiţia utopică posedă vechi titluri de nobleţe. Utopia 
este o plantă hibridă10, născută la intersecţia credinţei religioase din doctrinele 
iudeo-creştine într-o lume compensator mai bună, cu mitul grec al cetăţii ideale pe 
pământ. Altoirea a avut loc într-o enclavă a magiştrilor secolului al XVI-lea uma-
nist, incitaţi de perspectiva unei creştinătăţi elenizate. 
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Dacă lucrările antice şi medievale cu conţinut utopic pot fi considerate, cu un 
anumit grad de aproximaţie şi acurateţe, utopii, utopia occidentală este o creaţie a 
Renaşterii şi a Reformei. De aceea, ideile de regenerare spirituală, de renaştere 
purificatoare prin reformă pneumatică, sunt congenerice utopiei. Fuziunea iudeo-
creştinismului cu elenismul a generat dorinţa de realizare unificată a celor două 
aspiraţii, şi a consemnat actul de naştere al utopiei moderne. 

Dacă ar exista un muzeu utopic, el ar expune un labirint de galerii de strămoşi 
cu sânge albastru şi capete şlefuite de filosofie pură, de la mitul vârstei de aur, la 
profeţii evrei şi instituţia profeţiei ce se încheie cu Iisus11, la Lao tseu, Confucius şi 
Mencius, la Buda sau persanul Mazdak de pe vremea dinastiei Sassanizilor, ca să 
nu mai vorbim de greci arhetipali ca Phaleas din Calcedon, Hippodamos din Milet12, 
sau Platon magnificul – „lebăda niciodată prinsă de păsărari”13. În ultimul secol, 
constrângerea istoriei de a intra în dimensiunile utopiei a fost justificată prin 
viitorul utopic inevitabil şi necesar, ca o lege a naturii14. De aceea, din utopicul 
muzeu nu ar putea lipsi galeria figurilor de ceară moderne şi contemporane, cu 
filosofi, magistraţi, politicieni sau oameni simpli, neavând nimic a face cu lucrul 
public, seminarişti sau liceeni respinşi de Dumnezeu sau de idee, zugravi, cizmari, 
electricieni sau militari de carieră, ce s-au lăsat cu patimă posedaţi de instituţia 
funestă. Toţi aceşti reformatori benevoli sau de circumstanţă, de care însă nimeni 
nu a avut nevoie, au pornit cu entuziasm şi cu tenacitate în căutarea celei mai bune 
dintre lumile posibile15, căzând fie într-o asceză crudă, fie în reverii pantagruelice, 
pentru ca în cele din urmă să obţină ca premiu eşafodul sau ridicolul. 

Din haosul cetăţilor distruse, utopiştii nu au învăţat decât să utopizeze planuri 
mai perfecte, mai stabile, mai bine protejate faţă de libertatea fiinţei parţiale, de o 
indestructibilă armonie bazată pe „omul nou” virtuos şi fidel. 

În opoziţie sau la concurenţă cu perspectiva ekopragiei, Aristotel a instituit 
ekonomia16 în semn de solidaritate cu arhetipul Maestrului, dar cu accent pe constitu-
ţionalism, pe legile naturale – nomoi – ce guvernează sălaşul comun – oikos – sau 
Cetatea. Premisa necesară a Cetăţii este identică, în ambele cazuri exemplare – 
Platon şi Aristotel – anume că, nativ insuficientă sieşi, deci obligatoriu comunitară, 
fiinţa parţială se asociază generând statul ca organizaţie naturală, creată în benefi-
ciul fiinţării. Statul este, deci la începutul logic, o comunitate de fiinţe parţiale şi 
nicidecum un instrument şi, de aceea, fiinţează pe legi imanente şi indispensabile 
pentru îmbunătăţirea vieţii individului şi a comunităţii. Statul (natural), fără a fi 
perfect, este bun, iar a consacra întregul efort de gândire pentru a imagina (utopia) 
statul(ui) ideal, este o pierdere de vreme. Statul natural se alterează ca instrument, 
în măsura în care serveşte numai interesele Guvernantului17.     

Stabilitatea şi justiţia statului natural depind de modul în care constituţia 
reflectă participarea guvernaţilor la res publica. Dacă ei nu participă în mod egal la 
exerciţiul puterii, distribuţia recompenselor va fi inegală, astfel că problema funda-
mentală a oricărui model social şi, în consecinţă, a oricărei guvernări, este cum se 
poate reglementa în mod echitabil proprietatea privată, astfel încât să se evite 
revoluţia18. 

Dacă se înlocuieşte sintagma aristotelică, a „insuficienţei native a omului”, cu 
sintagma „agresivităţii naturale a fiinţei umane”, se obţine enunţul „homo momini 
lupus”, reformulat în ediţia latină a operei Leviathan prin cuvintele rămase celebre: 
„bellum omnium contra omnes”, cu condiţia ca noţiunea de natură umană să expri-
me o realitate cât de cât consistentă19. Thomas Hobbes menţine ideea aristotelică a 
dualităţii naturii umane, dar o nuanţează profesând o veritabilă ruptură între starea 
naturală şi cultură, între sălbaticul crud şi omul civilizat, modulat cu ajutorul legilor 
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al căror spirit atenuează instinctele agresive şi patimile naturii umane. El fondează 
astfel o altă perspectivă aristotelică, anume că, prin constrângerea legilor, statul 
devine beneficiarul tuturor. Prin stat se realizează – după Hobbes – scopul principal 
al fiinţei parţiale, anume conservarea vieţii şi atenuarea principalei spaime umane 
care este teama de moarte. Astfel, din renunţări şi speranţe, ia naştere marele 
Leviathan, zeul mortal sau monstrul mitic20, căruia oamenii i se supun pentru 
pacea, apărarea şi bunăstarea tuturor, dar care îi înghite pe toţi, lepădându-şi masca 
de sub care se iveşte chipul desfigurat al Golemului cu puterea şi vocaţia lui totali-
tară21. De aceea se poate spune că ekonomia lui Aristotel se hrăneşte dintr-o 
ficţiune formulată şi abandonată de Platon în Republica, atunci când a formulat 
parabola inelului lui Gyges. 

Inadecvarea gândirii teoretice la realitate este o veche temă a filosofiei, cu o 
origine clară fixată în timp în paradoxurile eleate22, traversând istoria prin Martin 
Heidegger şi J.P.Sartre, care nu putea defini omul decât prin faptul că „este ceea ce 
nu este; şi nu este ceea ce este”23, datorită „discreţiei” profunde a spiritului de a se 
manifesta asemenea unui lucru, nefiind niciodată în întregime, sau fiind un mod al 
absenţei, un balans între neant, fiinţă şi un alt neant printr-o ascundere împinsă la 
extrem. Ceea ce este în acelaşi timp un paradox şi o contradicţie din punct de vedere 
logic. Şi totuşi, dacă se adaugă la sfârşitul definiţiei sartriene cuvântul „încă”, 
formula va apărea ca singura caracterizare capabilă să dea seamă de simplul fapt al 
tranziţiei, care presupune, după cum aserta încă Aristotel24, o devenire orientată 
într-un sens – eventual pozitiv, chiar dacă este redus la domeniul incontestabil al 
dominării crescânde a naturii.  

De altfel, conceptul de tranziţie pune probleme şi comportă aporii, dintre care 
una – şi nu de cea mai mică importanţă – se originează în a treia antinomie a 
raţiunii pure25, potrivit căreia raţiunea dialectică, neputându-şi depăşi limitele, nu 
poate decide dacă în lume există libertate sau în lume nu există libertate, ci numai 
determinism. Deoarece, cu titlu de exemplu, chiar atunci când se face abstracţie de 
faptul că orice proces orientat, în sensul unei stăpâniri crescânde a naturii, este 
legat de un ansamblu de transformări sociale şi modificări de conştiinţă cu determi-
nări mai mult sau mai puţin univoc-cauzale, este totuşi dificil de susţinut că socie-
tatea orientată spre capitalismul barbar al liberei concurenţe este în mod simplu un 
progres în raport cu starea anterioară a societăţii. Şi chiar în planul tehnic propriu-
zis, este dificil de susţinut conceptul de evoluţie, fără a-i analiza eşecurile şi impa-
sul, fiindcă deşi se practică o imensă speranţă26, tehnologia debordează în probleme 
globale greu solubile, insolubile sau fundături27. În continuarea exemplului menţio-
nat, s-a învederat că perfecţiunea tehnică a instrumentelor pe care fiinţa generică le 
interpune mediind între sine şi natură, nu măsoară numai progresul în libertate şi 
umanizare, ci şi forţa de distrugere ca factor de risc pentru o enormă regresie nu 
numai tehnică, dar şi de civilizaţie. De aceea, oricare ar fi ocolul prin care omul 
obişnuit, ca fiinţă parţială, îşi abordează statutul şi în special relaţia sa cu celelalte 
fiinţe parţiale, el se găseşte angajat într-un cerc28 pe care, fără îndoială, îl poate 
lărgi, dar căruia nu-i poate scăpa definitiv în nici un fel. Cel mult, poate corija 
distorsiunea simplificatoare sau amplificatoare a realităţii, prin inserţia ficţiunii şi a 
speranţei în succesiunea (cât de mult condiţionată) a evenimentelor, determinând 
cele două limite ale libertăţii sale: cauzalitate, determinism şi necesitate, pe de o 
parte; iar pe de altă parte, ficţiune, proiect şi utopie29. 

Între limite, există o firavă punte de legătură, anume speranţa, convingerea 
sau credinţa că succesiunea evenimentelor exterioare coincide cu ordinea ideilor 
din proiect. Tensiunea dintre cele două limite ale fiinţei parţiale este motorul tranziţiei, 
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prin pierderi sau câştiguri de calităţi, în una sau în alta sau în ambele sfere în 
opoziţie. A fost abandonată cea de-a treia ipostază – plato-aristotelică, de altfel – 
anume surpriza apariţiei celui de-al treilea om ca supraom, nu neapărat în sens 
nietzschean ci doar creştin. 

Fenomenul straniu întâlnit în istoria secolului al XX-lea, precedat de tenta-
tive ca de exemplu Republica Guaranis sau alte asemenea republici, este postulatul 
determinismului compatibil cu o utopie localizată într-un viitor particular30 aristo-
telic contingent despre care este interzis orice discurs logic consistent31. Fără a mai 
aminti grobianismul proiectului marxist – ca idee fabricată spre a fi înţeleasă şi de 
imbecili – piecemeal engineering-ul lui Popper nu înseamnă nimic altceva decât o 
utopie minimală, localizată nu în idealul transcendent realităţii, ci cât mai intim în 
evoluţia societăţii. 

Utopia înconjoară în mod necesar universul detestabil aşa cum el încă nu 
există32, cu apologia lui zoon politikon în care introduce, însă, o ambiguitate esenţială 
prin interpretările egal posibile ale „vieţaşului politic”, fie ca fiinţă guvernabilă, fie ca 
fiinţă capabilă de a guverna, dar mai ales interogându-l dacă guvernarea este 
„ikonomică”, dacă ea are loc în conformitate cu legile „sălaşului comun”, altfel spus 
cu un anumit tip de cauzalitate, pentru a insinua în cele din urmă îndoiala dacă există 
astfel de legi, şi că, în caz contrar, legile ar putea sau ar trebui să fie inventate. 

A pune în evidenţă deficienţele, limitele şi aporiile determinismului social nu 
conduce cu necesitate la concluzia respingerii lui, cum pare să conchidă  
K.R. Popper33. Critica sa, totuşi, formulează o problemă gravă: investigaţia istoriei 
umane nu produce o metodă infailibilă spre a decide între doctrinele în competiţie. 
Ipotezele asupra istoriei sunt ipoteze post factum, ad hoc et propter hoc, în timp ce 
o cercetare cauzală îşi probează concluziile prin derivare din axiome sau din definiţii34.  

Determinismul posedă un model aristotelic faţă de care utopia are ascendent 
prin Platon35. A nega cauzalitatea în istoria umanităţii pare o eliberare dogmatică36, 
iar a-i scrie o apologie este un regres trivial, deoarece istoria ca disciplină se fundează 
pe mărturii, cronici, povestiri ce consemnează numai faptele în pura lor succesiune, 
despre care pot fi inventate o mulţime de explicaţii, ipoteze, ficţiuni concurente, între 
care nu se poate decide în mod tranşant printr-o metodă bine definită. Inexistenţa 
metodei transformă fiecare ipoteză într-o interpretare probabilă, dar oricare alte inter-
pretări sunt înalt posibile. 

Îndoiala carteziană asupra cauzalităţii în istorie poate fi extinsă oricât şi 
nuanţat rafinată, dar este limitată de anumite concepte ontologic fundamentale, ca 
de exemplu, efortul de a umaniza realitatea – în care constă determinarea condiţiei 
umane – speranţa sau utopia de a reuşi rezultatul la efort şi evaluarea riscului de 
reuşită la eşec accentuat de mulţi comentatori ca singura valoare – sceptică însă – a 
ştiinţei în istoria umanităţii37. 

Odată admisă, perspectiva ontologică legitimează enunţul că starea actuală a 
universului social este rezultatul stării sale anterioare şi cauza stării sale poste-
rioare38. Ceea ce revine la a spune că umanitatea îşi este propria sa cauză, dacă se 
exclude situaţia când un principiu transcendent (suprauman) guvernează lumea 
(„raţiunea guvernează lumea”, după Hegel, sau YHWH, după Tora). S-ar putea 
obiecta că modelul ontologic al determinării naturale a societăţii nu poate explica 
evoluţia, devenirea sau tranziţia socială, ci numai cerinţa de umanitate. Şi totuşi, 
dacă sunt identificate corect limitele determinării, acel „tao” al fiinţei generice – 
care ar consta, după spusele lui Lao tseu, în „modul cum se prăjesc peştii mici”39 – 
atunci va fi uşor de văzut unde pot avea loc acumulări şi pierderi, astfel încât să fie 
limpezi premisele şi sensul devenirii umanului. Într-o lume care „şi-a ieşit din ţâţâni”, 
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cum este contemporaneitatea – când se pun la îndoială, se redistribuie, se reconsti-
tuie şi se rescriu spaţii geopolitice, principiile de organizare a teritoriilor libertăţii şi 
statul însuşi ca instrument de guvernare40, sau fiinţa naţională ca mod de exprimare 
a etniilor – ceea ce rămâne indubitabil ca determinant al fiinţei generice este 
nivelul de perfecţiune al instrumentelor cu care fiinţa umană domină exteriori-
tatea41. Acţiunea ca limită şi determinare a fiinţei umane are ca măsură instrumen-
tele de care ea dispune. 

Pe de altă parte, sensul acţiunii este dat de aspiraţiile, speranţele, idealurile 
claselor de fiinţe parţiale, definitorii pentru subiectivitatea ce nu se poate exprima 
fără să ţină seamă de posibilităţile de acţiune determinate de gradul de dezvoltare a 
instrumentelor. Clasa instrumentelor constituie astfel, condiţionarea cauzală a fiinţei 
generice şi progresul în instrument este un sens al devenirii umanului. 

 Condiţionarea subiectivă a fiinţei generice defineşte teleologia umanului ce 
are ca premisă principiul de producere, reproducere şi conservare a societăţii ca 
întreg42, iar ca esenţă, natura umană de a iscodi planuri, modele, utopii care conservă 
în eternitate visele diurne43, stocate în memoria colectivă despre „egalitate, libertate, 
fraternitate”. 

Se poate formula enunţul că cele două limite ale umanului sunt instrumentul 
şi utopia, ceea ce înseamnă a unifica modelul platonician cu cel aristotelic, şi 
ekopragia cu ekonomia. Istoria a probat echipotenţa celor două paradigme în deve-
nirea umanului. Este suficient de ilustrativă invocaţia modului în care maşina a 
infestat planeta şi zona sublunară după revoluţia industrială, sau cum idei clare şi 
distincte au sedus masele răsturnând, întemeind şi bulversând din nou imperii, 
puteri şi zone de influenţă sau dominaţie, pentru a oferi o imagine intuitivă asupra 
modului cum devenirea fiinţei generice este determinată de perfecţiunea tehnetro-
nicii43 sau de forţa utopiei. În orice epocă istorică se poate, relativ uşor, reconstitui 
harta dependenţelor tehnologice, ca şi configuraţia subordonărilor doctrinare, după 
cum la fel de uşor se poate constata că imixtiunea superputerilor în comunităţile 
inferioare are drept consecinţă o schimbare artificială a raportului dintre condiţio-
nare tehnologică şi teleologie în zonele de imixtiune. 

O concluzie parţială este că starea de fapt a fiinţei generice se întemeiază pe 
voinţa de putere a fiinţei parţiale care se exprimă în forţa de aliniere a ficţiunilor 
politice marcată insaţiabil de promisiunea utopică. Utopia dă un sens pervers isto-
riei datorită constrângerii puterii într-o ţesătură de iluzii, astfel că utopia justifică 
puterea iar puterea iscă utopii seducătoare pentru omul cotidian şi cetăţeanul de 
drept comun, până când el nu mai distinge realitatea, textul şi diferenţa.  

În imaginea omului în acţiune se compun cinci planuri ontologice care dau 
seamă de situaţia „a face pe oameni să facă”45, şi anume: nivelul generic determi-
nat de instrument al ontologiei umanului; etajul acţiunii umane determinat de 
raportul agent-pacient al istoriei; planul normei (mai mult sau mai puţin utopice, 
încărcată însă de promisiune, fie ca pedeapsă, fie ca răsplată) în conformitate cu 
care sunt săvârşite acte (mai mult sau mai puţin bine făptuite); domeniul explica-
ţiei logice a acţiunii, în care se identifică sau se construieşte un sistem cauzal în 
conformitate cu care oamenii execută acte în replică la norme, ordine, cereri sau 
rugăminţi; imperiul tridimensional al libertăţii umane, în care abscisa conţine 
libertatea de a accepta, a ignora sau a respinge o normă, un ordin, o rugăminte, o 
sugestie, o invitaţie, într-un cuvânt o promisiune de acţiune; ordonata denumeşte 
libertatea de a alege acţiunea optimă în vederea obţinerii fructului promisiunii (mai 
mult sau mai puţin iluzoriu); şi vectorul ipotenuza sau ceea ce se numeşte în mod 
clasic, liberul arbitru, a cărui prezenţă este semnul clar, neîndoielnic al înţelegerii 
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acţiunii despre care se spune că este adevărul ei, suprema, ultima sau coroana 
libertăţii datorită căreia există, cel puţin virtual, dies irrae. 

Planul generic determinat de instrument al ontologiei umanului a fost amplu 
analizat într-o carte a noastră recentă, Filosofia tehneştiinţei, ce „pare să fie expre-
sia acceptării civilizaţiei tehne-ştiinţifice ca resacralizare într-o paramitologie ştiin-
ţifică de mare putere şi eficacitate, în care Platon renaşte în metafizica Cercului de 
la Viena, iar Aristotel este valorificat în sfidarea mondializată a raţiunii”46. Nivelul 
acţiunii umane este ilustrat de multitudinea şi vechimea istoriilor şi genealogiilor, între 
care clasice şi fondatoare rămân Istoriile lui Herodot. Etajul normelor – în confor-
mitate cu care sunt săvârşite de către agenţi umani naturali sau artificiali acte 
umane – este desfăşurat în toate sistemele juridice, de la începuturile istoriei, scrise 
prin Arthasastra, Manavadharmasastra, Codul lui Hammurabi, Decalogul lui 
Moise sau Legile lui Dracon, şi până în prezentul controversat cu privire la legi-
timitatea clonării umane. În domeniul explicaţiei acţiunii umane există un sistem 
cauzal necesar şi logic consistent descris de von Wright în Normă şi acţiune47, după 
care oamenii fac lucruri în replică la norme, ordine sau cereri. Astfel de replici pot fi 
aproape „mecanice”. Ele au uneori o misterioasă asemănare cu acţiunile reflexe. 
Agentul, care prin acţiunea sa induce o reacţie în pacient, este asemănător experi-
mentatorului sau ucenicului vrăjitor, care printr-un act de interferenţă cu natura, 
pune în mişcare un sistem cauzal. Nu fără motiv, acţiunea ambilor a fost descrisă 
ca „manipulare”, în care utopia puterii şi puterea utopiei amestecă planurile până la 
indistincţie. 
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L’ONTOLOGIE DE L’HUMAIN DANS L’HORIZON DE LA 
TEMPORALITÉ(II). LA PÉRATOLOGIE DE L’ÊTRE PARTIELLE 

 

RÉSUMÉ 

Il y a cinq limites de l’action de l’être humain en action, c’est-à-dire la limite des 
instruments; l’histoire comme limite d’une action ; la limite de l’explication des actes ; et la 
limite de la comprehension des actes vue comme dimmension de la libre volonté. L’auteur a 
découvert que le liant des cinq limites est la capacité humaine de fictionaliser (utopioniser).  
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Istoria filosofiei 
 

DESPRE MAIORESCIANISM ŞI GENERAŢIILE LUI (II) 
 

Gh. Al. CAZAN 
 
 
 

3. Maiorescianism în filosofie, un mit 
S-a insistat, până şi în lucrări de ultimă oră, asupra maiorescianismului în 

filosofie. Gânditori ca Motru, Negulescu, Ion Petrovici, Mircea Florian, ba, mai toată 
filosofia românească a fost „supusă” termenului de maiorescianism. Ar fi existat, 
aşadar, un curent care începe cu Maiorescu şi nu se mai încheie, care poartă acest 
titlu: maiorescianism, cum în Germania a existat un kantianism, hegelianism etc. 

În Germania, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, filosofia lui Kant a 
fost comentată, analizată, aşa încât idei ale ei au trecut ca premise pentru neokantia-
nism. Pe când, la noi, Maiorescu a trecut, după păreri cunoscute, în maiorescianism, 
încă din timpul vieţii profesorului de logică şi istorie a filosofiei. La neomaiores-
cianism nu s-a ajuns încă! 

Dacă a existat, totuşi, un maiorescianism ar fi trebuit să i se demonstreze 
realitatea cu argumente care să privească ideile ca atare ale lui Maiorescu trecute în 
curent filosofic sau de alt ordin, în continuităţi şi reconsiderări evidente, în stări de 
unde să se lase recognoscibile nu fapte aleatorii sau maxime generalităţi despre ai 
căror autori poţi spune că sunt atâţia, încât a-l postula pe câte unul în chip de 
mentor absolut, origo al creaţiilor de mai încoace, este un salt categoric peste orice 
metodă cu principii şi reguli construite spre căutarea şi – când e nevoie, la noi 
mereu e nevoie – salvarea adevărului. Sunt contestabile unele dintre modurile 
susţinerii existenţei maiorescianismului. Hagiografia, este, înainte de orice, în 
imposibilitatea teoretică de argumentare a maiorescianismului. Şi poate că tocmai 
de aceea este atât de răspândită şi agreată. Totuşi, imnurile de slavă, elogiul de 
nimic controlat, nu au adus nici un argument valabil prin care să se demonstreze 
care anume idee a lui Maiorescu, sau care grup de idei ale aceluiaşi au devenit 
premise ale unui curent, ale unei orientări, ale unei concepţii filosofice de răsunet 
sau de o influenţă oarecare. 

Generalizarea exagerată, în al doilea rând, este o altă cauză care, în ciuda 
aparenţelor, a păgubit limpedea înţelegere a conceptului de maiorescianism într-o 
disciplină sau alta, critica literară, estetica, filosofia, îndrumarea culturii, psihologie, 
pedagogie, conduită politică, ideologie politică etc. 

Simpla enumerare a domeniilor, ca unele străbătute de „spiritul” ori de idei 
ale lui Maiorescu şi socotite, în consecinţă, ca articulaţii ale maiorescianismului, 
vorba lui Miron Costin, sperie gândul. Îl sperie, pentru că Maiorescu ar rămâne, 
probabil, cel puţin nedumerit, dacă ar putea să afle la câte numeroase domenii a 
fost deschizător de căi noi, pe care, aproape concomitent cu el, dar, mai ales, în 
deceniile ultime ale secolului al XIX-lea, şi-au purtat paşii „maiorescienii”. 

Or, cum ştim, Maiorescu a scris cu „economie”; nu a susţinut spectacole 
teoretice cotidiene; nu s-a repezit să scrie oricând, despre orice. Îndrăgea concizia, 
claritatea, argumentarea logică, demonstraţia cu pretenţie la exactitate maximă. A 
fost profesionistul lucrului bine pregătit şi adversar al improvizaţiei facile, gău-
noase. I-a dispreţuit pe grafomani ca şi pe cei care, o dată ajunşi pe căi misterioase, 
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în posturi „grase” ale culturii ori filosofiei, încep să scrie despre orice, să ia chipul 
judecătorului suprem al confraţilor şi să împrăştie cu nemiluita şi fără înţelepciunea 
reclamate de profesie, sfaturi, îndreptare moralizatoare, critici şi analize demne de 
procurorii care au de-a face cu tâlharii de drumul mare. 

Cu harurile pe care Maiorescu le-a avut, au fost înzestraţi cei mai numeroşi 
dintre edificatori. De ar fi să mă refer la filosofie, aş enumera, aproape la întâmplare 
(atât de impunător e numele edificatorilor), numele lui Thales din Milet, Parmenides 
din Eleea, Zenon eleatul, Democrit, Platon, Aristotel, Bacon, Descartes, Locke, Leibniz, 
Hume, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx şi mă opresc aici, cu menţiunea că lucrări ale 
celor mai mulţi dintre ei au fost folosite de către Maiorescu, desigur, în felul său. 
Uneori, simplificator, reducţionist. 

„Unicitatea” calităţilor lui Maiorescu – câteva dintre ele le-am pomenit mai 
sus -, a fost observată şi elogiată pe fondul unor realităţi dureroase dominante în 
viaţa politică şi culturală din anii şaptezeci-optzeci ai secolului al XIX-lea (şi din 
totdeauna) ai societăţii româneşti. Ele au fost ridicate la rangul de premise institu-
tive, modele, paradigme pentru numeroşi dintre cei care aspirau la înaltă cultură şi 
roluri importante în contextele ei. Altfel, comparativ cu date ale marilor edificatori 
din filosofie, calităţile lui Maiorescu nu ţâşnesc ca paradigme. 

Datul culturii române, al vieţii politice româneşti, ca şi „contribuţia” lui 
Maiorescu, observator şi actor al acelui dat, au făcut din idei şi stil al existenţei 
mentorului Junimii, valori cu demnitate aparte, necesităţi imediate şi de perspectivă 
pentru intrarea românilor în modernitate şi, în consecinţă, depăşirea stării de marasm 
în care se aflau. 

Maiorescu aducea, în România, câteva dintre paradigmele, notele definitorii 
ale modernităţii filosofice, în special. 

Umanismul şi raţionalismul, în primul rând. Acestora, de fapt ca o consecinţă a 
logicii cercetării lor de către Maiorescu, le-a fost cosubstanţial ateismul. S-a războit 
spiritual, cu eleganţă logico-filosofică, pe urmele stângii hegeliene, cu Dumnezeu şi 
celebrele argumente prin care s-au produs încercări de dovedire a existenţei lui. 

Ideea nemuririi sufletului a căzut, şi ea, sub lupa analizei maioresciene. Ceea 
ce l-a făcut să demonstreze că omul este o fiinţă nemuritoare nu prin „sufletul” său, 
ci prin ceea ce săvârşeşte. 

Şi-a conceput raţionalismul ca unul pur, nu neapărat pe urmele idealismului 
gnoseologic kantian, nici în separare de filosofia lui Kant, ci într-o de nedezminţit 
relaţie cu doctrina herbartiană. 

Alte teme, legate de obiectul filosofiei, logicii, esteticii, psihologiei etc., au 
fost, la rându-le, cercetate asemenea celor pe care le-am semnalat câteva rânduri 
mai înainte, în primele sale două lucrări filosofice. Asupra unora dintre ele a 
insistat atât în Fragment din tinereţea mea, cât şi în Jurnalul anilor de până la 1860. 

După 1860, Maiorescu a făcut filosofie în Jurnal, în cadrul Prelecţiunilor 
populare. A aruncat idei de natură filosofică în studiile de critică literară. Nu le 
reiterez aici. Într-un studiu celebru, Din experienţă, s-a referit la „zona luminoasă” 
şi „zona întunecoasă” a adevărului, la chestiunea, dificilă în sine, a rolului expe-
rienţei în cunoaşterea omului. 

A crezut, întors în ţară, că stadiul existent al culturii româneşti nu permite 
actul creaţiei filosofice... De aceea, în România are a se învăţa, iar a nu se face 
filosofie. A învăţa filosofie, înseamnă, raţiona el corect, a cunoaşte temeinic istoria 
filosofiei. În România, mai gândea el, tot corect, este nevoie de cunoaşterea şi folo-
sirea ştiinţei logicii. Repet, şi în acest domeniu a prestat, cu strălucire, un profeso-
rat pe care îl admirăm şi azi. Scrierile sale de logică sunt cunoscute; ele au culminat 
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cu Logica din 1872 (reapărută în mai multe ediţii), manual, cu adevărat, faimos, în 
România, un model, pentru multă vreme, al genului. Că în România are a se învăţa, 
iar a nu se face  filosofie, Maiorescu se înşela. Era nevoie de el, dar asta nu înseamnă 
că, până la el, filosofia românească ar fi fost inexistentă. Dar, passim, nu e acum 
timp pentru a stărui asupra falsei imagini a lui Maiorescu despre ce se petrecuse şi 
ce urma să se petreacă în spaţiul creaţiei filosofice. 

Cursurile sale de istoria filosofiei, ca şi cele de logică, au fermecat numeroase 
serii de studenţi. La Universitatea din Bucureşti, s-a impus, între 1885 şi 1909, ca 
profesorul par excellence. Dintre studenţii care i-au urmat cu pasiune şi admiraţie 
prelegerile, câţiva, cum e firesc, foarte puţini, au produs filosofie, concepţii filosofice 
de tot interesul, unele nu numai cu accentuate note personale, ci „de-a dreptul 
originale”. C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu şi, mai încoace, începând cu 1905, 
Ion Petrovici, au fost figurile de prim-plan ale filosofiei româneşti, vreme de peste 
cinci decenii, elevi ai lui Maiorescu, profesorul despre care au scris, mai ales 
ultimii doi, cu nesfârşită admiraţie. 

Nu au fost singurii elevi ai lui Maiorescu interesaţi de, să zic, istoria ideilor 
filosofice ori de logică. Dintre audienţii cursurilor sale, s-au recrutat, în afara celor 
trei menţionaţi deja, personalităţi cum au fost C. Antoniade, oameni de carte, cu 
studii remarcabile, studioşi dintre cei care formează „baza” culturii filosofice, 
hermeneuţi de clasă înaltă ai unor filosofi, sociologi, esteticieni, ai unor idei care au 
dat culoare unuia sau altuia dintre timpii metafizicii sau ai unor alte „ramuri” ale 
filosofiei. 

Ce au adus ei în cultura filosofică a României nu trebuie să rămână în rafturile 
bibliotecilor, ci este util să iasă la „taraba” filosofică, ceea ce sper că se va întâmpla 
nu peste multă vreme. Cei trei, însă, fără să acord fiecăruia titlul de filosof original, 
creator de filosofie înlăuntrul căreia să pulseze forţa creaţiei cu valoarea unicatului, 
au făcut filosofie cu instrumentele complicate ale determinaţiilor în stare să se 
înstăpânească asupra totalităţii lumii prin, cum zicea cândva Noica, gândire. 

Tradiţia istorico-filosofică le-a imprimat tuturor, fără diferenţă, pecetea, 
considerată indelebilă, de maiorescieni. Nu însă, fără recurs la nişte fapte reale. S-a 
spus, ca şi în cazul general al elevilor socotiţi maiorescieni, că şi Motru, Negulescu 
şi Petrovici au fost maiorescieni pentru că au fost „aleşi” de Maiorescu, îndrumaţi 
de el, s-au format sub grija lui atentă. Deschiderea porţilor marii culturi a fost 
gestul profesorului lor. I-a „plimbat” prin lumea largă. Vacanţele petrecute cu unul 
sau altul în ţări dezvoltate, erau excelente mijloace de a le prezenta civilizaţii către 
care tânjea şi românul. Profesorul îi „instruia” cu orice ocazie: vizionarea unor 
muzee celebre, a spectacolelor de teatru, a concertelor. Important era faptul că „îi ducea” 
de acasă, îi scotea din mediile ştiute pentru a cunoaşte altceva, alte „obişnuinţe”. S-a 
zbătut pentru fiecare în parte. I-a ajutat să înveţe în mari universităţi din Franţa şi 
Germania. Le cerea să-l informeze despre evoluţia studiilor lor. La rândul lor, îi 
cereau sfaturi în tot ce credeau că le-ar fi fost de folos, începând de la asigurarea 
stipendiilor şi mergând până la probleme de interes politic sau publicistic, cu 
deosebire la polemica profesorului lor cu mentorul socialismului românesc al acelei 
perioade. 

Ce a rămas „maiorescian” din învăţământul lui Maiorescu şi îndrumarea ce 
le-a fost acordată este un fenomen determinabil, despre care există, de altfel, o 
sumedenie de documente, analize, memorii ale participanţilor la desfăşurarea lui. 

Analiza comparativă a stilului profesoratului lui Maiorescu şi a stilului profe-
soratului lui Motru, Negulescu, Petrovici nu favorizează de fel ideea maiorescia-
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nismului lor. Mai aproape de stilul lui Maiorescu s-a găsit Ion Petrovici, ale cărui 
cursuri purtau şi aura artei oratorice, a spectaculosului, a frazei sugestive, a pozei 
afişate la pupitrul sălii de curs. 

Dacă operăm cu ideea că elevii lui Maiorescu au „împrumutat” de la profesor, 
şi l-au făcut al lor, interesul viu pentru informaţie, argumentare etc., aici lucrurile 
sunt ceva mai complicate decât le prezintă o tradiţie de hagiografie maioresciană. Se 
poate zice că atari „lucruri” le-am întâlnit, ceva mai abitir decât la Maiorescu, în 
amfiteatrele sau laboratoarele din universităţile apusene. Deşi, nici acestea din urmă 
nu duceau lipsă de profesori neinteresanţi. Motru, îi scria lui Maiorescu, la  
6 decembrie 1889, referindu-se la un curs de Drept audiat la Sorbona. Însă, în alte 
scrisori din anii 1890-1893, acelaşi Motru se referea, în termeni exacţi, la cursuri, 
seminarii, laboratoare din Franţa şi Germania la somităţi ca J. Soury, Th. Ribot,  
E. Beaunis, Martin Charcot, Ch. Richet, Kuno Fischer, C. Stumpf, Johann Ranke,  
W. Wundt, O. Külpe. Profesorii din universităţile franceze şi germane au repre-
zentat, pentru Motru, în ordinea ideilor, infinit mai mult decât prelegerile, studiile, 
ori sfaturile profesorului bucureştean. Motru nu a fost maiorescian în creaţia sa 
psihologică şi filosofică. 

Nici Negulescu nu a fost maiorescian, nici prin stilul prelegerilor sale, nici în 
privinţa metodei de analiză a „problemelor” filosofiei. Sau, mai mult şi mai intere-
sant, Negulescu a elaborat – cum anume se va vedea chiar în cursul lucrării de faţă – 
o concepţie filosofică. Or, cum am zis mai sus, Maiorescu socotea că, în România, 
nu venise timpul concepţiilor. Elevii săi nu au urmat nici în acest capitol funda-
mental pentru cultura românească, ideea profesorului de logică şi istoria filosofiei 
contemporane. 

Personalismul energetic şi realismul evoluţionist s-au edificat şi prin apro-
prierea specifică evoluţionismului. Maiorescu a adoptat, la vremea sa, evoluţio-
nismul. Mai exact zis, a împărtăşit ideea generală a evoluţionismului. Motru şi 
Negulescu au depăşit radical, cum se va vedea, simpla însuşire a ideii de evoluţie. 
       În deceniile opt-nouă ale secolului al XIX-lea, când Maiorescu se bucura de o 
glorie meritată, reprezentările sale despre evoluţionism rămâneau la stadiul afirma-
ţiilor. În aceleaşi decenii, explicarea largă, competentă a evoluţionismului şi gândirea 
lui din perspectiva unei întemeieri a metafizicii materialiste se aflau în lucrări ale 
lui Vasile Conta, filosoful cu influenţă mult mai mare decât se vede asupra câtorva 
mari gânditori români. Ipoteza influenţei lucrărilor lui Conta asupra lui Motru şi 
Negulescu nu mi se pare arbitrară. Fondul concepţiei lor este mult mai apropiat, nu 
zicem identic, de fondul metafizicii contiene decât de filosofia maioresciană. 

În cazul naturii filosofiei lui Ion Petrovici, asemănarea ei cu ideile filosofice ale 
profesorului său este cvasiinexistentă. Autorul Introducerii la metafizică a dezvoltat 
un spiritualism raţionalist, sintagma trimiţând la Maiorescu prin ultimul ei termen. 
Raţionalismul lui Petrovici ataşat organic spiritualismului său are întemeieri în alte 
instanţe decât cele folosite de Maiorescu în anii '60 ai secolului al XIX-lea. 

Relaţia şi Consideraţii filosofice, lucrările cu adevărat filosofice ale lui 
Maiorescu, nu au fost cunoscute, repet, pur şi simplu nu au fost cunoscute de 
reprezentanţii filosofici ai primei „generaţii maioresciene”. Am demonstrat, lucrul 
acesta în Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu. S-a întâmplat 
ciudăţenia ca Maiorescu să nu fi făcut gestul traducerii lor în limba română. 
Necunoaşterea de către Motru, Negulescu, Ion Petrovici, în general, de către mediul 
cultural românesc, a primelor lucrări filosofice al profesorului lor, nu putea să nu 
genereze, mai încoace, afirmaţii surprinzătoare faţă de filosofia şi sursele filosofiei 
maioresciene. Ideea herbartianismului, de pildă, a făcut carieră lungă. 
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Petrovici avea să afirme ceva mai mult referitor la Maiorescu-filosof. După 
părerea sa, Maiorescu a renunţat la filosofie, după 1860, pentru a se dedica îndrumării 
culturii. În acest caz, a vorbi despre maiorescianismul filosofic al lui Ion Petrovici, 
când el nu cunoscuse lucrările dintâi ale profesorului său, e speculaţie plătită „tradiţiei” 
fixate, în illo tempore, în tipare seducătoare. 

Care va să zică, maiorescianismul primei generaţii de maiorescieni a cam 
lipsit în domeniul construcţiilor filosofice. Cu Motru, Negulescu, Petrovici, filoso-
fia românească intra în alte orizonturi şi pe alte făgaşe, faţă de care cele ale profe-
sorului Maiorescu, absolut necesare la timpul 

lor, nu mai păreau şi nici nu treceau ca satisfăcătoare. Sper ca lucrarea de faţă 
să facă evidentă afirmaţia ultimă. 

 
4. Dincoace de Maiorescu. Aprecieri ale lui C. Rădulescu-Motru 

Logica istoriografiei filosofiei ar fi impus ca după lucrările Filosofie româ-
nească. De la Zamolxis la Titu Maiorescu (Bucureşti, Editura Şansa, 2000) şi 
Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Maiorescu (Bucureşti, Editura Typo Press, 
2002), analiza să fi venit încoace la filosofii români care nu numai că au trăit şi au 
fost contemporani cu Maiorescu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ci au 
polemizat cu el, şi-au ridicat operă în acelaşi context istoric, au contribuit masiv, la 
crearea unui climat filosofic (mai larg, ideologic) în afara căruia concepţii 
filosofice de mai târziu nu ar fi avut şansa marei lor izbânzi şi perenităţi. 

Cărţile despre Filosofia lui Conta şi Filosofia lui Gherea sunt scrise. Am 
socotit însă că, în actualele împrejurări, când Motru e socotit, aiuristic, ca fascist şi 
bolşevic, ori când despre Negulescu, un istoric al enciclopediei filosofiei, mulţi 
tineri începători în ale istoriei filosofiei n-au auzit, deşi ar trebui să-l studieze ani în 
şir, sau când cu Ion Petrovici se întâmplă suma celor ce li se întâmplă celorlalţi doi 
mari ai filosofiei noastre, mi-am zis că, înainte de a ieşi la inexistenta „tarabă” a 
filosofiei româneşti, să public această carte, despre care cred că ar putea fi o piesă 
în angrenajul aşteptat al spulberării prejudecăţii adânc înrădăcinată în „mentalul” 
românesc cu privire la maiorescianismul filosofic. Sau, cu mai multă precizie 
terminologică, referitoare la presupusa şi iluzoria prelungire, în filosofie, a ideilor 
lui Maiorescu, pe care, în ce mă priveşte, le socotesc ca sfârşit al unui început 
glorios. Un sfârşit de unde au pornit filosofii. 

Fără Conta şi Gherea n-am fi existat în filosofie. Fără Motru n-am fi avut o 
filosofie originală. Negulescu a făcut filosofie gândind că ea se ridică pe „întâiul 
principiu” şi „ultimele rezultate” ale ştiinţei. Petrovici întârzia în speculaţie. Şi ea 
frumoasă! 

Cu ei trei, filosofia românească îşi accentuează europenismul, adică universa-
lismul. 

Alegerea de a publica acum cartea cu titlul Dincoace de Maiorescu şi cu 
subtitlul:  

Personalismul energetic – C. Rădulescu-Motru 
Realismul evoluţionist – P.P. Negulescu  
Spiritualismul raţionalist – Ion Petrovici, este subiectivă până către un elogiu 

al obiectivismului. Alegerea mi s-a impus. Aşa se întâmplă cu subiectivul care merge 
spre istorism obiectiv. E un fel de fatalism! În stilul lui Conta, agreat de Motru, îndrăgit 
de Negulescu şi, fără nici un fel de paradox, cultivat de un spiritualist cum a fost 
Petrovici. Pe care şi Gherea l-ar fi acceptat. Căutarea adevărului, minune şi patimă 
a filosofilor, merită s-o însoţim în aventura ei de nimic egalată. Celelalte forme ale 
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culturii vorbesc, postulează, câteva au produs dogme, altele axiome şi teorii cu 
aspiraţie la supremaţie. Dintre toate formele culturii, filosofia a fost şi rămâne singura 
care întreabă, caută, din când în când, crede că a găsit, şi ea, formula definitivă a 
adevărului lumii, dar repede, îşi revizuieşte starea şi o ia de la început. E, aici, identi-
ficarea ei cu viaţa, cu istoria nestatornică în statorniciile ei refuzate de conştiinţa 
fixată în paradoxurile euforiei simplist asumate de o mentalitate care nu a avut şi nu 
are răbdarea să colinde Câmpia către care zboară car, telegari şi vizitiu. Treimea unei 
fabule, niciodată împlinite, niciodată eşuate, totdeauna zburând fără să ostenească. 

Cu Motru, zborul acelei treimi merge către înţelegerea totalităţii, având ca 
finalitate a ei personalitatea umană. Cu Negulescu, acelaşi car simbolic, se avântă 
în judecăţi spre un univers cu fundamente în el însuşi existente, de nimic depen-
dent, de nimeni creat, evoluând în şi prin legile lui, la al cărui capăt al evoluţiei sale 
naturale se află, bineînţeles, omul. Iar, în ce-l priveşte pe filosoful descins din Tecuci, 
ajuns profesor universitar şi, de mai multe ori, ministru, e de zis că a încercat să 
„controleze” kosmosul şi omul, făgăduindu-le armonie, finalitate, supraveghere de 
către Spirit, o ipoteză de nimic verificată, dar nu lipsită de interesantă întrebuinţare a 
gândirii speculative. Şi de o utopică speranţă dezisă, de altfel, de „răpirea” filosofului, 
de către forţe malefice, antiromâneşti, pentru a-l coborî în peştera de care până când 
şi Platon s-ar fi cutremurat. Atât era de rece, devastatoare de suflete, voit croită spre 
suprimarea ceea ce nu poate fi suprimat: cugetarea interioară, acest maxim al libertăţii. 

Viaţa şi opera lui Motru, Negulescu şi Petrovici s-au întins peste o mare şi 
zbuciumată parte a istoriei contemporane româneşti. 

Au făcut şi au suportat istorie. Au trăit victorii şi au îndurat suferinţe cumplite. 
A le cunoaşte opera şi viaţa are o importanţă excepţională pentru înţelegerea compli-
caţiilor, conflictelor, chinurilor, înălţărilor, căderilor, tragediilor noastre. 

Nu au fost singurii filosofi români ai primei jumătăţi şi ceva a secolului trecut. 
Au fost, însă, cei de la care începând, filosofia românească a trăit acut, vital, 
contemporaneitatea ei cu filosofii contemporane de răsunet. Ieşiserăm, cu Motru şi 
Negulescu, din provincialism filosofic. Fenomenul ar fi trebuit sărbătorit. Nu s-a 
întâmplat aşa, n-am avut nici o sărbătorire a lui. Dar, mai ştie cineva, de ce ar avea 
nevoie filosofia să fie sărbătorită? În ce ne priveşte, credem că avem nevoie urgentă 
de aducerea concepţiilor filosofice ale lui Motru, Negulescu, Petrovici din uitare, 
ignorare sau mistificare – altă triadă, numai că e malefică – în actualitate. 

Treimea pe care o prezint s-a plimbat, majestuos o vreme, tragic în alta, prin 
istoria României primei jumătăţi a secolului al XX-lea. Unii dintre cei care ne-am 
început studiile filosofice în anii '60, am privit-o, şi când ne-a fost interzisă, ca 
„sfântă” în ordinea calendarului filosofic. 

Demnă să fie adusă, din locul ei istoric, în istoria de azi. Aşa am crezut, aşa 
credem. Nu e nimic de pierdut, e numai de câştigat, dacă Motru, Negulescu, Petrovici 
„coboară” din trecutul lor în prezentul nostru trist, antifilosofic şi trivial, o hoaşcă, 
definită astfel, de oribila goană după zeul parşiv, simbol al schimbului universal. 

Motru, Negulescu şi Petrovici nu au nevoie de „maiorescianism” pentru a li 
se conferi titluri onorifice. Ceea ce nu înseamnă că Maiorescu ar fi fost un simplu 
imbold pentru ei sau doar o piesă de muzeu pe care o admirau lăsând-o acolo, printre 
alte exponate. În logica „obiectivă” a istoriei filosofiei româneşti cei trei îşi au locurile 
lor în date, biografii şi operă. Dincoace de logica aceasta, pe care o respectăm, ei sunt 
creatorii în ale căror „logici” cei mai mulţi dintre noi trăiesc fără să ştie. 

În încheierea acestor consideraţii despre inexistenţa maiorescianismului în filosofie, 
iată câteva aprecieri ale lui C. Rădulescu-Motru, scrise în 1947 în Revizuiri şi adăugiri: 
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– „În jurul lui Titu Maiorescu nu s-a produs o şcoală. Şcoala presupune un 
mănunchi de idei originale sau anumite metode de lucru neîncercate până aci şi 
cultivate de aci înainte de elevii maestrului. Titu Maiorescu n-a avut idei originale 
şi cu atât mai puţin, metode noi”. 

– „Aşa-zişii elevi ai lui Titu Maiorescu, şi din care Eugen Lovinescu constituie 
şcoala junimistă, n-au între ei nimic în comun decât antipatie pentru declamaţiile 
demagogice liberale şi simpatie pentru poezia populară; simpatie pentru cultura 
germană mai mult decât pentru cultura franceză...”  

– „Fiecare (dintre aşa-zişii elevi ai lui Maiorescu – n.ns.) şi-a urmat drumul său şi 
şi-a adunat capitalul său de idei, fără a împrumuta ceva de la Titu Maiorescu, ... chiar şi 
în scrierile lui Mehedinţi (cel mai apropiat, «prin sentimente», de Maiorescu – n.ns.) nu 
găsim urmă de influenţă maioresciană...”  

– „De asemeni, în scrierile filosofice ale lui P.P. Negulescu, nici o urmă din 
filosofia lui Titu Maiorescu. Negulescu are pretenţia să facă o filosofie ştiinţifică, 
pe când Maiorescu este pentru o filosofie creată prin inspiraţii poetice. Însuşi Ion 
Petrovici, cu toată faima de maiorescian pe care se sileşte E. Lovinescu să i-o între-
ţină, în filosofie n-are nimic de la Maiorescu. ...., străduinţa lui Petrovici de a aduce 
argumente în sprijinul existenţei lui Dumnezeu este tot ce poate fi mai contrar 
spiritului în care îşi ţinea cursul său de filosofie Titu Maiorescu. Şi aşa cu toţi aşa-
zişii elevi ai lui Maiorescu. Despre mine să nu mai vorbesc ...”1 

Obiecţiile la aceste consideraţii ale lui C. Rădulescu-Motru sunt previzibile. Din 
punctul nostru de vedere, fondul aprecierilor pe care creatorul personalismului energetic 
le-a făcut despre maiorescianism sunt, chiar şi în litera lor, deşi sumare, adevărate.  
 
 

 
SUR LE MAIORESCIANISME ET SES GÉNÉRATIONS (II) 

 

RÉSUMÉ 
Dans cette deuxième partie de l’article sur le maiorescianisme en philosophie, l’auteur 

démontre que en dépit de la tradition, en réalité il n’a pas existé un phénomène comme telle. 
Même C. Rădulescu-Motru, qui a été un brillant élève de Maiorescu a souligné que son maître 
n’a pas exercé une véritable influence sur la conscience philosophique de ses élèves. Par 
exemple, P. P. Negulesco a édifié un réalisme évolutionniste, Ion Petrovici un spiritualisme 
rationaliste et Radulescu-Motru un personnalisme énérgetique. Voilà donc que leur maître n’a 
pas réussi déterminer une situation convenable a sa vision sur ce que doit être la tâche 
majeure de la recherche philosophique  en Roumanie.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Vezi C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri, Bucureşti, Editura Floarea Darurilor, 

1996, p. 55-56. 
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PROBLEMA INTELECTULUI ÎN FILOSOFIA ARABĂ MEDIEVALĂ 

 
                                                                       Loredana BOŞCA 

 
 
 
 
Alain de Libera afirmă: ,,Dacă o cultură se măsoară în cantitatea de opere pe 

care le-a creat sau asimilat, putem spune cel puţin că, până în secolul al XII-lea, 
Occidentul medieval este subdezvoltat din punct de vedere filosofic”.1 Adevărata 
dezvoltare a filosofiei medievale are loc în mediul arab. Astăzi este recunoscută imensa 
importanţă pe care au avut-o arabii  la dezvoltarea filosofiei şi a culturii europene în 
general.  

Creştinii syrieni sunt primii care realizează traducerea unor opere greceşti 
fundamentale din nevoia de a tâlcui Biblia. Învăţând limba greacă, vorbitorii limbii 
siriace (limbii arameene), sub conducerea atentă lui Efrem din Nisibe, vor constitui o 
şcoală de traduceri la hotarul dintre Syria şi Mesopotamia, strămutată apoi la Edessa 
din pricina invaziei persane. Pe la sfârşitul secolului al V-lea nu mai puţin de patru 
şcoli, la Nisibe, Gundeshapur2 în Iran, Risaina şi Kinnesrin în Syria, îşi vor uni 
eforturile pentru a–i traduce pe Platon şi Aristotel, dar şi orice altă lucrare grecească 
cu conţinut ştiinţific. Sunt traduse în siriacă, din limba greacă, operele lui Galenus, 
Hyppocrates, Logica lui Aristotel, texte neoplatonice, mai ales porphiriene . 

În acest timp, pe tărâm religios, lumea arabă suferă prefacerile impuse de 
apariţia celei de-a treia religii monoteiste: islamul. Este o  religie revelată, mono-
teistă, bazată pe scrierea sfântă transmisă de Allah lui Muhammad, prin intermediul 
Arhanghelului Gabriel. Coranul este  creat de la începutul lumii, prima minune şi 
ultima a lui Allah, scris în limbă neomenească, în luga suryaniyya (limbă sacră-
prototip sau limba îngerilor), imposibil de imitat sub aspectul sensurilor sale sau ca 
stil, îndreptar cu funcţie de cunoaştere pentru orice musulman. Credinţa musul-
mană, centrată pe profesiunea de credinţă: ,,Nu există Allah în afară de Allah şi 
Muhammad este trimisul său”, se axează pe critica asociaţionismului (nu-i facem 
lui Dumnezeu asociaţi: nu există decât un unic Dumnezeu, Allah, care nu are fii, ci 
doar trimişi cu rol de transmitere a mesajelor lui pentru oameni) şi pe stabilirea 
caracterului strict omenesc al acestui ultim profet arab. Deşi cuprinde un cod extins 
de obligaţii individuale şi sociale, Coranul conţine o metafizică a luminii şi o 
gnoseologie aparte centrată pe distincţia între cunoaşterea intuitivă şi cunoaşterea 
raţională. Există vreo şapte sisteme de lectură a textului coranic, mergând pe dis-
tincţia între sensul literal şi cel figurat al versetelor. Tradiţionaliştii islamului rămân 
partizanii sensului literal, încrezători în sugestia că au primit cea mai uşoară dintre 
religii, comprehensibilă pentru fiecare. Alţii  găsesc că există un sens ascuns, 
singurul adevărat, la care se ajunge prin iniţiere, în aceasta constând de fapt caracterul 
inimitabil al Coranului.  

O întreagă dinamică spirituală este antrenată datorită islamului în jurul unor 
probleme, precum: natura credinţei, a creaţiei, a păcatului, a libertăţii sau constrângerii 
la nivelul actelor umane. Aceasta din urmă este poate şi cea mai veche şi decisivă 

 
1 Alain de Libera, Gândirea Evului Mediu, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000, p. 40. 
2 Aici au fost adăpostiţi ultimii neoplatonici izgoniţi din Atena de Justinian, iar preocupările 

erau îndreptate spre logică, matematică, astronomie şi medicină, chiar şi agricultură.  
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problemă pentru constituirea unei veritabile teologii musulmane şi apoi filosofii 
arabe. La un secol de la moartea lui Muhammad, speculaţia teologică în islam îşi 
conturează primele poziţii doctrinare şi sunt elaborate primele teorii cu caracter 
juridic. Filosofia se naşte acum, după primele elaborări de ordin religios. Un al 
doilea val de traduceri, de data aceasta în limba arabă, are loc din limbile greacă, 
persană şi chiar sanscrită. Începută sub omayyazi şi continuată sub abbassizi, 
munca de traducere a permis accesul la multe dintre tratatele de logică aristotelice, 
dar şi la multe apocrife aristotelice, care erau de fapt mărturia neoplatonismului: 
Theologia Aristotelis, care conţinea fragmente din Enneade-le plotiniene şi Liber 
de Causis, care este al lui Proclus. În acest climat cultural, se conturează concepţia 
despre kalam (‘ilm al-kalam-ştiinţa cuvântului) esenţială în teologia scolastică 
musulmană, alături de ‘ilm uşul ad-din–ştiinţa fundamentelor religiei şi  al-fikh al-
aşghar–ştiinţa dreptului musulman. Acestea trei desemnează scolastica musul-
mană. At-Tahamwi3, islamolog contemporan cu autoritate, consideră că termenul 
kalam desemnează ştiinţa argumentării ,,prin altceva” decât prin legile raţiunii. Este 
ştiinţa argumentării prin raţiunea legii musulmane a naturii existenţei lui Allah, a 
atributelor sale, a creării lumii şi a persoanelor trimise de el cu mesaje universaliste. 
Kalam-ul conferă cuvântului în teologie locul pe care-l ocupă logica în filosofie. La 
toate acestea se adugă gândirea sunnit-ortodoxă (accent pe Tradiţie, pe Sunna), 
raţionalismul mu’taziliţilor4 dar şi antagonismul mutakallimilor, teologi sau dialecti-
cieni care negau posibilitatea de a-l cunoaşte prin raţiune pe Allah, dar utilizau fără 
rezerve conceptele şi dialectica filosofiei greceşti la care aveau acces. Va rezulta de 
aici o filosofie arabă teologizantă sau o teologie filosofică în cadrul unor mişcări 
religioase raţionaliste şi al unora religioase mistice sau mistic-intelectualiste.  

Este unanim acceptat faptul că diversele secte islamice s-au constituit în şcoli 
de gândire asupra fundamentelor islamului. Aşa cum, în creştinism, apologetica şi 
patristica primelor secole au indicat gramatica, corpusul de probleme şi o parte 
dintre soluţiile care vor constitui substanţa filosofiei medievale occidentale, există 
şi în islam încercări de armonizare a credinţei cu raţiunea, în scop apologetic şi nu 
numai. De aceea, pentru a putea indica modalitatea filosofică de rezolvare a 
problemei intelectului la filosofii arabi, trebuie să trecem în revistă anumite mişcări 
religioase din sânul islamului.  

Începând cu secolul al IX-lea d.H., s-a constituit o primă şcoală a teologiei 
speculative, a kalam-ului: şcoala mu’tazilită. Reprezentanţii ei, numiţi şi ,,scizio-
niştii temporizatori”, şi-au constituit poziţia doctrinară, particulară în islam, prin 
polemica cu creştinii asupra naturii divinităţii. Sunt cunoscute eforturile lui Ioan 
Damaschinul şi ale elevului său, Theodor Abu Qurra, care disputau cu islamicii 
asupra dogmei Trinităţii. Împotriva creştinismului, mu’taziliţii apărau dogma unităţii 
absolute a lui Dumnezeu (tawhid). A lupta împotriva asociaţionismului (Dumnezeu 
conceput ca unitate a mai multor persoane) presupunea crearea unui instrument 
logic care să legitimeze disputele. Mu’taziliţii sunt primii dintre cei care acordă 
raţiunii, în islam, rolul de interpretantă naturală a adevărurilor revelate. Chiar dacă 
nu explică în amănunt mecanismele raţiunii, modul în care ea operează, care-i sunt 
principiile şi care sunt limitele ei, ei construiesc tacit o gnoselogie care vine dinspre 

 
3 Apud Dictionnaire de l’Islam. Religion et civilisation, Ed. Albin Michel, 1997, p. 456. 
4 Prima şcoală a kalamului, a teologiei speculative, se pare că şi-a conturat poziţia 

prin disputa cu creştinii asupra Treimii. Mu’taziliţii afirmau un Dumnezeu unic şi blamau 
caracterul  misterios al dogmei amintite, prin care creştinii se smintesc şi uită că Allah a 
trimis un mesaj la care oamenii trebuie să reflecteze pe măsura raţiunii lor.   
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neoplatonism: transmisia de cunoaştere de la fiinţele superioare (Allah, îngerii, 
profeţii, Iisus, Muhammad, imamii et. al.) la fiinţele inferioare (credincioşii instruiţi 
sau mai puţin instruiţi). Există o similitudine frapantă între teoriile neoplatonice ale 
unei Inteligenţe mediatoare şi concepţiile filosofice ale iluminării divine în cazul 
unor persoane privilegiate, concepţii care vor constitui substanţa unor mişcări 
precum imamismul sau fatidismul, proprii shi’ismului islamic. Shi’ismul, de la 
shi’a (şcoală), va instaura credinţa în misiunea specială a celor Doisprezece Imami, 
utilizând un asemenea raţionament.  

În cadrul shi’ismului, ismaelienii ne propun o cosmologie care valorizează 
aristotelismul citit prin neoplatonici. Fiinţa dă naştere existentelor printr-un act 
primordial şi etern numit al-‘amr (Imperativul). Prima fiinţă creată este Intelectul 
universal, apoi Sufletul universal care, la rândul lui, intermediază crearea Materiei 
universale. Recunoaştem aici conceptul ierarhiei fiinţei specific neoplatonismelor. 
Singurul care ia naştere din Fiinţă fără intermediant este Intelectul universal care 
posedă o unitate pură primordială (este prima fiinţă instaurată), activă (determină 
trecerea lucrurilor de la potenţialitate la actualitate) şi universală (din el emană 
pluralitatea inteligenţelor individuale). Dualitate trup-suflet, omul dispune de mai 
multe facultăţi de cunoaştere. Sufletul, sediul intelectului, este nu numai principiul 
mişcării, dar şi al sensibilităţii, voinţei şi discernământului, în calitatea sa de 
substanţă indivizibilă şi nepieritoare. Aşadar, antropologia ismaelită deschide către 
o gnoseologie construită peripatetic: intelectul este potenţial, în act, dobândit şi 
angelic. Dacă primele sunt comune tuturor, intelectul angelic este propriu profeţilor 
şi imamilor. Atunci când intelectul uman se uneşte cu intelectul angelic al ima-
mului (imam, ghid spiritual) acesta cunoaşte totala perfecţiune. Omul ajuns la acest 
stadiu, de împlinire plenară a creaturii, devine locul de întâlnire dintre microcos-
mos şi macrocosmos. De aici şi distincţia între mai multe tipuri de cunoaştere. 
Ismaelienii disting între cunoaşterea evidentă, care presupune spontaneitatea gân-
dirii, cunoaşterea speculativă care pleacă de la cea spontană şi este mijlocită de acte 
meditative realizate într-o ordine bine stabilită şi sub îndrumarea unui ghid sau 
profesor şi, în fine, cunoaşterea iniţiatică dobândită prin intervenţia directă a ima-
mului care posedă o cunoaştere superioară, infailibilitate şi puritate absolută.  

De fapt, ismaelismul se rotunjeşte ca doctrină plecând de la un concept 
esenţial: ‘amr (de la amara, a comanda, a ordona), care desemnează principiul divin 
care instaurează Intelectul Prim. În Coran el semnifică acel comandament divin sau 
acea voinţă creatoare care determină naşterea fiinţei şi devenirea tuturor lucrurilor. 
Credem că acest concept a fost importat de către ismelieni în urma traducerii 
Teologiei lui Pseudo-Aristotel (numele sub care erau cunoscute, la arabi, Enneade-le 
plotiniene). Concepţia asupra ‘amr va trece la gruparea Ihwan al-Safa (Fraţii 
Purităţii), la Abu Ya’Qub Al- Sedjestani ( secolul al X-lea) şi de la acesta la Nasir- 
E Khosraw, un ismaelit fatimid. Pentru reprezentanţii Ihwan al-Safa nu exista nici un 
pericol în mixajul surselor creştine, iudaice şi greceşti de tot felul (Pitagora, Platon, 
Aristotel, Ptolemeu, neoplatonici, Hermes Trismegistul et. al.) cu cele islamice. În 
viziunea lor, omul trebuie să parcurgă patru etape pentru a dobândi datele imediate 
ale raţiunii: a) treapta celor patru mii de ,,raţiuni distinctive” sau de cunoştinţe 
practice despre lumea exterioară; b) treapta celor patru sute de raţiuni dobândite care 
implică şi capacitatea de abstractizare şi de demonstrare prin exercitarea liberului 
arbitru (alegerea raţională în urma actului reflexiv); c) treapta celor patruzeci de 
adevăruri metafizice, pentru a căror obţinere era necesară şi inspirarea de către o 
instanţă superioară şi d) treapta celor patru abdal sau a adevărurilor ascunse, 
specifică profetului şi imamilor.  
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Înainte de Ihwan al-Safa, ismaelitul Sedjestani construia o teorie a iluminării 
intelectuale plecând de la un apofatism riguros: Unul este deasupra tuturor existenţelor 
şi transcende fiinţa. Influenţa plotiniană este evidentă. Din Unu emană Inteligenţa, 
Sufletul şi Natura. Inteligenţa se instaurează în urma Verbului sau Imperativului. În 
acest sens, imamul nu este decât manifestarea imperativului divin, a lui ‘amr. Această 
idee se pare că l-a influenţat apoi pe Khosraw care va scrie Cartea celor două înţelep-
ciuni, în care predomină o viziune mistică asupra naturii, natură născută din contem-
plaţia de sine a Sufletului universal.  

Tot în spaţiul shi’ismului îi întâlnim pe duodecimani, pe cei care cred în misiu-
nea secretă a unui număr de Doisprezece Imami, dintre care ultimul, Ocult, va salva 
lumea prin împlinirea desăvârşită a Coranului. Shi’iţii duodecimani au creat între 940 
şi 1274 d.H., deci după ismaelieni, adevărate summe scolastice în care doctrina lor 
capătă o formă sistematică. De data aceasta, învăţătura despre adevărurile clare, 
autoevidente ale Coranului şi cea despre adevărurile secrete, accesibile doar iniţia-
ţilor, se întreţes. Totul pleacă de la distincţia dintre zahir (sensul exterior, ezoteric al 
Coranului) şi batin (sensul interior, ascuns, esoteric). Şi în islam problema corectei 
interpretări a Coranului capătă valenţele disputei creştine referitoare la interpretarea 
Bibliei aşa cum se derula aceasta între Şcoala din Alexandria (accentul se punea pe 
sensul ascuns, de unde necesitatea alegorezei) şi Şcoala din Antiohia (accent pe 
sensul exterior, impunându-se metoda istoric-gramaticală de interpretare). Raportul 
instituit de şhi’iţii duodecimani între zahir şi batin reclamă înţelegerea anumitor 
distincţii. Termenii între care se operează distincţiile (tanzil, ta’wil, nobowwat şi 
walayat) nu permit decât o traducere aproximativă în limba română, de ajutor fiind 
desluşirile exegeţilor francezi. Referitor la zahir şi batin, constatăm că există o mare 
apropiere între obţinerea lui  zahir şi gnoza celor neins-truiţi, pe de o parte, şi între 
accesul la batin şi gnoza desăvârşită a gnosticului perfect, pe de alta, aşa cum au fost 
ele teoretizate în spaţiul creştin de Clement din Alexandria. Asemenea creştinului, 
musulmanul va descoperi că fiecare sens exterior comportă cel puţin un sens interior, 
ascuns. Atunci când Allah, prin revelarea Coranului, îi conferă lui Muhammad 
calitatea de trimis, nu se petrece altceva decât ,,coborârea” asupra trimisului a Legii 
într-o formă ezoterică (tanzil). Imamul, după moartea Profetului, are datoria recon-
versiei acestei aparenţe literare (Coranul scris) spre sursă, spre arhetipul sau Ideea lui 
(ta’wil). Aşadar, raportul instituit între zahir şi batin îl presupune în mod necesar şi 
pe cel dintre tanzil şi ta’wil. Cum drumului ,,în jos”, al revelării prin Profet, îi 
urmează drumul ,,în sus” al reconversiei revelaţiei prin imam, Profetul şi imamul repre-
zintă o lumină unică în două persoane distincte. La rândul ei, profeţia (nobowwat) are o 
legătură directă cu walayat, cu sacralizarea prin iubire a lui Dumnezeu pentru aleşii 
săi. Profeţia este posibilă tocmai pentru că Allah alege dintre oameni pe cei cărora le 
revelează adevărurile sale. De aceea, walayat va deveni un concept funda-mental în 
doctrina shi’ită şi va desemna calitatea eternă şi permanentă a lui Allah de a-i face pe 
oameni prietenii (wali) săi. În schimb, calitatea de a fi profet este doar una temporară 
şi relativă, în sensul că Allah i-o poate retrage oricând crede de cuviinţă celui căruia i-a 
dat-o. Consecinţele sunt majore: poate fi afirmată superioritatea imamului faţă de 
Profet şi, implicit, întâietatea lui batin în raport cu zahir.  

Întrucât şhi’iţii duodecimani vorbesc despre Dumnezeu în termeni pur apofatici 
(tanzih), ei afirmă caracterul incognoscibil al lui Allah cel inefabil, Ascunsul 
tenebros despre care nu putem spune nimic. Pentru a nu aluneca în agnosticism, ei 
recunosc existenţa unei teofanii primordiale: haqiqat muhammadiya, o Realitate 
muhammedană eternă, care substituie cu succes Logosul creştin. Această Realitatea 
eternă presupune, pe de o parte, persoana reală, istorică a profetului şi profeţia sa 
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ezoterică (asemenea Logosului întrupat în creştinism) şi, pe de altă parte, o dimen-
siune care corespunde imamatului şi walayat-ului. În hiqaqat muhammadiya sunt 
înglobaţi patruzeci de Eoni de lumină, dintre care fac parte şi Profetul, Fatima-fiica 
lui şi imamii. Sperăm să nu greşim, însă pare că imamologia shi’ită are, în islam, 
rolul pe care-l joacă hristologia în creştinism (o hristologie în sens mai degrabă 
gnostic, ca la Clement Alexandrinul). Cunoaşterea se transmite, într-o schemă  neopla-
tonică, de la Allah la Profet şi, prin el, de la imam la imam, imamii fiind ghizii spiri-
tuali pentru oamenii care nu au calitatea de nabi (profet) şi nici de rasoul (trimis).   

 Primul filosof arab în sens tare, Al-Kindi (m. 873 d.H), care realizează 
joncţiunea între filosofia greacă şi teologia musulmană, a tradus el însuşi din Platon, 
Aristotel şi neoplatonici, considerând ca propedeutici esenţiale pentru filosofie 
logica şi matematica. Pe urmele lui Aristotel şi ale dificultăţii de a concilia concep-
ţia despre suflet (,,act prim al corpului natural dotat cu organe”) cu cea despre 
intelect ca funcţie a sufletului (dar care nu putea fi înţeles ca având vreo legătură cu 
corporalitatea), arabii s-au învârtit în jurul sintagmei: ,,în act”.  A spune despre ceva 
că este în act  însemna ceea ce se spune în sine despre lucrul respectiv sau ,,ceea ce 
el era pentru a fi”, ca să folosim sintagma consacrată de Aristotel însuşi. Aceasta 
reprezintă cviditatea lucrului, în termeni metafizici. Sufletul ar fi tocmai acest 
,,ceea ce era pentru a fi” al unui anumit trup sau corp, ceea ce se poate spune în 
sine despre orice corp individual. Cu alte cuvinte, forma unică şi de neimitat a 
fiecărui trup. Dar acest ,,era” şi acest ,,a fi” introduc o distincţie: se poate considera 
că ceea ce era doar potenţial ne apare acum, în actul a ceea ce deja există. S-ar părea, 
deci, că ne aflăm în faţa unei realităţi care este şi actualizarea unui universal, dar şi 
într-un individual. Dacă judecăm astfel, sufletul ar trebui să fie actualizarea sufletului 
universal într-un corp individual. Referitor la intelect, Aristotel distingea între un 
intelect care devine toate lucrurile şi un intelect care le produce pe toate, aşa ca o 
dispoziţie, ca o lumină. Adică un intelect agent, activ, veşnic, divin, neafectat de nimic 
din afara sa şi un intelect potenţial care devine intelect în act sub acţiunea intelectului 
activ sau agent. Ca cel care cunoaşte totdeauna ceea ce cunoaşte mereu, intelectul 
agent este cauză eficientă care acţionează asupra intelectului pasiv, potenţial, pentru a 
fi în act. Fără intelectul pasiv, intelectul activ ar fi numai act pur, activitate goală 
(dacă nu e contradicţie în termeni) sau lipsa activităţii.  

Peripateticianul Alexandru din Afrodisia distingea şi el o inteligenţă agentă 
(Dumnezeu), inteligibilul originar, sursa inteligibilităţii în toate cele inteligibile. Prin 
acest intelect activ orice obiect potenţial al cunoaşterii devenea cunoaştere actuală 
(obiect prezent al cunoaşterii prezente). Intelectul posibil de la Aristotel devine 
pentru Alexandru intelect material (denumire pentru care Toma avea să-l critice pe 
Averroes, care o preluase) şi care ,,încă nu înţelege, dar e posibil să înţeleagă”5. 
Intelectul ajuns la predispoziţia sau aptitudinea de a-şi asuma formele realităţilor 
înţelese prin propria potenţă este intelectul habitual (intellectus in habitu, mai târziu, 
la latini). Intelectul în act este forma înţeleasă, adică intelectul care gândeşte şi se 
identifică cu obiectul său inteligibil. Este ultimul stadiu al unuia şi aceluiaşi intelect, 
după stadiul material şi cel habitual. Toate aceste lămuriri sunt importante pentru a 
pricepe cum Al-Kindi ajunge să distingă între o inteligenţă sau substanţă spirituală 
distinctă de suflet şi intelectul aflat în potenţialitate, care trece apoi de la potenţia-
litate la act şi devine intelect demonstrativ. 

 
5 A se vedea antologia de texte realizată de Alexander Baumgarten, Despre unitatea 

intelectului, Ed. IRI, Bucureşti, 2000, p.33. 
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Un alt arab, numit al Doilea Maestru după Aristotel, cunoscut de occidentali 
sub numele de Avennasar sau Alfarabius, Al-Farabi (872-950 d.H.) realizează o 
analiză neoplatoniciană asupra concepţiei aristotelice despre intelect. Dumnezeu a 
emanat zece intelecte: nouă cauze secunde şi o a zecea cauză secundă care naşte 
intelectul activ. Astfel, fiecare cauză secundă a produs un intelect care-i este subor-
donat. Omul, dintre toate celelalte fiinţe, este singura care posedă facultatea rostirii 
sau facultatea logică.  În jurul logicii se strâng toate celelalte facultăţi într-o unitate, 
toate dezvoltându-se progresiv, dar şi în acelaşi timp. Intelectul este, mai întâi, pasiv 
în potenţă (adică poate primi formele pe care nu le are încă), apoi devine intelect 
pasiv în act (sub influenţa intelectului activ, senzaţiile acumulate în imaginaţie devin 
inteligibilele prime). Astfel, formele lumii exterioare devin încet-încet inteligibile 
în act şi putem vorbi deja de intelectul dobândit sau adoptat sau în act. Adică lucru-
rile înţelese devin însuşi intelectul. Prin intelectul adoptat ajungem la introspecţie, 
la cunoaşterea de sine, considerând că  imaginaţia  şi capacitatea reflexivă au ajuns 
la maturitate. În acest mod, intelectul uman devine asemănător celui activ, graţie 
influxului primit de el de la intelectului activ, care-i permite să se unească cu el. Un 
asemenea intelect nu posedă decât filosofii şi profeţii, concepţie care-l va influenţa 
decisiv pe Avicenna. 

Adevărat metafizician al esenţelor, filosoful arab Ibn-Sina (980-1037 d.H.), 
latinizat Avicenna, este unul dintre cele mai mari spirite ale filosofiei islamice, 
cercetările sale extinse asupra logicii, fizicii şi metafizicii conducând la recunoaş-
terea sa de către gânditorii occidentali şi naşterea unui aşa-numit avicennism latin. 
Pot fi făcute paralele între opera lui şi cea a  lui Augustin şi Eriugena, fără îndoială. 
Tipul de metafizică instituit de Avicenna s-a construit până pe la 1640, în cadrul a 
ceea ce orientaliştii numesc avicennism iranian, moment în care Molla Sadra Shirazi6 
o înlocuieşte în filosofia iraniană cu o metafizică centrată pe conceptul de existenţă. 

Pentru Avicenna, esenţa sau natura sau cviditatea este ceea ce este în mod 
absolut şi necondiţionat, adică necesar. Esenţa este indiferentă la tot ceea ce ar 
putea s-o împiedice să fie un universal (idee generală), aşa cum neutră şi aceeaşi 
rămâne chiar dacă ne apare actualizată într-un individual. Prin ele însele, esenţele 
nu exclud nici universalitatea, nici singularitatea, prin aceasta devenind obiectul 
metafizicii. Când afirmăm că o esenţă este ceea ce este, spunem că ea este ceva. Ce 
trebuie să înţelegem din faptul acesta? Avicenna lămureşte distingând între fiinţa 
necesară şi fiinţa posibilă.  Posibilă este orice esenţă, ca ceea ce este (ca ceea ce ar 
fi să fie), dar care nu ar exista niciodată dacă anumite cauze nu ar acţiona asupra ei 
cu necesitate. În acest caz vorbim despre existenţă ca despre o esenţă adusă la 
actualitate de o anumită cauză. Existenţa este, deci, un accident suprapus esenţei, 
dar un accident necesar. Dacă ceva posibil este actualizat, ca fiind, aceasta se 
petrece datorită faptului că existenţa sa este dată necesar de raţiunea cauzei sale. 
Creaţia capătă astfel un sens diferit: are loc din pricina unei necesităţi constitutive 
divinităţii, care determină Fiinţa pură să aducă la existenţă toate celelalte fiinţe.  
Deci, este actul în care gândirea divină se gândeşte pe sine. 

Această cunoaştere pe care Fiinţa divină o are etern în sine însăşi este Prima 
emanaţie sau Inteligenţă (‘Aql awwal) sau Primul Nous. Acest ,,efect” iniţial, unic 
şi necesar al energiei creatoare, identic cu gândirea divină, asigură trecerea de la 
Unu la multiple. Plecând de la această Primă Inteligenţă mediatoare, ierarhia plurală 
a fiinţei apare ca rezultat al unor serii de acte de gândire sau contemplare. Ceea ce 
ar trebui să fie o cosmologie devine o analiză a intelectelor îngerilor. Atunci când 
                                                           

6 Personalitate dominantă a Şcolii din Ispahan (Iran), în secolul al XVII-lea. 
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Prima Inteligenţă contemplă Principiul său, din acest act de gândire purcede a Doua 
Inteligenţă. La rândul ei, aceasta se autocontemplă şi, în relaţie cu Principiul care îi 
conferă existenţa necesară, dă naştere Sufletului Prim, factorul motrice al Primului 
Cer sau al Sferei Sferelor (care le înglobează pe toate celelalte). Neoplatonismul este 
evident, dar şi aristotelismul.  

Acest act de triplă contemplaţie instaurează primele trepte ale fiinţei şi continuă 
în acelaşi mod până la purcederea a Zece Inteligenţe, Heruvimii (Karubiyun) sau 
Îngerii Sacrosanţi, dar şi a unei ierarhii de Suflete Celeste, Îngerii magnificenţi 
(mala’ikat al’-izza), mişcători ai cerurilor inferioare şi care nu posedă facultăţi de 
percepţie, ci doar o facultate imaginativă în stare pură.  

Ultima Inteligenţă este numită Inteligenţă agentă sau activă (‘Aql  fa’’al) pe 
care avicennienii o vor identifica cu Arhanghelul Gabriel, un fel de Duh Sfânt al 
Coranului, Îngerul revelaţiei. Aflată prea departe de Principiul său, virtutea sa 
emanatistă se va revărsa într-o pluralitate de suflete umane. Ea este, deci, ilumi-
narea (ishraq) care proiectează ideile sau formele cunoaşterii în suflete. La rândul 
lor, sufletele sunt habituale, adică au dispoziţia şi apetenţa întoarcerii spre ea. Astfel, 
în concepţia lui Avicenna, intelectul uman nici nu are misiunea şi nici puterea de a 
abstrage formele sau Ideile. El nu poate decât să fie pregătit, adică să manifeste 
apetiţie pentru percepţia prin simţuri, pentru ca, apoi, prin iluminarea Inteligenţei 
agente, să îi devină transparente formele inteligibile. Această iluminare este, deci, o 
emanaţie a îngerului revelaţiei, nu o abstractizare ca operaţie a intelectului uman. 
Iluminarea este prezenţa în sine a Îngerului şi de-aici legătura care se poate stabili 
între gnoseologia avicenniană şi experienţa mistică7. 

Intelectul uman este analog celui al Îngerului. Avicenna distinge între inte-
lectul contemplativ sau teoretic şi intelectul practic. Intelectul practic (activ) este 
sufletul gânditor în funcţia sa practică şi activă (conduce trupul şi este principiul 
vital). Intelectul contemplativ presupune patru trepte sau stadii: în primul, intelectul 
nu este vid, ci aşa cum este materia potenţială faţă de formă; apoi, prin imagini şi 
senzaţii, intelectul devine aproape în act; în al treilea rând, intelectul dobândit este 
cel deja în act, care se întoarce spre Inteligenţa agentă separată (pentru a putea 
primi formele inteligibile care corespund imaginilor sensibile). Ultimul stadiu este 
cel al obişnuinţei intelectului de a se întoarce mereu la Inteligenţa agentă, adică al 
stării habituale (‘aql bi-l-malaka, ,,în noi”).  

Întrucât capacitatea intelectului uman de a primi iluminarea unor forme inteli-
gibile presupune cunoaşterea de sine concomitent cu cea a celui care le-a produs (a 
lui dator formarum), H. Corbin crede că este vorba despre o prefigurare a cogito-ului 
cartezian (într-un sens chiar mai apropiat decât o făcuse Augustin, adăugăm noi)8. 
Există şi un fel de supra–stadiu al intelectului contemplativ, constând în contopirea 
acestuia cu Inteligenţa agentă. Avicenna numeşte un astfel de intelect: intelect sfânt, 
şi-l atribuie profeţilor şi vizionarilor (Muhammad ar fi atins acest stadiu). Asemenea 
lui Al-Farabi aşadar, Avicenna stabileşte existenţa separată a unei inteligenţe, situată 
în afara intelectului nostru, concepţie care avea să fie preluată, cu anumite corecturi, 
de o parte dintre occidentalii creştini. Ca şi afirmarea nemuririi sufletului.  

 Să ne oprim şi asupra lui Ibn Badjdja (m. 1138 d.H.), creatorul unei lucrări ce 
ar putea fi tradusă aproximativ: Tratat despre unirea intelectului agent cu intelectul 

 
7 Astfel putea fi explicat mecanismul transmiterii mesajului coranic lui Muhammad de 

către Arhanghelul Gabriel, întâlnirea “vie” cu acesta, prin care era asigurată şi obiectivitatea 
acestui mesaj . 

8 Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique, vol.I, Ed. Gallimard, 1986, p. 112. 
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omului, unde se arată preocupat de posibilitatea intelectului uman de a accede la 
cunoaşterea pură prin subterfugiile ştiinţelor speculative şi potrivit căii naturale a 
minţii. Credem că este prima încercare de explicare a mecanismului de unire a 
intelectului agent cu intelectul material. Badjdja pune semn de egalitate între inte-
lectul uman şi formele spirituale izvorâte din imaginaţie. Între cunoaşterea prin 
simţuri şi cea raţională pură se interpune, ca mediatoare, imaginea singulară a obiec-
tului de cunoscut. De exemplu, sesizarea cvidităţii sau formei spirituale „pom” depinde 
de multiplicitatea percepţiilor noastre ce au ca obiect pomii concreţi. Intelectul agent 
intervine şi dezbracă această cviditate relativă de caracterele sale individuale. Astfel 
este obţinută cviditatea unică a pomului, o cviditate a cvidităţii, care determină 
obiectivitatea cunoaşterii. Este afirmat deci un intelect agent transcendent şi un intel-
ect material imanent, sugestie pe care Toma o va folosi pentru a-şi construi concepţia 
despre species intelligibiles. Tocmai această perspectivă îl va ajuta pe dominican să 
lupte împotriva averroismului.  

Iranianul Al-Ghazali-Abu (Hamid Muhammad al-Tusi Muhamad: 1058-1111d.H.) 
este considerat de exegeţi constructorul unei teologii cu valenţe apropiate teologiei 
creştine, dar şi precursor al modernilor Pascal sau Descartes. Atitudinea lui faţă de 
raţiune reiese din lucrarea Kitab al-Isrhad, Cartea bunei orientări sau direcţii, în 
care atrage atenţia asupra unui fapt interesant: chiar dacă facultatea logică conferă 
raţiunii suficiente şanse să ajungă la adevăr, totuşi ea, raţiunea, îi conduce pe 
oameni la afirmarea unor adevăruri divergente, nu a unui adevăr unic. Îi ceartă pe 
cei care nu pricep că ea este doar un instrument, o măsură care permite evaluarea 
nivelului operaţiilor cognitive umane, şi nu un criteriu în sine al adevărului în sine. 
Prin aceasta îi atingea pe teologii speculativi şi pe filosofi, instituind, totuşi, ca 
normă a corectei întrebuinţări a raţiunii, îndoiala. În Munqidh, o carte ce aminteşte 
mult de Discurs asupra metodei a lui Descartes, Al-Ghazali arată că îndoiala este 
vitală pentru obţinerea cunoştinţelor certe; plecând de la o bază solidă şi acceptată 
prin consens se poate ajunge la derivarea altor adevăruri, mai ales prin utilizarea 
raţionamentului prin analogie9. Pe alocurea poate fi văzut cum aplică silogistica 
aristotelică la versetele coranice, ceea ce poate trimite către un raţionalism extrem.  

De fapt, ceea ce critică el este demersul metafizic care conduce la adevăruri 
multiple. Dar recunoaşte importanţa matematicii, fizicii sau logicii, ştiinţe care ajung 
la adevăruri exacte. Respinge teza partizanilor neoplatonicilor referitoare la eterni-
tatea lumii, dar şi teze aristotelice. De aceea, Averroes va scrie o Respingere a 
Respingerii filosofiei scrisă de Al-Ghazali pentru a-i dovedi că între filosofie (ca 
metafizică) şi teologie nu există o prăpastie de netrecut. 

Filosoful iluminării, Sohrawardi (Shihaboddin Yahya: 1155-1191d.H.) a reuşit 
să confere misticii islamice un caracter nou prin intermediul unei gnoseologii aparte 
care îmbină aristotelismul cu avicennismul, dar şi cu elemente gnostice greceşti şi 
iraniene. Lumea apare ierarhic prin intermediul unor serii de lumini imateriale care 
pică asupra întunericului materiei. Tot ce poate fi inteligibil la nivelul sensibilului 
este descoperit de aceste lumini-esenţe. Acestea irump asemenea inteligenţelor 
avicenniene, dar nu este de acord cu Avicenna în privinţa facultăţilor sufletului. 
Imaginaţia, miezul sufletului, este cea care unifică facultăţile sensibi-lităţii şi ridică 

 
9 În fapt, în materie de drept coranic, Al-Ghazali era shafi’it, adică adept al raţiona-

mentului prin analogie. Se pleacă de la un principiu general (‘illa) şi se ajunge prin inducţie la 
legile coranice sau ale Tradiţiei, pentru ca, apoi, deductiv, acestea să fie aplicate unor cazuri 
particulare care nu sunt formulate explicit în textul sacru. În general, exegeza coranică a utilizat 
masiv acest tip de raţionament.  
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lumina sufletului la nivelul intelectului. Între lumea materială şi luminile inteli-
gibile, Sohrawardi interpune  o lume aparte: ‘alam al-mithal, adică o lume imaginală, 
după sintagma aleasă de H.Corbin şi acceptată de islamologi, singura care se apropie 
ca sens de originalul arab1o. 

Dar cel mai important filosof arab, aristotelician declarat, supranumit Comenta-
torul, este Averroes sau Ibn Ruşd (1126-1198). Teolog musulman, a întreprins o operă 
de armonizare a credinţei islamice cu o filosofie care admitea eternitatea lumii, lucru 
aparent imposibil. Este interesat mai întâi să lămurească raportul dintre raţiune şi 
credinţă (în ce măsură putem accede raţional la datele revelaţiei), stabilind limitele, dar 
şi aptitudinile raţiunii, să readucă filosofia în centrul preocupărilor celor erudiţi, dar mai 
ales să lămurească pasajele confuze sau lacunare ale lui Aristotel despre intelect. 

Prima îndoială a lui Averroes era legată de performanţele raţiunii în materie 
de revelaţie. În opoziţie cu mutakallimun, nu credea că raţiunea este în stare să 
sesizeze integral conţinutul revelaţiei, fie din cauza unei proaste întocmiri a ei, în 
natura sa, fie din cauza ignoranţei. Dar aceasta nu înseamnă că este posibil să facem 
rabat de ea. Raţionalitatea este constitutivă omului. Cunoaşterea intelectuală este 
posibilă pentru că formele potenţial inteligibile dobândite în imaginaţie devin 
actuale sub acţiunea intelectului agent. Apoi, aceste forme, devenite actuale, mişcă 
la rândul lor intelectul material. Aceste două intelecte sunt deopotrivă eterne şi 
unice pentru toţi oamenii. Aici au loc operaţiile gândirii. În ciuda unicităţii acestor 
intelecte, gândirea fiecărui individ este discernabilă de a altuia prin aceea că 
depinde de fiecare ca inteligibilele să fie abstrase, din imagini, prin unirea cu 
intelectul agent. Imaginaţia este concepută în strânsă legătură cu trupul fizic. 
Întrucât trupul moare, atunci şi imaginaţia moare în acelaşi timp, fiind şi singura 
explicaţie pentru lipsa de memorie a individului când moare. La moartea trupului, 
gândirea individuală se aneantizează, deci nu există nemurire personală,  lucru care 
i-a intrigat pe teologii creştini. Dar nu este clar în ce măsură intelectul supravie-
ţuieşte sau nu morţii fizice. 

Încearcă şi el să explice mecanismul unirii intelectului material cu intelectul 
agent. Intelectul material, posibil este o substanţă eternă, separată de corp, unică, ce 
nu trebuie considerată ca formă substanţială a corpului. Şi intelectul agent este tot o 
substanţă separată care, plecând de la imaginile individuale, abstrage universaliile. 
Ajungând în act, intelectul material devine intelect habitual (habitus primorum 
principiorum), speculativ sau teoretic,  caracterizându-se prin caracterul statornic al 
conceptelor, al cunoştinţelor, adică posedă ştiinţa pricipiilor prime. Atunci când 
toate inteligibilele potenţiale devin actualizate, intelectul agent este unit cu 
intelectul material, formând un intelect unic, intelectul dobândit. Aceeaşi manieră o 
vom recunoaşte la Albert cel Mare, care explică procesul atingerii ştiinţei de către 
intelectul posibil tot în trei paşi.  În Comentariul la Metafizica lui Aristotel, Averroes 
explică pe larg cum substanţele separate (una dintre ele este intelectul agent) pot fi 
cunoscute intelectual de noi, chiar dacă nu este un proces facil. Această joncţiune 
ne uneşte cu inteligibilul pur şi este resimţit ca beatitudine, ca fericire supremă. L-am 
putea considera mistic, dacă nu am şti prea bine că a luat poziţie împotriva sufi-lor. 

Acestea sunt concepţiile filosofice asupra intelectului uman care au influenţat 
decisiv discursul medievalilor occidentali. În perioada a ceea ce numim scolastica 
culminantă, adevărata metamorfoză a discursului filosofic a fost prilejuită de recupe-
rarea întregii creaţii aristotelice prin arabi. Traducerile care au loc din limba arabă sau 
evreiască în limba latină, limba universală a momentului, sunt totuşi greu discernabile 

 
1o După Christian Jambet, Dictionnaire de l’Islam…, p.790. 
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de comentarii şi de adaosuri. Platon vine prin neoplatonici (mai ales Plotin şi Proclus), 
iar Aristotel este intens platonizat. Un exemplu îl consituie lucrarea Liber de Causis, 
creată se pare în mediul filosofic al lui Al-Kindi după Elementele de teologie ale lui 
Proclus şi tradusă în limba latină de Gerard din Cremona.  

Atunci când Avicenna, Al-Ghazali, Ibn Gabirol, Al-Kindi şi Al-Farabi sunt 
traduşi de cunoscători ai limbii arabe în latineşte, în operele occidentalilor încep să 
apară concepţii cosmogonice creştine care utilizează sugestii neoplatonice, dar care 
şi încearcă să convertească acea concepţie despre Inteligenţa agentă într-una care să 
îl vizeze direct pe Dumnezeu. Poate exista o astfel de Inteligenţă separată, dar ea 
trebuie să fie Dumnezeu şi să existe o cale să ajungem la ea, fie pe calea intelectului, 
ca efort al lui, fie pe calea iluminării intelectului, ca efort al ei. Din ce în ce mai mult, 
Inteligenţa agentă a arabilor este expresia Duhului sfânt al creştinilor.  

Spre secolul al XIII-lea, se scriu lucrări în care toate noutăţile ivite prin arabi 
sunt articulate cu elemente ale patristicii creştine, greacă şi latină, dar şi cu izbânzile 
primilor scolastici (Boethius, Eriugena, Anselm, Abélard). Nu sunt simple sisteme de 
explicare a raportului om-Dumnezeu sau Dumnezeu-creaţie sau intelect uman-Inte-
ligenţă agentă, ci încercări de conturare din ce în ce mai precisă şi a unei explicaţii 
naturaliste despre univers, pentru că lucrările ştiinţifice (de astronomie, fizică, 
matematică, medicină etc.) o impuneau. 

Astfel, mixajele între doctrine aparent ireconciliabile erau posibile pentru că 
un cunoscător al teoriei iluminării intelectuale la Augustin nu putea să nu o recu-
noască în concepţia lui Avicenna despre Inteligenţa agentă care iluminează intelectul 
şi-l face apt de sesizarea formelor inteligibile. În acest sens, probabil, se şi poate 
vorbi despre un avicennism latin. Ceea ce Albert cel Mare şi Toma priveau cu 
rezervă, un Roger Bacon va adopta: funcţia iluminativă a Inteligenţei agente este a 
unui Dumnezeu personal. Chiar şi Duns Scotus, în metafizica individualului pe care 
o creează, îl utilizează masiv pe Avicenna, chiar dacă se dezice de el în gnoseoogie 
(cu referire la valoarea cunoaşterii naturale de care omul dispune şi în care arabul 
credea). Marile sinteze scolastice mărturisesc despre dificultăţile pe care Averroes 
le-a născut prin  analiza asupra intelectului uman. Toma d’Aquino va realiza acordul 
doctrinei creştine cu aristotelismul prin critica averroismului, în vreme ce alţii, un 
Siger din Brabant şi un Boethius din Dacia, vor fi cu adevărat promotorii averroismului 
în expresie latină.                                                                                                     
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* 
LE PROBLÈME DE L’INTÉLECT DANS LA PHILOSOPHIE ARABE 

MÉDIÉVALE 
                                                             

RÉSUMÉ 

 Les penseurs arabes ont résolu la problème de l’intellect humaine à la manière 
néoplatonique ou aristotélique. Par exemple, Averroes dans les commentaires du traité De 
l’âme exposent une théorie de la connaissance qui exploite les passages, quelques peu 
obscure, où Aristote parles des intellects: celui qui reçoit l’intelligible comme le sens reçoit 
le sensible, et celui qui est la cause de la connaissance. Entre autre, Averroes affirme l’unité 
de l’intellect. C’est un point de vue désastreux pour la doctrine christianne en ceux qui 
concerne l’immortalité de l’âme. La philosophie occidentale chretiénne, par Thoma 
d’Aquin, lutte contre une pareille conception averroiste. En plus, une grande part de 
l’activité de Thomas fut consacrée à la critique destructive d’une forme de augustinisme qui 
conduisit plus tard  vers l’augustinisme avicennisant dans les oeuvres de Roger Bacon ou 
de Duns Scot.            
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ARE MONADOLOGIA LEIBNIZIANǍ O STRUCTURǍ    

MEREOLOGICǍ? 
 

Delia-Ana ŞERBESCU  
 
 
 
Monadologia, consideratǎ în general cea mai clarǎ expunere a sistemului 

leibnizian din epoca sa de maturitate – începând din 1695, data publicǎrii Noului 
sistem...1, dar opiniile în aceastǎ privinţǎ diferǎ2 – , a fost scrisǎ (în 1714 – deşi 
apǎrutǎ postum, în 17203), dupǎ cum se cunoaşte mai puţin, pentru un poet adept al 
filosofiei carteziene (abatele Fraguier4), la cererea lui Nicholas Rémond. Fiind 
astfel nevoit sǎ respecte exigenţele lui Descartes de claritate şi concizie, Leibniz a 
reuşit expunerea propriilor idei într-o manierǎ de naturǎ a inspira şi astǎzi eforturi 
susţinute pentru surprinderea structurii sistemului sǎu – în mǎsura în care se poate 
vorbi despre un sistem filosofic leibnizian, dar aceasta este o cu totul altǎ discuţie5… 
Dintre aceste eforturi, mai puţin cunoscute şi totodatǎ mai promiţǎtoare ni se par a 
fi încercǎrile de axiomatizare a Monadologiei.  

Ne propunem sǎ discutǎm aici, pe scurt, una dintre aceste încercǎri, sperând 
cǎ cele ce urmeazǎ vor reprezenta o pledoarie reuşitǎ în favoarea acestui tip de 
abordare a operelor filosofice – precum, de pildǎ, Tractatus-ul wittgensteinian6 – a 
cǎror structurǎ de suprafaţǎ, deşi adesea diferitǎ de structura de adâncime, e 
totuşi de naturǎ a sugera cititorilor posibilitatea unei formalizǎri. Departe de a falsi-
fica intenţia autorului, aceasta ar fi, dimpotrivǎ, în mǎsurǎ sǎ clarifice concepţia lui 
şi, chiar mai mult, ar putea sugera noi cǎi de abordare a dificultǎţilor cu care se 
confruntǎ cel ce încearcǎ sǎ-l înţeleagǎ pe filosof, dacǎ nu «mai bine decât s-a 
înţeles el însuşi», atunci cel puţin mai bine decât au reuşit predecesorii sǎi. 

Prea puţin cunoscute, poate şi datoritǎ elaborǎrii lor adesea parţiale, încercǎrile 
de axiomatizare a Monadologiei au fost analizate şi clasificate de Frédéric Nef, în 
studiul sǎu Peut’on axiomatiser la Monadologie? Démonstration et métaphysique 
de l’un et du multiple. Ele ar putea fi grupate, considerǎ Fr. Nef, în funcţie de 
cadrul în care se încearcǎ reconstrucţia axiomaticǎ, astfel: 

 
1) „reconstrucţie axiomaticǎ în mereologie”: P. Simons (Parts, Oxford U.P., 

1987); Burkhardt şi Degen (Mereology in Leibniz’s Logic and Philosophy, Topoi, 9-1, 
1990, pp. 3-13); ar trebui adǎugatǎ, la cele menţionate de Nef, comunicarea Leibniz’s 
Metaphysics: New Concepts via Old Terms. Parts of Perceptions and Appetites, 
prezentatǎ de Burkhardt şi Degen la Colocviul Internaţional Leibniz and the Power of 
Language, Rennes, 6-9 martie 2002, în curs de publicare în vol. Leibniz et les 
Puissances du Langage, Dominique Berlioz et Frédéric Nef (eds.), Vrin, Paris, 2004. 

2) „reconstrucţie axiomaticǎ într-o teorie meinongianǎ a obiectelor”: Parsons (Non 
existent objects, Yale U.P., 1975); Zalta (Abstract objects, Reidel, Dordrecht, 1983);  

3) „reconstrucţie axiomaticǎ în guise theory”7: Castañeda (Leibniz’s complete 
propositional logic, Topoi, 9-1, 1990, pp. 15-28)8([1], p. 56). 

 
Pentru o mai bunǎ (şi rapidǎ) surprindere a diferenţelor dintre aceste tipuri de 

axiomatizare, ar fi utilǎ, credem, precizarea cǎ, din punct de vedere al abordǎrii 
problemei unului şi multiplului, cele trei perspective diferǎ, potrivit lui Fr. Nef, astfel: 
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1) „pentru mereologie, unul este parte a totului, o multiplicitate”; 
2) „pentru teoria meinongianǎ a obiectelor, un obiect abstract este o unitate 

instanţiatǎ în multiplu”; 
3) „pentru guise theory, monadele sunt unitǎţi de aspecte sau de puncte de 

vedere multiple” ([1], p. 56). 
 
Ar merita adǎugatǎ la aceste încercǎri de axiomatizare a Monadologiei, 

considerǎm noi, propunerea autorului acestui studiu, care, deşi doar schiţatǎ, pare 
cea mai promiţǎtoare variantǎ, fiind cea mai apropiatǎ de intenţiile gânditorului 
german, de complexitatea sistemului acestuia.9Dar rǎmâne ca ea sǎ fie elaboratǎ în 
detaliu pentru a putea fi luatǎ în considerare. 10 

Dintre cele câteva încercǎri de axiomatizare a Monadologiei leibniziene care 
par sǎ promitǎ elucidǎri ale unor dificultǎţi specifice sistemului leibnizian, ne-am 
oprit asupra celei propuse de cǎtre Hans Burkhardt şi Wolfgang Degen. Am optat 
pentru tratarea în aceastǎ lucrare a unei singure încercǎri de axiomatizare a siste-
mului leibnizian, deoarece considerǎm, pe de o parte, cǎ varianta aleasǎ permite o 
mai clarǎ apreciere a virtuţilor şi raţiunilor acestui gen de interpretare – cel puţin în 
cazul textelor leibniziene –, cât şi o abordare mai accesibilǎ a problemelor discutate 
de Leibniz în Monadologie. Desigur, nu încercǎm prin aceasta o diminuare a 
meritelor celorlalte încercǎri de axiomatizare a binecunoscutului text leibnizian.11  

În Mereology in Leibniz’s Logic and Philosophy, Burkhardt şi Degen 
propun o axiomatizare mereologicǎ a primelor trei paragrafe ale Monadologiei: 

 
1) La M o n a d e , dont nous parlerons icy, n’est autre chose, qu’une 

substance simple, qui entre dans les composés; simple, c’est à dire, sans parties. 
2) Et il faut qu’il y ait des substances simples, puisqu’il y a des composés; 

car le composé n’est autre chose qu’un amas, ou a g g r e g a t u m  des simples. 
3) Or là, où il n’y a point de parties, il n’y a ny étendue, ny figure, ny 

divisibilité possible. Et ces Monades sont les veritables Atomes de la Nature, et en 
un mot les Elemens des choses (MON §§ 1-3). 

 
1) [Monada, despre care vom vorbi aici, nu este altceva decât o substanţǎ 

simplǎ, care intrǎ în tot ce e compus; simplǎ, adicǎ fǎrǎ pǎrţi. 
2) Şi trebuie sǎ existe substanţe simple, de vreme ce existǎ compusul; cǎci 

ceea ce este compus nu este altceva decât o îngrǎmǎdire, adicǎ un agregat al 
celor simple. 

3) Însǎ acolo unde nu sunt pǎrţi nu este nici întindere, nici figurǎ, nici nu e 
posibilǎ divizibilitatea; şi aceste monade sunt adevǎraţi atomi ai naturii şi, într-un 
cuvânt, elementele lucrurilor12. ] 

 
Remarcând cǎ „fraza «Et il faut qu’il y ait des substances simples, puisqu’il 

y a des composés; car le composé n’est autre chose qu’un amas, ou aggregatum 
de simples» conţine mult implicit”, autorii îşi propun ca prin axiomatizarea lor sǎ 
elucideze acest implicit. ([1], p. 57) 

Prima axiomǎ ar fi existenţa compusului: 
Ax 1:   ∃x Comp (x). (ibid.) 
Ar trebui apoi utilizatǎ Ax 1 pentru demonstrarea existenţei monadei. Pentru 

aceasta, autorii introduc un «principiu logic ascuns, pe care noi putem fonda 
demonstraţia sa [a lui Leibniz, n. ns., D.Ş.] a existenţei monadelor» (Burkhardt şi 
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Degen, Mereology in Leibniz’s Logic and Philosophy, p.9 apud [1], p. 57). Acest 
principiu va stipula cǎ „existǎ un a a.î. nu existǎ un lanţ descendent infinit pentru 
relaţia μ ”13 (ibid.). 

Autorii obţin apoi „destul de uşor, considerǎ Nef, axiome de tranzitivitate, de 
ireflexivitate a lui μ şi de infinitate a monadelor”, axiome care sunt „consecinţe ale 
afirmaţiilor lui Leibniz în text”, „axioma infinitǎţii monadelor” fiind „un enunţ explicit 
al lui Leibniz (pe când axioma 4 a ireflexivitǎţii lui μ este mai indirectǎ)”. (ibid.)  

Structura mereologicǎ a Monadologiei poate fi, prin urmare, surprinsǎ cu 
ajutorul a trei definiţii (a monadei, disjunctului [engl., «disjunct»] şi compusului) şi 7 
axiome, μ simbolizând relaţia ‚este parte a’: 

Def 1.        Mon (a): ↔ ¬ ∃x (x μ a). 
Def 2.        Disj (a,b): ↔ a ≠ b & ¬ ∃x (x μ a & x μ b). 
Def 3.        Comp (c): ↔ ∃x,y (x μ c & y μ c & Disj (x,y)). 
Axioma 1: ∃x Comp (x). 
Axioma 2: (Fundamentare puternicǎ[ Strong foundedness]) orice ‚a’ este a.î.            
                    nu existǎ nici un lanţ descendent infinit μ, sau alternativ:   
                   (fundamentare slabǎ [weak foundedness]): existǎ un a a.î. de la a nu   
                    existǎ nici un lanţ μ infinit descrescǎtor. 
          Considerǎm cǎ ea ar putea fi redatǎ astfel: 
                   ∀ a (¬ ∃ { xn }) ((x1 μ a) &∀ xk ∃ xk+1 (x 1 μ xk)),14 k+
                                 unde { xn } este şir a.î. n, k ∈N* 
                                (Fundamentare puternicǎ) sau 
                   ∃ a (¬ ∃ { xn }) ((x1 μ a) &∀ xk ∃ xk+1 (x +1 μ xk)),15 k
                                 unde { xn } este şir a.î. n, k ∈N*  
                                 (Fundamentare slabǎ).  
Axioma 3: (Tranzitivitate a lui μ)   x μ y & y μ z → x μ z. 
Axioma 4: (Ireflexivitatea lui μ)   ¬ x μ x. 
Axioma 5: (Infinitatea monadelor) Existǎ infinit de multe monade. [There  
                   are infinitely many monads.] 
          Considerǎm cǎ ea ar putea fi redatǎ astfel: 
                   (∀ A) (((∀ x) (Mon (x) → x ∈ A)) → (card (A) ≥ 0א))16. 
Axioma 6: (Constituire monadicǎ [Monadic constitution]) Orice obiect este  
                   fie o monadǎ, fie un compus de monade [a compound of monads].  
          Considerǎm cǎ ea ar putea fi redatǎ astfel:  
                   ∀ x (Mon (x) ∨ Comp (x)) .  
Axioma 7: (Suma mereologicǎ universalǎ [Universal mereological sum])       
                   Orice mulţime nevidǎ de entitǎţi are o sumǎ mereologicǎ. (cf.  
                   Burkhardt şi Degen 1990: 8-10, apud Hans Burkhardt 1993: 40). 
          Considerǎm cǎ ea ar putea fi redatǎ astfel: 
                   ∀ A ((∃ a ∈ A) → (∃ y Comp (y) & ∀ x (x ∈ A → x μ y))17. 
 
Surprinderea complexitǎţii monadei necesitǎ însǎ, pe lângǎ discuţia privind 

relaţiile dintre monade, şi o tratare aprofundatǎ a relaţiilor dintre percepţii. Dacǎ cele 
dintre percepţiile simple nu par sǎ ridice prea mari dificultǎţi, în schimb relaţiile 
dintre percepţiile elementare – ale monadei simple –, pe de o parte, şi percepţiile 
monadelor superioare, în speţǎ oamenii, pe de altǎ parte, nu sunt la fel de uşor de 
tratat dintr-o perspectivǎ mereologicǎ. Un pas important în direcţia clarificǎrii 
acestor relaţii l-au realizat Burkhardt şi Degen în Leibniz’s Metaphysics: New 
Concepts via old terms. Parts of Perceptions and Appetites, comunicare prezentatǎ 
la Rennes în 2002 (în curs de apariţie sub îngrijirea lui Fr. Nef). 
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Burkhardt şi Degen prezintǎ aici rezultatele unei noi etape a demersului lor 
de axiomatizare a Monadologiei leibniziene. Începând sǎ ia în considerare calitǎ-
ţile monadelor, autorii sunt nevoiţi sǎ se confrunte, ca în orice încercare de recon-
strucţie axiomaticǎ a Monadologiei din perspectivǎ mereologicǎ, cu o problemǎ 
importantǎ18, care ar putea fi formulatǎ într-un mod accesibil astfel:  

Monadele fiind simple, ele nu au pǎrţi; neavând pǎrţi, e dificil sǎ se dea seamǎ 
de complexitatea pe care Leibniz le-o atribuie19 – complexitatea sugerând, desigur, 
compunere20 şi excluzând astfel ideea de simplitate a monadei ... caracteristicǎ totuşi 
esenţialǎ acesteia!... Soluţia propusǎ de Burkhardt şi Degen se bazeazǎ pe recon-
strucţia sistemului într-un univers mereologic „cel puţin” bi-sortal21, care ar trebui sǎ 
cuprindǎ, pe lângǎ substanţe, şi entitǎţi precum momentele22. Ipoteza autorilor este cǎ 
percepţiile, apetiţiile şi fuziunile lor mereologice alcǎtuiesc „o clasǎ specialǎ de 
momente individuale”. S-ar putea, sperǎ aceştia, capta astfel în mod adecvat structura 
mereologicǎ a monadelor. Şansele de reuşitǎ ale unei asemenea soluţii depind, însǎ, 
de acceptarea ideii potrivit cǎreia percepţiile şi apetiţiile au o structurǎ mereologicǎ. 
Considerǎm necesarǎ, de aceea, o discuţie mai detaliatǎ a argumentelor aduse de 
autori în favoarea admiterii relaţiei mereologice atât la nivelul percepţiilor monadei, 
cât şi la cel al apetiţiilor acesteia.  

Burkhardt şi Degen susţin, aşadar, ideea unei simetrii23 între percepţie24 şi 
apetiţie25 în calitate de momente26 ale monadei. Acceptând, nu fǎrǎ rezerve, cǎ 
„subjectum inhæsionis propriu (proper) al unei percepţii sau apetiţii este o monadǎ 
(adicǎ o substanţǎ simplǎ)” – rezervele neprivind însǎ percepţiile atomare şi apeti-
ţiile atomare – , ei sugereazǎ cǎ percepţiile complexe şi apetiţiile complexe ar putea  
fi inerente „agregatelor de monade via inerenţa pǎrţilor lor atomare în monadele care 
constituie agregatele”. S-ar putea, însǎ, adǎugǎm noi, ca relaţia dintre percepţiile şi 
apetiţiile complexe şi «pǎrţile» lor – adicǎ percepţiile şi apetiţiile simple corespun-
zǎtoare – sǎ fie o relaţie de supervenienţǎ27, ipotezǎ neluatǎ în considerare de autori28 
şi importantǎ prin complicaţiile pe care le-ar aduce ontologiei de tip mereologic în 
cadrul cǎreia se încearcǎ axiomatizarea Monadologiei; ar fi necesarǎ în acest caz 
admiterea relaţiei de supervenienţǎ, pe lângǎ cea de parte – întreg. Considerǎm cǎ, 
indiferent de rezultat, studierea unei asemenea ipoteze nu poate fi decât utilǎ pentru 
clarificarea dificilei probleme a relaţiilor din cadrul sistemului leibnizian; nici igno-
rarea ei însǎ nu pare a conduce la o simplificare a situaţiei, aşa cum se va observa în 
continuare.  

 
I. În cazul percepţiilor, pornind de la clasificarea de cǎtre Leibniz a mona-

delor29, autorii îşi pun întrebarea dacǎ nu cumva şi percepţiile, respectiv apetiţiile, 
pot fi împǎrţite astfel, ţinând cont de natura lor extensivǎ. Propunerea se bazeazǎ pe 
cunoscuta clasificare a percepţiilor de cǎtre Leibniz pe douǎ scale: 

a) de la obscur la clar 
b) de la confuz la distinct, 
care, potrivit lui Burkhardt şi Degen, conduce la ideea cǎ, în timp ce prima 

scalǎ „e fondatǎ pe natura intensivǎ a percepţiilor”, pe cea de-a doua „o percepţie 
îşi aflǎ locul” „în virtutea naturii sale extensive”. ([2] , s. 2.4.1)30. 

 Percepţia nu este însǎ, pentru Leibniz, un concept primitiv, ci „trebuie defi-
nitǎ prin reprezentare”; percepţia e un gen de reprezentare, percepţiile sunt repre-
zentǎri. Relaţia de reprezentare este: (1) constantǎ şi (2) regulatǎ, arhetipul ei fiind, 
pentru Leibniz, relaţia de reprezentare geometricǎ. Dupǎ cum se ştie, fiecare monadǎ 
exprimǎ întreg universul dintr-o perspectivǎ unicǎ. Expresia e, prin urmare, comunǎ 
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tuturor formelor şi este un gen pentru care percepţia naturalǎ, sentimentul animal şi 
cunoaşterea (connaissance) intelectualǎ sunt specii (GP II 112)31. 

Pornind de la premisa cǎ „percepţiile, împreunǎ cu funcţia lor de reprezentare 
sunt, cel puţin într-o anumitǎ mǎsurǎ, de naturǎ mereologicǎ”, se încearcǎ „descrierea 
lor printr-o mereologie adecvatǎ”. Astfel, „percepţia p reprezintǎ entitatea E via h, 
dacǎ h este un homomorfism parte–întreg de la pǎrţile lui E la pǎrţile lui p. Cu cât 
homomorfismul h se apropie de izomorfism, cu atât mai distinctǎ va fi p însǎşi.” 
Acest homomorfism, h, va surprinde, considerǎ autorii, relaţia de intenţionalitate. 
Utilitatea analizei mereologice propuse de Burkhardt şi Degen constǎ, prin urmare, 
în posibilitatea oferitǎ astfel de a „explica trecerea de la micile percepţii la percepţiile 
perceptibile sau percepute prin tranziţia gradualǎ de la o cartare (mapping) homomorfǎ 
la una izomorfǎ.” ([2], s. 2.4.1) 

Prin analogie cu axioma constituirii monadice (v. Axioma 6 mai sus), potrivit 
cǎreia „ orice entitate de tip substanţial (substance-like entity) este o fuziune mereo-
logicǎ (sau sumǎ mereologicǎ) a unei colecţii de monade”, se poate identifica, potri-
vit autorilor, „un principiu paralel referitor la momente” ([2], s. 2.4.3): 

«... cǎci ceea ce se aflǎ în compus nu poate veni decât din constituenţii sǎi simpli»32 
Acest principiu e numit de Burkhardt şi Degen principiul inerenţei fundate 

monadic (the principle of monadically founded inherence): 
 
„fie a inerent în (compusul) c (ceea ce implicǎ : a este un moment şi c o substanţǎ), 

atunci existǎ o clasǎ x a.î.: 
a este fuziunea lui x (ceea ce implicǎ: x este nevidǎ şi elementele lui x sunt 

momente)  
şi 
orice element y al lui x e inerent într-o parte z a lui c 
z este o monadǎ”.  
 
Pentru o mai bunǎ înţelegere a acestui principiu, autorii oferǎ un exemplu în 

spirit leibnizian:     
Fie:    c     un cor de 12 cântǎreţi 
          a     o anumitǎ interpretare muzicalǎ (a certain song performance) 
          x     clasa contribuţiilor individuale cantoriale (individual cantorial     
 contributions) 
         {fiecare element al lui x e inerent într-un cântǎreţ individual care e parte                 
          a  corului c} 
          faptul cǎ clasa x constituie întreaga performanţǎ muzicalǎ a se exprimǎ   
          spunând cǎ a = fus (x).   
„Dacǎ, totuşi, un singur cântǎreţ nu este o monadǎ ci un substantiatum constând 

din multe monade, atunci trebuie sǎ subdivizǎm mai departe contribuţia fiecǎrui 
cântǎreţ individual în anumite pǎrţi monadice ale cântǎreţului în cauzǎ. Astfel vedem 
cǎ principiul nu este banal (trivial) de vreme ce el necesitǎ sǎ se gǎseascǎ subiecţii 
monadici ultimi ai inerenţei.” ([2], s. 2.4.3)  

 
Considerǎm cǎ aceasta s-ar putea formaliza în felul urmǎtor: 
Def. 1': ↔ Mom (a) = Perc (a) ∨ Apet (a) 
Def. 2': ↔ Fus (x) → (∃ y x (y) & ∀ y (x (y) → Mom (y))) 
Def. 3': ↔ Iner (a , c) → Mom (a) & (Mon (c) ∨ Comp (c))  
Axioma 6’: Axioma inerenţei fundate monadic:  
Iner (a , c) → ∃x (a = Fus (x) & ∀ y (x (y) → ∃z (z μ c & Iner (y , z))) 
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Se observǎ, astfel, cǎ pǎrţile percepţiei sunt, la rândul lor, percepţii şi „totuşi 
aceste pǎrţi p ale unei percepţii q pot fi lipsite de anumite proprietǎţi avute de q” 
([2], s. 2.5), ceea ce justificǎ susţinerea de mai sus privind considerarea percepţiilor 
ca momente statice. Credem însǎ cǎ ar trebui clarificat rolul relaţiei de inerenţǎ a 
unei percepţii (sau apetiţii) într-o substanţǎ înainte de a putea vorbi despre reuşita 
acestei încercǎri de axiomatizare a Monadologiei.  

 
II. În cazul apetiţiilor, autorii considerǎ cǎ, dacǎ anumite pǎrţi ale percep-

ţiilor sunt numite de Leibniz mici percepţii, s-ar putea presupune cǎ şi „celǎlalt gen 
de momente inerente substanţei, anume apetiţiile pot avea de asemenea o structurǎ 
mereologicǎ”. Pe aceastǎ linie, autorii observǎ cǎ în anumite texte Leibniz foloseşte 
expresia ‚mici înclinaţii’, care ar corespunde, considerǎ ei, celei de ‚mici apetiţii’, 
neutilizat de filosoful german. În mod analog, „aceste mici înclinaţii ar forma pǎrţi 
proprii ale altor înclinaţii sau apetiţii, mai mari – la fel cum micile percepţii 
formeazǎ pǎrţi proprii ale unor percepţii mai mari” ([2], s.2.6). Sunt invocate în 
sprijinul acestei susţineri douǎ fragmente leibniziene relevante: 

 
«Pentru cǎ marile noastre percepţii şi apetiţiile noastre, de care suntem conştienţi 

(dont nous nous apercevons), sunt compuse dintr-o infinitate de mici percepţii şi de 
mici înclinaţii, de care nu am putea fi conştienţi (dont on ne sauroit s’apercevoir).» 
(Scrisoarea cǎtre Rémond din 14 nov. 1715, GP III 657) 

 
«O infinitate de forme şi mişcǎri, prezente şi trecute, intrǎ în cauza eficientǎ a 

scrisului meu prezent şi o infinitate de mici înclinaţii şi dispoziţii ale sufletului 
meu, prezente şi trecute, intrǎ în cauza lui finalǎ [L 646]» (MON § 36)33. 

 
Din nou, Leibniz pare sǎ sugereze constituirea apetiţiilor din „mici înclinaţii 

şi dispoziţii”, ceea ce, evident, ar justifica susţinerea potrivit cǎreia şi apetiţiile au o 
structurǎ mereologicǎ. O dezvoltare şi o mai solidǎ fundare a ideilor avansate de 
Burkhardt şi Degen printr-o analizǎ aprofundatǎ a textelor leibniziene semnifica-
tive din punct de vedere ontologic va permite sǎ se decidǎ în favoarea viabilitǎţii 
acestei perspective. Noi clarificǎri ar putea oferi în acest sens monografia ce 
urmeazǎ sǎ aparǎ în 2005, avându-l drept co-autor pe Hans Burkhardt. 

Analizând fragmente leibniziene relevante cu privire la structura percepţiilor 
şi apetiţiilor, Burkhardt şi Degen ajung la concluzia cǎ ea este de tip mereologic34. 
Ar fi însǎ nevoie, considerǎ ei, pentru surprinderea structurii axiomatice a 
Monadologiei, de „trei genuri diferite de mereologii” şi aceasta deoarece: 

1)  monadele fiind mereologic primitive, ele pot forma „agregate de diferite 
genuri şi densitǎţi ontologice diferite35, precum substantiata per se şi per accidens”36; 

2)  dacǎ percepţiile sunt considerate momente, „atunci ele trebuie sǎ fie 
momente statice şi nu dinamice”, existenţa întregului neatrǎgând, prin urmare, 
existenţa tuturor pǎrţilor sale;  

3)  apetiţiile fiind considerate momente dinamice, „existenţa unei apetiţii 
conduce automat cǎtre existenţa tuturor pǎrţilor sale”37. 

 
S-ar putea, desigur, discuta multe alte aspecte ale acestei încercǎri de axioma-

tizare a Monadologiei leibniziene din perspectivǎ mereologicǎ şi considerǎm cǎ un 
studiu aprofundat al ei – ca şi al celorlalte reconstrucţii menţionate în lucrare – ar fi 
binevenit. Ne-am propus însǎ aici doar scopul mai modest de a atrage atenţia 
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asupra unei maniere mai puţin popularizate, dar mai edificatoare, de abordare a 
sistemelor filosofice complexe, precum cel leibnizian, sperând cǎ adoptarea ei va 
duce atât la clarificǎri ale dificultǎţilor specifice unuia sau altuia dintre ele, cât şi la 
dezvoltǎri creative ale unor proiecte mai vechi cu rezonanţe actuale. 
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NOTE 

1 Systéme nouveau de la nature et de la communication des substances aussi bien 
que de l”union qu’il y a entre l’ame et le corps, Journal des savants, 27 iunie 1695, 
prima expunere publicatǎ de cǎtre Leibniz a sistemului sǎu metafizic. 

2 De exemplu, Glenn Hartz şi J.A. Cover considerǎ, în Space and Time in the 
Leibnizian Metaphysics, cǎ, în ceea ce priveşte concepţia despre spaţiu şi timp a lui 
Leibniz, ar trebui admisǎ o perioadǎ de tranziţie între 1696-1709, neputându-se vorbi 
despre o viziune definitivǎ decât începând cu 1711 (v. [4], p. 503 sq.).  

3 În traducere germanǎ: G.W. Leibniz, Lehrsätze über die Monadologie, ed. Köhler, 
1720. În 1721 a apǎrut traducerea latinǎ a lui Hansche, în Acta eruditorum, Leipzig, cu 
titlul Principia philosophiæ seu theses in gratiam principis Eugenii conscriptæ. Textul 
original a fost publicat pentru prima oarǎ de Erdmann, în 1840, sub actuala denumire 
(Monadologie), manuscrisul leibnizian, a cǎrui primǎ versiune a fost elaboratǎ de Leibniz 
la Viena, neavând titlu. Mai mult, cele douǎ traduceri sub forma cǎrora a fost cunoscut 
textul timp de 120 ani nu au fost nici autorizate de Leibniz. Pentru detalii, v. excelentul 
studiu al lui Antonio Lamarra, Why in the 17th Century Leibniz’s Monadology was 
translated rather than published? Wolff’s good reasons for a cultural policy, în: Hans 
Poser (ed.), Nihil sine ratione. VII. Internationaler Leibniz – Kongreß, Vorträge 2. Teil, 
Berlin, 10-14 sept. 2001, p. 685-692. 
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4 Intenţionând sǎ scrie un poem inspirat de concepţia filosoficǎ leibnizianǎ şi 
nedispunând de o expunere concisǎ a acestuia, el apeleazǎ la Rémond, a cǎrui intervenţie pe 
lângǎ Leibniz se spune cǎ ar fi avut ca efect elaborarea de cǎtre filosoful german a lucrǎrii 
care acum e cunoscutǎ sub numele de Monadologie. (v. [1], p.49) 

5 Hide Ishiguro considerǎ, de pildǎ, cǎ nu se poate vorbi despre un sistem leibnizian 
în sensul deplin al termenului. 

6 Pentru care o asemenea încercare a fost fǎcutǎ de Peter Simons, în Tractatus Logico-
Philosophicus (lucrare apǎrutǎ în Wittgenstein Analysé, J.-P. Leyraz et K. Mulligan (éds.), 
Ed. Jacqueline Chambon, 1993, p. 16-32), dupǎ cum precizeazǎ Nef, în [1], p.43. 

7 Considerǎm termenul guise, pânǎ la proba contrarǎ, intraductibil în limba românǎ, 
de aceea preferǎm utilizarea, aici şi în continuare, a expresiei originare guise theory.  

8 Aici şi în continuare, versiunea în limba românǎ îmi aparţine; în caz contrar, se 
menţioneazǎ traducǎtorul.  

9 În secţiunea a treia a studiului amintit, Nef încearcǎ surprinderea structurii axiomatice 
implicite a Monadologiei într-o nouǎ manierǎ; spre deosebire de autorii menţionaţi de el – 
care îşi propun sǎ realizeze reconstrucţii limitându-se, dupǎ cum observǎ chiar Nef, „la un 
singur tip de relaţie (mereologicǎ, sau punct de vedere, sau expresie)” –, acesta din urmǎ 
încearcǎ sǎ combine relaţia de apartenenţǎ cu cea de dependenţǎ, considerând cǎ o recon-
strucţie axiomaticǎ a Monadologiei care ar combina toate tipurile de relaţii din sistemul 
analizat ar fi cea mai apropiatǎ de spiritul leibnizian. ([1], p. 60-69).  

10 Nef schiţeazǎ o axiomatizare a primelor 15 paragrafe din Monadologie. 
11 Considerǎm, dimpotrivǎ, cǎ ele meritǎ o analizǎ aprofundatǎ, care însǎ ar depǎşi 

cadrul lucrǎrii de faţǎ. 
12  [6], p. 509. 
13  Prin μ autorii simbolizeazǎ relaţia parte-întreg. 
14 Formula propusǎ de noi aici are însǎ dezavantajul de a utiliza noţiuni de teoria 

mulţimilor, ceea ce poate reprezenta un inconvenient dacǎ luǎm în considerare susţinerea 
potrivit cǎreia mereologia ar avea tocmai rolul de a oferi o alternativǎ la teoria mulţimilor.  

15  V. n. 14. 
16  V. n. 14.  
17  V. n. 14. 
18  Problemǎ de care, desigur, Leibniz nu a fost nici pe departe strǎin. Se considerǎ cǎ 

ea s-ar fi aflat la originea numeroaselor sale ezitǎri în alegerea denumirii monadelor: în 
1679 opteazǎ pentru „forme substanţiale”, în 1692 propune termenul „entelehie”, în 1696, 
pe cel de „monadǎ”, iar în 1712 pare sǎ prefere intraductibilul „vinculum substantiale”. 
Însuşi textul Monadologiei stǎ mǎrturie pentru indecizia autorului ei în aceastǎ privinţǎ.  

19  Dupǎ cum se ştie, monadele se deosebesc între ele prin „momentele” lor (v. n.22), 
dintre acestea percepţia şi apetiţia regǎsindu-se la toate tipurile de monade. (MON § 19) 

20 A se vedea, referitor la compunere, studiul lui Adrian Niţǎ, Compunere şi conti-
nuitate ([7]). 

21  În sprijinul acestei idei, autorii invocǎ afirmaţii explicite ale lui Leibniz, cum ar fi 
cea potrivit cǎreia în lume nu existǎ nimic altceva „decât substanţe simple şi, în ele, percepţie 
şi apetiţie” [Scrisoarea cǎtre Burcher De Volder din 30 iunie 1704]. 

22 Dupǎ cum precizeazǎ autorii, termenul ‚moment’ este preferat celui de ‚accident’ 
pentru evitarea conotaţiilor modale, admiţându-se, prin urmare, cel puţin douǎ clase de 
entitǎţi individuale, numite şi urelemente. Prin moment se înţelege moment individual, ca 
traducere a termenului husserlian ‚individuelles Moment’. ([2], s. 2.0) 

23 Deşi argumentele aduse în favoarea simetriei dintre percepţii şi apetiţii par 
suficiente pentru a motiva demersul autorilor, numai o analizǎ aprofundatǎ a scrierilor 
leibniziene relevante va permite sǎ se decidǎ pro sau contra ipotezei propuse de ei.  

24 Prin percepţie (Perceptio), Leibniz înţelege reprezentarea internǎ a variaţiilor 
externe: repræsentatio variationis externæ interna. (GP VII 329) Întrucât monada nu are 
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întindere, este, desigur, dificil de identificat criteriul potrivit cǎruia Leibniz distinge în cazul 
percepţiei între intern şi extern. 

25 Prin apetiţie, Leibniz înţelege „Acţiunea principiului intern care produce schimba-
rea sau trecerea de la o percepţie la alta” (MON § 15; versiunea în limba românǎ a lui  
C. Floru, [6], p. 511, modificatǎ de noi); ar reieşi din aceastǎ definiţie cǎ apetiţia nu este 
totuna cu principiul intern care produce schimbarea, ci ar fi acţiunea acestuia. Rutherford 
(Metaphysics: The late period, p. 138), pe de altǎ parte, distinge între tendinţǎ (apetiţie) şi 
trecerea propriu-zisǎ de la o percepţie la alta, invocând un text leibnizian din 1694 în care 
filosoful german susţine cǎ apetiţia, spre deosebire de sensul dat acestui termen de gândi-
torii scolastici, ar fi pentru Leibniz „la mijloc între facultatea de a acţiona şi actul însuşi” 
(Rutherford, op.cit., p.127; textul leibnizian menţionat este On the Improvement of First 
Philosophy, and the Notion of Substance, G IV 469-70; L 433). Burkhardt şi Degen, la 
rândul lor,identificǎ principiul intern cu apetiţia şi pe ambele cu acţiunea principiului intern. 
O asemenea poziţie ar fi justificatǎ, de exemplu, prin corelarea urmǎtoarelor fragmente 
leibniziene: 

...et ses appetites, c`est à dire, ses tendences d`une perception à l`autre qui sont les 
principes du changement. (PNG, § 2 , GP VI 598) 

L`action du principe interne, qui fait le changement ou le passage d`une perception à 
une autre, peut etre appellé appetition; il est vray, que l`appetit ne sauroit toujours 
parvenir entierement à toute la perception, où il tend, mais il en obtient tousjours quelque 
chose, et parvient à des perceptions nouvelles. (GP VI 609 apud [2] s.2.2) 

Din primul fragment ar reieşi cǎ prin apetiţii Leibniz înţelege principiile schimbǎrii 
din monade, ale trecerii acestora de la o percepţie la alta, pe când din al doilea ar rezulta cǎ 
apetiţia ar fi pentru Leibniz acţiunea principiului intern. S-ar conchide astfel, prin coroborarea 
celor douǎ fragmente, cǎ apetiţia ar fi în acelaşi timp principiul intern şi acţiunea acestuia. 

Se observǎ, credem, din cele de mai sus, cǎ semnificaţia pentru Leibniz a termenului 
apetiţie e departe de a fi clarificatǎ chiar printre exegeţii sǎi, ea necesitând evident o discuţie 
aprofundatǎ care depǎşeşte cu mult cadrul lucrǎrii de faţǎ. Ne mulţumim de aceea sǎ 
remarcǎm doar cǎ, deşi Rutherford oferǎ argumente suficient de convingǎtoare în favoarea 
poziţiei nuanţate amintite mai sus, considerǎm pe deplin acceptabilǎ o tratare de tipul celei a 
lui Burkhardt şi Degen. 

26 Dupǎ cum precizeazǎ autorii, termenul ‚moment’ este preferat celui de ‚accident’ 
pentru evitarea conotaţiilor modale, admiţându-se, prin urmare, cel puţin douǎ clase de 
entitǎţi individuale, numite şi urelemente. Prin moment se înţelege moment individual, ca 
traducere a termenului husserlian ‚individuelles Moment’. ([2], s. 2.0) 

27 Mai exact, s-ar putea susţine cǎ relaţia dintre percepţiile – respectiv apetiţiile – 
complexe şi percepţiile – respectiv apetiţiile – elementare ar fi una de supervenienţǎ. Ideea 
aplicǎrii relaţiei de supervenienţǎ la sistemul leibnizian nu este nouǎ, ea a fost susţinutǎ 
iniţial de Hidé Ishiguro şi reluatǎ apoi de alţi interpreţi ai operei filosofului german. 
Burkhardt, de exemplu, se referǎ la aceasta şi în [3], p. 53-54. 

28  În lucrarea la care ne referim. 
 29  În: 
1)  monade simple,  
2)  substantiata per se („agregate unificate printr-un principiu intern”) şi 
3)  substantiata per accidens („ pure agregate unificate printr-un principiu extern  
     [percepţie, concepte sau combinaţiile lor]”),  
      ultimele putând fi, la rândul lor, de mai multe tipuri. (v. şi [ 2 ], s. 2.3) 
30 Autorii presupun o analogie între monade şi momentele lor în sensul cǎ momentele 

monadei pot fi descrise printr-o mereologie adecvatǎ, ele având, „cel puţin într-o anumitǎ 
mǎsurǎ“, o naturǎ mereologicǎ. ([2], s.2.3)  

31  V. [2], s.2.1.  
32 Traducerea româneascǎ a lui Constantin Floru (G. W. Leibniz, Monadologia, trad. 

de Constantin Floru, în: G.W. Leibniz, Opere filosofice, vol. I, trad. de Constantin Floru, 
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Ed. Ştiinţificǎ, Bucureşti, 1972, p. 510) modificatǎ de noi în acord cu versiunea englezǎ 
citatǎ de autori: «... since that which is present in the composite can only come from its 
simple constituents». Versiunea românǎ este însǎ mai apropiatǎ originalului: „... puisque ce 
qui est dans le composé ne peut venir que des ingrediens simples”. 

33 Traducerea româneascǎ a lui Constantin Floru (G. W. Leibniz, Monadologia, trad. 
de Constantin Floru, în: G.W. Leibniz, Opere filosofice, vol. I, trad. de Constantin Floru, 
Ed. Ştiinţificǎ, Bucureşti, 1972, p. 510) modificatǎ de noi în acord cu versiunea englezǎ. 

34 Autorii îşi sprijinǎ susţinerea cǎ percepţiile au o structurǎ mereologicǎ şi pe afirma-
ţiile lui Leibniz dintr-un binecunoscut fragment (Nouveaux Essais..., C. II, cap. IX, §4) în 
care acesta se referǎ la micile percepţii din care sunt compuse percepţiile noastre conştiente: 

J`aimerais mieux distinguer entre perception et entre s´apercevoir. La perception de 
la lumière ou de la couleur, par exemple, dont nous nous apercevons, est composée de 
quantité des petites perceptions, dont nous ne nous apercevons pas; et un bruit dont nous 
avons perception, mais où nous ne prenons point garde, devient aperceptible par une petite 
addition ou augmentation.  

Considerǎm relevant întregul capitol al IX-lea din lucrarea amintitǎ.  
35 V. n. 29. 
36 Substanţele corporale sunt alcǎtuite dintr-o ‚monadǎ dominantǎ’, care are funcţia de a 

„da unitate corpului organic”, coordonând entelehiile substanţelor corporale ([3], p. 42). 
Raporturile dintre monada dominantǎ şi entelehiile dominate ar putea fi cel mai bine înţelese, 
potrivit autorului, printr-o analizǎ mereologicǎ. Utilizând distincţia dintre pǎrţi şi constituenţi, 
Burkhardt considerǎ cǎ entelehiile (dominate de monada ce dǎ unitate substanţelor corporale) 
nu trebuie considerate pǎrţi, ci „constituenţi (requisitæ) ai pǎrţilor unei fiinţe omeneşti, unui 
animal sau unei plante”(ibid.). Pentru clarificarea distincţiei utilizate, autorul preia de la 
Simons (Parts. A Study in Ontology, Oxford: Clarendon Press, 1987) urmǎtorul exemplu: 

„ Pǎrţile unei curse de cai nu sunt caii, nici cǎlǎreţii lor, ci diferitele faze ale cursei, 
fiindcǎ o cursǎ de cai e un proces, şi orice parte a unui proces trebuie sǎ fie ea însǎşi un 
proces. Caii şi cǎlǎreţii sunt doar constituenţi, nu pǎrţi ale unei curse de cai. Aceste faze 
diferite ale unei curse de cai sunt fundate (grounded) pe mişcǎrile cailor şi pe modul în care 
sunt conduşi de cǎlǎreţii lor (in the movements of the horses and in the directing of their 
riders). O cursǎ de cai este un proces inerent unui grup de cai şi cǎlǎreţi.” (ibid.) 

37 Apare însǎ problema, considerǎm noi, cǎ, dacǎ apetiţiile sunt concepute ca principii 
dinamice, atunci ar trebui ca prin apetiţie Leibniz sǎ înţeleagǎ doar actul trecerii de la o 
percepţie la alta. Dacǎ aceastǎ poziţie este consistentǎ cu afirmaţiile filosofului german din 
Monadologie, aşa cum credem, în acord cu autorii studiului menţionat, rǎmâne de stabilit 
printr-un studiu mai amplu. 

 
 
 

DOES LEIBNIZ’S MONADOLOGY HAVE A MEREOLOGICAL STRUCTURE? 
 

ABSTRACT 
A less known manner of approaching well structured philosophical texts, like 

Leibniz’s Monadology or Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus, is their 
axiomatic reconstruction. Less popular not only due to technical difficulties, the essays of 
axiomatisation of the Monadology are meant to capture the deep structure (as not 
necessarily identical with the surface structure) of the leibnizian system as exposed in the 
philosopher’s most famous work. Our paper concentrates on one of these axiomatisations to 
be, proposed by Hans Burkhardt and Wolfgang Degen, elaborated from a mereological 
perspective. We suggest further developments of the two authors’ work, trying to 
emphasise the advantages of this type of approach. A deeper study of all these essays is, we 
conclude, strongly needed. 
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Viziunea clasică privind raportul dintre gândire şi limbaj se constituie începând 

cu Platon, care defineşte gândirea „dialogul lăuntric al cugetului cu sine, fără de 
glas”, în vreme ce vorbirea este „emisiunea pornită din cuget şi trecută prin glas” 
(Sofistul, 263e). Astfel, Platon surprinde atât unitatea, cât şi deosebirea dintre 
acestea, stabilind că legătura dintre cuvinte şi lucruri nu este nemijlocită, ci mijlo-
cită de rostire (λόγος), a cărei importanţă o subliniază1. Pentru Aristotel expresiile 
lingvistice (care subsistă in voce) sunt simboluri (σύμβολα) ale gândurilor care 
subsistă in mente2. Studiul raporturilor dintre gânduri şi lucruri, prin intermediul 
cuvintelor, a dat naştere unei tradiţii îndelungate, care, prin intermediul scolasticii, 
leagă antichitatea de perioada modernă. Logica speculativă hegeliană însă – conform 
interpretărilor care i s-au dat –  nu face parte din această tradiţie, la care se rapor-
tează critic, cu toate că îşi recunoaşte originile în ea. Hegel însuşi scrie: „Trebuie 
considerat ca un progres infinit faptul că au fost degajate formele gândirii din 
materialul în care ele sunt scufundate (…); că au fost scoase în evidenţă pentru sine 
aceste universalităţi, fiind făcute, ca atare, obiecte de studiu, aşa cum a făcut Platon 
şi, cu deosebire, apoi, Aristotel”3, dar adaugă imediat că prin aceasta studiul 
acestor forme nu s-a încheiat, ci ne aflăm abia la începutul cunoaşterii lor. Prin 
această observaţie, Hegel se îndepărtează nu numai de tradiţia platonico-
aristotelică, ci şi de Kant, care considera logica, după cum se ştie, o disciplină deja 
încheiată. În ce constă această cunoaştere, care se află abia la început, Hegel 
clarifică, introducând o distincţie între „filosofie în general” şi „logică”. În timp ce 
prima se referă la obiecte concrete (Dumnezeu, natură, spirit), cea de-a doua „se 
ocupă numai cu gânduri ca atare, în forma lor cu desăvârşire abstractă”4. 
Cunoaşterea constă în purificarea obiectelor concrete de orice conţinut sensibil5. 
Trebuie totuşi să remar-căm încă de aici faptul că „obiectele concrete” cu care 
Hegel exemplifică distincţia dintre filosofie în genere şi logică nu sunt lucruri 
individuale, nu coincid cu individualul concret (τόδε τι) aşa cum este el descris de 
Aristotel6. Cunoaşterea pe care o vizează Hegel nu este aşadar o simplă 

 
1 Cf. Al. Surdu, Despre înţelesul şi semnificaţia cuvintelor, în: Probleme de logică, 

vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 136. 
2 Ibidem, p. 137. 
3 G.W.F. Hegel, Ştiinţa logicii, trad. rom. D.D. Roşca, Editura Academiei, Bucureşti, 

1966, p. 15. 
4 Ibidem, p. 16. 
5 Cf. Eugène Fleischmann, La science universelle ou la logique de Hegel, Plon, Paris, 

1968, p. 16. 
6 Aristotel avertizează chiar că obişnuinţa de a vorbi despre orice ca individual concret 

(τόδε τι) este originea paralogismelor datorate limbajului (omonimia, amfibolia, asemănarea 
formei de exprimare) – cf. Topica, 6, 168a. 
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generalizare, iar obiectele concrete 
despre care vorbeşte Hegel sunt din perspectiva lui Aristotel categorii7. O 
cunoaştere a lucrului individual este pentru Hegel o imposibilitate, ca şi pentru 
Aristotel, dar sensul acestei imposibilităţi este diferit de cel al Stagiritului. Pentru a 
dovedi imposibilitatea unei cunoaşteri a individualului concret Hegel scrie capitolul 
dedicat certitudinii sensibile din Fenomenologia spiritului. El merge însă mai 
departe decât Aristotel, arătând aici că orice generalizare care se face pornind de la 
sensibil, „prin distingerea neesenţialului şi a unei esenţe opuse acestuia”8 nu este 
decât o formă de sofistică. Acesta este motivul pentru care Hegel va evita în expu-
nerea filosofiei sale să dea definiţii. La Aristotel definiţia este cea „care exprimă 
esenţa unui lucru”. Aristotel distinge între definiţiile esenţei lucrurilor şi cele ale 
termenilor (ale numelor date lucrurilor – definiţia nominală, λόγος Ïνοματώδης)9. 
El utilizează cuvântul λόγος, care are sensul de „expresie” pentru a desemna 
definiţia nominală, în timp ce pentru definiţia reală se foloseşte de Óρος10: „partea 
care desemnează esenţa se va numi definiţie” (Topica I, 4, 101b). Hegel are deci în 
vedere definiţia reală, prin care Aristotel arată că se exprimă esenţa lucrurilor, atunci 
când afirmă imposibilitatea de a porni de la definiţii. Dar dacă evită să pornească 
de la definiţii reale, Hegel arată că se poate porni de la definiţii nominale: „În tot 
ceea ce devine pentru om ceva interior, reprezentare în general (…) a pătruns 
vorbirea omului; iar tot ceea ce el transformă în vorbire şi exteriorizează prin ea 
conţine, în formă mai învăluită, mai impură ori elaborată, o categorie; atât de natu-
ral îi este omului logicul (s.n. DP), sau, mai precis, acesta constituie natura lui 
specifică”11. Aici logicul are tocmai sensul aristotelic de „expresie”, iar înţelesul 
„categoriei” este cât se poate de larg: orice expresie care are sens este o categorie. 
Logicul este natural întrucât omul se foloseşte de limbaj pentru a exprima interiori-
tatea. Chiar dacă străduinţele preciziei eşuează sau avem de-a face cu neputinţa 
exprimării clare, orice om care vorbeşte, întrucât o face, foloseşte o categorie12. În 

 
7 Hegel examinează înţelesul pe care îl dă categoriei Aristotel. El scrie: „Categoria, 

conform etimologiei şi definiţiei lui Aristotel, e ceea ce se spune, se afirmă, despre ceea ce 
fiinţează”, dar adaugă că utilizarea categoriilor, formularea de judecăţi cu ajutorul lor, duce la 
apariţia de opoziţii a căror necesitate este egală (ca în cazul antinomiilor kantiene, în care avem 
de-a face cu Dumnezeu, lumea, sufletul, concepte care, deşi într-o formă modificată, sunt chiar 
obiectele concrete la care se referă Hegel, pe care însă Kant le numea idei). Filosofia ar avea ca 
sarcină punerea în evidenţă a opoziţiilor, în timp ce logica le preia „determinate ca opuse”, nu 
„le enumeră una după alta” ( cf. G.W.F. Hegel, Op.cit., p. 394-395). 

8 G.W.F. Fenomenologia spiritului, trad. rom. V. Bogdan, Editura IRI, Bucureşti, 1995, 
p. 80. 

9 Anton Dumitriu, Istoria logicii, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Vol. I, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1993, p. 201-202. 

10 I. M. Bocheńsky traduce όρος prin „Terminus”; el arată că „der Satz besteht aus 
Termini” şi, de asemenea, că la Aristotel, „«Logos» kann ebensowohl die Rede wie Denken 
wie auch einen objektiven Gehalt bedeuten” (I. M. Bocheńsky, Formale Logik, Verlag Karl 
Alber, Freiburg/München, f.a., p. 54). Dacă adoptăm această traducere, atunci între Óρος şi 
λόγος Ïνοματώδης nu există nici o diferenţă. 

11 G.W.H. Hegel, Ştiinţa logicii, p. 14. 
12 Hegel nu distinge între exerciţiul gândirii şi exprimarea verbală: „Chiar copilului i 

se pretinde să cugete. I se cere, de exemplu, să lege adjective de substantive” (G.W.F. Hegel, 
Enciclopedia ştiinţelor filosofice, Partea întâi, Logica, Editura Humanitas, Bucureşti, p.66). 
Cel dintâi este realizat prin cea de-a doua, chiar dacă performanţele ambelor sporesc ulterior. 
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a omului la condiţia animalităţii, o stare naturală, 
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lipsa reprezentării nu poate fi totuşi vorba de expresie, iar reprezentarea este tocmai 
transformarea în ceva interior a ceea ce urmează să fie exprimat. Aşadar, limbajul 
nu exprimă stări de lucruri exterioare şi, în consecinţă, nu este o simplă convenţie 
(în caz contrar chiar formula „logică naturală” fiind improprie). O pură exteriori-
tate nici nu poate fi concepută la Hegel, astfel că viaţa umană în genere, cuprinzând 
nu doar cunoaşterea şi credinţa, ci şi acţiunea, este limbaj13. Dispariţia limbajului 
ar fi echivalentă cu reîntoarcere

ur, dar nu starea naturală a omului. 
În ce priveşte funcţionarea convenţională a limbajului, Hegel o descrie după 

cum urmează: „Dacă determinaţia (…) este o determinaţie în sine concretă, adică 
reală, ea a decăzut totuşi la ceva mort, dat fiind că ea este doar afirmată ca predicat 
despre o altă existenţă, şi nu recunoscută ca viaţă imanentă a acestei existenţe”14. 
Aici termenul „determinaţie” are sensul aristotelic de Óρος. Însă nu determinaţia în 
sine este criticată de Hegel15, ci procedura prin care ea este atribuită unei existenţe, 
care „trece întotdeauna cu privirea peste întreg şi stă deasupra existenţei singulare 
despre care vorbeşte, adică nu o vede deloc”16. Ea este caracteristică intelectului 
formal care, procedând astfel, reuşeşte să fixeze identitatea cu sine a existenţei pe 
care a determinat-o. Identitatea cu sine despre care Hegel vorbeşte aici este defini-
ţia, aşa cum o înţelege logica clasică. „Identitatea cu sine este însă pura abstracţie; şi 
aceasta este gândirea”17. Cu toate că a pornit de la determinaţia reală, concretă, 
intelectul formal a ajuns la abstracţie, la „pura abstracţie, (…) abstracţia ei (a 
existenţei – n.n. DP) de la ea însăşi, (…) neidentitatea

ia ei interioritate şi reluare în sine, devenirea ei”18. 
Exprimările hegeliene, precum cea de mai sus (identitatea cu sine care este o 

neidentitate cu sine) par a sugera că această viziune asupra logicului se îndepărtează 
foarte mult de cea clasică. În realitate, regăsim la Hegel, după cum se vede, o 
raportare constantă şi consecventă la aceasta, pe un alt plan decât cel clasic însă, pe 
care el îl numeşte raţionalitate19. Hegel pune accentul pe procesele care au loc în 
activitatea gândirii, nu pe identificarea elementelor acestor procese, ceea ce ar fi 
după el echivalent cu introducerea lor din afară, ca scheme. Raţiunea este ea însăşi 
un moment în procesul cunoaşterii, care are rezervat un loc semnificativ în 
Fenomenologia spiritului. În acest moment găsim clarificări importante cu privire 
la gândire şi la legile ei, privite din punct de vedere logic şi psihologic. Mai întâi 
constatăm că legile logice sunt examinate în diviziunea consacrată Raţiunii 
observatoare, care se mărgineşte, în primă instanţă, la „descrierea şi înşiruirea de 

                                                  
13 Jean Hyppolite, Logique et existence, Essai sur la logique de Hegel, Presses 

Unive

rminat, fals poetic, ci de evidenţierea limitelor pe care le implică 
o hipertrofiere a preciziei. 

rsitaires de France, Paris, 1991, p. 12. 
14 G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, p. 38. 
15 Intr-un pasaj semnificativ din Prefaţa la Fenomenologia spiritului, Hegel respinge cu 

cuvinte aspre „vorbirea profetică”, vorbire care „priveşte dispreţuitor asupra determinaţiei (a 
Horos-ului)”, calificând-o ca „adâncime goală” şi „intensitate fără conţinut”, pe scurt, superfi-
cialitate (G.W.F. Hegel, Op. cit., p. 14). Aşadar, nu este vorba aici despre un elogiu al exprimării 
obscure, al limbajului indete

16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, p. 39. 
19 Ibidem, p. 40. 
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intenţii şi sugestii incidentale ale naturii”20. Lipsa caracterului necesar al descrierii 
bazate pe observaţie conduce la reorientarea observaţiei către propriile condiţii: 
„observaţia se întoarce acum în ea însăşi”21. Condiţiile observaţiei sunt legile 
gândirii, descoperite chiar prin observaţie. Dar această observaţie întoarsă spre 
sine, care-şi pune în evidenţă caracterul necesar, descoperă ceva lipsit de realitate, 
întrucât realitatea se afla în afara sa, ca ceva observat, distinct de observaţia 
însăşi22. Lipsa realităţii legilor logice, sau caracterul lor formal, nu blochează 
activitatea de observare, care transformă legile în concepte absolute23, obiecte ale 
observaţiei plasate însă pe planul gândirii, nu al naturii. Ca obiecte, legile gândirii 
pot fi examinate sub aspectul formei şi conţinutului deşi, arată Hegel, conţinutul 
„nu e în contradicţie cu forma, nici separat în genere de ea, ci este mai degrabă 
forma însăşi”24. Din punctul de vedere al observaţiei, forma identică conţinutului 
se prezintă ca ceva dat, adică aşa cum în interpretarea tradiţională, pe care Kant a 
consfinţit-o prin opoziţia dintre dat şi gândit, nu se putea prezenta forma. Astfel că 
Hegel continuă, arătând că legile gândirii sunt lipsite nu de conţinut, ci „le lipseşte 
mai curând forma, care e esenţa lor”25. Scopul dezvoltării hegeliene în acest 
context este dovedirea faptului că observaţia nu este cunoaşterea pe care am văzut 
că o propune mai sus şi pe care aici o rezervă filosofiei speculative, cea care va 
reţine ca adevăr „numai întregul mişcării care gândeşte”26. Pentru evidenţierea 
punctului său de vedere privind raportul dintre gândire şi limbaj este interesant însă 
de urmărit în continuare modalitatea în care raţiunea observatoare transferă la 
nivelul limbajului raportul formă/conţinut, pe care l-a stabilit observând legile 
gândirii. Aces

ritate.  
Pe planul limbajului, raţiunea observatoare preia datul care este pentru ea, de 

acum, legea gândirii observată şi îl prelucrează în continuare. Dar din acest 
moment, consideră Hegel, ne aflăm pe domeniul psihologiei, nu al logicii, „un 
câmp nou în realitatea acţionând a conştiinţei”27. Psihologia stabileşte conexiuni 
între actele conştiinţei şi legile gândirii. Dar, aşa cum s-a arătat, legile gândirii 
descoperite de raţiunea observatoare sunt tocmai condiţiile observaţiei, având deja 
un caracter universal. Actele conştiinţei sunt însă individuale, abia observarea lor 
conferindu-le caracterul universal. Psihologia de observaţie nu devine, nu poate 
deveni, datorită observaţiei, o ştiinţă, ci un procedeu prin care universalitatea 
legilor gândirii este transferată cazurilor particulare, prin care individul, cu actele 
sale, este subsumat legilor gândirii. Între actele conştiinţei individuale şi individ 
psihologia de observaţie operează o identificare arbitrară. Observaţia pune în 
evidenţă „tot felul de facultăţi, înclinaţii şi pasiuni”28, care ar trebui să corespundă 

 
20 Ibidem, p. 176, subl. noastră. 
21 Ibidem, p. 177. 
22 Acestă determinaţie a realităţii este dealtfel provizorie. Raţiunea, ca certitudine de 

a fi orice realitate, va anula în cele din urmă distincţia dintre ea însăşi şi realitate. 
23 Propoziţiile-principii la care Hegel se referă în Ştiinţa logicii, care sunt „instituite 

ca legi de gândire absolute” (G.W.F. Hegel, Ştiinţa logicii, p. 395). 
24 G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, p. 177. 
25 Ibidem, p. 178. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 179, subl. aut. 
28 Ibidem. 
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legilor pentru ca individul să nu fie dizolvat într-o indistinctă „stare a lumii” 
(Weltzustand). Situaţia este descrisă de Hegel cu ajutorul unui exemplu, în care am 
avea „o dublă galerie de tablouri, dintre care una ar fi reflexul celeilalte”29, ceea ce 
înseamnă că observaţia este forţată să opereze particularizarea înainte de a 

fica în cazul individului concret. Rezultatul acestei operaţii apare observaţiei 
ca semn (Zeichen). Individul este o prezenţă grăitoare (sprechende Gegenwart).  

Felul în care se constituie semnul pune în evidenţă faptul că nu avem de-a face 
cu o simplă fixare convenţională a semnificaţiei sale. Cum însă raţiunii observatoare 
îi este inaccesibilă constatarea modalităţii în care ea însăşi transferă semnificaţie 
semnului, ea îl consideră drept „expresie a interiorului în exterior”30. Întoarcerea 
observaţiei către condiţiile sale este denumită de Hegel reflexie (Reflexion). El descrie 
reflexia în Ştiinţa logicii ca „aparenţa revenită în sine şi prin aceasta înstrăinată de 
modul său nemijlocit”31. Însă, spre deosebire de expunerea din Fenomenologia spiri-
tului, cea de aici nu mai operează nici un transfer al observaţiei pe planul limbajului. 
Din acest motiv se creează impresia că expunerea se construieşte exclusiv prin 
funcţionarea acestuia, în absenţa raportării la ceea ce desemnează termenii. Spre 
exemplu, Hegel scrie: „Reflectarea e reflectare determinată; în consecinţă, esenţa este 
esenţă determinată sau e esenţialitate”32. Esenţa (Wesen) este esenţialitate (Wesenheit) 
în măsura în care este determinat

e a unei mişcări în trei momente, care nu sunt trei momente ale observaţiei şi 
nu au semnificaţie temporală:  

1. Identitatea esenţei cu sine prin care, determinându-se, 
inaţie (sau, exprimat altfel: determinându-se ca identică cu sine, conform 

principiului identităţii, A=A, esenţa nu se determină de fapt);  
2. Lipsa determinaţiei, in-diferenţa (gleichgültiger Unterschied) este diversi-

tate (Verschiedenheit), în cele din 
3. Opoziţia, în calitate de contradicţie (Widerspruch) se întoarce în temeiul 

(Grund) său, care era identitatea. 
Transformarea in-diferentului în diversitate rezumă (expresia este oarecum 

imprecisă, putându-se folosi aici şi expresia simbolizează) evenimentele pe care 
Hegel le-a descris în Fenomenologie. Însă, deoarece el nu  le mai reia ca atare, 
momentul al doilea apare ca un simplu joc de limbaj care exploatează – pornind de 
la verbul scheiden (a separa) şi substantivul Scheidung (separaţie), pe care Hegel le 
utilizează în virtutea faptului că, aşa cum am văzut, observaţia distinge inconştient 
între condiţiile sale şi ceea ce observă – semnificaţiile construcţiilor lexicale ale 
acestora. Totuşi, aici avem de-a face cu un alt nivel decât cel al limbajului obişnuit,  
având ca obiect însuşi limbajul observaţiei. Scopul Ştiinţei logicii nu este de a oferi 
un instrument al cunoaşterii, înţeleasă ca fixare a observaţiei prin intermediul 
limbajului, ci tocmai de a pune în evidenţă acest nou nivel al limbajului, care este 
de fapt coincidenţa dintre gândire şi expresia ei: „logica expune automişcarea ideii 
absolute numai ca pe Cuvântul originar, care este o exteriorizare, dar exteriorizare 
care, ca un ce exterior, de îndată nemijlocit dispare în momentul în care este”33. 

 
29 Ibidem, p. 181. 
30 Ibidem, p. 183. 
31 G.W.F. Hegel, Ştiinţa logicii, p. 383.  
32 Ibidem, p. 393. 
33 Ibidem, p. 826. 
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ite aserţiuni şi reprezentări, nu necesităţii, pe care 
numa

ată limita sa; genera-
lizare

istotel (An. 
Pr. I, 1, 24a). În acest caz, dialecticul este simultan analitic şi sintetic38. 

SUR L’INTERPRÉTATION HÉGÉLIENNE DU  
RAPPORT LOGIQUE-LANGUE 

 cherchons de souligner l’importance de ce qui Hegel 
nommait “la logique naturelle”. 

                                                          

Tätigkeit), care dispune de definiţie, diviziune etc., ca de „nişte fapte găsite în 
prealabil în subiect”34, dar nu acesta este scopul ei, ci „de a se găsi şi cunoaşte prin 
ea însăşi pe sine însăşi în orice lucru”35. Limbajul logicii hegeliene are ca obiect 
însăşi raţiunea, care se observă pe măsură ce se exprimă. Cuvântul are o dublă 
funcţie: de a desemna obiecte (de fapt reprezentări), situaţie în care sensul său se 
pierde pentru raţiune în decursul dezvoltării sale, sau gânduri, care sunt adevăratele 
obiecte ale logicii. Restrângându-se la acestea din urmă, limbajul logic nu funcţio-
nează în gol; îi este imposibil însă să se raporteze la reprezentare fără să se autosus-
pende, ba chiar tendinţa naturală de a o face este considerată de Hegel improprie36. 
Dealtfel, apelul la evidenţa sensibilă pe care îl face aici „aşa-zisul bun simţ” se 
datorează obişnuinţei lui cu anum

i raţiunea o poate conferi. 
Hegel constată înrudirea punctului său de vedere cu cel al lui Platon, pe care 

îl consideră „părintele dialecticii”. Recomandând considerarea lucrurilor în şi pentru 
ele însele, fără apel la împrejurări, exemple şi comparaţii, Platon procedează corect 
din punct de vedere hegelian, scoţând în evidenţă necesitatea raţională a procedeului. 
El a utilizat dialectica „împotriva reprezentărilor şi conceptelor timpului său, şi mai 
cu seamă ale sofiştilor, dar şi contra categoriilor pure şi a determinaţiilor reflec-
tării”37. Această utilizare negativă a dialecticii constituie totod

a utilizării negative a dialecticii conduce la scepticism. 
 Restabilind demnitatea dialecticii, care redevine o ştiinţă, Hegel este nevoit 

să restrângă în schimb semnificaţia analiticii. Analitica este un moment al dialec-
ticii, nu o ştiinţă al cărei obiect era demonstraţia, aşa cum o prezintă Ar

 
 
 

 
RÉSUMÉ 

Dans l’article ci-dessus, nous tentons d’esquisser les lignes générales d’une possible 
reconstruction de la théorie hégélienne du rapport entre Wissenschaft der Logik vue comme 
le langage philosophique par excellence, et les modifications successifs de l’expressions de 
la conscience qui s’engageant dans la processus culminant dans Das absolute Wissen. Nous 
distinguons entre la vision traditionnelle sur le problème du rapport entre logique et langage 
et la vision hégélienne et nous

 
34 Ibidem, p. 828, subl. aut. 
35 Ibidem, subl. aut. 
36 „Cunoaşterea finită efectuată de intelect procedează aici reluând, în chip tot exterior, 

ceea ce lăsase la o parte din concret în momentul elaborării universalului prin operaţiile ei de 
abstractizare” – Ibidem, p.831. 

37 Ibidem, p. 833. 
38 „Acest moment atât sintetic, cât şi analitic al judecăţii prin care universalul iniţial se 

determină pe sine din el însuşi ca al său alt ceva trebuie numit dialectic” (Ibidem, p. 832). 
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PROBLEMATICA IDEOLOGIEI ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ 

 
Sergiu BĂLAN 

 
 
 
 
 
 
1. O ideologie este un set de idei, convingeri şi atitudini, susţinute în mod 

conştient sau inconştient, care reflectă sau modelează fie înţelegerea corectă, fie 
conceperea eronată a lumii sociale şi politice. Ea serveşte pentru a recomanda, 
justifica sau gira o acţiune colectivă ce are drept scop fie conservarea, fie schimba-
rea instituţiilor şi practicilor politice. Conceptul de ideologie este, în mod inevitabil, 
înţeles în două sensuri contrarii. Primul este peiorativ, şi se referă la faptul exis-
tenţei unui sistem de gândire (politică) deformată, istoric determinată, care impune 
anumite relaţii de dominare, şi în raport cu care ideologia funcţionează ca un 
instrument de critică şi demascare. Cel de-al doilea este non-peiorativ şi înţelege 
prin ideologie un set de idei şi simboluri culturale, constituite îndeobşte într-o 
construcţie cu caracter sistematic, prin filtrul cărora oamenii percep, înţeleg şi 
evaluează realităţile sociale şi politice în general. 

În cea de-a doua categorie există o altă distincţie. O serie de analişti consi-
deră că este posibil un studiu al ideologiilor neutru din punct de vedere al valorizării, 
care să stabilească faptele în mod ştiinţific, descriind modul în care convingerile 
politice reflectă lumea socială şi îi determină pe oameni să întreprindă anumite 
acţiuni în contextul acesteia. Alţii susţin că ideologia induce anumite sensuri şi 
anumite criterii de valorizare în mod esenţial nedeterminate în modalitatea de 
conceptualizare a lumii sociale, astfel încât ideologia este mai degrabă un mijloc de 
modelare al lumii sociale, decât unul de reflectare a ei. 

 
2. Studiul ideologiilor a debutat cu încercarea contelui Antoine Destutt de 

Tracy (1754-1836), un materialist de factură senzualistă, care, în lucrarea sa 
Éléments d’idéologie (1803-1815), a încercat să edifice o ştiinţă sistematică a ideilor, 
distingându-le de prejudecăţi. Acest sens al termenului „ideologie” nu mai este 
utilizat astăzi, întrucât cea care s-a impus este concepţia marxistă asupra ideolo-
giilor, care a avut un impact considerabil asupra înţelegerii şi cercetării ulterioare a 
acestora, însă a şi direcţionat cercetarea pe un drum înfundat. În lucrarea lor 
Ideologia germană (1846), Marx şi Engels au pus în evidenţă aspectul critic al 
ideologiei. Importanţa viziunii marxiste rezidă în punerea accentului pe modul în 
care practicile socio-economice produc şi determină în mod decisiv ideologiile (cu 
referire specială la cele capitaliste), precum şi în evidenţierea eficienţei cu care 
aceste sisteme de gândire direcţionează energiile oamenilor şi modelează instituţiile.1 
Din punct de vedere ontologic, explicitarea ideologiei se sprijină pe axioma 
fundamentală după care existenţa determină conştiinţa. Din punct de vedere episte-
mic, ideologia este înţeleasă ca un caz particular de reflectare în conştiinţă a existenţei 

 
1 Cf. K. Marx, F. Engels, The German Ideology, London, Lawrence & Wishart, 1971,  

cap. 6, 7. 



 76

                                          

umane alienate, dezumanizate şi parţiale, ce este determinată de o reprezentare 
eronată a realităţii.2 Cu toate acestea, nu toată gândirea este ideologică. Ideologia 
apare în context istoric ca o reflectare deformată a contradicţiilor materiale ale 
modului de producţie capitalist şi constituie doar un tip de gândire determinată 
social, deşi unul foarte convingător. Reprezentarea deformată a caracterului real al 
relaţiilor sociale este astfel atât o necesitate istorică (datorită naturii condiţionate a 
gândirii umane), cât şi o funcţie a ideologiei (interpretată acum ca premeditat 
manipulatorie). Identificând acest ultim aspect, Marx a subliniat faptul că ideologia 
este o reflectare, şi în sine o formă a relaţiilor de putere şi exploatare, materializate 
în contradicţiile sociale cărora le dau naştere condiţiile materiale. Clasa dominantă 
(burghezia) era beneficiară a ideologiei, deoarece ea servea propriile sale interese 
(perpetuarea statutului său de clasă dominantă) prin răstălmăcirea stărilor de lucruri 
reale caracteristice capitalismului. Iniţial, Marx s-a folosit în explicaţia sa de 
analogia cu imaginea în oglindă ce se obţine în camera obscură, pentru a ilustra 
această distorsiune şi pentru a distinge ideologia de eroare sau iluzie. În analiza sa, 
el nu vede ideologia ca pe o reflectare directă a unei realităţi distorsionate, ci ca pe 
o inversare a acestei distorsionări, astfel încât componentele represive caracteristice 
ale economiei capitaliste sunt prezentate ca având conotaţii pozitive, după cum, de 
exemplu, modalitatea în care omul devine captiv al relaţiilor schimbului de bunuri 
este denumită comerţ liber. 

O consecinţă a acestei interpretări rezidă în faptul că Marx opune ideologiei 
conştiinţa autentică, adevărată. Funcţia ideologiei este înşelarea, manipularea, însă 
conştientizarea critică a acestui fapt reprezintă un pas esenţial pentru eliminarea sa. 
Prin urmare, ideologia este pentru Marx un fenomen efemer, şi de îndată ce practicile 
economice şi sociale care îi dau naştere vor fi abandonate, şi ea va dispare. O altă 
consecinţă este asocierea ideologiei cu puterea şi dominaţia: pentru mulţi cerce-
tători, teza „ideologiei dominante” identifică aspectul esenţial al ideologiei în 
impunerea unei viziuni asupra lumii şi societăţii care are un caracter specific, de 
clasă. Astfel, pentru Antonio Gramsci, un influent marxist italian, ideologiile sunt 
suprastructuri, construite şi consolidate prin acţiunea intelectualilor.3 Această 
perspectivă vine să înlocuiască modelul în care ideologia este impusă prin forţa 
unei clase dominante, cu acela în care se vorbeşte de o cultură integratoare în sens 
larg, care produce o ideologie. În acest sens, ideologia include arta, religia, literatura, 
dreptul, permiţând analizei să evite reducţionismul la factorul economic. Înţeleasă 
astfel, ideologia asigură hegemonia unei clase dominante asupra majorităţii prin 
obţinerea unui consimţământ, a unei aderări care are un caracter determinat istoric. 
Atributele organizaţionale ale ideologiei (noţiunile de practică şi acţiune) sunt 
încorporate în această perspectivă mai largă, care evită astfel şi concluzia după care 
ideologiile sunt fenomene efemere, care pot dispărea în condiţiile modificării 
circumstanţelor economice şi sociale. În acest sens, ele nu dispar, ci doar se modifică. 

Un alt interpret marxist, Louis Althusser, a dus mai departe această tendinţă de a 
analiza ideologia prin ea însăşi.4 El i-a recunoscut funcţia disimulatoare şi manipu-
latorie, dar a pus accentul mai mult pe aceea integrativă, de constituire în cazul 
individului a sentimentului de identitate cu grupul său social, cu care împărtăşeşte o 

 
2 Ibidem, cap. 3. 
3 A. Gramsci, Selections from Prison Notebooks, London, Lawrence & Wishart, 1971, 

cap. 3.  
4 Vide L. Althusser, Essays on Ideology, London, Verso, 1984. 
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anumită ideologie. În aceste condiţii, atât înţelegerea corectă, cât şi aceea greşită a 
unei realităţi operează împreună pentru asigurarea coerenţei unui grup social. După 
Althusser, toate clasele sociale produc ideologii, care sunt considerate ca fenomene 
materiale permanente în cadrul societăţii, ce au o existenţă obiectivă a cărei formă şi 
substanţă o constituie practicile şi ritualurile sociale. Ideologia este o reprezentare 
„imaginară” a realului, însă în acelaşi timp o relaţie „trăită” între indivizi şi condiţiile 
existenţei lor, o „nouă realitate”. Pornind de la analizele marxiste anterioare, 
Althusser consideră că funcţia de creare a ideologiilor aparţine cu precădere statului, 
care utilizează „aparate ideologice de stat” în scopul de a asigura dominaţia şi 
perpetuarea statu quo-ului, a ordinii existente şi a relaţiilor sale de producţie. 

 
3. Limitările la care sunt supuse interpretările marxiste asupra ideologiei 

derivă din restrângerea înţelesului acestui concept la un mod cu totul specific de a 
gândi asupra politicii şi societăţii, astfel că atunci când vorbim despre ideologie, ne 
referim la: a) o reflectare în gândire a existenţei unor clase sociale istoric determi-
nate; b) o formă pervertită sau greşit concepută a conştiinţei, lipsită de legătură cu 
realitatea socială şi materială; c) opusul a ceea ce trece drept adevărul social, care 
fie va înlocui ideologia, fie va exista alături şi în paralel cu aceasta, în forma 
adevărului ştiinţific. Deşi nici una dintre aceste perspective nu a fost susţinută în 
forma lipsită de nuanţe prezentată mai sus de către nici unul dintre gânditorii 
marxişti importanţi, ele sunt prezente în discursurile marxizante, în formele „vulga-
rizatoare” ale marxismului, din presă sau literatură.  

Alături de interpretarea marxistă, temele de mai sus au fost utilizate sau 
criticate în diverse maniere. Ideea lui Althusser, după care ideologia trebuie cercetată 
independent de vreun ipotetic temei material al său se găseşte în punctul de întâl-
nire dintre interpretările marxiste şi cele nemarxiste, care preferă să privească 
ideologia ca fenomen ce merită studiat în el însuşi, mai degrabă decât a fi conside-
rat un epifenomen al unor realităţi sociale şi economice. 

Astfel, Karl Mannheim, nemulţumit de o serie de aspecte ale interpretării 
marxiste, a păstrat totuşi, în lucrarea sa Ideologie şi utopie (1929), ideea marxistă a 
originii sociale şi istorice a gândirii, punând în legătură sensul unei idei nu cu legile 
logice, ci cu geneza respectivei idei.5 Cu toate acestea, el nu este de acord cu faptul 
că ideologia este o reflectare a unei distorsionări istoric determinate a realităţii, 
considerând că ea este un produs complex al unor grupuri sociale diferite, care 
împărtăşesc aceleaşi experienţe. Cunoaşterea este un proces de cooperare a acestor 
grupuri, iar discursul politic poate fi analizat printr-o punere în lumină a motiva-
ţiilor situaţionale raţionalizate care sunt atributele unui inconştient colectiv. Aceste 
motivaţii pot da naştere la două tipuri de discurs: ideologia şi utopia. Ideologia 
denumeşte gândirea determinată de interese a grupurilor dominante şi vizează 
conservarea statu quo-ului, având o funcţie de stabilizare. Ea prezintă două forme: 
o formă particulară, situată la un nivel psihologic, în care ideologia este recunos-
cută ca minciună sau eroare şi o formă totală, situată la nivel socio-istoric, în care 
este implicat întregul Weltanschauung al unui grup. La rândul său, utopia repre-
zintă o teorie care pune accentul pe transformarea societăţii şi, dat fiind acest 
deziderat, cel mai adesea prezintă o perspectivă eronată asupra acesteia, deoarece 
tinde să-i pună în lumină doar aspectele negative. Această distincţie a lui Mannheim 
este ea însăşi discutabilă, de îndată ce atât ideologia, cât şi utopia pot fi forme 

 
5 Cf. K. Mannheim, Ideology and Utopia, London, Routledge, 1936. 
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complementare ale unei interpretări inconştiente, orientate către acţiune, a unei 
realităţi social-istorice. 

Mannheim sugerează că analiza ideologiei constituie o sarcină fundamentală 
metodologică a ştiinţelor sociale. El critică ideea marxistă după care odată contra-
dicţiile sociale eliminate, ideologia dispare, lăsând locul unei conştiinţe sociale 
autentice şi pune în lumină caracterul pronunţat ideologic al marxismului însuşi. 
Cu aceasta, el a deschis drum către o abordare epistemologică specifică a ideologiei, 
care pleacă de la ideea că „întreaga cunoaştere istorică este o cunoaştere relaţio-
nală, astfel încât ea poate fi formulată numai cu referire la poziţia observatorului”6. 
În aceste condiţii, întrebarea care se ridică este cum anume poate fi depăşit relati-
vismul implicat în recunoaşterea faptului că toate punctele de vedere sociale sunt 
ideologice şi nu vehiculează valori unanim şi obiectiv recunoscute. Răspunsul la 
această întrebare este greu de dat, atâta vreme cât relativismul este în mod frecvent 
asociat cu o perspectivă epistemologică ce tratează fiecare aserţiune din perspectiva 
intrinsecă a adevărurilor logice şi universale pe care le conţine. În aceste condiţii, 
Mannheim propune să înlocuim perspectiva relativistă cu una relaţionistă, obţinând 
astfel o metodologie de evaluare care să surmonteze limitările ideologiei. El este 
influenţat aici de holismul caracteristic teoriei gestaltiste, care accentuează asupra 
interconexiunilor reciproce sistemice dintre tipurile de gândire care sunt localizate 
istoric şi spaţial. Intelectualii, adică indivizii care se pot delimita de situarea lor 
istorică şi socială, pot îngloba puncte de vedere divergente într-un relaţionism 
flexibil şi dinamic, evidenţiind validitatea şi finalitatea acestora. În locul unui 
relativism care nu pune problema valorii, incapabil să discrimineze între diferite 
puncte de vedere închise şi statice, Mannheim propune o sociologie a cunoaşterii 
cu valenţe valorizatoare. Aceasta din urmă utilizează un concept mai lax de adevăr, 
obţinut prin aproximări şi demersuri de factură critică întreprinse asupra multiplelor 
perspective prezente într-o societate dată. 

 
4. În cele din urmă, chiar şi Mannheim a căutat o cale de transcendere a 

ideologiei, acceptând caracterul său inevitabil, dar argumentând în favoarea unei 
noi obiectivităţi, alături de ea. Cercetătorii din perioada de la jumătatea secolului 
XX, influenţaţi de ideea lui Mannheim, după care ideologia este un dat social şi 
politic ubicuu, nu aspiră către descoperirea unei astfel de obiectivităţi, ci îşi abor-
dează obiectul ca pe un produs conştient, atestabil empiric, al grupurilor sociale, care 
poate fi evaluat raţional printr-o analiză din exterior. Metodologia utilizată, mai 
ales de către cercetătorii americani, este una neo-pozitivistă, individualistă, funcţio-
nală, concentrată mai degrabă asupra fenomenelor individuale concrete ale uneia 
sau alteia dintre ideologii, mai degrabă decât asupra conceptului de ideologie. Ei 
consideră că ideologiile au un caracter necesar, adesea benefic din punct de vedere 
social şi că sunt distincte de alte tipuri de gândire din societate sau despre societate. 
S-au evidenţiat două direcţii principale de interpretare.  

O primă tendinţă este reprezentată de Daniel Bell7 şi Giovani Sartori8, care 
restrâng conceptul de ideologie pentru a denumi sisteme de idei închise şi de o 

 
6 Ibidem, p. 71 
7 D. Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, 

Glencoe, Free Press, 1960. 
8 G. Sartori, Politics, Ideology and Belief Systems, în “American Political Science 

Rewiew”, nr. 63, 1969, p. 398-411. 
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mare coerenţă, adesea caracterizate de aspecte extremiste pasionale, care acţionează 
ca nişte pârghii sociale. Ele sunt nişte construcţii ideatice raţionale, deductive, care 
au adesea scopuri retorice şi sunt văzute prin contrast cu sistemele de convingeri 
politice de tip empiric şi pragmatic. Dată fiind această distincţie, Bell prevede „sfârşi-
tul ideologiilor” în calitate de constructe cu valenţe pasionale, afective şi impermea-
bile la influenţe exterioare, locul lor urmând a fi luat, cel puţin în occident, de 
pluralismul perspectivelor asupra societăţii, din care dispar extremismele. 

Cea de-a doua perspectivă, mult mai influentă, consideră că ideologiile sunt 
atotcuprinzătoare şi omniprezente, ele însemnând toate sistemele relativ coerente 
de simboluri culturale (idei, convingeri, atitudini) care sunt orientate către acţiune, 
şi a căror funcţie este de a interpreta sistemul politic şi de a justifica acţiunea politică 
destinată fie să conserve, fie să schimbe instituţiile şi procedurile politice. Această 
abordare accentuează asupra faptului că ideologiile sunt viziuni promovate în mod 
conştient de către anumite categorii de indivizi sau de către grupuri conducătoare 
care le impun unor astfel de categorii. În acest mod, comportamentul individual 
este organizat şi integrat prin intermediul acestora construcţii cognitive raţionale 
(considerate mai degrabă ca produse ale unei selecţii simplificatoare, decât ale unei 
distorsionări a adevărului) şi, de asemenea, manipulat prin evaluarea opţiunilor de 
acţiune în lumea socială. Studiul ideologiilor este non-evaluativ şi diferă de abor-
darea marxistă prin aceea că respinge juxtapunerea dintre ideologie şi ştiinţă, 
deoarece contestă funcţia ideologiei de distorsionare a adevărului, despre care 
vorbesc marxiştii. Ştiinţa este chemată să interpreteze, nu să înlocuiască ideologia. 
Sunt considerate ideologii o serie întreagă de perspective, de la socialism, social 
democraţie, liberalism, până la conservatorism şi fascism. Alte doctrine, precum 
feminismul, ecologismul sau naţionalismul pot fi interpretate ca ideologii, însă cel 
mai adesea le lipseşte caracterul cuprinzător şi sistematic al acestora. În fine, altele, 
precum anarhismul sau libertarianismul nu pot fi considerate drept ideologii, 
deoarece nu au coerenţă şi sunt lipsite de exhaustivitate. În cadrul acestei de-a doua 
maniere de interpretare poate fi încadrată antropologia lui Claude Lévi-Strauss9, ca 
şi antropologia culturală a lui Clifford Geertz, care demonstrează afinitate, deşi nu 
identitate cu această concepţie sistemică asupra ideologiei.10 Pentru Levi-Strauss, 
miturile, dar şi ideologia în calitate de mit modern, manifestă o logică internă şi 
poartă un înţeles vehiculat în mod inconştient. Spre deosebire de Althusser, el 
consideră ideologia ca fiind de ordinul gândirii, distinctă de realitatea obiectivă, dar 
la fel cu acesta, afirmă că ea capătă sens numai în relaţie cu ceva de ordinul trăirii, 
cu realitatea experimentată. Pentru Geertz, o ideologie este un sistem structurat de 
simboluri culturale, cu funcţie cognitivă şi expresivă, care este interpenetrat de procese 
sociale şi psihologice, pe care le organizează în modele (patterns) dătătoare de sens. 
Aspectele sale sistemice sunt „hărţi ale realităţii sociale problematice” care fac 
posibile acţiunile îndreptate spre un anumit scop şi îndeplinesc o funcţie integrativă, 
indiferent dacă aceste „hărţi” sunt exacte sau nu. În aceste condiţii, relaţia dintre 
ideologie şi lumea reală nu mai este atât de importantă din punct de vedere metodo-
logic, precum era pentru marxişti. Ideologia este văzută ca un întreg cultural care 
îndeplineşte o serie de funcţii sociale necesare. 

 
9 C. Lévi-Strauss, Antropologia structurală,  Editura Politică, Bucureşti, 1978. 
10 C. Geertz, Ideology as a Cultural System, în D.E. Apter, Ideology and Discontent, 

New York, Free Press, 1964. 
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5. În Statele Unite, cercetătorii au interpretat ideologia aproape întotdeauna 
fără a o pune în relaţie cu elementele sale inconştiente, care îl separă pe actorul 
politic şi gândirea acestuia de modul în care analistul percepe aceste aspecte, dar nu 
au luat în calcul nici argumentele hermeneutice care neagă valabilitatea epistemo-
logică a unei astfel de separaţii. Hermeneutica a modificat perspectiva asupra 
ideologiei deoarece consideră că nu au sens întrebări precum cele referitoare la 
posibilitatea şi modul de acces la adevărata realitate sau la modalitatea de evitare a 
iluzionărilor. În consecinţă, acţiunea şi discursul social sunt considerate ca lipsite 
de un înţeles obiectiv, întrucât sunt întotdeauna experimentate în contextul unui 
mediu interpretativ în care se găseşte observatorul. Polisemia cuvintelor impune 
luarea în seamă a contextelor separate în care se găsesc autorii şi receptorii discursului 
ideologic, fapt ce îi determină să-i ataşeze înţelesuri diferite. Vorbind despre decon-
textualizarea textelor, considerate ca obiecte separate de autorul lor şi de lumea 
acestuia, ca şi de „surplusul de sens” pe care îl poartă cuvintele, teoreticieni, precum 
Paul Ricoeur, recunosc funcţia pe care o are ideologia, de a realiza o „închidere 
(limitare) a interpretării”, fără de care nu este posibilă dobândirea conştiinţei de sine, 
a unei reprezentări de sine şi a unui sens, dar nici integrarea socială. Deşi este 
posibilă o distanţare critică în raport cu închiderea pe care o realizează ideologia, ea 
nu poate fi niciodată completă. Ideologia este acum considerată separat în raport cu 
circumstanţele constituirii sale, dar interpretarea sa este îmbogăţită cu aducerea în 
discuţie a elementelor inconştiente şi intenţionale. Inconştientul ideologic nu este în 
mod necesar o conştiinţă deformată. Caracterul peren al ideologiilor derivă din infi-
nita bogăţie a imaginaţiei umane, şi totuşi orice tentativă de interpretare a lor este 
dublată de conştientizarea caracterului lor temporal şi purtător de valori. 

Relaţia hermeneuticii cu teoria limbajului este crucială. Analiza ideologiilor a 
fost impulsionată de ideile lui Wittgenstein şi Ferdinand de Saussure. Conceptul de 
joc de limbaj formulat de Wittgestein conduce la ideea că limbajul, cuvintele pot 
mai degrabă să modeleze, decât să reflecte realitatea, într-un sistem ce reflectă 
regulile gramaticale. Semiologia lui Saussure (studiul semnelor) sugerează la rândul 
său că relaţia dintre semne şi înţelesul lor este una arbitrară, însă acest înţeles poate 
fi impus cuvintelor prin organizarea lor în modele (patterns) specifice. În aceste 
condiţii, proximitatea mutuală a cuvintelor le stabileşte sensul. Funcţia critică a 
ideologiei este diminuată prin considerarea ei ca un text produs în mediul social, în 
care înţelesul este legat de uzajul şi forma cuvintelor, care nu doar reprezintă, ci 
influenţează practicile din lumea istorică şi socială reală. Analiştii discursului se 
concentrează asupra acestor idei, însă leagă studiul limbajului ca fenomen social de 
tema marxistă a ideologiei ca instrument de dominare. Închiderile (limitările) de 
sens reuşite la nivelul limbajului reflectă relaţiile de putere dintre utilizatorii săi, 
astfel că limbajul este un mediu prin care poate fi acordată legitimitatea politică unor 
grupuri, în mod deschis sau, cel mai adesea prin disimulare inconştientă. 

Din perspectiva teoriei politice, este posibilă o îmbinare a cercetării conţinu-
turilor explicite şi sistematice ale dezbaterii ideologice cu o investigare a limbajului 
pentru decodificarea mesajelor ideologice inconştiente. W.B. Gallie vorbeşte despre 
natura contestabilă a conceptelor politice, pe care le consideră nedeterminate din 
cauza imposibilităţii de a se ajunge la un acord asupra componentelor lor normative, 
dar şi pentru că nu pot denumi simultan toate sensurile ce li se atribuie prin analiză 
logică.11 Astfel că ideologiile pot fi privite ca sisteme de concepte politice, precum 

 
11 W.B. Gallie, Essentialy Contested Concepts, în “Proceedings of Aristotelian 

Society”, nr. 56, 1955-56, p. 167-198. 
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libertate, dreptate sau putere, unde fiecare este necesar, ferit de contestare, reflectă 
un set specific de înţelesuri sociale localizate spaţial şi istoric, în absenţa cărora 
decizia politică este imposibilă. Universul de sensuri potenţial nelimitat este restrâns 
de limitările logice şi morfologice care operează în toate sistemele ideologice, în 
măsura în care conceptele politice sunt ferite de contestare de către utilizatorii lor 
prin aranjarea lor, deliberată sau inconştientă, în proximitatea altor concepte politice. 
Diferitele scheme conceptuale pot fi produse de orice grup social şi pot fi eficient 
clasificate după cum, datorită aranjării lor, aproximează ideologii majore, precum 
liberalismul, conservatorismul sau socialismul. Respingerea contestării exprimă 
caracterul inevitabil al puterii politice care, aspect esenţial, nu trebuie numaidecât 
să fie una exploatatoare. Ideologiile îşi satisfac în acest mod pretenţia de a oferi 
înţelesuri legitime conceptelor şi expresiilor politice, de a recomanda şi schiţa 
practici politice, care afectează acţiunea politică. Totuşi, ideologia nu este identică 
cu gândirea politică, ci este una dintre dimensiunile sale: o manevrare specifică a 
conceptelor politice care rămân suspendate între indeterminarea logică şi determi-
narea culturală. 
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THE PROBLEM OF IDEOLOGY IN CONTEMPORARY THOUGHT 
 

ABSTRACT 
This article aims to rewiew the main contemporary perspectives on the problem of 

ideology, given the importance of the problem, not only for philosophical thought, but for 
the political and social thinking, as well. It starts with marxist approaches and deals also 
with non-marxist points of wiew from the first half of the XX-th Century, such as Karl 
Mannheim’s. A special attention has been given to the american political theorists D. Bell 
and G. Sartori. Finally, I tried to show how the language philosophy had influenced the new 
approaches of the problem of ideology.  
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Sören A. Kierkegaard a fost primul gânditor existenţialist al secolului XIX 

care s-a raportat critic cu privire la dialectica hegeliană. În principiu, el considera 
că filosofia vremii sale, sub influenţa directă a lui Hegel, a înţeles greşit raportul 
dintre realitate şi gândire, identificând realitatea cu gândirea. Kierkegaard arată, în 
schimb, că nimic valid cu privire la realitate nu se poate deduce din gândire. Trebuie 
să ne raportăm la realitate altfel decât gândind, deoarece gândirea nu conţine reali-
tatea însăşi, ci doar un concept al realităţii.  

De asemenea, Hegel reducea natura umană la o simplă abstracţie. Kierkegaard 
respinge conceperea hegeliană a existenţei individuale ca unitate a „reflexiei în sine” 
şi a „reflexiei în altul”, a individualului şi generalului. Astfel, considera că existenţa 
autentică se regăseşte numai la nivelul individului, şi nu la acela al colectivităţii. El 
reproşează filosofiei hegeliene că, identificând existenţa cu esenţa, uită existentul 
în favoarea gândirii. Existenţa este o stare intermediară între gândire şi fiinţă; 
trebuie să exist pentru a putea gândi şi trebuie să gândesc un concept pentru a putea 
exista în el.1 Existenţa înseamnă pentru Kierkegaard realizarea întru fiinţă a omului 
ca unitate între gândire, voinţă, simţire şi acţiune. A exista este o continuă raportare 
la sine-însuşi, la lume, la Dumnezeu. 

Hegel încercase să prezinte lumea şi evoluţia omului în lume prin intermediul 
unei serii de categorii logice care se înlănţuie în mod necesar şi priveşte această 
înlănţuire dintr-un punct de vedere neutru, impersonal. Dar, după gânditorul 
existenţialist, este cu totul imposibil să ne plasăm într-un punct de vedere exterior 
pentru a vedea şi descrie schimbările din planul existenţei. Omul nu poate privi 
lumea din afara ei deoarece este conţinut în ea, este un element al acestei mulţimi şi 
tinde să se conformeze regulilor morale instituite de aceste mase. Astfel, omul 
pierde înţelegerea propriei sale existenţe. Sören A. Kierkegaard încercase să deter-
mine existenţa umană şi să obţină conceptul de om din cunoaşterea de sine. În 
Conceptul de anxietate2, el arată că omul este o sinteză între suflet şi corp, sinteză 
posibilă doar dacă aceste două elemente se unesc într-un al treilea: spiritul. El 
defineşte omul ca pe o sinteză a finitului şi infinitului, a temporalului şi eternului, a 
libertăţii şi necesităţii. Această structură contradictorie a omului, care îi determină 
existenţa, este acceptată doar prin practica acţiunii cotidiene. Cunoaşterea de sine 
este experienţa înstrăinării de lume şi de sine însuşi, a angoasei, a disperării, care 
sunt elemente esenţiale ale existenţei. Sinele este un raport care se raportează la 

 
1 S. Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques, Gallimard, Paris, 1989, 

 p. 80-81; 
2 S. Kierkegaard, Conceptul de anxietate, în Scrieri, vol. I, Editura Amarcord, 

Timişoara, 1998; 
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sine însuşi. Iar o sinteză este un raport între doi. Cum omul este o sinteză, atunci 
când se raportează la sine însuşi, este şi un sine.  

Omul trăieşte în angoasă şi disperare, ce trebuie îndurate cu toată demni-
tatea. În angoasă, omul experimentează posibilitatea libertăţii, ca esenţă a sa funda-
mentală. Aceasta întrucât angoasa descompune realitatea într-o serie de posibilităţi 
constrângătoare în faţa cărora omul trebuie să decidă. Astfel, fiinţa nu este ceva 
stabilit pentru totdeauna, ci este o posibilitate de fiinţă. Angoasa este starea în care 
se află fiinţa când este condamnată la a alege şi care nu ştie decât să aleagă. Existenţa 
umană este continuu confruntată cu dificultăţi, cu alternative, cu obligaţia alegerii 
şi cu exigenţe etice. Această existenţă este, potrivit filosofului danez, expusă mereu 
acestei tensiuni între pasiune şi incertitudinea obiectivă. Pentru a ieşi din această 
tensiune, individul se refugiază adesea în existenţa colectivă, dar îşi pierde astfel 
condiţia de individ. Pentru a o recâştiga, el trăieşte din plin tragicul existenţei. Trăirea 
acestui tragic este chiar condiţia autenticităţii existenţei sale. 

Pentru dobândirea autenticităţii, individul trebuie să parcurgă mai multe 
stadii3, ierarhizate de Kierkegaard în funcţie de trăirea caracterului tragic al 
existenţei, şi anume: estetic, etic şi religios, care sunt etape în viaţa personală şi în 
edificarea ind

Filosoful danez pleacă de la ideea că oamenii vremii sale trăiau în categorii 
estetico – etice şi considera că misiunea sa era de a atrage atenţia asupra efectelor 
negative ale iluziilor obiectivităţii şi de a-i aduce pe oameni pe calea unei existenţe 
autentice, creştine. Modul în care autorul prezintă stadiile existenţei se face într-o 
manieră poetică, imaginativă, utilizând metoda comunicării indirecte, de inspiraţie 
socratică, neadresându-se cititorului în mod direct, ci prin intermediul pseudoni-
melor. Fiecare mod de existenţă este lăsat „să vorbească de la sine” prin interme-
diul personajelor, fără ca autorul să arbitreze între diferitele concepţii asupra vieţii. 

În Sau-sau, sunt prezentate prin antiteză modul estetic şi modul etic al 
existenţei, lăsând să se întrevadă şi stadiul religios, dar fără a-l descrie, acesta fiind 
explicat în Frică şi cutremurare. 

Stadiul estetic este cel în care se găsesc majoritatea oamenilor. Acest stadiu este 
exemplificat de Sören A. Kierkegaard prin trei personaje literare pe care filosoful le 
consideră figuri reprezentative pentru umanitate: Don Juan, Faust şi Ahasverus (Evreul 
rătăcitor); primul reprezintă plăcerea de o clipă, al doilea – îndoiala, iar ultimul – 
disperarea. Aceste trei tipuri de estetişti pot fi mereu întâlnite printre noi.4 

Estetul lui Kierkegaard este un spectator care refuză să se angajeze în 
spectacolul dramatic al vieţii. El aşteaptă totul „din afară”, se raportează pasiv la 
lume. Are pretenţia că poate face abstracţie de realitate şi trăieşte la întâmplare. 
Încearcă să valorifice cât mai bine momentul prezent. Acest individ este mereu 
ameninţat de plictiseală şi de melancolie. Modul său de viaţă este legat de lucruri 
nesigure şi trecătoare şi prin nici o decizie a sa nu le va putea atinge sau păstra. 
Când acestea îl vor părăsi, i se va părea că duce o existenţă fără sens. Este mereu 

 
3 Teoria stadiilor existenţei este dezvoltată în lucrările Sau-sau, Frică şi cutremurare 

(Editura Antaios, Bucureşti, 2001), Etape pe drumul vieţii, Jurnalul seducătorului, ş.a.; 
4 Aceste tipuri de estetişti sunt chiar elemente din biografia lui Kierkegaard: unei 

perioade a tinereţii sale îi este caracteristic tipul ilustrat de Don Juan; melancolia sa este 
portretizată prin tipul ilustrat de Faust; iar privind tipul ilustrat de Ahasverus, filosoful 
danez a avut în vedere disperarea tatălui său, care îl blestemase pe Dumnezeu şi nu şi-a 
găsit niciodată pacea sufletească, el urmând să rătăcească veşnic până la moarte (la 82 ani). 
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dependent de vicisitudinile circumstanţelor exterioare şi de propriile sale dispoziţii 
afective. Individul este trăit de împrejurările vieţii lui. Conştientizarea situaţiei în 
care se află îi poate produce un sentiment de disperare. Dar acest sentiment este 
necesar pentru ca individul să recunoască faptul că, pentru a se salva, el trebuie să 
depăşească acest stadiu. Însă el nu este dispus să facă acest pas întrucât este prea 
legat de modul său de viaţă şi de gândire. Astfel, el începe să creadă că situaţia sa 
derivă din natura lucrurilor. Sau adoptă un „fatalism deplin”, considerându-se „individ 
nefericit” sau „erou tragic”. Ori îşi consideră propria situaţie iremediabilă, eliberân-
du-se astfel de răspunderea condiţiei în care se află. Determinismul sau fatalismul 
sunt doar acoperiri în spatele cărora îşi ascunde hotărârea de a rămâne într-o stare din 
care s-ar putea elibera mai târziu, dacă doreşte.5 Estetul nu este capabil să facă vreo 
alegere durabilă, pentru ca nu cumva adevărul să-i afecteze modul de viaţă. 

Evadarea din acest mijloc de existenţă este posibilă cu ajutorul ironiei. Ironia 
face trecerea de la stadiul estetic la cel etic. Ironia subminează certitudinile neautentice 
şi nefondate ale estetului, determinându-l să recurgă la exigenţe etice. Este un mijloc de 
a trece dincolo de ceea ce lucrurile par a fi către ceea ce ele sunt realmente. 

Spre deosebire de estet, omul etic caută să impună un curs coerent vieţii sale. 
El este îndreptat către propria sa natură, către realitatea sa substanţială ca fiinţă 
umană cu aptitudini şi înclinaţii. Cunoaşterea de sine este reflecţia sa asupra sa. 
Succesul sau eşecul acţiunilor omului etic constă în spiritul în care lucrurile sunt 
făcute; contează energia şi sinceritatea cu care el acţionează şi mai puţin contează 
consecinţele proiectelor sale.6 Individul se plasează pe sine sub specia generalului, 
iar această generalitate îi este dată de regula morală. Avem de-a face cu un om 
format7, iar criteriul propriei lui valori este conştiinţa obligaţiei morale. El dă 
expresie concretă universalului prin îndeplinirea liber consimţită a obligaţiilor pe 
care şi le asumă ca proprii. Individul etic se află în „relaţii reciproce” cu spaţiul 
public şi cu condiţiile materiale de viaţă, de aceea personalitatea sa tinde către un 
„sine social, civic”. El se identifică cu imperativele cărora trebuie să li se supună în 
calitate de membru al societăţii. Dar riscă să-şi anuleze singularitatea, riscă să se 
piardă sub povara obligaţiilor etice uniformizatoare, care conduc la nivelare.  

Salvarea vine de această dată datorită umorului, care este o ironie maximă. 
Umorul face trecerea de la uman la divin. Omul descoperă păcatul şi adoptă o 
atitudine circumspectă faţă de istorie, sentimentul păcatului împiedicând conştiinţa 
să doarmă în pace în sfera eticului. Acest lucru îi asigură trecerea la stadiul 
următor, stadiul religios.  

În concepţia lui Kierkegaard, stadiul religios denumeşte experienţa creştină a 
existenţei. După el, limitele poziţiei etice sunt ilustrate cel mai bine prin incapaci-
tatea eticului de a da seama de fenomenul credinţei. În Frică şi cutremurare8, 
credinţa este înzestrată cu un statut complet independent de etică, ea se întinde 
dincolo de domeniul gândirii etice, opunându-se oricărei explicaţii în termeni 
universali sau raţionali. Aici el vorbeşte pe larg despre fenomenul de trecere de la 
etic la religios, pe care filosoful îl numeşte „suspendare teleologică a eticului”. 
Asta nu înseamnă că trebuie să privim credinţa ca pe o „boală a copilăriei de care 
încercăm să scăpăm cât mai repede cu putinţă”, ci se arată că doar un individ 

 
5 P. Gardiner, Kierkegaard, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 66-67; 
6 Ibidem, p. 71-72. 
7 S. Kierkegaard, Textes choisis, P.U.F., Paris, 1962, p. 137. 
8 S. Kierkegaard, Frică şi cutremurare, 2001. 
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matur, dotat cu sensibilitate morală este în măsură să recunoască dimensiunea 
solicitărilor misterioase şi exigente ale credinţei. Pentru a demonstra limitele eticului, 
gânditorul danez şi-a restrâns analiza la o situaţie particulară şi la aspectele ei 
semnificative, şi anume povestea lui Avraam, „Tatăl credinţei”. El oferă o interpre-
tare originală a episodului biblic şi speră să readucă în atenţie paradoxul credinţei, 
pe care oamenii îl acceptau formal şi a cărui semnificaţie fusese tocită de vorbele 
prelaţilor sau substituită de raţionalizările filosofilor.9 Pentru Kierkegaard, Avraam 
este modelul individului care lasă la o parte considerentele morale în vederea unui 
scop mai elevat, care transcende aceste considerente morale. Valoarea primordială 
a probei la care e supus Avraam rezidă în descrierea sugestivă a naturii alegerii cu 
care se confruntă acesta. El este gata să acţioneze împotriva afecţiunii sale naturale 
faţă de fiul său, dar şi în dispreţul unui principiu moral profund înrădăcinat care 
interzice uciderea unei persoane inocente. Condiţia-limită a lui Avraam este 
comparată cu cea a eroului tragic. Şi acest erou moral tragic este obligat să aleagă 
între două comandamente morale opuse, dar raţiunea îl împinge către o alegere care 
rămâne în sfera eticului, chiar dacă are consecinţe dramatice. Alegerea sa rămâne în 
spaţiul regulii morale care poate fi întemeiată raţional. Sören Kierkegaard se referă la 
Agamemnon şi la decizia de a-şi sacrifica fiica, pe Ifigenia, pentru binele cetăţii. 
Însă Agamemnon este justificat în executarea teribilului act: el rămâne în interiorul 
universului etic; oricât de mare i-ar fi durerea, el are totuşi garanţia că se confor-
mează unui principiu sau obiectiv general prioritar faţă de orice alt considerent: eroul 
tragic renunţă la ceva sigur pentru ceva şi mai sigur şi dobândeşte din partea celorlalţi 
înţelegere şi respect şi chiar victimele sale îi pot înţelege motivaţia. În schimb, 
Avraam transgresează eticul, trece dincolo de el, şi rămâne singur şi izolat, fără 
posibilitatea de a-şi justifica acţiunea, care apare în ochii celorlalţi ca ultragioasă şi 
absurdă. Avraam este pus în faţa unui comandament divin, acela de a-l sacrifica pe 
Isaac, comandament care violentează gândirea obişnuită şi raţiunea morală, este de 
neînţeles şi chiar scandalos. Acţiunea lui Avraam se justifică doar prin referire la 
acest comandament divin adresat numai lui; Avraam nu se poate justifica după 
standardele omeneşti, care l-ar considera fie nebun, fie ipocrit. Avraam este primul 
om care s-a aflat nemijlocit în faţa lui Dumnezeu. El este pus mereu într-o natură 
incomprehensibilă şi ilogică. El îşi împlineşte chemarea exact prin această transcen-
dere a domeniului eticului, rezistând tentaţiei de a face contrariul, tendinţe de ordin 
moral şi natural. Numai aşa poate ieşi cu bine din încercarea la care îi este supusă 
credinţa, fiind gata să meargă până la capăt, indiferent de consecinţele angajamen-
tului său paradoxal.  

Gânditorul danez construieşte paradigma existenţei religioase tocmai pornind 
de la cazul lui Avraam. În cazul acestui individ, accentul cade pe relaţia personală a 
omului cu Divinitatea, şi nu pe regula morală. În discutarea cazului lui Avraam, 
filosoful conturează sfera stadiului religios, care cere un fel de salt în gol: suspen-
darea teleologică a eticului de către religios. Stadiul religios presupune un raport 
singular şi personal cu divinul, care poate fi sursa a ceea ce este aparent nejustifi-
cabil prin raport cu simplele valori etice. Tocmai religiosul este cel care permite 
trăirea eticului în plinătatea sensului său. (Isaac este păstrat pentru Avraam, pentru 
că acesta era dispus la sacrificiu.) 

În opinia lui Kierkegaard, a fi creştin cu adevărat presupune un salt în credinţă, 
în afara eticului, mişcare făcută în virtutea absurdului; în urma acestui salt, indivi-

 
9 P. Gardiner, ibidem, p. 78. 
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dul va redobândi temporalul la care renunţase. „El [Avraam] a renunţat la tot în 
mişcarea resemnării infinite (concentrarea tuturor dorinţelor într-una singură, pentru 
a renunţa apoi la ea) şi apoi a redobândit totul în virtutea absurdului.” Adevărurile 
religioase nu pot fi demonstrate, ci doar crezute, întrucât nu sunt adevăruri obiective, 
ci subiective. A crede înseamnă a face un salt în absurd, salt ce trebuie făcut 
permanent; însă există riscul întoarcerii la existenţa inautentică, a izbucnirii angoa-
sei şi disperării. Cunoaşterea lui Dumnezeu e imposibilă, iar credinţa aduce cu sine 
paradoxul instituirii subiective a lui Dumnezeu; credinţa e lipsită de orice suport 
obiectiv, adevărurile Bibliei fiind neverificabile şi contrare raţiunii. 

În Frică şi cutremurare nu este negată însă importanţa imperativelor morale, 
ci doar se arată că absoluta dominare a eticului nu poate fi susţinută. Eticul e depăşit 
de o perspectivă în care suficienţa de sine a moralităţii este pusă sub semnul între-
bării. Imperativele morale nu sunt privite ca lipsite de fundament sau ca un lucru de 
care trebuie să ne dispensăm, dar din perspectivă religioasă ele primesc o expresie 
complet diferită. Respectarea imperativelor morale derivă dintr-un angajament 
prealabil faţă de Dumnezeu, care transcende raţiunea şi înţelegerea umană: individul 
îşi determină relaţia cu universalul etic în funcţie de relaţia sa cu Absolutul (religio-
sul), şi nu relaţia cu Absolutul în funcţie de relaţia sa cu universalul etic. 

Potrivit filosofului danez, stadiul religios se asociază cu descoperirea „păcatului” 
şi cu un dispreţ al timpului istoric, identificându-se cu experienţa creştină a vieţii. 
Acest „păcat” este ceva definitiv, o adevărată „enigmă” a lumii care ridică omul la 
nivelul vieţii spirituale. Spiritul începe acolo unde se deschide „angoasa”;10 omul ca 
existenţă individuală marcată de tensiuni este spirit. După autor, adevărul angoasei, 
în faţa căreia gândirea rămâne neputincioasă, deschide în discursul raţional o falie pe 
care nimic nu o poate umple. Angoasa apare atunci când individului i se oferă 
posibilitatea realizării unui salt calitativ al credinţei: îl poate face fie spre păcat şi 
damnare, fie spre credinţă şi mântuire. Această alternativă nu poate fi rezolvată în 
absenţa credinţei. La gânditorul existenţialist, discutarea angoasei şi disperării se face 
prin referire permanentă la ideea de păcat – după cum observă Martin Heidegger. 
Kierkegaard insistă obsesiv pe corelarea dintre păcat şi faptul că orice creştin „stă în 
faţa lui Dumnezeu”, acest „a sta în faţa lui Dumnezeu” devenind un adevărat concept 
la filosoful danez. Orice păcat presupune ca individul să stea „în faţa lui Dumnezeu”. 
Păgânul nu are eul său în faţa lui Dumnezeu. Singurul păcat al păgânismului este 
ignoranţa lui Dumnezeu. Păcatul păgânilor ar fi un fapt condamnabil din punct de 
vedere etic, conform legilor comunităţilor respective. 

Filosoful danez înţelege disperarea tot ca un păcat, accentul este pus şi aici pe 
faptul că individul stă în faţa lui Dumnezeu: prin raportare la ideea de Dumnezeu, 
disperarea este „calificată” ca păcat. 

În Frică şi cutremurare, Sören Kierkegaard relevă incapacitatea gândirii 
curente de a îngloba perspectiva religioasă şi de aici contrastul major dintre punctul 
de vedere religios şi cel care proclamă supremaţia eticului. Limitele eticului sunt 
vizibile mai ales când se încearcă explicarea acelor aspecte esenţiale ale experienţei 
personale în faţa căreia orice încercare de analiză se dovedeşte neputincioasă.  

Diferenţele dintre cele trei stadii sunt mai evidente prin raportarea lor la 
factorul temporal. Din perspectivă temporală, în stadiul estetic individul trăieşte 
momentul, i se consacră total clipei de faţă. Spre deosebire de acesta, eticianul 
trăieşte „în timp”, pe axa trecut – prezent – viitor, neexistând o prăpastie între cele 
momente. În stadiul religios, viaţa nu se mai raportează la temporal, ci la eternitate. 

 
10 S. Kierkegaard, Conceptul de anxietate, ibidem; 
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Clipa prezentă nu mai are nici o importanţă decât prin raportare la eternitate. 
Religiosul implică anularea istoriei şi faptul de a deveni contemporan cu Iisus 
Hristos. Se păstrează o anumită distanţă faţă de istorie pentru a nu pierde orice 
contact cu eternitatea. 

Trecerea de la un stadiu al existenţei la altul este întotdeauna reluarea şi depă-
şirea stadiului inferior. Reluarea11 este un concept filosofic introdus de gânditorul 
danez ca o „categorie nouă” făcută să triumfe în „noua filosofie”, sintagmă cu care 
Kierkegaard denumeşte filosofia posthegeliană.12 

Categoria de reluare se aplică numai în sfera umanului şi semnifică mişcarea 
aceluiaşi individ care, din stadiu în stadiu, avansează „pe drumul vieţii”. Reluarea se 
află în strânsă legătură cu re-amintirea, dar, spre deosebire de aceasta, reluarea se 
îndreaptă numai spre viitor. Nu toţi indivizii sunt capabili să realizeze reluarea. 
Reluarea presupune o asumare personală din partea individului. De asemenea, ea mai 
presupune un salt calitativ, pentru a putea trece la un salt superior şi deci nu e altceva 
decât o nouă naştere, un nou început. Prin reluare, individul se schimbă interior, 
parcurge drumul de la individul senzorial către o fiinţă spirituală care „stă în faţa lui 
Dumnezeu”. Astfel, prin reluare, se formează personalitatea fiecăruia, este o mişcare 
care presupune un angajament existenţial, decizia fiecărui individ de a face saltul de 
la un stadiu la altul. 

Există însă şi pericolul falsei reluări, pentru cel care „evadează în afara vieţii”, 
refugiindu-se astfel în imaginar sau în abstract. Refugiul în imaginar este tipic romantic, 
iar refugiul în abstract este o aluzie la filosofii speculativi, la Hegel în special. 

Luptând împotriva tendinţelor epocii sale, filosoful danez propune modalitatea 
creştină de abordare a existenţei. Pentru Kierkegaard, creştinismul este religia prin 
excelenţă. Conceptul central este cel de credinţă.  

El respinge categoric abordarea obiectivă, teoretică a credinţei. Fundamentul 
religiei este subiectiv, este credinţa individuală, este un angajament personal al 
omului care trebuie să reziste oricărei incertitudini de natură raţională. Credinţa 
religioasă se află dincolo de limitele raţionalităţii şi ale inteligibilului.  

După Kierkegaard, numai dacă punem problema din punct de vedere subiectiv 
putem sesiza adevăratul înţeles al creştinismului. A fi creştin înseamnă la el a con-
ştientiza că Dumnezeu este incomprehensibil, întrucât e paradoxal şi se manifestă 
prin miracole sau în lucrarea harului, raţiunea fiind neputincioasă în acest caz. El 
insistă asupra ideii după care credinţa îşi are sursa în subiectivitate. Credinţa nu este 
o chestiune de detaşare pasivă şi contemplativă, ci este o chestiune care se rezolvă în 
mod individual, prin devoţiune interioară şi dedicare pasională. 

Filosofia existenţei a lui Sören A. Kierkegaard şi-a manifestat valenţele în 
secolul XX, fiind în cadrul existenţialismului una din orientările cu mare autoritate în 
domeniu. 
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SÖREN A. KIERKEGAARD: 
ON THE SIGNIFICANCES OF RELIGIOUS IN REACHING THE 

AUTHENTICITY OF HUMAN EXISTENCE. 
REMARKS ON WORK FEAR AND TREMBLING. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to present the original conception of Danish philosopher 
Sören A. Kierkegaard concerning Authentic Existence. In the middle of the XIX-th Century 
he was the first existencialist thinker who critically stood up against Hegel’ s dialectics. He 
believes there would be three different stages that individual has to go through: the 
aesthetic and ethic stage which are depicted in his work Either/or. In this debate I will focus 
on the third stage, the religious one described in Fear and Trembling, where Kierkegaard is 
making an original interpretation of the biblical episode containing the story of Abraham, 
Father of Faith. 
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Logică şi epistemologie 
 

RELATIVISMUL EPISTEMOLOGIC RADICAL – OBSTACOL ÎN 
CUNOAŞTERE ŞI ÎN COMUNICARE (INCURSIUNI CRITICE)                               

 
Acsinte DOBRE 

  
 
 
Istoria umanităţii poartă pecetea amplificării creativităţii şi cunoaşterii, de-a 

lungul secolelor. Mai ales în ultimele două secole, nucleul dinamismului societă-
ţilor moderne a fost, cu precădere, constituit de creşterea cunoaşterii în ansamblu 
şi, în special, de sporirea accelerată a cunoaşterii ştiinţifice. K. Popper consideră că 
tocmai sporirea accelerată a cunoaşterii reprezintă calea principală de continuare a 
evoluţiei animale, în condiţii şi cu mijloace cu totul noi ale mutaţiei ontologice 
reprezentată de om, ca fiinţă bio-socio-culturală. Cunoaşterea – cea ştiinţifică, în 
primul rând – va consta mai ales din artefacte exosomatice aparţinând aşa-zisei 
lumi a treia, din opere, idei, teorii, limbaje, toate obiectivate, ca şi din tehnologii tot 
mai performante şi nu doar din trăiri interiorizate ale subiecţilor activi. Putem astfel 
să constatăm o creştere rapidă a aşa-zisei lumi a treia, ca şi trepte noi de evoluţie la 
scară istorică, chiar şi în absenţa ridicării nivelului de cunoştinţe – din păcate – 
pentru un număr relativ mare de subiecţi individuali ai epocii prezente. 

Din perspectiva mai înaltă a etapei istorice prezente, comparând heraclitean 
evoluţia umană cu un fluviu, putem admite conjectura lui Popper, după care 
curentul principal în curgerea fluviului îl reprezintă sporirea rapidă a acumulărilor 
din cunoaşterea ştiinţifică obiectivă, dinamismul tot mai pregnant al aşa-zisei lumi 
a treia, aflată, desigur, în multiple corelaţii şi intersecţii cu conştiinţele subiective şi 
cu natura, respectiv celelalte două lumi. Un argument indirect pentru conjectura 
amintită, privind evoluţia istoriei este constatarea eşecului economico-social al 
organizării socialist-etatiste în Europa secolului XX, eşec izvorât, în cea mai mare 
măsură, din blocarea cunoaşterii, a ştiinţelor, prin birocratizare totalitară şi control 
dogmatic univoc, de sus în jos. 

Dar blocaje şi obstacole în dinamismul şi creşterea cunoaşterii pot să se 
manifeste nu numai prin intervenţii voluntariste – politice sau dogmatic-religioase – 
în bună măsură exterioare cercetării ştiinţifice propriu-zise. Interpretările filosofice 
relativiste ale cunoaşterii ştiinţifice, interpretări care se prezintă ca izvorând din 
chiar creşterea rapidă, cu elemente contradictorii, a ştiinţelor se pot manifesta şi ele 
ca bariere, ca obstacole în amplificarea cunoaşterii şi comunicării. 

Potrivit doctrinelor sceptice şi relativiste, mai vechi sau mai recente, adevărul 
este relativ la fundamentele noastre culturale şi s-ar schimba radical de la un 
context cultural la altul. Ar exista, de exemplu, un adevăr pentru vechii greci şi un 
altul pentru cei din afara Greciei (egipteni, israelieni ş. a.). Aşadar, se va susţine, pe 
asemenea temeiuri supraestimate, imposibilitatea înţelegerii reciproce, nu numai 
între culturi diferite, dar chiar între generaţii sau între perioade istorice distincte, 
inclusiv pe terenul ştiinţelor mature, cum ar fi astronomia, fizica ş.a. Intr-un studiu 
întitulat Mitul contextului, din ultimul volum (cu acelaşi titlu), publicat la sfârşitul 
activităţii sale prodigioase, Popper va dezvălui limite şi erori ale viziunii relativiste 
radicale, care mitizează contextele cunoaşterii. Asemenea interpretări instituie 
condiţii şi norme de înţelegere şi comunicare nerealist de pretenţioase; cum aseme-
nea standarde înalte nu sunt, de regulă, satisfăcute se conchide, în manieră pesimistă, 
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că ar fi imposibile comunicarea şi înţelegerea. Altfel enunţat, nucleul viziunii 
relativiste va consta în teza că o discuţie raţională şi fructuoasă este logic-imposi-
bilă, până când participanţii nu ajung să împărtăşească un acelaşi context de 
supoziţii şi principii fundamentale. Popper va argumenta convingător că teza tare, 
relativistă, de mai sus nu este o teză logică-constrângătoare. Ea apare ca un enunţ 
inadecvat prin amploare, care, îndată ce ar fi larg acceptat, ar putea submina, după 
autorul Logicii cercetării, „unitatea omenirii şi ar potenţa enorm izbucnirile de 
violenţă şi de acte războinice” (1). Fără a susţine, precum raţionalismul iluminist, 
că marile distincţii şi opoziţii dintre tradiţii şi contexte culturale diferite pot fi, în 
manieră logică, totdeauna surmontate, Popper afirmă doar că ele pot fi, de obicei, 
apropiate, ruptura fiind, fie şi parţial, depăşită. 

Înaintarea pe calea înţelegerii lumii şi a noastră înşine nu este deloc facilă şi 
rapidă, dar e posibilă şi constituie un obiectiv central al ştiinţelor. Să amintim – reluând 
un exemplu al lui Popper de explicaţie progresivă asupra cosmosului – cât de dificil a 
devenit omul mai conştient de poziţia sa în univers. Se ştie că Thales din Milet a 
emis conjectura că pământul e susţinut de apă, precum o corabie. Apărea însă, în 
gândirea sa o regresie la infinit, întrucât altceva ar trebui să susţină apa ş. a. m. d. 
Prin reflecţie critică, Anaximandru, discipol al lui Thales, evită regresia la infinit, 
propunând o altă conjectură: pământul n-ar fi susţinut de nimic, ci se menţine pe 
poziţia sa, pentru că este egal depărtat de toate. Critica lui Anaximandru, la rândul ei, 
a fost preluată şi criticată în cadrul şcolii ioniene. S-au edificat astfel nu doar noi 
răspunsuri ştiinţifice parţiale, ci şi o tradiţie metodologică de Şcoală, tradiţia critică 
greacă, cu mare impact asupra viitorului gândirii ştiinţifice şi filosofice. Abia peste 
multe veacuri, după Copernic şi Newton, apoi după Einstein şi ipotezele cosmologice 
actuale, oamenii au o înţelegere mai cuprinzătoare şi mai adecvată asupra poziţiei lor 
în Univers. O asemenea abordare retrospectivă asupra unei mari probleme în dispută 
probează că nu trebuie să ne aşteptăm ca orice discuţie critică despre o problemă 
serioasă să dea rezultate rapide şi definitive. Va fi mereu nevoie de efort şi imaginaţie 
creativă în apropierea de adevăruri mai adânci, prin criticarea teoriilor vechi şi 
inventarea de conjecturi şi teorii noi. 

In dezbaterile raţionale intervin şi elemente umane nonraţionale, cum ar fi 
tentaţia cvasi-instinctuală de a obţine oricum victoria, în confruntarea cu interlocu-
torii. Totuşi, după acelaşi Popper, „o discuţie în care învingi, dar care nu te ajută 
să-ţi clarifici sau să-ţi schimbi gândurile câtuşi de puţin, trebuie să fie considerată o 
pierdere”(2), la scară mai largă. Aşadar, discuţia cu argumente serioase, raţionale, 
chiar dacă nu e mereu utilizată şi mai ales nu e constant victorioasă (de ex., sub 
forma unor convertiri a celor cu care dialogăm), rămâne o metodă superioară şi un 
ideal de urmărit, pentru creşterea cunoaşterii. 

P. Bourdieu dezvăluie şi el o manifestare remarcabilă a efortului de depăşire 
critică a unor contexte limitative, mai pronunţat epistemice. Este vorba despre ceea 
ce el numeşte somn scolastic, care adesea denaturează rezultatele cercetărilor 
asupra câmpurilor socio-culturale. Unghiul de vedere asupra lumii sociale, asupra 
limbajului şi a ideilor puse în lucru de cercetători – numiţi şi Homo academicus – 
este unul generat, în mare măsură, de situaţia de aşa-zis şcolar, cu timp la dispoziţie 
pentru studiu. Mulţi dintre cei ce teoretizează asupra lumii umane (filosofi, logicieni, 
sociologi, lingvişti) au mari şanse de a ignora presupoziţii importante ale travaliului 
lor; ei vor lăsa cel mult la stadiul de doxă, de netrezire din somnul scolastic, 
presupoziţii ale gândirii lor, condiţii de posibilitate ale punctului de vedere scolastic ; 
anume, dispoziţii, opţiuni inconştiente care sunt dobândite de-a lungul unei ample 
experienţe abstractizante (aşa-zis scolastice), de distanţare faţă de lume şi faţă de 
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urgenţele vieţii sociale reale. Critica lui Bourdieu va accentua astfel asupra presu-
poziţiilor înscrise în faptul de a se retrage din acţiunea complexă în lume, pentru a 
o modela şi teoretiza pe îndelete. Va apărea, în plan metateoretic, întrebarea: în ce 
fel teoretizarea şi conţinutul gândirii teoretice vor fi afectate de această abstragere 
şi retragere parţială din lume? După acelaşi Bourdieu, contextul scolastic angajează 
un mod de gândire ce lasă în suspensie necesitatea practică şi aplică instrumente de 
gândire construite împotriva logicii practicii (de ex. teoria jocurilor, teoria probabi-
lităţilor ş. a.); acest context, mai intim corelat cu cercetătorul şi cu demersurile lui 
metodologice, „riscă să-şi distrugă pur şi simplu obiectul sau să genereze nişte 
artefacte neadaptate, mai ales când se aplică fără reflexie critică asupra unor practici 
ce sunt produsul unor cu totul alte viziuni”(3). 

Într-un asemenea somn scolastic (de exemplu, al etnologului ce analizează 
comportamente ale unei comunităţi umane străine, lăsând la o parte – fără să ştie – 
ca observator în afara jocului, toate interesele şi mizele practice ale celor vizaţi), 
eroarea este generată prin punerea metadiscursului drept sursă a discursului şi a 
metapracticii sale de observator, drept sursă şi explicaţie a practicii urmărite. A 
reflecta critic asupra diferenţei de bază ce separă punctul de vedere teoretic (ce 
poate fi scolastic) de punctul de vedere practic nu înseamnă o simplă speculaţie 
superfluă. Se pot obţine câştiguri ştiinţifice semnificative, cum rezultă şi din 
exemplificarea următoare, propusă de Bourdieu. Astfel, când te ocupi, ca etnolog, 
de unele caracteristici ale practicii rituale, „pe care logicismul structuralist te-ar 
incita să le elimini, ca rateuri nesemnificative ale algebrei mitului (precum : 
ambiguităţile, realităţile polisemice..., contradicţiile parţiale, vagul, ce se întâlnesc 
în tot sistemul); dar tocmai acestea îi oferă realului supleţea, deschiderea, pe scurt, 
tot ceea ce îl face să fie practic, deci predispus să răspundă cu cel mai mic cost, la 
urgenţele existenţei şi ale practicii”(4). O altă faţetă dezvăluită prin critica „somnului 
scolastic” este aceea de a introduce forţat „un savant în mecanism”. Sunt, astfel, 
consideraţi agenţii sociali uzuali după imaginea savantului ce raţionează asupra 
practicii lor. Ca exemplu pregnant ar fi omul calculat, omul raţional, pe care adepţii 
teoriei acţiunii raţionale îl aşează artificial, la baza comportamentelor omeneşti 
reale, ce urmează a fi cercetate, măsurate, reconstituite. 

Un anumit sprijin, oarecum exterior, pentru relativismul epistemologic îl 
constituie admiterea de către cercetători, în manieră supraevaluativă, a relativis-
mului cultural, ca realitate de necontestat a vieţii sociale, în trecut ca şi în prezent. 
In această privinţă, Popper consideră că nu trebuie a ne consola cu relativismul 
cultural, admiţând pasiv că diferenţele de cutume, de organizare (inclusiv prin legi 
diferite) a activităţilor s-ar datora standardelor şi matricilor de gândire cu totul dife-
rite, incompatibile, incomensurabile, o dată cu trecerea de la o comunitate culturală 
la alta. Dintr-o perspectivă filosofică raţionalistă, în tradiţie luministă, el va susţine 
că, dimpotrivă, deosebirile şi prejudecăţile culturale trebuie comparate şi înţelese; 
astfel vom putea să ne dăm seama cine are instituţii şi tradiţii mai acceptabile, mai 
bune şi să încercăm, fără mimetism facil, să învăţăm de la acestea. 

Mult mai sceptic în privinţa depăşirii relativismului cultural, fără a se resemna 
însă integral, ca prizonier pasiv al acestuia se dovedeşte a fi Richard Rorty. Intr-un 
studiu asupra etnocentrismului (5), filosoful pragmatist contemporan consideră că 
nu mai putem utiliza, în conflictele culturale, retorica raţionalistă a luminilor. In 
acord cu acest gânditor post-modernist nu mai putem postula ideea speculativă a 
unei naturi umane (raţionale) comune, nici aceea a unui substrat metafizic în care 
sunt subsumate şi ceea ce numim curent drepturile omului ; de asemenea, nici că 
acest substrat posedă o preponderenţă moral-valorică asupra tuturor manifestărilor 
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mai locale, specific-culturale. Intr-o asemenea perspectivă apar întrebări şi îndoieli 
asupra distincţiei care opune judecăţile raţionale, pe de o parte, şi prejudecăţile 
culturale, pe de alta. Una dintre întrebări ar fi: oare punctul de vedere iluminist 
occidental antietnocentric nu ar putea fi – şi prin localizarea restrânsă faţă de 
credinţele şi practicile contrare egalităţii, ale majorităţii populaţiei planeteri – tot o 
prejudecată culturală? Filosofi promotori ai pragmatismului (Dewey, Davidson, 
Rorty), ca şi unele concluzii din doctrina witgensteiniană târzie renunţă la impune-
rea unui criteriu de raţionalitate transcultural. Astfel, Rorty, recunoscând deschis de 
unde provine culturalmente, ca liberal burghez occidental încetează de a conferi 
credinţelor centrale şi dorinţelor majore ale acestui eşantion al prvenienţei sale ca 
individ, statutul de „necesar”, sau „natural”, în opoziţie cu acela de „contingent” 
sau „cultural-local”, pentru alte eşantioane. Considerând viaţa socio-umană ca o 
ţesătură de credinţe şi dorinţe, ţesătură ce ar fi mereu în lucru, în proces de ţesere şi 
reţesere, se va renunţa la distincţii epistemologice clasice între surse ale cunoaşterii 
demne de încredere (raţiunea în primul rând, dar şi percepţiile) şi alte surse ce nu 
sunt la fel de demne de încredere (opinia comună, autoritatea, tradiţia ş. a.); de 
asemenea se renunţă la distincţia între judecăţile de existenţă (de fapt) şi judecăţile 
de valoare. Vor fi acceptate doar, de o manieră circumstanţiată, temporară, delimitări 
între centrul eului şi periferia acestuia. Cunoaşterea acumulată asupra diversităţii 
socio-umane va face ca retorica unificatoare despre om a luminilor să apară, în 
bună măsură, ca sterilă, ca prea reducţionistă.  

In acelaşi orizont problematic, Popper, recunoscând diversitatea culturală şi 
chiar prezenţa conflictelor în planul valorilor morale, politice, religioase va degaja şi 
o latură epistemologică pozitivă. „Cea mai mare valoare a conflictului cultural – nota 
el – constă în faptul că acesta poate da naştere unei atitudini critice”(6). Anticipând, 
oarecum, unele dificultăţi şi excese din procesul construcţiei Uniunii Europene ca un 
mozaic cultural de naţiuni, el va sublinia că „dacă una dintre părţi îşi însuşeşte 
ideea inferiorităţii sale, atunci atitudinea critică de a încerca să colaboreze şi să 
înveţe de la alţii va fi înlocuită cu un fel de acceptare oarbă... sau de o convertire ca 
o săritură într-un nou cerc magic, cum propun adesea filosofii fideişti ...”(7). Totuşi 
critica raţională, în accepţia popperiană are drept repere oarecum invariante 
raţionalitatea umană şi un optimism moderat cu privire la apropierea de adevăr. 
Rorty, în schimb, se dovedeşte mult mai permisiv în privinţa relativismului cultural 
şi a implicaţiilor sale epistemologice. El consideră că reperele valorice de egalitate 
umană şi de justiţie procedurală cvasiidentică sunt apărute pe baza unei dezvoltări 
culturale locale, istoric relativ recente ; va recunoaşte însă că „faptul de a lupta 
pentru ele nu va avea, din cauza celor menţionate, mai puţină însemnătate; de aceea 
va propune „să gândim că idealurile şi valorile noastre (deşi generate local şi cu 
specific cultural), ar constitui cea mai bună speranţă a speciei”(8).  

Perspectiva rortiană, a liberalismului burghez postmodern implică, astfel, recu-
noaşterea faptului că o asemenea opţiune (sau ideal) nu este identică cu o concepţie a 
naturii umane sau a sensului vieţii, ce ar trebui preluată universal, inclusiv de repre-
zentanţii unor culturi îndepărtate, evident diferite. Este nevoie însă, din punct de 
vedere teoretic, dar şi pragmatic, să se scoată în evidenţă avantajele practice ale 
instituţiilor liberale, permiţând indivizilor şi culturilor de a înainta împreună, fără 
ingerinţe în sfera vieţii private, aparţinând fiecăruia. Rorty face o analogie între 
maniera de a trata diversitatea religioasă în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, ca 
aparţinând sferei private şi necondiţionând drepturile politico-cetăţeneşti, pe de o 
parte, şi diversitatea culturală, mai cuprinzătoare, în secolele al XX-lea şi al XXI-lea, 
pe de altă parte; şi aceasta din urmă ar trebui tratată ca aparţinând sferei private, în 
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cea mai mare măsură, când e vorba despre constituirea şi funcţionarea organizării 
politico-econmice. 

In organizarea vieţii sociale contemporane, în care oamenii nu se înţeleg 
practic asupra problemei de a decide cine se ridică la standarde umane autentice 
(binele moral, raţionalitatea ş. a.) şi cine nu reuşeşte aceasta, o cerinţă acceptabilă, 
mai generală – Rorty o şi recomandă, pentru aplicare prin intermediul UNESCO şi 
ONU – ar consta în cultivarea capacităţii fiecăruia de a-şi controla sentimentele în 
aşa-zise situaţii ambarasante; anume, când oameni ale căror diferenţe iremediabile 
ne contrariază şi îi întâlnim inevitabil, de exemplu, la primărie, la comerciantul de 
legume etc., liberalii postmoderni vor fi amabili, vor face cu cei în cauză afaceri şi 
„după o zi grea de relaţii (comerciale ş. a.), se retrag în aşa-zisele cluburi private, 
unde află confortul pe care îl aduce compania egalilor lor morali" (9). Cei ce au 
rămas încă solidari cu filosofia şi morala luminilor ar putea fi şocaţi la ideea că 
„exclusivitatea clubului privat ar revela un aspect crucial pentru ordinea generală a 
lumii contemporane”(10). Despărţindu-se de viziunea luminilor cu privire la o 
raţiune unică şi o umanitate esenţială, ce se autorealizează, R. Rorty va regândi ideile 
emblematice de egalitate şi libertate, pe care, totodată le separă de ideea de 
fraternitate. Oamenii nu ar mai trebui să aspire – cum propunea idealul luminilor –  
la un regim mondial în care cetăţenii au aspiraţii comune, corelate cu o cultură şi cu 
valori comune (idealurile morale variate, ca şi credinţele despre sensul vieţii; ele nu 
vor mai fi precondiţii pentru cetăţenie). Cerinţa unor aşa-zise cluburi exclusive 
reprezintă o condiţie puternică a individualităţii. In ciuda acestei înclinaţii narcisice 
spre exclusivitate, oamenii vor coopera în cadrul organizării politice ca şi în cadrul 
pieţii economice, conservând justiţia procedurală, centrată pe principiul toleranţei 
şi al egalităţii. Noua sinteză politică propusă de Rorty s-ar dovedi fiabilă, ca „un 
colaj de structură complexă, între narcisismul privat şi pragmatismul public”(11). 

Dintr-o perspectivă mai optimistă – uneori cu prelungiri utopice – Popper va 
căuta însă soluţii sociale şi cognitive mai unificatoare, pentru depăşirea conflictelor 
culturale, ca şi a incomunicabilităţii. Admiţând că înseşi evidenţele perceptive şi 
observaţiile curente sunt impregnate de teorii anterioare, de mituri şi prejudecăţi 
culturale, creatorul doctrinei failibilismului va remarca însă: „Ne stă în putinţă să 
lărgim aşa-zisa închisoare şi să progresăm către teorii mai bune. Formulând 
lingvistic cât mai clar convingerile noastre, acestea vor deveni obiect al criticii 
raţionale, vor putea fi eventual substituite cu convingeri şi teorii concurente. Chiar 
dacă din punct de vedere psihologic, vor apărea în acest proces şi elemente de 
ruptură, de schimbare bruscă de Gestalt (în sensul lui Kuhn), sub aspect logic-raţio-
nal, contextele cognitive vechi şi cele noi pot fi comparate, iar disputele ce au uzual 
loc vor fi de regulă, fertile şi nu de nerealizat, datorită aşa-zisei incompatibilităţi 
totale între supozişţiile fundamentale. In plus, nu orice discuţie raţională se reduce 
la o demonstrare sau o derivare logică, pe baza unor premise axiomatic acceptate. 
O altă metodă de dezbatere critică, în ştiinţele mature o constituie testarea de teorii, 
pentru a constata dacă ale lor consecinţe logice sunt integral acceptabile, sau unele 
dintre ele sunt de neacceptat, ca incoerente cu restul teoriei. La contraargumentul 
că această din urmă metodă, ca posibilă soluţie pentru conflictele din ştiinţe, face şi 
ea parte din contextul cercetării, nefiind deci o transcendere a respectivului context, 
Popper va invoca o teză preponderent bazată pe istoria cunoaşterii de până acum. 
„Nu putem – notează el – să întoarcem spatele acelei tradiţii a gândirii critice, 
izvorâtă din filosofia greacă veche, care ne-a făcut ceea ce suntem şi care ne oferă 
speranţa unei autoemancipări mai departe, prin cunoaştere”(13). Amintind de relati-
vitatea ontologică a limbajelor, în sensul lui Quine, care ar duce la un fel de 
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intraductibilitate radicală, Popper va considera, totuşi, că cele mai multe limbaje 
umane sunt, de fapt, intertraductibile în mod rezonabil. Din experienţa sa de profesor 
la London School of Economics, din conlucrarea cu studenţi din Asia şi Africa, el va 
susţine că, procedând cu răbdare, de ambele părţi, pot fi depăşite obstacolele din 
discuţia raţională; între aceste obstacole îi apare drept grav, preluarea necritică a 
ideilor şi a unor ideologii din Vest, printr-un mimetism superficial, fals modernizator. 
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LE RELATIVISME EPISTEMOLOGIQUE RADICAL – ENTRAVE 
DANS LA CONNAISSANCE  ET  LA COMMUNICATION 

     
R É S U M É 

Selon certaines doctrines relativistes plus anciennes ou plus récentes, la vérité est 
liée  a nos bases culturelles et pourrait changer radicalement d`un contexte culturel à  un 
autre. Il y a cependant des limites et des erreurs significatives à consequences 
potentiellement destructives, dues à la promotion généralisée du relativisme 
épistémologique et culturel. 

Par cet ouvrage on developpe une critique argumentée des positions 
épistémologique et socio-culturelles excessivement relativistes, partant des idées directrices 
des penseurs contemporains comme K.Popper, P. Bourdieu, R. Rorty. En accord avec 
certaines arguments de ces penseurs on peut mettre en évidence des solutions sociales et 
cognitives plus unifiantes – distinctes pourtant, de la solution d`une Raison des Lumieres – 
pour depasser certaines formes actuelles d`incommunicabilité et certains conflits de nature 
cognitive et culturelle. 

 
 
 
 
 
 
 



 97

 
LOGIC OF ACCEPTANCE AND ARGUMENTATION THEORY (I) 
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1. Introduction 
In the last years I have published a lot of papers on two new species of modal 

theories: logical theory of goal and logic of acceptance as a logical theory of value 
judgements. First I have sketched for them some week axiomatic monadic systems 
of type K and D and several decision procedures. After a time I have presented 
some other stronger axiomatic systems of type B,  S4 and S5.  

After that, I defined for the above named modal systems a new type of normal 
axiomatic modal systems endowed with agents, knowledge basis and iterated and 
interacting operators.  

Recently I have extended our concept of normal axiomatic modal system 
endowed with agents on others well known ‘local’ modal logics as : deontic logic 
created by Georg Henrik von Wright (1951), epistemic logic or doxastic logic 
created by Jakko Hintikka (1962), assertoric logic proposed by Nicholas Rescher 
(1968). For epistemic logic I strengthened Hintikka’s principles of positive and 
negative introspection. In our opinion the positive or negative results of every 
knowing agent working in a field of inquiry are currently supervised by the 
community of experts working in the same field. In opposition with previous 
Hintikka’s principles, I have named the above formulations as principles of 
positive and negative heterospection. By heterospection I understand any control or 
verification of a new acquired piece of knowledge accessed by a knowing person 
by another different knowing person specialized in the same field of inquiry. 

Heterospection as value judgements given by experts can validate or can 
rejects the innovations proposed by the creative persons or agents. There are also 
possible errors of the old experts in judging the new proposed theories. 

Each one of the above named modal systems is devoted to a special field or 
branch of human actions, relations or attitude of the human beings. For that I called 
them local modal theory. The propositional argument of these modal formulas 
describes state of affair or situations. For each one agents’ intention, goals, appraisal 
or valuations are directed towards some possible past, present or future states. 
There are also other modal systems not directed exclusively towards states, but 
towards transitions, programs or behavior concluded with some states. This is the 
case of dynamic logic and also of the logic of performative acts. 

I tried, also, to include dynamic logic in our standardization program for 
modal systems. Dynamic logic was created by R.V. Pratt (1976) and was interpreted 
by K. Segerberg as theories about human actions programs. David Harel from the 
Weizmann Institute and his collaborators proposed (2ooo) also an axiomatic 
treatment for dynamic logic. Making use and improving its axiomatic system we 
have defined a normal dynamic system. I have also proposed for that a new 
semantic version defined on labeled trees [42]. 
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In order to maintain a sharp distinction between program conception, 
approval of program and program performance, I have sketched a dynamic modal 
theory of performative acts. 

This way we have obtained a set of eight primitive modal normal systems designed 
each one by his initial or primitive modal operator. Other derived operators were defined 
for every modal primitive system endowed with agents. The lists of derived modal 
dyadic operators with agents is larger then the list of derived modal monadic operators. 

To propose a modal system endowed with agents do not means only to add a 
new variable for agents, but to take seriously account of the pragmatic dimension 
of logical modal languages. 

A century ago to obtain coherent theory of demonstrations in Mathematics, in 
Physics or in some technical sciences or forty years ago to implement automatic 
proof for knowledge basis there was enough to have a formal language and a 
semantic interpretation or a model theory.  

In order to cope in our days with modal logic endowed with agents it is not 
enough to have a formal language and a semantic interpretation. We must to define 
formal devices for pragmatic dimension of the logical language. For that we must 
stipulate initial and intended terminal states, to define goals assumed by an agents, 
to take account of their abilities or capabilities, their statutes, duties or obligations, 
as well as their value judgements on actional situations, decisions, programs or 
performances. All these requirements will be described by means of new axiomatic 
modal systems or by means other formal devices. 

We must to face in our inquiry with three difficult problems. The first one 
consists in defining new species of modalities: logical theory of value judgements, 
modal logic of goals, and a modal dynamic logic of performative acts. The second 
our problem is to specify new kinds of modal normal systems allowing iterated 
operators determining different agents. The last and the most difficult our problem 
is to construct axiomatic mixed modal systems with agents allowing iterated 
operators determining different agents. A derived problem is to find formal means 
capable to explore all possible mixed modal systems obtainable from just named 8 
primitive modal normal systems and to appreciate their signification for cognitive, 
declarative, intentional or performative acts.  

Owing to the conditions stipulated by K. Gödel, Lennart Aqvist and Dov M. 
Gabbay in defining normal modal systems we can strengthen further the concept of 
normal modal systems, by adding supplementary some semantic or pragmatic new 
conditions. 

Furthermore, we must to consider beside an axiomatic formal treatment of the 
mixed modal systems, a lot of empirical, cultural or cognitive conditions, different 
classes of agents, states of affairs or actional situations pursued by the agents as 
well as their assumed goals or obligations. 

In the following I shall present first a class of social relations or species of 
prepositional attitudes for which the logic of acceptance is taking account. The 
second chapter concerns the agents, their logical language, the new species of 
modal operators and the so-called prepositional attitudes.  

The third chapter explains for what is the logic of acceptance standing for.  
The fourth chapter presents the formal language of the logic of acceptance as 

a modal theory concerning value judgements.  
The fifth chapter presents the strongest our axiomatic modal normal system 

for the logic of acceptance. We shall prove some theorems and we shall list other 
theorems without their demonstrative texts. The interested reader can see the proof 
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in my work” Logica actelor de comunicare (The logic of Communicative Acts): 
cpopa@libris.fil.unibuc.ro http://www.fil.unibuc.ro/mail). 

Further, in chapter 6 we shall present a possible world semantic for our dyadic 
modal logic, a semantic diagram decision procedure and a theory of the veridical 
agents founded on the theorems just proved.  

Chapter 7 concerns the relationship between logic of acceptance and local 
modal logic as deontic, epistemic, doxastic or teleological. All these four kinds of 
local logic can be interpreted as species or cases in the logic of acceptance. 

Some new devices for applied logic of acceptance, as criteria for acceptation, 
acceptation’s degree of strength are presented in chapter 8. 

Chapter 9 reveals the foundational role played by the logic of acceptance in 
relation to argumentation processes. On the basis the K type axiom for the logic of 
acceptance and making use our method for derivation thee construction we have 
proved a meta-theorem conform to which each veridical argument may be seen as a 
model of the K type axiom. A similar theorem can be proved according to which 
every valid counter-argument can be founded on the S5 type axiom of the logic of 
acceptance. The derivation tree is made of generic clauses or rules and can be 
skipped over Bottom Up and Top Down. The Bottom Up approach take account of 
arguing or reductive procedure and the Top Down approach take account of 
deductive processes or proofs. We interpret them as dynamic semiotic facts. These 
are rule-governed sequences of acts that can be perceived, understood and known. 

The most important thing is the fact the logic of the acceptance appears to be 
a formal device capable to take account of an agent’s knowledge or opinion about 
another agent’s opinion. I had made this aspect intuitive and operational by a 
metatheoretical compound derivation tree for all the axioms of the six axiomatic 
for logic of acceptance. This way I had captured in our modal language a coherent 
and systematic theory of value judgements or agent’s positive assessment or 
critical assessment about another agent’s opinions, decision, plans or behavior. 

I think my theory is also relevant for cognitive sciences interested in theory 
of prepositional attitudes as desire, fear, goal, and intention. 

 Arguing and proof are also viewed as species of communicative acts.[38] 
The logic of acceptance is a formal modal theory about agreements, accord or 

contracts concluded between different classes of agents. In our opinion it is 
relevant for public relations, negotiations, argumentation, and conflict resolutions. 

 
The second our new species of modal logic is a logical theory of goals. Aims, 

purposes or goals, can be studied, so as obligations was studied by modal deontic 
logic, in the frame of normal modal systems with agents. 

For both our new species of modal logic we have proposed dyadic modal 
languages allowing iterated and interacting modalities. For both of them I have 
constructed normal axiomatic modal systems starting with the weakest K type system 
and ending with strongest S5 type system.  

These two axiomatic modal normal systems can be further seen as the prototypes 
or the standard formal structure of all the other modal systems named above. So, 
we shall include into the frame of the logic of acceptances our version of epistemic 
logic, as well as our logic of performative acts. The all other remaining modal 
logical systems, excepts for dynamic modal logic, will be included into the type 
represented by our teleological systems. 

A special chapter will be devoted to dynamic normal modal axiomatic systems. 

http://www.fil.unibuc.ro/mail
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The last part of our paper is devoted exclusively to mixed normal modal systems 
endowed with agents. 

 
2. Agents, modal operators and ‘prepositional attitudes’ 

Agents are complex dynamic systems (human beings, squads, juridical persons, 
organizations, computer programs, technical devices, robots) endowed with autonomy, 
social abilities, reactivity to the events of the external world and initiative [61]. In a 
stronger sense, the agents ought to satisfy further other four requirements: mobility, 
veridicality, goodwill, and analyticity.   

Agents can also satisfy a long list of cognitive, appreciative, communicative 
or executive acts. [64]. They can: 

1.   perceive the outer or external world: objects, properties, acts, states, results; 
2.   they can do observations or take account of facts; 
3.   they can communicate one to another by making use of natural or artificial   
      languages; they have inner personal representation of the external world or a  
      up-datable  common or personal knowledge basis; 
4.   they can perform different types of calculations and inferences; 
5.   they can have capabilities or abilities to perform sequences of acts; 
6.   they can have wishes, desires, aspirations, intentions and goals; 
7.   they can do  value judgements, make decisions  or assume terminal states  
      as their purposes; 
8.   they can be engaged or committed oneself towards a given aim or task,  
      stay against it or they can remain uncommitted or doubtful ; 
9.   they can have affects or emotional states: joy, mirth, pleasure or  
      indisposition, sadness, listlessness; 
10. they can schedule plans, programs and strategies; 
11. they can evaluate or choose  programs 
12. they can perform executive acts, fulfil programs or plans and achieve   
      assumed target or goals; 
13. they can observe in their conducts some compulsions, fulfil specified  
      obligations or  avoid  performing forbidden acts or terminal states; 
14. they can extend their knowledge basis and they can learn by perceiving  
      external world or by means of communicative acts to another agents; 
15. they can have a logical model of the state of affair or of the state of fact; 
16. they can put questions, define and solve problems by making use their  
      knowledge basis or by searching new  data on Internet; 
17. they can make proposal, offers, value judgements, arguments and  
      decisions; 
18. They can have amiable, co-operative or competitive relations, they can  
      conclude alliances or to arrive at conflicts. 

 
Modal operators as  ‘It is possible for x to achieve p’, ‘x aim at p,  ‘ x ought to do 

p’, x know that p’ or ‘x accepts p’ express in our view agents’ attitudes or capabilities. 
We shall use further in our paper eight primitive modal dyadic operators (see 

below table NR. 1.) by means of which agents expresses their attitudes, states of 
knowledge or belief, their wishes or value judgements. 
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1. Primitive modal 

operators 
Formulas with interacting 
operators 

Social relations 

2. A(x, p)  
x accepts p 

A(x, p) ⊃A(y, A(x, p)) 
If x accepts p, then every 
listener y must accepts that 
x had  accepted  p 

If some veridical agent has 
been accepted something, then 
all the other must accept that. 

3. S(x, p) 
x aim at p 

S(x, p)⊃T(y, S(x, p)) 
If x aim at p, then every 
another agent must tolerate 
x’s aimed at state p. 

All the others agents must 
tolerate goals assumed by a 
member of a team. 

4. K(x, p) 
x know p 

K(y, K(x, p)) 
Every y know that x  
know p 

Social control of the individual 
knowledge. 

5. B(x, p) 
x  belief p 

B(x, p) ⊃ T*(y, B(x, p)) 
If x believe p, then every y 
ought to tolerate that. 

Each one must tolerate 
another person’s belief. 

6. Z(x, p) 
x says p. 

Z(x, p) ⊃Z(y, Z(x, p)) 
If x says p, then every 
addressee y will says that x 
had said p 

Social dissemination of one’s 
statements by listener’s or 
reader’s narration 

7. O(x, p) 
x is obliged at p. 

O(x, p)⊃O(y, O(x, p) ) 
If x is obliged at p, then 
Every y is obliged to 
observe x’s obligation 

Each member of a community 
must assist another’s accom-
plishment of its obligations 

8. < x, u>p 
It is possible for x 
by means of the 
sequence of acts u 
to reach a state 
satisfying p. 

x, u>p ⊃[y,  t]<x, u>p 
If it is possible for x to reach 
by means of u the state p, 
then it was previously 
necessary for someone y to 
reach by means of a 
program a state in which it is 
possible for x to reach by u, 
the state p. 

If something is possible for 
someone, then was necessary 
for  another by means of  a 
procedure to reach an 
adequate starting state for that 

9. D(<x, u>p) 
x do p by means 
of u 

D(<x, u>p) ⊃  
∃q∃y∃t[y,t]q D(<x, u>p)  

If someone can achieve by a 
program a state, then there is 
necessary  to be an another 
agent, an another program 
and an initial state  from 
which the first program and 
the first agent must begin    

10. Per(x, P(a)) 
x perceives that 
the object a has 
the property P. 

Per(x, P(a)) ⊃ K(x, P(a)) 
If x perceive P(a), then x 
knows P(a)) 

Perceptive acts allow to know 
facts or to make observation 

Table 1. Modal operators and agents’ attitudes 
 



 102

Remarks 
1. The lines 1-6 illustrate special state modalities for dyadic logic endowed 

with agents describing value judgements, goals, pieces of knowledge acquired by 
agents, believes, statements or assertions and obligations. 

2. Each one of the above modal species of operators belongs to the special or 
branch modal operators specialized to describe a domain or field of human activities. 
Each one is defined on states of affair, situations or possible words. 

3. The line 7 describes dynamic ternary operators having the form „the agent 
x can, by means of the program u, necessarily (or possibly) achieve the state p.” Its 
peculiarity is the fact that take account of the means end relation or How to Do 
Problem. 

4. The line 8 describes performative dynamic operators founded on above 
rendered dynamic operators. We make a sharp distinction between scheduling 
programs and performing programs. 

5. In the last line we tray to connect perceptive act executed by agents to their 
cognitive activity captured by means of epistemic operators.  

6. All the 9 operators enumerated in the table NR. 1 will be further involved 
in construction of mixed modal systems. 

 
Agents are making use of natural or artificial languages, as well as, of formal 

logical languages. They can perform complex logical operations: inferences, 
definitions, classifications, arguments, explanations; they can solve different classes 
of problem making use of their knowledge basis. For that, their knowledge basis 
must be rendered in canonic or standard forms as conjunctive normal forms (CNF) or 
disjunctive normal forms (DNF), clauses, facts, Prolog instructions or rules a.s.o. 

Logical operations (logical connective, quantifiers, modal operator and just 
enumerated above complex logical operations) interfere in our opinion at several level.  

The first and the most hidden, secret level is the inner and tacit thinking of 
the human being.  

The second, apparent level is that of the spoken or written personal discourse 
of the human person.  

We can consider a third level in which interfere logical operations, the special 
languages of the sciences or of technical professions.  

Further, logical operations interfere at the level of the formal logical languages 
defined by the logicians. This is the fourth level.   

The fifth level is that of the metalogical level.  
Another special formal structures where we find logical operations, inference, 

arguments and modal operators are the programs, plans or strategies sketched by 
human being.  

Finally, we can say that the manufactured products, arts objects or technical 
objects inherit frequently their creator’s thinking structures and their acquired logic. 

By means of formal systems, models or simulations logical languages and 
their operations can be transferred from human beings to technical devices, 
computers or robots.  

This way the term  ‘logic’ as well as the term ‘agent’ can be seen as standing 
for interleaving or multi-stratified concepts surprising resemblance between different 
classes of objects, states, events, acts, behavior, linguistic structures, act speeches 
mental states, understanding or proposition contents.  

By studying two or three mixed modal systems, we shall distinguish further 
in our paper several relevant species of agents: truthful or veridical agents which 
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state or assume only true propositions; lawful or legalist agents which achieve or 
fulfill only permitted to him conducts. 

 Analogously we can define efficacious agents who assume or aim at only 
future terminal states accessible by means of their personal capabilities; sincere 
agents, which assert only sentences, believed or accepted by the emitting agent. 
From this point of view liars are agents capable to utter or to write false sentences 
to whose content they did not accept. 

 
3.  What is Logic of Acceptance standing for? 

The logic of acceptance is a modal theory of value judgements made by agents 
in actional situations or states of affairs described by means of proposition logic or of 
first order predicate logic referring to states, attitudes, statements, knowledge, 
intentions, goals, abilities, programs and behavior. The acceptance of a statement (or 
proposal, offer, request) is always intimately connected with the values and goals 
assumed by the agents, with their social status and roles. The act of acceptance is a 
kind of local option or decision making of a given agent. Any acceptance supposes a 
value judgement. Acceptance is a species of practical attitudes of the agents, a kind 
of value judgement because we accept true assertions, positive or good deeds, 
adequate means or programs capable to achieve pursued by us goals.  

What does a human being accept and why did he accept? Currently a human 
being accepts a statement in virtue of its truth, an offer because he or she considers 
it profitable. An ill man accepts a drug because a physicist has recommended it and 
because he considers it adequate to cure the disease or complaint, which he is 
suffering from. Men always accept things they consider well, dear, useful, pleasant 
or beautiful and always reject the opposite ones. 

We can formulate different criteria and accept rules for each class of agents 
having a given status or role, placed in a given hierarchical structure or pursuing 
some assumed goals. From a logical point of view we can express these rules by 
means of if, then statements or by means of Prolog instructions. If we add to these 
rules adequate factual knowledge bases, then we can predict some agents value 
judgements or their positive or negative attitudes. 

In order to illustrate the large field of the logic of acceptance, we shall enumerate 
several species of utterances and speech acts, which can be accepted or rejected: 

We can accept: 
- a statement, because we consider it to be true; 
- a solution of a problem, because it is correct and satisfies all the restrictions  
  stipulated on it; 
- a proposal, because it is convenient for us; 
- an offer to buy  something for the same reason or because we are in need  
  for the given object or service; 
-  a decision because it is the best we can make in a given state of affair; 
- a performance  because the actors express in a very convincing way  the  
  author’s intentions and for the high qualities of the actors; 
- a scientific paper  for  its  creative  content ; 
- the cooperation with an agent since we are in need for his qualitative  
  service, we have trust in his ability or competence; 
- the program of a political party because we appreciate their goals, ideals   
  and strategy and we appreciate the leaders; 
- a thesis of an interlocutor because of the truth of his arguments and  since  

  the thesis is a logical consequence of  his arguments. 
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Each one of the above species of acceptances can be expressed in terms primitive 
or derived operators of the logic of acceptance and by means if, then statements or as a 
logical program rules. 

Acceptances may be understood as value judgements or as pragmatic-
operational attitudes adopted by a human being as a decident agent and founded on 
his state of knowledge about the actual state of the affair, on his set of explicit or 
implicit criteria for valuation. 

 
4. Formal Language of the Dyadic Logic of Acceptance 

We shall admit four primitive classes of primitive signs: 
1. A denumerable sets of prepositional variables: Prop = {p, q, r, s,}  
2. A denumerable sets of agents Ag ={ag1, ag2…agn, x, y, z, z1,...,zn } 
3. A list of logical connectives Con = {: T (truth), ⊥(false), A(x, p) ( x accepts p), –

(Negation) and binary prepositional connectives: ∧ (conjunction), ∨(disjunction), 
⊃(implication), ≡(equivalence);  

4. Parentheses: {(, )} 
We can now define the set L of sentences or well formed formulas ( wffs) in 

the Logic of Acceptance. The set L of all well formed formulas is defined as the 
smallest set S such that: 

a) Every proposition variable in Prop is in S; 
b) The constants T and ⊥  standing for tautology and contradictions are in S; 
c) If α is in S, x ∈ Ag, then  –α, A(x, α), T(x, α) will be also in S; 
d) If α and β are in S, then α∧β, α∨β , α ⊃β, α≡β will be also in S. 
The formula A(x, α) can be read as: “The agent x accepts necessarily α” and 

T(x, α) as: “The agent x tolerates α .  
The language of the Logic of Acceptance will contain the set of all well 

formed formulas in the alphabet of the above four classes of primitive signs 
observing the rules specified in the rules a)-d). 

The formulas under a) and b) are atomic sentences. All the other will be 
molecular or composed sentences. 

The arity or the degree of the logical connectives will be defined in the 
following way:  

a) T şi ⊥  have the arity or  degree 0 ; 
b) Negation or ’- ‘ has degree 1; 
c) A,T  have the degree 2; 
d) The binary truth-functional operations ∧ (conjunction), ∨ (disjunction), 

⊃(implication), and ≡(equivalence) will  have, also,  the degree 2. 
 

5. A S5 Axiomatic Systems for the Logic of Acceptance 
I have amounted to the Logic of Acceptances, step by step, Bottom Up. First 

I have sketched an informal theory of factual acceptance. After that I have tried a 
trivalent approach analogous to Kleene’s trivalent logic. Later I have proposed 
several monadic week modal systems of type K, D or T. Two years ago I have 
climbed to S4 and S5 type system modal systems for the monadic logic of 
acceptance. Recently I have capture a new strategy for defining modal normal 
systems endowed with agents and interacting operators. 

Here, we shall adopt a Top Down approach in presenting our results. I shall 
begin with the stronger our modal dyadic system for the Logic of Acceptance, the 
system A5. 
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Axioms 
Ax0. Tautologies of the logic of propositions  
Ax1. A(x, p ⊃ q) ⊃ (A(x, p) ⊃ A(x, q))    (K) 
Ax2.  A(x, p) ⊃ p      (T) 
Ax3. T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p))    (S5) 

 
 Significance of the Axioms 
Logic of acceptance concerns the attitudes and value judgements between 

individual and collective agents structured into squads, organizations or institutions. 
Ax1. The second axiom is a type K axiom for the Logic of the Acceptance 

endowed with agents. We can see it also as a result of the application of the 
Necessitation rule for modal operator A (A from Acceptation) to the Modus Ponens 
schema. If an agent x necessarily accepts a material implication and its antecedent, 
then he must, also, necessarily accept the consequent of the implication. 

Ax2.  If a truth speaker agent accepts a sentence p, then it is the case that p. 
Each one accepted sentence by a truth speaker agent is true. We can image a truth 
speaker agent as a very scrupulous human being, an expert, a software or a hard 
device or robot never accepting any statement without seeing, proving or testing it. 

Our axiom states that every truthful speaker accepts only true statement. But 
our axiom did not assert that truth speaker know or accept all true propositions. 

Ax3. The third axiom is a S5 type axiom for the logic of acceptance. In this 
axiom interfere two distinct iterated and interacting operators, the primitive 
operator A and the derived one T involving two or several agents.  

The axiom Ax3 says: If it is tolerated to the agent x a state satisfying p, then 
every agent y will necessarily accept it. Let us suppose that in a country 
community Com it is tolerated at date t1 to John Due its right to inherit a paternal 
estate. Then since t1 each member of the community Com must necessarily accept 
John Due’s right to its estate at any subsequent moment t2 so that t2 > t1. 

In order to prevent further complication of our language we shall ignore for a 
lapse of time the quantification over agents and temporal dates or intervals. 

 
Definitions  
D1.  R(x, p) =df A(x, -p)    (Rejection) 
D2.  T(x, p) =df –R(x, p)    (Toleration)   
D3.  D(x, p) = df A(x, p) ∨ R(x, p)   (Decision or Commitment) 
D4.  I(x, p) =df  -D(x, p)    (Indecision or Doubt) 
D5.  Acc({x, y}, p) =df A(x, p)∧A(x, p)    ( Accord) 
D6.  Cf({x, y}, p) =df A(x, p) ∧ A(y, -p)  (Conflict) 
D7. Crit(x, y, p) =df R(x,  A(y,  p))   (Critique) 
D8. Praise(x, y, p) =df A(x, A(y, p)∧ Q(x, p, Good),  where Q = appreciate 
D9. SelfA(x, p) =df   A(x, A(x, p))   (Self-appreciation)   
D10.  MutAccord(x, y, p, q) =df  A(x, A(y, q)) ≡ A(y, A(x, p ))  
    (Mutual Accord)  
D11. Regret(x, p) ) =df  R(x, t2, A(x, t1, p))  (Regret)                 
D12. q ⊃ A(x, p) =df  A(x, q, p)      ( Conditional Acceptance)  
 
Inference Rules  
SR. Substitution Rule: If α is a theorem in system A5 in which appear a 

variable p and β is a well formed formula, then if we substitute each occurrence of 
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the variable p in α by formula $, then we shall obtain a new formula α’, which is, 
also, a theorem. Uniform substitution preserves the truth. We shall wright the 
substitution of variable p by formula β, for short, p/β.  

IVIR. Individual variable Substitution Rule. If α is a theorem in system A5 in 
which appear an individual variable x and t is a constant or a composed term, then 
if we substitute each occurrence of the variable x in α by t, then we shall obtain a 
new formula α’, which is, also, a theorem. 

MP.  Modus ponens: If α ⊃ β and α are theorems, then β  
is, also, a theorem. For short: ├ (α ⊃ β), α ⇒ ├ β 
 
ER.  Equivalent’s Rule. If  α is a theorem in which occurs a subformula β 

and β ≡ γ is a definition or a previous proved theorem, then the formula obtained 
from α by substituting γ for β is also a theorem.  

Nec. Necessitation Rule: ├ α ⇒ ├ A(x, α) 
Necessitation rule fulfil two functions: allow us to pass the tautologies from 

the logic of propositions or first order predicate logic to modal systems by 
prefixing them by strong primitive operators and in modal system allow us to 
prefix existing modal formulas by strong modal primitive operators.  

The language of the logic of acceptance will contain the language of the logic 
of propositions or the language of the first order predicate logic, the primitive 
acceptance operator A(x, p) and the derived acceptances operators introduced by 
D1-D8, the axioms Ax1-Ax3 and all the proved theorem from the stipulated 
axioms by making use of inference rules. 

We shall use also some well-known derived inference rules as: 
 
Derived inference rules : 
 
R5. ├  (α ⊃ β)  ⇒   ├ A(x, α) ⊃ A(x, β)       
R6. ├  (α ≡ β)  ⇒     ├ A(x, α)  ≡ A(x, β) 
R7. ├  (α ⊃ β)  ⇒   ├ T(x, α) ⊃ T(x, β) 
 
5.1. Theorems in A5 system 
 A5. 1   T(y, A(x, p)) ⊃ A(x,  p)   
1. T(x, p) ⊃ A(y,T(x, p))      ( AxA5 ) 
2. T(x, -p) ⊃ A(y, T(x, -p))  ( SR, 1 ) 
3. –A(y, T(x, -p)) ⊃ -T(x, -p))     ( PL, Contrapos, 2 ) 
4.    T(y, A(x, p)) ⊃ A(x, p )    (ATInterchenge, 2 ) 
 
A5.2   A(x, p)  ≡  T(y, A(x, p))  
1. p ⊃ T(y, p)       ( T ) 
2. A(x, p) ⊃ T(y, A(x, p))     ( RS, 1, p/ Ap ) 
3. T(y, A(x, p)) ⊃ A(x, p )   ( A5.1) 
4.    A(x, p)  ≡  T(y, A(x, p)  ( LP, 2, 3) 
 
A5.3  T(x, p) ≡ A(y, T(x, p)) 
1. A(x, p)  ≡  T(y, A(x, p))   ( A5.2 ) 
2. A(x, -p)  ≡  T(y, A(x, -p))  ( SR, 1 ) 
3. -A(x, -p)  ≡  -T(y, A(x, -p))  ( Neg ≡, 2 ) 
4.    T(x, p) ≡ A(y, T(x, p))   ( ATInterchange, 3 ) 
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A5.4. p ⊃ T(x, p)   
1.   –p ⊃ -A(x, p)    ( LP, Ax2 ) 
2.  –p ⊃ T(x, -p)    ( AT, Interchange ) 
3.  - - p ⊃ T(x, - -p)   ( SR, 2, p/-p ) 
4.   p ⊃ T(x, p)   
 
A5.5  A(x, p) ⊃  A(z, A(x, p)) 
1.  p ⊃ T(y, p)     ( SR, A5.4 ) 
2. A(x, p) ⊃ T(y, A(x,  p))      ( SR, 1 ) 
3. T(x, p) ≡ A(y, T(x, p))   ( A5.3 ) 
4. T(y, A(x, p))  ≡  A(z, T(y, A(x, p)))   ( SR,  3,  p / A(x, p), IVIR,  x/y ) 
5. A(x, p) ⊃ A(z,T(y, A(x, p)))    ( Tranzitivit, 2, 4 )  
6. A(x, p) ⊃ A(z, A(x, p ))    ( R≡, 5, S5.2 )  
 
A5.6  p ⊃ A(y, T(x, p) )   ( B ) 
1.  p ⊃ T(x, p)    ( A5.4 ) 
2.  T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p))   ( Ax3 )  
3.   p ⊃ A( y, T(x, p))   ( Tranzit., 1, 2 ) 
 
Remarks 
Rem1. Theorem A5.5 is a S4 type axiom for the logic of acceptance. (The 

reader can see our S4 system for the logic of Acceptance at our site on WWW 
mentioned above). We have proved a metatheorem conform to which the S5 type 
system for the logic of acceptance contain the S4 system for the logic of acceptance. 

Rem2. Theorem A5.6 is a Brouwer type axiom for the logic of acceptance. 
Rem3. The theorems A5.2 and A5.3 are S5 type reduction theorems for the 

logic of acceptance. They can be rewritten as: 
Red1. T(y, A(x, p)) ) ⇔ A(x, p) 
If and only if all the agents of a team tolerate to some agent x of the same 

team to accept a state satisfying p the agent x will accept the state satisfying p 
Red2. A(y, T(x, p)) ⇔ T(x, p)  
If and only if all the agents of a team accept to some agent x of the same team 

to tolerate a state satisfying p the agent x will tolerate the state satisfying p 
Rem3. I have made use of the reduction rule Red1 in proving the theorem 

A5.4 (see above the steps5-6). 
A further A5 theorem, the theorem A5.7 concerns the control of the individual 

agent’s abstaining from acceptation (doubt or rejections) by all the other members of 
the squad, team, delegation or congress. Any personal possible restraints, doubts or 
critical remarks ought to be accepted by the rest of all the other members of the 
group. The following theorem is something analogous to Hintikka’s negative 
introspection axiom. (Again I have not rendered in my formalism the involved 
quantifiers). 
 
A5.7  -A(x, p) ⊃ A(y, -A(x, p)) 

1. T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p))    (Ax3) 
2. T(x, -p) ⊃ A( y, T(x, -p))   (RS, 1) 
3. -A(x, p) ⊃ A( y, -A(x, p))   (RE, 2, V4 din A4V) 
 
The A5.5 theorem is our corespondent for negative introspection. A supervisor 

agent y accepts his supervised agent an unacceptance. 
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Further we shall enumerate some S4 type theorems of the logic of acceptance, 
without reproduction of their actual proofs. 

  
5.2. Theorems of the system A4 
A4.1. R(x, p) ⊃ -p 
If a truth speaker (i.e a veridical agent) rejects a state satisfying p, then p is   
not true.  
A4.2.  p ⊃ T(x, p) 
If it is the case that p , then  a veridical agent x tolerates that . 
A4.3. A(x, p) ⊃ T(x, p) 
If a truth speaker agent accepts a state satisfying the state p, then he tolerates it. 
 
Red3.  A(y, A(x, p)) ⇔  A(x, p) 
If all the truth speaker agents y accepts x’s acceptance of the state satisfying 

p, then and only then the truth speaker x accepts the state satisfying p. 
Red4. T(y, T(x, p))  ⇔  T(x, p) 
If all the truth speaker agents tolerates x’s toleration of the state satisfying p, 

then and only then the truth speaker x tolerates the state satisfying p. 
 
  A4.4#. A(x, p) ⊃ T(y, p) 
If a truth speaker agent x accepts a state satisfying p, then every truth 

speaker agent of the team tolerate it. 
 
  A4.5. -A(x, p) ≡   T(x, -p) 
A5.4 is an Interchange A-T equivalence of dual modal operators 
  
A4.6. A(x, p) ≡ A(y, A(x, p)) 
A4.7. T(x, p) ≡ T(y, T(x, p))  
 Theorems A4.6 and A4.7 are expansions or reductions equivalencies founding 

reductions rules of S4 types. 
 
 Their associated reduction rules are: 
Red5 A(y, A(x, p)) ⇔  A(x, p) 
Red6. T(y, T(x, p)) ⇔  T(x, p) 
 
The rules  Red5 and Red6 facilitate the passing from a value judgement done 

by a supervisor agent about appreciated or tolerated pupil’s valuation to a simple 
acceptance or tolerance judgement. 

A4.8. A(y, A(x, p)) ⊃ p 
Red7. A(y, A(x, p)) ⇒ p 
The theorem A4.8 and the rule Red7 describe transitions from supervisor’s 

value judgements to the factual state description. 
 
A4. 9. [A(x, (λ ∨ C)) ∧ A(x,  (-λ ∨ B))] ⊃ A(x, (C∨ B)) 
1.  (λ ∨ C) ∧ (-λ ∨ B)) ⊃ (C∨ B)             (LP) 
2.  A(x,  [((λ ∨ C) ∧ (-λ ∨ B)) ⊃ (C∨ B)] )                         (Nec, 1) 
3.  A(x, ((λ ∨ C) ∧ (-λ ∨ B)) ≡[A(x, (λ ∨ C)) ∧ A(x,  (-λ ∨ B))] 
                                                                                           ( a type K theorem) 
4.  [A(x, (λ ∨ C)) ∧ A(x,  (-λ ∨ B))] ⊃ A(x, (C∨ B))          (ES, 2, 3 ) 
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If we are accepting a pair of resoluble clauses, then we can accept its derived 
rezolvent. 

 
A4. 10. T(z, A(y, T(x, p)) ⊃ T(x, p)    (V9) 
 
A4.11.  A(x, p) ⊃ A(z, T(y, A(x, p)))    (V10) 
 
A412. A(y, T(x, p)) ⊃ A(v, T(z, A(y,T(x, p))))  (V11) 
 
A4.13. A(v, T(x, p))) ≡ A(v, T(z, A(y,T(x, p)))   (V12) 
 
A4.14. T(y, A(x, p)) ≡ T(z, A(v, T(y, A(x, p))))  (V13.) 
 
A4.15. A(z, T(y, A(x, p))) ⊃ T(y, A(x, p))    (V14.) 
 
A4.16. T(z, A(y, p) ⊃ T( z, A(y, T(x, p)) )    (V15). 
 
A417. A(z, T(y, A(x, p))) ⊃ A(z, T(y, p)   ( V16.) 
 
A4.18..  T(z, A(y, p)) ⊃ T(z, A(y, T(x, p)))    (V17) 
 
A4.19..  A(y, T(x, p)) ⊃ T(z, A( y, T(x, p)))    (V18) 
 
The theorems A4.10- A4.19 describe the relations between the 14 irreducible  
modalities of types S4 in A4 system for the Logic of Acceptances. 
A4.20.  T(x, -p) ∨ p     ( V19). 
A4.21. (T(x, -p) ∨ p) ⊃ (T(x, -p) ∨ T( x, p))   (V20) 
A4.22. (T(x, -p) ∨ T( x, p))        (V21)  
A4.23.  p ⊃ (R(x, p) ⊃ ⊥)       (V22 ) 
 
5.3. Theorem in AT, AD and AK systems for Logic of Acceptance 
The system AT is a subsystem of A5 system, which supposes the axioms Ax0, 

Ax1 and Ax2. We can prove in it a lot of relevant theorems for normal multiagent logical 
systems for logic of the acceptances. The most of theorems conserve well-known 
syntactic structures common in aletic, epistemic or deontic monadic modal systems. 

We shall enumerate some of them in the following: 
AT1.   p ⊃ T(x, p ) 
Each truthful agent must tolerate the states of facts. 
AT2  T(y, p⊃A(x, p)) 
Each truthful or rational agent y must tolerate to another rational agent x the 

necessar acceptance of an actual state. 
 
AT3. A(x, p )⊃ T(y, p )    (D) 
If a truthful agent necessarily accepts a state p, then another truthful agent y must 

tolerate it. 
 
AT4. p = q ⊃ ( A(x, p)=A(x, q) 
If two sentences are deductive equivalent ( or each one strictly imply the 

another), then accepting by the agent x the one is the same as accepting the another. 
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AT5. A(x, p⊃q )) ⊃ (p⊃q))  
Necessarily accepting a material implication (or an empirical clause) means 

that the material implication is true. 
 
AT6. (p⇒q) ⊃(T(x, p)⊃T(x, q) ) 
 If the sentence p logically imply q, then to tolerate x the state p suppose to 

tolerate x the state q 
 
AT7. (-p⇒p) ≡ A(x, p) 
 If a sentence is logically implied by its negation, then and only then, every 

truthful agent necessarily accepts it. 
 
AT8. (p⇒-p) ≡ R(x, p) 
If a sentence logically imply its negation, then and only then, every truthful 

agent necessarily reject it.  
  
AT9. (q⇒p) ∧ (-q⇒p)≡ A(x, p) 
 If a sentence p is logically implied alike by a sentence q and by its 

negation, then and only then, every truthful agent necessarily accepts p. 
 
AT10. (p⇒q) ∧ (p⇒-q)≡ R(x, p) 
If a sentence p logically imply alike a sentence q and  its negation, -q,  then 

and only then, every truthful agent necessarily reject p.  
 
AT11. A(x, p) ⊃(q⇒p) 
If a truthful agent necessarily accept a sentence p, then every sentence q 

logically imply p. 
 
AT12. R(x, p) ⊃(p⇒ q) 
 If a truthful agent necessarily rejects a sentence p, then p logically imply 

every sentence q. 
 

AK1. A(x,  p ⊃ q) ⊃ (R(x, q) ⊃ R(x, p ))     (MT) 
 
AK2. A(x, p ∨ q) ∧ R(x, p) ⊃ A(x, q)        (Alt ) 
 
AK3. R(x, p ∧ q) ⊃ (R(x, p) ∨ R(x, q ))   (R ∧) 
 
AK4. (R(x, p ∧ q) ∧ A(x, p)) ⊃ R(x, q )       ( Incomp) 
 
AK5. (A(x, p ⊃ q) ∧ A(x, q ⊃ r)) ⊃ A(x, p ⊃ r)    (Tranz) 
 
AK6.  A(x, p ∧ q) ⊃ (A(x, p) ∧ A(x, q))   (AE∧) 
 
 AK7. (A(x, p) ∧ A(x, q)) ⊃ A(x, p ∧ q)   (AI∧) 
 
AK8. A(x, p ∧ q) ≡ (A(x, p) ∧ A(x, q))   (A∧ Distr.) 
 
AK9. (A(x, p) ∨ A(x, q)) ⊃ A( p∨ q)   (AI∨) 
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AK10. (A(x, p ∨ q) ∧ R(x, p) ⊃ A(x, q)   (E∨ AR) 
  
AK11. (R(x, p ∧ q) ∧ A(x, p) ⊃ R(x, q )      (Incomp RA) 
   
AK12. T(x, p∨q) ≡ (T(x, p)∨T(x, q) )   (T∨ Distr.) 
 
AK 13.   T(x, p ⊃ q) ≡ (A(x, p) ⊃ T(x, q) ) 
 
 AK 14. T(x, p∧q) ⊃ (T(x, p) ∧ T(x, q)) 
 
AK 15. A(x, p ∨ q) ⊃ (A(x, p)∨ T(x, q) ) 
 
We can prove on the base of the theorem AT3 a theorem 
 AK16.   - (A(x, p)  ∧ R(y, p)) 
and  from that a weaker one: 
AK17  - (A(x, p) ∧ R(x, p))                             ( AD) 
 
The theorem AK16 requires for the members of a team or organization to be 

mutual consistent in their value judgements or appraisals. They must observe did 
not contradict one another. The theorem AK17 requires a little less than AK16. It 
claims for an individual agent only did not contradict himself. An agent cannot in 
the same time accept and reject a behavior or a state resulting from that. This is 
something similar to von Wright’s deontic axiom which requires that a behavior or 
a state resulting from that to be not in the same time obliged and forbidden.  

This way we shall obtain a weaker normal system for the logic of acceptance, 
analogous to the standard deontic system D. I shall call it the AD system. 

  
 
The axiom AD states that no opinion, offer, claim, pray, excuse a.s.o. can  be 

in the same time accepted by an agent x and rejected by the same agent. The AD 
axiom describes an axiological principle who claims mutual consistency for our 
decisions or value judgements: 

AK 18.   T(x, p ∨ -p)  
A19 can be obtained by means of  Nec rule applied to p ∨ -p and by means of  AT3. 
A 20.  T(x, p) ∨ T(x, -p) 
A 21. A(x, p) ∨  R(x, p) ∨ I(x, p) 
Referring to a given state of affair p  an agent x can choose between three 

distinct options to accept it, to reject it  or to remain in doubt or indecision. 
A 22. I(x, p) ⊃ -A(x , p) 
Indecision supposes non-acceptance. 
A  23.  I(x, p) ⊃ -R(x, p)  
Indecision  supposes non-rejection  or tolerance. 
A 24.  T(x, p) ≡ A(x, p) ∨ I(x, p) 
 
To tolerate a state means to accept it or to stay in doubt in that which concern it. 
A 25.  D(x, p) ≡ A(x, p) ∨ R(x, p) 
 
 To be resolute in that which concern your attitude toward a state p means to 

drive away uncertainty or doubt, to accept it or to reject it.   



A26.  (A(x, λ ∨ C) ∧ A(x, -λ ∨ B)) ⊃ A(x, C∨ B)     (Resol P) 
 
We conclude here the list of theorems in the logic of acceptance. We have 

proved A5, A4, B,  AT, AD and K theorems. The relations between these systems 
can be illustrated in their descendent order of strength as in figure 1. 
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Figure 1. Relation between axiomatic modal system for the logic of acceptance 
 
The logic of acceptance is an abstract, modal dyadic theory of value 

judgements performed by individual or collective agents. Our attempt may be 
interpreted as a step towards a formal axiology or logical theory of value judgement.  
A(x, p) and A(x, -p) or R(x, p) and their derived concepts ( see D1-D11) belong to a 
new species of modal operators, to the logic of appreciation or logic of acceptance. 
The acceptance, rejection and doubt are mutual incompatible and exhaustive 
attitudes possible to be chosen by a making decision agent. 

The logic of acceptance is a normal dyadic logic endowed with agents that 
allows iterated and interacting modal operators. 
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LOGICA ACCEPTĂRII ŞI TEORIA ARGUMENTĂRII 
 

REZUMAT 
Prezenta lucrare este prima parte a unui studiu mai extins despre un nou tip de logică 

modală.  
Introducerea prezintă împrejurările în care autorul a ajuns să propună două specii noi 

de logică modală: teoria logică a scopurilor si teoria logică a judecăţilor de valoare. 
În capitolul al doilea se susţine o nouă paradigmă de sisteme logice normale si anume 

logicile modale cu agenţi si operatori interactivi. Agenţii sunt caracterizaţi ca sisteme dinamice 
complexe înzestrate cu senzori, limbaje si baze de cunoştinţe, scopuri si abilităţi, precum şi cu 
resurse performative. Tot aici sunt ilustrate opt specii de sisteme modale cu agenţi. 

Capitolul al treilea informează cititorul asupra actelor de comunicare şi conduită de 
care dă seama logica acceptării, care sunt tot atâtea domenii posibile de aplicare a teoriei 
modale propuse. 

Capitolul 4 prezintă limbajul formal al logicii acceptării. 
Capitolul 5, cel mai extins, prezintă un sistem axiomatic normal de logică modală cu 

agenţi de tăria sistemului aletic S5. În acest sistem, axiomele „tari” de tip S4, S5 sau B nu 
mai sunt interpretate ca acte de introspecţie pozitivă sau negativă ca în sistemele propuse de 
Jakko Hintikka sau Dov Gabbay, ci ca acte de „heterospecţie”, control sau supervizare de 
către un expert sau tutore al corectitudinii soluţiilor propuse de către un discipol sau agent 
care se iniţiază într-un domeniu. 
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ADNOTĂRI LA UN CAPITOL DE ISTORIA LOGICII: 

„IMPLICAŢIA STRICTĂ”1 
 

Dumitru GHEORGHIU 
 
   

 
 

Lucrările de specialitate îl indică pe logicianul american Clarence Irwing Lewis 
ca pe cel care a introdus şi a dezvoltat sistemele logice modale ale implicaţiei stricte. 
Primul sistem, denumit ulterior S3, a fost expus în cartea sa, A Survey of Symbolic 
Logic, apărută în 1918, iar în cartea scrisă împreună cu C. H. Langford, Symbolic 
Logic, apărută în 1932, sunt expuse în detaliu sistemele S1 şi S2 şi sunt schiţate 
sistemele S4 şi S5. Lewis defineşte „p implică strict q” ca „nu este posibil (este 
imposibil) ca p să fie adevărat şi q fals”. În limbajul simbolic din cea de-a doua 
lucrare menţionată, în care noţiunea de posibilitate, notată cu „◊”, este luată ca 
primitivă, implicaţia strictă, pe care, din motive de comoditate tipografică, o voi nota 
prin „→”, apare cu următoarea definiţie:  

p → q = ∼◊(p ∧ ∼q). 
Lewis urmărea să descrie din punct de vedere formal relaţia în „intensiune” q 

este deductibil din p prin contrast cu „implicaţia materială” russelliană în „exten-
siune”, p ⊃ q, echivalentă logic cu ∼p ∨ q şi, respectiv, cu ∼(p & ∼q), valabilă şi în 
cazuri în care nu există nici o conexiune „de înţeles” între p şi q. 

După cum se ştie, implicaţia strictă îşi află precursori în antichitate, la Diodor 
Cronos2, în logica medievală, la Pseudo-Scotus3 şi în lucrările lui Hugh MacColl, 
în special în cartea sa din 1906, Symbolic Logic and its Applications4. O problema-
tică legată de implicaţia strictă găsim şi în lucrarea lui Edmond Goblot, Traité de 
Logique, a cărei primă ediţie apare, ca şi A Survey of Symbolic Logic, în 19185. 
Goblot şi Lewis, primul încă în maniera logicii tradiţionale, celălalt de pe poziţiile 
logicii moderne, vizau elaborarea unei logici care să justifice relaţia deductivă 
dintre propoziţii, a cărei expresie exemplară este prezentă în matematică. Urmându-l 
pe Poincaré, Goblot considera că deducţia matematică este un raţionament cons-
tructiv, creator şi nu poate fi redat printr-un silogism tradiţional (sau printr-o serie 
de astfel de silogisme) în care s-ar „extrage” ceea ce este „conţinut” în premise, ci 
prin ceea ce el numea „inferenţe ipotetice imediate” şi „silogisme ipotetice”: 

 
1 O primă versiune a acestui articol a apărut în Revista de filosofie, XXXIII, nr. 2/1986. 
2 Vezi W. şi M. Kneale, Dezvoltarea logicii, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1974, 

cap. III, §3 şi Gheorghe Enescu, Dicţionar de logică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1985, p. 296-297. 

3 Vezi definiţia pentru consequentia a lui Pseudo-Scotus în W. şi M. Kneale, op. cit., 
 p. 297-298. 

4 Vezi W. şi M. Kneale, op. cit., vol. II, p. 183 şi G. E. Hughes, M. J. Creswell, A New 
Introduction to Modal Logic, London: Routledge, 1996, p. 193-194. 

5 În Cuvântul înainte al autorului, Goblot arată că lucrarea, cu excepţia ultimului 
capitol (Spiritul ştiinţific şi raţionalismul) era redactată încă din 1914, izbucnirea războiului 
împiedicând publicarea sa (Traité …, ed. a II-a, Paris, 1920, p. XVII. În continuare, 
trimiterile la această lucrare se fac la ediţia citată. Sublinierile aparţin autorului). 
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Nu există propoziţii ale aritmeticii sau ale algebrei care nu se demonstrează cu 
ajutorul unei operaţii sau a unei serii de operaţii. Orice propoziţie de demonstrat se 
compune dintr-o ipoteză şi o consecinţă; consecinţa nu este nici identică ipotezei, 
nici conţinută în ipoteză; ea îi este deci eterogenă; singurul mijloc de a demonstra 
că ea rezultă este de a construi consecinţa pornind de la ipoteză. (p. 269) 
 
Nu voi insista asupra concepţiei logicianului francez despre esenţa raţiona-

mentului matematic şi despre valoarea silogismului tradiţional, ci voi considera câteva 
aspecte cu privire la ceea ce s-ar putea numi logica relaţiei de antrenare (LRA). 

Goblot introducea „judecăţile ipotetice necesare” p antrenează q şi p exclude q şi 
negaţiile acestora, p nu antrenează q şi p nu exclude q. Judecata p antrenează q este 
definită astfel: „Dacă p este adevărat, rezultă că q este adevărat. (…) există temeiuri de 
a asigura că antecedentul fiind adevărat, este imposibil să nu fie consecventul” (p. 196). 
Notând această relaţie cu „pAq”, putem scrie, cu „P” pentru „posibil”: 

pAq = ∼P(p & ∼q). 
Rezultatul comparării relaţiei de antrenare cu implicaţia strictă a lui Lewis 

este evident. Relaţia p exclude q, care poate fi notată cu „pEq”, este introdusă prin 
următoarele definiţii echivalente: „A spune că un antecedent antrenează o conse-
cinţă negativă înseamnă a spune că acesta exclude consecinţa pozitivă corespunză-
toare; p exclude q (…) este echivalentă cu p antrenează non-q” (p. 198); „Nu se 
poate avea deopotrivă p şi q semnifică p exclude q şi, ceea ce este acelaşi lucru, q 
exclude p (p. 243). Astfel, 

    pEq  ddacă   pA∼q 
                         ddacă ∼P(p & ∼∼q) 

                      ddacă      ∼P(p & q) 
Prin urmare, 

 pEq = ∼P(p & q). 
Relaţia p nu antrenează q se defineşte astfel: „p fiind adevărat este posibil ca q 

să fie fals, (…) p fiind dat, există cazuri (cel puţin unul, poate toate) în care q nu este 
dat. (…) Judecata negativă [p nu antrenează q] (…) exprimă o posibilitate” (p. 198) 
sau „Se poate avea deopotrivă p şi non-q semnifică p nu antrenează q” (p. 243). 
Notând relaţia cu ∼(pAq), expresia formală se poate obţine fie direct de la definiţie, 
fie negând relaţia de antrenare: 

             ∼(pAq)  ddacă ∼∼P(p & ∼q) 
                                                    ddacă   P(p & ∼q) 
 
Prin urmare, 

∼(pAq) = P(p & ∼q) 
Relaţia p nu exclude q, care poate fi notată cu „∼(pEq)”, este definită în felul 

următor: „(…) dacă p este adevărat, q este posibil sau (…) printre cazurile în care p 
este dat există cazuri în care q este dat” (p. 198); „Se poate avea deopotrivă p şi q 
semnifică p nu exclude q” (p. 243). Deci 

∼(pEq) = P(p & q), 
ceea ce se poate obţine, evident, şi negând relaţia de excluziune. 
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Lewis arăta că în S1 se pot defini posibilitatea, imposibilitatea, posibilitatea 
falsului şi necesitatea (imposibilitatea falsului), cu ajutorul implicaţiei stricte şi a 
relaţiei de compatibilitate, notată cu „” şi definită astfel: 

 
p  q = ∼(p → ∼q), 

 
ceea ce înseamnă că două propoziţii compatibile nu se află în situaţia în care 
adevărul uneia implică strict falsitatea celeilalte. Definiţiile sunt următoarele: 

 
◊p = p   p = ∼(p → ∼p); 

 
∼◊p = ∼(p  p) = p → ∼p; 

 
◊∼p = ∼p  ∼p = ∼(∼p → p); 

 
∼◊∼p = ∼(∼p  ∼p) = ∼p → p. 

 
Este interesant de observat că şi LRA permite definirea acestor concepte 

modale, deoarece non-excluziunea este tocmai relaţia de compatibilitate, întrucât, 
prin definiţia implicaţiei stricte şi legea dublei negaţii avem 

 
p   q = ∼(p → ∼q) = ∼∼◊(p ∧ ∼∼q) = ◊(p ∧ q). 

 
Ca atare, 

 
∼(pEq) ddacă ∼(pA∼q), 

 
ceea ce rezultă din definiţiile lui Goblot, şi vom avea: 

 
Pp ddacă ∼(pEp) 

                                                 ddacă   ∼(pA∼p) 
 

∼Pp ddacă   (pEp) 
                                                 ddacă       pA∼p 
 

   P∼p    ddacă   ∼(∼pE∼p) 
                                                 ddacă     ∼(∼pAp) 
 

 ∼P∼p   ddacă   (∼pE∼p) 
                                                 ddacă    ∼pAp 
 
După cum am menţionat, Traité … nu este o lucrare de logică modernă. Goblot 

nu formulează axiomatic LRA, ci prezintă o listă de „inferenţe ipotetice imediate” şi 
„silogisme ipotetice” şi nu este clar care ar fi cel mai slab sistem modal modern în 
care sunt valabile toate acestea. Oricum, admiţând o teoremă a deducţiei în forma 
„dacă din Γ se deduce φ, atunci Γ antrenează φ” şi regula adjuncţiei pentru silogisme, 
în LRA pot fi identificate unele teze din S1. De pildă, echivalenţa prin „conversiune 
simplă” dintre p nu exclude q şi q nu exclude p corespunde comutativitatăţii relaţiei 
de compatibilitate p  q = q   p, iar echivalenţa de acelaşi tip dintre p antrenează 
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non-q şi q antrenează non-p corespunde tezei p → ∼q = q → ∼p. Tot aşa, ţinând cont 
de comutativitatea relaţiei de excluziune sau de comutativitatea relaţiei de 
compatibilitate, echivalenţa prin „contrapoziţie” dintre p antrenează q şi non-q 
exclude p reprezintă teza p → q = ∼(p  ∼q). Prin comutativitatea compatibili-
tăţii/non-excluziunii şi a substituţiei s/r, „silogismul” 

 
p antrenează q 
s nu exclude p 

Deci s nu exclude q 
 

are drept corespondent teza ((p → q) ∧ (p  r)) → (q  r). 
Goblot a căutat să construiască o „teorie a raţionamentului uman” în general şi 

a raţionamentului matematic în special. El dorea ca această teorie să evite disputa 
privind silogismul categoric, care opunea punctul de vedere extensionalist (= silogismele 
redau raporturile dintre extensiunile termenilor componenţi) celui „comprehensivist” (= 
silogismele redau raporturile dintre notele care formează „comprehensiunea” termenilor 
componenţi). Soluţia sa prevede înlocuirea silogismului categoric, apreciat ca fiind 
riguros, dar tautologic şi deci necreativ, cu „silogismul ipotetic”. De notat că în sens 
modern, LRA utilizează un limbaj intensional, prin prezenţa modalităţilor, dar pentru 
Goblot „modalitatea nu este o proprietate formală a judecăţilor” (p. 166). Propoziţiile 
(judecăţile) modale trebuie să fie supuse unei operaţii de reducere care ar avea ca 
efect eliminarea modalităţilor: „Reducerea propoziţiilor modale constă din a le 
descompune în două propoziţii, una relativă la obiectul asupra căruia se judecă, 
cealaltă relativă la valoarea, originea, cauzele, motivele sau temeiurile judecăţii”  
(p. 161). Aprecierile negative ale lui Goblot nu se adresează numai silogisticii 
tradiţionale, ci şi logicii matematice: „Pentru Algebra logicii, inventatorii săi nu au 
intenţionat niciodată de a urmări altceva decât o notaţie a conceptelor, relaţiilor şi 
operaţiilor elementare de care se ocupă logicienii şi nu şi-au făcut nici o iluzie asupra 
diferenţei care separă descoperirea unui adevăr de inventarea unei notaţii convenabile 
pentru a-l exprima când acesta a fost descoperit” (Cuvânt înainte al autorului,  
p. XVIII). Condus de aceste convingeri şi tratând în spiritul logicii tradiţionale teme 
care aparţin nivelului logicii moderne, Goblot nu a construit în mod explicit un 
sistem logic modal, deşi, după cum am încercat să arăt, LRA conţine elemente de bază 
ale unui astfel de sistem. 

 
 
 

ANNOTATIONS TO A CHAPTER IN THE HISTORY OF LOGIC:  
STRICT IMPLICATION 

 
ABSTRACT 

Modern modal logic did not begin as an attempt to clarify the notions of necessity 
and possibility. Rather, it was directed toward the development of a rigorous account of 
logical implication. It is widely accepted that the work of C. I. Lewis marks the beginning 
of modern modal logic, with his systems of strict implication, around 1918. In this paper I 
show that in the book of Edmond Goblot, Traité de Logique, printed in 1918, but ready for 
printing in 1914, we can find some basic elements of a modal logic system. 
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LOGICA  ISTORIEI  LA  ALEXANDRU  D.  XENOPOL 

  
Aurel M. CAZACU 

 
 
 
 
Negarea capacităţii istoriei de a atinge idealul ştiinţei, descoperirea legilor 

universale, exprimat atât de limpede de Titu Maiorescu în manualul său de Logică, 
începând cu ediţia din 1887, îl vizează, fără a fi menţionat, pe A. D. Xenopol. 

„Printre ştiinţele ce ne sunt cunoscute din învăţământul secundar – scrie în 
acest sens Titu Maiorescu – nu figurează Istoria universală şi nici nu poate figura, 
fiindcă Istoria nu este ştiinţă…În aparenţă, istoria expune întâmplările în forma 
ştiinţelor descriptive, ca fenomene simultane, şi în forma ştiinţelor experimentale, 
ca fenomene succesive, este adică sincronistică şi cronologică. Însă acest mod de 
expunere nu are a face cu sistematizarea, nu prezintă grupări de clase supraordo-
nate ori subordonate, nici stabilirea unui raport cauzal cu acea necesitate invariabilă 
care se formulează în legea naturală…A încercat italianul Vico (Scienza Nuova) şi 
englezul Buckle (Istoria civilizaţiunii în Englitera) să găsească cel puţin câteva legi 
istorice, după analogia legilor din ştiinţele experimentale; dar aceste încercări au 
rămas încercări…Prin urmare Istoria universală nu este ştiinţă.”1 

Printre filosofii şi istoricii europeni care au susţinut caracterul ştiinţific al 
istoriei s-a aflat şi românul A. D. Xenopol. Traseul său de formare intelectuală (a 
studiat filosofia, dreptul şi istoria la Berlin şi Giessen, între anii 1867 şi 1871, 
finalizate cu două doctorate) a fost mijlocit de Maiorescu însuşi şi de membrii 
marcanţi ai societăţii Junimea. Încă din timpul studiilor, Xenopol a publicat în 
Convorbiri literare o serie de articole şi studii istorice cu un pronunţat caracter 
teoretic. Întrucât studiile sale aplicate la realităţile româneşti preconizau alte metode 
de sincronizare cu nivelul de cultură şi civilizaţie a ţărilor occidentale, Xenopol va 
intra în conflict cu mentorul Junimii. Dezvoltarea ştiinţei, o politică vamală protec-
ţionistă, încurajarea industriei naţionale, reorganizarea învăţământului în conformitate 
cu profesiunile cerute de evoluţia economică şi culturală etc. constituiau pentru 
istoricul Xenopol factori modificatori esenţiali pentru progresul societăţii româneşti. 
Preocupările mai mult estetice şi culturale ale membrilor Junimii şi atitudinea 
sceptică faţă de valorile trecutului, exprimată de Maiorescu în articolele O cercetare 
critică asupra poeziei române (1867), În contra direcţiei de astăzi în cultura 
română (1868) şi Direcţia nouă în poezia şi proza română (1872) l-au îndepărtat 
treptat pe Xenopol, întrucât nu se armonizau cu structura sa intelectuală şi crezul 
său ştiinţific. 

După primele şase volume ale monumentalei lucrări Istoria românilor din 
Dacia Traiană (1888-1893), urmată de o ediţie populară în 12 volume (1893) şi un 
compendiu francez în două volume (Paris, 1896) care i-a adus o largă recunoaştere 
şi în afara ţării, Xenopol trece la problema unei ştiinţe şi a unei logici a istoriei, 
deosebită de istoria însăşi. O parte a rezultatelor sunt comunicate la Academie şi la 
Universitatea din Iaşi, iar fragmente din noua construcţie teoretică apar în revista 
ieşeană Arhiva (în 1898 şi 1899) şi în diverse publicaţii străine. 

 
1 Titu Maiorescu, Logica, ediţia  II-a, Editura Librăriei Socec, Bucureşti, 1887, p. 150, 152. 
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În 1899, textul integral al sintezei teoretice apare la Editura Ernest Leroux din 
Paris, sub titlul Les principes fondamentaux de l`histoire (348 p.), iar un an mai 
târziu într-o versiune românească.2 Pe 9 aprilie 1899 Xenopol îşi expune pe scurt la 
Academia Română3 principiile care au prezidat propria cercetare, vizând indirect şi 
obiecţiile incluse în Logica lui Maiorescu. 

Sinteza teoretică, cuprinzând principiile de bază, logica, structura conceptuală 
şi metodele ştiinţei istoriei suscită pretutindeni numeroase discuţii, comentarii şi 
polemici, ceea ce-l determină pe Xenopol să-şi corecteze, nuanţeze sau să-şi 
dezvolte ideile originale în numeroase studii pe care le va publica în ţară, dar mai 
ales în străinătate, în Revue de synthèse historique, Revue philosophique, Revue 
internationale de sociologie, Revue internationale de l`enseignement, Historische 
Zeitschrift, Revista di Sociologia ş.a.  

Unele studii, de înaltă valoare teoretică, printre care Ipoteza şi istoria (1900), 
Noţiunea valorii în istorie (1905), Cauzalitatea în succesiune (1906), Evoluţia în 
istorie (1907), Despre logica istoriei (1909), Teoria şi filosofia istoriei (1909), 
Despre metodă în ştiinţă şi istorie (1910), Ideile de legi şi de prevedere (1913), şi 
în special ediţia a doua revăzută şi adăugită a lucrării din 1899, intitulată La théorie 
de l`histoire (Ernest Leroux, Paris, 1908) au dat naştere la vii discuţii şi analize în 
mediile academice occidentale până în pragul secolului al XXI-lea: Émile Boutroux, 
Paul Lacombe, H. Berr, Richard, Arreàt, Parodi, Meyerson, Gabriel Mond, François 
Furet, Raymond Aron şi Louis Halphen în Franţa, Paul Barth, Ernst Bernheim, 
Oswald Külpe şi H. Rickert în Germania, Francesco Saverio Varano, Benedetto 
Croce şi Angela Giustino Vitolo în Italia, F. Elias de Tojada în Spania, Rodrigo 
Noguera în Columbia, Paul A. Hiemstra în Marea Britanie ş.a.  

Pentru valoarea lucrărilor publicate, Xenopol este ales membru corespondent, 
apoi membru activ al Academiei Române (17 mai 1911), iar Institutul Franţei îi 
conferă titlul de membru corespondent, apoi de asociat, distincţie pe care n-o mai 
primise până la el nici un alt român. 

Deosebirea principială dintre „faptele de repetiţie” (numite „fapte de coexis-
tenţă” în Principiile fundamentale ale istoriei-1899) şi „faptele de succesiune” 
constituie pentru Xenopol temeiul pe care se ridică construcţia sa teoretică. Cele 
două tipuri de fapte se petrec, în viziunea autorului Teoriei istoriei, atât în spaţiu, 
cât şi în timp, condiţii determinante de manifestare a evenimentelor din natură şi 
societate. Timpul însă oferă posibilitatea unor forţe de a exercita acţiunea lor 
transformatoare, în vreme ce el se scurge. De aceea timpul constituie şi criteriul 
după care cele două tipuri de fapte se deosebesc. Faptele de repetiţie se reproduc, 
schimbările şi modificările sunt accesorii, iar generalizarea şi legea formează 
trăsătura lor esenţială. Dimpotrivă, faptele de succesiune, proprii istoriei sunt feno-
mene care suferă schimbări, se diferenţiază, se succed, se modifică, devin altele 
prin influenţa diferitelor forţe exercitate în timp asupra lor. 

În plan spiritual, distincţia dintre identic şi divers în manifestarea fenome-
nelor devine un procedeu logic, când Xenopol propune o clasificare a ştiinţelor în 
teoretice şi istorice, întrucât „repetiţia” reproduce identicul, similarul, comunul, iar 
„succesiunea” accentuează pe unicitate, diversitate, variaţie, diferenţiere, schimbare, 

 
2 A. D. Xenopol, Principiile fundamentale ale istoriei, Tipografia H. Goldner, Iaşi, 1900. 
3 A. D. Xenopol, Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale istoriei, Institutul 

de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti, 1899, Extras din Analele Academiei Române, Seria 
II, Tom XXI, Memoriile Secţiunii Istorice, 12 p. 
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modificare. Există desigur şi fapte de „tranziţie”, însă acestea nu joacă un rol special 
în deosebirea principială dintre cele două categorii de fenomene. 

Tot un procedeu logic este şi conceptul de „serie istorică” sau „serie de 
dezvoltare”, o succesiune în timp a faptelor individuale supuse exclusiv principiului 
cauzalităţii. Conceptul de „serie” introduce în ştiinţele de succesiune ideea de ordine 
logică, similară „legii” ca organizator al faptelor de repetiţie studiate de ştiinţele 
teoretice. Alături de geologie, paleontologie şi teoria descendenţei vieţuitoarelor, în 
concepţia lui Xenopol istoria, cu toate ramificaţiile ei – ştiinţe istorice reale (istoria 
politică şi socială, istoria religiilor, artei, limbajului, moravurilor, dreptului, litera-
turii, filosofiei etc.) şi ştiinţe istorice ideale (istoria matematicii, a diferitelor ştiinţe 
ale naturii, concepţiile istorice etc.) – face parte din seria disciplinelor care 
cercetează fenomenele în succesiune sau dezvoltare în general, unde particularul, 
singularul, diversul nonrepetitiv, funcţie de timp şi de subiectivitatea acţiunilor 
umane, joacă un rol privilegiat. 

Oferind un sens mai larg noţiunii de „istorie”, Xenopol îşi elaborează princi-
piile prin generalizarea faptelor nonrepetitive şi, ceea ce este cu totul remarcabil, 
prin încercarea de a constitui o logică a istoriei, unde concretul şi ireductibilul să 
fie tratate la nivelul purei abstracţii. 

„Noi  socotim că principiul ordonator  al ştiinţei istoriei  –  scrie  în  acest  sens  
A. D. Xenopol – trebuie extras nu numai din studiul ultimului inel al dezvoltării, ci 
din lanţul întreg. Deoarece trebuie luat în considerare că este vorba de a întemeia o 
nouă parte a logicii, alături de logica deductivă a lui Aristotel şi de logica inductivă a 
lui Bacon. Această logică trebuie să se ocupe de înlănţuirea lucrurilor care se succed, 
altminteri nu şi-ar avea raţiunea de a fi, şi nu înţelegem cum ar putea servi principiile 
deduse doar din istoria umană la stabilirea logicii faptelor succesive. Ni se pare 
evident că aceste principii trebuie căutate în dezvoltarea integrală, adăugându-i pentru 
istoria spiritului numai formulele particulare pe care le comportă.”4 

Opinia lui Xenopol este probabil şi un răspuns dat lui Maiorescu, care-şi 
exprimase tranşant concepţia despre logică şi despre ştiinţă ca sistem. 

„Cercetarea mai de aproape asupra axiomelor matematice – scrie Maiorescu 
în manualul său de Logică – trebuie rezervată pentru ceea ce se numeşte Filosofia 
matematicii şi nu  se ţine de Logică. Căci astfel Logica ar fi silită să  vorbească  cu 
de-amănuntul de formele speciale ale fiecărei ştiinţe şi să cuprindă părţi deosebite 
de Logica matematicii, Logica fizicii, Logica biologiei, Logica politicii, chiar 
Logica istoriei, cum se şi face în unele manuale engleze şi franceze. Aceasta însă 
ne pare o greşală de sistem…Nu credem că Logica poate trage vreun folos din 
doborârea tuturor îngrădirilor ce o deosebesc de alte ştiinţe.”5 

În logica tradiţională, Élie Rabier, de pildă, divide logica în formală (gene-
rală) şi aplicată (specială sau metodologie), iar Louis Liard, în formală (pură sau 
teoretică) şi aplicată (particulară sau metodologie). Dacă prima secţiune a logicii 
tratează despre formele gândirii (noţiuni, judecăţi şi raţionamente), operaţiile logice 
cu aceste forme (definiţii, clasificări, diviziuni, deducţii, demonstraţii, inducţii etc.) 
sunt plasate în metodologie, cum, de altfel, va proceda şi Maiorescu, începând cu 
ediţia a II-a a Logicii (1887). Însă operaţiile logice sunt aplicaţii sau particularizări 
ale celor trei forme în diferite ştiinţe, care uneori conduc şi la descoperirea unor noi 
tipuri de raţionare, implicit la o relativă autonomie a logicii ştiinţei respective. 

 
4 A. D. Xenopol, Teoria istoriei, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, 

Cap. III, Caracterul ştiinţific al istoriei, § Caracterul ştiinţei. Lege şi valoare, p. 94-95. 
5 Titu Maiorescu, Logica, Ediţia a II-a, 1887, p. 127-128. 
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Contrar opiniei lui Maiorescu, logica diferitelor ştiinţe s-a autonomizat treptat 
încă din vremea sa, iar „logica istoriei”, la care lucra de pe atunci şi A. D. Xenopol, 
este şi astăzi un teren al căutărilor autentice, al disputelor şi analizelor. 

Analiza logică a ştiinţei aflată în „contextul descoperirii” ori în „contextul 
justificării”, numită astăzi „logica ştiinţei”, studiază modul specific în care procesele 
şi respectiv schemele logice se manifestă într-un domeniu sau altul al ştiinţei. O 
deosebită importanţă este acordată astăzi studierii rolului şi specificului definiţiilor, 
clasificărilor, deducţiei (în special axiomatizării), inducţiei şi explicaţiei în domenii 
mai puţin elaborate logic. Unii teoreticieni consideră, şi pe bună dreptate, că uneori 
este mai eficient să se pornească de la scheme particulare ale logicii, care pot 
deveni scheme generale în domeniul ştiinţific cercetat. În matematică, de pildă, se 
utilizează scheme de raţionare generale ca inducţia matematică, scheme de recursie 
sau raţionamente de relaţie, în biologie cu precădere o teorie particulară a clasifi-
cării, în fizică o teorie specifică a definiţiei etc. Parafrazându-l pe Kant, o disciplină 
este sau devine ştiinţă câtă logică încorporează, întrucât informaţia, vector al 
cunoaşterii şi cercetării, fără prelucrare logică nu devine încă ştiinţifică. 

În principiu şi la nivelul epocii, acest lucru l-a avut în vedere Xenopol, ceea ce 
a culminat cu o teorie ştiinţifică a istoriei fundamentată pe o logică specifică. Acest 
travaliu creativ n-a fost înţeles de Maiorescu, de vreme ce conaţionalul său nici nu 
este amintit în prima ediţie a studiului Literatura română şi străinătatea (1882). În 
partea privitoare la studiul istoriei, Maiorescu scria în 1882 cu prea mare severitate: 

„Ştiinţa istoriei (dacă putem numi istoria o ştiinţă) este aproape părăsită în 
generaţia română de astăzi.”6 

În 1893, când acelaşi studiu este reeditat, Xenopol intră sub incidenţa spiritului 
caustic al marelui critic, întrucât este amintit doar într-o notă de subsol: 

„d. Al. Xenopol, numit mai târziu profesor la Universitatea din Iaşi, a terminat 
în 6 volume Istoria românilor, o dovadă cel puţin de mare stăruinţă.”7 

În acelaşi an, tratamentul necruţător faţă de Xenopol este întâlnit şi într-o 
scrisoare în care Simion Mehedinţi era îndemnat să părăsească studiul geografiei 
pentru a face istorie „în sensul şcolii lui Ranke, nu fantasmagorism à la Haşdeu,   
Xenopol, N. Densuşeanu.”8 

Xenopol este urmărit implacabil şi după 11 ani. În Adaos la 1908, un postscrip-
tum la a treia reeditare a studiului Literatura română şi străinătatea (1908), Maiorescu 
îşi exprimă, fără temei, următoarea judecată de valoare: 

„d. Al. Xenopol a mai publicat, între altele, 2 volume despre Cuza-Vodă, fără 
nici o însemnătate…şi se vede încurcat în formularea unei pretinse legi istorice.”9 

 Aşadar, problema capitală pe care A. D. Xenopol a urmărit să o rezolve, 
neînţeleasă de Maiorescu şi contrară opiniei sale, a fost în ultimă instanţă o problemă 
de logică. Forma logică este, în concepţia lui Xenopol, „seria istorică” sau „seria de 
dezvoltare”, sprijinită pe relaţiile cauzale dintre faptele succesive, individuale, irepe-
tabile. În Teoria istoriei investigaţia metodologică are drept punct de plecare diver-
sitatea particularului, individualului, concretizat în „monumente” (vestigii pre-isto-
rice, unelte, stâlpi, cuvinte din diferite limbi, cântece vechi, dansuri populare, idoli etc.) 

 
6 Titu Maiorescu, Critice, vol. II, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, p. 254. 
7 Ibidem, p. 254. 
8 I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol. IX, Editura Bucovina, Bucureşti, 

1937, p. 249. 
9 Titu Maiorescu, Critice, vol. II, Bucureşti, 1967, p. 264-265. 
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şi „documente” (legi, tratate politice şi comerciale, inscripţii mortuare, scrisori, cronici 
etc.), urme ale trecutului. Însă faptele individuale nu înseamnă încă istorie. Numai 
prin subordonarea lor într-o „serie” devin semnificative şi interpretabile, iar inserierea 
se realizează printr-un „nexus cauzal”.  

Cauzalitatea faptelor de succesiune reprezintă pentru Xenopol o categorie 
sintetizatoare, universală, care include şi o anumită concretitudine. Orice cauză conţine 
simultan forţa şi condiţiile, iar acţiunea lor combinată şi desfăşurată în timp este 
indispensabilă pentru a determina apariţia sau modificarea fenomenelor. Însă „seria 
istorică” nu se identifică la Xenopol cu legitatea, ci se constituie prin stabilirea 
raporturilor de cauzalitate între fapte şi întâmplări, fără a fi şi reductibile la ele. 
Spre deosebire de comportamentul faptelor de repetiţie, cauzele au în istorie rolul 
de a justifica sau motiva evenimentele. În esenţă, Xenopol se referă la un proces de 
generalizare istorică sau „serială” în care se răstoarnă tradiţionalul raport din logica 
clasică dintre conţinut şi sferă. Cauzalitatea, devenită element logic în cadrul seriei, 
reprezintă o situaţie mult mai complexă decât simplul raport de cauzalitate indivi-
duală care poate părea contingent. 

În Principiile fundamentale ale istoriei, precum şi în Teoria istoriei, Xenopol 
produce însă şi o eroare logică, epistemologică şi metodologică, numită regressus in 
infinitum, când se referă la cauzalitate, întrucât explicaţia cauzală10 poate merge din 
fenomen în fenomen până dincolo de pragul istoriei umane. De pildă, domnia regelui 
Carol I din dinastia de Hohenzollern îşi află cauza în cererea aducerii unei dinastii 
străine de către hotărârea divanurilor ad-hoc, acţiune determinată la rândul ei de 
instinctul de conservare a poporului român, la care se alătură unele condiţii, precum 
instabilitatea domniilor de până atunci, provocate de amestecul turcilor în Principate. 
Cu astfel de explicaţii cauzale, rezultat al ascensiunii din treaptă în treaptă, Xenopol 
ajunge până la întemeierea Principatelor, ocuparea Daciei de către Traian, imigrarea 
arienilor în Europa, preistoria imigrărilor, originea speciei umane şi originea vieţii. 

Aceeaşi eroare logică poate fi identificată şi în explicarea acţiunilor unice din 
istorie ale marilor personalităţi (întemeietorii de religii, apariţia marilor cuceritori, 
legislatori, artişti, savanţi ş.a.) sau ale hazardului (ex: cumplita iarnă din 1812 pe 
care Napoleon a întâmpinat-o în cruciada împotriva Rusiei). Exercitate şi prin 
mediul unor condiţii generale, acţiunile unice pot fi explicate până la cauzele care, 
urmărite în timp, au făcut posibilă apariţia societăţilor, chiar a Universului. 

Pe de altă parte, pentru Xenopol istoria cercetează numai faptele frecvente, 
ceea ce se întâmplă, nu şi tendinţele viitoare ale evenimentelor. Altfel spus, istoria 
nu poate face previziuni. În studiul Ideile de legi şi de prevedere (1913), Xenopol 
îşi va corecta această poziţie, oferind istoriei şi capacitate previzională, posibili-
tatea întrevederii unor linii mari ale evoluţiei. 

În viziunea lui Xenopol istoria este o ştiinţă, contrar concepţiilor lui Al. Bain, 
Schopenhauer sau Seignobos care îi contestau acest atribut. Acest statut conţine însă 
şi condiţia de a demonstra existenţa singularităţii, a diversităţii. Uneori demonstraţiile 
în istorie pot fi fructuoase atât cu privire la evenimentele trecute, cât şi la cele 
ipotetice, însă în ambele situaţii ele necesită dovezi concrete. În Teoria istoriei 
autorul este conştient de faptul că raţionamentul deductiv sau inductiv tradiţional 
trebuie modificat şi adaptat în ştiinţele de succesiune:  

„Dacă s-ar obiecta că sistemul seriilor nu se potriveşte deloc cu noţiunea de 
sistem ştiinţific, aşa cum a fost ea determinată de logica ştiinţelor, vom răspunde că 

 
10 A. D. Xenopol, Teoria istoriei, Bucureşti, 1997, Cap. II – Dubla formă a cauzali-

tăţii, § Cauzalitatea în succesiune, p. 60-63. 
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această logică este incompletă, aşa cum am văzut mai sus în raportul dintre sferă şi 
conţinut; că nu se bazează decât pe o parte a cunoaşterii realităţii, aceea privitoare la 
faptele de repetiţie; că logica succesiunii mai aşteaptă un Aristotel sau un Bacon al 
ei; că logica actuală, care recunoaşte doar legea ca bază a ştiinţei, nu poate admite un 
sistem de adevăruri înălţat pe alte baze şi altfel constituit decât cel care are drept 
element organizator noţiunea de lege; că filosofia şi logica unei epoci trebuie să se 
conformeze exigenţelor spiritului şi niciodată acesta din urmă nu se poate supune 
rutinei filosofice. Dacă noile adevăruri, noile sisteme şi noile ştiinţe, pe care dezvol-
tarea spiritului le scoate din adâncul necunoscutului, nu încap în cadrele prea strâmte 
ale logicii tradiţionale, credem că aceasta trebuie lărgită şi nu se cuvine ca noii 
oaspeţi să fie alungaţi, pentru motivul că nu se ştie unde pot fi găzduiţi. Aşadar, 
elementele pe care se bazează caracterul ştiinţific al disciplinelor care tratează despre 
succesiune sunt noţiunea generală a seriei şi sistemul format de aceste serii.”11 

În Teoria istoriei, ca şi în prima ediţie din 1899, termenul de „logica istoriei” 
sau „logica succesiunii” este folosit mai rar. El apare explicit într-un studiu publicat 
în Historische Zeitschrift (29 mai 1909), intitulat Zur Logic der Geschichte (Despre 
logica istoriei), semnalat în anul 2001 de Alexandru Surdu12 în revista Academica. 
În acest studiu, dar şi în capitolul XIII, intitulat Despre metodă în istorie, din 
volumul Teoria istoriei, Xenopol nu mai aşteaptă un nou Aristotel sau un nou 
Bacon, ci înarmează investigaţia metodologică cu o operaţie logică particulară pe 
care o numeşte „inferenţă”.  

Prin aplicarea inferenţei, considerată „metoda istoriei per excellentiam”, se 
pot descoperi fapte individuale necunoscute cu ajutorul celor cunoscute sau, altfel 
spus, se conchide existenţa altor fapte sau cauze individuale care nu ne sunt cunoscute 
prin atestare directă. Trei forme de inferenţă13 analizează Xenopol, diferenţiate în 
funcţie de poziţia pe care faptul căutat îl ocupă în raport cu faptul cunoscut, care 
implică şi o atitudine faţă de timp: urcătoare, laterală şi descendentă. 

(1) Inferenţa „urcătoare” (ascendentă) este asemănătoare „inducţiei individuale”, 
întrucât faptul istoric căutat precede faptul care serveşte pentru a-l descoperi. Dacă de 
la o anumită dată, exemplifică Xenopol, documentele nu mai sunt semnate de rege ci 
de fiul său se conchide că tatăl a decedat sau a abdicat, deşi aceste situaţii nu sunt 
atestate direct; faptul că barbarii cereau necontenit romanilor permisiunea de a intra 
în Imperiu se inferă drept cauză atracţia exercitată de civilizaţia romană asupra lor. 

(2) Inferenţa „laterală”, similară unei „legi de repetiţie aplicată unui caz 
particular”, după cum precizează Xenopol, este o situaţie în care faptul necunoscut 
coexistă cu cel cunoscut. Astfel, prezenţa bronzului la un popor care nu cunoaşte 
decât cuprul, determină pe istoric să admită fie provenienţa străină a obiectelor din 
bronz fie importul cositorului necesar fabricării aliajului; prezenţa unor cuvinte 
asemănătoare în două limbi diferite probează că cele două popoare au utilizat 
noţiuni relativ comune, înainte de a se fi separat. 

(3) Inferenţa „descendentă”, analoagă unei „deducţii individuale”, are loc 
când faptul cunoscut determină să se conchidă existenţa unui fapt ulterior. Dacă o 

 
11 A. D. Xenopol, Teoria istoriei, Bucureşti, 1997, Cap. III – Caracterul ştiinţific al 

istoriei, § Caracterul ştiinţific al istoriei. Seria, p. 109-110. 
12 Alexandru Surdu, Probleme de logica istoriei la A. D. Xenopol, în Academica, XI, nr. 

11-12 (131-132), septembrie-octombrie, 2001, p. 26. 
13 A. D. Xenopol, Despre metodă în istorie, în Teoria istoriei, Bucureşti, 1997, Cap. 

XIII, § Stabilirea faptelor şi a cauzelor lor prin inferenţă, p. 358-359.  
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inscripţie consemnează anul morţii unui personaj istoric, iar cronicile raportează 
fapte care s-au desfăşurat ulterior datei, se conchide că faptele ori sunt pur şi 
simplu inventate, ori au fost greşit datate. 

Spre deosebire de raţionamentul deductiv sau inductiv din logica clasică, şi 
care operează cu treceri de la universal la particular şi invers, în toate cele trei proce-
dee ale inferenţei istorice concluzia are doar o valoare ipotetică până la descoperirea 
dovezii concrete (monumente sau documente ale trecutului). Această situaţie provine 
din natura înlănţuirii cauzale în succesiune care poate da naştere la mai multe rezul-
tate, întrucât efectul nu rezultă în mod necesar din cauză. Inferenţa stabileşte o relaţie 
între un fenomen individual şi altul real sau ideal prin intermediul unui element străin 
celor două fenomene, sugerat uneori de vagi indicii ale trecutului. 

Inducţia şi deducţia, operaţii logice curente în alte discipline, pot fi utilizate şi 
în istorie, precizează Xenopol,14 însă numai pentru explicarea aspectelor generale, 
uniforme, repetitive sau abstracte ale fenomenelor. Pe calea inducţiei se stabilesc 
mai întâi principiile generale care guvernează faptele de repetiţie, iar din aceste 
principii generale se pot deduce ulterior faptele individuale. Consecinţele dezastroase 
ale falsificării monedelor, exemplifică Xenopol, se pot stabili pe cale inductivă, iar 
cazurile particulare pe cale deductivă. În mod asemănător, naşterea aristocraţiei, 
puterea preoţilor, formarea marilor oraşe, corupţia morală, starea agricultorului, riva-
litatea între pretendenţii la tron, prezenţa cuvintelor similare în limbi diferite, şi 
cazurile se pot multiplica la infinit, pot fi formulate inductiv şi, odată cunoscute, pot 
servi la explicarea, pe cale deductivă, a faptelor particulare pe care le va prezenta 
dezvoltarea. 

În consideraţiile sale asupra posibilităţii inferenţei ca metodă logică de trecere 
de la un fapt individual la altul, de la o serie la alta, Xenopol introduce şi un termen 
mijlocitor, ceva asemănător cu fundamentul inducţiei, pe care îl denumeşte uneori 
„element general”, alteori „ideea seriei” sau „tendinţe dominante ale seriilor”, mai 
frecvent însă „legi abstracte”. Aşadar în cadrul „seriilor istorice”, în afară de faptele 
individuale ar acţiona şi „legi abstracte”, care mijlocesc explicarea unor procese 
istorice complexe. Aceste aşa-zise legi ar fi, după Xenopol, instinctul de conservare, 
progresul, imitaţia, evoluţia spirituală, acţiunea geniului, cererea şi oferta etc. Probabil 
raportul cauzal individual, văzut ca „sufletul istoriei”, i s-a părut lui Xenopol nesatis-
făcător pentru a acoperi în mod real întreaga problematică a evoluţiei şi cunoaşterii. 
Cu siguranţă însă, în teoria sa asupra „seriei istorice”, Xenopol a încercat prin 
introducerea termenului mijlocitor să confrunte două orizonturi logice, epistemo-
logice şi metodologice fundamentate pe fapte de repetiţie şi pe fapte de succesiune 
pentru a le uni, a le valorifica şi a le fructifica în sistemul său. 

Istoric şi gânditor de reală valoare, prin opera sa, Xenopol stabileşte contactul 
între ştiinţa românească şi cea europeană. Atitudinea lui Maiorescu faţă de Xenopol 
este asemănătoare celei aplicate lui Vasile Conta sau Nicolae Vaschide. Influenţat 
de cele trei stadii teoretizate de Auguste Comte, marele critic considera că în faza 
de dezvoltare a poporului nostru, abia deşteptat la formele mai înalte ale vieţii 
culturale, creaţiile proprii ar fi premature şi deci condamnate la imperfecţie. Însă 
prin Teoria istoriei (1908) şi studiile adiacente publicate între anii 1900 şi 1913,  
A. D. Xenopol a dovedit că gândirea românească a intrat definitiv pe făgaşul 
afirmării creatoare, similară celei occidentale, uneori devansând-o. Într-adevăr, 
numeroasele analize şi referinţe din literatura de specialitate de pretutindeni îl 
situează pe Xenopol în postura de veritabil clasic al teoriei şi filosofiei istoriei. 

 
14 A. D. Xenopol, Teoria istoriei, Bucureşti, 1997, p. 357. 
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LOGICS OF HISTORY FROM ALEXANDRU D. XENOPOL 
 

ABSTRACT 

This study, entitles Logics of history from Alexandru D. Xenopol reiterates a 
culminating point of Romanian research. The problem of a science and of a logic of history, 
different from the history itself, is approached by A. D. Xenopol in the theoretical synthesis 
Les principes fondamentaux de l`histoire (Paris, 1899). The 2-rd edition La Théorie de 
l`histoire (Paris, 1908), with numerous corrections, shades and developments, will cause 
intense discussions and analyses in the Western academic environments until the beginning 
of the 21-st century. 

The theoretical synthesis is also an indirect and polemic answer to the objections 
included in the Logics of Titu Maiorescu. Contrary to Maiorescu`s opinions, the logics of the 
various scienses has progressively become autonomous from his times, and the „history 
logics” in which A. D. Xenopol was working then keeps on being a land of authentic 
searches, of disputes and analyses. 
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ASPECTE SEMANTICE DEFINIŢIONALE ALE RELAŢIEI 

DE CONSECINŢĂ LOGICĂ 
         

Gabriel ILIESCU 
    
 
 
Articolul de faţă este urmarea unui întreg a cărui parte întâi a apărut într-un 

număr anterior al Studiilor de Filosofie ale Analelor Universităţii Spiru Haret. Astfel 
că numerotarea actuală a paragrafelor o continuă pe cea din numărul anterior.  

Prin semantică, discursivul încetează de a mai face autoincursiuni, trecând în 
faza excursiunilor cu ajutorul unor elemente de legătură care sunt funcţiile 
semantice. Extradiscursivul poate fi lumea stărilor de fapte sau a stărilor mentale. 
Unui atom predicativ conform căruia un obiect are o proprietate îi corespunde 
semantic un element extradiscursiv diferit de cel al unei iterări a aceluiaşi atom 
prin modalizatorul accept că, cred că, ştiu că. În primul caz extradiscursivul constă 
în posedarea de către obiect a proprietăţii denotate de către simbolul predicativ. În 
al doilea caz extradiscursivul constă în starea mentală de acceptare, de credinţă, de 
cunoaştere că obiectul are acea proprietate.   

Scopul semanticii în cele ce urmează este definirea relaţiei de consecinţă 
logică. Ceea ce necesită definirea prealabilă a unor concepte semantice. Cu privire 
la acestea s-a pornit de la câteva consideraţii de bază. Conceptele semantice pot fi 
dispuse, la nevoie, sub forma un graf care conţine atât concepte primitive cât şi 
derivate. Conceptul primitiv este interpretarea. Un prim concept derivat este cel de 
satisfacere, pe baza lui se defineşte cel de adevăr, apoi din adevăr şi interpretare se 
defineşte modelul. Pe baza acestora putem defini tautologia, contradicţia, infirmabi-
litatea, realizabilitatea şi relaţia de consecinţă logică. Definiţiile fac recurs unele la 
altele. Graful exprimă ordinea acestui recurs al definiţiilor. Conceptele de satisfacere 
şi adevăr apoi model şi interpretare sunt distincte, ultimele două poate chiar sub 
raportul statutului ontologic a ceea ce denotă. Corespunzător acestora urmărirea 
scopului s-a făcut prin parcurgerea următoarelor puncte: 

 
4.2. Elemente de legătură extralingvistică - semantica logicii predicatelor de  
        ordinul I 
4.2.1. Definiţii ale interpretării 
4.2.2. Definiţii ale satisfacerii 
4.2.3. Definiţii ale valorii de adevăr 
4.2.4. Definiţii ale modelelor  
4.2.5. Două versiuni utilizate în definirea conceptelor subsumate consecinţei 
 
Celor patru concepte semantice le corespund patru seturi de definiţii. Parcurge-

rea traseelor recursivităţii în cadrul acestor seturi de reguli, ca şi între ele, poate fi 
caracterizată prin perechile de termeni: sintetic/analitic şi endogen/exogen. Termenii 
sintetic/analitic se referă la formula considerată. Formula de referinţă se ia ca un 
întreg în cazul versiunii sintetice, sau prin descompunerea ei în părţile componente în 
cazul celei analitice. Recursul endogen/exogen se referă la un anume set de reguli 
dintre cele corespunzătoare celor patru concepte.  

Recursul endogen are loc în cadrul unuia şi aceluiaşi set de reguli pentru 
determinarea interpretării, satisfacerii, adevărului sau modelului unei formule cu 
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conective logice derivate sau cuantori. Formulele atomare se iau ca prime pentru 
oricare dintre cele patru seturi de reguli. Ele nu fac recurs endogen la nici o altă 
formulă, ci poate doar un recurs exogen la alte seturi de reguli. Formulele deschise 
conjunctive şi disjunctive fac recurs la cele atomare. Formulele implicative fac recurs 
la cele disjunctive şi la negaţii, iar echivalenţele fac recurs la conjuncţii, apoi la 
implicaţii. Formulele ce debutează cu un cuantor universal fac recurs la conjuncţie de 
instanţieri exhaustive iar cele ce debutează cu un cuantor existenţial fac recurs la 
disjuncţie de astfel de instanţieri. Formulele instanţiate provenind din cuantori, la 
rândul lor fac recurs la reguli pentru cuantorii sau conectivele din structura sintactică 
a formulei de sub cuantorul cu care debutează formula. Toate fac în ultimă instanţă 
recurs la regula de interpretare pentru formulele atomare. Recursul la acestea se face 
fie direct, ca în cazul celor ce conţin conectivele prime (conjuncţie, disjuncţie), fie 
indirect, ca în cazul celor ce conţin conective derivate (implicaţie, echivalenţă), sau 
cuantori. Recursul la formula atomară marchează sfârşitul recursului endogen.  

Recursul exogen în determinarea aceloraşi aspecte semantice ale unei formule 
are loc prin recurs la un set de reguli anterior, deci exterior celui de referinţă.  
Definirea adevărului unei formule face recurs la setul de reguli pentru satisfacerea 
acesteia. Definirea modelului se bazează pe recursul la setul de reguli pentru adevăr 
şi la cele pentru interpretare. Prin intermediul adevărului se face recurs la setul de 
reguli pentru satisfacere şi interpretare. Setul  de reguli pentru interpretare fiind 
prim, de aici nu se mai poate face recurs exogen.  

Versiunea sintetică presupune considerarea formulei ca întreg în contextul în 
care definiensul ei face recurs la seturi de reguli anterioare, deci exterioare celui de 
referinţă. Astfel că latura sintetică este legată de aceea a recursului exogen. Versiu-
nea analitică presupune descompunerea formulei în părţi componente cu scopul de 
a arăta că definiens-ul ei se reduce la definiensul unui alt conectiv anterior definit 
în cadrul aceluiaşi set de reguli şi în, ultimă instanţă, la atomi. Versiunea sintetică 
este legată de recursul exogen, iar cea analitică de recursul endogen. Ca urmare, va 
exista un cvartet  de reguli (pentru interpretare, satisfacere, adevăr, model) ce poate 
fi construit în (cel puţin) două versiuni din punctul de vedere al traseelor de recursi-
vitate parcurse: analitic-endogen şi sintetic-endogen-exogen. În cele ce urmează au 
fost avute în vedere clase de reguli semantice şi definiţii a căror succesiune reproduce 
ordinea conceptelor semantice schiţate verbal anterior.  

 
4.2.1.Definiţii ale interpretării 

În context logic semantic, a interpreta înseamnă a pune în legătură o secvenţă 
de semne bine formată a unui limbaj, aici al logicii predicatelor de ordinul 1, cu 
elemente extralingvistice. Variabilele se interpretează prin oricare obiect al dome-
niului în mod succesiv, constantele individuale, prin exact un singur asemenea 
obiect. Termenii complecşi de simboluri funcţionale aplicate la alţi termeni se pun de 
asemenea în corespondenţă cu obiecte ale domeniului în funcţie de tipurile de termeni 
care intră în alcătuirea arităţii simbolului funcţional. Simbolurile predicative se 
interpretează prin punere în corespondenţă cu exact o singură proprietate din domeniu. 
Agregând interpretările simbolurilor predicative cu cele ale termenilor obţinem 
fapte atomare, agregând interpretările faptelor atomare şi ale formulelor cuantifi-
cate obţinem stări de fapte nu neapărat empirice sau actuale. Unele surse prefigurează 
aceste idei [1, pag.27], altele le spun mai explicit [10, pag. 264], [8, pag. 231-235]. 

Se distinge între expresia interpretată şi interpretarea acesteia, adică ceea ce 
denotă. Nu se confundă interpretantul sau semnificaţia expresiei cu un eventual 
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interpret sau persoană care interpretează şi care ar ţine de o teorie a interpretării 
exterioară logicii. Existenţa unei interpretări pentru o formulă dată nu înseamnă că 
interpretarea formulei este o stare de fapt care chiar are loc. Aceasta ar însemna că 
prin însăşi stabilirea interpretării se întrupează o realitate. Pe lângă lumile în care 
un obiect are o anume proprietate, există cel puţin o lume posibilă în care acel 
obiect sau proprietatea de referinţă nu există, sau deşi există amândoi totuşi 
obiectul nu are proprietatea. Interpretarea atribuită unei formule este aceeaşi 
indiferent de cele două tipuri de lumi posibile.  

Urmează câteva reguli de interpretare pentru cele menţionate, iar dintre 
formule doar pentru cele afirmative în logica predicatelor de ordinul 1. În stânga 
semnului ⇔ este definiendum-ul, iar în dreapta aceluiaşi semn este definiens-ul. 
Scrierea între parantezele <>, [] semnifică în genere elemente extralingvistice. 
Dintre acestea: < > stau pentru stări de fapte, iar [] marchează obiecte. Scrierea < 
AD[d1], BD[d1] > semnifică simultaneitatea faptelor prin care obiectul [d] posedă 
proprietatea A şi B, pe când scrierea < AD[d1] >, < BD[d1] > semnifică 
alternativitatea neexclusivă a celor două fapte. „Avi”stă pentru alfabet de variabile 
individuale, „Aci” stă pentru alfabet de constante individuale, „Af” stă pentru 
alfabet de simboluri funcţionale şi „AP” stă pentru alfabet de simboluri predicative.  

 
D ≠ ∅ 
x∈Avi ⊃ ℑ(x) = ℑv(x) = [d] 
a∈Aci ⊃ ℑ(a) = ℑc(a) = [d] 
f∈Af ⊃ ℑ(f) = ℑc(f) = [fD] 
P∈AP ⊃ ℑ(P) = ℑc(P) = [PD] 
ℑ(f(t1, …, tn)) = ℑ(f)[ℑ(t1), …, ℑ(tn)]  
ℑ(A(t1,…, tn)) = <AD[d1,…, dn]> ⇔ ℑ(A)[ℑ(t1),…, ℑ(tn)] = < AD[d1,…, dn] > 
ℑ((t1 = t2)) = <d = d> ⇔ (ℑ(t1) = ℑ(t2)) = <d = d> 
ℑ(A(x) & B(x)) = <AD[d], BD[d]> ⇔ ℑ(A(x)) ∩ ℑ(B(x)) = <AD[d], BD[d] > 
ℑ(A(x) v B(x)) = <<AD[d]>, <BD[d]>> ⇔ ℑ(A(x)) ∪ ℑ(B(x)) = <<AD[d]>, 

<BD[d] >> 
ℑ(A(x) ⊃ B(x)) = << [d]∉AD >, < BD[d] >> ⇔ ℑ(~A(x) v B(x)) = << [d]∉AD >, 

<BD[d] >> 
ℑ(A(x) ≡ B(x)) = <<[d]∉AD, [d]∉BD>, <AD[d], BD[d]>> ⇔ ℑ((A(x) ⊃ B(x)) 

& (B(x) ⊃ A(x))) = <<[d]∉AD, [d]∉BD>, <AD[d], BD[d] >> 
ℑ(∀x α(x)) = <αD[d1], …, αD[dn] > ⇔ ∀d(d∈D ⊃ ℑ(α(x), x/d) = <αD[d] >) = 

<αD[d1], …, αD[dn] > 
ℑ(∃x α(x)) = <<αD[d1] >,…, <αD[dn] >> ⇔ ∃d(d∈D & ℑ(α(x), x/d) = <αD[d] 

>) = <<αD[d1]>,…, <αD [dn]>> 
Prin satisfacere se poate stabili ce înseamnă a fi adevărat într-o interpretare 

[1, pag. 30]. Urmează că: 1 adevărul este simbol funcţional metateoretic ce conţine 
argumentele: formula de referinţă şi interpretarea acesteia; 2 interpretarea precede 
satisfacerea; 3. pe baza interpretării şi satisfacerii putem defini adevărul. În cadrul 
setului de definiţii ale interpretării recursul este analitic şi exclusiv endogen.  
Trebuie să fie analitic deoarece este setul prim în ordinea definirii consecinţei sau 
ultimul la care se face recurs, venind dinspre aceasta. Definiţiile interpretării oferă 
substratul ultimelor decompozări  posibile. Trebuie să fie exclusiv endogen, deoarece 
nu mai există un alt set de reguli anterior lui astfel încât să fie posibil recursul 
exogen. Începând cu definiţiile satisfacerii şi terminând cu cele pentru model sunt 
posibile ambele versiuni de recurs: atât cea sintetică-exogenă cât şi cea analitică 
endogen-exogenă. 
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4.2.2. Definiţii ale satisfacerii 
4.2.2.1. Versiunea sintetic-exogenă 

ℑ(A(t1,…, tn))╞ A(t1,…, tn) ⇔ ℑ(A(t1,…, tn)) = <AD[d1,…, dn]> 
ℑ((t1 = t2))╞ (t1 = t2) ⇔ ℑ((t1 = t2)) = <d = d>  
ℑ(A(x) & B(x))╞ A(x) & B(x) ⇔ ℑ(A(x) & B(x)) = <AD[d], BD[d]> 
ℑ(A(x) v B(x))╞ A(x) v B(x) ⇔ ℑ(A(x) v B(x)) = <<AD[d]>, <BD[d]>> 
ℑ(A(x) ⊃ B(x))╞ A(x) ⊃ B(x) ⇔ ℑ(A(x) ⊃ B(x)) = <<[d]∉AD>, <BD[d]>> 
ℑ(A(x) ≡ B(x))╞ A(x) ≡ B(x) ⇔ ℑ(A(x) ≡ B(x)) = <<~AD[d], [d]∉BD>, <AD 

[d], BD[d]>> 
ℑ(∀x α(x))╞ ∀x α(x) ⇔ ℑ(∀x α(x)) = <αD[d1], …, αD[dn]>  
ℑ(∃x α(x))╞ ∃x α(x)) ⇔ ℑ(∃x α(x)) = <<αD[d1]>,…, <αD[dn]>>  
 
4.2.2.2.Versiunea analitic-endogen exogenă 
 
ℑ(A(t1,…, tn))╞ ℑ(A(t1,…, tn)) ⇔ ℑ(A(t1,…, tn)) = <AD[d1,…, dn]> 
ℑ((t1 = t2))╞ (t1 = t2) ⇔ ℑ((t1 = t2)) = <d = d>  
ℑ(A(x) & B(x))╞ A(x) & B(x) ⇔ ℑ(A(x))╞ A(x) & ℑ(B(x))╞ B(x) 
ℑ(A(x) v B(x))╞ A(x) v B(x) ⇔ ℑ(A(x))╞ A(x) v ℑ(B(x))╞ B(x) 
ℑ(A(x) ⊃ B(x))╞ A(x) ⊃ B(x) ⇔ ℑ(~A(x) v B(x))╞ ~A(x) v B(x) 
ℑ(A(x) ≡ B(x))╞ A(x) ≡ B(x) ⇔ ℑ((A(x) ⊃ B(x)) & (B(x) ⊃ A(x)))╞ (A(x) ⊃ 

B(x)) & (B(x) ⊃ A(x)) 
ℑ(∀x α(x))╞ ∀x α(x) ⇔ ∀d(d∈D ⊃ ℑ(α(x), x/d)╞ α(x)) = (d1∈D ⊃ ℑ(α(x), 

x/d1)╞ α(x)) &…& (dn∈D ⊃ ℑ(α(x), x/dn)╞ α(x))   
ℑ(∃x α(x))╞ ∃x α(x) ⇔ ∃d(d∈D & ℑ(α(x), x/d)╞ α(x)) = (d1∈D & ℑ(α(x), 

x/d1)╞ α(x)) v…v (dn∈D & ℑ(α(x), x/dn)╞ α(x))   
 
Tarski prefigura definiţia relaţiei de satisfacere cu privire la o funcţie 

propoziţională de către obiecte singulare oarecare sau de către un şir de obiecte prin 
exemple precum tripletul numerelor 2, 3 şi 5 satisfac ecuaţia 2 + 3 = 5 sau prin John 
şi Peter satisfac condiţia „X şi Y sunt fraţi”. El mai adăuga că este relativizată pentru 
o anumită limbă, dar totuşi se poate dezvolta o metodă generală pentru construirea 
unor definiţii pentru o clasă vastă de limbi formalizate [14, pag. 290].  

 
4.2.2.3. Definirea formulelor realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii 

şi a consecinţei prin interpretare şi satisfacere 
În ceea ce o formulă bine formată presupusă a aparţine limbajului logicii 

predicatelor de ordinul 1. Tautologiile (T), realizabilele (R), infirmabilele (I), 
contradicţiile (C) au definiţii la trei niveluri: 1. Interpretările formulelor şi domeniile 
de interpretare sunt metavariabile deschise; 2. doar interpretările sunt cuantificate, în 
timp ce metavariabilele pentru domeniu rămân libere; 3. Inclusiv metavariabilele 
pentru domeniu sunt cuantificate în unele definiţii. 

T1.1. T(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (ℑ(A, D)) = <F> 
& ℑ(A, D))╞ A)) 

T1.2. T1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃  (ℑ(A, D)) = <F> 
& ℑ(A, D))╞ A)) 

T1.3. T2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃  (ℑ(A, D)) = 
<F> & ℑ(A, D))╞ A)) 
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R1.1. R(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D)) = <F> & 
ℑ(A, D))╞ A) 

R1.2.R1(A, D) =df ∃<F> ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D)) = <F> & 
ℑ(A, D))╞ A) 

R1.3. R2(A) =df ∃D ∃<F> ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D)) = <F> 
& ℑ(A, D))╞ A) 

I1.1. I(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D)) ≠ <F> & 
ℑ(A, D)╞/A) 

I1.2. I1(A, D) =df ∃<F>∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D)) ≠ <F> & 
ℑ(A, D)╞/A) 

I1.3. I2(A) =df ∃D∃<F>∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & ℑ(A, D) ≠ <F> & 
ℑ(A, D)╞/A) 

C1.1. C(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (ℑ(A, D)) ≠ <F> 
& ℑ(A, D))╞/ A)) 

C1.2. C1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (ℑ(A, D)) ≠ <F> 
& ℑ(A, D))╞/ A)) 

C1.3.C2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (ℑ(A, D)) ≠ <F> 
& ℑ(A, D))╞/ A)) 

 
Relaţia de Consecinţă logică este definită similar, la mai multe niveluri:  

1. metavariabila pentru domeniu este deschisă; 2. metavariabila pentru domeniu este 
cuantificată: întâi existenţial şi apoi universal. Metavariabilele stau după cum urmează: 
S pentru setul de premise, iar C pentru concluzie.  

(╞1.1.1). S╞D C =df ∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ ((<F>∈ℑ(S, 
D)) & <F>╞ S) ⊃ (<F>∈ℑ(C, D)) & <F>╞ C))) 

(╡1.1.2). S╞D C =df ∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ ((<F>∉ℑ(C, 
D)) v <F>╞/ C) ⊃ (<F>∉ℑ(S, D)) v  <F>╞/ S))) 

(╞1.1.3). S╞D C =df ~∃<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈ℑ(S, D)) 
& <F>╞ S & (<F>∉ℑ(C, D)) v  <F>╞/ C))) 

(╞1.2.1). S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ ((<F>∈ℑ(S, 
D)) & <F>╞ S) ⊃ (<F>∈ℑ(C, D)) &  <F>╞ C))) 

(╡1.2.2). S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ ((<F>∉ℑ(C, 
D)) v <F>╞/ C) ⊃ (<F>∉ℑ(S, D)) v  <F>╞/ S)))  

(╞1.2.3). S╞ C =df ~∀D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈ℑ(S, 
D)) & <F>╞ S & (<F>∉ℑ(C, D)) v  <F>╞/ C))) 

 (╞1.3.1). S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ 
((<F>∈ℑ(S, D)) & <F>╞ S) ⊃ (<F>∈ℑ(C, D)) &  <F>╞ C))) 

(╡1.3.2). S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ ((<F>∉ℑ(C, 
D)) v <F>╞/ C) ⊃ (<F>∉ℑ(S, D)) v  <F>╞/ S)))  

(╞1.3.3). S╞ C =df ~∃D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈ℑ(S, 
D)) & <F>╞ S & (<F>∉ℑ(C, D)) v  <F>╞/ C))) 

 
4.2.3. Definiţii ale adevărului 

Definiendumul adevărului pune în corespondenţă formule cu stări de fapte 
prin intermediul interpretărilor. Trebuie indicată prin funcţia semantică a interpre-
tării care este referinţa formulei pentru a se putea stabili pe căi extralogice dacă ea 
este adevărată. Condiţia stabilită prin definiţie este ca interpretarea să satisfacă 
formula [1, pag. 30].  
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4.2.3.1. Versiunea sintetică exogenă 
Val(A(t1,…, tn), ℑ(A(t1,…, tn))) = 1⇔ ℑ(A(t1,…, tn))╞ A(t1,…, tn) 
Val((t1 = t2), ℑ(t1 = t2)) = 1 ⇔ ℑ(t1 = t2)╞ t1 = t2 
Val(A(x) & B(x), ℑ(A(x) & B(x))) = 1 ⇔ ℑ(A(x) & B(x))╞ A(x) & B(x) 
Val(A(x) v B(x), ℑ(A(x) v B(x))) = 1 ⇔ ℑ(A(x) v B(x))╞ A(x) v B(x) 
Val(A(x) ⊃ B(x), ℑ(A(x) ⊃ B(x))) = 1 ⇔ ℑ(A(x) ⊃ B(x))╞ A(x) ⊃ B(x) 
Val(A ≡ B, ℑ(A(x) ≡ B(x))) = 1 ⇔ ℑ(A(x) ≡ B(x))╞ A(x) ≡ B(x) 
Val(∀x α(x), ℑ(∀x α(x))) = 1⇔ ℑ(∀x α(x))╞ ∀x α(x) 
Val(∃x α(x), ℑ(∃x α(x))) = 1⇔ ℑ(∃x α(x))╞ ∃x α(x) 
 

4.2.3.2. Versiunea analitică endogen-exogenă. 
Val(A(t1,…, tn), ℑ(A(t1,…, tn))) = 1 ⇔ ℑ(A(t1,…, tn)) ╞ A(t1,…, tn) 
Val((t1 = t2), ℑ(t1 = t2)) = 1 ⇔ ℑ(t1 = t2) ╞ t1 = t2 
Val(A(x) & B(x), ℑ(A(x) & B(x))) = 1 ⇔ Val(A(x), ℑ(A(x))) = 1 & Val(B(x), 

ℑ( B(x))) = 1 
Val(A(x) v B(x), ℑ(A(x) v B(x))) = 1 ⇔ Val(A(x), ℑ(A(x))) = 1v Val(B(x), 

ℑ( B(x))) = 1 
Val(A(x) ⊃ B(x), ℑ(A(x) ⊃ B(x))) = 1 ⇔ Val(~A(x) v B(x), ℑ(~A(x) v 

B(x))) = 1 
Val(A(x) ≡ B(x), ℑ( A(x) ≡ B(x))) = 1 ⇔ Val(((A(x) ⊃ B(x)) & (B(x) ⊃ 

A(x)), ℑ((( A(x) ⊃ B(x)) & (B(x) ⊃ A(x)))) = 1  
Val(∀x α(x), ℑ(∀x α(x))) = 1⇔ ∀d(d∈D ⊃ val(α(x), ℑ(α(x), x/d) = 1) = 

(d1∈D ⊃ val(α(x), ℑ(α(x)), x/d1) = 1) &…& (dn∈D ⊃ val(α(x), ℑ(α(x)), x/dn) = 1) 
Val(∃x α(x), ℑ(∀x α(x)) = 1⇔ ∃d(d∈D & val(α(x), ℑ(α(x), x/d) = 1) = 

(d1∈D ⊃ val(α(x), ℑ(α(x)), x/d1) = 1) v…v (dn∈D ⊃ val(α(x), ℑ(α(x)), x/dn) = 1) 
 

4.2.3.3. Definire prin valoare de adevăr a formulelor 
realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii şi a consecinţei 

Tautologie, realizabilitate, infirmabilitate, contradicţie  
T2.1. T(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
T2.2. T1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
T2.3. T2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
R2.1. R(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
R2.2. R1(A, D) =df ∃<F> ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
R2.3. R2(A) =df ∃D ∃<F> ∃[d]( ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) = 1) 
I2.1. I(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
I2.2. I1(A, D) =df ∃<F>∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
I2.3. I2(A) =df ∃D∃<F>∃[d](ℑ(t, Di) = [d] & [d]∈<F> & val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
C2.1. C(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
C2.2. C1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
C2.2. C2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ val(A, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
Relaţia de Consecinţă logică 
 (╞2.1.1) S╞D C =df ∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (val(S, ℑ(t, D)) 

= 1) ⊃ val(C, ℑ(t, D)) = 1) 
(╞2.1.2) S╞D C = df ∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (val(C, ℑ(t, D)) 

≠ 1) ⊃ val(S, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
(╞2.1.3) S╞D C = df ~∃<F>›[d] (ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(S, ℑ(t, D)) = 

1) & val(C, ℑ(t, D)) ≠ 1) 
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 (╞2.2.1) S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d] (ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & (val(S, ℑ(t, D)) 
= 1) ⊃ val(C, ℑ(t, D)) = 1) 

(╞2.2.2) S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d] (ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & (val(C, ℑ(t, D)) 
≠ 1) ⊃ val(S, ℑ(t, D)) ≠ 1) 

(╞2.2.3) S╞ C =df ~∀D∀<F>∀[d] (ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(S, ℑ(t, 
D)) = 1) & val(C, ℑ(t, D)) ≠ 1) 

(╞2.3.1) S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (val(S, ℑ(t, 
D)) = 1) ⊃ val(C, ℑ(t, D)) = 1) 

(╞2.3.2) S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d] ((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (val(C, ℑ(t, 
D)) ≠ 1) ⊃ val(S, ℑ(t, D)) ≠ 1) 

(╞2.3.3) S╞ C =df ~∃D∃<F>∃ [d] (ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & val(S, ℑ(t, D)) 
= 1) & val(C, ℑ(t, D)) ≠ 1) 

 
4.2.4. Definiţii ale modelelor şi contramodele 

4.2.4.1. Versiunea sintetică exogenă 
M(A(t1,…, tn)) = <AD[d1,…, dn] > ⇔ ℑ(A(t1,…, tn)) = <AD[d1,…, dn] > & 

val(A(t1,…, tn), ℑ(A(t1,…, tn))) = 1 
M((t1 = t2)) = < d = d > ⇔ ℑ(t1 = t2) = < d = d > & Val(t1 = t2, ℑ(t1 = t2)) = 1 
M(A(x) & B(x)) = < A[d], B[d] > ⇔ ℑ(A(x) & B(x)) = < A[d], B[d] > & 

Val(A(x) & B(x), ℑ(A(x) & B(x))) = 1  
M(A(x) v B(x)) = << A[d] >, < B[d] >> ⇔ ℑ(A(x) v B(x)) = << A[d] >, < 

B[d] >> & Val(A(x) v B(x), ℑ(A(x) v B(x))) = 1 
M(A(x) ⊃ B(x)) = < [d]∉A >, < B[d] > ⇔ ℑ(A(x) ⊃ B(x)) = < [d]∉A >, < 

B[d] > & Val(A(x) ⊃ B(x), ℑ( A(x) ⊃ B(x))) = 1 
M(A(x) ≡ B(x)) = << [d]∉A, [d]∉B >, < A[d], B[d] >> ⇔ ℑ(A(x) ≡ B(x)) = 

<< [d]∉A, [d]∉B >, < A[d], B[d] >> & Val(A(x) ≡ B(x), ℑ(A(x) ≡ B(x))) = 1 
M (∀x α(x)) = < α[d1],…,α[dn] > ⇔ ℑ(∀x α(x)) = < α[d1],…, α[dn] > & 

Val(∀x α(x), ℑ(∀x α(x))) = 1) 
M(∃x α(x)) = << α[d1] >,…, < α[dn] >> ⇔ ℑ(∃x α(x)) = << α[d1] >,…, < α[dn] >> 

& Val(∃x α(x), ℑ(∃x α(x))) = 1) 
 

4.2.4.2. Versiunea analitică endogen-exogenă. 
M(A(t1,…, tn)) = < AD[d1,…, dn] > ⇔ ℑ(A(t1,…, tn)) = < AD[d1,…, dn] > & 

Val(A(t1,…, tn), ℑ(A(t1,…, tn))) = 1 
M((t1 = t2)) = < d = d > ⇔ ℑ(t1 = t2) = < d = d > & Val(t1 = t2, ℑ(t1 = t2)) = 1 
M (A(x) & B(x)) = < A[d], B[d]  > ⇔ M(A(x)) ∩  M(B(x)) = < A[d], B[d]  > 
M (A(x) v B(x)) = << A[d] >, < B[d] >> ⇔  M(A(x)) ∪ M(B(x)) = << A[d] >, 

< B[d] >> 
M (A(x) ⊃ B(x)) = << [d]∉A >, < B[d] >> ⇔ M(~A(x) v B(x)) = << [d]∉A >, 

< B[d] >> 
M(A(x) ≡ B(x)) = << [d]∉A, [d]∉B >, < A[d], B[d] >> ⇔ M((A(x) ⊃ B(x)) 

& (B(x) ⊃ A(x))) = << [d]∉A, [d]∉B >, < A[d], B[d] >> 
M(∀x α(x)) = < αD[d1],…, αD[dn] > ⇔ ∀d(d∈D ⊃ M(α(x), x/d) = < αD[d] > ) 

= (d1∈D ⊃ M(α(x), x/d1) = < αD[d1] > ) &.. & (dn∈D ⊃ M(α(x) x/dn) = < αD[dn] > ) 
M(∃x α(x)) = < αD[d1] >,…, < αD[dn] > ⇔ ∃d(d∈D & M(α(x), x/d) = < αD[d] > ) 

= (d1∈D & M(α(x) , x/d1) = < αD[d1] > ) v.. v (dn∈D & M(α(x) x/dn) = < αD[dn] > ) 
 
Tarski îşi întemeiază definirea noţiunii de model pe aceea de satisfacere. Un şir 

arbitrar de obiecte care satisface orice funcţie propoziţională a clasei L se va numi 
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model sau realizare a clasei L de propoziţii. El mai punctează că în cazul particular 
în care clasa L se compune dintr-o singură propoziţie, fie aceasta X atunci modelul 
clasei L se restrânge la modelul lui X  [14, pag. 291]. Similitudinea tarskiană între 
model şi realizare este compatibilă cu asumarea de aici, prin care modelul este o stare 
de fapte care are loc sau este presupusă astfel prin definiţie. Deosebirile asumate aici 
faţă de Tarski sunt că: între satisfacere şi model ar trebui introdus adevărul, şi apoi 
că modelul nu este chiar un obiect ci un fapt. Nu există obiecte nude de proprietăţi ci 
doar obiecte cu proprietăţi, ceea în particular înseamnă posedarea de însuşiri sau 
participarea la relaţii. Dar tocmai acestea constituie ceea ce aici am numit fapte, în 
secţiunea despre elemente extralingvistice. Considerarea obiectului nud de proprietăţi 
este o abstracţie metodologică. Urmează cel puţin că modelul diferă de interpretare. 
Astfel, dacă ℑ este model al unei formule atunci ℑ satisface această formulă [1, pag. 31]. 
Apoi în definirea relaţiei de consecinţă şi nu numai, se face în funcţie de interpretări 
care sunt modele [1, pag. 32, 33], astfel că modelele par a fi gândite ca o specie de 
interpretări.   

 
4.2.4.3. Definire prin model a formulelor 

realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii şi a consecinţei 
Tautologie, realizabililitate, infirmabilitate, contradicţie 
T3.1. T(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
T3.2. T1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
T3.3. T2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
R3.1. R(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
R3.2. R1(A, D) =df ∃<F> ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
R3.3. R2(A) =df ∃D ∃<F> ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(A, ℑ(t, D))) 
I3.1. I(A, D, <F>) =df ∃[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
I3.2. I1(A, D) =df ∃<F>∃[d]( ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
I3.3. I2(A) =df ∃D∃<F>∃[d]( ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
C3.1. C(A, D, <F>) =df ∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
C3.2. C1(A, D) =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
C3.3. C2(A) =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ <F>∉M(A, ℑ(t, D))) 
 
Relaţia de Consecinţă logică 
(╞3.1.1) S╞D C =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (<F>∈M(S, ℑ(t, 

D)) ⊃ <F>∈M(C, ℑ(t, D)) 
(╞3.1.2) S╞D C =df ∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (<F>∉M(C, ℑ(t, 

D)) ⊃ <F>∉M(S, ℑ(t, D)) 
(╞3.1.3) S╞D C =df ~∃<F>∃ [d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(S, ℑ(t, 

D)) & <F>∉M(C, ℑ(t, D)) 
(╞3.2.1) S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & (<F>∈M(S, ℑ(t, 

D)) ⊃ <F>∈M(C, ℑ(t, D)) 
(╞3.2.2) S╞ C =df ∃D∀<F>∀[d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & (<F>∉M(C, ℑ(t, 

D)) ⊃ <F>∉M(S, ℑ(t, D)) 
(╞3.2.3) S╞ C =df ~∃D∃<F>∃ [d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(S, ℑ(t, 

D)) & <F>∉M(C, ℑ(t, D)) 
(╞3.3.1) S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (<F>∈M(S, 

ℑ(t, D)) ⊃ <F>∈M(C, ℑ(t, D)) 
(╞3.3.2) S╞ C =df ∀D∀<F>∀[d]((ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F>) ⊃ (<F>∉M(C, 

ℑ(t, D)) ⊃ <F>∉M(S, ℑ(t, D)) 



 139

(╞3.3.3) S╞ C =df ~∃D∃<F>∃ [d](ℑ(t, D) = [d] & [d]∈<F> & <F>∈M(S, ℑ(t, 
D)) & <F>∉M(C, ℑ(t, D)) 

 
Absenţa relaţiei de consecinţă ar fi exprimabilă prin mutarea negaţiei de pe 

definiens pe definiendum, altfel spus, prin aplicarea bilaterală a negaţiei. Ceea ce 
presupune găsirea unei stări de fapte cu dublu statut semantic: model al premiselor 
şi contramodel al concluziei [1, pag. 32].  

 
(╞3.4) S╞/ C ⇔ ∃< F >(<F>∈M(S)) & <F>∉M(C)) 
 
Negaţia aplicată asupra semnului consecinţei pentru a exprima absenţa acestei 

relaţii nu se distribuie vreunuia dintre termenii relaţiei de consecinţă ci ea se aplică  
asupra definiens-ului. Astfel că S╞/ C nu presupune că S╞ ~C [1, pag. 33]. 
Folosind noţiunea de model, Tarski defineşte mai departe noţiunea de consecinţă, 
utilizând simbolurile X şi K în locul lui C şi S folosite aici. Propoziţia X este 
consecinţă logică a propoziţiilor clasei K (K╞ X) dacă şi numai dacă, orice model 
al clasei K este totodată şi model al propoziţiei X. [14, pag. 291]. Substituind în 
simbolizarea utilizată mai sus la punctele╞3.1.1-╞3.3.3 se obţine o versiune mai 
asemănătoare ca formă cu a lui Tarski: 

 
(╞3.54) K╞ X ⇔ ∀< F > (M(K) = < F >) ⊃ M(X) = < F >)  
(╞3.6) K╞ X ⇔ ∀< F >(M(X) ≠ < F > ⊃ M(K) ≠ < F >) 
(╞3.7) K╞ X ⇔ ~∃< F >(M(K) = < F >) & M(X) ≠ < F >) 
 
Asemeni lui Tarski, definiens-ul de mai sus al consecinţei, poate face recurs 

la cele pe care se întemeiază definiţia modelului. S-a arătat că definiţia consecinţei 
poate fi reexprimată astfel încât să conţină ca termeni de bază, în diferite versiuni: 
adevăr sau satisfacere şi interpretare. Definiţia relaţiei de consecinţă suportă 
observaţia de a fi eterogenă. Definiendum-ul stă pentru o posibilă legătură la nivel 
discursiv. Spre deosebire, definiens-ul este în cadru elementelor ce fac legătura 
între discurs elementele extralingvistice. Ceea ce arată că chiar dacă multitudinea 
schemelor de inferenţă, ca forme sintactic particulare de manifestare a relaţiei de 
consecinţă, s-ar extinde potenţialmente infinit, totuşi extinderile nu sunt arbitrare 
fie şi măcar din motivul că ele sunt guvernate de un substrat semantic.  

 
4.2.5. Două versiuni utilizate în definirea conceptelor subsumate consecinţei 
Pentru definirea celor patru concepte semantice prin seturi de reguli specifice 

s-au folosit două versiuni de recurs: exogen, păstrând formula nedescompusă şi endogen,  
descompunând formula. Urmează o caracterizare relativ detaliată, deşi sintetică a celor 
două versiuni.  

Versiunea sintetic-exogenă. Definirea sintetică a satisfacerii, a valorii de adevăr, 
şi a modelului pentru principalele tipuri de formule, nu se face prin descompunere ci 
sunt luate ca întreg. Se face recurs la un set de reguli exterioare şi anterioare celui 
curent. În cazul satisfacerii se face recurs la setul de reguli pentru interpretare. În 
cazul valorii de adevăr se face recurs la setul de reguli pentru satisfacere. În cazul 
modelului se face recurs la setul de reguli pentru adevăr şi la cel pentru interpretare. 
Pentru toate formulele fără cuantori recursia este precisă şi evidenţiabilă chiar la 
nivel metateoretic. Atât pentru formulele atomare de ambele tipuri: A(t1,…, tn) şi t1 = t2, 
cât şi pentru formulele deschise ce conţin conective logice de tip: A(x) & B(x), …, 
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A(x) ≡ B(x), satisfacerea face recurs la regula de interpretare specifcă fiecăreia dintre 
ele; adevărul face recurs la o regulă de satisfacere specifică fiecăreia dintre ele; modelul 
face recurs la o pereche compusă dintr-o regulă de interpretare şi una de satisfacere 
specifică fiecăreia dintre formulele date. Oricare regulă pentru o formulă fără cuantori 
dintr-un set de reguli are o omoloagă a sa într-un set de reguli anterior prin definiţie, 
deci exterior celui dat.  

Versiunea analitică endogen-exogenă. Definirea analitică a satisfacerii, a valorii 
de adevăr şi a modelului pentru principalele tipuri de formule, se face prin descom-
punerea acestora. Se face recurs combinat: întâi endogen de la formulele neatomare 
spre cele atomare, apoi exogen. Pentru formulele fără cuantificatori, recursul este 
precis orientat. Pentru formulele atomare, indiferent de setul de reguli considerat, recursul 
este exogen, cu unele diferenţe. Astfel, pentru interpretarea atomilor se face recurs 
exogen la funcţii de interpretare specifice pentru simboluri predicative, funcţionale, 
variabile şi constante individuale pe care le conţine tipul de atom avut în vedere. 
Pentru satisfacerea atomilor se face recurs la interpretarea acestora. Pentru adevărul 
atomilor se face recurs la satisfacerea acestora. Pentru modelul atomilor se face 
recurs la o pereche de reguli dintre care una pentru adevăr şi alta pentru interpretare. 
Pentru oricare dintre cele patru seturi de reguli, dacă s-a ajuns cu analiza la nivel 
atomar, de aici, recursul continuă de la un set de reguli pentru caracterizarea seman-
tică a atomilor la alt set de reguli anterior prin definiţie celui dat. Deci traiectoria 
recursului este precisă. Prin intermediul secvenţei exogene a recursului la atomi se 
stabileşte legătura între cele mai avansate şi cele mai primitive concepte semantice. 
Pentru formulele ce conţin doar conective logice, indiferent de setul de reguli consi-
derat, recursul endogen este acelaşi. Precizia lui este evidenţiabilă inclusiv la nivel 
metateoretic. Astfel pentru formulele ce conţin doar conective logice prime precum: 
A(x) & B(x) şi A(x) v B(x), sub supoziţia că nu mai conţin alte conective logice, se 
face recurs la cele atomare. Pentru formulele ce conţin conective logice derivate se 
face recurs astfel: pentru A(x) ⊃ B(x) se face recurs la disjuncţie şi negaţie; pentru 
A(x) ≡ B(x)  se face recurs la conjuncţie şi implicaţie. Formulele ce conţin conective 
logice prime care nu mai au în structura sintactică alte conective sau cuantori, fac 
recurs direct la formulele atomare. Formulele ce conţin conectivele logice derivate 
fac recurs indirect la formulele atomare. Prin intermediul acestora recursul se 
continuă exogen. Formulele cu cuantificatori pun probleme semantice comune pentru 
ambele versiuni de recurs. Pentru formule fără cuantificatori, coerenţa proprie 
calculului la nivelul metalimbajului obiect este prezentă chiar aici la nivel metateo-
retic. Această coerenţă pare a se rupe în cazul formulelor cu cuantificatori.  

Fie de exemplu semantica formulelor cuantificate universal arătată deja şi în 
cadrul acesteia un determinator semantic unic pentru interpretare şi model: Δ = {ℑ, 
M}. Forma generică a formulelor cuantificate universal este ∀xα(x). Astfel de 
formule confruntă cu probleme precum: 1 asigurarea recursivităţii versus menţio-
narea ideii metateoretice a cantităţii de obiecte din domeniu la care se face refe-
rinţă; 2 pierderea coerenţei recursivităţii datorită indeterminării sintactice a lui α.  

1. Prima dintre probleme se referă la eventual două variante în care s-ar putea 
expune semantica unei asemenea formule. O variantă asigură coerenţa recursului 
dar nu menţionează ideea metateoretică a cantităţii de obiecte despre care se vorbeşte. 
A doua variantă menţionează această cantitate dar întrerupe coerenţa recursului.  

 
1. Δ(∀x α(x)) = < αD[d1],…, αD[dn] > ⇔ Δ(α(a1) &…& α(an)) = Δ(α(a1) 

∩…∩ α(an)) = < αD[d1],…, αD[dn] > 
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2. Δ(∀x α(x)) = < αD[d1],…, αD[dn] > ⇔ ∀(d∈D ⊃ Δ(α(x), x/d) = αD[d] ) 
2.1. ∀d(d∈D ⊃ Δ(α(x), x/d) = αD[d] ) = Δ(α(x), x/d1) = αD[d1] &…& Δ(α(x), 

x/dn) = αD[dn]    
2.2. Δ(∀x α(x)) = < αD[d1],…, αD[dn] > ⇔ Δ(α(x), x/d1) = αD[d1] &…& 

Δ(α(x), x/dn) = αD[dn]   (2.1 –2.2) 
 
Varianta (1) evidenţiază recursul la regula conjuncţiei ceea ce este posibil în 

condiţiile în care nu se menţionează ideea metateoretică a cantităţii universale de 
obiecte din domeniul de referinţă. Varianta (2-2.2) evidenţiază ideea metateoretică 
a cantităţii universale de obiecte din domeniul de referinţă (2) dar nu apare 
continuitatea recursivităţii la celelalte reguli pentru interpretare sau model. Varianta 2 
este reductibilă la conjuncţia: Δ(α(x), x/d) = αD[d1] &…& Δ(α(x), x/dn) = αD[dn] şi 
porneşte de la ∀d(d∈D ⊃ Δ(α(x), x/d) = αD[d] ) care este echivalentul prin 
definiţie al lui ∀x α(x), a cărui desfăşurare este o conjuncţie de implicaţii instan-
ţiate exhaustiv prin obiecte aparţinând domeniului. Admitem ca adevăraţi antecedenţii 
instanţiaţi. Ceea ce nici nu este explicit spus în calculul efectiv şi nici nu rezultă cu 
necesitate că ar trebui să fie aşa. Astfel se pot degaja consecvenţii cu aceleaşi 
instanţieri ca ale antecedenţilor prin modus ponens. Cu supoziţia că d∈D are loc 
pentru fiecare dintre cele n instanţieri ale lui d, se poate degaja conjuncţia de la 2.2. 
Dar este discutabil cât de justificabilă este supoziţia menţionată. Pentru versiunea 
sintetic exogenă a recursului această problemă apare prin recursul în ultimă instanţă 
la regulile pentru interpretarea formulei cuantificte universal.  Pentru versiu-nea 
analitic endogen-exogenă a recursului această problemă apare pentru fiecare dintre 
cele patru seturi de reguli.  

2. Presupunem acum rezolvată problema căilor pe care s-a ajuns la Δ(α(x), x/d) 
= αD[d1] &…& Δ(α(x), x/dn) = αD[dn]. Indiferent de această cale şi indiferent de 
tipul de recurs în cadrul căruia ne aflăm, α(x) continuă să pună problema structurii 
sintactice neprecizate. Conform acesteia α(x) poate conţine după cuantorul ∀ un şir 
de cuantori, eventual alte conective logice, sau poate fi o formulă atomară. Relativ la 
cuantori problema pusă deja se reiterează. Pentru conectivele logice se va face recurs 
la regulile specifice acelor conective. Pentru cazul că ∀xα(x) este un atom monadic 
cuantificat universal, se face recurs la regulile pentru formule atomare. Ca atare 
structura sintactică a lui  α(x) nefiind precizată la nivel metateoretic lasă deschise 
toate aceste versiuni posibile de recurs rupând continuitatea recursivităţii.  

 
Concluzii 

Apar ambiguităţi dublate care necesită de tot atâtea distincţii în privinţa 
conceptului de model.  

1. Se distinge între modelul ca element al discursului (natural sau artificial) şi 
modelul ca fapt. În speţă, model este un simbol funcţional metateoretic, deci un 
element al limbajului simbolic adoptat aici pe de o parte şi un fapt, deci un element 
extralingvistic pe de altă parte. În logica predicatelor de ordinul 1 orice model este 
un fapt conform căruia un obiect: are o însuşire, participă la un n-uplu ordonat 
împreună cu alte obiecte cu care stabileşte o relaţie ordonată, este identic cu sine 
însuşi, sau modelul este stare de lucruri mai complexă. Nu orice fapt în sine este un 
model semantic. Există fapte nedenotate de către nici o secvenţă de semne. Prin 
urmare faptele nedescoperite sau în epocile preistorice nu sunt modele. Eventual cu 
un fapt se petrece un dublu eveniment (in sens wrightian): atât unul epistemic cât şi 
unul semantic. Evenimentul epistemic ar însemna tranziţia faptului de la necunoscut 



 142

de nici un agent epistemic la cunoscut de către vreunul dintre agenţi epistemici. 
Evenimentul semantic ar însemna tranziţia faptului de la situaţia în care nu este 
model al nici unei formule la cea de model al vreuneia. Se poate risca ipoteza că 
este valabilă implicaţia bicondiţională între cele două tipuri de evenimente:  

 
∀x ~K(x, < F >) T ∃x K(x, <F>) ≡ ∀A <F>∉M(A) T ∃A <F>∈M(A) 
 
2. Se distinge între două posibile determinaţii semantice ale unuia şi aceluiaşi 

fapt  relativ la una şi aceeaşi formulă: faptul-interpretare şi faptul-model. Conform 
definiţiilor adoptate pentru model şi pentru interpretare urmează că dacă o formulă 
are model atunci are şi o interpretare iar faptul-model coincide cu faptul-interpretare, 
fără a fi valabilă conversa implicaţiei.  

 
∀A∃<F> (<F>∈M(A) ⊃ M(A) = ℑ(A)) 
 
3. Mulţimea faptelor, fie ele atomare, indiferent de statutul lor semantic nu se 

suprapun cu mulţimea obiectelor. Unul şi acelaşi obiect având mai multe proprietăţi 
este protagonistul mai multor fapte atomare. Invers mai multe obiecte pot participa 
un singur fapt atomar ca atunci când se întâmplă că persoana lui Socrate are însuşirea 
de a fi cârn şi relaţia de soţ cu persoana Xantipei. Astfel persoana lui Socrate participă 
la două fapte atomare, iar faptul atomar ce revine la relaţia de căsătorie între 
Socrate şi Xantipa cuprinde doi indivizi distincţi. 

4. Atomul de tip t1 = t2 poate sugera mai multe versiuni ale conceptului de 
fapt.  1. Faptul denotativ că termenii: t1 şi  t2 denotă acelaşi obiect al domeniului; 
 2 faptul denotativ că termenul t1 denotă obiectul ℑ(t1); 3 faptul denotativ că termenul 
t2 denotă obiectul ℑ(t2); 4 faptul că obiectul ℑ(t1) este exact acelaşi cu obiectul ℑ(t2). 
Prin extindere chiar derivarea ar putea fi un fapt de natură discursivă. Dar atunci 
din cunoaşterea de către un agent a unei baze de cunoştinţe şi din faptul că din acea 
bază derivă o anume consecinţă nu mai derivă că agentul cunoaşte şi acea consecinţă. 
Căci faptul derivării ca orice fapt poate fi cunoscut şi la fel de bine necunoscut.  

5. Argumentarea este reconstruibilă ca şi consecinţă iar consecinţa poate fi 
deconstruită ca argumentare. Dar relaţia de consecinţă prin diferitele forme particu-
lare care sunt schemele de inferenţă este constitutivă pentru gândirea umană. Apoi, 
conduitele argumentative din diferitele situaţii acţionale sunt marcate de interesele 
agenţilor argumentatori. De aceea asemenea conduite sunt reconstruibile conform 
cu anumite scheme de inferenţă pentru că sunt obţinute de către agenţi prin decon-
struirea acelora. Deconstruirea urmăreşte interesele persuasive de moment ale agentului 
argumentator.  

6. Relaţia de consecinţă ar putea să stea pentru condiţia umană a dependenţei 
de necunoscutul din propriile premise cunoscute. Adevărul concluziilor este garantat 
adevărul premiselor şi de corectitudinea procesului inferenţioanl. Se poate reproşa 
că oricum concluzia este prezentă în premise şi deci nu aduce nimic nou. Obiecţia 
ar fi că pentru baze de cunoştinţe foarte mari, reproşul şi soluţia sunt inoperante. 
Este insignifiant, în anumite situaţii acţionale, că este prezentă concluzia în setul de 
premise dacă nu ştim cum să o derivăm în timp util. Concluzia poate denota o stare 
de lucruri pe cât de necesară acţiunii, pe atât de inaccesibilă direct senzorial.  

7. Consecinţă şi excepţie. Faptul că relaţia de consecinţă merge de la premise 
adevărate spre concluzii adevărate se poate lua ca o excepţie de la condiţionalii: 1. 
dacă se avansează de la premise adevărate spre o propoziţie nouă atunci aceasta 
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este riscant să fie falsă. 2 dacă se vrea eliminarea erorii atunci trebuie rămas la 
propoziţiile iniţiale. Relaţia de consecinţă se constituie în dublă excepţie: 1. deşi se 
avansează de la premise adevărate spre o propoziţie nouă totuşi nu este riscant ca 
aceasta să fie falsă. 2 deşi se vrea eliminarea erorii din cunoaştere, totuşi nu trebuie 
rămas la propoziţiile iniţiale. 

8. Consecinţă, mişcare, repaos. Caracterizarea relaţiei de consecinţă la 
nivelul definiendum-ului prin termeni precum „urmează”, „decurge”, sugerează că 
în cadrul acestei relaţii ar avea loc o mişcare. Sugestia se potriveşte doar nivelul 
calculului, al lingvisticului. De altfel observarea mişcării semnelor prin diferite 
scheme de inferenţă, poate crea satisfacţie intelectuală de asemenea natură încât 
perceperea mişcării discursive conduce la autonomizarea acestuia. Sub raport 
semantic nu are loc o mişcare la nivelul stărilor  de fapte. Dacă ar fi aşa atunci un 
atom care ar menţiona o proprietate în premise fiind adevărat, ar fi fals în 
concluzie, deşi schema de inferenţă prin care a fost obţinut ar fi corectă. Ori se 
consideră că pentru perioada enunţării raţionamentului fie că obiectele nu se 
schimbă fie că dacă totuşi are loc o schimbare aceasta este neglijabilă practic, 
neafectând valoarea de adevăr a concluziei. Astfel concluzia „citită” în cheie 
semantică nu dezvăluie un fapt nou ci unul pregândit de către premise.   

9. Se poate reproşa că accesul la stări de fapte  prin relaţia de consecinţă este 
îndelung şi greoi, pe când o eventuală percepere a aceloraşi fapte despre care vorba 
în concluzie este simplă. Dar acest reproş ignoră că relaţia de consecinţă este utilă 
tocmai acolo unde accesul cognitiv la stări de fapte de care suntem dependenţi nu 
este posibil altfel, în timp ce trebuie luată o decizie de acţiune întemeiată tocmai pe 
cunoaşterea lor.    

10. Se poate ivi ipoteza dacă nu cumva constantele individuale am putea 
admite o descriere modalizată a semanticii lor. Interpretarea unei constante printr-un 
obiect ar trebui întărită cu ideea că această interpretare are loc în toate lumile 
posibile în care există acel obiect. 

 
ℑ(a) = d ⇔ ∀wi((d∈D & R(w, wi)) ⊃ ℑ(a, wi) = d)  
 
Astfel, logica predicatelor ar putea conţine unele deschideri către alte logici 

precum cea modală. Conceptele semantice pentru definirea consecinţei ar putea fi 
utilizate pentru definirea acesteia şi în alte limbaje, cu condiţia adăugării 
elementelor specifice acelora.   
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SEMANTIC AND DEFINITIONAL ASPECTS OF THE LOGIC 
CONSEQUENCE RELATION 

 
ABSTRACT 

This paper is trying to define the concept of logical consequence in the first order 
logic predicate language. I supose I can start from primitiv concept of interpretation, 
continue with satisfaction, truth and finish the list of semantical concepts with model. The 
last one is constitutiv for the definiens of the concept consequnece. I pretend there is a 
distinction between: model and interpretation and this has quite a pratical and every day 
life importance even for the theory of manipulation which I am not refering at. Among the 
problems I am not answering at is the conexion of this definition with consequneces 
expressed in natural language. I think that what I am trying to do, in the most general sens, 
is to give an orderded univers of the concepts contributing to the definition of the relation 
of logical consequence. 
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ANALIZA CONTRAFACTUALILOR PRIN SEMANTICA LUMILOR 

POSIBILE 
  

Dragoş BÎGU 
 

 
Logica ne poate ajuta în analiza anumitor propoziţii din limbajul comun. Ea ne 

poate ajuta să  înţelegem mai bine tot ceea ce ne  asumăm implicit când asertăm chiar 
şi cea mai simplă propoziţie. În cele ce urmează, voi vorbi despre analiza unui 
anumit tip de propoziţii: propoziţiile contrafactuale. Voi discuta ceea ce se numeşte 
în general „analiza clasică a contrafactualilor”, analiză care are în centrul ei noţiunea 
de „lume posibilă”. Voi încerca  să arăt că această analiză întâmpină două probleme, 
care sunt, însă, rezolvabile cu resursele acestui formalism. De aceea, acest tip de 
analiză se poate dovedi un instrument puternic pentru formalizarea propoziţiilor 
contrafactuale. 

 
1. Forma iniţială a analizei clasice a contrafactualilor 

Discursurile şi opiniile oamenilor nu se referă doar la ce s-a întâmplat, ce se 
întâmplă sau ce se va întâmpla, ci şi la ce s-ar fi putut întâmpla. Propoziţiile care 
asertează ce s-ar fi putut întâmpla în anumite condiţii se numesc contrafactuali. Un 
exemplu de astfel de propoziţie este: „Dacă Mihai m-ar fi rugat, atunci i-aş fi 
împrumutat eu bani.” Prima propoziţie a acestei fraze va purta numele de antecedent, 
iar a doua de consecvent. Pentru astfel de propoziţii voi folosi notaţia „A > C”. Aceste 
propoziţii nu vorbesc despre ceva care a fost, este sau va fi actual. Forma gramaticală 
arată că este vorba de ceva care a fost, la un moment dat, o posibilitate, dar care nu a 
fost actualizată. Cea mai simplă idee de analizare a acestor propoziţii, acceptată de 
mulţi autori, este, deci, prin intermediul semanticii lumilor posibile. O lume posibilă, 
sau o stare de lucruri posibilă, este o descriere a unui mod în care ar putea sta lucrurile. 
Ea constă în caracterizarea fiecărei propoziţii ca fiind adevărată sau falsă. Într-o lume  
posibilă, deci, fiecare propoziţie are o anumită valoare de adevăr.  

Despre ce lume sau lumi posibile vorbeşte propoziţia noastră din exemplu? 
Este, în mod evident, vorba, despre o lume foarte asemănătoare cu a noastră, o lume 
posibilă în care există bani, în care există vorbitorul, în care el este la fel de binevoitor 
şi săritor la nevoie, etc. Idea generală ar fi, deci, că propoziţia vorbeşte de o lume 
posibilă (sau mai multe) foarte asemănătoare cu a noastră, cât de asemănătoare este 
posibil. Pe scurt, propoziţia noastră este adevărată dacă în cea mai asemănătoare 
lume posibilă de a noastră în care Mihai i-ar fi cerut bani vorbitorului, acesta i-ar fi 
dat. Această lume posibilă ar diferi, deci, doar prin valorile de adevăr acordate acestei 
propoziţii şi propoziţiilor aflate în relaţii logice cu aceasta. Aceasta este varianta 
clasică a analizei contrafactualilor.  

În continuare, voi analiza două dificultăţi pe care le întâmpină această teorie 
şi voi analiza posibilele soluţii. Relaţia de asemănare dintre lumi o voi considera 
precisă şi neproblematică. 

 
2. Prima problemă a analizei clasice. 

În analiza de mai sus am vorbit ca şi cum ar exista o singură lume care este 
cea mai asemănătoare cu lumea actuală. Acest lucru, însă, pare să nu fie adevărat, 
iar acest lucru complică lucrurile. Lewis oferă, în Counterfactuals and comparative 
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lui.  

                                                          

posibility un celebru exemplu pentru faptul că nu este adevărat că există o singură 
lume care este cea mai asemănătoare cu lumea actuală şi în care o anumită propo-
ziţie este adevărată: Bizet şi Verdi nu au fost compatrioţi, dar în anumite lumi 
posibile ei sunt astfel. În unele dintre acestea Bizet este, precum Verdi, italian, iar 
în altele Verdi este francez. Deci, există cel puţin două lumi posibile la fel de 
asemănătoare cu a noastră care fac adevărată propoziţia. Desigur, în unele cazuri 
multitudinea de lumi posibile între care nu se poate distinge din punct de vedere al 
asemănării cu lumea actuală este nerelevantă. Dar în altele este. Dacă avem, spre 
exemlu, propoziţia „Dacă Bizet şi Verdi ar fi fost compatrioţi, Bizet ar fi fost 
italian”, ea este adevărată în unele dintre cele mai apropiate lumi şi falsă în altele.  

Cum este propoziţia „Dacă Bizet şi Verdi ar fi fost compatrioţi, Bizet ar fi 
fost italian” în aceste condiţii? Există două variante. Prima este să se definească un 
contrafactual ca adevărat dacă consecventul este adevărat în toate lumile cele mai 
asemănătoare cu lumea actuală în care antecedentul este adevărat, iar falsă dacă 
este falsă în toate aceste lumi. Când nici una dintre acestea nu se respectă, propo-
ziţia va avea valoarea de adevăr „nedeterminat”. Propoziţia noastră este nedetermi-
nată. A doua variantă este cea care consideră contrafactualul ca fals dacă nu este 
adevărată în toate lumile despre care am vorbit. În acest caz, propoziţia despre care 
vorbim va fi falsă.  

Ambele variante par problematice pentru că duc la respingerea unei teze a 
„terţului exclus condiţional”. Această teză este: „(A > C) V (A > ∼C)” şi se poate citi: 
„Dacă A ar fi fost adevărat atunci C ar fi fost adevărat sau dacă A ar fi fost adevărat, 
C ar fi fost fals.” Există o înclinaţie naturală de a accepta această teză. În lumea 
actuală, în care A este fals, C este adevărat sau fals. Dacă A ar fi fost adevărat, ceea 
ce nu s-a întâmplat, lucrurile ar sta la fel: C ar fi sau adevărat, ori fals. Faptul că noi 
ştim care dintre ele ar fi fost adevărată este nerelevant. Argumentul asumă faptul că 
îndeplinirea condiţiei A lasă deschisă o singură posibilitate. Dar tocmai acest lucru 
este fals. Luând în calcul că adevărul lui A lasă deschise mai multe posibilităţi, 
realizăm că falsul terţului exclus condiţional este la fel de uşor de acceptat ca falsi-
tatea tezei: „ A V ∼A” cu care se înrudeşte.  

Alegerea între cele două variante de evaluare a propoziţiei din exemplul 
nostru poate fi considerată o chestiune de convenabilitate. Pentru scopuri diferite, 
alegerea ar putea fi diferită. Consider că a doua variantă este mai adecvată. Ea 
relevă diferenţa, semnificativă, după părerea mea, între cazuri în care consecventul 
este fals în toate lumile posibile cele mai asemănătoare cu cea actuală şi cazurile în 
care este fals doar în unele dintre acestea. Analiza trebuie deci corectată astfel:  

A > C ddc.1 ∀w ((A în w & ∀w’ (A în w’ ⊃ Rww’)) ⊃ C în w) unde , w şi 
w’ sunt variabile pentru lumi posibile, „A în w” înseamnă „A este adevărat în 
lumea w”, Rww’- w este mai asemănătoare lumii actuale decât w’. Aceasta este 
noua soluţie la care se ajunge în urma contraexemplu

 
3. A doua problemă a analizei clasice. 

Al doilea tip de contraexemplu creează, însă, dificultăţi mai mari. În conti-
nuare, vreau să arăt că nu în toate cazurile contrafactualii duc la evaluarea în cea 
mai asemănătoare lume posibilă cu cea actuală. Să presupunem că o mamă spune: 
„Dacă nu aş fi avut doi copii, nu aş fi fost atât de fericită.” În cea mai asemănătoare 
lume posibilă cu cea actuală, mama ar fi avut un copil sau trei. Dar propoziţia nu 

 
1 „ddc” înseamnă „dacă şi numai dacă”. 



 147

vorbeşte doar despre aceste posibilităţi, ci despre oricare alta. Dacă mama spunea: 
„Dacă nu aş fi avut exact doi copii…” acest lucru ar fi fost chiar şi mai clar.  

Ce rezultă din acest exemplu? Rezultă că, deşi un contrafactual vorbeşte de o 
lume (nişte lumi) foarte asemănătoare cu cea actuală, totuşi, în privinţa anumitor 
amănunte, acestor lumi li se permite să varieze nedeteminat. Să considerăm un al 
doilea exemplu. În plină vară X spune: „Dacă ar fi plouat sau ar fi nins, mi-aş fi luat 
umbrela.” Dacă intuiţiile mele lingvistice sunt corecte, mesajul se referă la ambele 
tipuri de lumi posibile, cele în care ar fi plouat şi cele în care ar fi nins. Dacă ar trebui 
luate în considerare doar cele mai asemănătoare lumi cu cea actuală, lumile în care ar 
fi nins nu ar fi fost luate în considerare, pentru că nu este deloc o lume asemănătoare 
cu cea actuală, una în care ninge vara. Deci, după analiza clasică a contrafactualilor, 
ce ar face X dacă ar fi nins este complet nerelevant. Propoziţia ar fi, deci, echivalentă 
cu aserţiunea: „Dacă ar fi plouat, mi-aş fi luat umbrela.”, deoarece lumile în care 
ninge vara nu sunt luate în considerare. Acest lucru nu pare corect.  

Acest al doilea exemplu relevă o problemă mai generală, a analizei clasice a 
contrafactualilor. Propoziţia noastră se formalizează ca: „(A V B) > C”. Am spus că 
mesajul propoziţiei se referă, deopotrivă la lumile în care A este adevărat şi la cele în 
care B este adevărat. Deci, propoziţia ar fi echivalentă cu: „A > C & B > C ”. Dar 
această echivalenţă este falsă în analiza clasică. Motivul este că este posibil ca cea 
mai asemănătoare lume posibilă cu cea actuală care face adevărat A V B să conţină 
doar una din propoziţiile A şi B. În cazul nostru, este vorba despre propoziţia A: 
„Plouă”, care ar fi suficientă să facă adevărată antecedentul. În acest caz, propoziţia 
„B > C” poate fi falsă. Deci, formula scrisă mai sus nu este, conform analizei clasice, 
o lege logică. Dar din punct de vedere intuitiv trecerea este corectă. 

Mai multe exemple se pot crea pe acelaşi calapod. Ele demonstrează că un 
contrafactual presupune evaluarea consecventului la unele lumi posibile mai puţin 
asemănătoare cu lumea actuală decât este posibil. În primul exemplu, era vorba 
despre lumi în care femeia are, spre exemplu, cinci copii, iar în al doilea exemplu 
este vorba despre lumi în care ninge vara. Analiza ar trebui să surprindă acest lucru.  

Se poate încerca evitarea acestei probleme. Se poate spune că propoziţia: 
„Dacă ar fi plouat sau ar fi nins mi-aş fi luat umbrela” este un mod mai „neîndemâ-
natic” de a spune: „Dacă ar fi plouat mi-aş fi luat umbrela şi dacă ar fi nins mi-aş fi 
luat umbrela.” În acest fel, echivalenţa aparentă între cele două propoziţii este salvată 
prin explicaţia că, de fapt, sunt una şi aceeaşi. Există, însă, două probleme. În primul 
rând, exprimarea nu pare a avea nimic incorect. În al doilea rând, la primul 
contraexemplu ar fi mult mai greu să se răspundă astfel. Mama ar trebui să spună, 
pentru a-şi exprima corect gândul astfel: „Dacă aş fi avut un copil nu aş fi fost aşa de 
fericită şi dacă aş fi avut trei copii nu aş fi fost aşa de fericită…” ş.a.m.d. enumerând 
toate variantele posibile ale numărului copiilor. Este imposibil. Din acest motiv cred 
că, de fapt, gândul este corect exprimat astfel, iar analiza clasică trebuie modificată. 

Cum ar trebui făcut acest lucru? Să analizăm mai atent al doilea exemplu. 
Mesajul propoziţiei presupune evaluarea consecventului la în cele mai asemănătoare 
lumi cu cea actuală în care ninge şi în cele mai asemănătoare lumi cu cea actuală în 
care ninge. Deci, se evaluează propoziţia la toate lumile care fac adevărată propoziţia 
„Plouă sau ninge” şi care, în rest, sunt cele mai asemănătoare posibil cu cea actuală. 
Gradul de asemănare cu lumea actuală nu este relevant în cea ce priveşte propoziţiile 
„Plouă” şi „Ninge”, ci doar în privinţa celorlalte propoziţii. Formal, acest lucru s-ar 
putea scrie altfel: 

(Plouă sau ninge) >Îmi iau umbrela ddc. 
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∀w ((Plouă în w & ∀w’(Plouă în w’ ⊃ Rww’)) ⊃ Îmi iau umbrela în w- 1) & ∀w 
((Ninge &   ∀w’ ((Ninge în w’ ⊃ Rww’)) ⊃ Îmi iau umbrela în w- 1). 

unde Rww’- w este mai asemănătoare lumii actuale decât w’.  
Analiza de la 2 arăta astfel: 
(Plouă sau ninge) > Îmi iau umbrela – 1 ddc. ∀w (Plouă sau ninge în w &           

∀w’ ((Plouă sau ninge în w’ –1 ⊃ Rww’)) ⊃ Îmi iau umbrela în w- 1). 
Diferenţa dintre cele două interpretări se datorează, am mai spus-o, faptului 

că cei doi disjuncţi: „Plouă” şi ”Ninge” nu sunt, ambii, adevăraţi în cea mai asemă-
nătoare lume posibilă în care este adevărată disjuncţia lor. Conform mesajului din 
limba naturală, contrafactualul presupune, în ciuda acestui fapt, şi evaluarea la lumile 
în care ninge. O lume posibilă este o mulţime de propoziţii cărora li se atribuie o 
valoare de adevăr. Gradul de asemănare dintre lumi poate fi măsurat prin numărul 
de propoziţii care au aceeaşi valoare de adevăr. O lume este, astfel, cu atât mai 
asemănătoare cu lumea actuală cu cât mai multe propoziţii au, în ea, aceeaşi valoare 
de adevăr ca în lume actuală. Se poate spune că asemănarea dintre lumi este 
nerelevantă în privinţa propoziţiilor care sunt modele ale antecedentului.  

Să generalizăm această soluţie: 
A >C – 1 ddc. ∀w ((p1 & ∀w’ (p1 în w’ –1 ⊃ Rww’)) ⊃ C în w- 1) &…& ∀w 

((pi & ∀w’ (pi în w’ –1 ⊃ Rww’)) ⊃ C în w- 1)&… &∀w ((pn & ∀w’ (pn în w’ –1 ⊃ 
Rww’)) ⊃ C în w- 1)  unde. fiecare pi este un model lui A. Un model este o interpret-
are, în acest caz din logica propoziţiilor, care face respectiva propoziţie adevărată. În 
exemplul secund, noţiunea de „model” trebuie relativizată la logica predicatelor. 

 
Concluzii 

Am încercat să discut analiza clasică a contrafactualilor şi să ofer o analiză 
mai bună a acestui tip de propoziţii. Am discutat despre două obstacole întâmpinate 
de analiza clasică şi am încercat să arăt cum se pot depăşi acestea. Concluzia finală 
este că analiza contrafactualilor cu ajutorul semanticii lumilor posibile ne poate 
ajuta să înţelegem mai bine propoziţiile de acest tip.  

Am avut drept scop doar discutarea unor dificultăţi, ci nu oferirea unei 
analize complete. Pentru o astfel de analiză, logica predicatelor şi logica temporală 
ar fi fost necesare. În altă lucrare, voi încerca să pun la lucru aceste ramuri, pentru 
o analiză mai completă. Dar chiar în contextul acestei lucrări se poate realiza cât de 
dificil sunt de evidenţiat toate implicaţiile unor propoziţii din limbajul comun şi cât 
de mult se poate spune prin puţine cuvinte. 
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ANALYSIS OF COUNTERFACTUALS BY POSSIBLE WORLDS 
SEMANTICS 

 
ABSTRACT 

 In this paper, I discuss two problems faced by classical analysis of counterfactuals. I want 
to prove that these problems can be overcome with internal resources of the possible worlds 
language. In the first part, I describe this analysis, based on possible worlds semantics and 
closeness relation between worlds. In the second part, I try to solve the problem faced by this 
analysis because of existence of many worlds closed at the same degree to the actual world. In 
the third part, I discuss the case of some sentences in which, the evaluation world does not 
seem to be the closest world to the actual world. I try to give a solution to this problem. 
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FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ. DINCOACE DE MAIORESCU 

    
 
   

Anul 2004 a prilejuit lansarea la Casa de Editură şi Presă „Şansa” a celui de-
al treilea volum de Filosofie românească realizat de Gh. Al. Cazan şi intitulat  
Dincoace de Maiorescu. C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Ion Petrovici. Această 
„treime” filosofică s-a aflat într-o continuă efervescenţă spirituală, în mare măsură 
datorată magistrului Titu Maiorescu. Volumul de faţă urmează amplului volum 
publicat anterior şi intitulat Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Maiorescu unde sunt 
scoase în evidenţă principalele contribuţii filosofice maioresciene. În continuarea 
acestuia, prezenta lucrare argumentează că Mitul Maiorescu este croit ca fapt istoric 
datorită escamotării manierei individuale de filosofare. Trecerea de la Maiorescu la 
maiorescianism s-a realizat prin aportul celor numiţi  primii maiorescieni. 

Structura internă a studiului Dincoace de Maiorescu funcţionează ca anti-
climax descriind filosofia din perspectiva a trei mari gânditori destul de puţin 
mediatizaţi în actuala literatură de specialitate. Pentru ne-iniţiaţii în tainele filosofiei, 
Motru este un personaj „aiuristic, fascist şi bolşevic”. P.P. Negulescu – istoric 
incontestabil al enciclopediei filosofice – este pasat de la un index la altul, iar de 
departe cel mai „necunoscut” I. Petrovici rămâne obnubilat printre uşile interzise ale 
memoriei. Lucrarea Dincolo de Maiorescu încearcă depăşirea prejudecăţilor menta-
lului românesc privind maiorescianismul filosofic.  

Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) este prin activitatea desfăşurată:                     
iniţiator al revistelor „Noua revistă română”, „Studii filosofice” (prima revistă de 
filosofie din România) şi unul dintre filosofii pentru care viaţa şi profesiunea sunt 
un amestec monolitic. El a căutat perpetuu natura filosofică a lumii, văzând în 
structura universului principiul integrator care se dezvăluie. Puternic influenţat de 
doctrina kantiană despre spaţiu şi timp, Motru a fost kantian pentru că în întreaga 
sa construcţie ideatică străbate influenţa umanistă a gânditorului german. Fin 
cunoscător al psihologiei neamului român, Motru a pus accentul pe căutarea prin 
cunoaşterea de sine, a transformării înfrângerii respectiv a speranţei în certitudine.
  

P.P. Negulescu (1872-1951) face parte dintre aristocraţii stilului din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, „o figură luminoasă într-o lume aproape bolnavă de 
convulsii sociale, politice şi militare”(p.196). În linii mari, concepţia lui Negulescu 
despre filosofie poate fi rezumată prin trei idei: a) filosofia ca metafizică; b) filosofia 
ca studiu sau cercetarea fenomenelor cuprinse în sfera experienţei sensibile;  
c) filosofia ca analiză a primelor principii şi sinteză a ultimelor rezultate ale ştiinţei. 
Filosofia practicată de gânditorul român este proprie unui tip de pozitivism care a 
renunţat la extensiunea metafizică. Pe de altă parte Negulescu a cercetat controver-
sata problemă a originii vieţii strict ontologic susţinând consecvent ideea unităţii 
materiale a lumii.  

Ion Petrovici (1882-1972) a încercat soluţionarea obiectului metafizicii prin 
intermediul conceptului de absolut, însăşi aspiraţia spre absolut şi dobândirea 
acestuia fiind problema eternă a metafizicii. Deşi consideraţiile lui Petrovici pentru 
legitimarea metafizicii nu excelează în originalitate, problemele ridicate sunt de 
maximă importanţă pentru om, fiind conexe cu frământările lui morale. Năzuinţa 
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analitică a lui Petrovici pentru justificarea religiei ca ştiinţă a alterat semnificativ 
raţionalismul şi încercările din acea epocă de popularizare a metafizicii ca ştiinţă.  

Constantin Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, I. Petrovici nu au fost promo-
torii unui anumit curent filosofic. Chiar dacă magiştrii amintiţi nu au creat o şcoală 
filosofică după modelul atenian, totuşi elevii lor ( Mircea Florian, Nae Ionescu, 
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu) s-au raportat fiecare în parte, la ideile şi acţiunile 
„treimii”. Dincolo de Maiorescu putem afla zorii civilizaţiei dacice, dincoace de el 
putem sonda în etosul românesc. 

În ceea ce îl priveşte pe autorul lucrării prezentate aici trebuie să spunem că s-a 
preocupat de problema începuturilor filosofiei româneşti încă din prima sa lucrare 
Istoria filosofiei româneşti din1975.  

După lucrările bine cunoscute: De la Zamolxis la Titu Maiorescu, Scufundarea 
în adâncuri şi Dincoace de Maiorescu aşteptăm viitorul volum despre o altă „treime” 
a filosofiei româneşti: Mircea Florian, Lucian Blaga, Nae Ionescu.   

          
        Marcel MANEA        
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GH. BRĂTIANU, FILOSOF AL ISTORIEI 

 
 

 
 
 
În lucrarea sa Gh. Brătianu, filosof al istoriei, apărută în anul 2003 la Editura 

„Litera internaţional” şi Grupul Editorial „Litera”, autorul, conf. univ. dr. Pamfil 
Nichiţelea, abordează concepţia unui istoric şi gânditor al istoriei care, prin dubla 
calitate amintită, face parte, alături de A.D.Xenopol, Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, 
din stirpea aleasă, dar puţin numeroasă, a istoricilor români care au fost şi filosofi ai 
istoriei. Investigarea concepţiei amintite se impunea cu atât mai mult cu cât cerce-
tările noastre de teoria şi metodologia istoriei în general şi cele asupra contribuţiilor 
teoretico-metodologice ale lui Gh. I. Brătianu sunt încă rare şi lipsite de anvergură. 

În prezent, lucrarea universitarului Pamfil Nichiţelea reprezintă cea mai 
amplă contribuţie la cercetarea operei lui Gh. I. Brătianu ca filosof al istoriei, iar 
prin temeinicia documentării, prin rigoarea logică a expunerii ideilor şi, nu mai 
puţin, prin aportul său teoretic substanţial, constituie, cu siguranţă, un punct de 
reper pentru cercetările viitoare. 

Lucrarea este de o remarcabilă unitate tematică şi coerenţă ideatică atât în 
ansamblu, cât şi în fiecare capitol în parte. Analiza contribuţiilor teoretico-metodo-
logice ale lui Gh. I. Brătianu este reluată şi amplificată de la un capitol la altul, astfel 
încât diviziunile tezei par asemenea unor cercuri concentrice, care pleacă de la 
Introducere şi se lărgesc treptat până la concluziile finale. 

Lucrarea se remarcă şi prin metodologia utilizată, care pare a-i fi inspirată 
autorului de însuşi modelul teoretic aplicat de Gh. I. Brătianu la cercetarea istoriei. 

 În primul rând, P. Nichiţelea investighează concepţia lui Gh. I. Brătianu despre 
istorie aplicând principiul acestuia potrivit căruia istoria trebuie cercetată pe perioa-
de şi ansambluri mai mari. Concret, autorul analizează ideile lui Gh. I. Brătianu într-o 
problemă sau alta luând în considerare atât ansamblul operei acestuia, cât şi evoluţia 
ideilor în problema respectivă la alţi istorici, într-o perioadă de timp mai îndelungată. 

În al doilea rând, în dependenţă de principiul amintit, care îi permite o 
structurare istorico-logică a ideilor analizate, autorul utilizează şi criteriul compa-
ratismului, prin care decelează cu o sporită certitudine noutatea adusă de istoricul-
filosof. 

În strânsă legătură cu maniera de abordare, autorul nu şi-a restrâns sursele la 
cărţile lui Gh. I. Brătianu sau la alte cărţi de istorie, ci a apelat şi la numeroase studii 
şi articole mai puţin cercetate, din revistele de specialitate româneşti sau străine, ceea 
ce i-a permis să adâncească şi să detalieze ideile mari care se regăsesc în cărţi şi care 
s-au clasicizat în bună măsură. 

Lucrarea este de o mare diversitate tematică şi ideatică.  
În cap.I, intitulat Gheorghe I. Brătianu: istoricul şi gânditorul în oglinda 

posterităţii, sunt evidenţiate, mai întâi, realizările majore ale istoricului privind origi-
nalitatea evului mediu european, specificul evului mediu pontic, integrarea istoriei 
românilor în istoria universală, apoi - contribuţiile gânditorului privind teoria şi 
metodologia procesului istoric, iar în final - investigaţiile istoriografice şi cele de 
ordin mai general ale operei marelui istoric şi gânditor. 

Cap. II (Formarea personalităţii şi gândirii lui Gh. I. Brătianu. Domenii, 
orientări) cuprinde patru subcapitole, care se referă, în ordine, la următoarele:  
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1) studiile făcute de viitorul istoric în ţară (facultatea de drept) şi, apoi, la Paris, 
urmate de un doctorat la Cernăuţi şi altul la Sorbona; 2) influenţa primită din partea 
şcolii „Analelor” (create în jurul revistei „Annales d’histoire économique et sociale”; 
3) „noua şcoală istorică românească” închegată în jurul lui Gh. I. Brătianu şi al 
periodicului „Revista istorică română” şi conflictul dintre vechea şi noua şcoală 
istorică, de fapt dintre N. Iorga şi, respectiv, C.C. Giurescu şi P.P. Panaitescu; 4) 
apropierea lui Gh. I. Brătianu (prin spiritul pozitiv) şi îndepărtarea sa (prin tentaţia 
universalului) de noua şcoală istorică română. 

Cap. III (Teoria sintezei în concepţia lui Gheorghe I. Brătianu) analizează 
conceptul lui Gh. Brătianu de sinteză istorică printr-o multiplă raportare:1) la 
evoluţia concepţiilor despre istorie, fapt care îi permite autorului multiple asocieri şi 
treceri dezinvolte de la Brătianu la Iorga, la Hegel, la Şcoala Analelor etc.; 2) în 
opoziţie cu teoria factorilor, în speţă cu istoria sociologizantă a lui Ştefan Zeletin;  
3) în opoziţie cu catastrofismul istoric susţinut de Spengler şi Berdiaev, teoreticianul 
român fiind adept al unui progres istoric fragmentar şi contradictoriu şi care nu 
constituie o finalitate. 

Cap. IV (Comparatismul istoric) se ocupă de tipurile de comparatism istoric 
(universal - în timp, între epoci diferite şi istoric - în spaţiu, între popoare din 
aceeaşi epocă) şi de semnificaţia şi limitele metodei comparative la analiza tradiţiei 
ca izvor istoric. 

Cap. V (În loc de concluzii) revine la capitolele anterioare cu fixarea 
principalelor contribuţii ale  lui Gh. I. Brătianu în domeniul metodologiei şi teoriei 
istoriei, aplicând, din nou, metoda comparativă.  

În cercetarea problematicii abordate, Pamfil Nichiţelea dovedeşte un puternic 
spirit de sinteză şi analiză, fiind preocupat atât de soluţiile de principiu, cu rol 
structurant pentru concepţia lui Gh. I. Brătianu sau pentru cele cu care acesta dialo-
ghează, cât şi de ideile de detaliu, care mlădiază şi nuanţează un anumit mod de 
gândire. În principal, autorul contribuie, pe de o parte, la expunerea şi explicitarea 
concepţiei teoretico-metodologice a lui Gh. I. Brătianu, iar pe de altă parte, la apre-
cierea noutăţii şi semnificaţiei acesteia în raport cu alte orientări. În acest sens, este 
de remarcat evaluarea potrivit căreia, prin conceptul său de sinteză istorică, 
teoreticianul român  realizează o explicaţie multidimensională a istoriei, şi anume 
una structurală, iar nu structuralistă.  

Prin interpretările pertinente date, Pamfil Nichiţelea îl prezintă pe Gh. I. Brătianu 
ca pe un gânditor contemporan al istoriei, fără să-l contemporaneizeze forţat, care 
practică istoria socială fără sociologism, interpretarea structurală fără structuralism, 
teoria interacţiunii factorilor fără eclectism, pozitivitatea faptelor fără pozitivism, 
perspectiva universalistă fără apriorism etc.  

Lucrarea este scrisă într-un limbaj conceptual exersat, preocupat de acurateţea 
sensurilor teoretice, dar care nu evită nici supleţea şi plasticitatea limbajului natural. 

În concluzie, lucrarea Gh.Brătianu - filosof al istoriei este o carte de referinţă 
despre concepţia şi metoda istorică  ale unuia din cei mai importanţi istorici şi 
gânditori români ai istoriei.  

                     
 Ioan ROŞCA 

 



 
PARADIGME FILOSOFICE ALE MODERNITĂŢII* 

 
 
 
 
Destinat studenţilor facultǎţilor de profil, precum şi tuturor celor dornici sǎ se 

familiarizeze cu temele dominante ale epocii moderne, volumul Filosofie modernǎ. 
Sinteze şi texte alese, apǎrut la Editura Fundaţiei România de Mâine, cuprinde 
fragmente reprezentative din opere majore ale principalilor filosofi ai vremii – 
excepţie fǎcând Monadologia leibnizianǎ, reprodusǎ integral –, precedate de 
expuneri sintetice ale problemelor centrale abordate în scrierile propuse spre studiu. 
Selecţia cuprinde texte relevante pentru marile orientǎri ale filosofiei moderne: 
raţionalism, empirism, luminism şi filosofia clasicǎ germanǎ, permiţând, în acelaşi 
timp, conturarea unei viziuni de ansamblu prin varietatea domeniilor filosofice 
pentru care aceste lucrǎri sunt considerate importante: ontologia, gnoseologia, 
metodologia, antropologia, filosofia istoriei, a statului sau a culturii. 

Selecţia textelor, desigur restrictivǎ, presupune opţiunea pentru anumiţi autori 
bazatǎ nu doar pe ecoul stârnit de operele acestora în epocǎ, ci şi pe relevanţa 
scrierilor alese în contextul discuţiilor filosofice actuale, ceea ce justificǎ, fie şi 
parţial, neincluderea unor filosofi influenţi ai epocii moderne, precum Pascal, 
Voltaire şi Schopenhauer, pentru a aminti doar câţiva.  

Lucrarea este utilǎ atât absolvenţilor care îşi pregǎtesc examenele de licenţǎ, 
cât şi studenţilor facultǎţilor umaniste interesaţi de nuanţarea imaginii lor despre 
epoca modernǎ, printr-o mai bunǎ înţelegere a aspectelor filosofice ale problemelor 
discutate şi disputate în domeniile lor de specializare, dar şi liceenilor dornici sǎ 
aprofundeze concepţiile unora dintre cei mai importanţi gânditori din istoria filosofiei. 
Ea poate fi folositǎ, de asemenea, cu succes de cǎtre profesorii din învǎţǎmântul 
preuniversitar, atât în pregǎtirea examenelor de titularizare şi definitivat, cât şi a 
celor pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi în activitatea curentǎ cu elevii. 

Volumul oferǎ, în consecinţǎ, posibilitatea conturǎrii unei viziuni proprii, din ce 
în ce mai nuanţate, asupra filosofiei moderne, condiţionatǎ, desigur, de aprofundarea 
ulterioarǎ nu doar a operelor propuse aici spre lecturǎ, ci şi a celorlalte scrieri majore 
ale modernitǎţii europene.  

 
A.L. 
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FILOSOFIA  CONTEMPORANĂ – IMPLICAREA   ÎN  ACTUALITATE 

 
 

 
Semnalǎm apariţia la Editura Fundaţiei România de Mâine a lucrǎrii Filosofie 

contemporanǎ: Sinteze şi texte alese, semnatǎ de Alexandru Boboc şi Ioan N. Roşca. 
Volumul oferǎ perspective asupra orientǎrilor actuale în filosofia contemporanǎ 
precum şi sinteze introductive despre fiecare filosof amintit. Precum afirmǎ autorii 
în „Prefaţǎ” fiecare sintezǎ reprezintǎ o introducere în studiul unei anumite filosofii 
şi oferǎ premisele necesare aprofundǎrii dupǎ dictonul hartmannian: „Nimeni nu 
începe cu propria sa gândire.” 

Prin asocierea sintezelor cu textele se îmbinǎ „istoricitatea” prezentǎrii cu 
sistemul analitic al fiecǎrui gânditor, cititorul se familiarizeazǎ astfel cu orientǎrile 
majore ale filosofiei contemporane: neokantianismul, filosofia vieţii, neopoziti-
vismul, fenomenologia, existenţialismul, hermeneutica. 

Într-o primǎ fazǎ este prezentat Heinrich Rickert (1863-1936), ca reprezen-
tant principal al neokantianismului. Prin filosofie, Rickert s-a cǎlǎuzit pe „drumul” 
valorilor pentru a afla regândirea obiectului şi funcţiilor filosofiei. Valoarea va fi 
consideratǎ de Rickert „obiect al cunoaşterii” (aceasta fiind şi prima temǎ abordatǎ 
de cei doi autori), subliniind inconsistenţa dintre existenţǎ şi valoare prin distincţia 
sens-nonsens ca pereche valoricǎ. Urmǎtoarea concepţie analizatǎ se axeazǎ pe un 
alt reprezentant al orientǎrii neokantiene: Ernst Cassirer (1874-1945), adept al sintezei 
teoretico-metodologice între criticism, neohegelianism şi fenomenologie. Cassirer 
sondeazǎ multitudinea formelor spirituale rǎmânând pe tǎrâm fenomenologic. 

Un alt moment important este constituit de Wilhelm Dilthey (1833-1911), 
reprezentant autentic al „filosofiei vieţii (Lebensphilosophie), disciplinǎ orientatǎ critic 
împotriva limitǎrii intelectuale cu raportare la om şi culturǎ. Textul Geneza hermene-
uticii dispune înţelegerea singularului ca opţiune categoricǎ în redarea corelaţiei trǎite 
în interior prin terminologia psihologicǎ degajatǎ de termenul comprehensiune. 
Accentul pus pe conceptul de comprehensiune cade sub incidenţa cunoaşterii în sens 
larg, consideratǎ ca proces direcţionat spre o ştiinţǎ general valabilǎ. Celǎlalt studiu 
selectat din scrierile lui Dilthey se intituleazǎ Delimitarea ştiinţelor spiritului . Textul 
scoate în evidenţǎ modul cum se pot delimita „ştiinţele spiritului” de „ştiinţele naturii”. 
Existǎ un element comun ambelor categorii :toate ştiinţele se raporteazǎ la oameni, la 
raporturile lor unul cu celǎlalt şi cu natura exterioarǎ. 

Un continuator al doctrinei „filosofiei vieţii” este Henri Bergson (1859-1941), 
care s-a menţinut pe poziţii critice antipozitiviste. Bergson încifreazǎ propria-i 
filosofie în trei coordonate: elanul vital (esenţa vieţii, „evoluţia creatoare”), durata 
(forma de fiinţare temporalǎ caracteristicǎ elanului vital) şi intuiţia (instinctul 
devenit dezinteresat). Studiul propus de Alexandru Boboc şi Ioan N. Roşca accen-
tueazǎ pe intuiţia filosoficǎ prin fixarea unei imagini intermediare între simplici-
tatea intuiţiei concrete şi complexitatea abstracţiilor care o transpun. 

În contrapondere cu ideile bergsoniene se aflǎ unul dintre reprezentanţii 
Cercului de la Viena, Rudolf Carnap (1891-1970) a cǎrui operǎ îmbinǎ riguros logica 
modernǎ cu  filosofia ştiinţei. Volumul de faţǎ cuprinde studiul: Depǎşirea metafizicii 
prin analiza logicǎ a limbajului. „Dogma” lui Carnap este fabuloasǎ: singura activi-
tate legitimǎ a filosofiei o constiuie analiza limbajului. Carnap analizeazǎ lipsa de 
sens a oricǎrei metafizici datoritǎ ambiguitǎţii verbului „a fi” coroborat cu predicatul 
unei propoziţii. În Vechea şi Noua logicǎ, filosoful îşi propune sǎ promoveze o 
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metodǎ inovatoare de filosofare bazatǎ pe analiza logicǎ a propoziţiilor şi conceptelor 
ştiinţei empirice. Metodologia descrisǎ de Carnap este categoricǎ „logica este metoda 
de filosofare”, iar concluziile metafizice sunt „cuvinte fǎrǎ sens”. 

Partea a doua a Filosofiei contemporane debuteazǎ cu prezentarea orientǎrii 
fenomenologice prin apelul la întemeietorul ei, Edmund Husserl (1859-1938). 
Husserl propune o metodǎ care oferǎ  condiţiile unei pledoarii pentru filosofie ca 
valoare teoreticǎ autonomǎ, prin urmare opusǎ reducţionismului. Gânditorul german 
conceptualizeazǎ „filosofia ca ştiinţǎ riguroasǎ”, mai exact delimitarea prin reducţie a 
cunoaşterii ca valoare (Wissen) în ştiinţǎ prin descoperirea raţionalǎ a principiilor. 
Articolul Ideea de fenomenologie şi reîntoarcerea la conştiinţǎ  descrie liniile 
directoare ale filosofiei husserliene  confruntate cu obiecţiile  aduse de Martin Heidegger 
la utilizarea termenilor (reducţie, Dasein-ul uman, prezenţa-vorhanden). 

Pe o altǎ treaptǎ în evoluţia fenomenologiei este plasat Max Scheler (1874-1928) 
care a reflectat la poziţia omului în cosmos, prin fiinţa umanǎ se înţelege omul în 
sine. Raportarea metafizicǎ a omului la esenţa lucrurilor devine la Scheler ideea fiinţei 
supramundane infinitǎ şi absolutǎ. Prin apelul la fenomenologie se pot soluţiona 
atributele fiinţei (spiritul şi impulsul). Este momentul când fenomenologia se trans-
pune  prin intermediul percepţiei. Maurice Merleau-Ponty (1808-1961) este iniţiatorul 
acestei direcţii de cercetare intitulate fenomenologia percepţiei care accentueazǎ 
contactul ineluctabil cu lucrurile „de cunoscut”, astfel încât esenţa se va constitui în 
consonanţǎ cu existenţa. Studiul propus cititorului se axeazǎ pe ceea ce filosoful 
francez a nominalizat ca „intenţionalitǎţi perceptive” prin care actele perceptive sunt 
„intenţionale”, prin urmare deschise spre lumea obiectelor percepute. 

Sinteza Filosofiei contemporane nu ar fi completǎ fǎrǎ prezenţa  lui  Martin 
Heidegger (1889-1976) un filosof aflat la graniţa dintre fenomenologie şi „existen-
ţialism”. Heidegger se pronunţǎ pentru sondarea reflexivǎ în originea esenţialǎ a 
identitǎţii printr-un salt în timpul gândirii. Gândirea despre gândire  resusciteazǎ 
Dasein-ul spre ceea ce este încǎ-de-gândit. Heidegger a fost un reper prin filosofie 
pentru  filosoful „existenţialist” Jean-Paul Sartre (1905-1980) care s-a disociat de 
fenomenologia husserlianǎ pentru a se consacra resemnificǎrii ideilor existenţiale 
prin debuşeele aferente (opţiune, angoasǎ, libertate). Pentru Sartre, chestionarea 
asupra fiinţei consacrǎ un singur adevǎr:”Fiinţa este.” 

Ultimele sinteze propuse cititorului sunt dedicate altor doi mari gânditori: 
Nicolai Hartmann (1881-1950) şi Hans-Georg Gadamer (n.1900). Primul dintre ei 
este întemeietorul „ontologiei critice”, iar celǎlalt adeptul „hermeneuticii filosofice”. 
Ideile celor doi filosofi sunt redate în studiile: Etica ( introducere), respectiv Semantica 
şi hermeneutica. În „ontologia criticǎ”, Hartmann se bazeazǎ pe o laborioasǎ sintezǎ 
teoretico-filosoficǎ centratǎ pe principiile istoricitǎţii şi continui-tǎţii în evoluţia 
ideilor.  Spre deosebire de Hartmann, Gadamer considerǎ cǎ numai în „conştiinţa 
desluşitǎ” din punct de vedere hermeneutic se evidenţiazǎ mai mult adevǎr.  

Lucrarea Filosofia contemporanǎ (Sinteze şi texte alese) îmbinǎ în mod 
exemplar particularitǎţile proprii filosofiei actuale cu demersul epistemologic al 
orienǎrilor amintite.  

În al doilea rând textele selectate de Ioan N. Roşca şi Alexandru Boboc 
anticipeazǎ eventualele întrebǎri ale cititorului plasând fiecare concept în aria sa de 
interes. Dupǎ cum spunea Merleau-Ponty în studiul aflat în prezentul volum: „Ne 
alegem lumea şi lumea ne alege” (p.186). Parafrazându-l, în cazul de faţǎ putem 
spune fǎrǎ dubii: Ne alegem cartea şi cartea ne alege pe noi.      

         
Marcel MANEA 
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*** SEMNALE 

 
 

Martin Heidegger, Fiinţǎ şi Timp, Traducere din limba germanǎ de Gabriel   
                              Liiceanu şi Cǎtǎlin Cioabǎ, Bucureşti, Humanitas, 2003. 

Gânditorul german a fost o autoritate în domeniul filosofiei existenţiale. 
Lucrarea Fiinţǎ şi Timp este rezultatul anilor de „ucenicie” ai lui Heidegger pe 
lângǎ Edmund Husserl, adeptul fenomenologiei ca ştiinţǎ riguroasǎ. Influenţa 
husserlianǎ este referenţialǎ şi pentru adepţii mişcǎrii existenţialiste (Gabriel Marcel, 
Jean-Paul Sartre, etc.). Fiinţǎ şi Timp nu este „o carte fǎrǎ mister”, este în primul 
rând o Carte. Fiecare paginǎ repezintǎ un efort de decelare a subînţelesului, iar 
construcţia exemplarǎ a aparatului critic transcende eventualele rezonanţe „poetice” 
ale deja consacraţilor termeni heideggerieni. 
 

Michel Focault, Hermeneutica subiectului, Ediţie îngrijitǎ de Frederic Gros 
sub îndrumarea lui Francois Ewald şi a lui Alessandro Fontana, 
Traducere din limba francezǎ de Bogdan Ghiu, Iaşi, Polirom, 
2004.  

 
Aceastǎ scriere a filosofului francez reuneşte cursurile sale la College de 

France între anii 1981-1982. Arta lui Foucault constǎ în parcurgerea în diagonalǎ a 
actualitǎţii prin intermediul istoriei. Gânditorul reitereazǎ ansamblul faptelor istorice 
sub aspectul unei genealogii a raporturilor de cunoaştere/putere, pentru distanţarea de 
arheologia formaţiunilor discursive, atât de „la modǎ” la începutul anilor `70. 
 

Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosoficǎ, (reeditare), Bucureşti, Humanitas, 2003. 
 

Lucrarea conţine cursul ţinut de L. Blaga la Facultatea de Litere şi Filosofie 
din Cluj în anul universitar 1946-1947. El teoretizeazǎ conştiinţa înţeleasǎ ca 
exhibare în abisul spiritului. Metafizica blagianǎ coincide cu trezirea fiinţei din 
letargie. 
       

 Mircea Florian, Recesivitatea ca structurǎ a lumii, volumul I, text, ediţie  
            îngrijitǎ, postfaţǎ şi note de Nicolae Gogoneaţǎ, cu un  
            cuvânt preliminar de Anca Florian Neagu, Bucureşti,  
            Editura Pro. 

Lucrarea filosofului încearcǎ sǎ justifice o filosofie care sacrificǎ realitatea cât 
mai puţin în favoarea sistemului. Recesivitatea ca structurǎ a lumii este rǎspunsul 
peste timp dat partizanilor ştiinţei de tip fundamental (Johannes Rehmke). Mircea 
Florian concepe un sistem filosofic cu extensiuni în intuiţionismul bergsonian. 
 

Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Ed. Garamond, 2001. 
 

În literatura filosoficǎ româneascǎ, opera de faţǎ se constituie ca o istorie a 
filosofiei care urmǎreşte travaliul dezvoltǎrii istorice a principalelor concepţii şi 
sisteme filosofice.  

M.M. 
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Comentarii şi recenzii 
 

CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA UNUI MODEL ONTOLOGIC 
     
 

 
Tratatul de ontologie, în trei volume, elaborat de prof. univ. dr. Ion Tudosescu şi 

publicat în Editura Fundaţiei România de Mâine, (vol. I în 2002, vol. II în 2003,     
vol. III în 2004), face parte din marile creaţii ale genului realizate în cultura noastră 
naţională alături de cele ale lui Constantin Rădulescu-Motru, Mircea Florian, 
Lucian Blaga, Constantin Noica, Tudor Vianu. Raportat la realizările ceva mai recente 
se constituie într-un unicat în efortul teoretic de înfăptuire a unor mari sinteze de 
natură metafizică. Construcţiile teoretice de asemenea amploare, extrem de greu de 
realizat, se evită nu numai din cauza dificultăţilor teoretice şi metodologice, care pot 
fi depăşite doar după îndelungate eforturi, încercări, tatonări, reflecţii, dezbateri, 
clarificări, opţiuni ce presupun o largă documentare şi o iscusită selectare a opţiu-
nilor exprimate în domeniu în funcţie de un sistem de principii şi valori de o 
consistenţă relativ originală şi cu multiple valenţe regenerative în lupta actuală de 
idei, dar şi pentru riscul inerent ca ideile dezbătute să devină ţinta unor atacuri 
venite din partea unor perfecţionişti fără principii. Problematica ontologică, deosebit 
de complexă, necesită astăzi însă soluţii inovatoare şi o nouă viziune asupra lumii, 
asupra structurilor ei fundamentale, un sistem conceptual argumentativ alcătuit din 
idei îndelung distilate în laboratoarele propriei gândiri. 

Tratatul de ontologie, în forma lui finală, se prezintă ca o creaţie cu arhitectură 
ideatică modernă şi armonioasă, echilibrată, în care sunt examinate şi interpretate cu 
maximă precizie temele şi problemele specifice ontologiei din totdeauna, contribu-
ţiile diferiţilor gânditori de-a lungul timpului. La această sinteză autorul a ajuns după 
ce a adus multe din ideile, teoriile, conceptele şi concepţiile sale în domeniu în arena 
confruntărilor publice printr-o serie de lucrări publicate anterior: Determinismul şi 
ştiinţa – 1971; Ideea de unitate a lumii în gândirea filosofică contemporană – 1972; 
Structura acţiunii sociale – 1972; Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale – 1980; 
Evoluţie şi dialog în filosofia contemporană – 1980; Ordine şi hazard – 1996; 
Metafilosofie – 1997; Lucian Blaga. Concepţia ontologică – 1999; Identitatea 
axiologică românilor – 1999; Acţiunea socială eficientă – 2000. În toate aceste lucrări, 
ca şi în elaborarea celor trei volume ale Tratatului, s-au folosit cu o deosebită 
receptivitate (dialectică) edificările majore din trecut şi de astăzi în domeniu, dar s-au 
încercat permanent reconceptualizări, reaşezări conceptuale novatoare, exprimarea 
unor puncte de vedere originale. Au fost permanent respinse punctele de vedere 
dogmatice şi soluţionările sofisticate, opinându-se pentru poziţiile ce practică deschideri 
şi desfăşurări problematizatoare . Fiecare din modelele ontologice anterioare (antice, 
medievale, moderne şi contemporane) sunt analizate din perspectiva unei viziuni 
proprii, astfel încât ele să fie şi astăzi utile pentru problematizare ontologică. 

Prefaţate şi pregătite de lucrările publicate anterior, în care a dezbătut şi dezvoltat 
teorii novatoare asupra determinismului, cauzalităţii, necesităţii şi hazardului, asupra 
ideii de unitate a lumii sociale etc., cele trei volume ale Tratatului tratează o suită de 
principii, idei şi concepte care îşi găsesc expresia în noi puncte de vedere cu privire 
la termenii de Fiinţă şi Existenţă, cu privire la proiectarea fenomenologică a Fiinţei, 
la semnificarea transcendentului religios şi a transcendentului laic, fiind analizate 
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raporturile dintre ontologie şi ştiinţă, dintre ontologie şi religie, ontologie şi cosmo-
logie, insistându-se atent asupra nevoii actuale de transcendent în sistemele de valori. 
Sunt, totodată, prezentate pe larg ideile majore ale modelelor de proiectare ontolo-
gică avansate în decursul timpului, avându-se în preocupare prezentarea unui model 
ontologic actual. 

În desfăşurarea problematicii tratatului, dincolo de suita modelelor ontologice 
parcurse de cultura europeană până în prezent în dezvoltarea gândului filosofic, la 
care s-a adăugat şi un model actual, posibil de edificat din unghiul de vedere al 
autorului – care au făcut obiectul unui prim volum al tratatului, intitulat Fiinţă, 
esenţă, existenţă – autorul a avut în preocupare şi o tematică largă a unui al doilea 
volum, intitulat Existenţă, devenire şi determinism şi, în continuare, o tematică de 
asemenea largă a unui al treilea volum intitulat Existenţă socială şi existenţă umană. 
Fără să intrăm în amănunte, primul volum al tratatului şi-a propus să prezinte teoria 
fiinţei (ceea ce convenţional s-ar numi domeniul ontologiei prime), al doilea volum 
şi-a propus să dezbată teoria existenţei (ca existenţă), ceea ce convenţional s-ar numi 
domeniul ontologiei secunde, iar al treilea volum şi-a propus să prezinte câteva din 
domeniile ontologiilor regionale (respectiv ontologia socialului şi a umanului). 

Desigur, nu ne putem angaja într-o singură intervenţie la prezentarea, fie şi 
numai sumară a conţinutului teoretic al acestui tratat. El conţine un univers concep-
tual desfăşurat pe aproape trei mii de pagini convenţionale. Ne limităm numai la 
câteva remarci, menţionând că în primul volum (cel de teorie al fiinţei) sunt operate 
largi interferenţe ale ontologiei ca religia, iar în al doilea volum (cel de teorie al 
existenţei) sunt operate interferenţe între filosofie şi ştiinţă – fiind vorba de analiza 
mai ales a problemei cosmologice din punct de vedere metafizic; iar în paginile celui 
de al treilea volum să fie dezbătute precumpănitor probleme de filosofie socială şi 
ontologie a umanului. 

Dacă privitor la problematica primului volum, unde problemele (cele funda-
mentale ale ontologiei) au fost anunţate, într-o anume măsură, îndeosebi în lucrarea 
anterioară despre Metafilosofie (apărută cu aproape un deceniu mai înainte), pro-
blematica celui de al doilea volum a fost, în multe privinţe, schiţată în lucrarea 
Determinismul şi ştiinţa (apărută cu aproximativ patru decenii mai înainte). Iar în 
ce priveşte problematica celui de al treilea volum, autorul a publicat anterioare studii 
de filosofie socială şi praxiologie (între lucrările de mai mare rezonanţă în acest sens 
amintim Structura acţiunii sociale şi Acţiunea umană şi dialectica vieţii sociale). 

Apreciem, în general, la Ion Tudosescu interpretarea şi resemnificarea ideilor 
şi a conceptelor filosofice capătă de la început o substanţă şi un contur realist şi 
raţionalist-dialectic, susţinut de o excelentă pregătire ştiinţifică, dublată de o înde-
lungată participare la viaţa publică şi didactică, convertită într-o experienţă bogată 
de viaţă şi de o bună cunoaştere a condiţiei umane. Pregătirea ştiinţifică solidă este 
probată convingător încă de la publicarea lucrării Determinismul şi ştiinţa, premiată 
de Academia Română cu premiul Vasile Conta (1972) dar şi de argumentele, infor-
maţiile şi interpretările cu privire la problemele fundamentale ale ontologiei din 
lucrările anterioare, în mod deosebit cele cu referire la: perspectiva ştiinţifică asupra 
materiei; relaţia dintre mişcare şi materie; unitatea dintre materie şi mişcare, spaţiu 
şi timp din perspectiva ştiinţei contemporane; privire ştiinţifică asupra infinitului, a 
raportului finit-infinit; unitatea şi diversitatea universului; modele fizice unitare 
asupra universului în cosmologia contemporană ş.a. 
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În volumul al doilea al Tratatului de ontologie autorul consacră întinse şi 
amănunţite analize multiplelor aspecte ale ontologiei şi ale onticului, folosind cunoş-
tinţele ştiinţelor pozitive, dar evitând capcanele pozitivismului şi scientismului. 
Argumentul extras din cercetarea ştiinţifică nu distorsionează conţinutul autentic al 
metafizicii, nici nu reduce filosofia însăşi la o filosofie  a ştiinţei (ca în cazul poziti-
vismului), căreia i s-ar suprapune un domeniu aparte al filosofiei sociale, privată de 
dimensiunea ei propriu-zis metafizică, „întrucât discursul asupra socialului nu se 
întemeia pe o abordare ontologică.” (Ion Tudosescu, Tratat de ontologie, II, p.7). 
Dimpotrivă, afirmă Ion Tudosescu, „Demersurile filosofice în general – chiar şi cele 
realiste şi raţionaliste care sunt nemijlocit corelate cu cele ştiinţifice, preocupate de 
pătrunderea adevărului ştiinţific asupra universului – intră în contact şi cu alte 
tipuri de demers, cu atât mai mult cu cele ce operează proiectări ontologice. Ele se 
înrădăcinează în viziuni mitice, includ sau condiţionează opţiuni morale, înrâuresc 
şi sunt generatoare de perspective umaniste în creaţia artistică şi în aprecierea 
estetică, cu puternice încărcături valorice comunitare şi grupale, se instituie în 
centrul tablei valorilor culturii şi ca temei al construcţiilor ideologice. Astfel de 
multiple corelaţii situează demersul filosofic la nivelul cel mai înalt de expresivitate 
al gândirii umane, îi conferă o funcţie paradigmatică în raport cu celelalte moduri 
de cugetare şi de creaţie valorică. În această privinţă, ştiinţa însăşi se întemeiază, 
dacă nu pe anumite elaborări filosofice sistematice, oricum pe anumite supoziţii 
filosofice. Ea impulsionează reconstrucţiile, înrâureşte direcţionarea etapelor 
evolutive ale demersului filosofic, dar este, în acelaşi timp, într-o mult mai mare 
măsură, tributară acestui demers, fie şi numai pentru faptul că cele mai curajoase 
intuiţii teoretice şi deschideri spre noi conceptualizări în ştiinţă vin dintr-o 
motivaţie filosofică – pe care omul de ştiinţă nu totdeauna o conştientizează, dar, 
totdeauna o înrâureşte hotărâtor.” (Ion Tudosescu, Metafilosofia, p. 178-179). 
Înţelegerea corectă a relaţiei filosofiei cu ştiinţa alimentează spiritul realist şi 
raţionalist-dialectic caracteristic întregii creaţii a filosofului român, care se regene-
rează şi se afirmă cu spor creativ, crescând pe măsură ce se aduc în discuţie elemente 
aparţinând ontologiei secunde, cu precădere cele ale ontologiilor regionale: a uma-
nului, socialului, a valorilor, a ceea ce poate fi numit ontologia ideilor – în care 
conceptele, ideile, sunt tratate sub aspect ontic, constituite ca un domeniu al entită-
ţilor abstracte. 

Dar nu doar ştiinţa alimentează realism–raţionalismul dialectic al filosofului. 
Sunt fructificate, nu mai puţin productiv în această privinţă, constatările şi experien-
ţele de investigator ale autorului asupra fenomenelor şi proceselor sociale, ale celor 
din aria culturii şi din lumea valorilor. Toate acesta au permis gânditorului să-şi 
subtilizeze discursul metafizic şi să susţină convingător numeroasele sale idei origi-
nare, să descifreze cu mai multă iscusinţă mişcarea ideilor în creaţia metafizică. 

Pledoaria şi sensul argumentaţiei converg spre desluşirea căilor de satisfacere 
a unor nevoi actuale spirituale stringente, pe care filosoful în cauză le consideră a 
fi: „refuzul înstrăinării şi depersonalizării, a maculării valorilor sacre – în sfera 
religiei, filosofiei, moralei, dreptului, politicului –, respectiv, al acelora care 
împiedică consolidări axiologice la nivelul condiţiei umane – etnice, grupale, 
organizaţionale, economice şi sociale –, cunoscând o accentuată negativitate în 
privinţa spiritului de solidaritate, de toleranţă, de comuniune şi umanitate, pe temelia 
căreia au fost nemăsurat exacerbate individualismul şi egoismul, intoleranţa şi 
nedreptatea, spolierea şi oprimarea, manifeste nu numai la nivel individual şi 
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grupal, ci şi la nivel comunitar şi intercomunitar” (Ion Tudosescu, Tratat de 
ontologie, I, p. 6). 

Interesul pentru situarea demersului metafizic în terenul fierbinte al nevoilor, 
problemelor şi frământărilor actuale ale umanităţii străbate lucrarea de la un capăt 
la altul. Adevăratele sale contururi se profilează în modul cel mai sesizabil în ana-
lizele metafizice asupra unor teme ca: materie şi conştiinţă, conştiinţa şi lumea 
ideilor, existenţă socială şi conştiinţă socială, cultura, – ca domeniu distinct al vieţii 
spirituale şi factor activ în reconfigurarea existenţei –; omul – ca entitate de 
intersecţie a două universuri calitativ distincte (universul natural şi universul 
sociale); dimensiunile existenţiale esenţiale al umanului – libertatea şi creativitatea –, 
umanismul şi rolul lui în structurarea realităţii sociale şi axiologice etc. 

Sintetizând idei şi teorii din literatura filosofică contemporană sau formulate 
în dezbaterile ce au avut loc la congresele internaţionale de filosofie, mai ales la 
cele la care a participat autorul însuşi, Ion Tudosescu formulează noi definiţii şi noi 
concepte. Între acestea, un loc aparte este acordat ideii de creativitate. Ea ar consta 
în „capacitatea de a institui existenţial şi valoric” – ceea ce de fapt exprimă moda-
litatea de geneză şi de exercitare a demiurgiei omului în univers. Prin mijlocirea 
forţei ei generatoare de noi forme existenţiale şi valorice, „omul subiectivizează 
lumea obiectivă, se situează pe el în centrul universului obiectiv la care are acces 
prin modalităţile cognitive şi practice de care dispune. Creativitatea îl ajută pe om 
să domine nu numai orizonturile lui ceea ce este, ci şi pe cele ale celui ce va să fie, 
pe care totdeauna îl doreşte – şi aşteaptă – să-i fie dezirabil, situându-l în orizon-
tul unui ceea ce trebuie să fie – pentru el –, acţionând eficient în această direcţie.” 
(Ion Tudosescu, Tratat de ontologie III, p. 135). 

Contextul discuţiei nu a ocolit aportul subconştientului, al psihanalizei, al 
limbajului ca mijloc de comunicare şi mijlocitor al capacităţii de abstractizare prin 
care omul transcende din concret în abstract, tezaurizează cunoştinţe şi constituie 
un set de valori nomologice. Produsele conştiinţei creative, formează un domeniu 
autonom al entităţilor abstracte, al ideilor care îi înnobilează (omului – n.n.) propriul 
său univers existenţial şi-i călăuzesc strategiile sale acţionale.” (Ibidem, p. 142). 
Ideile, autonomizându-se, intervin activ în transformarea şi modelarea condiţiilor 
de viaţă ale oamenilor, se comportă legic, cauzal şi funcţional. Ele, ideile, ca dat se 
deosebesc de conştiinţă: „conştiinţa este o modalitate specific reflectorie a psihi-
cului uman, iar ideile sunt un produs al exercitării gândirii în calitatea ei de facul-
tate determinată a acestuia. Aşadar, conştiinţa nu este doar o formă reflectorie 
superioară şi un mod specific de existenţă al omului ci şi o activitate – prin gândire 
producându-se idei, conceptualizări care îşi propun să surprindă esenţa existenţei 
pe diversele ei niveluri de organizare.” (Ibidem, p. 143) 

Universul ideilor sub raport structural şi funcţional este atent analizat. Sunt 
supuse  radiografiei metafizice nu numai ideile validate, ci şi ideile eronate şi cele 
fanteziste (cum sunt cele religioase) între care există deosebiri esenţiale. Ideile eronate 
sunt lipsite atât de funcţia explicativă, cât şi de funcţia pragmatică, dar înrâuresc 
comportamentul valoric şi acţional al oamenilor. De aceea îi revine filosofiei sarcina 
de a ne ajuta să ne depărtăm puţin câte puţin de astfel de erori, de a menţine viu şi activ 
spiritul critic pentru a ne apropia cât mai mult şi cât mai complet adevărul. Deşi, nu 
se poate nega o anumită influenţă asupra societăţii, ceea ce predomină în cazul lor 
este nocivitatea. Iar, în condiţiile încorporării lor în doctrine ideologice, pot orienta 
greşit eforturile individuale şi generale şi provoca stagnări sociale cu efecte irepa-
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rabile. Spre deosebire de ideile eronate, ideile fanteziste au valoare operaţională 
pentru om şi funcţie realizatorie pentru el. De exemplu, valorile artistice pot scoate 
omul din cercul strâmt al existenţei lui, plasându-l într-un orizont mai larg, eventual 
al unor proiecţii ideale de realizare de sine, de pe poziţiile cărora se pot declanşa, în 
anumite împrejurări, activităţi cu efecte utile. Prezente activ în creaţiile artistice şi 
răspunzând nevoii omului de a spera printr-o lume mai bună, îndestulată estetic, 
purifică de imperfecţiunile ce se opun ascensiunii reale a omului într-o lume mai 
bună şi mai dreaptă, – ideile fanteziste lasă deschisă posibilitatea împlinirii depline 
a omului acum şi aici, fiecare în funcţie de disponibilităţile creative pe care le are şi 
pe care şi le-a cultivat. „După cum este cunoscut, creaţie, în general, este calea 
realizării de sine a omului, iar creaţia artistică, în special, nu numai că-I deschide 
acestuia perspectiva speranţei într-o astfel de realizare, ci îl şi realizează, oferindu-i 
instituirea satisfacţiei participării directe, prin universalizarea operei sale, la 
producerea lumii valorilor – care nu este altceva decât lumea omului transfigurată 
axologic.” (Ion Tudosescu, Metafilosofie, ed. cit. p. 41). Creaţia artistică îndeplineşte 
şi funcţia unui proiect ontologic, de construcţie a unui model uman, „esteticul fiind 
în această perspectivă o componentă a demersului critic de sorginte antropologică, 
la fel ca şi eticul ce i se suprapune. Nu întâmplător, în această privinţă, gânditorii 
antici puneau pe acelaşi plan valoarea de adevăr şi valorile de frumos şi bine.” 
(Ibidem p.41). 

Un loc special în universul ideilor create de om ocupă ideile religioase, ce pot 
fi considerate a fi de factură ontologică şi nu ontică. Provenienţa lor ţine de nevoia 
primară a omului de a se desprinde de animalitate şi de a se înscrie într-o ordine umană, 
în care transcendentul este situat în centrul sistemului de valori şi se constituie în 
temei al aprecierii lui de sine şi de altul. (Ion Tudosescu, Tratatul de ontologie II, 
p. 144). Despre proiectul ontologic oferit de diferitele religii, prof. univ. dr. Ion 
Tudosescu precizează următoarele: „Atât filosofia, cât şi religia operează cu 
viziuni generale asupra lumii, cu explicaţii care aspiră spre surprinderea totalităţii 
universului – privit dintr-o perspectivă axiocentrică – şi, în această privinţă, se 
situează la aceeaşi distanţă faţă de ştiinţă. Dacă ştiinţa oferă un Weltbild, religia, 
ca şi filosofia, oferă un Weltanschauung. Deci, ambele tipuri de demers asupra 
lumii au ca referinţă şi sunt motivate de nevoia permanentă a omului de realizare a 
condiţiei sale – umane. (Ion Tudosescu, Metafilosofie, p. 35). Religia, spre deosebire 
de filosofie, raportează însă existenţa la un model uman proiectat deasupra existenţei, 
respectiv la Dumnezeu, adică la o instanţă obiectivă supranaturală, în măsură să 
satisfacă nevoia ancestrală a omului de salvare din imanent şi de dobândire a 
nemuririi. În timp ce proiectul ontologic filosofic este un proiect realizabil aici, 
omului stându-i în putinţă să se realizeze pe sine în măsura în care se deschide spre 
transcendent respectiv în măsura în care îşi adecvează actele sale, devenind compa-
tibile fiinţei lui generice. 

Conceptul central al ontologiei este, după cum se ştie, transcendentul. Resem-
nificarea ontologică a acestuia evocă fie un Dumnezeu creator, distinct de creaţia 
sa, fie desemnează fiinţa în sine, fiinţă pură, omniscientă şi omnipotentă. Dar, 
transcendentul nu este un concept numai de esenţă religioasă. Este şi un concept de 
construcţie laică. În spiritul tradiţiei gândirii româneşti, filosoful român îl consideră 
un concept cu largă acoperire culturală – metafizică şi religioasă. Transcendentul 
metafizic este accesibil pe cale ostensiv-fenomenologică şi este generat de o 
motivaţie psihologică – un asemenea transcendent la care omul ajunge prin creaţie 
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şi făptuire, instituindu-i pe această cale convingerea cuceririi orizontului nemuririi. 
Valorile constitutive ale transcendentului sunt. binele, frumosul, adevărul, sacrali-
tatea, inefabilitatea, eternitatea, identitatea cu sine, toate având o explicaţie raţională, 
o justificare logică şi o substanţă ştiinţifică. „Accesul omului la transcendent poate 
fi dobândit însă nu numai prin credinţă – în sacrul de factură divină – şi, respectiv, 
prin conduită şi faptă exemplară în direcţia slujirii acestei credinţe, ci şi prin 
creaţie valorică de excepţie – artistică, ştiinţifică, filosofică – sau prin slujirea 
comunitară sau societară majoră. Marii creatori au, de altfel, cel mai adesea, 
conştiinţa faptului că prin jertfirea lor pentru creaţie – valorică – au acces la 
universalizare, aceasta fiind, de fapt, singura cale de cucerire a orizontului nemu-
ririi. Mai devreme sau mai târziu, colectivitatea apreciază valoarea efortului creativ 
de interes general al marilor săi eroi şi îi sanctifică – îi ridică la rang de sacru –, 
situându-i în panteonul lor axiologic comun. Şi, după cum se ştie, din acest panteon 
fac parte nu numai fondatorii cultelor religioase sau marii slujitori ai acestora, ci 
şi mari creatori de valori sau conducători de popoare, deschizătorii de drumuri în 
istoria acestora.” (Ion Tudosescu Metafilosofia, p.217-218). Transcendentul religios 
se identifică în fiinţa divină, în Dumnezeu, ca o consfinţire a proiectării ontologice 
şi ca un spor de acesibilitate, conferind proiectului substanţă teist-teolo-gică, 
deoarece „la urma urmelor, toate religiile şi mitologiile au precedat şi întreţin 
proiectele ontologice de factură filosofică, inclusiv laică.” (Ion Tudosescu, Tratat 
de ontologie, I, p. 344). 

Personificarea transcendentului practicată de religie aduce fiinţa în apropierea 
omului, îi asigură acestuia condiţia realizării de sine, satisfacţia trăirii în libertate şi 
responsabilitate faţă de acţiunile sale. Această personificare explică – între altele – 
succesul creştinismului în lupta (ideologică) cu alte reprezentări religioase din epocă 
şi de mai târziu. Personificarea este, în acest sens, o expresie a umanizării fiinţei 
divine, favorizând instituirea unei comuniuni între transcendent şi imanent. 

Credinţa în Dumnezeu îndeplineşte şi o funcţie modelatoare şi generează 
motivaţii puternice comportamentale şi acţionale. Dislocarea omului religios din 
credinţa în Dumnezeu provoacă efecte grave asupra individului şi a comunităţii, 
dezumanizează personalitatea şi destructurează comunitatea, slăbeşte solidaritatea 
şi moralitatea. 

Popoarele care îşi pierd religiozitatea tradiţională ies din istorie, înstrăinându-se 
nu numai religios, ci şi cultural, etnic şi comunitar. Despărţirea de divinitate alterează 
integritatea personalităţii, erodează virtuţile şi grăbeşte scoaterea sa din istorie. 
Reverberaţiile credinţei religioase în planul activităţii laice diferă de la un popor la 
altul. Creştinismul, prezent în spiritualitatea şi în comportamentul românilor, rezidă 
în tradiţie şi mister, se manifestă ca o credinţă discretă, se consumă în tăcere, în 
profunde meditaţii şi trăiri interiorizate, fiind într-un dezacord cu zgomotul, cu 
invenţia şi vanitatea ce pune stăpânire pe cei dornici să reformeze dogmatic şi 
ritualurile a căror puritate este respectată cu sfinţenie. Creştinismul românilor se 
identifică adesea cu însuşi sentimentul naţional, iar biserica ortodoxă este consi-
derată şi ca o instituţie care contribuie la menţinerea continuităţii naţionale, ceea ce 
justifică în bună măsură preocupările pentru apărarea ortodoxiei şi întărirea rolului 
bisericii prin extinderea funcţiilor de educaţie şi sociale, în special de edificare 
morală a personalităţii şi de responsabilizare civică a cetăţenilor, de conservare a 
amintirii datelor istorice, a tradiţiilor şi a valorilor culturale. 
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Investigarea minuţioasă a modelelor ontologice, inclusiv a celor elaborate în 
gândirea românească de Lucian Blaga şi de Constantin Noica, finalizată în reuşite 
sinteze, i-a fost de un real folos în proiectarea unui posibil proiect ontologic actual. 
În acest posibil proiect, conceptul fundamental este Fiinţa, inspirat în mod fericit de 
conceptul noician. Fiinţa este situată în imanent şi se delimitează de orice dualism 
transcendentist, „asociindu-l generalului în lucruri – din care cauză îi aparţin 
determinaţii, asemănător individualului cu care se împleteşte complementar (ceea 
ce înseamnă că fiinţa pură, fără determinaţii, este o speculaţie limită a gândirii, 
neavând existenţialitate). (Ion Tudosescu, Tratat de ontologie I, p. 339). În ipostaza 
de temei, fiinţa posedă atributul devenirii, „devenirea existenţei fiind, în subsidiar, 
o devenire a fiinţei. În devenirea ei, fiinţa este indiviză – se distribuie fără să se 
împartă fiecărui lucru, configurându-l şi tensionându-l astfel încât acesta se află în 
permanentă deschidere.” Fiinţa se află „întru existenţa oricărui individual ce struc-
turează existenţa,” de aceea dezvăluirea ei nu necesită transcenderea ci pătrunderea 
existenţei, „realizată conştient, raţional şi introspectiv, concepută ca un act 
autoreflexiv al omului capacitat cu această disponibilitate spre înţelegerea fiinţei” 
(op.cit. p. 339). Întru este folosit în accepţiunea pe care i-a dat-o Noica, „de a fi în, 
şi a merge către”, este „de la ”, dar şi  „contra”, este „cu”, dar şi „fără”, adunând în el 
mai toate prepoziţiile şi determinările la un loc, e „un toate laolaltă” în acest termen 
atotcuprinzător, exprimă fiinţa, elementul în înţelesul anticilor, „cu întreagă bogăţia 
sensurilor lui de stări şi de mişcări”, „împlântat în primitivitate şi în originar devine 
totodată şi ce este mai rafinat în straniul univers de relaţii al propoziţiilor.” 
(Constantin Noica, Creaţie şi frumos în rostirea românească, Editura Eminescu, 
publicată în 1973, p. 157, 158, 159). 

Existenţa întru fiinţă concepută ca stare aflată în permanentă şi neobosită 
devenire satisface setea omului de absolut, apărută din nevoia resimţită de el de a 
se aprecia pe sine în relativ. Întrucât nu poate susţine cu argumente ale cunoaşterii 
raţional-ştiinţifice adevărul privind realitatea fiinţei, omul recurge la conjecturi, 
socoteşte fiinţa „coparticipantă lui şi lumii lui.” „Din această cauză au plauzabili-
tate în ultimele decenii, cu prioritate interpretările realist-ontologice, de obicei 
pluraliste  (cum au fost cele din prima jumătate a secolului al XX-lea, oferite de 
Hartmann, Florian, Popper), care acordă existenţialitate şi lumii ideilor şi valorilor 
(în structura cărora intră şi cele cu referire transcendentistă), de felul lor aparţi-
nătoare imanentului în măsura în care nu presupun extramundanul – dacă se are 
în vedere făurirea unei concepţii raţionaliste despre lume.” (Ion Tudosescu, Tratat 
de ontologie I, p. 340). 

Conceperea fiinţei ca dispusă în lucruri, determinată şi în acelaşi timp operarea 
cu fiinţa nedeterminată, fiinţa în sine, adică fiinţa doar gândită creează premise 
pentru o ontologie în care se depăşeşte dedublarea omului „între condiţia sa de 
fiinţă raţională şi cea de fiinţă iraţională” şi se  ajunge „la o reconsiderare paradig-
matică a raţionalităţii în care să se împletească raţiunea şi credinţa, adevărul logic 
şi adevărul psihologic, se impune o soluţionare ontologică de factură complemen-
tară.” Se evită în acest fel tratarea speculativ-ontologică lipsită de orice cenzură 
(logică) a fiinţei, aceasta fiind abordată ca „un concept de rangul esenţei, concepută 
ca generalul din lucruri”, iar „ontologia este (fiind astfel) salvată atât din speculativ, 
cât şi din atmosfera de respingere suverană, întreţinută de gândirea analitică prin 
poziţionările ei declarat antimetafizice.” (Ibidem, p. 340) 
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Abordarea fiinţei în această manieră se motivează prin intensul proces de 
sacralizare religioasă şi de secularizare a religiei în condiţiile extinderii scientizării 
conştiinţei sociale şi a consolidării cunoaşterii ştiinţifice în structura paradigmelor 
cognitive actuale, ale promovării sacrului laic. 

Transformarea fiinţei în sine în esenţă care sălăşluieşte aici „în existenţă, în 
lumea omului pe care o înnobilează prin prezenţa sa” (ibidem p. 345) ca şi integrarea 
fiinţei „ în lumea omului” (în imanent) … conferirea atributului existenţialităţii 
acestei instanţe (de rangul universalului) prilejuieşte o sporire considerabilă a 
funcţionalităţii ei în raport cu procesul de realizare a condiţiei umane” (ibidem  
p. 349). Readucerea fiinţei în vecinătatea omului îl pune pe acesta în stare de a o 
conserva şi de a deveni mai responsabil atât în ceea ce priveşte comportamentul său 
individual şi social, cât şi în ceea ce priveşte creaţia şi angajarea sa militantă. 
Prezenţa fiinţei în imanent condiţionează şi determină într-o măsură necuantifica-
bilă procese interioare de perfecţionare şi amplificare a capacităţii de creaţie, a 
abilităţilor de inserţie în realitatea existenţială dată, stimulează disponibilităţile 
solidarităţii umane, de cooperare intersubiectivă. Fructificarea avantajelor situării 
fiinţei în imanent pune în faţa societăţii o serie de obiective extrem de importante 
pentru ontologia umanului: educarea omului în spiritul responsabilităţii faţă de sine 
şi faţă de ceilalţi, „de a-l pune în situaţia de a  se deschide ontologic spre fiinţă 
(conotată, dacă nu laic, cel puţin religios) şi de a considera fiinţa în orizontul lumii 
lui, ca ceva ce-l pătrunde luminându-i existenţa şi călăuzindu-i accesul spre auten-
ticitatea lui de om, cu o condiţie filosofică (umană) (ibidem, p. 349). 

Fiinţa concepută ca esenţă oferă un model al sinelui uman care se caracteri-
zează prin câteva particularităţi exteriorizate în latura fenomenală a oricărui individ 
uman. Notele definitorii ale acestui model, în opinia prof. univ. dr. Ion Tudosescu, ar 
fi: gândire raţională; conştiinţa de sine (homo sapiens); trăire în societate; capaci-
tate acţională şi creativitate; capacitate de valorizare; deprinderea şi năzuirea tră-
irii în libertate; umanitatea omului; conştiinţa dramatismului condiţiei umane; 
capacitatea de a diferenţia ontologic; conceperea omului ca fiinţă metafizică (homo 
metaphisicus). „Ca o consecinţă a tuturor acestor proprietăţi, ca o sinteză a esenţei 
umane în totalitatea dimensiunilor sale, omul, este o fiinţă demiurgică (creator în plan 
existenţial şi valoric, inclusiv de transcendent din nevoia de a diferenţia ontologic 
între relativ şi absolut, între individual şi universal). „Omul este astfel «Dumnezeu» 
în raport cu sine şi cu lumea lui, cu toate că transferă atributul demiurgiei pe seama 
alter-ego-ului situat în diferenţiere ontologică faţă de sine pentru a nu fi expus la 
vulnerabilitate valorică şi cădere în istoricitate (ibidem p. 350-351). Funcţia 
demiurgică a omului este potenţată de cele două dimensiuni fundamentale   ce-i 
sunt specifice: creativitatea şi libertatea, asupra cărora se fac o serie de consideraţii 
pertinente, cu o consistentă contribuţie originală, în alte pagini ale Tratatului. 

Concepţia profesorului Ion Tudosescu cu privire la libertate porneşte de la 
concepţia sa mai generală despre om – ca entitate a universului cu care începe şi cu 
care se încheie demersul ontologic, ca entitate aptă să iniţieze şi să desfăşoare în 
mod liber şi creator activităţi şi acţiuni în toate planurile existenţiale, dar nu oricum, 
ci respectând anumite cerinţe obiective, ţinând cont de sistemele de norme, de valori, 
principii existente în societate şi cunoaştere în acel moment. Creativitatea şi liber-
tatea sunt dimensiuni fundamentale ale omului realizate în cadrul determinismului. 
„Aşadar, afirmă Ion Tudosescu, libertatea poate fi abordată ca expresie a condiţiei 
existenţiale specifice a umanului, ea decurge din modul în care omul înţelege 



 159

necesitatea şi îşi asumă riscul acţiunii în funcţie de perspectiva căreia se exercită, 
indiferent dacă aceasta concordă sau nu cu legitatea şi necesitatea obiectivă. Cu 
alte cuvinte, libertatea nu poate fi semnificată ca ieşire din determinism sau opusul 
acestuia, ci ca o modalitate specifică umană a structurii procesului de determinare 
în viaţa socială.” (Ion Tudosescu, Tratat de ontologie III, p. 171). Situată în 
coordonatele determinismului, libertatea este nu numai condiţia şi temeiul oricărei 
acţiuni ce angajează fiinţa umană în procesul producerii bunurilor şi valorilor 
necesare existenţei, conservării şi reproducerii speciei umane, a autoperfecţionării 
fiinţei umane, ci şi rezultanta eforturilor consumate pentru dobândirea ei. 

Motivată gnoseologic, axiologic, psihologic, praxiologic şi orientată spre un 
anumit scop cu temeinice fundamente gnoseologice, axiologice şi pragmatice, 
libertatea se manifestă ca un veritabil fluid vitalizator, generator şi regenerator de 
activităţi şi proiecte de asigurare a existenţei şi a perfecţionării necontenite de către 
om a propriei personalităţi precum şi a mediului său existenţial material şi spiritual, 
în dorinţa nestăpânită de a ajunge, cel puţin la marginile, dacă nu la miezul totalei 
fericiri. Eficienţa libertăţii se află în raport direct proporţional cu gradul de cunoaş-
tere a necesităţii, cu capacitatea corelării libertăţii individuale şi a celei colective, 
cu scopurile fiecărora armonizate raţional, axiologic şi pragmatic. Din seria facto-
rilor de eficienţă ai libertăţii nu poate fi exclusă inventivitatea în adecvarea norma-
tivităţii şi legităţii la noile scopuri ale indivizilor şi ale comunităţii. 

Teoria libertăţii elaborată de profesorul Ion Tudosescu se structurează pe 
următoarele idei: libertatea se defineşte ca opţiune acţională a omului motivată 
teleologic, nomologic, axiologic şi psihologic, ca alegere şi decizie în vederea rea-
lizării de sine, fiind modul de a fi al omului, o condiţie existenţială primară şi 
definitorie pentru el; libertatea este o modalitate a determinismului în viaţa socială 
şi are caracter istoric, se manifestă gradual şi se înfăptuieşte în orizonturi de relati-
vitate şi procesualitate; libertatea se realizează în dinamica sistemului social, în 
structurile organizaţionale şi instituţionale ale statului, prin proiectele şi programele 
de realizare ale indivizilor şi comunităţilor; libertatea implică atât atitudini şi com-
portamente conformiste cât şi nonconformiste, transformate în anumite împrejurări 
în forme nemijlocite de luptă pentru cucerirea ei, de nesupunere dacă se impune şi 
violentă faţă de sistemele normative şi rânduielile sociale care împiedică realizarea 
omului; ca mod specific de trăire umană, libertatea se cucereşte prin acţiunea 
umană conştientă, conformistă sau nonconformistă, dar având întotdeauna acoperire 
axiologică şi exprimând nevoia oamenilor de emancipare socială şi autoperfecţio-
nare; fixarea orizonturilor de libertate se  face ţinând cont de necesitatea obiectivă şi 
cu o fundamentare raţională critică în cercul condiţionărilor morale, sociale, juridice, 
spirituale, religioase etc. de care dispune societatea şi pe care le pot folosi oamenii 
pentru realizarea lor de sine; libertatea este întotdeauna condiţionată, are întotdeauna 
o anumită limită, circumscrisă de normele şi regulile sociale; comportamentul liber 
reclamă responsabilitate, dimensionată de raporturile dintre libertatea individuală şi 
libertatea colectivă, reglementate de normativitatea specifică statului de drept; 
sentimentul trăirii libertăţii autentice presupune realism şi măsură, conştiinţa 
relativităţii libertăţii, circumscrierea ei într-un cerc de condiţionări social-istorice. 
„De asemenea, scrie Ion Tudosescu, socotim a fi de mare importanţă pentru trăirea 
în libertate autentică conştientizarea faptului că libertatea presupune acţiune conş-
tientă şi creaţie, participare activă şi nu aşteptare în materie de realizare umană 
de sine a omului, implică spirit de dăruire – împins până la sacrificiu, dacă este 



neapărat nevoie – şi perfecţionare valorică de natură să insufle celui care aspiră 
la cote superioare de libertate conştiinţa lucrului făcut şi sentimentul datoriei 
împlinite.” (ibidem, p. 191). 

Potenţarea libertăţii depinde de conceperea şi exercitarea ei în cadrul deter-
minismului social şi ca modalitate de dobândire a autenticităţii umanului – în afara 
libertăţii omul îşi pierde propria esenţă –, de înţelegerea faptului esenţial că 
libertatea nu se poate cuceri decât în cadrul unui proces cu profunde şi permanente 
conotaţii umaniste şi umanizatoare, că libertatea este un mijloc de acces a omului la 
natura sa specifică de fiinţă creatoare de sine şi de altceva, că libertatea pierdută 
devine cauză a alienării şi a decăderii omului din autenticitate. Exercitarea libertăţii 
nu este un exerciţiu oarecare, ci un mijloc de autoguvernare de sine şi, deci, temei 
al moralităţii; este factor cauzal şi componentă condiţională a omului şi a societăţii, 
precum şi de structurare a socialului şi a umanului, ceea ce face ca progresul istoric 
să fie în ultimă instanţă progresul în domeniul libertăţii. 

Opera conceptuală a prof. univ. dr. Ion Tudosescu, întreprinsă în Tratatul aflat 
în discuţie, reflectă existenţa în ansamblu şi ierarhia reală a faptelor, a structurilor 
domeniul ontic bogăţia de nuanţe a ontologiei contemporane, pe temeiul cărora sunt 
respinse cu temei unilateralitatea şi unilateralizările, construcţiile inconsistente şi 
concluziile grăbite, interpretările inflexibile venite din reflecţii superficiale, confirmând 
îndelungata preocupare a autorului pentru elaborarea unui asemenea grandios proiect 
ontologic. „Gândul de a elabora un Tratat de ontologie s-a înfiripat de mai multă 
vreme, stimulat de constatarea că, în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, 
problema transcendentului – în ipostaza sa de temei al judecăţilor de apreciere, de 
sine şi de altul a omului – era evitată în abordările raţionaliste şi realiste al proble-
maticii filosofice, fie din raţiuni pozitiviste, fie din raţiuni materialiste – în cele din 
urmă, ideologice. Motiv pentru care ontologia şi, odată cu ea metafizica în genere, 
erau fine minimalizate sau marginalizate, fie excluse din aria de cuprindere a 
demersurilor filosofice. Mai ales în spaţiul cultural de dominare ideologică  
marxist-leninistă, dar nu numai – dacă se are în vedere largul ecou în cultura europeană 
şi nord-americană de natură filosofică, după deceniul al cincilea, al gândirii analitice.” 
(Ibidem, p.5). Demersul filosofic din acest Tratat este o încununare a unui spirit 
aflat într-o permanentă tensiune a căutărilor, într-o nemulţumire creatoare caracte-
ristică marilor personalităţi doritoare să unifice originalitatea universală cu cea 
naţională şi să ofere punţi de legătură între culturi şi între marile segmente ale 
spiritualităţii timpului. 

Dintre conceptele, problematizările şi soluţionările originale oferite de autor 
ca răspuns la diferite provocări ale demersului ontologic contemporan, am reţinut 
atenţia asupra câtorva. Cu convingerea că alţi cititori ai Tratatului ontologic vor 
desprinde altele – din domeniile vaste ale teoriei fiinţei, teoriei existenţei şi ontolo-
giei sociale şi umane care au beneficiat de atenţia profesorului Ion Tudosescu în 
voluminoasa şi întinsa sa lucrare de Metafizică, dintre cele mai originale din ţara 
noastră, ale timpului nostru. 

 
                                               Stan I. FLOREA 

 
 
 

 160


	copint
	 Vicepreşedinte al Academiei Române
	                                     Academiei Române

	cuprins
	CUPRINS
	Immanuel Kant - In memoriam
	Metafizică
	Istoria filosofiei
	Logică şi epistemologie
	Comentarii şi recenzii 

	SOMMAIRE
	Immanuel Kant - In memoriam
	Métaphysique
	L’histoire de la philosophie
	Logique et épistémologie
	Commentaires et compte-rendus 


	1Rosca
	Ioan N. ROŞCA
	LA PHILOSOPHIE KANTIENNE DE L’HISTOIRE ET SES SIGNIFICATIONS ACTUELLES


	2Georgelazaroiu
	REFERENCES
	KANT ŞI FREGE DESPRE STATUS-UL PROPOZIŢIILOR MATEMATICE 
	REZUMAT


	3Iontudosescu
	CONDITION HUMAINE ET RÉALISATION HUMAINE

	4Mirceaitu
	ISTORIA CA VIAŢĂ SPIRITUALĂ
	 Mircea ITU


	5Mihaivasile
	PERATOLOGIA FIINŢEI PARŢIALE  

	6Cazan
	Istoria filosofiei
	Gh. Al. CAZAN
	Realismul evoluţionist – P.P. Negulescu 


	7Boscaloredana
	BIBLIOGRAFIE

	8Serbescudelia
	Delia-Ana ŞERBESCU 
	BIBLIOGRAFIe
	NOTE
	Does Leibniz’s Monadology have a mereological structure?
	ABSTRACT



	9Popescudragos
	Dragoş POPESCU

	10Balansergiu
	PROBLEMATICA IDEOLOGIEI ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ
	Sergiu BĂLAN
	BIBLIOGRAFIE
	THE PROBLEM OF IDEOLOGY IN CONTEMPORARY THOUGHT
	ABSTRACT

	This article aims to rewiew the main contemporary perspectives on the problem of ideology, given the importance of the problem, not only for philosophical thought, but for the political and social thinking, as well. It starts with marxist approaches and deals also with non-marxist points of wiew from the first half of the XX-th Century, such as Karl Mannheim’s. A special attention has been given to the american political theorists D. Bell and G. Sartori. Finally, I tried to show how the language philosophy had influenced the new approaches of the problem of ideology. 



	11Opreaalina
	RELIGIOSUL ŞI AUTENTICITATEA EXISTENŢEI 
	ÎN LUCRAREA LUI SÖREN A. KIERKEGAARD: 
	FRICĂ ŞI CUTREMURARE
	BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
	ABSTRACT


	12Acsintedobre
	Logică şi epistemologie
	LE RELATIVISME EPISTEMOLOGIQUE RADICAL – ENTRAVE DANS LA CONNAISSANCE  ET  LA COMMUNICATION

	13popacornel
	LOGIC OF ACCEPTANCE AND ARGUMENTATION THEORY (I)
	Cornel POPA
	1. Introduction
	2. Agents, modal operators and ‘prepositional attitudes’
	3.  What is Logic of Acceptance standing for?
	4. Formal Language of the Dyadic Logic of Acceptance
	5. A S5 Axiomatic Systems for the Logic of Acceptance
	5.1. Theorems in A5 system
	 A5. 1   T(y, A(x, p)) ( A(x,  p)  

	5.2. Theorems of the system A4
	5.3. Theorem in AT, AD and AK systems for Logic of Acceptance

	BIBLIOGRAPHY


	14Gheorghiudumitru
	Dumitru GHEORGHIU
	Deci s nu exclude q
	ABSTRACT


	15Cazacuaurel
	LOGICA  ISTORIEI  LA  ALEXANDRU  D.  XENOPOL
	Aurel M. CAZACU
	BIBLIOGRAFIE


	LOGICS OF HISTORY FROM ALEXANDRU D. XENOPOL

	16Iliescu
	ASPECTE SEMANTICE DEFINIŢIONALE ALE RELAŢIEI
	DE CONSECINŢĂ LOGICĂ
	4.2. Elemente de legătură extralingvistică - semantica logicii predicatelor de 
	        ordinul I
	4.2.1. Definiţii ale interpretării
	4.2.5. Două versiuni utilizate în definirea conceptelor subsumate consecinţei

	4.2.1.Definiţii ale interpretării
	4.2.2.1. Versiunea sintetic-exogenă
	4.2.2.2.Versiunea analitic-endogen exogenă
	4.2.2.3. Definirea formulelor realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii
	şi a consecinţei prin interpretare şi satisfacere
	Relaţia de Consecinţă logică este definită similar, la mai multe niveluri: 1. metavariabila pentru domeniu este deschisă; 2. metavariabila pentru domeniu este cuantificată: întâi existenţial şi apoi universal. Metavariabilele stau după cum urmează: S pentru setul de premise, iar C pentru concluzie. 
	4.2.3.3. Definire prin valoare de adevăr a formulelor
	realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii şi a consecinţei
	Tautologie, realizabilitate, infirmabilitate, contradicţie 
	Relaţia de Consecinţă logică


	4.2.4.3. Definire prin model a formulelor
	realizabile, tautologice, infirmabile, contradictorii şi a consecinţei
	Tautologie, realizabililitate, infirmabilitate, contradicţie
	Relaţia de Consecinţă logică


	4.2.5. Două versiuni utilizate în definirea conceptelor subsumate consecinţei

	7. Mihăilescu, Eugen, Logică matematică, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1969, p 287, 291. 
	11. Popa, Cornel, Revista de filosofie, Tomul XLIX, 3-4, mai-august, 2002, Bucureşti, Editura Academiei Române, p 269-273. 

	ABSTRACT

	17Bagudragos
	Concluzii
	BIBLIOGRAFIE
	ANALYSIS OF COUNTERFACTUALS BY POSSIBLE WORLDS SEMANTICS
	ABSTRACT

	18Ghcazan
	19Nichitelea
	GH. BRĂTIANU, FILOSOF AL ISTORIEI

	20Serbadela
	21Marcelmanea
	Marcel MANEA

	22Semnale
	23Stan
	Comentarii şi recenzii


