
Analele Universităţii Spiru Haret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii de Filosofie 
Nr. 7, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE 
BUCUREŞTI 

 



Colegiul de redacţie:  
Director: Prof. univ. dr. Gh. Al. CAZAN 
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Ioan N. ROŞCA 
Secretar de redacţie: Lector univ. drd. Gabriel ILIESCU 
Membri: Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU 
                Prof. univ. dr. Acsinte DOBRE 
                Conf. univ. dr. Mircea ITU 
                Lector univ. drd. Loredana BOŞCA 
                Lector univ. drd. Ilie PINTEA 
Colegiul consultativ: Prof. univ. dr. Gheorghe VLĂDUŢESCU,  Facultatea de  

Filosofie, Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei 
Române,Vicepreşedinte al Academiei Române 
Prof. univ. dr. Alexandru SURDU, Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din Bucureşti, Director al Institutului de Filosofie şi 
Psihologie al Academiei Române, membru al Academiei Române, 
Preşedinte al Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi 
Pedagogie a Academiei Române 
Prof. univ. dr. Teodor DIMA, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 
membru corespondent al Academiei Române 
Prof. univ. dr. Ivan KALCEV, Universitatea „Sfântul Kliment 
Ohridski, Preşedinte al Asociaţiei Filosofilor din Europa de 
Sud-Est, Sofia, Bulgaria  
Prof. cercetător  dr. Gheorghe BOBÂNĂ, habilitat în filosofie, 
Institutul de Filosofie, Sociologie şi Politologie, Chişinău, 
Republica Moldova 
Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN, Audrey Cohen School for 
Human Services and Education Metropolitan College of New 
York, S.U.A. 

Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Marin AIFTINCĂ – Universitatea Spiru Haret  
Prof. univ. dr. Constantin SCHIFIRNEŢ – S.N.S.P.A. 
Conf. univ. dr. Marin DIACONU – Universitatea Politehnică Bucureşti 
Conf. univ. dr. Viorel CERNICA – Universitatea Politehnică Bucureşti 

 
 

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 
ISSN: 1454-9506 

 
 
 

Redactor: Lucia PLENICEANU 
Tehnoredactor: Marilena BĂLAN 

 
Coli tipar: 10,75 

Format: 16/70x100 
 

Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine 
Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti, Sector 6, O.P. 83  

Tel. şi Fax: 316.97.90 www. SpiruHaret.ro 
e-mail: contact @edituraromania de maine.ro 



 3

 
 

CUPRINS 
 
 
 
 
 

Nae Ionescu şi  Lucian Blaga – In memoriam 
                                                                                                                                                 
Gh. Al. Cazan, Nae Ionescu despre filosofia românească. Textul şi valoarea lui …….… 5            
Ioan N. Roşca, Metafizică generală şi aplicativă la  Lucian Blaga ………………………11              
Mircea Itu, Blaga şi Śankara………………………………………………………………19          
 

Centenar Jean-Paul Sartre 
 
Marin Aiftincă, Sartre şi libertatea ca valoare …..……………………………...….…… 33                 
Adriana Neacşu, Ontologia corpului la Sartre………………………………………...…. 41              
  

Metafizică 
 

Ion Tudosescu, Metafizică, religie şi ştiinţă…………………………………….…...…… 47            
 

Istoria filosofiei 
 

Silviu Şerban, Infinitul ca idee şi ipoteza continuului……...………………...………...… 59          
Delia-Ana Şerbescu, Problema comunicării în sistemul filosofic leibnizian…………….. 65               
Ilie Pintea, Conceptul de relaţie în opera lui Mircea Florian………………………….… 73 
Sergiu Bălan, Argumentul limbajului privat la Wittgenstein……………………..…….… 81           
George Lăzăroiu, Goffman, interacţionismul simbolic şi ordinea socială…………….…. 89          
 

Epistemologie şi logică 
 

Acsinte Dobre, Raţionalitate, interpretare şi relativism în dinamica ştiinţei şi în 
                    comunicarea interumană………………………………………………….… 91        
Cornel Popa, Sisteme axiomatice de teleologică cu agenţi ……...………………….…….. 97                
Aurel M. Cazacu, Tradiţie şi originalitate în logica lui Ioan Petrovici………….…….…119          
Gabriel Iliescu, Asupra conceptului de ameninţare………………………………………131            
Dragoş Bîgu, Concepţia lui Feyerabend asupra incomensurabilităţii conceptuale a 
                    teoriilor ştiinţifice…………………………………………….…………….. 153         
 

Viaţa ştiinţifică, recenzii, semnale 
 

Ilie Pintea, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism 
   – Secţiunea Filosofie……………………………………………………….… 159 

Gabriel Iliescu, Premiul Academiei pentru lucrarea „Didactica filosofiei” ………...…..162 
Dragoş Popescu, Filosofia medievală ca obiect de studiu universitar………….………….…163       
I. Roşca, Cercetări recente asupra filosofiei româneşti ……………………………….…165     
Dragoş Popescu, Apariţii editoriale în domeniul filosofiei………………….……………168 



 4

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

Nae Ionesco et  Lucien Blaga – In memoriam 
                                                                                                                                                  
Gh. Al. Cazan, Nae Ionesco sur la philosophie roumaine………………………….…...…. 5 
Ioan N. Roşca, Métaphysique générale et applicative chez  Lucien Blaga ………………. 11 
Mircea Itu, Blaga and  Śankara……………………………………………………………19 
 

Centenaire Jean-Paul Sartre 
 
Marin Aiftincă, Sartre and freedom as a value………………………………….…………33 
Adriana Neacşu, L’ontologie du corps chez Sartre……………………………………..… 41 
   

Métaphysique 
 

Ion Tudosescu, Metaphysics, Religion and Science………………………………….……47 
 

Histoire de la philosophie  
 

Silviu Şerban, The infinite as an idea and the continuum hypothesis ………….………… 59 
Delia-Ana Şerbescu, The problem of communication in Leibniz’s philosophical system…65 
Ilie Pintea, Le concept de relation dans l’œuvre de Mircea Florian………………………73 
Sergiu Bălan, Wittgenstein’s argument on private language ……………………………..81 
George Lăzăroiu, Goffman, symbolic interactionism and  social order …………..………89 
 

Épistémologie et logique 
 

Acsinte Dobre, Rationalité, interprétation et  relativisme dans la dynamique de la science    
                     et   dans  la communication interhumaine………………………………...…91 
Cornel Popa, Teleologic axiomatic systems with  agents …….………………... ……..… 97 
Aurel M. Cazacu, Tradition and originality in Petrovici’s logic………………………...119 
Gabriel Iliescu, The concept of threat…………..……………………………………..… 131 
Dragoş Bâgu, Feyerabend’s theory on conceptual incommensurability of scientific  
                     theories………………………………………………………………...……153 
 

La vie scientifique, compte-rendus, signaux 
 

Ilie Pintea, La session scientifique annuelle de la  Faculté de Philosophie et Journalisme  
       – La section de la Philosophie……………………………………………..…159 
Gabriel Iliescu, Le Prix de l’Academie pour le livre „La Didactique de la philosophie”.…….. 162 
Dragoş Popescu, La philosophie médiévale comme objet d’étude universitaire………....163 
I. Roşca, Recherches récéntes sur la philosophie roumaine…………………………...…165 
Dragoş Popescu, Apparitions éditoriales  dans le domaine de la philosophie………..….168 



 5

Nae Ionescu şi Lucian Blaga – In memoriam 
 
 

NAE IONESCU DESPRE FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ 
Textul şi valoarea lui 

 
                                                                                                        Gh. Al. CAZAN 

 
 
 

În deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea s-a dezbătut cu aprindere 
chiar, polemic, contradictoriu, nu însă fără rezultate pe cât de notabile pe atât de 
necesare, o amplă problematică referitoare la existenţa sau nonexistenţa filosofiei 
româneşti, la căile, dacă sunt posibile, de afirmare a unei filosofii româneşti, la 
relaţiile dintre cultură, istoria românilor şi filosofia lor, la relaţia dintre românism şi 
ortodoxism, între creaţii filosofice româneşti şi ortodoxism etc. 

Era aproape fatal ca Nae Ionescu, spirit neliniştit, să participe la dezbaterile şi 
polemicile pe tematica referitoare la filosofia românească. 

Tema era, fireşte, cu o istorie a ei care se originează, într-un fel, în lucrări ale 
lui Maiorescu, inclusiv în cele de tinereţe. A fost continuată de C. Rădulescu-
Motru, P.P. Negulescu, Ion Petrovici, deci de către reprezentanţi ,,ai primei 
generaţii maioresciene” şi reluată, cu amplificări izvorâte din tensiunile vremii, de 
către oameni ai generaţiei născute la sfârşitul secolului trecut. 

Dacă există sau nu o filozofie românească, întrebare chinuitoare pentru 
cultura noastră, Nae Ionescu îi răspunde într-un articol cu titlu grăitor prin el însuşi, 
,,Filosofia românească”, publicat încă din 1921 în ,,Almanahul România Jună”. 

Răspunsul lui Nae Ionescu, este asemănător cu tot ce a scris el despre 
problemele care solicită cercetări îndelungate şi specializate. Adică abrupt, tăios, 
categoric, situat deci dincolo de orice îndoială. 

Deşi metoda reproducerii integrale a unui articol nu intră în practica istorico-
filosofică, dată fiind valoarea paradigmatică a articolului lui Nae Ionescu, dar şi 
caracterul articolului de a fi rămas ca un fel de stea polară a gândirii autorului, ne 
luăm libertatea de a-l prezenta.  

Iată-l, deci1: „Filosofia românească, în forma ei cultă, nu există. Şi e foarte 
probabil că nu va exista încă multă vreme de aici înainte. Aşa de puţin favorabilă îi 
este deocamdată conjunctura!… 

În filosofia noastră lucrează, pentru moment, doctori şi profesori. De multe 
ori emineţi –unii şi alţii. Respectabili adesea, în cel mai cald înţeles al cuvântului. 
Dar totuşi –şi în primul rând-, doctori şi profesori. Oameni cu un anumit facies 
intelectual; a cărui cea mai de seamă caracteristică este livrescul. Poate că în nici o 
ţară europeană gândul scris şi mai ales cartea –mare- nu terorizează pe cugetător 
mai mult ca la noi. Nu vorbesc de respectul în faţa cărţii ori [a] autorului 
cărţii…necitite. Aceasta este o glumă ieftină, pe care cercetătorii noştri în ale 
filosofiei nu o merită. Ci de importanţa excesivă pe care o acordăm gândului scris. 
Gândul scris este ultima realitate asupra căreia se poate exercita filosoful român. 
Dincolo de acest material nu e mai nimic. Un Pascal, al cărui bagaj istoric-filosofic 
                                                 

1 Nae Ionescu, „Filosofia românească”, în Nae Ionescu, Opere,vol.VI, Ediţie îngrijită 
de Marin Diaconu şi Dora Mezdrea, Bucureşti, Editura Crater,1999, p.377 şi urm.. 
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mai-mai că se mărginea la Montaigne, nu ar putea să fie astăzi decât un diletant 
care literaturizează.  

Nicăieri mai mult ca la noi nu este în cinste mare filosofia ştiinţifică; adică 
filosofia ca un corp de doctrină, închegat după toate normele care asigură ştiinţei 
certitudinea şi aplicabilitatea. De aceea noi doar glossăm. Pe ideile altora. E şi 
natural aproape, atunci când filosofia trebuie să fie o ştiinţă. Cunoştinţa ştiinţifică 
se integrează. O idee, dusă până la un punct de unul, e continuată de al doilea; şi 
aşa mai departe. Ştiinţa nu produce numai din sentimentul solidarităţii; ci mai ales 
din actul cooperării, peste toate graniţele vremii şi ale ţărilor. 

Evident, ceva din sufletul unei culturi se răsfrânge şi în această colaborare. 
Cineva observa cu emoţie aproape înciudată că literatura problemei ,,funcţiunii 
zeta” (subl. N.I.) este mai toată ovreiască. Instrumentul minunat ala calculului 
infinitezimal a fost creat de Leibniz. E numai o întâmplare că el era compatriot cu 
Nicolaus Cusanus? E sigur că grecii nu ar fi putut face această descoperire. Şi 
probabil că nici francezii. Exemplele se pot înmulţi –fără îndoială. Dar importanţa 
lor e periferică pentru faptul brut: că anume, în adevăr, ştiinţa se constituie printr-o 
colaborare universală, aşa cum rezultatele ei se valorifică aproape absolut la fel, 
pretutindeni. Adevăr dincoace de Pirinei –adevăr şi dincolo. 

Ce însemnătate are pentru ştiinţă personalitatea descoperitorului? Se zice: 
Teorema lui Pitagora, Teorema lui Cauchy, Triunghiul lui Pascal; s-ar putea spune 
fără nici un incovenient : teorema nr.4, teorema nr. 5327; sau mai ştiu eu cum… 

Să nu fie oare caracteristic faptul că, acum vreo doisprezece ani, tocmai un 
român propunea să se sfârşească cu personalităţile în filozofie? De ce –spunea el 
atunci cu un fel de ,,de la sine înţelegere”- de câte ori înfăţişăm o teorie să o şi 
etichetăm cu numele autorului? Ce e definitiv câştigat să devină patrimoniu comun, 
bun al tuturora. Face astfel ştiinţa? 

Ei, da: ce e definitiv câştigat! Dar ce e în filosofie ,,definitiv câştigat” –măcar 
atât de definitiv cât e în ştiinţă? 

Nu e activitate omenească mai legată de personalitate decât cea a 
filosofării. Adevărul acesta este fundamental. Orice idee nu trăieşte cu adevărat, 
în forma ei pură, decât într-un singur om. Ceea ce îi dă viaţă este structura 
sufletească pe care ea se grefează. ,,Împrumuturile” în filosofie sunt o 
imposibilitate. Cine poate împrumuta n-a fost niciodată filosof; şi nici nu va fi 
vreodată. Posibilităţile colaborării sunt rarisime; ele presupun, în orice caz, două 
suflete gemene. Şi, cum ar fi altfel? Filosofia este rezultatul unei operaţii prin 
care ne deosebim de cei din jurul nostru. Este nevoia noastră de  a ne defini pe 
noi, de a ne descoperi o unitate specifică şi statornică în univers; de a ne cerceta 
pe noi; de a ne cunoaşte; de a ne afirma pe noi; peste tot şi toate; până într-atât, 
încât nu ne căpătăm liniştea adevărată decât atunci când –şi dacă!- izbutim să ne 
construim universul nostru, al fiecăruia dintre noi. Nu există un univers; există 
atâtea universuri – câţi oameni sunt.  

Colaborare – cum? Într-o activitate în care suntem fiecare cu noi înşine. 
Singuri. Mai singuri decât în artă; mai singuri decât în religie, chiar. Aci eşti cu 
Dumnezeu; dincolo, cu atâţia alţii, care şi ei freamătă, în felul lor, în faţa operei 
tale; după coeficientul lor de amplitudine; esti tovarăş cu ei cel puţin în bucuria 
trăirii. Dar în filosofie? Tu, singur, în proporţii imense, proiectat deasupra totului. 
Bucuria filosofiei nu există; din plin însă –cea a filosofării. Pentru un singur lucru 
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sunt oamenii impenetrabili: pentru o idee. E un domeniu în care nu se cunoaşte 
adopţiunea. Aici nu poate fi vorba decât de zămislire. Proprie. 

Iată din ce material cugetătorii noştri vor să facă o ştiinţă. E greu! Filosofia 
românească nu va începe să se constituie decât în clipa în care va pătrunde ideea că 
o filozofie valabilă pentru toţi şi totdeauna nu e bună de nimic. 

Aci însă încetează aproape puterea doctorilor şi a profesorilor. Diplomele şi 
decretele trebuiesc lăsate la garderobă. O vom putea face? Noi, românii, mai puţin 
şi mai greu decât alţii. Ştiinţa europeană exercită asupra spiritului nostru un miraj 
aproape hipnotic. Ea orbeşte şi terorizează. Ca lumina unui far care te-a prins în 
raza lui. (Ştiu pe cineva care a vânat iepuri noaptea cu…automobilul). 

Vremea filosofiei româneşti va veni, iar semnul ei sigur: când unul dintre ai 
noştri –într-un fel sau altul-  va avea curajul să se uite drept în ochii lui Descartes –
şi să-i spuie pe nume. Fie chiar şi ţigăneşte! Dar pentru totdeauna.” 

În primele propoziţii ale eseului, el se pronunţă, cum se poate observa, atât 
asupra a ceea ce ar fi fost filosofie românească  în 1921, adică în prezentul pe 
atunci imediat, cât şi în privinţa viitorului ei. Nae Ionescu se asuma deci, cu dublă 
ipostază: dogmatician şi profet. Din perspectiva dogmaticianului decreta că 
,,Filosofia românească, în forma ei cultă, nu există”. Din cealaltă perspectivă 
observa sceptic: ,,Şi e foarte probabil că nu va exista încă multă vreme de aici 
înainte”. Admitea că probabilitatea inexistenţei filosofiei se datorează conjun-
cturii; aşadar, unor condiţii nefavorabile. 

Prima afirmaţie s-ar fi cerut argumentată, dar Nae Ionescu nu a crezut că este 
necesar un asemenea demers. Pentru el afirmaţia-i proprie reprezenta adevărul ca 
atare. Adevărul lui Nae Ionescu este însă, în contrast acut cu realitatea filosofică 
românească, fie aceasta şi pentru simplul motiv că, până în 1921, existaseră, de 
pildă D. Cantemir, I.H. Rădulescu, Vasile Conta, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, 
C. Rădulescu-Motru etc. care au, fiecare în parte, operă filosofică, să zicem, scrisă. 

Negaţia neofitului se va înrădăcina  adânc în solul culturii timpului aşa 
încât, beneficiind şi de statutul ei mai vechi, nu e de mirare că va deveni una dintre 
prejudecăţile împărtăşite dezinvolt, de către unii dintre reprezentanţii ,,noii 
generaţii”. Atât doar că, preluând-o, se vor simţi chemaţi, fenomen cu mare şi bună 
importanţă pentru cultura noastră, să construiască o lume a valorilor care să 
însemne sfârşitul absenţei filosofiei. O infirmare, această chemare destinală, a 
previziunii profesorului lor.3 

Dacă filosofie cultă nu e, aceasta poate să însemne că o altă filozofie e. 
Afirmaţia de mai sus are conotaţia ca în filosofia noastră ,,lucrează pentru moment 
doctori şi profesori”, despre care Nae Ionescu zice că, în cele mai numeroase 
cazuri, sunt eminenţi, respectabili, ,,dar totuşi, în primul rând, doctori şi profesori 
(s.ns.)”, oameni ,,cu un anumit facies intelectual, a cărui cea mai mare 
caracteristică este livrescul” (subl. lui N.I.). 

Proaspătul universitar lansează, aici, un atac dur la adresa profesorilor de 
filosofie, care poate fi apreciat ca un fel de certificat asiguratoriu pentru 
inaptitudinea lui Nae Ionescu însuşi de a scrie filosofie. 

Lui i se părea că în România se acordă o importanţă excesivă gândului scris, 
acesta fiind ultima realitate asupra căreia se apleacă filosoful român. Şi această 
afirmaţie a lui Nae Ionescu avea să fie repetată mai încolo, nu numai de el, ci, 
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păgubos pentru ei, deşi s-ar fi vrut justificativă, de către mai numeroşii pretendenţi 
la titlul de filosof pe care nu au reuşit să-l probeze cu vre-o lucrare semnificativă. 

Ciudat, în această privinţă sau, dimpotrivă, este că unii dintre ultimii apostoli 
ai ideii că a scrie filosofie nu este semn că şi faci filozofie, invocă exemple 
asemănătoare până la identitatea numelor cu acelea date de autorul eseului la care 
ne referim. Excelează în această privinţă Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu. 

 A fi însă livresc şi a şti filozofie nu sunt, cum credea Nae Ionescu, fenomene 
identice. 

Vehemenţa criticii sale poate fi înţeleasă şi admisă când livrescul, informaţia, 
citatomania, abuzul de invocări de nume, date, lucrări înlocuiesc analiza, mascând 
inapetenţa  pentru filozofie. Sau, maschează un plagiat grosolan, rareori dezvăluit, 
de critica filosofică. În paranteză fie spus, când Nae Ionescu a recurs, tacit însă, la 
un izvor, a comis, cum vom vedea ceva mai încolo, un penibil plagiat. 

O a treia idee a eseului ,,Filozofie românească” ni se pare firească, dacă ştim 
ceva din gândirea lui Nae Ionescu despre conceptul filosofiei ştiinţifice. El 
constată, în stilu-i caracteristic,  că filosofia ştiinţifică, adică filosofia ca un ,,corp 
de doctrină”, este la noi ,,în cinste mare”. Dar, şi în această privinţă, fenomenul 
analizei drepte a filosofiei ştiinţifice este înlocuit cu glosarea lui, un fel de exegeză 
a ideilor altora. Ştiinţa este universală, se produce cu sentimentul solidarităţii, 
personalitatea contează mai puţin sau deloc în acest domeniu, teoriile care vin, 
va spune el mai târziu, înglobează fără obstacole teoriile care le-au premers, 
continuitatea este asigurată fără convulsii. Aceasta, doar dacă ,,sufletul unei 
culturi” – noţiune spengleriană pe care o va folosi în cursuri şi eseuri ale sale- se va 
revărsa, totuşi, admite Nae Ionescu, şi asupra teoriilor ştiinţifice, notând că 
literatura problemei ,,funcţiunii Zeta” este ,,mai toată evreiască, sau că Leibniz şi 
nu altcineva, zice Nae Ionescu, (dar se înşeală pentru că Newton este considerat şi 
el ca autor al aceleiaşi descoperiri) a creat calculul infinitezimal, că grecii sau 
francezii ,,nu ar fi putut face această descoperire”. 

Aşadar, conchidea el, în ştiinţă: ,,Adevăr dincoace de Pirinei – adevăr şi 
dincolo”. 

În filosofie, o asemenea situaţie este o imposibilitate. Spre deosebire de 
ştiinţă unde în loc de Teorema lui Pythagoras se poate spune, ,,fără a se pierde ceva 
esenţial, teorema nr.5307”, în filosofie ideile poartă într-atât pecetea personalităţii, 
încât separarea personalităţii de idee ar fi o imensă aberaţie. Pentru Nae Ionescu, 
expresia: ,,nu e o activitate omenească mai legată de personalitate decât cea a 
filosofării”2 trece, cum zice el însuşi, ca adevăr fundamental. I se părea că, în 
acest domeniu, ,,orice idee nu trăieşte cu adevărat, în forma ei pură, decât într-un 
singur om”. 

În câteva rânduri sunt alăturate, unele lângă altele, asemenea verigilor unui 
lanţ, aproape toate ideile care dau consistenţă personală concepţiei lui Nae Ionescu  
despre  filosofie şi  condiţiile ( cauzele) ei. Condiţia, cauza filosofiei, gândea el, o 
constituie structura sufletească a gânditorului. Aceasta face ca filosofia să fie o 
activitate prin care cineva se deosebeşte de cei de lângă el. Filosofia provine dintr-o 
nevoie constitutivă fiinţei umane ,,din nevoia noastră de a ne defini pe noi, de a ne 
descoperi ca o unitate specifică şi statornică în univers; de a ne cerceta pe noi; de a 

                                                 
2 Ibidem,  p. 378. 
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ne cunoaşte; de a ne afirma pe noi; peste tot şi toate; până într-atât, încât, nu ne 
căpătăm liniştea adevărată decât atunci când – şi dacă – izbutim să ne construim 
universul nostru, al fiecăruia dintre noi” (subl. N.I.)”. Adăuga: ,,Nu există un 
univers; există atâtea universuri –câţi oameni sunt (s.ns.)”. 

 
 

NAE IONESCO SUR LA PHILOSOPHIE ROUMAINE 
 

RÉSUMÉ 
 
On demontre que Nae Ionesco, le professeur de Mircea Elade, Emil Cioran, Constantin 

Noica, a écrit en 1921 un étude qui a marqué definitivement son activité philosophique 
universitaire et celle publicistique. L’étude s’appellait „La philosophie roumaine”. L’auteur de 
l’étude pretendait qu’ en Roumanie il n’était pas une philosophie comme telle. Mais, cette 
afirmation passe, pour le professeur Gh.Al Cazan, comme une préjugé notable. Et ça surtout 
parce que, près de Nae Ionescu, comme ses professeurs, étaient, parmi les autres, C. Radulesco-
Motru et P.P. Negulesco, redoutables penseurs, le premier d’entre eux étant le créateur du 
personalisme énergétique, une conception philosophique non seulement digne d’être comparé 
avec les autres conceptions personalistes de France ou de l’Amérique, mais qui, par nombreuses 
de ses idées, a apporté une indéniable originalité à l’explication de l’homme. 
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METAFIZICĂ GENERALĂ  
ŞI APLICATIVĂ LA LUCIAN BLAGA 

 
Ioan N. ROŞCA 

 
 
 
În sensul său cel mai general, termenul de metafizică desemnează filosofia, 

adică orice cunoaştere mai generală decât cunoaşterea oferită de ştiinţele despre 
lumea fizică (physis). În acest sens a fost introdus în limbajul filosofic în secolul I 
d.H. de către Andronicos din Rhodos, care, editând operele lui Aristotel, i-a 
denumit cartea de filosofie Metafizica pentru că a aşezat-o după (meta) o altă 
lucrare, Fizica, referitoare la fenomenele fizice. Denumirea de metafizică dată 
filosofiei nu este însă chiar întâmplătoare, pentru că, fiind mai generale, 
cunoştinţele filosofice urmează după cele de fizică, mai particulare.  

În sens mai restrâns, termenul de metafizică a fost echivalat cu cel de 
ontologie (în greacă, on = fiinţă, logos = teorie), nume, aşa cum s-a remarcat, „de 
invenţie târzie” şi pe care „dicţionarele îl pun pe seama lui Goglenius, la începutul 
secolului al XVII-lea, care îl forma din on/ontos (part. prez. de la einai) şi logos.”1 
Deci metafizica, în sens de ontologie, se ocupă, prin excelenţă, de fiinţa ca fiinţă, 
altfel spus de principiul (începutul şi fondul) tuturor celor existente, înţeles, de 
regulă, începând cu Parmenides, ca izvor posibil (şi conceptibil), ca potenţă a 
existenţelor reale, efective, deci ca principiu nedeterminat în chip concret, efectiv. 
În acest sens, mai îngust, se poate invoca şi faptul că, în lucrarea sa Metafizica, 
Aristotel făcea ontologie întrucât trata despre fiinţa ca fiinţă. De altfel, se şi 
realizează curent o distincţie, permisă de Aristotel,  între  filosofia primă, expusă în 
Metafizica, şi filosofia secundă, prezentată în Fizica, deci între cunoştinţele 
filosofice cele mai generale şi, respectiv, cele de o generalitate mai restrânsă.  

Din alt punct de vedere, gnoseologic, termenul de metafizică este utilizat fie 
în sensul de metafizică deductivă, adică de demers filosofic speculativ sau de 
construcţie filosofică pe temeiul unor postulate, unor premise filosofice, fie în cel 
de metafizică inductivă, adică de demers filosofic întemeiat ştiinţific, care 
generalizează datele ştiinţelor particulare.  

Sensurile amintite, care sunt cele mai răspândite, au fost abandonate la 
începutul veacului al XIX-lea de Hegel, care a discriminat între metafizică şi 
dialectică, înţelegând prin metafizică o teorie a devenirii care explică mişcarea 
mecanicist, ca simplă deplasare mecanică, şi concepe dezvoltarea ca simplă 
creştere cantitativă, iar prin dialectică propria sa concepţie despre mişcare ca 
autoschimbare izvorâtă din contradicţii interne şi despre dezvoltare ca transformare 
calitativă. 

În sistemul său filosofic expus în cele patru trilogii ale sale, Lucian Blaga a 
revenit la sensurile tradiţionale ale metafizicii. El a preluat şi prelucrat în chip 
personal accepţiile date metafizicii ca ontologie şi ca demers deductiv, renunţând 

 
1 Gh. Vlăduţescu, Ontologie şi metafizică la greci. Platon, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2005, p. 14. 



 12

                                                          

însă la identificarea metafizicii cu întreaga filosofie şi recuzând aşa-zisa metafizică 
inductivă. 

Diferenţa dintre metafizică şi filosofie este explicitată de Blaga îndeosebi în 
lucrarea sa Despre conştiinţa filosofică (1947, reeditare 1974), pe care, în 
testamentul său filosofic (1959), a situat-o în fruntea întregii sale filosofii. În 
amintita lucrare de filosofie a filosofiei (metafilosofie), în studiul „Autonomia 
filosofică şi creaţia metafizică”, susţinând autonomia filosofiei în raport cu ştiinţa 
şi arta, Blaga identifică „rostul filosofiei, în primul rând, în funcţia ei creatoare de 
metafizică” şi afirmă că „metafizica, în desfăşurarea ei, este plină de idei adânci şi 
înalte, ca atare, de viziuni cari pot să ne angajeze conştiinţa şi existenţa” şi că 
„valabilitatea ideilor metafizice nu poate fi în nici un chip controlată şi verificată 
printr-o confruntare directă cu realităţile transcendente pe care ea le vizează.”2 De 
aceea, Blaga priveşte critic dezideratul lui Kant din Critica raţiunii pure ca 
metafizica să aibă un statut la fel de riguros ca ştiinţa, ca şi tentativa pozitivistă a 
lui Auguste Comte şi cea neopozitivistă a şcolii de la Viena de a renunţa la 
metafizică şi de a-i pretinde filosofiei să se limiteze la sistematizarea ştiinţelor sau 
chiar să se anuleze. 

Prin afirmaţiile sale, prin care departajează metafizica de filosofie, Blaga 
precizează, totodată, şi faptul că înţelege metafizica atât în sens ontologic, cât şi 
gnoseologic.  

Ontologic, prin metafizică autorul lucrării Despre conştiinţa filosofică 
desemnează, în general, concepţia despre esenţa existenţei, atât a lumii din afară, 
cât şi a lumii interioare fiinţei umane, căci, aşa cum menţionează în aceeaşi lucrare 
(în studiul „Dimensiunile viziunii filosofice”), spre deosebire de ideile filosofice 
„plate”, care rămân în plan orizontal, adică sunt legate exclusiv de experienţa prin 
simţuri şi de realităţile concrete, ideile „adânci şi înalte” sunt construite în plan 
vertical, adică depăşesc lumea dată empiric sau ştiinţific şi se referă la realităţi 
„transcendente”, fie  „înalte” (îndeosebi ale lumii externe), fie „adânci” (de regulă 
ale lumii interne).  

Gnoseologic, prin metafizică Blaga înţelege, în general, un demers cognitiv 
speculativ, de elaborare a ideilor filosofice ireductibile la cunoştinţele de tip 
ştiinţific şi neverificabile prin experienţă (prin „confruntare directă” cu realitatea la 
care se referă). În studiile care alcătuiesc lucrarea Despre conştiinţa filosofică şi, 
desigur, în multe alte reflecţii metafilosofice şi metafizice cuprinse în trilogiile 
blagiene, cele două accepţii ale metafizicii vor fi detaliate şi îmbogăţite.  

În ce priveşte înţelegerea metafizicii ca ontologie, trebuie spus că Blaga 
concepe metafizica, în primul rând, ca ontologie generală (viziune asupra esenţei 
lumii în ansamblu), căci aici întâlnim ideile cele mai „adânci şi înalte”.  Precum se 
ştie, ideea fundamentală a oricărei ontologii generale se referă la fiinţă în sensul, 
cum am mai spus, de origine şi esenţă a existenţei, într-un cuvânt, de principiu. În 
ontologia blagiană, ideea  principiară, fundamentală,  „cheia de boltă” şi „crucea” 
întregului său templu filosofic, este ideea despre Marele Anonim. În Censura 
transcendentă, în care menţionează că principiul lumii a fost numit în diferite 
metafizici substanţă, sau eu absolut, sau raţiune imanentă, sau Tată extramundan, 
sau inconştient, sau conştiinţă etc., filosoful consideră că numele de Marele 

 
2 Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, Editura Facla, 1974, p. 31. 
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Anonim dat de el principiului metafizic absolut sau central este „mai alb, mai 
neutru”, pentru că, pentru început, „e suficient caracterizat prin locul central ce-l 
ocupă în sistemul existenţei”3. Având în vedere şi modalitatea cognitivă a 
elaborării principiului său metafizic, el adaugă că „mitic putem numi acest loc şi  
„fiinţă””.4 Ulterior, în Fiinţa istorică, va reafirma: „Ideea despre Marele Anonim 
este un produs mitic-filosofic al gândirii noastre; am putea spune al imaginaţiei 
noastre căutătoare de ultime sensuri. Ideea circumscrie Izvorul a tot ce este: centru 
generator, direct şi indirect, al existenţei mundane.”5 Ideea de bază a unei filosofii 
este numită de Blaga şi „accent transcendental” pentru că acest accent presupune o 
anumită adecvare la însuşi conţinutul transcendenţei, al „Izvorului” din care 
decurge tot ceea ce este.  

În speţă, metafizica blagiană ca ontologie generală cuprinde accepţia dată 
Marelui Anonim şi toate celelalte idei necontradictorii despre atributele acestuia, cum 
ar fi consideraţiile că este unic, nenăscut, nepieritor, necesar, intransformabil etc.  

Dar, în concepţia lui Blaga, metafizica în sens ontologic nu este reductibilă la 
o ontologie generală, la ideea de fiinţă şi la totalitatea aserţiunilor despre lume în 
ansamblu care nu contrazic logic ideea de fiinţă ca esenţă a lumii. Dat fiind că pe 
baza ideii fundamentale, a „accentului transcendental”, este construit un întreg 
sistem filosofic, metafizica în sens ontologic este  extinsă de Blaga de la ontologia 
generală la ontologiile aplicative în măsura în care acestea sunt construite pe baza 
ideii ontologice fundamentale şi va include şi acele idei şi teorii care vizează 
legătura dintre domeniile abordate filosofic şi „izvorul” întregii lumi. În sens 
ontologic aplicativ, în trilogiile lui Blaga ideile metafizice despre Marele Anonim 
sunt aplicate la cele două mari domenii ale existenţei – cosmos şi om -, iar pe baza 
acestui triptic metafizic - metafizică generală, cosmologie, antropologie – filosoful 
elaborează şi o metafizică a cunoaşterii, o metafizică a culturii, o metafizică a 
valorilor şi o metafizică a istoriei. Astfel, în fiecare din trilogiile sale, Blaga a 
inclus, în final sau spre final, cel puţin un capitol consacrat perspectivei metafizice 
asupra problemelor abordate. Trilogia cunoaşterii se încheie cu o lucrare, Censura 
transcendentă (1934), subintitulată Încercare metafizică; trilogia culturii cuprinde, 
spre finalul celei de-a treia cărţi, Geneza metaforei şi sensul culturii (1937), un 
capitol intitulat Semnificaţia metafizică a culturii; trilogia valorilor se încheie cu 
lucrarea Artă şi valoare (1939), care, elaborată şi publicată înaintea celorlalte părţi 
ale trilogiei, se termină, la rândul ei, cu capitolul Metafizica valorilor; în fine, în 
trilogia cosmologică, în cel de-al treilea volum, Fiinţa istorică, elaborat între 1943 
(când autorul a şi publicat primele patru capitole ale cărţii în revista „Saeculum”) şi 
1959, dar publicat postum (1977), ultimul capitol este intitulat Metafizica istoriei. 

Corelaţia dintre metafizica generală şi metafizicile aplicative sau, putem 
spune, dintre ontologia generală şi ontologiile aplicative rezidă în chiar specificul 
obiectului filosofiei în raport cu obiectul ştiinţelor particulare. Precum ştim, orice 
ştiinţă particulară cercetează un anumit domeniu al existenţei, în timp ce orice 
filosofie are ca obiect, direct sau indirect, existenţa în totalitate. În lucrarea sa 
Despre conştiinţa filosofică, Blaga însuşi redă distincţia amintită în studiul 

 
3 Idem, Censura transcendentă, Bucureşti, „Cartea Românească”, 1934, p. 34. 
4 Ibidem, p. 34-35. 
5 Idem, Fiinţa istorică, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 211-212. 
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„Problema filosofică şi problema ştiinţifică”. Folosind în locul termenului de obiect 
pe cel de arie, el precizează că, în timp ce aria unei probleme ştiinţifice este 
„circumscrisă”, restrânsă, „aria unei probleme filosofice o constituie totdeauna, fie 
explicit, fie implicit, totul existenţei (lumea).”6 Într-adevăr, filosofia se poate ocupa 
şi numai de o parte a existenţei, dar o abordează numai prin raportare la tot, la 
întreg. De exemplu, reflecţia filosofică asupra omului presupune explicarea sa în 
conexiune cu marile domenii ale universului, cu natura şi societatea, precum şi cu 
esenţa existenţei în ansamblu, cu fiinţa. De aceea, chiar dacă nu se reduce la 
metafizică, antropologia filosofică include şi o metafizică aplicată, prin care ideile 
despre fiinţă, ca esenţă a întregii lumi, sunt raportate la explicaţia omului. Aşadar, 
metafizica omului nu acoperă întreaga antropologie filosofică, ci cuprinde numai 
ideile privind raportul dintre fiinţa (esenţa) existenţei şi om. În fond, o metafizică 
aplicativă nu este decât o particularizare şi, prin aceasta, o dezvoltare, a metafizicii 
generale. Astfel, şi metafizica blagiană a fiinţei, a Marelui Anonim, se 
particularizează şi se amplifică în câteva metafizici aplicative: a cosmosului, a 
omului, a cunoaşterii, a culturii, a valorilor, a istoriei. 

Vom menţiona, succint, principalele idei prin care metafizica blagiană a 
fiinţei se răsfrânge în antropologia, axiologia şi filosofia istoriei elaborate de 
filosoful român. 

Blaga susţine îndreptăţit că, prin chiar statutul său de principiu, de izvor 
absolut, Marele Anonim nu poate fi decât unic şi, deci, ca Demiurg al lumii, nu se 
poate reproduce întocmai şi confunda cu lumea creată, altfel spus nu poate exista o 
identitate între Creator şi creaţie, pentru că o asemenea identitate ar însemna 
existenţa a doi Creatori, ceea ce ar contrazice unicitatea  Marelui Anonim şi i-ar 
anula calitatea de izvor absolut. În consecinţă, Marele Anonim nu-i va permite nici 
omului, ca demiurg, să-l epuizeze  prin cunoaştere şi creaţie, să ajungă să i se 
substituie, căci, prin unicitatea sa, numai Marele Anonim este atotcunoscător şi 
atotcreator.  

În antropologia sa, expusă pe larg în lucrarea Aspecte antropologice, dar 
prezentă implicit sau chiar explicit şi în trilogiile consacrate cunoşterii, culturii, 
valorilor, Blaga concepe omul nu numai ca homo faber şi, deci, ca fiinţă 
intelectuală, ci şi ca homo ludens, cum ar zice Huizinga7, şi, deci, ca fiinţă abisală, 
creatoare de plăsmuiri neteoretice prin inconştientul său care, prin personanţă, 
reverberează în conştient, în  toate  facultăţile acestuia. Sau, cum argumentează 
Blaga, prin chiar statutul său existenţial, omul se defineşte prin faptul că trăieşte nu 
doar în orizontul lumii date, al necesităţilor biologice, unde nu diferă calitativ de 
alte specii, ci şi în orizontul misterului, pe care încearcă să-l descifreze şi să-l 
reveleze prin creaţiile lui spirituale. Dar, întrucât, prin natura sa, Marele Anonim 
nu poate fi epuizat, Blaga conchide că acesta îi impune omului anumite limite atât 
în cunoaşterea intelectuală, cât şi în creaţiile lui abisale. De aceea, cunoaşterea şi 
creaţia sunt mereu reluate de om, dar rămân mereu relative. Această relativitate nu 
ar rezulta din limitele fiinţei umane, ci ar fi impusă de Marele Anonim, căci 
„pentru păstrarea şi asigurarea unui echilibru existenţial în lume, Marele Anonim 

 
6 Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, Editura Facla, 1974, p. 67-68. 
7 A se vedea Johan Huizinga, Homo ludens, Bucureşti, Editura Univers, 1977. 

Traducere H.R. Radian. Prefaţă de Gabriel Liiceanu. 
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se apără pe sine şi toate creaturile sale de orice încercare a spiritului uman de a 
releva misterele lor în chip pozitiv şi absolut.”8  

Şi anume, potrivit filosofului, cunoaşterea umană este limitată printr-o 
„cenzură transcendentă”, prin care îi sunt impuse omului anumite „categorii 
intelectuale” cu rol limitativ (cum ar fi ideile de substanţă, de cauzalitate etc.).  

Blaga consideră că spontaneitatea creatoare este, la rândul ei, supusă unui 
control transcendent printr-o „matrice stilistică”, alcătuită din categorii abisale, 
stilistice, care „sunt frâne transcendente, un fel de stavili impuse omului şi 
spontaneităţii sale creatoare pentru a nu putea niciodată revela în chip pozitiv-
adecvat misterele lumii.”9 Prin cadrele şi categoriile ei, această matrice imprimă 
creaţiilor culturale o anumită „pecete stilistică”, adică anumite particularităţi de 
conţinut şi expresie corespunzătoare matricii respective.  

Blaga precizează că stilul, prin categoriile sale, îl şi proiectează pe om în non-
imediat, în mister, dar îl şi împiedică să-l atingă în mod absolut. Dat fiind faptul că 
„stilul nu poate fi absolut”, autorul Trilogiei culturii distinge în fenomenul stilului 
două „rânduieli” care se întretaie: „Una este cea a destinului uman pus în slujba 
creaţiei şi a transcenderii; cealaltă este aceea a Marelui Anonim, care se apără şi 
reglementează.”10 Şi el adaugă că stilul este „o aspiraţie înfrânată spre revelaţia 
absolută”: aspiraţie prin „luminoasa vrednicie umană”, iar înfrânare prin „iniţiativă 
transcendentă”.  

Potrivit lui Blaga, matricea stilistică are aceeaşi formă, adică aceeaşi structură 
formală, aceleaşi categorii, la toţi oamenii, dar o materie, adică un conţinut, o 
orientare concretă, care, în linii mari, în pofida unor interferenţe, diferă de la un 
grup de popoare ce aparţin aceleiaşi regiuni culturale la alt grup de popoare, 
precum şi de la popor la popor. Totodată, consideră că, prin conţinutul său, 
inconştientul colectiv, propriu fiecărui popor, se reflectă în chip particular în 
inconştientul fiecărui membru al poporului respectiv. Aşadar, În acelaşi sens, 
admite şi o matrice stilistică a unui întreg grup de popoare şi, deci, a unei  culturi 
regionale mai largi, dar care se manifestă diferit de la popor la popor. Aşadar, 
oamenii pot comunica cultural prin faptul că fondul lor abisal este, din punct de 
vedere formal, comun, iar în privinţa conţinutului - interferent sau asemănător. Dat 
fiind că forma este anistorică, fiind dată de Marele Anonim, iar conţinutul are 
caracter istoric, depinzând de oamenii înşişi, putem conchide că Marele Anonim 
permite posibilitatea formală a comunicării, iar oamenii, prin „vrednicia” lor, 
asigură realitatea comunicării, ajung să comunice efectiv.  

O altă consecinţă privind comunicarea dintre culturile diferite stilistic, dintre 
oamenii care aparţin acestor culturi, este aceea că, deşi diferite de la o cultură la 
alta, totuşi, datorită  relativităţii lor faţă de Marele Anonim şi de misterele lumii, 
„sub unghi metafizic stilurile sunt echivalente”11. Cu alte cuvinte, din punct de 
vedere al descifrării Marelui Anonim, nici culturile şi nici personalităţile culturale 
nu se împart în superioare şi inferioare, nu sunt mai înalte sau mai joase. Această 
concluzie valorează şi pentru metafizica valorilor şi cea a istoriei.         

 
8 Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, E.L.U., 1969, p. 371. 
9 Ibidem, p. 372. 
10 Ibidem, p. 374. 
11 Ibidem, p. 377. 
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În axiologie, întemeind valorile, ca şi actele de cultură, pe categoriile abisale, 
inconştiente şi pe „efulguraţiile” acestora în conştiinţă, adică pe expresiile 
conştiente ale aspectelor categoriale inconştiente, Blaga va susţine că nici o valoare 
spirituală nu constituie o revelare absolută a misterelor lumii şi, deci, că nici 
valorile spirituale nu se ierarhizează de la inferior la superior. 

În plus, el va aplica ideile sale despre rolul central al Marelui Anonim şi 
despre grija acestuia de a-şi păstra centralitatea şi a conserva statutul existenţial al 
omului şi la soluţionarea controversei privind geneza şi natura valorilor, în special 
a problemei dacă valorile au caracter autonom, obiectiv şi absolut, sau, dimpotrivă, 
caracter dependent de om, subiectiv şi relativ. El consideră că valorile depind nu 
atât de realităţile apreciate ca valoroase, cât de subiectul care le apreciază, şi 
anume, atât de nivelul conştient, cât şi, mai profund, de cel inconştient, care 
reverberează în conştient. Ca urmare, în măsura în care, prin geneza şi natura lor, 
depind în principal de om, valorile sunt subiective. Totuşi, Blaga  consideră că, 
datorită faptului că valorile se prefigurează, originar, în inconştient, conştiinţa se 
iluzionează că ele ar fi obiective, sau autonome, sau chiar absolute. Iar această 
iluzionare nu este un simplu joc subiectiv, care se petrece între conştient şi 
inconştient, ci, prin rădăcinile sale inconştiente, trimite la însuşi modul obiectiv, 
esenţial şi necesar prin care existenţa umană se corelează Marelui Anonim. Aşadar, 
în concepţia blagiană valorile se situează între dependenţă şi autonomie, între 
subiectiv şi obiectiv, între relativ şi absolut, pentru că izvorăsc din inconştienul 
uman, dar se ivesc pe  fondul absolutului, prin categorii impuse de fiinţa 
autonomă, obiectivă şi absolută a lumii. 

Concret, conform concepţiei sale despre dualismul conştiinţei, care prezintă 
orizontul lumii concrete şi orizontul misterului, Blaga consideră că există o 
iluzionare finalistă în cadrul fiecărui orizont în parte.  

Primul fel de iluzionare finalistă caracterizează conştiinţa în orizontul lumii 
concrete, angajează inconştientul biologico-psihologic şi se soldează cu valorile 
utilitare. De exemplu, un fapt natural, o culoare, cum spune Blaga, produce iniţial 
o stare de satisfacţie prefigurată, inconştientă, pe baza căreia conştiinţa declară că 
acea culoare constituie un bun sau o valoare estetică, se iluzionează că acea valoare 
este obiectivă, sau în sine, sau absolută şi resimte o satisfacţie deplină.   

Al doilea fel de iluzionare angajează inconştientul structurat de categoriile 
abisale ca mod ontologic specific uman şi se finalizează cu valorile spirituale. 
Mecanismul iluzionării rămâne acelaşi, numai că pleacă de la ecoul stârnit de 
creaţiile umane în inconştientul cosmotizat. În acest caz, o operă culturală creată de 
om stârneşte în insul uman „o stare de satisfacţie prefigurată, inconştientă” şi 
numai pe acest temei ea este transfigurată într-un „bun” sau într-o „valoare”, „fie 
obiectivă, fie autonomă, fie absolută”, iar „datorită acestei iluzionări, care ne face 
să credem că ne găsim în faţa unui bun în sine şi pentru sine, se încheagă o stare 
conştientă de satisfacţie deplină.”12 

În fine, pe lângă iluzionarea inconştient-psihologică şi cea inconştient-
ontologică, Blaga afirmă că există şi un al treilea fel de iluzionare, care se referă 
la valorile stilistice, de fapt la categoriile abisale considerate ca valori, şi prin 

 
12 Idem, Trilogia valorilor, în Lucian Blaga, Opere, vol. 10, Bucureşti, Editura 

Minerva, 1987, p. 628. 
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care acestea sunt apreciate ca fiind nu limite, ci valori pozitive. Prin urmare, aci 
iluzionarea este cu totul radicală pentru că realizează nu numai o obiectivare a 
valorilor, ci şi o conversiune a lor, preschimbând categoriile abisale din ceva 
limitativ în ceva pozitiv. Această iluzionare este numită şi „conversiune 
transcendentă”, ceea ce exprimă faptul că aici, în cazul valorilor stilistice, omul 
este determinat de însăşi ordinea firii, de fiinţa transcendentă, să-şi recepteze 
aspectele abisale ca valori pozitive. De altfel, Blaga afirmă expres: „Valorile de 
origine abisală sunt pe plan metafizic rezultatul unei tendinţe a Marelui Anonim 
de a ne izola de mistere; totuşi, sub unghi uman, ele trebuiesc privite ca valori 
pozitive, fiindcă prin realizarea lor ne împlinim destinul.”13 Comparând 
conversiunea transcendentă cu celelalte  limitări  pozitive  impuse  omului  de  
Marele  Anonim,  Blaga conchide: „Dacă prin cenzura transcendentă se creează 
o condiţie prealabilă pentru destinul creator al omului, prin frânele 
transcendente (categoriile abisale) se garantează permanenţa acestui destin, iar 
prin conversiunea transcendentă se asigură intensitatea şi randamentul maxim al 
acestui destin.”14 

În explicarea metafizică a istoriei umane, Blaga va porni, ca şi în 
consideraţiile sale metafizice asupra culturii sau asupra valorilor, de la aceeaşi 
viziune metafizică asupra omului. El va considera că  „istoricitatea este o 
dimensiune a omului luciferic”15, om deplin, creator, care trăieşte în orizontul 
misterului şi pentru revelare, iar nu a omului paradisiac, un pre-om, care vieţuieşte 
în orizontul lumii date şi pentru autoconservare, ceea ce asigură doar baza vieţii 
umane, dar nu şi plinătatea şi demnitatea ei. În consecinţă,  filosoful va considera 
că istoria omenirii este, în sens restrâns şi primordial, o istorie a culturii spirituale, 
iar, mai larg, şi o istorie a civilizaţiei materiale ca răsfrângere a vieţii spirituale. El 
va defini faptul istoric ca fapt stilistic şi va conchide că, devreme ce omul nu poate 
crea decât în limitele unui câmp stilistic, produsele umane capătă, prin chiar aceste 
condiţionări spirituale, un caracter istoric, în măsura în care „stilul se repercutează 
şi asupra altor produse ale omului: uneltele, invenţiile tehnice, civilizaţia cu toate 
ale sale, modul de a reacţiona în faţa naturii, apoi îmbrăcămintea, apoi organizaţiile 
sociale, modurile de producţie economică.”16 Pe temeiul ideii sale că factorii 
stilistici constituie atât limitări ale accesului la Marele Anonim, cât şi valori 
pozitive, Blaga susţine că vieţuirea omului în istoricitate, care nu-i oferă 
posibilitatea de a se ancora în absolut, este o existenţă tragică, dar este singura 
existenţă din  univers de o  importanţă de neasemuit, de o demnitate fără seamăn. 
Concluzia sa metafizică finală va fi aceea că „istoria umană apare ca un  
„compromis”,  un compromis între aspiraţia secretă a omului de a se substitui 
Marelui Anonim şi măsurile de apărare luate de Marele Anonim în vederea salvării 
centralismului existenţial”.17 Considerând că factorii stilistici nu epuizează 
misterele lumii şi că nici în sinele realităţii nu se lasă dezvăluit, Blaga conchide, de 
asemenea, că în istorie  progresul nu este posibil în planul creaţiilor stilistice, al 

 
13 Ibidem, p. 630. 
14 Ibidem, p. 631-632. 
15 Idem, Fiinţa istorică, ed. cit., p. 216. 
16 Ibidem, p. 222. 
17 Ibidem, p. 244. 
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continentului lor de mister, ci se manifestă numai „în anumite domenii şi-n anumite 
limite”18, cum ar fi domeniul ştiinţelor empirice şi experimentale, al tehnicii şi al 
practicii. 

Apreciind raportul existent în  sistemul blagian între „cupola” sa metafizică  
şi trilogiile componente, Constantin Noica afirma hotărât: „Nu filosofia culturii 
hotărăşte în sistemul lui Blaga, ci metafizica.”19 şi adăuga că aceasta nu este o 
metafizică a cerului, ci „una a pământului”. Prin metafizica cerului el înţelegea 
ontologia dublată de logică, iar prin metafizica pământului – o ontologie axată 
numai pe real, nu şi pe posibil. Aşadar, centrul sistemului filosofic blagian ar fi o 
metafizică a pământului atât în sensul că acest sistem „a culminat”, cum spunea 
Noica, prin lucrarea cosmologică Diferenţialele divine, care constituie o ontologie 
a realităţii cosmice în ansamblul ei, iar nu una generală în sens strict, pur logic, cât 
şi în sensul că viziunea metafizică mai cuprinzătoare din lucrarea Diferenţialele 
divine este aplicată de Blaga la explicarea omului real, „pământean”, şi a 
obiectivărilor acestuia prin cunoaştere, cultură, valori, istorie. 

Desigur, „metafizica pământului”, altfel spus ontologia aplicativă, cuprinde 
aproape întreaga metafizică blagiană, dar nu o epuizează, conceptul central al acesteia, 
Marele Anonim sau „Fondul Anonim”, cum preferă să spună Noica, spre a nu mai 
folosi un termen atât de grandilocvent, fiind un concept general ontologic, care, cu 
implicatele  sale, este parţial expus şi ar putea fi reexpus integral şi într-o „metafizică a 
cerului”. Aşadar, ne păstrăm opinia potrivit căreia, sub aspect ontologic, prin ideea sa 
de metafizică, Blaga înţelege şi cultivă atât o ontologie generală, cât şi una aplicativă. 

 
 

MÉTAPHYSIQUE GÉNÉRALE  
ET APPLICATIVE CHEZ LUCIEN BLAGA 

 
RÉSUMÉ 

 
D’abord, l’auteur met en évidence les sens de la méthaphysique et reconstitue la 

conception de Lucien Blaga sur la méthaphysique. Puis, il esquisse la méthaphysique 
générale du philosophe roumain, i.e. les principales idées métaphysiques blagiennes sur 
l’être du monde (le Grand Anonyme), et, plus loin, il analise la métaphysique applicative de 
celui, i.e. les applications des principes généraux dans la philosophie de l’homme, dans 
l’axiologie et dans la philosophie de l’histoire. L’auteur dialogue aussi avec le point de vue 
de Constantin Noica sur la métaphysique blagienne.  

 

 
18 Ibidem, p. 163. 
19 Constantin Noica, Simple introduceri la bunătatea timpului nostru, Bucureşti, 

Editura Humanitas, 1992, p. 172-173. 
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BLAGA ŞI ŚANKARA 
 

Mircea ITU 
 
 
 

1. Viaţa şi opera lui Śankara 
 
Śankara (sec. al VIII-lea d.Hr.) s-a născut la Kaladi în statul indian Kerala şi 

a murit la Kedarnath în Himalaya. A fost yogin, śivait şi îndeosebi mentorul şcolii 
filosofice indiene numite Vedanta. Dintre comentariile la textul clasic al lui 
Badarayana, cel mai valoros este al lui Śankara, intitulat Brahma Sutra Bhashya. 
Exegezele dualiste sunt fidele lucrării lui Badarayana. De pildă, filosoful vedantin 
Ramanuja oferă o interpretare mai apropiată de textul originar decât filosoful 
advaitin Śankara, numai că ultimul înnobilează textul prin comentariul său chiar 
mai reuşit în ansamblu ca obiectul de analizat. 

Opera lui Śankara este formată îndeosebi din comentarii la texte sacre indiene, 
vedantinul fiind, înainte de toate, un hermeneut. Preocuparea de bază a filosofiei 
lui Śankara este aceeaşi cu a şcolii Vedanta şi anume speculaţia filosofică despre 
adevărul ultim. 

În ceea ce-l priveşte pe Dumnezeu, există două viziuni în Vedanta, ca 
transpersonal şi ca personal. Śankaracarya distinge între modul de a fi, nirguna 
Brahman (Dumnezeu nedeterminat), transpersonal, fără calităţi sau atribute şi 
modul de a se manifesta, saguna Brahman (Dumnezeu determinat), personal, cu 
atribute ori calităţi. Primul este Brahman, iar al doilea este Iśvara. Nu sunt două 
entităţi de-sine-stătătoare, ci două aspecte ale aceleaşi entităţi, Brahman. Louis 
Renou observă că Iśvara se găseşte pe un plan inferior în raport cu realitatea ultimă, 
transcendentă, cu Brahman, în vreme ce Olivier Lacombe susţine că Iśvara este 
iluzia unei zeităţi suverane, deşi mai degrabă ar trebui s-o numim nevoia unui zeu 
suveran. Rudolf Otto, însă, vorbeşte despre împlinirea lui Brahman prin Iśvara şi 
de Brahman ca superlativ al lui Iśvara1. Raportul dintre Brahman şi Iśvara este 
exprimat analogic de J. C. Caterji prin relaţia dintre cărbunele în ardere şi cercul 
din jurul său2. 

Pe de altă parte, Śankara distinge între o cunoaştere superioară (paravidya) şi 
o cunoaştere inferioară (aparavidya) de comparat cu cele două tipuri de cunoaştere 
la filosoful Lucian Blaga: luciferică, respectiv paradisiacă3. Potrivit lui Śankara, 
cunoaşterea superioară se referă la Brahman, iar cea inferioară la Iśvara. Lumea nu 
există în sine, singura realitate fiind Brahman, numit „spiritualitate în sine” 4 . 
Realul este idealul în filosofia lui Śankara

 
1  Mircea Itu, Cultură şi civilizaţie indiană, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2003, p. 69. 
2 J. C. Caterji, Filosofia esoterică a Indiei, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1991, p. 34. 
3 Mircea Itu, Indianismul lui Blaga, Braşov, Editura Orientul latin, 1996, p. 25. 
4 Pierre Johanns, La pensée religieuse de l’Inde, Paris, Secrétariat de Publications, 

Facultés Universitaires, 1954, p. 114. 
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Dumnezeu la Śankara are mai multe trăsături ca: omniprezenţă (infinit în 
raport cu spaţiul), eternitate (infinit în raport cu timpul), substanţă universală, 
realitate perpetuă, entitate fără repaos şi libertate faţă de orice relaţii adevărate cu 
relativul5. Cu toate acestea, în cele din urmă Brahman este adevărul absolut, nu are 
formă (nirakara), restul fiind o iluzie a complexului de nume şi forme (namarupa). 

Scopul vieţii omului este eliberarea (moksha). Śankara arată că drumul spre 
eliberare are următoarele poteci: a) śama sau controlul minţii; b) dama sau 
controlul simţurilor şi acţiunilor umane; c) uparama sau respectul îndatoririlor 
morale; d) titiksha sau îndurarea suferinţei; e) śraddha sau credinţa în maestru şi în 
textul sacru şi f) samadhana sau unidirecţionarea conştiinţei6. 

Potrivit lui Śankaracarya (maestrul Śankara) există trei tipuri de realităţi: 
pratibhasika sau empirică, vyavaharika sau fenomenală şi paramartika sau 
absolută (realitatea ultimă, Dumnezeu). 

Şcoala filosofică Advaita a lui Śankara are ca deviză propoziţia sanscrită eka 
evam advityam (Există doar unul, nondualul), dualismul fiind, de fapt, 
incapacitatea omului de a revela divinul în sufletul său şi proiectarea acestei 
neputinţe în afară, într-o putere exterioară şi necunoscută. 

 
2. De la filosoful român la filosoful indian 

 
În Cursul de filosofia religiei, Lucian Blaga îl numeşte pe Śankaracarya 

(acarya=maestru) drept unul dintre cei mai mari metafizicieni ai tuturor vremurilor. 
Vom raporta pe doi dintre cei mai importanţi metafizicieni din istoria 

filosofiei universale: Śankaracarya şi Lucian Blaga. Ne vom axa asupra unui aspect 
central în doctrina lor şi anume relaţia stabilită între Marele Anonim şi cenzura 
transcendentă (Blaga) comparativ cu raportul Brahman - maya (Śankara).
 Ca surse ale temei ne interesează partea a treia din Trilogia cunoaşterii, 
intitulată Cenzura transcendentă, iar, parţial, unele capitole din Trilogia 
cosmologică, unde se fac referiri la Marele Anonim, precum şi comentariile lui 
Śankaracarya la Brahma-sutra, Upanishad şi Bhagavad-gita. 

În Introducere la cartea Cenzura transcendentă, Lucian Blaga susţine: „Când 
gânditorul vedantist spune eu sunt tu, aceasta fiindcă nu există decât suprema unitate, el 
exprimă un gând vertical-adânc, indiferent dacă acest gând e adevărat sau nu”7. Fără 
îndoială, filosoful român trimite în acest pasaj la Śankaracarya, fără a-l numi, însă. Un 
cunoscător avizat al filosofiei indiene remarcă numaidecât acest lucru. Criteriile adevărat 
şi fals aparţin sferei logicii şi este firesc ca ele să fie inoperante în contextul modului de 
gândire al unui mistic. Śankara, cel mai de seamă vedantin, a condus şcoala numită 
Kevaladvaita (a nondualismului pur), pentru care singura realitate este Brahman, iar 
dualismul, multiplul sunt iluzii. Doctrina se bazează pe înţelepciunea upanişadică, pe 

 
5 Olivier Lacombe, L’absolu selon le Vedanta. Les notions de Brahman et d’atman 

dans les systèmes de Śankara et Ramanuja, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 
1966, p. 158. 

6 Śankara, Tattvabodha, tradusă din sanscrită de Ovidiu Cristian Nedu, în Advaita 
Vedanta, Bucureşti, Editura Herald, 2002, p. 142. 

7 Lucian Blaga, Trilogia cunoaşterii III, Cenzura transcendentă, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1993, p. 13. 
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celebra sinteză: identitatea dintre atman şi Brahman. Poate că verticalitatea şi adâncimea 
(„el exprimă un gând vertical-adânc”) se referă la mistică, la faptul că ideea de bază la 
filosoful vedantin este relaţia cu Dumnezeu, cu sacrul. 

Atât la Blaga, cât şi la Śankara apare aceeaşi temă cuprinsă într-o viziune 
metafizică despre înţelesul cunoaşterii, „o viziune metafizică despre tâlcul ultim al 
cunoaşterii”, după cum ar spune metafizicianul român. Depăşirea rezultatelor unei 
simple analize şi mai ales dispreţul pentru exclusivismul metodologic ar caracteriza 
şi ele modul de gândire al celor doi metafizicieni, între care există afinităţi de mare 
profunzime. Nu numai teoria se aseamănă, dar şi felul cum este ea enunţată şi 
demonstrată. În primul rând, însă, există afinităţi spirituale între cei doi gânditori. 
Blaga l-a citit şi apreciat pe Śankara, iar viziunea acestuia a exercitat o importantă 
influenţă asupra filosofului român. Vom urmări pentru început sensurile date 
Marelui Anonim şi lui Brahman, apoi semnificaţiile cenzurii transcendente şi 
mayei, pentru ca, pe parcurs, să avem în vedere raportul dintre aceşti termeni. 

 
3. Marele Anonim şi Brahman 

 
Marele Anonim, ca şi Brahman, reprezintă factorul metafizic central. Lui 

Dumnezeu i s-au dat diverse nume în diferitele religii ale lumii (Dumnezeu, Allah, 
Buddha, Ahura Mazda, Yahvé ş.a.m.d.). Tot astfel, şi factorul metafizic central a primit 
mai multe denumiri, aşa cum evidenţiază Lucian Blaga: „Prin abuz metaforic, 
imaginaţia metafizică i-a zis, pe rând, când substanţă, când eu absolut, când raţiune 
imanentă, când Tată extramundan, când Inconştient, când Conştiinţă etc. Oricât de 
variate, nu există o incompatibilitate absolută între aceste nume date factorului 
originar”8. Chiar dacă se admite o pluralitate de nume şi forme, chiar dacă sunt în lume 
atâtea credinţe şi idei religioase, chiar dacă oamenii se roagă unui Dumnezeu închipuit 
şi numit în diverse feluri, totuşi, în cele din urmă religia este una, Dumnezeu este unul, 
multitudinea conduce la unitate, iar diversitatea se topeşte în unitate. Nu există 
incompatibilitate în această varietate de nume şi forme, apreciază Blaga. Singura şi 
adevărata realitate este unul, Brahman, ar spune Śankara în aceeaşi ordine de idei. Nici 
filosoful român, nici cel indian nu dau importanţă problemelor de formă, nu-i preocupă 
cuvântul, ci ideea. Astfel, „Să-l denumim simplu şi cumsecade: Marele Anonim”9. La 
Śankara, Brahman, forma neutră, neindividualizată, aspect la care trimite şi noţiunea de 
anonim preferată de Blaga,  corespunde cel mai bine sensului de spiritualitate în sine, 
conferit de vedantin lui Dumnezeu. Ambii cugetători vin dinspre metafizică înspre 
mistică în judecăţile despre Dumnezeu. 

Natura Marelui Anonim transcende „posibilităţile cuprinderii prin raţiune”, 
subliniază Lucian Blaga10, în  studiul Cenzura transcendentă. Descriind omenirea 
ca „esenţa raţională a lumii în general”11, Immanuel Kant dovedeşte o perspectivă 
unilaterală, întrucât conceptul de omenire nu se reduce la raţional. 

 
8 Ibidem, p. 23. 
9 Ibidem, p. 24. 
10 Ibidem, p. 110. 
11 Immanuel Kant, Religia în limitele raţiunii, traducere de André Tremesaygues, 

prefaţă de Constantin Rădulescu-Motru, Bucureşti, Imprimeria Fundaţiei Culturale 
“Principele Carol”, 1924, p. 28. 
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Dacă religia precede raţionalitatea, dacă omul este prin definiţie homo 
religiosus, atunci întregul sistem kantian cu privire la religie se clatină din temelii. 
Religia ar face raţionalitatea posibilă şi, desigur, religia nu ar mai cunoaşte limite. 
Ar fi interesant de văzut atunci că religia nu ar mai fi gândită, pentru că ea precede 
gândirea şi s-ar înrădăcina în experienţă, în trăire, puncte de vedere cu totul în afara 
sistemului de gândire kantian sau care l-ar transcende. S-ar ajunge la conceperea 
religiei ca o ontologie ce asigură locul lui Dumnezeu în univers. În aceeaşi ordine 
de idei, Friedrich Schleiermacher păstrează un mod de gândire teologic şi situează 
ontologia în Dumnezeu. 

În cartea Religia în limitele raţiunii, Immanuel Kant reduce religia la un 
fenomen al raţiunii şi al moralei. Pornind de la Rudolf Otto, Lucian Blaga afirmă 
că „sentimentul sacrului este fiinţa religiozităţii”12, iar Mircea Eliade, ca şi Joachim 
Wach, defineşte religia ca experienţă a sacrului, „nu necesarmente credinţă în zei 
sau spirite”13. În aceeaşi ordine de idei, Jakob Fries, însă, argumentează că aspectul 
central al religiei nu este raţiunea, ci sentimentul14. Legătura cu transcendentul se 
face prin frumos şi prin sentimentul sublimului la Jakob Fries, prin morală la 
Immanuel Kant, dar mult mai profund la Rudolf Otto prin sacru şi sfânt. Un alt 
argument îl oferă Friedrich Schleiermacher prin afirmarea autonomiei vieţii 
religioase, precum şi a faptului că simţul, situat în afara conştiinţei raţionale, se află 
la baza vieţii religioase15. 

Astăzi am socoti nonraţionalul şi nu iraţionalul drept fundament al religiei, 
adică un aspect diferit, dar nu neapărat opus raţiunii. Însă, bipolaritatea kantiană 
(sfera raţiunii şi lumea empirică) exclude nonraţionalul, ce nu poate fi ignorat mai 
ales când se discută religia. Lucian Blaga susţine întemeiat că ne aflăm departe de 
orizontul religiei, cu judecăţi kantiene raţionaliste: „Kant voia să stabilească o 
religie în limitele raţiunii. E clar că lui Kant îi scăpa tocmai nucleul cel mai intim al 
religiei, nucleul iraţional, dar cu aceasta el se aşeza, de fapt, în afara religiei”16. 

De asemenea, cugetătorul hindus, potrivit învăţăturii upanişadice, a reliefat 
ideea că pe calea intuiţiei omul ajunge la Brahman, iar mijloacele raţiunii se 
dovedesc ineficiente, căci Brahman nu poate fi cunoscut raţional, nici perceput. 
Natura sa este, finalmente, inexprimabilă (anirvacaniya). Într-un alt loc, Lucian 
Blaga îl numeşte pe Marele Anonim, „centrul creator primar”17. Śankara admite 
posibilitatea existenţei unui Dumnezeu personal, văzut ca principiu primordial, ca 
origine a lumii, ca atoatecreator şi atoatestăpânitor. El reprezintă aspectul inferior 
din punct de vedere gnoseologic al lui Brahman, adică Iśvara. Pe de altă parte, 
filosoful român afirmă că Marele Anonim se află în posesia unei cunoaşteri 
absolute, atât din punct de vedere extensional, cât şi calitativ: „Marele Anonim e în 

 
12 Lucian Blaga, Curs de filosofia religiei, Alba-Iulia şi Paris, Editura Fronde, 1994, 

p. 226. 
13 Mircea Eliade, La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions, 

Paris, Éditions Gallimard, 1971, p. 5. 
14 Jakob Fries, Knowledge, Belief, and Aesthetic Sense, traducere de Kent Richter, 

Berlin, Jürgen Dinter Verlag, 1989. 
15  Friedrich Schleiermacher, On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, 

traducere de R. Crouter, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 
16 Lucian Blaga, op. cit., p. 232. 
17 Idem, Trilogia cunoaşterii III, Cenzura transcendentă, ed. cit., p. 150. 
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posesia unei cunoaşteri pozitiv-adecvate şi nelimitate” 18 . În viziunea lui 
Śankaracarya, Brahman nu numai că este înzestrat cu o cunoaştere absolută, ci 
chiar este această cunoaştere. Mesajul textului gânditorului român trimite, 
neîndoielnic, tot aici, deşi ideea nu este explicită. Blaga chiar îl numeşte pe Marele 
Anonim drept „centru cognitiv”19 , iar mai departe se arată că i-a fost atribuită 
cunoaşterea absolută şi nelimitată 20 , dar care depăşeşte sferele logice ale 
înţelegerii21. 

La un moment dat, în capitolul Marele Anonim, Lucian Blaga numeşte 
motivele pentru care a fost rezervat în a-l numi pe Marele Anonim prin termenul 
Dumnezeu. Ca şi filosoful indian, păzindu-se de semnificaţiile convenţionale, de 
cele de mare circulaţie, de pleiada de atribute ce însoţesc termenul copleşindu-l, 
ştirbindu-i semnificaţia de bază, unele chiar „prăpăstioase, care să aducă mult a 
demonie”22, Blaga vorbeşte, de fapt, de principiul metafizic suprem. La începutul 
capitolului intitulat Marele Anonim, filosoful român spune următoarele: „De la 
teoria cenzurii transcendente, deşi ea constituie de fapt o metafizică a cunoaşterii, 
duc drumuri, şi nu numai unul singur, spre o eventuală doctrină despre Marele 
Anonim”23. 

Filosoful indian porneşte în aventura cunoaşterii în sens invers, de la 
mayavada (doctrina despre maya) la brahmavada (doctrina despre Brahman). 
Totuşi, o privire mai atentă a operelor celor doi metafizicieni ar releva faptul că, 
dacă Śankara se ocupă cu precădere de teoria despre Brahman, centrală în gândirea 
sa şi aproape că nu există o mayavada bine conturată, la Blaga atenţia se 
concentrează asupra doctrinei despre cenzura transcendentă şi mai puţin „spre o 
eventuală doctrină despre Marele Anonim”. 

Pe Marele Anonim, Constantin Marin, dintr-o mare fidelitate faţă de cultura 
indiană, preferă să-l numească Anonimul în studiul său, Înrâurirea spiritului indic 
asupra filosofiei lui Lucian Blaga: „Marele Anonim - principiul suprem al 
metafizicii lui Blaga (mai bine zis Anonimul, căci ceea ce nu poate fi decât ne-
numit, cu atât mai puţin trebuie să fie nenumitul mare, mijlociu sau mic) - este acel 
preaplin mister antinomic”24. Cu toate acestea, chiar dacă, după modelul indian, ar 
fi bine să înlăturăm atributele când ne referim la Dumnezeu, nu-l putem critica pe 
Blaga pentru că nu se conformează acestei viziuni. Considerăm că apelativul 
marele se referă mai degrabă la om, se leagă de scriitor, de subiectivitatea sa (fiind 
o investiţie cu aspect de veneraţie), decât la Dumnezeu, adică de emiţător şi nu de 
receptor, în termeni lingvistici. Pe de altă parte, adjectivul are menirea să-l 
deosebească de alţi anonimi. De fapt, este o simplă problemă de expresie, pe care 
nu trebuie s-o exagerăm. Sensul Marelui Anonim este foarte aproape, ca şi forma 
cuvântului „Anonim”, de Brahman din metafizica indiană. Denominaţia de 
Anonim la Blaga nu înseamnă dispreţ, ci tocmai evidenţierea faptului că Dumnezeu 

 
18 Ibidem, p. 149. 
19 Ibidem, p. 178. 
20 Ibidem, p. 180. 
21 Ibidem, p. 182. 
22 Ibidem, p. 181. 
23 Ibidem, p. 177. 
24 Constantin Marin, în Lucian Blaga – cunoaştere şi creaţie, Bucureşti, Editura 

Cartea Românească, 1987, p. 116. 
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este mai presus de orice atribute şi calităţi, este nedeterminat, la fel ca şi Brahman 
în viziunea lui Śankara. 

Cu privire la natura şi semnificaţiile Marelui Anonim se găsesc numeroase 
referiri în Trilogia cosmologică. Astfel, în capitolul Marele Anonim, generatorul, 
Lucian Blaga îl numeşte centru metafizic şi spune despre el că este altceva decât 
lumea, întrucât este dincolo de noi. El reprezintă o existenţă căreia i se datorează 
orice altă existenţă. La Śankara, Brahman semnifică fiinţa. În Brahma-sutra-
bhashya (Comentariile la Brahma-sutra), el atacă la un moment dat şcoala 
Samkhya în legătură cu problema cauzalităţii. Nu prakriti (materia) este cauza 
supremă, iar în Upanishad se vorbeşte despre capacitatea de perceţie, proprie nu 
entităţii prakriti, ci unui agent înzestrat cu inteligenţă. Acesta este Brahman înţeles 
ca Iśvara. De altfel, una din sutrele din Brahma-sutra subliniază caracterul 
omniscient al lui Brahman şi îndeosebi faptul că este cauza lumii, dar şi a revelării 
Vedelor: śastra yoni tvat („prin faptul că este originea”). 

Lucian Blaga asociază Marelui Anonim noţiuni ca: infinit, absolut, 
atotputernicie, capacitate de a genera, plenitudine etc., care corespund imaginii lui 
Brahman în hinduism. Totodată, filosoful român afirmă: „Marele Anonim este un 
tot unitar de o maximă complexitate substanţială şi structurală, o existenţă pe 
deplin autarhică, adică suficientă sieşi”25. Semnificaţiile acestea corespund cu cele 
date lui Brahman de Śankara. Deopotrivă Marele Anonim, ca şi zeul suprem hindus 
din brahmanism, are capacitatea de a se reproduce, la infinit, fără a se istovi, fără a 
avea nevoie de sprijin din afară. Posibilitatea de reproducere este totală, fără de 
sfârşit şi se găseşte în însăşi natura Marelui Anonim. Blaga chiar corectează 
expresia „acte creatoare” prin cea de „acte reproductive”. 

Toate formele din lume sunt manifestări ale lui Brahman. Marele Anonim 
generează „toturi divine egale cu el însuşi”, spune Blaga26, în acelaşi studiu. Iau 
naştere, aşadar, „diferenţialele divine”, potrivit terminologiei filosofului român, 
care sunt un minimum substanţial, purtătoare ale unei structuri virtuale. Un 
exemplu preferat de Lucian Blaga ar fi monadele lui Leibniz, fiecare reprezentând 
un microcosmos unde se oglindeşte mai mult sau mai puţin clar lumea. Totul se 
pulverizează în monade. Ele se multiplică la infinit tocmai pentru că rezultă din 
eterna substanţă, drept creaţii ale ei. „Diferenţialele divine” sunt segmentele 
minimalizate ale Marelui Anonim. Deşi diferă de el, putem spune că, în esenţă, 
sunt una cu el. Identitatea între parte şi întreg este un principiu la care aderă şi 
filosoful indian. În acelaşi capitol, Marele Anonim, generatorul, Lucian Blaga 
evidenţiază ideea că menirea omului este să urce din nou panta decadenţei cosmice, 
ajungând la reunirea cu unitatea supremă, prin mijlocirea stărilor de extaz27. Opinia 
este numită ca aparţinând neoplatonicienilor, dar, tot atât de bine, ea poate fi 
regăsită şi în filosofia şi soteriologia indiană. O diferenţă concludentă între 
viziunea lui Blaga şi cea a lui Śankara constă în următorul aspect: Marele Anonim, 
pentru a salva centralismul existenţei sale pune frâne în calea omului. Se manifestă 
o puternică incompatibilitate între seria divină şi hegemonia lui Dumnezeu. 

 
25 Lucian Blaga, Opere XI, Trilogia cosmologică, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, 

p. 67. 
26 Ibidem, p. 69.  
27 Ibidem, p. 72.  
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Reproductibilitatea este reglementată cu atenţie, limitată, căci altfel procesul întreg 
ar degenera într-o anarhică descentralizare a existenţei. La filosoful indian, însă, 
omul va realiza, în cele din urmă, identitatea supremă cu Brahman. Nu numai că, 
trăind în orizontul misterului, cu tendinţa imperioasă de a-l revela, conform temerii 
exprimate de Blaga, omul devine concurent al Marelui Anonim, dar, potrivit 
viziunii monist-panteiste a lui Śankara, omul este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
este în sufletul său şi pretutindeni. În finalul studiului Fiinţă istorică (1959), 
integrat în Trilogia cosmologică, Lucian Blaga fixează tocmai problema enunţată 
anterior: „În coordonatele metafizice supreme ce le-am arătat, istoria umană apare 
ca un compromis, ca un compromis între aspiraţia secretă a omului de a se substitui 
Marelui Anonim şi între măsurile de apărare luate de Marele Anonim în vederea 
salvării centralismului existenţial”28. 

 
4. Cenzura transcendentă şi maya 

  
În continuare vom urmări ideatica studiului Cenzura transcendentă din 

Trilogia cunoaşterii prin prisma raportului dintre „principiul metafizic absolut” şi 
„cunoaşterea individuată”, de fapt a relaţiei Marele Anonim - cenzura 
transcendentă, pe de-o parte şi Brahman - maya, pe de alta. 

Lucian Blaga îşi sintetizează doctrina astfel: „Reţeaua izolatoare pusă - între 
misterele existenţiale şi cunoaşterea individuată - se manifestă în forma specială a unei 
cenzuri. De vreme ce cenzura aceasta îşi are centrul iniţiator dincolo de orizontul 
nostru crono-spaţial, o numim cenzură transcendentă”29. Continuând teza sa, filosoful 
român arată că există un mister existenţial central (Marele Anonim) şi mistere 
existenţiale derivate, care, întrucât nu se apără direct, prin propriile puteri, sunt apărate 
indirect, de către Centru. Astfel, se împiedică orice eventuală cunoaştere individuată 
absolută, pe când la Śankaracarya ea este posibilă prin intuiţie. 

Blaga este metafizician, iar Śankara este mistic. Diferenţa stă între filosofie şi 
religie, în măsura în care se poate vorbi de o diferenţă între ele. Cenzura 
transcendentă este întipărită structural cunoaşterii individuate, în toate modurile ei. 
O aplică Marele Anonim pentru a apăra misterele de a fi cunoscute de altcineva 
decât de sine însuşi. Marele Anonim aşează cenzura transcendentă între orice 
subiect cunoscător individuat şi mister existenţial fiindcă atingerea adevărului 
absolut ar însemna o mare primejdie asupra echilibrului existenţial. 

Sergiu Al-George susţine următoarele în cartea sa, Arhaic şi universal. India 
în conştiinţa culturală românească: „Realitatea sensibilă ca văl şi metaforă a 
absolutului ne aminteşte de ontologia Vedanta în care Maya (relativul) îl învăluie 
pe Brahman (Absolutul). Aşadar, pentru epistemologia indiană, în ansamblul ei, 
metafora constituie singurul mijloc de trecere de la individual la universal, de la 
sensibil la inteligibil, indiferent de consistenţa ontologică care li se atribuie acestor 
planuri”30. Sergiu Al-George dezvoltă un foarte interesant comentariu pe marginea 

 
28 Ibidem, p. 511. 
29 Lucian Blaga, Trilogia cunoaşterii III, Cenzura transcendentă, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1993, p. 26. 
30 Sergiu Al-George, Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească, 

Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, p. 240. 
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termenilor vedantini, a căror relaţie este bine explicată. „În timp ce în cultura 
occidentală metafora a debutat ca o problemă de retorică şi poetică şi ulterior a fost 
transferată pe plan filosofic, realizându-se un proces de lărgire a înţelegerii, proces 
în care se înscrie opera chiar a lui Blaga, în India lucrurile au decurs invers; 
metafora a fost implicată de la început în sfera religioasă, filosofică şi 
epistemologică pentru ca de-abia ulterior să devină centrul preocupărilor de 
retorică şi stilistică poetică şi implicit de estetică”31. Dar cercetătorul se complică 
în analize lingvistice mult prea detaliate legate de termenul upacara, socotit 
asemănător cu grecescul metaphora, când pe indieni nu-i preocupă în mod deosebit 
forma, cu atât mai puţin filosofia limbajului. 

Considerăm că se impune o familiarizare cu noţiunea de maya. Importanţa 
termenului maya este majoră nu doar în contextul Advaita Vedantei sau al doctrinei 
lui Śankaracarya, ci în cadrul mai larg al filosofiei indiene. Există un mare număr 
de accepţiuni ale mayei. Înainte de a cita câteva, vom analiza etimologia 
cuvântului: rădăcina ma- înseamnă „a măsura”, „a proiecta”, „a produce”, „a crea”, 
„a modela”, „a manifesta”. Încă din cea mai veche literatură, concepţia despre 
maya era relaţionată la ideea de măsură, la cunoaştere. Aşa, bunăoară Nighantu 
susţinea că la origine noţiunea semnifica prajña (înţelepciune). Tot astfel apare şi 
în Rigveda şi Yajurveda. 

Heinrich Zimmer oferă o suită de definiţii posibile pentru termenul maya: 
creaţie, desfăşurare de forme, iluzie, truc, artificiu, vrăjitorie, jonglerie, amăgire, 
fantasmă, apariţie, nălucă, capacitatea zeilor de a-şi asuma diverse forme, puterea 
supremă care animă toată manifestarea, aspectul dinamic al substanţei universale, 
energia cosmică, protectoarea lumii, aspectul feminin al fiinţei ultime ş.a32. Maya 
reprezintă, de fapt, starea lucrurilor. Pentru Swami Vivekananda, ea simbolizează 
„lumea de aur din ochii copilului”, veşnica şi neobosita căutare a plăcerii şi fericirii, 
faptul că nu putem trece dincolo şi totuşi luptăm, graba alunecării spre sfârşitul 
inexorabil. Dialectica mayei ar consta în „incognoscibilitatea miracolului”, în 
„camuflarea sacrului în profan”, conform lui Mircea Eliade. Nu se găseşte libertate 
în maya, după cum nici în interiorul cenzurii transcendente, ci dincolo de ea - 
suprema libertate spirituală, în Marele Anonim, în Brahman. Ca şi cenzura 
transcendentă, maya aduce limite ale genului, spaţiului şi indivizilor.  Ea reprezintă 
participarea lui „a fi”, dispersarea lui cantitativă în nume şi forme, aşadar bariere 
amăgitoare. Nu face parte din fiinţă, din Brahman, după cum cenzura transcendentă 
este exterioară Marelui Anonim. Nu afectează libertatea, nici integritatea lui 
Brahman, cu toate că stă în caracterul ei tendinţa de a obscura spiritul. Primul sens 
al frazei anterioare apropie maya de cenzura transcedendentă, pe când al doilea o 
diferenţiază radical, întrucât la Blaga ea are rolul de a-l proteja pe Marele Anonim, 
de a ascunde misterul şi este un aliat al spiritului. 

Maya este condiţionată de existenţa lui Dumnezeu, ca şi cenzura 
transcendentă, însă, spre deosebire de ea, o condiţionează într-un anume fel, 
înglobând pluralitatea şi manifestările. 

 
31 Ibidem, p. 233. 
32  Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, Delhi, 

Motilal Banarsidass, 1990, p. 24-25. 
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Cenzura transcendentă şi maya obstrucţionează omul în calea cunoaşterii, dar 
una ca putere abstractă, acţionând din afară, iar cealaltă ca putere concretă, 
interioară. În acest sens, maya îmbracă forma necunoaşterii, ignoranţei (avidya) şi 
tulbură vederea esenţei supreme. Ea învălureşte lumea cu ceaţa ignoranţei. De sub 
imperiul mayei scapă numai Brahman, ca bunăoară Marele Anonim în teoria lui 
Lucian Blaga, singurul asupra căruia nu acţionează cenzura transcendentă. Scopul 
îl constituie eliberarea individului de limitările fenomenalităţii, reprezentate prin 
simţuri, sentimente, cunoaştere inferioară etc. 

Maya este un adevărat labirint, un pânziş, o mlaştină, din care omul luptă să 
scape. Soluţia preconizată de Śankaracarya este refacerea unităţii prime, 
identificarea lui atman cu Brahman. Friedrich Leopold von Hardenberg (Novalis) 
în lucrarea Europa sau creştinismul spunea că divinităţii i s-a ţesut un văl nou care, 
„cu toate că o acoperă şi o îmbracă, totodată o şi revelează” 33 . Acest văl se 
aseamănă, aşadar, cu maya în viziunea lui Śankara. De asemenea, în islam se 
vorbeşte despre un văl de lumini şi întuneric, numit hijab, care se interpune între 
credincios şi fiinţa Creatorului. Totodată, sfântul Toma d’Aquino afirma în acelaşi 
sens că: „Raza revelaţiei divine nu este stinsă de icoanele sensibile în care este 
învăluită”34. 

Din unghiul de vedere al polarităţii, maya este pozitivă şi negativă, 
deopotrivă. Caracterul ei pozitiv ţine de semnificaţia de śakti a lui Iśvara, putere a 
lui Dumnezeu creator, energia cosmică aflată la baza lumii. Ea este principiul 
primordial, activitatea, mişcarea, transformarea, devenirea, natura însăşi. Se 
aseamănă cu noţiunea de prakriti din filosofia Samkhya-Yoga, ca şi cu „voinţa de a 
trăi” a lui Arthur Schopenhauer şi, desigur, cu „dorul nemărginit” din poezia 
Scrisoarea I, de Mihai Eminescu. 

Caracterul negativ al mayei ţine de identitatea cu avidya şi o apropie de 
înţelesul termenului cenzura transcendentă al lui Lucian Blaga, adică obstacol în 
calea cunoaşterii. Sensul pozitiv este cosmologic, în vreme ce sensul negativ este 
gnoseologic. 

Maya nu este un scop în sine, ca şi noţiunea lui Blaga, ci este un mijloc, o 
cale pentru a ajunge la Brahman, câtă vreme cenzura transcendentă este o piedică 
în faţa atingerii Marelui Anonim. Maya nu este o entitate în sine, spre deosebire de 
cenzura transcendentă ce pare să aibă acest statut. Ea creează lumea (ca śakti) la 
voinţa lui Dumnezeu şi dispare (ca avidya) când cunoaşterea adevărată s-a împlinit. 
Potrivit viziunii lui Śankara, ea simbolizează bolta sub care sălăşluieşte lumea 
fenomenală, a numelor, a formelor, a limbajului şi a experienţelor. Ca punte, pod, 
coridor, maya realizează trecerea spre Brahman. Este un „discurs despre 
Brahman”35. Ea semnifică limbajul, cuvântul, iar Brahman - gândirea, tăcerea. 

Aspectul pozitiv al mayei ca energie cosmică, dar nu ca o forţă oarbă, ca mit 
cosmic şi matrice a universului o depărtează de noţiunea lui Blaga. Acţiunea ei are 
repercursiuni asupra speciei. Acţiunea negativă a mayei se răsfrânge direct asupra 
individului, ca ignoranţă, ca necunoaştere. Cenzura transcendentă operează la nivel 

 
33 Friedrich Leopold von Hardenberg, Oeuvres complètes, I, p. 321. 
34 Sergiu Al-George, op. cit., p. 244. 
35 L. Thomas O’Neil, Māyā in Śankara. Measuring the Immeasurable, Delhi, Motilal 

Banarsidass, 1980, p. 140. 
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global mai degrabă decât individual. Maya este ca o draperie groasă în calea 
luminii, ca o ceaţă deasă, ca gratiile celulei, ca o colivie pentru păsări sau o cuşcă 
pentru animale, ca o mlaştină sau o prăpastie, în fond un mare obstacol, sens peste 
care se suprapune perfect cenzura transcendentă. Obstacolul nu trebuie trecut 
nicidecum (la Blaga), ci înlăturat (la Śankara). Acest prag se atinge printr-o 
cunoaştere superioară (paravidya). 

Ar mai fi şi alte semnificaţii date de mentorul advaitin termenului maya, dar 
trebuie subliniat faptul că accentul nu se pune pe existenţa în sine a mayei, ci pe 
relaţia stabilită între ea şi Brahman. Tot astfel şi în doctrina lui Lucian Blaga. În 
acest spirit, Rudolf Otto arăta: „Şi pe cât este de greu, sau chiar imposibil, să fie 
precizat raportul dintre maya şi Brahman, tot pe atât este de incontestabil că în 
Brahman însuşi trebuie să căutăm raţiunea pentru care maya există şi pentru care, 
pe deasupra, ea există ca această lucrătură a lumii, mai mult chiar, ca putere ce 
produce o lume plină de finalitate, ordine şi înţelepciune”36. 

Relaţia dintre Brahman şi maya este foarte profundă. Ea semnifică, de fapt, 
însăşi ideea dualităţii, a celebrelor complementarităţi: spirit şi materie, 
nemanifestat şi manifestat, static şi dinamic, unu şi multiplu, cunoaştere şi 
necunoaştere, esenţă şi aparenţă, masculin şi feminin, fiinţă şi devenire, tot şi nimic, 
Dumnezeu şi lume, absolut şi relativ.  

Cronologic după Śankara, şcoala Vivarana argumentează că maya trebuie 
localizată în Brahman şi îl are ca obiect, dotată cu o capacitate de învăluire 
(avarana) şi alta de proiecţie (vikshepa). Şcoala Bhamati susţine că maya are doar 
prima capacitate. Fondatorul şcolii Vivarana, Padmapada face o distincţie între 
noţiunile de maya şi avidya. Astfel, atunci când puterea tăinuirii este dominată de 
ignoranţă apare avidya, iar, când puterea proiecţiei sau transformării domină, se 
manifestă maya. Este obstrucţionată natura pură, independentă a lui Brahman, 
obiectul şi suportul ei. Mentorul şcolii Bhamati, Vacaspati Miśra, împarte avidya 
(sinonimă cu maya) în două clase: pozitivă - neştiinţa primă (mulavidya sau 
karanavidya) şi negativă - neştiinţa derivată (tulavidya sau karyavidya). 

Aurobindo este filosoful din interiorul Advaita Vedantei, care îl atacă cel mai 
violent pe Śankara pe teren ideatic. Realitatea nereală devine, la el, realitatea 
progresivă, iar maya există în două grade distincte în diferitele stadii ale evoluţiei 
până la ultima treaptă - revelarea naturii divine. Cu cât ne găsim mai jos pe această 
scară, cu atât participăm mai mult la maya, suntem mai strâns legaţi de ea. 
Aurobindo vorbeşte de maya joasă şi cea înaltă. Prima dă naştere suferinţei şi 
ignoranţei, amăgirii, tuturor relelor, iar în cealaltă sălăşluiesc cunoaşterea 
conştientă, legile sale şi adevărul. Prima este negare, dispersare, a doua este 
afirmare, reunire. Maya iese din Brahman şi dispare în Brahman. Marele Anonim 
creează cenzura transcendentă, dar aceasta nu se reîntoarce la el. Monismul lui 
Aurobindo este mai aspru, intransigent, chiar intolerant: “Adevăratul monism, 
Advaita, este acela care admite toate lucrurile ca unul singur, Brahman şi nu caută 
să divizeze existenţa sa în două entităţi incompatibile, un Adevăr etern şi un Fals 
etern, Brahman şi non-Brahman, Sine şi nonsine, un sine real şi unul nereal, 

 
36 Rudolf Otto, Mistica Orientului şi mistica Occidentului, traducere din germană, 

Iaşi, Editura Septentrion, 1993, p. 123. 
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perpetua maya. Dacă ar fi adevărat că doar Sinele există, atunci trebuie să fie de 
asemenea adevărat că tot ceea ce există este Sinele”37. 

Doctrina despre cenzura transcendentă funcţionează pe plan metafizic-
gnoseologic, ca şi cea despre maya. În psihanaliză, există şi o cenzură morală, care 
explică fenomene psihice izolate (cum sunt visul sau uitarea), dar ea nu-şi are 
rostul aici, venind din domeniul ştiinţei şi nu al metafizicii. 

Maya este imanentă, pe când cenzura e transcendentă, totuşi acestea nefiind 
înţelese în mod exclusiv. Paradoxal, ambele sunt atât imanente, cât şi transcendente. 
Spre deosebire de cenzura transcendentă, maya poate fi înfrântă printr-o cunoaştere 
corectă, superioară, printr-un efort susţinut în drumul spre realizarea lui Brahman şi 
spre eliberare. Dacă Marele Anonim acţionează asupra cenzurii, lucrurile stau 
invers la filosoful indian, în sensul că maya este cea care acţionează asupra lui 
Brahman, ea superimpune asupra lui complexul de nume şi forme (namarupa), 
determinările, pluralitatea şi diferenţele. 

Maya este înţeleasă atât ca drum de la lume spre Brahman, ca discurs despre 
el, ca limbaj, cât şi ca drum de la Brahman spre lume, ca energie cosmică aflată la 
baza Creaţiei. Descompunând prima semnificaţie, care trimite la Blaga, în vreme ce 
a doua - la Eminescu, există maya cu semnificaţia de cuvânt despre Brahman şi, 
deopotrivă, de obstacol în calea cunoaşterii lui Brahman. O deosebire semantică 
realizează şi Lucian Blaga atunci când afirmă următoarele: „Trebuie să facem o 
deosebire între disimularea transcendenţelor prin structurile cenzoriale ale 
cunoaşterii individuate şi erorile cărora cunoaşterea individuată, în modurile ei, 
poate să le cadă jertfă în chip accidental”38. 

Cenzura transcendentă ca obstacol are un scop pozitiv la filosoful român, 
ascunzând misterul, pe când la filosoful indian maya are un scop negativ, 
împiedicând accederea la cunoaşterea adevărată, la absolut. A doua parte a frazei 
lui Blaga comunică drept mesaj faptul că se întâmplă uneori ca această cunoaştere 
individuată să cadă pradă unor erori. Se coboară aici din abstract în concret, de la 
specie la individ, de la general la particular. În acest punct există o mare apropiere 
cu maya lui Śankara, înţeleasă ca avidya (necunoaştere, ignoranţă), ca văl care 
adumbreşte pe Brahman, realizarea lui ca singura realitate. Ascunderea spiritului 
suprem are un sens negativ la Śankara, dar pozitiv la Blaga. Omul trebuie să ajungă 
la identificarea sublimă cu principiul absolut, cu Dumnezeu, în viziunea misticului 
indian, însă misterul existenţial trebuie disimulat, protejat de orice atingere ce ar 
afecta echilibrul universal, în viziunea metafizicianului român. Pe de altă parte, în 
capitolul Ontologia cenzurii al aceluiaşi studiu, Lucian Blaga arată că adevărurile 
îşi au obârşia în perfecţiunea lui Dumnezeu, iar erorile în imperfecţiunea umană. În 
comentariul său la Taittiriya Upanishad, Śankara aduce în discuţie, analizând sutra 
1 din capitolul I, partea a doua, celebra definiţie a lui Brahman: satyam jñanam 
anantam brahma (Brahman este adevăr, cunoaştere, infinit), dar identificarea lui 
Dumnezeu cu adevărul absolut caracterizează şi alte doctrine indiene. În antiteză, 
omul este imperfect. 

 
37 Aurobindo Ghose, The Life Divine, Delhi, Motilal Banarsidass, 1988, p. 31. 
38 Lucian Blaga, Trilogia cunoaşterii III, Cenzura transcendentă, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1993, p. 54-55. 
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Lucian Blaga distinge deopotrivă între o cunoaştere individuată şi o 
cunoaştere divină, spunând că între ele nu intervine nici un factor izolator, ci, din 
contră, ele comunică şi este o permanentă trecere de la una la cealaltă. Cenzura 
transcendentă nu operează pe acest teren. Dar diferenţierea făcută de filosoful 
român ne duce cu gândul la paravidya şi aparavidya, la cunoaşterea superioară şi 
cunoaşterea inferioară la Śankara, corespunzătoare cunoaşterii luciferice şi cunoaşterii 
paradisiace la Blaga. 

Contrazicând părerea iniţială că cenzura transcendentă ar fi un factor exterior 
omului, Lucian Blaga subliniază într-un loc că barierele ei sunt inerente fiinţei 
umane. Noi fiinţăm prin ele şi, din nefericire, nu le putem depăşi decât 
desfiinţându-ne. Maya, potrivit viziunii vedantinului, este o cenzură interioară 
omului. Până aici doctrina celor doi metafizicieni ar coincide. Totuşi, Śankara 
întrevede posibilitatea nu a depăşirii obstacolului, ci a înlăturării lui, ceea ce nu 
afectează deloc în rău existenţa noastră, ci din contră. 

Lucian Blaga susţine următoarele: „Prin cenzura transcendentă nu sunt oprite 
anume cunoaşteri la care s-ar putea totuşi ajunge. Prin cenzura transcendentă e 
oprită însăşi cunoaşterea deplină, pozitivă, nedisimulatoare. Omul n-are 
posibilitatea să treacă peste această oprelişte, fiindcă ea e înscrisă în fiinţa şi 
structura sa (...)” 39 . Cenzura transcendentă blochează cunoaşterea superioară 
(paravidya), iar nu cunoaşterea inferioară (aparavidya), în termenii advaitinului. 
Ideea o reia Blaga când va spune: „Cenzura transcendentă intervine cu cordonul 
despărţitor numai faţă de orice eventuală transcendere pozitivă”40 sau: „Cenzura 
transcendentă interzice în cadrul individuaţiei numai actul de transcendere în sens 
total şi pozitiv”41. Cenzura transcendentă coboară în interiorul uman, spulberând 
receptarea ei îndoielnică sub forma unei entităţi plasate undeva deasupra. Va face 
parte din însăşi structura umană, ca şi maya înţeleasă ca avidya. 

Dumnezeu nu poate fi văzut, cunoscut întocmai, ci cel mult „disimulat”. Brahman 
nu poate fi perceput pe calea simţurilor, nici prin mijloacele raţiunii, ci pe calea intuiţiei, 
la maestrul vedantin. De la specie se ajunge la individ şi apoi se reface drumul, întrucât 
cenzura transcendentă, ca inerentă structurii omeneşti, se aplică asupra întregii cunoaşteri 
individuate. La fel şi maya ca avidya, cu toate că noţiunea lui Blaga nu are sensul de 
necunoaştere, ignoranţă, căci: „(...) cenzura transcendentă aplicată cunoaşterii individuate 
are un caracter totalitar şi preventiv”42. 

Factorul central ontologic fixează această cenzură transcendentă şi o pune să 
acţioneze asupra individuaţiei, dar nu în sens complet. Totuşi, intervenţia este 
hotărâtă, energică, veşnic prezentă, are caracter de permanenţă, nu este nicidecum 
accidentală. Există ceva care depăşeşte acest obstacol. Nu ne referim la Marele 
Anonim, singurul asupra căruia nu se aplică, după cum doar Brahman scapă de sub 
vălul mayei. În capitolul Integrarea în mister, Lucian Blaga subliniază că: „ideea 
de mister e singura idee care sparge, sau mai bine zis trece, frontul cenzurii 
transcendente”43. 

 
39 Lucian Blaga, op.cit., p. 86. 
40 Ibidem, p. 99. 
41 Ibidem, p. 121. 
42 Ibidem, p. 88. 
43 Ibidem, p. 95. 
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Încheiem parcursul nostru comparativ prin metafizica lui Blaga şi a lui 
Śankara, citând un fragment din finalul studiului Cenzura transcendentă: “Marele 
Anonim a pus în noi îndemnul irevocabil spre adevăr, îndemn întemeiat în însăşi 
natura cunoaşterii, dar prin cenzura-i transcendentă ni-l refuză. Suntem categoric 
îndemnaţi spre - şi categoric opriţi de la unul şi acelaşi lucru. Ce rost are aşezarea 
noastră între pintenii acestui imperativ şi frânele acestui refuz - e greu de spus”44. 
Omul tinde spre Marele Anonim, dar cenzura transcendentă îi stăvileşte avântul. 
Pinteni şi frâne. 

În viziunea lui Śankara, omul se găseşte permanent între Brahman şi maya. 
Dualitatea se află exprimată la ambii metafizicieni-mistici. Dar, în cele din urmă, ea se 
pierde într-o sublimă unitate: Marele Anonim, Brahman, Dumnezeu, absolutul. 
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Lucian Blaga, the most important Romanian philosopher, highly appreciated 

Śankaracarya, the famous Indian, whom he named „the greatest metaphysician in the 
world” in his lectures on philosophy of religion. He was influenced by Śankara in theories 
on God, as well as on types of knowledge. We begin with an outlook on Śankara’s 
personality and work. Then, we compare the systems of the two philosophers in order to 
point out especially the similarities. In a hermeneutical approach, we discuss the concept of 
the Great Anonymous (God) in Blaga related to that of Brahman in Śankara. Similarities as 
well as differences are presented in Blaga’s doctrine on the transcendental censorship and 
Śankara’s well known doctrine on maya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Ibidem, p. 181. 
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Centenar Jean-Paul Sartre 
 
 

SARTRE ŞI LIBERTATEA CA VALOARE 
 

Marin AIFTINCĂ 
 
 
 
Personalitate fecundă şi polivalentă, Sartre a dominat veacul trecut, alături de 

alte spirite remarcabile, stârnind un interes major ce a traversat hotarele patriei sale 
şi ale Europei. Elaborând o teorie filosofică existenţialistă, care a sporit imens 
notorietatea acestui curent de gândire, el a încercat să depăşească dualismele 
filosofice cunoscute (existenţă-aparenţă, potenţă-act, esenţă-aparenţă etc.), 
înlocuindu-le cu monismul fenomenului. Pentru că fenomenul, aşa cum îl consideră 
filosoful, îşi este suficient sieşi; el se dezvăluie pe sine aşa cum este, întrucât ceea 
ce fenomenul este, este în mod absolut, mai real şi mai veritabil decât el însuşi1. 

Interesul întreţinut de gândirea filosofică a lui Sartre în rândul 
contemporanilor se explică, evident, prin valoarea sa intrinsecă, dar şi prin 
extravaganţa tentativelor lui de a concilia existenţialismul cu marxismul („Critique 
de la raison dialectique”, 1960), prin prezenţa sa activă în cetate, ca susţinător 
fervent al unor idei politice de stânga. Dacă, pe la mijlocul veacului trecut, Sartre 
era considerat copilul teribil în Franţa, pentru generaţiile ce i-au urmat el a ajuns să 
fie privit ca un „tradiţionalist”. Suntem, astfel, în faţa unui alt exemplu de paricid 
filosofic. Mai mult, unii îl socotesc un „demonic filosof al libertăţii”. 

Dincolo, însă, de asemenea evaluări, partizane sau, dimpotrivă, Sartre a 
conturat o axiologie a libertăţii în contextul doctrinei sale filosofice, ale cărei idei 
incitante le regăsim disipate în opera sa literară. Asupra acestei probleme ne vom 
focaliza atenţia, în cele ce urmează, insistând numai pe câteva teme esenţiale. 

Înainte de aceasta, trebuie să remarcăm că toate formele de existenţialism se 
aliniază opiniei lui Kierkegaard, după care libertatea şi alegerea sunt cele mai 
importante comori pe care le poate avea omul, şi, în ordine teoretică, ele reprezintă 
concepte fundamentale pentru descrierea şi interpretarea existenţei umane. În 
viziunea altui gânditor existenţialist, l-am numit pe Jaspers, libertatea este însăşi 
„fiinţa” existenţei. Dacă în accepţiunea raţionalismului clasic, omul este purtătorul 
unei raţiuni abstracte şi cosmologice, Jaspers şi Kierkegaard privesc omul ca fiind 
purtătorul unei libertăţi concrete, istorice. Cu acest înţeles, „libertatea deţine o 
prioritate faţă de raţiune şi este considerată imaginea originară a omului”2. Aceasta 
nu înseamnă sumbinarea poziţiei raţiunii; este numai o tentativă de reaşezare a ei în 
existenţă, de unde a fost violent abstractizată de tradiţia raţionalistă. „Dacă 
libertatea este fiinţa originară a omului, atunci, prin alegere, omul se îndreaptă spre 
actualizarea istorică şi existenţială şi dobândeşte conştientizarea şi integrarea de 

                                                 
1 Jean-Paul Sartre, Fiinţa şi neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, ediţie 

revizuită şi index de Arlette Elkaïm-Sartre, trad. în româneşte de Adriana Neacşu, Editura 
Paralela 45, Piteşti-Bucureşti, 2004, pp. 9–10. 

2 Cf. Calvin O. Schrag, Ontologia finitudinii în existenţialismul contemporan, trad. în 
româneşte de N. I. Mariş, f.e., Bucureşti, 2001, p. 258. 
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sine”3. Acest aspect îl are în vedere Jaspers atunci când vorbeşte despre decizie ca 
fiind „substanţa” omului. „În măsura în care aleg sunt; nealegând «îmi pierd 
sinele». Prin alegere îmi afirm fiinţa”4. 

În aceeaşi ordine de idei, Berdeaev, la fel ca Jaspers şi Kierkegaard, acordă, 
în lucrările sale filosofice, un loc privilegiat libertăţii. El opinează că fiinţa omului 
provine din libertatea primordială, necreată, care alcătuieşte temeiul ontologic al 
eticii creativităţii („Destinul omului în lumea contemporană”). Berdeaev abordează 
ideea de libertate pe fondul opoziţiei dintre natură şi spirit („Libertatea şi spiritul”), 
susţinând că spiritul şi libertatea sunt termeni convertibili. În dualismul ontologic 
pe care îl configurează, natura şi libertatea sunt supuse unui determinism inevitabil. 

După acest recursiu, ne întoarcem la Sartre, notând că, deşi respinge sensul 
teologic al libertăţii, el concepe o filosofie a existenţei, în care libertatea, la fel ca şi la 
Gabriel Marcel, deţine un rol călăuzitor. În viziunea lui Sartre, libertatea este imanentă 
realităţii umane. Existenţa şi libertatea sunt identice. Nu există nici o diferenţă între fiinţa 
omului şi fiinţa sa liberă5. Ca urmare, omul este osândit să existe pentru totdeauna, 
dincolo de esenţa lui, de motivele şi mobilurile actelor sale; cu o celebră sintagmă 
sartreeană: „sunt condamnat să fiu liber”6. Aşadar, în perspectiva ontologică deschisă de 
Sartre, libertatea nu este o calitate sau ceva ataşat fiinţei omului. Dimpotrivă, ea este 
însăşi substanţa  realităţii umane: „ea este chiar ţesătura fiinţei mele”7. Aceasta înseamnă 
că omul nu are libertate, el este liber. De aici se poate remarca faptul deosebit de 
important că acest nivel ontologic al libertăţii umane se deschide larg spre axiologie, aşa 
cum o dovedesc şi analizele dezvoltate de Sartre în opera lui. 

Ni se pare oportun ca, înainte de a ne referi la dimensiunile axiologice ale 
libertăţii, să arătăm, fie şi sumar, cum înţelege Sartre valoarea. Pentru gânditorul 
francez, originea şi natura valorii păstrează un ecou platonician, venit prin Scheler 
şi Hartmann, valoarea instituindu-se astfel ca o idealitate. După Sartre, valoarea are 
un dublu caracter: de a fi necondiţionată şi, totodată, de a nu fi. Operând cu 
noţiunea de fiinţă, el determină valoarea într-un mod aparent paradoxal, dar nu 
lipsit de profunzime, când afirmă: „...în calitate de valoare, valoarea are fiinţă; dar 
acest existent permanent nu are fiinţă în calitate de realitate. Fiinţa sa este de a fi 
valoare, adică de a nu fi fiinţă. Astfel, fiinţa valorii în calitate de valoare este fiinţa 
a ceea ce nu are fiinţă. Valoarea pare deci insesizabilă”8. A considera valoarea ca 
fiinţă înseamnă a-i ignora irealitatea şi să facem din ea, aşa cum procedează 
sociologii, o exigenţă printre alte fapte. Pe de altă parte, dacă se are în vedere 
numai idealitatea ei înseamnă să o privăm de fiinţă şi, ca atare, să o facem să se 
prăbuşească. În esenţă, Sartre consideră că „valoarea este dincolo de fiinţă”9, dar 
filosoful simte nevoia unei precizări pentru a depăşi posibila confuzie şi afirmă că 
„trebuie să recunoaştem că această fiinţă, care este dincolo de fiinţă, posedă, cel 
puţin într-un mod oarecare, fiinţa”10. 

 
3 Ibid., p. 259. 
4 Apud: Calvin O. Schrag, Op. cit., p. 259. 
5 Jean-Paul Sartre, Fiinţa şi neantul, p. 597. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 152. 
9 Ibid., p. 153. 
10 Ibid. 
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Configurând valoarea în orizont ontologic, Sartre nu o desparte de fiinţa 
umană; dimpotrivă, omul este cumva o condiţie a prezenţei valorii în universul său 
fiinţial, determinându-l, la rândul ei,  să urce calea anevoioasă a desăvârşirii de 
sine. Cu acest înţeles, filosoful afirmă că „realitatea umană este aceea prin care 
valoarea ajunge în lume”11. Sensul ei rezidă în faptul de a fi ceva către care „o 
fiinţă îşi depăşeşte fiinţa”, încât orice act valorizator este o smulgere din fiinţă spre 
acel ceva care este valoarea. Într-o atare perspectivă, valoarea este mereu şi în toate 
împrejurările situată dincolo de toate depăşirile; ea poate fi considerată drept 
„unitatea necondiţionată a tuturor depăşirilor de fiinţă”12. 

Sartre intuieşte valoarea ca un dincolo necondiţionat al tuturor depăşirilor, 
inclusiv al fiinţei care depăşeşte. Pe acest temei, el socoteşte că, la originea sa, 
valoarea este supremă şi, sub puterea atracţiei către ea, „conştiinţa se depăşeşte în 
orice moment prin însăşi fiinţa sa”. Cu alte cuvinte, valoarea este „fiinţa absolută a 
sinelui, cu trăsăturile sale de identitate, de puritate, de permanenţă etc. şi în măsura 
în care ea este fundament de sine”13. Aceste delimitări facilitează o mai bună 
reprezentare a naturii valorii, în sensul în care Sartre spune că ea poate să fie şi, în 
acelaşi timp, să nu fie. Valoarea este în-sinele absolut care „bântuie” fiinţa pentru-
sine, adică persoana umană, dar nu în măsura în care aceasta este, ci numai în 
măsura în care ea se întemeiază. Deci, valoarea „bântuie” libertatea, care, aşa cum 
am arătat mai sus, este imanentă realităţii umane şi, totodată, condiţie fundamentală 
a actului ce decide mobilurile şi scopurile noastre. Altfel spus, pentru Sartre sinele 
valorii, pentru-sinele şi raportul lor se află deopotrivă „în limitele unei libertăţi 
necondiţionate”14, încât această libertate face posibilă existenţa valorii şi a mea 
însămi, ca subiect axiologic. Filosoful descoperă o totală contingenţă a fiinţei 
pentru-valoare, „care va reveni apoi asupra întregii morale, pentru a o tranzita şi a o 
relativiza”, precum şi o „liberă şi absolută necesitate”15. 

Concepută în perspectivă ontologică, ca intrinsecă finţei umane, în 
accepţiunea lui Sartre valoarea nu este obiect al intuiţiei contemplative, care i-ar 
sesiza existenţa şi i-ar priva valabilitatea ei faţă de libertatea subiectului. De aici 
decurge o consecinţă foarte importantă, şi anume; valoarea se dezvăluie numai unei 
libertăţi active, iar existenţa sa ca valoare constă numai în faptul recunoaşterii ei ca 
atare. De aceea, Sartre opinează că „... libertatea mea este unicul fundament al 
valorilor şi că nimic, absolut nimic nu mă justifică să adopt cutare sau cutare scară 
de valori”16. Eu sunt fiinţa care conferă valorilor existenţă, şi, în această calitate, 
sunt nejustificabil. Libertatea mea se angoasează, pe de o parte, fiindcă este 
„fundamentul fără fundament al valorilor” şi, pe de altă parte, fiindcă, revelându-se 
în esenţă unei libertăţi, valorile nu se arată fără a fi puse în cauză, întrucât 
posibilitatea de a răsturna ierarhia axiologică rămâne, în mod complementar, ca 
posibilitate a mea, a subiectului”17. 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 153. 
14 Ibid., p. 154. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 83. 
17 Ibid., p. 76. 
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Din aceste idei se poate observa că, în etapa elaborării cărţii „Fiinţa şi 
neantul”, Sartre se afla pe poziţia unei axiologii ambivalente: subiectivă, 
considerând că unicul fundament al valorilor este libertatea, şi obiectivă, întrucât 
socotea că angoasa în faţa valorilor este, de fapt, recunoaşterea idealităţii lor şi că 
subiectul este angajat într-o lume a valorilor. S-ar putea spune că această atitudine 
ambivalentă, ce reliefează conştiinţa obiectivităţii valorilor şi dependenţa realizării 
lor de libertatea noastră, se menţine şi în etapele ulterioare ale creaţiei sartreene. 
Apercepţia angoasantă a valorilor ca dependente de noi „este un fenomen posterior 
şi mediatizat”. Imediatul este lumea cu urgenţa ei şi această lume în care mă 
angajez, actele mele fac ca „valorile să-şi ia zborul ca nişte prepeliţe”. 

Într-o viziune distinctă de aceea a existenţialiştilor germani, după care „a-fi-
aruncat-în-lume” este un dat fatidic şi penibil, Sartre susţine că „fiinţa noastră se 
află imediat «în situaţie»; adică ea apare în acte şi se cunoaşte pe sine în măsura în 
care se reflectă în acestea. Prin urmare, ne descoperim într-o lume plină de 
exigenţe, în mijlocul unor proiecte în curs de realizare. Orice act banal, cotidian, îşi 
trage sensul „dintr-un prim proiect asupra mea însămi”. Resimt angoasa, 
răspunderea „faţă de proiectul unic şi primar, care îmi constituie fiinţa”18. În atare 
situaţie, „exigenţele”, interdicţiile nu le aflăm ca date, preexistente? Răspunsul lui 
Sartre este inclus în ideea conform căreia libertatea (mea) nu se exercită în vid. 
Filosoful însuşi recunoaşte că pentru a-şi dovedi propria sa existenţă, libertatea se 
îndreaptă către valori. Deşi persoana umană (pentru-sinele) este izvorul valorilor, 
acest postulat protagoreic nu este valabil decât privit din unghiul de vedere al 
subiectului. Sartre arată că valorile şi interdicţiile sunt obiective. Este un truism 
ideea că „oamenii făuresc valorile”; întrebarea ce se iveşte imediat este: cum şi 
când? Acest fapt apare cel mai limpede în perioadele de criză, care sunt, în acelaşi 
timp, perioade de gestaţie a unor noi valori. 

Sartre a rezervat o atenţie specială temei raporturilor dintre libertate şi voinţă. 
În mod tradiţional, libertatea a fost discutată în legătură cu „libertatea voinţei”, în 
perspectiva determinism versus indeterminism. Este voinţa determinată de motive, 
înclinaţii, scopuri sau ea are o autonomie ce îi permite să acţioneze în contra 
acestor motive, înclinaţii, scopuri? Existenţialiştii, îndeosebi Jaspers, Sartre şi 
Heidegger, au insistat pe nevoia unei re-examinări a formulării tradiţionale a 
problemei, potrivit căreia voinţa este identificată cu un fenomen ce poate să aibe 
libertate sau nu. În viziunea lui Sartre, voinţa nu trebuie înţeleasă ca o manifestare 
privilegiată a libertăţii. Ea este un eveniment psihic, printre altele şi, ca atare, 
presupune o libertate originară, care asigură întemeierea prin care ea se constituie 
ca voinţă. Dar acţiunea pasională sau volitivă rezultă din proiectul primar al unui 
pentru-sine, a cărui esenţă este libertatea. Aşadar, libertatea nu este o expresie a 
voinţei, ci mai degrabă voinţa este o expresie a libertăţii. Voinţa, scrie Sartre, „este 
determinată în contextul de motive şi scopuri puse deja de către «pentru-sine», într-o 
proiecţie transcendentală de sine spre posibilii săi”19. La drept vorbind, există o 
libertate a omului, dar nu libertate a voinţei. Sartre crede că voinţa este un fenomen 
psihic consecvent. Ea apare ca o decizie reflectată în raport cu scopurile pe care le-a 
proiectat pentru-sinele (persoana). Astfel, voinţa este susţinută de o libertate 

 
1818 Ibid. p. 603. 
19 Ibid. 
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originară, ontologică. „Prin libertate originară – explică Sartre –  nu trebuie să 
înţelegem o libertate care ar fi anterioară actului voluntar sau pasional, ci un 
fundament în mod riguros simultan voinţei sau pasiunii şi pe care acestea îl 
exprimă fiecare în felul său”20. 

Prin urmare, pentru Sartre, deşi libertatea este totuna cu fiinţa pentru-sinelui, 
ea nu înseamnă arbitrariu sau capriciu. Nu sunt defel liber „dacă se înţelege prin 
libertate o pură contigenţă capricioasă, ilegală, gratuită şi incomprehensibilă”. El 
susţine că „desigur, fiecare din actele mele, fie şi cel mai mic, este în întregime 
liber, în sensul pe care l-am precizat”, adică în măsura în care realitatea umană „are 
spre a fi propriul său neant”21. 

Viziunea lui Sartre despre libertate este ancorată atât în miezul persoanei, cât 
şi în posibilul acţiunii, care poate schimba lumea. Definind libertatea ca izvor al 
valorilor („Existenţa (mea) precede şi comandă esenţa”), Sartre subliniază din nou 
imposibilitatea de a concepe valorile fără libertatea persoanei. Dar manifestarea 
libertăţii implică o lume pe care vrem să o schimbăm. Şi Sartre reaminteşte că la 
începutul lucrării sale („Fiinţa şi neantul”) a precizat că „libertatea este totuna cu 
posibilitatea permanentă a rupturii cu lumea”22. Dacă libertatea este definită de 
Sartre ca neantizare, nu trebuie să uităm că aceasta reprezintă doar un prim 
moment. Prin libertate, „pentru-sinele scapă atât de fiinţa, cât şi de esenţa lui”; dacă 
„sunt condamnat să exist de-a pururi dincolo de esenţa mea, dincolo de mobilurile 
şi motivele actelor mele: sunt condamnat să fiu liber”23. 

Această faimoasă formulă satreeană nu înseamnă o opoziţie faţă de esenţe 
(valori), ci doar necesitatea opţiunii. Sartre descrie, de fapt, un fenomen 
fundamental pentru conştiinţa valorică: cunoaşterea de principiu a ceea ce dorim, 
vrem şi trebuie să facem nu ne asigură realizarea automată şi nici definitivă a 
valorilor. Mobilitatea şi inegalitatea noastră psihică, inconsecvenţa şi limitele 
noastre ne împiedică să ne considerăm drept o esenţă: „încercările nereuşite de a 
înnăbuşi libertatea sub greutatea fiinţei”24 ignoră dinamismul nostru permanent, 
opoziţia noastră constituivă faţă de fiinţă ca stabilitate, aşezare, încremenire. Fiinţa 
umană este liberă: „...tocmai pentru că este permanent smulsă de la sine: ceea ce ea 
a fost se află separat printr-un neant de ceea ce este şi ceea ce va fi”. Omul nu se 
defineşte prin ceea ce este, ci prin ceea ce devine, prin modul şi măsura în care se 
făureşte pe sine, idee care confirmă sensul superior al libertăţii în accepţiunea lui 
Sartre. 

Impresia oarecum pasivistă ce se degajă din formularea paradoxală a 
„condamnării” la libertate nu trebuie să umbrească ceea ce Sartre accentuează 
mereu: tot timpul trebuie să alegem, iar libertatea alegerii nu se exercită în vid; nu 
este un act gratuit, ci are un scop obiectiv. „Suntem liberi atunci când termenul 
ultim prin care ne făurim este un scop, adică nu un existent real (...), ci un obiect 
care nu există încă”25. Este decisiv faptul că „rezistenţele pe care libertatea le 
dezvăluie în existent, departe de a o primejdui, nu fac altceva decât să-i permită să 

 
20 Ibid., p. 614. 
21 Ibid., p. 515 
22 Ibid. 
23 Ibid., p. 516. 
24 Ibid., 563. 
25 Vezi: Ibid., p. 742. 
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se afirme ca libertate. Nu poate exista un pentru-sine, susţine cu dreptate Sartre, 
decât dacă acesta este angajat într-o lume care îi rezistă. Acolo unde asemenea 
rezistenţe, opoziţii lipsesc, libertatea nu are nici o valoare. 

În partea finală a cărţii „Fiinţa şi neantul”, Sartre lasă să se întrevadă o 
deschidere mai clară a ontologiei către axiologie. Pentru că aici filosoful 
concentrează reflecţia asupra unor categorii, definitorii pentru concepţia lui, ca: 
acţiune, scop, proiect, tensiunea dintre eu şi lume. Dar aceasta nu o face într-un 
cadru abstract, general ontologic, ci în unul concret, al situaţiei. Nu ne vom referi 
la acestea acum şi aici, din lipsă de spaţiu tipografic. Vom încheia cu o trimitere 
succintă la concluziile analizelor sartreene puse sub sintagma elocventă: „libertate 
şi responsabilitate”, încercând o sinteză cu privire la libertatea pentru-sinelui, de 
unde rezultă semnificaţia libertăţii pentru destinul uman26. 

Drept consecinţă a dezvoltărilor teoretice, menţionate mai sus, Sartre susţine 
că „omul, fiind condamnat să fie liber, poartă greutatea întregii lumi pe umerii săi; 
el este responsabil de lume şi de el însuşi”27, prin modul său de a fi. Omul îşi alege 
răspunderea, iar libertatea este o valoare-mijloc, un drum pe care de-abia trebuie să 
meargă spre alte valori. Istoria, trăită ca situaţie, nu poate fi un obstacol ci, 
dimpotrivă, o şansă de a testa libertatea alegerii şi realizării de sine. 

La un alt nivel, Sartre priveşte omul ca fiind un „absolut”. Gânditorul nu ezită 
să formuleze acest epitet, după cum nu va ezita să declare, în stil renascentist, că „a 
fi om înseamnă să tinzi să devii Dumnezeu”28. Desigur, pentru ateul Sartre, 
Dumnezeu este numai o metaforă menită să surprindă potenţele nelimitate de care 
dispune persoana, pentru realizarea de sine: „... existenţa ca totalitate aparţine (...) 
persoanei”, concepută ca „liberă realizare a adevărului uman...”. Omul (persoana) 
este, în acelaşi timp, „alegere absolută de sine”, dar nu într-un spaţiu atemporal, ci 
trăind şi acţionând într-un timp istoric anume29. În opinia lui Sartre, libertatea, 
epoca istorică, valorile şi nonvalorile alcătuiesc un tot indestructibil. 

Trebuie să subliniem ideeea semnificativă că, pentru Sartre, omul nu se simte 
abandonat în lume, decât dacă el este cel care o abandonează. Retragerea în sine, 
detaşarea de lume, refuzul de a acţiona asupra lucrurilor şi asupra celorlalţi 
presupune o alegere liberă, dar negativă, care poartă pecetea infamantă a refuzului 
răspunderii în faţa istoriei. Numai în acest cadru istoric pentru-sinele devine 
persoană, dar nu izolat, întrucât „răspunderea pentru-sinelui cuprinde întreaga 
lume-populată”30. 

Pe fondul acesta, Sartre reliefează relaţia dintre existenţă şi sens, având 
convingerea că pentru-sinele este constrâns să hotărască asupra sensului existenţei, 
în el şi pretutindeni în afara lui. Realitatea umană, deşi poate porni de la trăirea 
angoasei, nu rămâne la ea, pentru că omul „se defineşte prin scopurile pe care le 
urmăreşte”31. Dorinţa de acţiune este o dorinţă de a fi libertate absolută, ca mijloc 
de a deveni „divin”, „ceea ce – spune Sartre – ni s-a părut a fi structura profundă a 

 
26 Ibid. 
27 Ibid., p. 653. 
28 Ibid., p. 640. 
29 Ibid. 
30 Ibid., 643. 
31 Ibid., p. 670. 
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realităţii umane”32, deoarece performanţa proiectului este, totodată, depăşire 
continuă a ceea ce am realizat. În cele din urmă, definitiv pentru om este dorinţa de 
a trăi şi a se împlini în orizontul valorilor. 

Cu toate ezitările, contradicţiile, reticenţele şi revenirile prezente în opera lui, 
Sartre apără energic rolul persoanei, al libertăţii faţă de tot ceea ce ar putea să le 
aducă atingere. Acesta credem că este mesajul generos, nobil pe care ni-l transmite 
Sartre, după un veac de la naştere. Semnificaţia lui este fundamentală pentru 
prezentul nostru, pentru lumea de azi, bântuită de sărăcie, violenţă, agresiune, care 
umilesc şi ameninţă grav fiinţa umană. 

 
 

SARTRE  AND  FREEDOM  AS  A  VALUE 
    

ABSTRACT 
 

A prolific and polyvalent personality, Jean Paul Sartre dominated the past century, 
beside other remarkable minds. Although his thinking is sometimes controversial, Sartre 
goes on arousing contemporary interest, at least from three points of view: the intrinsic 
value of his literary and philosophical works; his eccentric attempts to reconcile marxism 
and existentialism; his active presence in the city, passionately defending left wing ideas 
and political principles .  

The present study is centred upon the theme of freedom as value. 
Consistent to this theme, our approach develops the following ideas:  agreeing with 

other existentialists, still keeping his specific tinges, Sartre rejects the theological meaning 
of freedom and maintains that it is immanent to human reality. Thus, freedom plays a 
guiding part in the existentialist philosophy.  

At an ontological level, man’s  freedom makes its way towards axiology . 
Keeping Plato’s touch, through Scheler and Hartmann’s agency, in Sartre’s vision, value 

has a double dimension: it is conditioned and unconditioned at the same time.  
It’s  through human reality that value comes into the world. Its meaning lies in the 

fact it is something towards which  a being transcends its  existence.  
Value reveals itself only to a dynamic freedom. Therefore, Sartre maintains that ”my 

freedom is the unique basis of values”. Although freedom is the same with the human 
being, it does not mean arbitrary or caprice. Man’s freedom supposes choice, project, 
values’option which implies taking deep responsibilities. People choose their own 
responsibilities and freedom is a means-value, a way  which leads to other values. 

It is specific to people their wish to live and fulfil  themselves within a horizon of values.  
Despite the hesitations, contradictions, reserves and recurrences in his work, Sartre 

energetically defends the part of the person and his freedom of action towards all that might 
cause damage to them. We think that, a century after his birth, Sartre sends a noble and 
generous message to us. 

 
 
 
 
 
 
 

 
32 Ibid. 
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ONTOLOGIA CORPULUI LA SARTRE 
 

       Adriana NEACŞU 
 
 
 
Raportul dintre suflet şi corp, în calitate de două naturi distincte ce compun o 

singură entitate, a fascinat din cele mai vechi timpuri filosofii, care s-au străduit din 
răsputeri să justifice unitatea fiinţei umane.În general, cu excepţia materialiştilor, care 
subordonau viaţa sufletească proceselor fiziologice desfăşurate în creier, unitatea s-a 
înfăptuit sub autoritatea sufletului, socotit elementul superior, care conferă identitate de 
sine omului, atunci când corp şi suflet erau privite drept moduri de manifestare 
distincte, dar, în fond, echivalente ale aceleiaşi realităţi originare. 

În filosofia contemporană, pe măsură ce conceptul sufletului, ca atare, a căzut 
în desuetudine, gânditorii au preferat să vorbească de spirit, psihic sau conştiinţă, 
dar problema felului în care ele formează o unitate necesară cu corpul a continuat 
să-I frământe. Mai mult, corpul însuşi s-a bucurat în acest sens de o atenţie specială 
din partea lor. Pe această linie a elucidării locului pe care corpul îl ocupă în 
definirea omului ca om se înscriu eforturile lui Sartre de a descoperi dimensiunile 
lui ontice complexe, a căror cercetare se constituie într-o autentică ontologie a 
corpului. De altfel, ea se realizează din perspectiva întregii ontologii a lui Sartre, 
unde se integrează firesc, în calitate de parte semnificativă. 

După cum este îndeobşte cunoscut, ontologia sartreană se bazează pe 
distincţia dintre fiinţa-în-sine, compactă, identică mereu cu sine – şi fiinţa-pentru-
sine, care se depăşeşte continuu, fiind, astfel, altceva decât sine. Prima dintre ele 
exprimă fiinţa lucrurilor, care, în limbajul lui Sartre, este ceea ce este şi nu este 
ceea ce nu este, în vreme ce a doua se defineşte prin faptul că este ceea ce nu este şi 
nu este ceea ce este – fiinţă întruchipată de conştiinţă. Aceasta din urmă reprezintă 
însăşi fiinţa omului, dar numai prin faptul că este mai mult decât totalitate a 
structurilor psihice, integrându-şi şi corpul ca element de facticitate, adică o 
dimensiune pe care o primeşte de la fiinţa-în-sine, căreia deci nu-I poate fi temei, 
dar de care este pe deplin responsabilă. Iar corpul, deşi este facticitate, adică 
expresie a urmelor lăsate de fiinţa-în-sine în fiinţa-pentru-sine, nu face parte din 
fiinţa-în-sine, ci reprezintă pentru-sinele însuşi într-una din modalităţile lui proprii 
de a fi. Dacă nu suntem dispuşi să ţinem cont de această stare de fapt, ce exprimă 
statutul special al corpului uman printre celelalte corpuri ale lumii, nu vom înţelege 
corect problema raporturilor dintre ele şi conştiinţă, şi, ca urmare, nici unitatea 
fiinţei-pentru-sine a omului. Căci, evident, este extrem de dificil să obţii un întreg 
autentic dintr-un element ce reprezintă pura interioritate, sesizată prin introspecţie 
sau reflexiv, şi un altul strict exterior, material, divizibil şi analizabil ştiinţific.  

De fapt, ceea ce face imposibilă o astfel de sinteză este că în ea se inserează, 
în mod ilicit, un corp care nu ţine de conştiinţa în cauză, ci reprezintă corpul 
celuilalt. Căci în mod originar corpul meu nu va fi perceput de mine niciodată ca 
un obiect oarecare, aşa cum este privit corpul unui străin, iar în momentul când mă 
raportez la el în acest mod, eu nu mai sunt el, el nu mai este fiinţa mea, ci se 
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degradează într-o simplă proprietate a mea. Or, numai corpul meu pentru mine 
poate fi o dimensiune a conştiinţei mele şi, în această calitate, el nu poate fi un 
obiect. Obiectualitatea corpului există, într-adevăr, ţine şi ea de fiinţa lui, dar ea 
este fiinţa-sa-pentru-celălalt, nu pentru mine, reprezentând corpul meu în relaţie cu 
lumea, în mijlocul ei. Prin urmare, corpul există şi în calitate de fiinţă pentru-
pentru-sine şi în calitate de fiinţă-pentru-celălalt, dar aceste două aspecte ale lui se 
află pe două planuri ontice distincte, fiind ireductibile unul la celălalt şi, mai mult, 
incomunicabile. 

În ceea ce priveşte corpul meu pentru mine, cel care dă cu adevărat seama de 
unitatea indestructibilă a fiinţei umane, el este eu însumi, şi cum, pentru Sartre, eu 
sunt pentru–sine, conştiinţă adică, rezultă că fiinţa-pentru-sine trebuie să fie 
deopotrivă conştiinţă şi corp, ceea ce nu înseamnă: într-o parte conştiinţă, într-o 
parte corp, ci, în acelaşi timp, în întregime conştiinţă şi în întregime corp. Aşadar, 
potrivit lui Sartre, nu există fenomene psihice care se desfăşoară separat şi pe care 
să le uneşti apoi cu corpul, după cum corpul nu ne dezvăluie nici o altă fiinţă decât 
cea a conştiinţei, el fiind în întregime conştiinţă, adică „spirit”. 

Pentru a justifica aceste afirmaţii şi a înţelege ce înseamnă corpul ca fiinţă-
pentru-sine sau pentr-sinele în calitate de corp, Sartre analizează relaţia pentru-
sinelui cu în-sinele, adică fiinţa-noastră-în-lume, subliniind faptul că lumea şi 
pentru-sinele nu reprezintă două entităţi distincte, care abia ulterior comunică între 
ele. Dimpotrivă, „pentru-sinele este prin el însuşi raport cu lumea” 1, căci se afirmă 
doar prin negarea faptului că el ar fi fiinţa-în-sine, iar prin această negaţie face să 
existe lumea şi se face pe sine să fie în lume. Căci lumea este fiinţa dezvăluită 
pentru-sinelui drept ceea ce el nu este şi în virtutea acestei dezvăluiri ea capătă 
consistenţă în raport cu pentru-sinele, orientându-se în funcţie de el. De aceea 
lumea nu este niciodată lume în genere, lume pur şi simplu, adică strict obiectivă, 
ci întotdeauna ea este lumea mea, gravitând ordonat în jurul meu ca o imagine a 
mea. Şi chiar dacă este total întâmplător ce ordine anume are lumea, eu însumi sunt 
centru ei ordonator, eu însumi sunt cel care o determin. 

Această ordine a lucrurilor lumii, necesară în sensul că apariţia mea o face să 
existe în mod inevitabil, dar, în acelaşi timp, total nejustificabilă şi pe care n-o pot 
controla de vreme ce eu sunt contingent şi nu pot fi fundamentul fiinţei mele, „este 
corpul, aşa cum este el pe planul pentru-sinelui. În acest sens, s-ar putea defini 
corpul ca forma contingentă pe care o ia necesitatea contingenţei mele. Nu e nimic 
altceva decât pentru-sinele.”2 Corpul nu poate fi, pur şi simplu, un în-sine adăugat 
pentru-sinelui şi fixat în acesta, fiindcă atunci fiinţa umană ar încremeni, absorbită 
în întregime de fiinţa-în-sine. Ceea ce el exprimă, ca structură definitorie a omului, 
este faptul fundamental că acesta nu îşi este propriul său temei, adică nu-şi poate da 
singur fiinţa, pe care o primeşte de la în-sine (singurul cu o existenţă plenară), lucru 
ce-l face să se manifeste sub forma unei fiinţe contingente, printre alte fiinţe 
contingente.  

Corpul deci reprezintă facticitatea pentru-sinelui, modul de a fi al pentru-
sinelui care-i exprimă contingenţa, adică faptul că, pe de o parte, este total 
întâmplător că el există, şi, pe de alta, că el există doar situat în lume, sub formă de 

 
1 Jean-Paul Sartre, Fiinţa şi neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, traducere de 

Adriana Neacşu, Piteşti-Bucureşti, Editura Paralela 45, 2004, p. 425. 
2 Ibidem, p. 429. 
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a-fi-aici. Cu alte cuvinte, omul poate la fel de bine să fie sau să nu fie, dar, dacă 
este, el nu poate fi decât aici sau acolo, de exemplu: aici, la această masă, în faţa 
ferestrei, la stânga tabloului sau acolo, pe stradă, pe apă, în vârful acelui munte etc. 
La rigoare, toate lucrurile lumii contribuie la situarea mea cât mai exactă şi cum 
corpul exprimă tocmai această situare, el nu se mărgineşte să fie doar o formă 
printre atâtea altele, ci se identifică, din acest punct de vedere, cu întreaga lume.  

Dar fiindcă pentru-sinele este o fiinţă ce se transcende mereu pe sine însăşi, 
devenind tot timpul, prin neantizare, alta decât este, rostul situării sale este tocmai 
acela de a fi mereu depăşită şi nici ea nu există decât în măsura în care este 
depăşită. De aceea niciodată corpul meu nu este un dat pur şi simplu, pe care să-l 
pot cunoaşte într-o manieră fermă, ci reprezintă tot timpul depăşitul, adică în-sinele 
neantizat de către pentru-sine, care, prin acest act de neantizare, scapă de el, se 
detaşează, dar care, în acelaşi timp, este parţial recuperat de către în-sine. În 
consecinţă, pentru-sinele nu se poate dispensa de corp, care face parte din modul 
său firesc de a fi, reprezentând „o caracteristică” indispensabilă acestuia. Astfel, 
„nu e adevărat că el ar fi produsul unei decizii arbitrare a unui demiurg, nici că 
unirea sufletului cu corpul ar fi apropierea contingentă a două substanţe radical 
distincte; dimpotrivă, decurge în mod necesar din natura pentru-sinelui ca el să fie 
corp, ca evadarea sa neantizatoare din fiinţă să se realizeze sub forma unei angajări 
în lume.”3 Corpul, aşadar, reprezintă „individuaţia” angajamentului pentru-sinelui 
în lume, cu alte cuvinte, felul concret, într-o anumită măsură necesar, în alta 
contingent, în care pentru-sinele se inserează în lume. Cum pentru-sinelui îi este 
imposibil să se smulgă acestei individuaţii, conştiinţa nu poate exista separat de 
corp. Prin urmare, din punctul lui Sartre de vedere, nu avem nici un temei să 
credem că spiritul (sau sufletul) se poate detaşa, fie prin gândire pură, fie prin 
moarte, de corp.  

Nu mă pot dispensa în nici un fel de corpul meu, de vreme ce, în calitate de 
sediu al celor cinci simţuri, el este centru de referinţă total pe care îl indică 
lucrurile. Căci în momentul apariţiei lor în lume, ele se ordonează în funcţie de 
capacităţile noastre perceptive, iar acestea sunt structurate din perspectiva corpului 
nostru. Pentru noi însă, care suntem el, el este un imperceptibil, căci, de exemplu, 
niciodată nu vedem sau nu auzim decât lucrurile, nu şi ochiul sau urechea care le 
vede şi le aude. Prin urmare, ceea ce indică toate obiectele lumii, corpul nostru, 
este un non-obiect şi anume: fiinţa-noastră-în-lume. Acest lucru mă îndreptăţeşte să 
afirm despre corpul meu că, deşi are o existenţă concentrată într-un singur punct, 
cu care mă identific, dar pe care nu-l pot cunoaşte, el este, totodată, răspândit în 
întreaga lume. De aceea, a spune că există o lume sau că eu am un corp este, spune 
Sartre, acelaşi lucru. 4   

Dar corpul meu este nu numai centru de referinţă al lucrurilor, ci şi centru de 
acţiune, pentru că el est cel care ordonează, orientând şi dând sens, toate 
complexele de ustensile din lume, adică ansamblurile de lucruri-instrumente în 
vederea realizării a diverse scopuri. La capătul oricărui instrument se află 
întotdeauna mâna mea – practic, corpul – care, într-un fel, este instrumentul 
instrumentelor, dar care, din punctul meu de vedere, nu este instrument, căci eu nu 

 
3 Ibidem 
4 Cf. Sarre, op. cit., p. 440. 
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o utilizez ca pe un lucru, ci doar o simt. De aceea, pentru mine corpul meu nu este 
obiect şi nu poate fi cunoscut, asemenea unui obiect, căci eu sunt chiar corpul meu, 
iar el reprezintă angajamentul meu în lume, faptul concret de a fi în ea, la care 
trimit din aproape în aproape toate lucrurile. Şi cu toate că noi suntem corpul 
nostru în mod imediat şi, prin intermediul lui, suntem prezenţi la fiecare lucru al 
lumii, din faptul că lucrurile sunt cele care ni-l dezvăluie, ele se interpun între noi 
şi corpul nostru, de care suntem despărţiţi prin întreaga lume. 

Dar pentru a fi cu adevărat prezent la lucruri şi, mai mult, pentru a-mi realiza 
posibilii şi, astfel, a-mi atinge sinele propriu, cu alte cuvinte: plenitudinea de fiinţă, 
corpul trebuie, inevitabil, depăşit. Iar în calitate de depăşit, el reprezintă trecutul 
meu imediat, adică ceva definitiv, partea de pentru-sine recuperată de în-sine, semn 
al faptului că pentru-sinele nu-şi este propriul său temei. Corpul se dovedeşte astfel 
a fi o structură permanentă a fiinţei mele şi condiţia de posibilitate a conştiinţei 
mele, atât în calitate de conştiinţă a lumii, cât şi ca proiect transcendent pentru 
viitorul meu. Până şi conştiinţa în starea ei originară, dizolvată total în obiectul ei, 
numită de Sartre conştiinţă nonthetică de sine, este, deopotrivă, conştiinţă de corp 
ca despre acel ceva care ea este fără a fi el, pe care ea îl depăşeşte şi-l neantizează 
pentru a se face conştiinţă. De aceea, conştiinţa corpului este, oarecum, “laterală”, 
corpul fiind neglijat, “trecut sub tăcere” de către conştiinţă; totuşi, ea îl sesizează 
mereu ca pe o existenţă de fapt şi contingenţă a sa lipsită de culoare, ca pe un gust 
fad, mereu prezent, căruia Sartre îi dă numele de greaţă. Iar pentru el acest termen 
nu e deloc o simplă metaforă, ci exprimă precis actul originar de revelare a 
facticităţii noastre, reprezentând temeiul ontologic pe care se produc toate greţurile 
noastre concrete. 

Astfel, într-o manieră originală, punând în acţiune resorturile unei ample 
ontologii, Sarre reuşeşte să justifice relaţia de interdependenţă, chiar cvasiidentitate 
dintre conştiinţă şi corp, dar, atenţie, este vorba doar de corpul meu pentru mine, 
aşa cum îi apare omului în experienţa sa imediată cu sine însuşi şi cu lumea. Ceea 
ce se evidenţiază în felul acesta este faptul că, în mod originar, omul nu are, ci este 
un corp şi, totodată, modul în care el îşi există corpul. Dar aceasta, deşi 
fundamentală, este numai o primă dimensiune ontologică a corpului, care nu 
epuizează gama structurilor de fiinţă în care el poate fi integrat. 

De exemplu, corpul meu nu există numai pentru mine, ci există şi pentru 
celălalt, iar în calitate de corp-pentru-celălalt prezintă caracteristici speciale, aşa 
cum fiinţa-mea-pentru-celălalt este cu totul alta decât fiinţa-pentru-sine. Pot însă 
foarte uşor să-mi dau seama de ele, pentru că eu îi voi apărea celuilalt întotdeauna 
în aceiaşi termeni în care el îmi apare mie. Asta pentru că celălalt este altul decât 
mine, adică eu însumi ca altul şi nu se deosebeşte de mine prin nimic decât prin 
aceea că nu sunt eu, iar „structurile fiinţei-mele-pentru-celălalt sunt identice cu cele 
ale fiinţei celuilalt pentru mine.”5  

De altfel, în relaţia noastră originară, celălalt nici nu-mi apare mie ca simplu 
corp, ci este însuşi subiectul, care, prin faptul că mă priveşte, mă transformă într-un 
obiect al lumii lui. Desigur, celălalt poate fi pentru mine şi obiect, atunci când, la 
rândul meu, îl privesc, dar este un obiect special, care poate oricând privi obiectele 
lumii mele orientându-le spre el şi „furându-mi” astfel lumea. Prin urmare, 

 
5 Ibidem, p. 447. 
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obiectele lumii mele indică, în afară de centrul lor de referinţă principal, care este 
corpul meu, deci în mod lateral şi secundar, un alt centru de referinţă, obiect, care 
este chiar corpul celuilalt. În aceste condiţii, celălalt, în calitate de corp, este pentru  
mine un lucru printre alte lucruri, integrat lumii mele şi un instrument pe care-l pot 
utiliza. Fiindcă, deşi este dincolo de mine, deci o transcendenţă, este totuşi o 
transcendenţă transcendată, pe care o pot depăşi spre propriile mele scopuri. 

În calitate de obiect, el i se revelează cu necesitate cunoaşterii mele, spre 
deosebire de corpul meu pentru mine, care nu-mi poate fi obiect şi pe care nu-l pot 
cunoaşte. Dar această necesitate este dublată de o permanentă contingenţă, căci 
sunt cu totul întâmplătoare forma lui concretă, localizarea şi apartenenţa la o 
categorie sau alta de vârstă, etnică, socială etc. Asta înseamnă că niciodată corpul 
celuilalt nu este perceput în mod abstract, ci este perceput ca centru de referinţă al 
unei situaţii concrete, pe care o indică o anume dispunere a lucrurilor lumii. Prin 
urmare, întotdeauna celălalt îmi este dat mie în calitate de corp în situaţie. De 
asemenea, nu există mai întâi corp şi apoi acţiunea acestuia, ci corpul este însăşi 
“contingenţa obiectivă a acţiunii celuilalt”.6 Astfel, corpul celuilalt este o 
facticitate care îi apare propriei mele facticităţi şi, în acelaşi timp, este o „totalitate 
a relaţiilor semnificante cu lumea”.7 De aceea, pentru mine el este, obligatoriu, o 
totalitate sintetică, ceea ce înseamnă că nu l-aş putea sesiza decât pornind de la o 
situaţie globală care îl indică şi că n-aş putea zări, în mod izolat, un organ oarecare 
al corpului celuilalt, ci pornind întotdeauna de la întregul corpului viu

Toate acestea arată că percepţia corpului celuilalt şi, ca urmare, percepţia corpului 
meu de către celălalt, este radical diferită de percepţia lucrurilor, ceea ce este încă o 
dovadă a poziţiei cu totul speciale a corpului uman printre corpurile lumii şi-i facilitează 
înţelegerea ca mod de a fi al pentru-sinelui, adică al conştiinţei.  

Dacă însă corpul meu poate fi cunoscut şi folosit de către celălalt, iar eu receptez 
această situaţie, înseamnă că eu pot să exist pentru mine în condiţia de corp pentru 
celălalt. Aceasta reprezintă ultima dimensiune ontologică a corpului meu şi exprimă o 
relaţie de alienare, în cadrul căreia eu apar ca o fiinţă-unealtă, integrată lumii celuilalt. 
Revelaţia fiinţei-mele-obiect, adică a transcendenţei mele transcendate, se face în 
momentul în care simt că celălalt mă priveşte, căci în privirea lui eu sunt aşa cum este 
pentru mine un lucru oarecare. Întâlnirea cu celălalt, în care mi se evidenţiază existenţa 
corpului meu în afara mea, ca un în sine pentru celălalt, în mijlocul unei lumi străine, este 
un adevărat şoc, pe care îl scot cel mai bine în evidenţă structurile afective. De exemplu, 
roşeaţa, stânjeneala, transpiraţia timidului în relaţie cu semenii săi exprimă conştiinţa 
existenţei corpului său pentru ceilălalt, pe care nu-l poate controla pentru că se află sub 
stăpânirea celuilalt. Timidul recunoaşte acest lucru şi atunci singura soluţie i se pare 
neantizarea corpului său. De aceea simte mereu dorinţa „să intre în pământ”, “să fie 
invizibil”. Totuşi, ceea ce vrea el să distrugă nu este corpul-său-pentru-sine, ci corpul-
său-pentru-celălalt, adică tocmai dimensiunea care-i exprimă alienarea.  

Acest comportament i se pare lui Sartre semnificativ pentru faptul că „noi 
atribuim corpului-pentru-celălalt tot atâta realitate ca şi corpului-pentru-noi”.8 De 
altfel, ni se pare că el ne arată mai exact felul în care suntem decât corpul-pentru-
noi, care, de fapt, ne oferă nu o cunoaştere, ci o trăire. De aceea ne străduim din 

 
6 Ibidem, p. 474.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 446. 
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răsputeri să ajungem să ne vedem corpul aşa cum este el văzut de către celălalt. În 
acest sens, limbajul are un rol esenţial, căci întotdeauna utilizăm pentru a desemna 
corpul concepte care ne vin de la celălalt. Limbajul este cel care mă învaţă 
structurile corpului meu pentru celălalt, care sunt proiectate, prin analogie, şi 
asupra corpului meu pentru mine. În felul acesta, practic, corpul meu este asimilat 
corpului celuilalt. Dar efectul este adâncirea alienării corpului meu. Iar în măsura 
în care insistăm să înţelegem corpul-meu-pentru-mine prin prisma punctului de 
vedere al celuilalt, natura lui ne scapă în întregime.  

În aceste condiţii, este normal ca relaţia de indestructibilă unitate dintre corp şi 
suflet să nu mai pară atât de evidentă, de vreme ce corpul este înţeles asemenea unui 
obiect oarecare al lumii, o fiinţă-în-sine concretă, compactă, eminamente materială, iar 
conştiinţa ca opusul ei, un inefabil spiritual, cu structură evanescentă. Or, ontologia lui 
Sartre tocmai această perspectivă de abordare fundamental greşită încearcă s-o înlăture. 
Propunând o viziune asupra omului ca fiinţă-pentru-sine, adică în calitate de conştiinţă 
caracterizată, printre altele, de facticitate, a cărei expresie concretă este corpul, Sartre îi 
conferă acestuia rol de dimensiune a ei esenţială, în lipsa căreia pentru-sinele n-ar putea 
exista în lume şi, practic, nici nu ar fi, de vreme ce conştiinţa nu există decât situată.  

Corpul se dovedeşte, astfel, nimic altceva decât însăşi conştiinţa, în 
modalitatea ei specifică de inserţie în lume, ceea ce reprezintă o justificare 
superioară, realizată într-un stil cu totul original şi de o mare forţă sugestivă, a 
unităţii dintre conştiinţa şi corpul nostru, care se presupun reciproc.  

Alături de alte idei celebre ale lui Sartre, cum ar fi cele privind libertatea sau 
valorile, ipoteza corpului ca facticitate a pentru-sinelui se înscrie şi ea ca una din 
contribuţiile importante ale filosofiei contemporane la înţelegerea de sine a omului, 
căruia îi revelează dimensiuni inedite, pe care nici o exegeză serioasă din domeniu 
nu-şi poate permite astăzi să le ignore.   

 
 

L’ONTOLOGIE DU CORPS CHEZ SARTRE 
 

RÉSUMÉ 
 

L’auteur de l’étude, Adriana Neacşu, qui a traduit en roumaine L’être et le néant, 
montre que l’ontologie sartreenne se fonde sur la distinction entre l’être-en-soi, i.e. l’être 
des choses, et l’être-pour-soi, i.e. la conscience. Chez l’homme, la conscience intègre aussi 
le corps comme élément de facticité, c’est-à-dire comme une dimension de la conscience, 
mais qui provient du dehors de la conscience, de l’être-en-soi. Ainsi, le corps ne fait partie 
de l’être-en-soi, mais représente l’être-pour-soi dans une de ses modalités propres. 

Dans ce context, Sartre analise la relation de l’être-pour-soi avec l’être-en-soi, i.e. 
notre relation avec le monde, et souligne que le pour-soi est par lui même “rapport avec le 
monde”, car il s’affirme seulement par la négation du fait qu’il serait l’être-en-soi, et par 
cette négation  il fait d’éxister le monde et se fait soi-même d’être dans le monde. Mais, 
parce’que le corps, par ses cinque sens, est centre de référence totale qui est indiqué par les 
choses, dire qu’il y a corps c’est la même chose que dire qu’il y a monde.  

Sartre analise non seulement le corps propre pour soi, mais aussi le corp propre pour 
l’autrui et conclue que les structures de mon être pour l’autrui sont identiques avec les 
structures de l’ être de l’autrui pour moi. Il met en évidence le fait de l’alienation du corps 
propre dans le cas que ceci est utilisé comme corps par l’autrui et mon être resent cette 
chose. L’article conclue que Sartre a récusé cette alienation. 
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Metafizică 
 
 

METAFIZICĂ, RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ 
- reflecţii asupra unor convergenţe şi controverse - 

 
Ion TUDOSESCU 

 
 
 

1. Consens şi specificitate  în abordarea problemei ontologice 
 
Metafizica şi religia au comun efortul de pătrundere a universalului, transcen-

dentarea ontologică de la individualul la universul fiindu-le deopotrivă metoda lor 
de discurs în această privinţă. Proiecţia universalului fiindu-le dictată de nevoia 
omului de temei axiologic primar. Invocarea universalului provoacă distingerea 
omului de celelalte vieţuitoare, singularizarea lui în univers. 

Căci, fără temei, omul rămâne dezarmat în lumea lui, îşi pierdea capacitatea de a 
şi-o institui sau conserva ca imperiu în care sălăşluieşte suveran. Deschiderea către temei 
(universal) reprezintă calea omului de a-şi dezvălui sinele – funcţie de care el se poate 
apropia de fiinţarea sa generică, de modelul său situat în abstract. Motiv pentru care 
aşezarea în temei, respectiv deschiderea sa luminatoare către transcendent reprezintă 
condiţia primordială a instituirii atitudinii sale umaniste în raport cu lumea şi cu el însuşi. 
De aceea, indiferent de conotarea laică sau religioasă a transcendentului, orice umanism 
se întemeiază pe un demers metafizic, presupune în prealabil o proiectare ontologică spre 
transcendent – instanţă ce i se prezintă omului ca sacru, ca valoare centrică a realizării lui 
de sine. În această privinţă aprecia Heidegger că apropierea omului de universal îi 
desemnează condiţia lui umană (singulară în univers). Şi tocmai de aceea demersurile 
religioase, ca şi cele metafizic-laice se înscriu în aria trăirii umane în liniamentele 
funcţionarii principiului umanismului. 

Datorită deschiderii spre sacru, omul este un animal metafizic. Respectiv 
metafizează pentru a exista şi a trăi ca om. După cum se exprima Heidegger, pentru 
a exista omul mai întâi ec-sistă (se deschide luminator spre transcendent). Cu alte 
cuvinte, sacrul îi mediază omului existenţialitatea. O atare idee o inspiră nu numai 
metafizica ci în mod deosebit religia.  

Religia ne apare din acest punct de vedere ca o specie a metafizicii care, spre 
deosebire de ontologia laică, sacralizează transcendentul, concepându-l ca divinitate 
generatoare şi ordonatoare în lumea lucrurilor şi, în special, în lumea omului.  

* 
Deosebirea dintre sacrul laic şi sacrul religios (între fiinţa în sine a lui Platon 

şi Aristotel şi Dumnezeul religiilor) constă în faptul că fiinţa în sine este doar temei 
axiologic, iar Dumnezeu este instanţă generatoare şi ordonatoare în imanent şi 
chiar în univers. De asemenea, fiinţa în sine este nedeterminatul şi nenumitul, 
respectiv absolutul plăsmuit de om pentru a-i servi la întemeierea 
comportamentului său în relativ, mai precis în imanent, în timp ce Dumnezeu 
preexistă omului şi universului, acestea fiind creaturi ale lui.  
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Din punctul nostru de vedere, Dumnezeu nu este vreo instanţă determinată 
căreia să-i fie proprie vreo individualizare. De aceea, el nu poate fi numit şi nici 
personificat (aşa cum procedează religiile); nu este o persoană, subiect sau agent, 
având doar funcţii ordonatoare pentru omul care-l proiectează şi nu pentru 
universul fizic din care şi omul face parte, care este guvernat exclusiv de legi 
obiective. Şi întrucât nu este dat (obiectiv) ci plăsmuit de om datorită libertăţii lui 
de gândire, nu are în sine existenţialitate, neavând deci nici virtuţi creative în raport 
cu universul şi , implicit, cu omul şi condiţia sa.  

Fiind infinit, universul nu are cum să emane din vreo instanţă exterioară lui şi 
nici cum să fie creatură a acesteia. De altfel, dacă este infinit, nu are sens vreun 
ceva exterior lui. Din acest punct de vedere, încă Platon postula teza infinităţii 
universului şi considera universalul (fiinţă în sine) ca produs al gândirii (este 
gânditul), iar Heidegger îl aprecia ca plăsmuire a omului izvorând din teama lui 
existenţială. Asemănător, şi Blaga socotea universalul (Marele Anonim) ca 
instituire a omului izvorâtă din iraţional, respectiv o imaginare psihologică a 
omului lipsită de veracitate. 

Aşadar, Dumnezeu nu are semnificaţie în afara omului, este instanţă 
imaginată de el din necesitatea ordonării şi aprecierii lui de sine, nu are vreo 
atribuţie în guvernarea ordinii în lumea lucrurilor din afara omului. Piatra, planta, 
animalul nu au Dumnezeu şi nu răspund (ca oamenii) în faţa nimănui. Nu aşteaptă 
vreo salvare sau mântuire şi nu-şi asumă responsabilităţi, nu fiinţează în libertate. 
Doar omul trăieşte (speră cel puţin) în libertate şi se comportă responsabil, 
deoarece îşi asumă ordonarea de sine şi aprecierea de sine şi de altul. Motiv pentru 
care numai el are nevoie de Dumnezeu (de o instanţă temei) pentru a-şi sprijini 
posibilitatea de a se judeca pe sine şi institui într-o condiţie existenţială proprie. 
Dacă nu primeşte de la părinţi, moşi sau strămoşi un asemenea Dumnezeu, şi-l 
inventează – fie într-o ipostază laică, fie religioasă , mitică sau mistică. Instituirea 
omului în propria lui umanitate este, astfel, condiţionată de proiectarea (de către el) 
a lui Dumnezeu – indiferent dacă acesta este laic sau religios. 

 
2. Condiţii ale existenţialităţii transcendentalului 

 
Menţionăm că situarea lui Dumnezeu ca orizont de năzuire şi realizare de 

sine a omului nu este o speculaţie gratuită, ci este o necesitate primară pentru 
el. Exprimă, de fapt, nevoia omului de apropiere de modelul său (în abstract). 
Lipsirea sau îndepărtarea de acest model îl dezarmează valoric pe omul real, 
situat în relativ, îl condamnă la o vieţuire fără orizont (fără speranţă, fără ideal). 
De aceea, nevoia de Dumnezeu este o nevoie primară pentru om, pe temeiul 
căreia se ramifică şi alte nevoi de împlinit pentru el, de la cele materiale până la 
cele spirituale şi morale. Fără nevoia primară, întemeietoare, celelalte nevoi nu 
au măsură, sunt lipsite de criterii de structurare şi funcţionare optimizatoare 
pentru om.  

Rămâne, însă, de văzut ce natură i se conferă lui Dumnezeu (conceput dintr-o 
perspectivă religioasă sau laică)? În această privinţă, Constantin Noica opta pentru 
un Dumnezeu conceput din punct de vedere laic (filosofic). De asemenea, se pare – 
dacă se lecturează printre rânduri şi scrierile unor Heidegger sau Sartre – că şi ei 
optează pentru o atare ipostază (laică) a transcendentului. Ateismul lor nu este însă 
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unul nihilist, ci este unul umanist – instanţa temei fiind omul în ipostază de fiinţă 
generică. Proba în acest sens o constituie trăirea în responsabilitate şi moralitate, 
mereu şi accentuat în deschidere spre transcendent (perceput laic) în procesul de 
realizare de sine individuală şi colectivă. Modelul acestei trăiri în responsabilitate 
comunitară l-a oferit în această privinţă, pentru europeni, Socrate – prin acceptarea 
sacrificiului suprem de sine pentru comunitate, motivat de nevoia sa de 
conformitate cu normele cetăţii. Având călăuză în acest act pe Daimonul său 
(neconform mentalităţii religioase din epocă), instituit de el ca instanţă a ordonării 
şi călăuzirii de sine în imanent (în lumea grecească preclasică). 

* 
Problema existenţei lui Dumnezeu este una metafizică. Şi anume, una din cele 

cardinale, cu rost esenţial pentru vieţuirea omului în umanitatea sa specifică. Deoarece 
deschiderea sa spre transcendent condiţionează existenţialitatea sa specifică, aceasta 
singularizându-l ca regn aparte în univers. Stare de fapt pe care o afirmă deopotrivă atât 
metafizica religioasă cât şi metafizica  (de fapt ontologia) laică. Pentru cei care cred în 
Dumnezeu (avându-şi-l ca temei), Dumnezeu face parte din lumea lor, ca instanţă 
existenţială pentru ei, fiind pivot al fiinţării lor, călăuză şi factor de umanizare, de 
desprindere a lor din lumea animală. Lumea omului, spre deosebire de „lumea” animală, 
sau cea fizică în general, este o lume înnobilată  valoric, la limită îndumnezeită. Pentru 
om, toate făpturile din aria mediului uman de existenţă sunt făpturi ale lui Dumnezeu. 
Din această convingere izvorăşte atitudinea morală şi responsabilă a credincioşilor, 
atitudine ce călăuzeşte nu numai raporturile dintre ei, ci şi raporturile lor cu natura, cu 
toate făpturile din mediul lor de existenţă. Care făpturi sunt considerate ca modalităţi 
ale prezenţei lui Dumnezeu în lume. 

Toate aceste modalităţi ale încorporării divinului în profan sunt argumente în 
favoarea acceptării a ceea ce Blaga numea „coborârea transcendentului în 
imanent”. 

Credem în această privinţă că este nevoie totuşi de o înţelegere corectă a 
raportului dintre transcendent şi imanent. Transcendentul are semnificaţie şi rost 
pentru om şi nu pentru restul universului – care fiinţează dincolo de om şi lumea 
lui. Universul în general nu posedă în structura lui vreun transcendent. Acesta are o 
prezenţă numai în structurarea lumii omului (a imanentului) – respectiv în orizontul 
universului în care îşi desfăşoară vieţuirea omul. Universalul, fiind plăsmuit de om 
pentru a-i servi (lui) de temei, este, de aceea, o abstracţie, un model al lui în 
absolut. Or, în univers nu sălăşluieşte absolutul, ci doar infinitul. Şi acesta din urmă 
doar ca proprietate a întregului univers. Conştientizarea acestui fapt conduce la 
concluzia că este total lipsită de consistenţă credinţa în acţiunea vreunui principiu 
al creaţiei la scara ansamblului universului (şi, asemănător, la nivelul elementelor 
constitutive ale acestuia), a unui ansamblu fără limite sau margini. La urma 
urmelor, universul fiind un megasistem deschis – fără rază spaţio-temporală. 

Dar, deşi transcendentul nu are locuire în univers (fiind o imaginare a omului 
necesară intrării lui într-o condiţie proprie), pierderea lui echivalează pentru om cu 
coborârea lui din umanitate, într-o lume fără Dumnezeu, lipsită de deschidere exis-
tenţială şi, ca urmare, lipsită de existenţialitate – pentru că aceasta îi este specifică 
doar omului, a celui metafizic (respectiv, a celui care metafizează). Deoarece, în 
ontologie, a fi nu înseamnă a exista, fiinţarea este proprie tuturor individuaţiunilor 



 50

universului, numai omului fiindu-i specifică şi existenţialitatea (aceasta fiind 
condiţionată de ec-sistenţialitate). „Cine nu priveşte spre cer -  sugerează Mircea 
Florian - rămâne mai departe în rândul dobitoacelor” – deci, la propriu, nu există, 
ci doar fiinţează ca toate celelalte individuaţiuni care structurează universul. 

 
3. Relaţiile dintre imanent şi transcendent din perspectivă religioasă şi din 

perspectivă laică. 
 
Universalul este unul – indivizibil în sine şi nemultiplicabil în spaţiul său de 

locuire de dincolo de imanent. De aceea, fiind unul, este şi unic. Argumentarea 
unicităţii transcendentului a fost cel mai potrivit abordatată în ultima perioadă a 
elenismului grec de Plotin. Conceput de el ca Unul de natură divină ce nu intră în 
sine în multiplicitate. Proprietatea multiplicităţii aparţinându-i doar materiei; care, 
deşi este îngemănată cu Dumnezeu, se obiectivează în individuaţiuni, fiecare din 
acestea fiind prelungiri relative ale absolutului divin. Ceea ce semnifică faptul că 
transcendentul pătrunde în toate individuaţiunile materiale (ale multiplului), nefiind 
necesară desprinderea universalului (a lui Dumnezeu) de acestea (de 
individuaţiuni). Ca atare, nejustificându-se identificarea şi numirea lui (a lui 
Dumnezeu) în afara fiecărui lucru. În această privinţă şi Constantin Noica sugera 
că fiinţa se distribuie fără să se împartă. Fiind prezentă, de aceea, în oricare din 
individuaţiuni fără a-şi pierde unicitatea, ceea ce o face nenominalizabilă – 
nominalizarea fiind posibilă numai pentru individuaţiuni, nu unului suprem 
suprapus lor. 

O asemenea idee a fost avută în vedere şi de unii părinţi ai bisericii creştine 
(apologeţi  ai acesteia) şi este cel mai potrivit exprimată în secolul al XX-lea de 
Lucian Blaga – prin conceptul de Marele Anonim. Adică, nenumitul iudeilor 
străvechi şi, în prelungirea acestuia, transcendentul nepersonificabil – de asemenea 
conceput de unii din apologeţii creştini. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu (ca 
Universal) nu poate fi individualizat, el rămâne unul – în care se înrădăcinează 
multiplul, dar rămâne deasupra acestuia, ca principiu generator unic şi infailibil.  

Personificându-l pe Dumnezeu, doctrina creştină (ca de altfel toate 
doctrinele teiste) îi atribuie proprietăţi ale omului, luate în consideraţie la 
limita funcţionării lor: proprietatea creativităţii (socotindu-l pancreator), 
proprietatea cunoaşterii depline (exercitată până la nivelul absolutului), 
posesia valorilor umane pozitive esenţiale (binele suprem, frumosul absolut, 
adevărul ultim), la care se adaugă puterea supremă de iertare, de mântuire, de 
apreciere şi judecată critică – toate acestea avute în vedere la nivelul de 
exemplaritate. De fapt, aceste proprietăţi, disponibilizate în măsură relativă, 
sunt specifice oamenilor reali, ele contribuind la definirea fiinţei lor generice, 
a modelului uman în absolut. Model de care omul real încearcă să se apropie, 
dar pe care niciodată nu-l atinge, nu-l poate cuceri în integralitate. Aceasta 
pentru că, asemănător  oricărui model, modelul uman este o abstracţie, o 
limită năzuită dar de neatins pentru omul real, avută în vedere de el numai ca 
ţintă, ca ideal aflat permanent în ipostază de orizont. 
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* 

Absolutul este limită a desfăşurării unui demers ontologic (deci, meta-fizic), 
în timp ce infinitul este limită a unui demers ştiinţific (deci, fizic). Absolutul este 
de domeniul plăsmuirii gândirii (umane), iar infinitul este de domeniul structurării 
universului. Aşadar, absolutul este un termen cu acoperire antropologică, iar 
infinitul este un termen cu acoperire cosmologică. Similar semnificării acestui 
raţionament, are semnificaţie şi raţionamentul potrivit căruia problema existenţei 
lui Dumnezeu are acoperire antropologică (pentru că omul plăsmuieşte absolutul 
pentru a-şi ordona comportamentul său în relativ) şi nicidecum nu are acoperire 
cosmologică). 

De aceea, ştiinţa nu operează cu termenul de absolut (Dumnezeu sau fiinţa 
umană generică în sine), ci doar cu termenul de infinit (în relaţie cu finitul) – şi 
aceasta avut în vedere ca o presupoziţie filosofică şi nu ca atare, cuceribilă cognitiv 
la nivel fizic. 

Dacă pentru cosmologie (în raport cu universul deschis, fără rază) termenul 
de Dumnezeu (ca expresie a absolutului) nu are operaţionalitate, pentru 
antropologie (şi, implicit pentru ontologie sau metafizică) respectivul termen are 
operaţionalitate – respectiv, exprimă modelul uman în transcendent. Din care 
cauză, mai ales într-o interpretare monistă a raportului dintre transcendent şi 
imanent, Dumnezeu şi omul formează o complementaritate. Omul, ca fiinţare 
individuală, fiind deschis spre transcendent, este nu numai o entitate fizică, ci şi o 
entitate metafizică (metafizatoare de absolut, deci de Dumnezeu). Tocmai această 
deschidere îi asigură apartenenţa la metafizic, respectiv singularitatea sa în univers. 
La urma urmelor, fără Dumnezeu omul nu fiinţează existenţial sau fiinţează în 
neumanitate, respectiv doar fizic (în afara existenţialităţii). Din acest punct de 
vedere (antropologic) are semnificaţie principiul creaţiei (pentru conceperea 
umanului) – respectivul principiu neavând însă semnificaţie la scara universului (şi 
implicit la generarea fiecăreia din individuaţiunile acestuia din materia fizică şi 
materia vie preumană). Înainte de a se deschide ontologic, preomul nu a devenit 
om, nu s-a ridicat de la natură la cultură. Această trecere (pe care Blaga o consideră 
ontologică) i-a mijlocit omului o trăire spirituală, care-i defineşte specificitatea ca 
regn aparte de altele (din natura vie) în univers. 

Regn deasupra căruia, ca cetate a lui (umană), îi apare a fi situată cetatea 
divină – pe care el tinde să o cucerească după moarte – printr-o făptuire şi trăire 
exemplară aici, în imanent. Dar, de fapt, cetatea divină, către care aspiră omul 
după trecerea lui dincolo de viaţa terestră, este în cele din urmă o cetate a 
omului considerat la nivelul fiinţei sale generice. O altă situare a cetăţii 
divinului  nu-i posibilă şi, de altfel, nici nu este gândită în afara unor termeni şi 
mentalităţi de factură antropologică. Cetatea divină este o situare în absolut a 
cetăţii omului real, concret-istoric. Motiv pentru care speranţa omului într-o 
realizare în cetatea divină exprimă de fapt nevoia lui de realizare în cetatea 
umană – de aici din existenţă. O cetate concepută la nivelul unei ordini perfecte 
şi total umanizatoare. Spre o astfel de societate năzuieşte omul şi acţionează 
pentru a şi-o realiza. 
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5. Opoziţia dintre ştiinţă şi metafizică în abordarea problemei ontologice 
 

Dacă în ce priveşte semnificarea problemei ontologice, metafizica şi religia 
se situează pe poziţii în general comune (deosebirea constând doar în ce priveşte 
semnificarea transcendentului, sau în abordarea nevoii de transcendere din 
individual în universal), astfel încât într-un anume fel religia poate fi socotită 
specie a metafizicii, în ce priveşte punerea unei asemenea probleme metafizica se 
opune radical ştiinţei. Astfel încât, într-o anume relaţie se află metafizica şi religia 
şi întru cu totul altă metafizica şi ştiinţa.  

În primul rând, ştiinţa nu se raportează cognitiv la universal (limita ei de 
transcendere fiind generalul ca esenţă din lucruri), ci la univers. Toate demersurile 
ştiinţei au ca referinţă domenii şi niveluri de structurare şi organizare a materiei în 
univers, inclusiv modalităţi de structurare a spiritului (lumea de idei şi valori) – pe 
care oamenii îl instituie ca factor de mediere a raporturilor lor axiologice, cu 
societatea şi cu ei înşişi. 

În al doilea rând, ştiinţa are în vedere sub aspect cognitiv multiplul şi nu unul, 
diversitatea lucrurilor şi nu întregul ontologic (ca unitate dintre individual şi 
universal) – acesta din urmă (întregul) fiind obiect de preocupare doar al 
metafizicii (şi în felul ei specific şi al religiei). Astfel încât unul ontologic 
(Dumnezeu sau fiinţa ca fiinţă, respectiv esenţa pură) este considerat de ştiinţă 
drept speculaţie gratuită (din moment ce unul nu este, ci e doar o imaginare). 

În al treilea rând, ştiinţa procedează analitic şi nu fenomenologic, ea operează 
logic şi nu nelogic, astfel încât nu are acces nu numai la orizontul absolutului, ci şi 
al infinitului(fizic) – pe care raţional mintea nu-l poate cuprinde şi nici sonda,ci 
doar presupune cu mijlociri supralogice (de factură filosofică).  

De aceea, în al patrulea rând, ştiinţa nu operează cu principiul creaţiei – care,  
este un principiu antropologic şi nu unul cosmologic. Din moment ce universului, 
atribuindu-i-se filosofic materialitatea, i se atribuie în consecinţă şi infinitatea şi 
unicitatea (ca proprietăţi generale).  De notat în această privinţă faptul că nici 
filosofia nu acceptă cosmologic ideea de creaţie din nimic – ştiinţa nu se ocupă însă 
de o asemenea problemă şi nici nu o poate avea în vedere din moment ce ea 
operează doar cu universuri care au rază.  

Prin urmare, sondând doar universuri cu rază (şi nu universul fără rază), 
ştiinţa doar sugerează infinitul universului (fie şi numai pentru a nu lăsa loc 
principiului creaţiei care-i pare fără sens) – utilizând însă în această privinţă 
presupoziţii filosofice, motiv pentru care ea lasă filosofiei competenţa de a se 
preocupa de abordarea dimensiunii metafizice a problemei cosmologice, în 
consecinţă şi de semnificarea ontologică a ideii de  „creaţie” obiectivă la scara 
universului. Întrucât doar filosofia aruncă săgeţi asupra infinitului, ştiinţa 
neangajându-se direct în asemenea operaţii reflexive ce depăşesc aria demersurilor 
analitice. În această privinţă şi axiomatizarea, pe care o practică metodologic ştiinţa 
contemporană, nedispensându-se de acoperiri analitice. 

Ştiinţa nu-l neagă pe Dumnezeu, nu-i pune la îndoială existenţa, dar nu 
operează analitic în acest domeniu – al nimicului sau nefiinţei după cum se 
pronunţa Heidegger. Deschiderea cognitivă cu mijlociri fenomeneologice în sfera 
nimicului fiind de competenţa metafizicii – pentru că numai ea pozitivează nimicul 
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şi din acest punct de vedere îi este deschisă calea spre absolut (orizontul de locuire 
a transcendentului). O atare cale nu este practicată de ştiinţă. 

De asemenea, din moment ce ştiinţei îi sunt accesibile numai universuri cu 
rază, ea putând să se pronunţe doar în legătură cu geneza şi structura acestora, nu-i 
este accesibilă —după cum am mai afirmat – nici infinitatea universului fizic. De 
aceea, apare cel puţin neadecvat să se aprecieze că ştiinţa are acces la geneza 
(naşterea) universului – o asemenea geneză neavând sens pentru  un univers fără 
rază, respectiv pentru megauniversul deschis. 

Este, totodată, adevărat că, deşi ştiinţa, prin mijlocirile ei analitice, nu are 
acces la infinitatea universului(fizic),  mulţi cosmologi contemporani, din raţiuni 
filosofice consecvent raţionaliste, sugerează astăzi infinitatea, mai ales pentru că au 
încercat să treacă peste raza universului standard construit de cosmologia 
relativistă. În acest caz, apreciindu-se că deşi  problema în discuţie este de 
competenţă filosofică, trebuie remarcat că ea se poate rezolva sau chiar pune 
competent numai de către fizicienii cu preocupări cosmologice. Filosofii doar 
speculând pe marginea construcţiilor teoretice ale acestora, călăuziţi evident de un 
spirit dialectic de factură raţionalistă. 

 
6. Opoziţia dintre ştiinţă şi metafizică  în abordarea problemei cosmologice 

       
S-a speculat mult în problema genezei universului pe marginea celebrei 

ipoteze a universului în expansiune, formulată în deceniul al patrulea al secolului 
trecut de către abatele Lemaître  şi fizicianul Friedmann. Potrivit căreia, cu 
aproximativ 15 milioane de ani lumină în urmă universul ar fi provenit prin 
explozie (Big-Bang) dintr-un atom de concentraţie energetică uriaşă. Dilatându-se 
ca urmare a exploziei şi pe seama unui vid cosmic de asemenea de mare 
concentraţie energetică, generator de microparticule şi microcâmpuri, universul în 
expansiune, de proporţiile metagalaxiei noastre, se află la rândul său într-un proces 
exponenţial de extensie, care va sfârşi cu trecerea reversibilă la faza ulterioară de 
implozie (Big-Crunch ), similară desfăşurării materiei în structurarea aşa numitelor 
„găuri negre” – distribuite probabilist în univers. În aceste „găuri negre”, materia se 
decomplică cu o viteză enormă, cade pe centrul acestora , trecând în cele din urmă 
într-o stare de vid cosmic de o mare intensitate energetică. Pe seama acestui vid pot 
să apară noi procese explosive, ce vor marca transformarea în microparticule şi 
microcâmpuri, la rândul lor antrenate în vârtejuri cosmice de genul celor care 
structurează în momentul de faţă metagalaxia noastră – aflată într-un proces de 
complicare structurală, astfel încât în anumite colţuri ale ei să funcţioneze 
principiul antropic (al evoluţiei de la materia fizică, la materia vie şi de la aceasta la 
materia inteligentă). O asemenea succesiune de stări explozive cărora le-ar urma 
procese implozive confirmă ipoteza mai veche a universului pulsatoriu.     

Extrapolarea procesului de espandare actuală a galaxiilor metagalaxiei 
(noastre), deci a unor formaţiuni cosmice în cadrul unui univers cu rază (de 
aproximativ 15 milioane de ani lumină), asupra întregului univers este total ilogică. 
Din mai multe motive. 

Mai întâi, pentru că, în conformitate cu ipoteza cosmologică a universului 
pulsatoriu, unei explozii îi urmează, după o anumită durată şi lungime (spaţiu-
timp), o corespunzătoare implozie, aşa după cum menţionam de tipul celor pe care 
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le întâlnim în „găurile negre” (universuri în care materia cade pe centrul 
formaţiunii cosmice respective şi  nu expandează). Ca urmare, actualei expansiuni 
îi va succeda o viitoare concentraţiune a universului nostru – ce, la o anumită 
limită, va conduce la dizolvarea materiei universului într-un vid post-metagalactic, 
similar celui pre-metagalactic  pe seama căruia s-a structurat universul actual. 

Se adevereşte, astfel, ipoteza existenţei unei „protomaterii”, formulată de 
Heisenberg şi Pauli prin deceniul al şaselea al secolului trecut – respectiv un fel de 
mediu material în care particulele şi undele (respectiv masa şi energia) se 
întrepătrund pierzându-şi fiecare identitatea. Pe seama acestei „protomaterii” 
(fizicienii amintiţi o numeau şi „câmp fundamental” sau „spinorial” în care sunt 
dizolvate microcâmpurile şi microparticulele cuantice) s-au structurat în cursul 
expansiunii metagalaxiei şi microcâmpurile şi microparticulele ce configurează 
aglomerările cosmice cunoscute (stele, galaxii şi roiuri de galaxii) sau în curs de 
descoperire din spaţiu-timpul ei de desfăşurare. 

Toate aceste transformări şi coagulări structurale microfizice şi megafizice  
s-au petrecut într-un univers cu rază. Ceea ce adevereşte faptul că metagalaxia este 
o singularitate de univers şi nu universul în întregul său. Din care motiv se poate 
discuta de geneza unei asemenea singularităţi şi nu de geneza întregului univers, 
care este deschis.  

Sunt posibile, de aceea, atât o succesiune de asemenea singularităţi (similare 
metagalaxiei), cât şi o pluralitate de asemenea megaformaţiuni cosmice – fiecare în 
parte cu o săgeată a timpului specifică. Cu alte cuvinte – după cum se exprimă un 
mare grup de astrofizicieni în frunte cu S. Hawking –, materia primară a universului 
nu este energia şi masa (în diverse concentraţii şi intensităţi), ci un vid cosmic (de o 
mare intensitate energetică)  – pe seama căruia se pot  structura în anumite condiţii 
entităţi materiale configurate la rândul lor din microparticule şi microcâmpuri, de 
asemenea supuse unui proces de coagulare şi arhitecturare cosmologică (de la 
microfizic până la megafizic). 

Prin urmare, nu-i deloc vorba de vreo creaţie din nimic de către vreo instanţă 
supracosmică şi nici de vreo disipare predeterminată a materiei în univers, totul 
petrecându-se pe un fond material (vidul cosmic este o formă materială) sub 
imperiul legii hazardului, respectiv potrivit unei logici aleatorii. 

Infinitismul megacosmologic se împleteşte deci cu infinitismul 
microcosmologic – particulele cuantice, fiind compuse din subparticule şi 
microcâmpuri şi, la fel, microcâmpurile din ansambluri de virtualităţi corpusculare 
( toate acestea fiind structurate din unităţi continuu-discontinue, similare aceluiaşi 
vid cosmic pe seama căruia se cristalizează microparticulele şi microcâmpurile) –, 
astfel încât problemele structurii în adâncime a universului contribuie la rezolvarea 
problemelor structurii ei extensive, de ordin spaţio-temporal (la scară 
megacosmică). 

Asemănător cum nu există margini ale universului (ne referim la cel fără 
rază), nici dincolo de mediul subcuantic nu se află ceva nematerial sau, eventual, 
niscaiva entităţi spirituale generative – cum se speculează în anumite interpretări 
filosofarde instalate în marginea ştiinţei – care să fi imprimat o anumită direcţie a 
structurii şi dinamicii universului, eventual una în care funcţionează teleologist 
principiul antropic. Stare de fapt care ar acredita veridicitatea ideii de creaţie (a 
universului).  
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La nivelurile primare ale universului nu funcţionează nici un proces de 
geneză  din supranatural, iar cosmologia nu are nimic comun cu teologia sau 
teleologia de tip finalist. Avem de-a face, cum sugerează nu numai astrofizicianul 
Hawking, ci şi biochimistul Prigogine, cu universuri cărora le sunt specifice săgeţi 
ale timpului caracterizate fie prin complicare structurală şi ireversibilitate (aşa cum 
se petrec lucrurile  în metagalaxia noastră), fie prin decomplicare structurală la fel 
de ireversibilă (aşa cum se petrec lucrurile în găurile negre) – săgeţile respective 
ale timpului, în funcţie de succesiunea perioadelor de dilatare sau concentraţie a 
maselor materiale, putându-li-se schimba radical la un moment dat, sub impulsul 
acţiunii legii hazardului, direcţiile şi criteriile de structurare şi devenire. Se distinge 
astfel între timp (al unor formaţiuni materiale) şi eternitate, între graniţa structurală 
determinată spaţio-temporal a oricărei singularităţi cosmice şi infinitatea spaţio-
temporală a întregului univers, aflat permanent în deschidere. Problema infinitului 
cosmologic rămâne astfel o problemă de competenţă filosofică şi nu una ştiinţifică, 
sau în orice caz de competenţă a unui demers ştiinţific dublat de unul metafizic. 

Se aduce în discuţie în această privinţă o supoziţie a lui Hawking. El consideră, 
ca şi alţi cosmologi contemporani, că ar trebui construită o Teorie unificată a legilor 
universului, care să opereze cu legi de cuprindere superioară celor actuale cu care se 
operează referitor la structura şi dinamica  metagalaxiei. Aria de referinţă a acestor legi 
de maximă generalitate ar reprezenta-o universul infinit. 

Considerăm a fi iluzorie năzuinţa de a se construi o astfel de teorie cu 
caracter autocuprinzător. Pe de o parte, datorită faptului că lărgirea ariei de 
cuprindere actuală a cosmologiei presupune şi se încearcă depăşirea limitelor  
metagalaxiei, dar nu se poate pune în principiu problema depăşirii oricărei limite. 
Se măreşte raza universului cunoscut (dincolo de metagalaxie) dar este de 
necuprins întregul infinit. Pe de altă parte, infinitul nu poate fi în principiu modelat 
şi cu atât mai mult cuprins într-o schemă. De aceea, nici lărgirea fără limite a ariei 
de cuprindere a unei teorii unificate a universului nu-i posibilă, totdeauna o astfel 
de teorie având ca referinţă şi alte medii de univers sau singularităţi metagalactice, 
dar niciodată pe toate acestea – deoarece sunt principial de nenumărat şi de o 
diversitate la fel de neîncheiat.  

Necuprinsul nu poate fi cuprins pe cale ştiinţifică, ci doar sugerat prin mediaţie 
filosofică – ce se poate angaja şi în speculaţii dincolo de limită. Aşa cum se sublinia mai 
sus, doar filosofia aruncă săgeţi asupra infinitului cosmologic, ştiinţa rămânând suverană 
doar în abordarea finitului. Competenţa ştiinţei în abordarea infinitului se rezumă la o 
abordare formală şi nu poate fi extinsă la una substanţială. Se operează în această privinţă 
cu infinitul matematic sau geometric şi chiar cu transfinitul – sub acest aspect devenind 
foarte convenabilă abordarea raportului dintre finit şi infinit. Sub aspect fizic însă, 
infinitul nu poate fi acoperit de ştiinţă. 

 
7. Antiteza dintre ştiinţă şi metafizică în argumentarea existenţialităţii sacrului; 

Nevoia actuală de sacru 
 
Din analiza specificului fiecărui tip de discurs, a celui metafizic,  a celui 

religios şi a celui ştiinţific rezultă următoarele:  
– raporturile dintre demersurile metafizice şi cele religioase evidenţiază, fie şi 

la o analiză sumară, că acestea nu-şi încalcă competenţele – ele însă interferează 
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păstrându-şi specificitatea. Pe de o parte, demersul metafizic interferează cu cel 
religios (ambele operând diferenţieri ontologice, dar rămânând cu identitate proprie 
în privinţa conotării transcendentului), iar pe de altă parte, demersul metafizic 
interferează cu cel ştiinţific (în discursurile metateoretice şi, mai ales, în abordarea 
deschiderii spre infinit ).  

– în ce priveşte raporturile dintre demersurile ştiinţifice şi cele religioase 
lucrurile stau diferit . Primele dintre acestea neagă universalul, iar cele de-al doilea 
îl afirmă şi îl argumentează. Deoarece religia are ca obiect absolutul în raport cu 
relativul, în timp ce ştiinţa, perseverează prin mijlocirea cunoaşterii finitului să 
sugereze infinitul. Fiecare, deci, operează cu alt plan al cunoaşterii( ştiinţa cu un 
plan cognitiv, iar religia cu unul reflexiv-dogmatic).  

Doar filosofia are acces la ambele genuri de cunoaştere: se deschide 
fenomenologic atât spre absolut cât şi spre infinit (în acest din urmă obiectiv se 
sprijină pe ştiinţă). Deci, filosofia mediază relaţiile dintre ştiinţă şi religie, altfel 
acestea nu se întâlnesc – fiecare în parte având alt obiectiv. Omul are însă nevoie 
de atins ambele obiective – atât al ştiinţei, cât şi al religiei –, fiecare vizând către un 
domeniu existenţial ce-i este propriu. 

– nu se poate argumenta logic (ci doar ontologic) existenţa lui Dumnezeu 
(mai ales dacă una din premisele argumentării este postulată dogmatic şi nu asertată 
logic). În această din urmă privinţă se pronunţa Tertulian când afirma: cred pentru 
că este absurd. Deci, încercarea de a demonstra existenţa lui Dumnezeu prin ştiinţă 
este dictată fie din oportunism ideologic, fie din neştiinţă sau, oricum, dintr-o 
încărcătură axiologică subiectivă sau dogmatică. În fiecare din aceste cazuri se dă 
dovadă de neînţelegerea specificităţii demersurilor metafizice, religioase sau 
ştiinţifice. Asemănător, nu se poate demonstra prin ştiinţă existenţialitatea fiinţei în 
sine, a esenţei pure, a absolutului sau universalului. Toate acestea sunt plăsmuiri, 
dar omul le acordă existenţialitate din nevoia realizării condiţiei lui de sine. Ştiinţa 
pune în evidenţă ceea ce este şi nu ceea ce nu este (deşi întemeiază pe este). 

Privitor la operaţia transcenderii, remarcăm faptul că şi ştiinţa utilizează o 
astfel de operaţie a gândirii. Toate conceptele cu care operează ştiinţa sunt 
abstracţii – deci, presupun procese de abstractizare şi idealizare. Transcendentul 
ştiinţei este generalul (esenţe) de diferite grade (de cuprindere cognitivă), în timp 
ce transcendentul metafizicii este generalul ultim (universalul) – ce nu poate fi 
indus decât pe cale fenomenologică, utilizându-se, cum afirma Kant – o gândire 
esenţială (prin producerea unui salt al gândirii de la logic la ontologic). Aşadar, argu-
mentarea universalului este ontologică şi nu logică – în structurarea raţionamentului 
argumentativ incluzându-se ca premise postulări ce nu au o validare logică). 

Incompatibilitatea dintre ştiinţă şi religie sub aspect cognitiv şi diversitatea 
modurilor de a semnifica transcendentul – pe cale metafizică sau pe cale religioasă – 
nu au ca urmare renunţarea la unul sau la altul din aceste demersuri. Deoarece ele 
cuprind planuri diferite ale reflecţiei umane, ce răspund fiecare în parte unei 
anumite condiţionări a procesului de realizare umană. 

Deşi transcendentul este o plăsmuire a minţii, nevoia de transcendent este la 
fel de necesară pentru omul de ştiinţă, ca şi pentru metafizician sau pentru omul 
religios.  

În lucrarea sa ştiinţifică, savantul nu apelează şi nu găseşte nicăieri pe 
Dumnezeu şi cu atât mai mult fiinţa generică umană. Dar ca om, cu trăiri subiective 
proprii şi cu deschiderea sa axiologică şi spirituală, nu poate face abstracţie de 
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nevoia deschiderii  spre transcendent, indiferent de modul de a-l semnifica: religios 
sau laic. Nu credem că greşim atunci când ne exprimăm părerea că şi laicul are 
nevoie de transcendentul religios la fel ca şi credinciosul în Dumnezeu. Pentru că 
opţiunea axiologică pentru sacrul de factură religioasă, respectiv divină, are 
întotdeauna  o încărcătură etnică – valorile religioase se împletesc şi înfloresc pe 
anumite straturi valorice de factură comunitară,  implică năzuiri şi mijlociri 
realizatorii de nivel intim sau de interes comunitar. Dumnezeu şi lumea divină au 
coloratură etică, estetică, juridică şi chiar politică de nivel comunitar.  

Astfel se explică, de exemplu, faptul că valorile religioase de factură 
ortodoxă la români au o puternică înrădăcinare comunitară, care le face a fi 
semnificate româneşte şi nu altfel. Biserica creştin-ortodoxă a fost, este şi va 
rămâne o instituţie de interes comunitar şi mai apoi cultic pentru români. Istoria ei 
se confundă cu istoria majoră a etniei româneşti. Valorile religioase ortodoxe sunt 
înrădăcinate în matricea statistică a poporului român – motiv pentru care toţi 
membrii comunităţii româneşti apreciază valoric în manieră ortodoxă (care se 
confruntă cu cea românească). Toţi românii, indiferent dacă au sau nu opţiuni 
metafizice de factură teistă, în toate momentele de restrişte ale istoriei lor au făcut 
zid împrejurul bisericii lor ortodoxe, fiind călăuziţi organizaţional de aceasta în 
procesul real al trecerii peste nevoi. Lăcaşurile de cult sunt pentru toţi valori de 
patrimoniu, au funcţionalitate etică şi estetică, sunt deopotrivă şi mediatoare a unor 
idealuri de realizare. Din acest punct de vedere şi clerul ortodox este respectat şi 
onorat în aceeaşi măsură. O asemenea apreciere fiind şi o dovadă de interferenţă a 
formelor culturii, a înrâuririi lor reciproce. Nu fără legitimitate afirma Tudor Vianu 
că valorile religioase sunt centrice (temei) într-o tablă de valori. 

La fel ca omul de ştiinţă, a cărui îndeletnicire profesională şi opţiune cultică 
nu se exclud , şi filosoful – mai ales dacă se îndeletniceşte  precumpănitor cu 
studiul demersurilor ontologice – are o deosebită deschidere spre valorile de 
factură religioasă, apreciindu-le ca modalităţi esenţiale de mediere a deschiderii 
spre sacru în comportamentele sociale şi comunitare ale oamenilor (având în 
vedere faptul că sacrul religios are acelaşi rost ca şi cel laic în procesul de integrare 
socială şi realizare umană). 

Nu are, deci, nici o raţiune, opoziţia dintre ştiinţă şi religie sau opoziţia dintre 
deschiderea religioasă sau cea laică spre sacru. Deşi fiecare dintre acestea răspund 
altor nevoi umane. În comun, valorile metafizice şi cele religioase servesc, totuşi, 
preponderent nevoia omului de contemplativitate, de reflecţie şi meditaţie asupra 
sinelui, iar valorile ştiinţifice servesc preponderent nevoia omului de raţionalism şi 
pragmatism. Împletirea tuturor acestor nevoi avându-şi rostul cuvenit în procesul 
general de realizare umană. 

Socotim că tocmai de aceste interferenţe între rostul formativ şi realizatoriu 
pentru om al metafizicii, religiei şi ştiinţei ar trebui să se ţină mai mult seama în 
strategiile educaţionale şi de ordin instructiv în actualele eforturi de reformare în 
spirit contemporan a învăţământului, ştiinţei şi culturii (şi chiar a strategiilor 
educaţionale de factură cultică). 
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Metaphysics, Religion, and Science 

 
– summary – 

 
Mooting the peculiarity of the approaches metaphysics, religion, and science operate 

with and of the intercourses among these forms of culture and of social consciousness of 
people cannot be solved in a simplistic manner, without referring to the cognitive and 
reflexive dimensions of the human psychic. 

Our comments aim metaphysics as constituting within the ensemble of the human 
reflexiveness as a result of the human need of basis (of value-system structure), and science 
gets crystallized out of the human cognitive need upon the universe and its own nature to it. 
While religion gets structured within the human consciousness out of an ontological 
motivation, and implicitly out of its need of individual and collective security that set 
human beings to relate to the absolute for ruling efficaciously their living within the 
relative. Thus, the absolute gets its sacredness. 

Therefore, not only metaphysics (as hypostasis of being-in-itself theory) but also 
religion (as hypostasis of the theory of divine and of the relationship between human being 
and divinity) are ontological disciplines. Actually, religion is a metaphysical modality of 
reflecting upon existence. However, metaphysics (the ontological field of philosophy) 
defines the relationship between the individual (existence) and the universal (being) as a 
coexistential intercourse (complementarity), and religion as an intercourse of genetical 
succession (determination) – postulating the principle of the (divine) creation of the 
existence (of the universe and implicitly of its supreme existential hypostasis – the human 
being). 

Concerning science there may be relevant: its setting up as a cognitive form of the 
human consciousness; its parochialism only to a conceptual insight of the universe (it does 
not practise an enlightening opening upon the universal – of the being or of the divine; 
therefore it has no relationship with religion and consequently it does not accept the 
principle of the creation – the universe being the concept as uncreated and respectively 
infinite and unitary in its structure and becoming. 

On the contrary, the scientific approaches get correlated to the metaphysical ones 
(methodologically and explanatorily) whether the theoretical (of science) interact with the 
metatheoretical (of philosophy). From this viewpoint, science and philosophy (i.e., 
metaphysics), the rationalist one evidently, reject the creationism and conceive the world of 
the sacred as a (generic) human world. 
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Istoria filosofiei 
 
 

INFINITUL CA IDEE ŞI IPOTEZA CONTINUULUI 
 

Silviu ŞERBAN 
 
 
 
Cele două sintagme din titlu se referă la Infinitul ca Idee aşa cum este descris 

de Platon în Philebos, respectiv la presupoziţia lui Cantor conform căreia puterea 
„numărabilului”, 0א, este urmată de un număr cardinal imediat mai mare, 1א, şi care 
reprezintă în acelaşi timp puterea mulţimii submulţimilor „numărabilului”. 
Apropierea teoriei mulţimilor cantoriană de teoria Ideilor platoniciană este făcută 
de însuşi Cantor, mai întâi atunci când matematicianul german se referă la natura 
conceptelor matematice, pe care le consideră ca având o existenţă exterioară 
intelectului, asemenea Ideilor platoniciene,1 iar apoi, când are în vedere definiţia 
mulţimii. Referitor la această definiţie vom reveni însă după o scurtă prezentare a 
ceea ce înţelege Platon prin ² toè peÛrou Þd¡a. 

„Cercetarea” infinitului de către Platon devine posibilă îndată după ce acesta 
abandonează tezele parmenidiene în fundamentarea teoriei Ideilor, teze ce îl 
conduseseră la paradoxe în conceperea relaţiei Idee-lucru sensibil. Aceste 
dificultăţi apăruseră ca evidente în dialogul Parmenide, când se încercase 
explicarea modalităţii în care multiplicitatea infinită a lucrurilor sensibile participă 
la o singură Idee. Astfel, în dialogul amintit se pusese problema dacă lucrul sensibil 
participă la o parte a formei sau la forma întreagă şi, în acelaşi timp, dacă forma 
este prezentă în toate câte participă la ea în întregime sau doar cu o parte a ei.2 O 
situaţie similară întâlnim în Philebos, ridicându-se problema dacă unitatea, „fiind 
ea mereu una şi aceeaşi, fără să accepte naştere şi pieire, fiind în totalitate şi în 
chipul cel mai stabil una, când ea ajunge apoi în lucrurile multiple şi în cele 
nelimitate, trebuie oare socotit că ea se împrăştie şi devine o multiplicitate? Sau ea 
ajunge acolo în întregul ei , despărţită de ea însăşi, ceea ce ar părea, dintre toate, 
situaţia cea mai imposibilă, anume ca una şi aceeaşi entitate să ajungă 
concomitent în unu şi în multiplu”.3 În Philebos Platon propune şi soluţionarea 
acestei probleme: considerarea Unului (Finitului, Limitei) şi a Multiplicităţii 
nedeterminate (Infinitului, Nelimitatului) ca Idei, şi aşezarea numărului 
(multiplicitatea determinată) ca intermediar între Unu şi Infinit. „Cele considerate 
a exista de-a pururea constau din unu şi din multiplicitate şi ele posedă limita şi 
nelimitatul crescute prin fire laolaltă în ele. Astfel fiind rostuite aceste entităţi, 
trebuie deci ca noi să stabilim şi să căutăm de fiecare dată o singură Idee în 
legătură cu orice – căci o vom afla acolo şezând: iar dacă o înţelegem să căutăm 
dacă în urma acestei unice Idei nu mai sunt cumva două, sau, dacă este cazul – 
trei, ori alt număr şi la fel să procedăm cu fiecare unu dintre acestea, până ce unul 
de la început ar fi văzut nu doar ca unu, ca multiplicitate şi ca nelimitat, ci şi ca o 

                                                 
1 Jean-Pierre Belna, Cantor, Paris, Les Belles Lettres, 2000, p.190-191 şi 211-212. 
2 Platon, Parmenide, 131 a–c 
3 Platon, Philebos, 15 a-c. 
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mulţime determinată numeric. Iar Ideea nelimitatului nu trebuie raportată la 
multitudine, până ce nu s-ar vedea întreg numărul acestei multitudini situat între 
nelimitat şi unu”.4 Postulatele platoniciene au drept consecinţă pe de o parte, 
considerarea infinitului din punct de vedere calitativ, pe de altă parte, „definirea” 
numărului ca „relaţia” dintre finit şi infinit.  

Infinitul ca Idee implică, în virtutea teoriei platoniciene a Ideilor, admiterea 
unităţii acestuia în baza unei calităţi, iar această calitate este numită de Platon tò 
mllñn te kaÜ ¸tton , care are capacitatea de a înlătura orice determinare 
cantitativă, producând întotdeauna „un mai mult” sau „un mai puţin”. Ca 
exemplificări sunt amintite tò sfñdra kaÜ tò ±r¡ma sau tò yermñteron 
kaÜ tò cuxrñteron, care sunt similare cu tò mllñn te kaÜ ¸tton, şi care 
împreună au aceeaşi natură şi aparţin aceluiaşi gen, genului Nelimitatului. ”Acele 
entităţi care devin mai mult şi mai puţin, care pot primi puternicul şi blândul şi 
preamultul – deci câte sunt astfel, trebuie înţelese ca aparţinând genului 
nelimitatului, văzut ca o unitate”.5 Infinitul devine în acest caz acelaşi cu continuul 
6 şi întrucât este considerat ca Idee putem spune că este un continuu raţional. 
„Raportul” dintre acest continuu raţional şi Unul înţeles ca Limită produce genul 
Amestecului,  tò  toè  miktoè  g¡now. g¡nesin  eÞw  oésÛan  ¤k  tÇn  
metŒ  toè  p¡ratow  peirgasm¡nhn  m¡trvn. În acelaşi timp Amestecul 
are ca rezultat apariţia măsurabilului şi a comensurabilului, tò ¦mmetron kaÜ 
tò sæmmetron, deci a numărului, multiplicitatea determinată cantitativ.7 Spre 
exemplu, egalul şi dublul impun Nelimitatului măsură şi acord producând un 
număr.  

Revenind la definiţia dată de Cantor mulţimii, aceasta este înţeleasă ca 
reprezentând „orice pluralitate care poate fi gândită ca o unitate, adică orice 
colecţie determinată de elemente  care poate fi compusă printr-o lege, alcătuind un 
tot unitar”.8  Iar pentru „explicitarea” acestei definiţii, Cantor propune o analogie 
între noţiunea sa de mulţime şi Ideea platoniciană a Amestecului din Philebos. 
Mulţimea „se aseamănă cu eidos-ul sau ideea platoniciană, cu ceea ce Platon în 
Philebos numeşte mikton. El opune acest termen atât nelimitatului, 
indeterminatului, apeiron, cât şi limitei, peras”.9 Prin urmare, pentru Cantor 

 
4 Ibidem, 16 c – e. 
5 „Opñs’ n  ²mÝn  faÛnhtai  mllñn te kaÜ  ¸tton  gignñmena  kaÜ  

tò  sfñdra  kaÜ  ±r¡ma  dexñmena  kaÜ  tò  lÛan  kaÜ  ùsa  toiaèta  p‹nta,  
eÞw  tò  toè  peÛrou  g¡now  Éw  eÞw  ©n  deÜ  p‹nta   taèta  tiy¡nai.  
Ibidem, 24e – 25a. 

6 „The infinite is what we should call quality with a continuos range”. Cf. A.E. 
Taylor, Plato. The Man and his Work, London, Methuen, 1960, p. 414. 

7 Platon, Philebos, 25 d – 26 d. Limita este cea care impune măsură şi acord în cadrul 
Nelimitatului (infinitului), producând întotdeauna anumite efecte măsurabile şi 
comensurabile, ceea ce înseamnă că Platon consideră că Infinitul este în totalitate măsurabil 
şi comensurabil, iraţionalitatea Infinitului fiind exclusă. 

8 „Par ensemble, j’entends de manière générale toute pluralité qui peut être pensée 
comme une unité, c’est-à-dire toute collection d’éléments déterminés qui peut être 
combinée en un tout par une loi”. Cf. Georg Cantor, Gesammelte Abhandlungen, apud. 
Jean-Pierre Belna, Cantor, op. cit., p.134. 

9 „Je crois définir ainsi quelque chose qui s’apparente à l’eidos ou idéa 
platonicienne, ou aussi à ce que, dans le Philèbe, Platon nomme mikton. Il oppose ce terme 
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mulţimea se constituie ca un „amestec” între Infinit (nelimitat) şi Limita înţeleasă 
ca lege de generare a mulţimii, şi totodată, această mulţime reprezintă un număr ce 
ocupă o poziţie intermediară între Unu şi Infinit. Astfel, mulţimea numerelor 
naturale, N, este o mulţime infinită dar care poate fi gândită ca o unitate datorită 
unui principiu de generare comun tuturor elementelor mulţimii, acela al adăugării 
unei unităţi la un număr deja format.10 Totodată, puterea (numărul) mulţimii 
numerelor naturale, 0א, ocupă o poziţie intermediară între 1 şi +∞, Cantor 
demonstrând existenţa unei mulţimi mai mare decât mulţimea numerelor naturale, 
aceea de puterea continuului. Folosind acelaşi procedeu demonstrativ se poate arăta 
însă că există un şir nelimitat de mulţimi de putere din ce în ce mai mare. 11 

Pentru a putea observa rolul lui ² toè peÛrou Þd¡a în teoria Ideilor 
platoniciană va fi necesară o analiză a ceea ce Cantor înţelege prin infinit 
matematic. El distinge între infinitul impropriu şi infinitul propriu-zis, primul 
apărând ca un finit variabil (cu posibilitatea de a creşte sau descreşte peste orice 
limită, dar rămânând totdeauna finit), cel de-al doilea prezentându-se ca un „infinit 
absolut determinat”, iar numerele întregi reale infinite au caracteristicile acestui tip 
de infinit.12 Ca urmare, pentru Cantor infinitul este susceptibil de a fi supus în 
întregime aritmetizării. Dar pentru ca acest lucru să devină posibil matematicianul 
german apelează la aşa-numita ipoteză a continuului, prin care se presupune că 
puterea continuului (mulţimea nenumărabilă a părţilor mulţimii numărabile a 
numerelor naturale) este 1א, de putere imediat superioară puterii „numărabilului”, 
 n urmează o mulţime de putereא Generalizând, după fiecare mulţime de putere .0א
imediat superioară, אn+1 , care este echivalentă cu mulţimea părţilor lui אn. Prin 
ipoteza continuului se presupune cu alte cuvinte posibilitatea comparării universale 
a cardinalilor, ceea ce implică faptul că orice mulţime poate fi bine ordonată şi că 
orice număr cardinal este un 13.א Infinitul propriu-zis cantorian devine aşadar 
aritmetizabil în întregime doar în condiţiile ipotezei continuului. 

„H toè peÛrou Þd¡a platonician comportă o descriere asemănătoare. 
Infinitul poate fi considerat ca Idee, în întregime supus raţionalizării, doar în 
condiţiile deţinerii unei calităţi a continuului. Aşa cum ipoteza continuului permite 
compararea mulţimilor transfinite, tot astfel  ² toè peÛrou Þd¡a dă 
posibilitatea apariţiei măsurabilului, a numărului. În cazul lui Platon ipoteza 
continuului ar putea fi formulată astfel: Infinitul este în întregime „raţionalizabil” 
întrucât Amestecul său cu Limita are întotdeauna ca efect producerea 

 
tout à la fois à l’apeiron, c’est-à-dire l’illimité, l’indéterminé, ce que je nomme infini 
improprement dit, et au péras, c’est-à-dire la limite; il l’explique comme un « mélange » 
ordonné de ces deux derniers termes”. Ibidem, p.213. 

10 Georg Cantor, Fundamentele unei teorii generale a varietăţilor, în Oskar Becker, 
Fundamentele matematicii, trad. din lb. germană Alexandru Giuculescu, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1968, p.330. 

11 Ilie Pârvu, Infinitul şi infinitatea lumii, Bucureşti, Editura Politică, 1985, p.215-
217. 

12 Georg Cantor,  Fundamentele unei teorii generale a varietăţilor, în op. cit., p.314-
315. 

13 Jean-Pierre Belna, op. cit., p.139. 
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măsurabilului. Aceasta este şi concluzia lui Platon în urma „cercetării” naturii celui 
de-al treilea gen,14 cel al Amestecului dintre Limită şi Nelimitat. 

Modalitatea în care Platon concepe Infinitul este aşadar apropiată de aceea pe 
care Cantor o are în vedere In elaborarea teoriei mulţimilor: conceperea infinitului 
ca infinit propriu-zis (sau actual). „H  toè  peÛrou  Þd¡a  prezintă fără 
îndoială aceleaşi caracteristici cu Infinitul doctrinei nescrise platoniciene, la care se 
referă Aristotel atunci când afirmă că Platon, spre deosebire de pythagoreici, 
numeşte Infinitul ca Marele şi Micul.15 Diferenţierea dintre peiron-ul 
pitagoricienilor şi m¡ga kaÜ mikrñn al lui Platon mai comportă însă un aspect: 
în timp ce la primii Infinitul reprezenta o „materie neordonată”, în Philebos 
Infinitul „exprimă un principiu raţional de cantitate a calităţii”;16 altfel spus, în 
timp ce pitagoricienii acceptau infinitul matematic doar „în potenţă”, Platon 
„actualizează” infinitul matematic sub „ipoteza unei continuităţi” considerându-l ca 
totalitate (idee unică).17 Afirmaţia că modalitatea în care Platon înţelege Infinitul în 
Philebos pregăteşte „infinitul potenţial” al lui Aristotel 18 nu se poate susţine fără a 
avea în vedere faptul că în calitate de Idee, Infinitul (Nelimitatul) se constituie ca o 
unitate, ceea ce echivalează cu a afirma că Infinitul este în întregime determinat. 
Însăşi Aristotel, referindu-se la caracteristicile Infinitului platonician, sub forma lui 
m¡ga kaÜ mikrñn, consideră că natura acestuia „are mai degrabă un caracter 
matematic”, decât unul material,19 în teoria Ideilor din cadrul doctrinei nescrise 
platoniciene, m¡ga kaÜ mikrñn având rolul materiei, din care, alături de Unul, 
socotit ca formă, luau naştere Numerele şi Figurile Ideale, iar din acestea, 
totalitatea Ideilor.  
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THE INFINITE AS AN IDEA AND THE CONTINUUM HYPOTHESIS 

 
ABSTRACT 

 
This paper tries to make an analogy between ² toè peÛrou Þd¡a, as it is defined 

in Plato’s Philebos, and Infinite of Cantor’s set theory, relying on the comparison that 
Cantor made between set notion and tò toè miktoè g¡now. Describing ² toè 
peÛrou Þd¡a as having always the possibility of increasing or decreasing without any 
limit, Plato attributes it the continuous quality. As Cantor requires the Continuum 
Hypothesis to aritmetize the Infinite, Plato supposes that ² toè peÛrou Þd¡a possesses 
the quality of tò mllñn te kaÜ ¸tton to rationalize tò peiron. Thus, „the 
mixture” (tò miktñn) of the Infinite (tò peiron) and the Limit (tò p¡raw) yields 
necessarily the measure ( tò m¡tron) and the number (tò riymñw), namely the 
quantity. 
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PROBLEMA COMUNICĂRII ÎN SISTEMUL FILOSOFIC LEIBNIZIAN 
 

Delia - Ana ŞERBESCU 
 
 
 
Una dintre principalele dificultăţi ale sistemului filosofic leibnizian nu doar 

dificil de soluţionat – sau „dizolvat” –, ci şi adesea trecută cu vederea este ceea ce 
am putea numi problema comunicării. E realmente surprinzător cât de rar a fost cel 
puţin semnalată această dificultate în literatura exegetică leibniziană1 şi chiar în 
aceste cazuri ea este rapid expediată, pe baza unor bine cunoscute fragmente din 
Disertaţie metafizică (§§ XXVIII, XXXII)2, preferându-se trecerea 
neproblematică la discutarea mult mai celebrei sale characteristica universalis. 
Uimirea noastră este cu atât mai mare cu cât importanţa acordată de Leibniz 
diferitelor probleme referitoare la limbaj şi comunicare în general a fost unanim 
recunoscută chiar în rândurile celor foarte puţin familiarizaţi cu filosofia 
gânditorului german, cu atât mai mult cu cât sesizarea şi expunerea ei nu solicită 
din partea nimănui vreun efort ieşit din comun. 

O prezentare simplă a problemei comunicării s-ar putea face enumerând trei 
teze importante şi, aparent cel puţin, incompatibile, ale sistemului leibnizian, 
expuse foarte clar în cea mai cunoscută scriere a sa, Monadologia: 

1) Monadele nu comunică între ele, „nu au ferestre”. (MON § 7) 
2) Oamenii sunt alcătuiţi dintr-o monadă-spirit, cu rol dominant, ce guvernează 

şi, totodată, reprezintă trupul, care nu este altceva decât un conglomerat de monade 
„nude”, numite şi entelehii. Esenţială însă este monada-spirit. (MON § 70) 

3) Limbajul este considerat de Leibniz o caracteristică esenţială a fiinţelor 
omeneşti, comunicarea interumană jucând un rol extrem de important în cadrul 
sistemului leibnizian.3(NE C. III) Mai mult chiar, Waterman, în lucrarea sa despre 
corespondenţa dintre Leibniz şi lingvistul Ludolf 4, apreciază că filosoful german 
ar trebui considerat „adevăratul părinte al lingvisticii comparative” precedându-l 
astfel cu trei sferturi de veac pe celebrul William Jones. Importanţa operei 

 
1 Paradoxul comunicării în sistemul leibnizian e semnalat şi de Renato Cristin (Das 

Leibniz-Subjekt, p.163): 
„Die große Neuheit der Leibnizschen Auffassung des Subjektes besteht gerade darin, 

daß Leibniz gerade die Schwierigkeit der intersubjektiven Kommunikation erkennt, indem 
er diese Schwierigkeit durch die theoretische Fiktion der geschlossenen Monade ausdrückt 
und die Lösung dieser Schwierigkeit in Form eines Paradoxes vorstellt.” 

2 “Dumnezeu singur este obiectul imediat al percepţiilor noastre, existând în afara 
noastră; [...] nu există însă cauză exterioară care să acţioneze asupra noastră, exceptând 
pe Dumnezeu singur, şi el singur ni se comunică în chip imediat, în virtutea dependenţei 
noastre continue de el” (DM §§ XXVIII); 

„Dumnezeu singur face legătura şi comunicarea substanţelor; printr-însul 
fenomenele unora se acordă cu ale celorlalţi.” (DM §§ XXXII) 

3 Leibniz scrie aici că scopul principal al limbajului este de a trezi în spiritul 
ascultătorului o ideea asemănătoare celei pe care o are vorbitorul. (NE C. III. Cap. III, § 1) 

4 John T. Waterman, Leibniz and Ludolf on Things Linguistics, p. 61. 
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leibniziene pentru dezvoltarea filologiei este astăzi din ce în ce mai puţin pusă sub 
semnul întrebării5, chiar dacă majoritatea lucrărilor de iniţiere în domeniu continuă 
să ignore aceasta.6 

Dificultatea evidentă de a pune în acord aceste trei teze ar putea, în primul 
rând, genera întrebări cu privire la întemeierea uneia sau alteia dintre ele. S-ar 
putea, astfel, ataca prima teză, susţinându-se că afirmaţia lui Leibniz nu ar privi 
toate monadele, ci numai pe cele inferioare, obiecţia putând fi susţinută, de pildă, 
prin invocarea raportului special dintre monadele superioare, care alcătuiesc, 
împreună cu Dumnezeu, o Cetate a spiritelor. Se poate susţine că ceea ce avea în 
vedere aici Leibniz era tocmai comunicarea dintre un prinţ şi supuşii săi. Chiar 
dacă maniera metaforică de exprimare preferată de filosoful german (nu numai) 
aici ar putea să creeze impresia plauzibilităţii unei astfel de ipoteze, acceptarea ei ar 
conduce la consecinţe ruinătoare pentru întregul sistem. Dacă monadele – fie şi 
doar cele superioare – ar putea comunica, atunci, în termeni leibnizieni, aceasta ar 
însemna că ele ar putea primi ceva din exterior, pierzându-şi astfel caracterul de 
simplitate, care le este esenţial. Pur şi simplu, în acest caz, monadele nu ar mai fi 
monade, consecinţă de care filosoful german era, desigur, pe deplin conştient. 

O altă posibilă ieşire din impas ar putea fi respingerea celei de-a doua teze. Această 
cale ne este sugerată de câţiva exegeţi contemporani7 – nu atât cu referire la problema 
comunicării, cât din motive ce privesc respingerea interpretării sistemului leibnizian ca 
sistem idealist şi favorizarea unei grile realiste de lectură a operei filosofului german – şi 
ea constă, în esenţă, în susţinerea potrivit căreia gânditorul de la Hanovra admitea 

 
5 Aşa cum Benedetto Croce, de pildă, susţinea, nu fără maliţiozitate, în Estetica sa că 

Leibniz face simple „speculaţii asupra limbajului” (p. 276). 
6 Corespondenţa lui Leibniz cu Ludolf şi Nouveaux essais... stau mărturie că Leibniz 

„a făcut studii comparative asupra principalelor familii de limbi cunoscute în epocă, 
ajungând până la protolimbaje, cărora le-a dat anumite nume (protolimbajul din care 
descind toate a fost numit de el, în mod simplu, Ursprache)”. (Waterman, op. cit., p. 60; v. 
şi Constantin Frâncu, Evoluţia reflecţiilor privind limbajul din antichitate până la 
Kant, p. 108, precum şi Scrisoarea lui Leibniz către Joachim Bouvet, 2 (12) decembrie 
1697, în Leibniz korrespondiert mit China, p. 60). 

În ceea ce priveşte lucrările de iniţiere în domeniu, ele continuă să considere 
discursul ţinut de Sir William Jones la 2 februarie 1786, la a treia aniversare a Societăţii 
Asiatice din Calcutta, ca actul de naştere a lingvisticii comparative; acesta, „comentând 
numeroasele similitudini în privinţa rădăcinilor verbelor şi a formelor gramaticale ale 
limbilor sanscrită, greacă şi latină, a declarat «că nici un filolog nu le poate examina pe 
toate trei, fără a crede că toate au izvorât dintr-o aceeaşi sursă, care, poate, nu mai există» 
.” (Waterman, op. cit., p. 60)  

7 Cum ar fi Daniel Garber şi Glenn Hartz. Pentru detalii, v. Glenn A. Hartz, J. A. 
Cover, Space and Time in the Leibnizian Metaphysic, Nous, Volume 22, Issue 4 ( Dec., 
1988), pp. 493-519; Hans Burkhardt, Adam’s Mind and Body, în: Marcelo Dascal, Elhanan 
Yakira (eds.), Leibniz And Adam, Tel Aviv University Publishing projects Ltd., 1993, pp. 
39-56; Jean-Baptiste Rauzy, Leibniz, nominalist and idealist. Reply to Dan Garber, e-text, 
http://www.sas.ac.uk/aristotelian_society/pdf/Rauzy.pdf(16.04.2005); Justin E. H. Smith, The 
Leibnizian Organism Between Cudworth’s Plastic Natures and Locke’s Thinking Matter, 
comunicare prezentată la Colloque International G.W. LEIBNIZ, Nouveaux essais sur 
l'entendement humain 1704 – 2004, Montréal, 2 octobre,2004, e-text, 
http://www.bib.umontreal.ca/colloqueNE/textes_des_communications/liste.html(24.02.2005) 
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considerarea corpurilor organice ca unităţi independente de minte, ceea ce permite 
renunţarea la ipoteza monadei dominante. Se respinge astfel interpretarea ansamblurilor 
de monade ca simple fenomene, perspectiva fenomenalistă – de altfel excesiv de 
simplificatoare – asupra concepţiei leibniziene fiind astfel subminată. Urmărindu-se 
fundarea unei interpretări realiste a filosofiei lui Leibniz, se propune în acest sens o 
reconstrucţie mereologică a monadologiei, menită să evite conceperea, de pildă, în cazul 
omului, a monadei-spirit ca fiind rigid separată de corpul care-i corespunde. În această 
versiune, independenţa de minte a monadelor ce alcătuiesc întregul unei fiinţe superioare 
– precum omul – este fundamentul independenţei de minte a întregului ansamblu de 
monade constituente, ceea ce ar putea conduce la concluzia, considerăm noi, că 
monadele superioare nu ar fi decât ceea ce am putea numi „mintea” ansamblului de 
monade care alcătuieşte omul, fără însă ca aceasta să se identifice cu trupul, corpul fiind, 
evident, un întreg alcătuit din părţi (monadele nude), pe când monada-spirit (din 
exemplul considerat) este, prin definiţie, simplă, deci fără părţi. Deşi simplă, monada-
spirit ar putea fi o proprietate emergentă a ansamblului de monade ce alcătuieşte corpul 
care-i corespunde, după modelul propus în concepţiile fizicaliste al emergenţei minţii pe 
creier. În acest caz, problema comunicării s-ar reduce la cea a interacţiunii dintre 
corpurile concepute ca unităţi independente de minte. Chiar dacă promiţătoare, această 
direcţie trebuie să concilieze mai întâi punctul de vedere propus în privinţa corpurilor 
având o unitate organică cu ierarhia monadelor prezentată de Leibniz în Monadologie 
(§§ 19-30), înainte de a putea fi luată în mod serios în considerare. 

O a treia cale de evitare a paradoxului leibnizian referitor la comunicare ar 
consta, desigur, în contestarea tezei potrivit căreia filosoful german acceptă 
limbajul ca esenţial uman, definitoriu pentru specia noastră – şi în general pentru 
monadele-spirite. S-ar putea susţine, pe baza anumitor fragmente ale operei sale, că 
această comunicare dintre oameni este doar una aparentă, acceptându-se astfel 
izolarea fiinţelor superioare în sensul în care Leibniz nu oboseşte să reafirme că 
„monadele nu au ferestre”. Oamenii ar fi concepuţi din această perspectivă ca nişte 
muzicieni aflaţi la distanţe suficient de mari pentru a nu se auzi reciproc, care îşi 
interpretează partitura în mod independent, contribuind însă fiecare la marea 
armonie universală pe care doar dirijorul – nu e greu de ghicit cine ar fi acesta... – 
este în stare s-o perceapă. Soluţia aceasta ar fi sprijinită şi de importanţa pe care 
Leibniz o acordă termenului de expresie – fiecare monadă exprimă lumea în propria 
sa manieră, aşa cum un oraş poate fi văzut dintr-un mare număr de unghiuri  –, de unde 
s-ar putea conchide că ceea ce este numit multi-perspectivismul leibnizian8 oferă o 

 
8 “[A] different epistemological strategy emerges, which might be called «multi-

perspectivism». Whereas the former strategy [the Cartesian one, n. ns., D.Ş.]  is self-
centered, its alternative is other-oriented. It emphasizes cooperation rather than work 
performed in isolation, public debate rather than lonely meditation, the need to elevate 
oneself above one's epistemic limitations by trying to look at things from the perspectives of 
other monads rather than concentrating exclusively on one's own perspective. All this in 
order to be able to see the global as well as the punctual, complexity and variety as well as 
unity, so as to account for the harmony of the universe, which is nothing but unity in 
multiplicity.” (Marcelo Dascal, Leibniz and epistemological diversity, secţ. IV, în: Unità e 
molteplicità nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz. Simposio Internazionale, 
Roma, 3-5 ottobre 1996, a cura di A. Lamarra e R. Palaia, Leo Olschki Editore, Firenze, 
2000, pp. 15-37; v. şi Marcelo Dascal,  Leibniz pluriel, e-text, 
http://www.tau.ac.il/humanities/philos/dascal/papers/leibnizpluriel.htm  (19.07.2004).. 
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soluţie (şi) pentru această dificultate. Rămâne însă de văzut dacă preţul plătit 
pentru ea – solipsismul – nu este cumva prea mare... 

Fiecare dintre căile schiţate mai sus oferă suficiente justificări pentru a fi cel 
puţin menţionate într-o discuţie preliminară a posibilelor soluţii ale problemei 
comunicării în sistemul leibnizian, dar senzaţia celui care le analizează este că nici 
una din aceste variante nu pare să conducă la un progres în această chestiune. 
Obstacolul, în acest caz, poate fi unul de altă natură şi anume de ordin 
metodologic. Presupoziţia comună celor trei căi amintite era, evident, aceea că nu 
pot fi acceptate simultan cele trei teze în cadrul unui sistem filosofic –  însăşi 
sistemicitatea acestuia fiind, bineînţeles, condiţionată de coerenţă – ele neputând fi, 
ca atare, susţinute împreună fără contradicţie. Or, aici apare una dintre capcanele 
obişnuite ale celui care se aventurează în labirintul leibnizian: stilul accesibil, 
rareori riguros – exoteric, cum prefera filosoful german să-i spună – creează 
adeseori iluzia accesibilităţii şi în ceea ce priveşte conţinutul; dacă Leibniz „uită” 
adesea să distingă planurile ontologice aflate în discuţie, nu este mai puţin adevărat 
că cei mai importanţi destinatari ai textelor sale erau aceia de mult familiarizaţi cu 
filosofia, pentru care aspectele stilistice nu reprezentau un impediment în buna 
înţelegere a ideilor sale. 

Care ar fi atunci ieşirea din labirint? Calea disoluţiei labirintului ar putea fi, 
desigur, urmată, preţul fiind, însă, mult prea mare: hipersimplificarea sistemului 
leibnizian, cu deformarea acestuia şi ratarea, în consecinţă, a celor mai importante 
aspecte ale sale. O cale mai elegantă ar fi, credem, distingerea planurilor ontologice 
implicate în discuţie şi apoi evaluarea celor mai semnificative soluţii ale problemei 
comunicării. Concluziile ar fi astfel mult mai bine fundamentate şi ar permite 
propunerea unor direcţii de abordare ulterioară care s-ar putea dovedi mult mai 
fructuoase decât cele urmate până acum. 

Recitind fie şi rapid cele trei teze, vom constata, desigur, fără a fi nevoie de o 
deosebită familiarizare cu filosofia în general sau cu opera leibniziană în special, 
că: în cazul celei dintâi discuţia priveşte un nivel fundamental – nivelul entităţilor 
elementare –, în cazul celei de-a doua teze, discuţia priveşte nivelul pe care l-am 
putea numi macrofizic, în sensul de nivel al corpurilor, al fenomenelor observabile, 
iar în cazul celei de-a treia teze, discuţia are ca obiect limbajul. Se poate, prin 
urmare, constata că primele două teze au ca obiect entităţi de pe nivele ontologice 
diferite, iar limbajul poate fi abordat cu ajutorul acelor entităţi mentale (entia 
rationis) – aflate, la rândul lor, pe un al treilea nivel ontologic, diferit de cele 
amintite mai sus – în rândul cărora erau „exilate” numerele, împreună cu spaţiul şi 
timpul, întreaga discuţie putând fi astfel relansată de pe această bază.  

Dificultăţile nu sunt însă înlăturate nici prin aceasta: acceptând că cele trei 
teze privesc entităţi de pe nivele ontologice diferite, nu este încă soluţionată 
problema comunicării: chiar pe nivele distincte fiind, trebuie explicat cum, pornind 
de la nivelul monadelor care nu comunică între ele, se ajunge la cel al oamenilor 
pentru care comunicarea joacă un rol central. Trebuie clarificată, prin urmare, 
relaţia dintre nivelele ontologice ale sistemului leibnizian implicate în problema 
comunicării. Cum statutul relaţiilor în sistemul leibnizian este deja supus 
numeroaselor controverse, cu atât mai multe dificultăţi vor apărea într-o încercare 
de a clarifica statutul relaţiilor dintre nivelele ontologice.  
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Se pot distinge în principal trei posibile modalităţi de a elucida relaţia dintre 
cele două nivele ontologice principale implicate în problema comunicării. Ele s-ar 
baza pe: 

1) presupunerea divinităţii ca intermediar;  
2) presupunerea supervenienţei nivelului corporal pe cel al monadelor; 
3) presupunerea rolului central al metaforei miroir vivant în clarificarea 

relaţiilor intermonadice. 
Ne propunem să analizăm pe rând în cele ce urmează aceste posibile soluţii. 
Prima variantă este şi cea mai cunoscută, ea bazându-se pe câteva fragmente 

din Disertaţie metafizică (§§ XXVIII, XXXII, XXXV-XXXVI) [dar şi MON § 
84]. Leibniz afirmă, se susţine, în această lucrare, că monadele superioare, spiritele, 
ar comunica între ele, dar această comunicare s-ar reduce de fapt la „conversaţia” 
fiecărei monade cu Dumnezeu. Deşi problema comunicării pare astfel să-şi 
găsească soluţia, se poate constata uşor că ea este de fapt doar o pseudo-soluţie şi 
aceasta deoarece divinitatea însăşi este considerată de Leibniz o monadă, mai exact 
„monada monadelor”, iar acceptarea susţinerii potrivit căreia aceasta comunică fie 
şi doar cu monadele superioare încalcă atât statutul ei de monadă, cât şi pe cel al 
spiritelor, care nu vor mai fi astfel „fără ferestre”. Consecinţa este desigur 
inacceptabilă pentru sistemul leibnizian.  

Cea de-a doua variantă presupune acceptarea susţinerii potrivit căreia o 
reconstrucţie acceptabilă a sistemului leibnizian ar permite utilizarea conceptului de 
supervenienţă şi a celui corelat, de macrocauzare. Ideea nu mai reprezintă astăzi o 
noutate, ea fiind sprijinită atât de încercările filosofului german de a descoperi o logică 
„mai naturală”, cât şi de ezitările sale de a folosi, în anumite contexte, conceptul de 
cauzare. S-a susţinut, pe baza unor fragmente considerate relevante, că viziunea lui 
Leibniz despre relaţiile dintre nivelul corporal şi cel al monadelor ar putea fi clarificată 
cu ajutorul supervenienţei, în sensul că relaţiile de cauzare prezente la nivelul 
monadelor – mai exact între percepţiile succesive ale unei monade – s-ar afla la baza 
relaţiilor de macrocauzare ––de la nivelul corporal.9 Prin urmare, în cazul comunicării 
dintre oameni, aceasta ar fi doar aparentă, având însă ca temei relaţiile de cauzare 
dintre percepţiile monadei. Soluţia este însă dificil de acceptat, pe de o parte prin 
complicaţiile pe care le introduce în interpretarea sistemului leibnizian, pe de altă parte 
prin insuficienta fundare textuală a susţinerii potrivit căreia filosoful german utilizează 
conceptul de supervenienţă – cu atât mai mult cu cât el nu foloseşte această denumire –
, iar pe de altă parte pentru că permite menţinerea unei importante dificultăţi legate de 
problema comunicării şi anume aceea că, elucidând anumite corelaţii, nu permite 
clarificarea satisfăcătoare a raportului dintre cauzarea la nivel intramonadic şi 
comunicarea interumană, recurgându-se tot la adăugarea ipotezei leibniziene a 
armoniei prestabilite, fără a oferi clarificări suplimentare faţă de binecunoscuta ipoteză 
a filosofului german. În concluzie, introducând numeroase complicaţii fără să ofere 
clarificări importante ale concepţiei leibniziene despre comunicare, nici această soluţie 
nu ni se pare acceptabilă. 

 
9 V., de ex., Hidé Ishiguro, Leibniz’s Philosophy of Logic and Language, 2nd ed., 

Cambridge University Press, 1990 (ed. I: Duckworth, 1972), în special pp. 35, 135-137, 
217; Arto Repo, Leibniz and Supervenience, în: Hans Poser (ed.), Nihil sine ratione. VII. 
Internationaler Leibniz – Kongreß, Vorträge 3. Teil, 10-14 Sept. 2001, Berlin, pp. 1049-
1051. 
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Cea de-a treia variantă ne-a fost sugerată de un studiu al Cristinei Marras referitor la 
utilizarea metaforei miroir vivant în cadrul filosofiei leibniziene. Susţinând ideea că 
metaforele au în sistemul amintit un rol esenţialmente cognitiv, autoarea10 propune o 
abordare aparte a relaţiilor de cauzare (desigur, aparentă) la nivel corporal – abordare bazată 
pe ideea construirii unor relaţii intermonadice pornind de la tema centrală în filosofia 
leibniziană a reflecţiei universului de către fiecare monadă în parte, astfel încât fiecare 
dintre ele va fi o expresie nu doar a universului în ansamblu, ci şi a fiecărei monade în parte 
şi chiar, în cazul monadelor superioare, a ei însăşi. Imaginea oglinzilor care se reflectă 
reciproc la infinit e menită să clarifice modalitatea complexă în care se combină 
„pluralitatea cu unitatea, autonomia cu interdependenţa, dinamismul şi completitudinea”11. 
O imagine mai clară corespunde unei „oglinzi vii” mai active, care, în raport cu alte 
monade inferioare din acest punct de vedere, va juca rolul de agent cauzal – evident, unul 
doar aparent. Chiar şi diferitele limbi se reflectă reciproc, la fel cum între minte şi limbaj 
relaţia este tot una de oglindire. Se poate ajunge, pe această cale, la o soluţie elegantă a 
problemei comunicării, evitându-se atât complicaţiile inutile, cât şi reducţionismul de care, 
în mod inevitabil, complexa filosofie leibniziană a fost rareori ferită.  
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THE PROBLEM OF COMMUNICATION IN LEIBNIZ’S  
PHILOSOPHICAL SYSTEM 

 
ABSTRACT 

 
 Leibniz’s contribution to the study of language is today well-known not only to 

philosophers, but also to intellectuals of other specialties, which makes more interesting the 
obvious fact that one of the most puzzling difficulties of his system is almost entirely 
ignored. What I choose to label “the problem of communication” was noticed before, but 
seems to have been considered a minor issue in Leibnizian exegesis. I expose here some of 
the reasons that apparently lead to this situation and subsequently study three ways 
followed – or to be followed – more or less successfully in the attempt to get rid of this 
paradox without falsifying Leibniz’s thought.  
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CONCEPTUL DE RELAŢIE ÎN OPERA LUI MIRCEA FLORIAN 
 

ILIE PINTEA 
 
 
 
În ciuda faptului că a considerat relaţia drept o categorie de o importanţă 

extremă – cel puţin la fel de importantă ca şi substanţa, spunea el – Mircea Florian nu 
i-a acordat acesteia o analiză la fel de minuţioasă precum altor teme centrale din opera 
sa, cum ar fi datul, obiectul, subiectul, experienţa etc. Din această cauză, 
obscurităţile în legătură cu problema aici în discuţie nu lipsesc. Tocmai de aceea, se 
impune ca necesară o reconstrucţie exegetică a conceptului de relaţie, prin apel la 
locurile din operă în care filosoful nostru discută această chestiune. Cu alte cuvinte, va 
fi vorba să căutăm piesele de puzzle risipite în diferite scrieri pentru a (re)compune 
jocul în aşa fel încât să poată fi cuprins într-o unică privire. Mai precis, vom încerca în 
rândurile ce urmează să descifrăm esenţa conceptului de relaţie, precum şi formele 
specifice pe care el le îmbracă în viziunea lui Mircea Florian. 

 
NOŢIUNEA DE RELAŢIE 
Din punct de vedere logic, filosoful român consideră că noţiunea de relaţie se 

înrudeşte cu cea de esenţă şi cea de unitate (în sensul restrâns al acestui termen), 
aceste noţiuni fiind văzute ca nişte „specii” ale universalului1. De altfel, în 
Recesivitatea ca structură a lumii – unde întâlnim o analiză mai puţin pasageră a 
conceptului de relaţie – relaţia este cercetată în opoziţia ei recesivă cu esenţa. 
Aflăm aici că esenţa reprezintă o formă a unităţii; anume reprezintă sensul 
restrâns al acestei din urmă noţiuni, sens ce semnifică legătura dintre individ şi 
specia sa, ori dintre un gen inferior şi altul imediat superior. Sensul larg al 
„unităţii” cuprinde, însă, după Florian, şi legătura pe care o presupune relaţia, 
legătura dintre cele două relate ca suport al relaţiei. De pildă, legătura dintre două 
obiecte ce se aseamănă, cea dintre cauză şi efect etc.2  

Florian notează că din cauza acestui echivoc pe care-l conţine „unitatea”, în 
istoria filosofiei nu au lipsit tendinţele de a vedea în „relaţie” unitatea însăşi. Aşa 
au făcut, spune el, Kant şi unii dintre neokantieni, atribuind „relaţiei” un caracter 
dominant în raport cu „esenţa” şi „unitatea”. 

Pentru a pune în evidenţă distincţia pe care el o face între unitate şi relaţie, 
Florian recurge la un exemplu. Fiind daţi doi indivizi, unul mai în vârstă şi altul 
mai tânăr, iar între ei existând mai multe asemănări genetice, putem spune că unul 
este „tatăl”, iar celălalt „fiul”; sau că între ei există o relaţie de  paternitate şi 
filiaţie. Luaţi fiecare în parte, tatăl şi fiul sunt unităţi cu existenţă separată, de sine 
stătătoare. Ca „tată” şi „fiu”, însă, ei sunt priviţi întotdeauna în raport unul cu altul, 
căci tatăl nu poate fi „tată” decât în raport cu fiul şi reciproc. Cu alte cuvinte, 
                                                 

1 Mircea Florian, Reconstrucţie filosofică, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1943. Cf. idem, 
Logică generală, Bucureşti, Editura Antet, f.a., ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Nicolae 
Gogoneaţă şi Ioan C. Ivanciu, p. 168, 170 sq. 

2 Idem, Recesivitatea ca structură a lumii, Buc., Ed, Eminescu, 1983, ediţie îngrijită, 
studiu introductiv şi note de N. Gogoneaţă, I. C. Ivanciu, vol. 1., p. 101 
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paternitatea şi filiaţia ca relaţii cer prezenţa a doi termeni, a doi indivizi, fără de 
care nu vom putea vorbi despre paternitate sau filiaţie. Or, tocmai acesta este 
caracterul determinant al relaţiei în genere: ea cere întotdeauna prezenţa a doi 
termeni prealabili, a două existenţe între care să existe o anumită legătură. Tocmai 
din acest motiv, Florian consideră că relaţia este nu doar diferită de esenţă şi 
unitate, ci şi recesivă/secundară în raport cu ele, întrucât relaţia nu poate exista 
fără unităţile individuale relate.3  

Dat fiind că Florian defineşte relaţia ca fiind „legătura” dintre cele două 
relate, nu trebuie să înţelegem că ea este ca un al treilea termen pe lângă relate. De 
altfel, gânditorul ne şi previne că relaţia nu este o existenţă separată faţă de relate, 
ci este doar diferită, în plan conceptual, de ele. Dacă s-ar accepta „separaţia”, 
spune el, atunci s-ar cădea în regresul la infinit implicat în paradoxul „celui de-al 
treilea om”. Adică, admiţând relaţia ca un al treilea termen care să lege între ele 
relatele, atunci ar trebui să admitem şi un al patrulea termen care să pună în 
legătură relaţia cu cele două relate luate împreună ş.a.m.d.4 

Analiza logică a conceptului de relaţie este însoţită şi de câteva precizări din 
perspectivă ontologică. Astfel, din punct de vedere ontologic, relaţiile ţin de planul 
obiectiv al realităţii. Ele nu constituie ceva „subiectiv”, ceva „creat” de subiect, de 
gândire, ca o sinteză a percepţiilor şi senzaţiilor izolate, aşa cum au considerat 
mulţi filosofi moderni şi contemporani. Dimpotrivă, ele sunt obiecte ale cunoaşterii 
şi anume obiecte de tip suprareal sau neutral, la fel ca şi obiectele logico-
matematice. Apoi, obiective fiind, trebuie subliniat că, după Florian, relaţiile nu 
sunt percepute drept ceva separat de obiecte – căci ele nu au existenţă separată – ci 
ele sunt co-percepute, sunt implicate în perceperea efectivă a lucrurilor.5 

Aşa cum s-a putut vedea mai sus, autorul cercetat aici operează o distincţie 
netă între relaţia ca atare şi relate sau relativi. Foarte pe scurt spus, pentru el, şi 
relaţia şi relatul presupun doi termeni. Dar, în timp ce relaţia reprezintă legătura 
dintre doi termeni, relatul este unul dintre cei doi termeni aflaţi în legătură şi este, 
totodată, suportul sine qua non al relaţiei.6 Aşadar, dintre relaţie şi relate, accentul 
ontic cade pe cele din urmă. La fel ca şi unii (neo)realişti (Russel, de exemplu), care 
spuneau că nu există relaţii fară relate, şi Florian afirmă că nu există „raporturi 
fără suporturi”7, afirmaţie care subliniază preeminenţa ontică a unităţii faţă de 
relaţie. 

 
3 ibidem, p. 102 sqq 
4 ibidem, p. 104 
5 ibidem, p. 106 
6 Vezi nota 60 la categoriile lui Aristotel în Organon, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1957, 

traducere, studiu introductiv, introduceri şi note de Mircea Florian, vol. I, p. 146. În acest 
context, Florian îi reproşează lui Aristotel că nu a făcut distincţia amintită, el vorbind nu 
despre relaţie, ci doar despre relativi. De asemenea, spune Florian, Aristotel nu a acordat 
importanţa logică cuvenită relaţiei, subordonând-o, oarecum, cantităţii, în timp ce după 
gânditorul român relaţia este o categorie la fel de importantă ca şi substanţa, căci ultimele 
şase categorii aristotelice (loc, timp, activ, pasiv, posesie şi poziţie) se reduc la ea. Cf. 
ibidem, p. 110. vezi, de asemenea, Recesivitatea … , ed. cit.,  vol. I, p. 208.  

7 v. Recesivitate … , ed. cit., vol. I, p. 210 şi 223.    
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FORMELE SAU TIPURILE DE RELAŢIE 

Dacă analiza pe care Florian o face conceptului de relaţie ca atare este mai 
sumară, mult mai elaborată este discuţia despre diferitele forme/tipuri pe care le 
îmbracă relaţia. Trebuie subliniat încă de la început că filosoful român se fereşte să 
folosească expresia „specii de relaţie”, preferând cuvinte precum „clase”, „tipuri” sau 
„forme” pentru a denumi varietăţile sub care ni se prezintă relaţia. De altfel, el chiar 
afirmă că relaţia este un „gen unic”, fără specii. Aşa cum am arătat mai înainte, pentru 
Florian relaţia este un sub-gen al unităţii, alături de esenţă, pentru că amândouă 
semnifică o legătură sau o unitate. Dar, în timp ce esenţa presupune diferenţierea în 
specii multiple, relaţia se prezintă identic în toate întruchipările sale. Orice formă ar lua, 
relaţia este întotdeauna o legătură între două lucruri, între două relate. Dacă, totuşi, 
Florian vorbeşte despre anumite „clase” de relaţii, o face nu pentru că relaţiile sau 
„legăturile” sunt diferite, ci pentru că tipurile de obiecte, de relate, sunt diferite. 
Diferenţierea între „clase” sau „tipurii” de relaţii se face, deci, în funcţie de criterii 
exterioare şi nu interioare relaţiei înseşi. În aceeaşi ordine de idei, putem spune că – din 
perspectiva „arborelui lui Porphir” – Florian distinge relaţiile între ele nu în funcţie de 
„diferenţa” lor specifică, ci şi în funcţie de un „propriu” al acestora.  

Oricum, analizând şi comparând diversele locuri în care Florian vorbeşte 
despre „clasele” sau „tipurile” de relaţii, putem degaja următoarea clasificare 
sintetică a acestor forme:  

1. Relaţia de asemănare 
2. Relaţia de deosebire 
3. Relaţia de coordonare sau ideală 
4. Relaţia de acţiune sau reală, care cuprinde: 

• cauzalitatea şi, ca sub-formă a ei: 
• relaţia subiect–obiect, implicată în procesul de cunoaştere 
• finalitatea  

5. Relaţia recesivă8 
 
Despre asemănare şi deosebire în calitatea lor de forme tipice ale relaţiei în 

genere nu sunt multe de spus, pentru că Florian nu le discută în această calitate a lor. În 
capitolul – scurt, de altfel – din Recesivitatea ca structură a lumii, dedicat acestor două 
„categorii”, gânditorul român le subliniază importanţa ontologică şi formală, arătând că 
asemănarea şi deosebirea sunt constitutive pentru realitate , iar în calitatea lor de categorii 
explicative reprezintă suportul celorlalte categorii recesive. Ca relaţii, ar fi de notat doar 
că Florian consideră că nici asemănarea şi nici deosebirea nu admit variaţii de grad. Dacă 
vorbim despre „grade de asemănare/deosebire”, spune el, o facem numai la modul 
figurat. Căci, indiferent de numărul de note ce produc asemănarea sau deosebirea, 
asemănarea şi deosebirea ca atare rămân aceleaşi.  

 Cel de-al treilea tip de relaţie – relaţia de coordonare – este reprezentat de 
modul de a fi al valorii/valorilor. Pentru Florian, valoarea nu este ceva „absolut”, 
ceva care fiinţează prin sine însuşi, ceva care să aibă existenţă separată. 
Dimpotrivă, valoarea îşi declină existenţa printr-o dublă raportare: atât la obiect, 
cât şi la subiect. Valoarea se întemeiază prin faptul că ea este ceva într-un obiect 
şi, totodată, ea este prin om şi pentru om.9 

 
8  
9 Pentru această problematică, a se vedea Logica generală, ed. cit., p. 167 sqq., 

Recesivitatea … , vol. I, pp. 121, 368 şi 370 precum şi Reconstrucţie filosofică, ed. cit., p. 175 
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Numai în prezenţa simultană a obiectului şi a subiectului valorizator, putem 
vorbi de valori. Pentru a exista, ele au nevoie, deci, în egală măsură atât de nişte 
suporturi obiective, cât şi de unele subiective, din a căror relaţionare să se nască. 
Suporturile obiective sunt date de anumite valenţe sau perfecţii ale obiectului, cum 
ar fi de pildă valoarea de adevăr a unei propoziţii sau proprietatea estetică a unei 
opere de artă. De cealaltă parte, suporturile subiective ale valorii sunt date de: 

a. Factorul emoţional, adică  sentimentul sau plăcerea resimţită de subiect în 
actul evaluării; 

b. Factorul kinestezic, sau senzaţiile organice ce dau sentimentul de înălţare 
în preajma valorilor; 

c. Factorul intelectual, care realizează cunoaşterea valorii (în timp ce primele 
două implică „trăirea” acesteia).10 

Valoarea ca relaţie este denumită deci de către Mircea Florian „relaţie de 
coordonare” tocmai pentru că ea îşi capătă fiinţa din raportul reciproc dintre 
„valenţele” obiectului şi „structurile psihice” ale subiectului. Definind valoarea ca 
pe o „relaţie de coordonare”, Florian consideră că se poate oferi şi explicaţia 
varierii istorice a valorilor: chiar dacă obiectul nu-şi schimbă structura, el poate 
înceta să mai fie socotit valoros atunci când se schimbă structura subiectului 
evaluator, în funcţie de condiţii istorice noi.11 

Relaţia de acţiune sau de dependenţă are la rândul ei două forme: 
cauzalitatea propriu-zisă (numită de Florian şi „cauzalitate eficientă”) şi 
finalitatea (să-i zicem „cauzalitatea orientată”). În cadrul cauzalităţii propriu-zise, 
Florian mai identifică o formă particulară a acesteia, anume relaţia „psihologică” 
secundară ce apare, în procesul de cunoaştere, între subiect şi obiect. 

Cauzalitatea în sens larg (cel ce include şi finalitatea) este considerată de 
Florian drept constitutivă realităţii. De altfel, pentru el, a fi real înseamnă „a fi în 
relaţie de acţiune cu lumea, a fi în lume, a fi în circuitul acţiunilor şi 
reacţiunilor”12. Cauzalitatea ca atare presupune, în viziunea gânditorului, trei 
aspecte principale ce sunt reciproc solidare. Ea presupune, astfel, o succesiune în 
timp a cauzei şi efectului, necesitatea legăturii dintre ele şi producerea efectului 
de către cauză. „Solidaritatea reciprocă” a acestor trei aspecte rezidă în faptul că 
ele se explică unul prin altul. Anume, cauzalitatea presupune o succesiune 
temporală, dar o succesiune în care secventul decurge cu necesitate din antecedent 
în sensul că primul este produs de cel de-al doilea13. 

Adâncind şi mai mult analiza coonceptului de cauză, Florian se foloseşte, 
pentru a-l lămuri, de un concept corolar, cel de condiţie. Pentru gânditorul român, 
cauza nu este un ce singular, ci reprezintă complexul unor condiţii distincte, dintre 
care unele sunt principale iar altele secundare. Condiţiile principale sunt condiţia 
eficientă sau „activă” şi condiţia fundamentală sau „pasivă”. Condiţiile secundare 
sunt date în funcţie de contextul în care funcţionează cauzalitatea. Ca schemă 
generală, avem de-a face cu un raport cauzal atunci când un lucru individual 
acţionează asupra unui alt lucru individual pentru a produce efectul ca o schimbare 

 
10 Recesivitatea … , vol. I, pp. 359 şi 362 
11 ibidem, p. 369 
12 ibidem, p. 370 
13 ibidem, p. 383 
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în lucrul pasiv. Cu un exemplu: soarele, prin căldura sa (condiţia eficientă) 
acţioneză asupra argilei umede (condiţia fundamentală) uscând-o (efectul).14 

De cealaltă parte, finalitatea nu reprezintă pentru filosoful român o specie de 
relaţie net diferită de cauzalitate, ci reprezintă conexiunea, convergenţa seriilor 
cauzale către un scop unic, reprezintă aşa-zisa lor „orientare”. Am spus „aşa-zisa 
«orientare»” deoarece Florian nu consideră finalitatea ca pe ceva suprapus 
cauzalităţii propriu-zise şi nici ca pe o existenţă de facto în sânul realităţii. 
Finalitatea nu este, după el, reală, ci doar aparentă. Adică, natura nu funcţionează 
finalist, ci ca şi cum ar urmări o finalitate, anumite scopuri. De aceea, Florian 
declară că finalitatea este recesivă faţă de cauzalitate, este subordonată acesteia.15 
Acest mod de a concepe finalitatea îl ajută pe filosoful nostru să ţină calea de 
mijloc între finalism şi respingerea totală a finalităţii. Ca şi Kant, el arată că în timp 
ce cauzalitatea este necesară şi constitutivă pentru realitate, finalitatea este doar 
regulativă. 

În contextul discuţiei despre cauzalitate ca relaţie de acţiune, survine şi un 
aspect al problemei cunoaşterii, deoarece în articulaţiile modului în care Florian 
pune problema în cauză apare întrebarea dacă actul cunoaşterii este o relaţie sau 
dacă el conţine o relaţie şi care este aceasta. Trebuie notat că întrebarea amintită nu 
se naşte în interiorul concepţiei lui Mircea Florian, ci este o provocare externă. El a 
clamat tot timpul – de la primele scrieri la „testamentara” Recesivitate ca structură 
a lumii – ideea conform căreia cunoaşterea NU este o relaţie. Totuşi, respingând 
definiţia cunoaşterii ca relaţie (definiţie răspândită la unii filosofi din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, prezentă şi la Nicolai Hartmann), Florian nu 
respinge întru totul prezenţa relaţiei în câmpul cunoaşterii. El are însă grijă să arate 
că relaţia dintre subiect şi obiect nu este prezentă nici la nivelul logic şi nici la cel 
ontologic al cunoaşterii, ci numai la cel psihologic. Din punct de vedere logic, 
subiectul şi obiectul nu sunt în relaţie unul cu celălalt, ci fiecare cu un al treilea, 
anume cunoştinţa pe care subiectul o posedă în legătură cu obiectul. Din punct de 
vedere ontologic, ele iar nu sunt în relaţie, deoarece în acest plan cunoştinţa este o 
posesie nemijlocită a obiectului de către subiect. Abia în planul psihologic al 
cunoaşterii îşi găseşte loc relaţia, dar nici aici nu este constitutivă, ci doar 
secundară. Cum este prezentă relaţia în acest plan? Realismul ontologic – concepţia 
profesată de Mircea Florian – spune că, dacă în planul ontologic al cunoaşterii 
subiectul posedă chiar obiectul şi nu o „copie” sau o „imagine” a lui, în plan 
psihologic cunoaşterea obiectului de către subiect este mijocită de percepţii, 
senzaţii, reprezentări, care relaţionează subiectul şi obiectul (relatele). Senzaţia, 
percepţia şi reprezentarea nu constituie cunoaşterea însăşi, ci „o condiţie realistă a 
ei”.16 Sau, altfel spus, cunoaşterea în sine nu este o relaţie, ci doar se întemeiază pe 
relaţie, în planul „psihologic” al desfăşurării ei. 

Ultima dintre formele de relaţie pe care le-am identificat la Florian este 
relaţia recesivă sau recesivitatea. Termenul ca atare este împrumutat de către 
filosoful român din biologie, unde este folosit – cum ştim – pentru a denumi 
caracteristicile genetice secundare prin raport cu cele dominante. Florian, însă, îl 

 
14 ibidem, p. 385 
15 ibidem, p. 397 sqq 
16 ibidem, p. 375; cf. p. 401 sqq 
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resemnifică filosofic, ridicându-l la un grad mai înalt de generalitate, cu aplicaţie 
aproape universală. Noua semnificaţie a termenului ar consta, în esenţă, în ideea că 
structura lumii se întemeiază pe o „disimetrie profundă”. Această disimetrie constă 
în împrejurarea că structura lumii este astfel constituită, încât ea poate fi redată prin 
recurs la termeni antitetici, polari, dintre care unul este dominant şi primordial, iar 
celălalt este recesiv, secundar, dar nu lipsit de o profundă semnificaţie.17 

În Recesivitatea ca structură a lumii , Florian identifică mai multe perechi de 
dualităţi categoriale recesive. Aceste perechi de termeni sunt alcătuite din noţiunile 
filosofice cele mai generale, noţiunile prime. Ca şi W. Wundt, Florian consideră că 
aceste noţiuni sunt abstracte şi corelative. Dar, spre deosebire de acesta, gânditorul 
român arată că împerecherea acestor termeni nu este opera gândirii, ci este opera 
realităţii însăşi, a faptelor, gândirea nefăcând decât să o constate. Opoziţia lor (una 
de tip contrar şi nu contradictoriu) este dată în realitatea însăşi,18 căci asemănarea 
şi deosebirea, unitatea şi multiplicitatea, materia şi spiritul etc. se află în mod real 
în relaţie de opoziţie, iar nu pentru că gândirea le pune să se opună. 

După cum se poate vedea, concepţia recesivităţii poate fi numită ca fiind una 
dualistă. Dar trebuie notat dintru început că avem de-a face cu un fel special de 
dualism, deoarece această concepţie nu se întemeiază pe o unică dualitate, ci pe un 
sistem (rapsodic) de dualităţi sau cupluri recesive. Dualismul de tip recesiv îi apare 
lui Florian ca fiind poziţia filosofică cea mai convenabilă, întrucât ea evită 
înfundăturile la care duceau alte poziţii filosofice anterioare. Ea evită riscurile 
monismului, care ori se înfundă în postularea unei unităţi artificiale a lumii, ori 
inventează o „sinteză” la fel de artificială; ea evită, de asemenea, şi neajunsurile 
dualismului tradiţional, care recurge la cele mai ciudate subterfugii pentru a arăta 
comunicarea dintre cele două „substanţe”. Subterfugiile, invenţiile şi artificialităţile 
n-ar mai fi necesare în cadrul concepţiei recesivităţii, deoarece unitatea este 
descoperită în realitatea însăşi, în lucruri, ca o unitate de relaţie.19 O altă notă 
caracteristică a acestui tip de dualism este dată de faptul că cei doi termeni ai unei 
perechi recesive sunt văzuţi ca fiind nu în raport de coordonare, ci în raport de 
subordonare, întrucât aici un factor este primar şi dominant, iar celălalt este 
secundar, recesiv. Deci, cum spune Florian, ei nu sunt nici isosistenici (de putere 
egală) şi nici isotimici (de valoare egală). Dacă, din punct de vedere ontic, primul 
termen este mai puternic decât al doilea, din punct de vedere axiologic, cel de-al 
doilea termen are – în compensaţie – o valoare mai mare, ceea ce înseamnă că 
relaţia de subordonare dintre ei este una relativă.20 Cu un exemplu, în cuplul 
recesiv materie-spirit, materia este dominantă şi este mai „puternică” decât 
spiritul, dar acesta din urmă are o „valoare” sau o semnificaţie ontologică mai 
mare.  

Având în vedere gradul înalt de generalitate a termenilor ce alcătuiesc 
dualităţile recesive, Florian consideră – raportându-se la sistemul aristotelic – că 
aceşti termeni ar putea fi consideraţi ca fiind de rangul categoriilor. Totuşi, la o 

 
17 v. Mircea Florian, Cunoaştere şi existenţă, Bucureşti, Societatea Română de 

Filosofie, 1939, p. 103 sq.; cf. ibidem, p. 216 şi 226 
18 Recesivitatea …, vol. I, p. 42 
19 vezi ibidem, p. 46 
20 ibidem, p. 48 sqq 
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analiză mai atentă, el ajunge la concluzia că recesivitatea nu ţine atât de categorii 
(praedicamenta), cât de  postpredicamentele  aristotelice, întrucât recesivitatea, 
relaţia recesivă, este o formă de opoziţie, aşa cum am văzut. În acelaşi timp, 
recesivitatea este legată şi de postpredicamentele anterior-posterior, deoarece, din 
punct de vedere logic, termenii fiecărei dualităţi recesive se află în raport de 
anterioritate-posterioritate, unul fiind primar iar celălalt secundar.21 Tocmai din 
aceste motive, filosoful nostru renunţă la termenul de categorie ca la unul echivoc. 
Mai mult, el consideră că o tabelă sistematică şi definitivă a categoriilor nici nu 
este posibilă. Astfel, pe parcursul lucrării sale finale, el se mulţumeşte să 
alcătuiască o simplă „inventariere rapsodică” a aşa-ziselor categorii, identificând 
un număr de 40 de cupluri de termeni de maximă generalitate, cu ajutorul cărora 
consideră că poate oferi o explicare a existenţei la toate palierele sale: realitate, 
cunoaştere, valori etc. 

∗ 
∗       ∗ 

În încheiere, se cuvin a fi făcute câteva precizări. Având în vedere aria 
universală de operare a relaţiei şi având în vedere importanţa capitală pe care i-o 
acordă, s-ar putea spune că viziunea filosofică a lui Florian este una relativistă. 
Într-o anume măsură, această catalogare n-ar fi tocmai greşită, mai ales că filosoful 
însuşi o acceptă. Dar, trebuie subliniat că avem de-a face cu un relativism realist 
(„ontologic”, spune Florian) şi nu cu unul subiectivist (sau „psihologic”). Este un 
relativism realist, pentru că ne arată că relaţiile sunt obiective, ţin de realitate, de 
ontos. Este, de asemenea însă, şi un relativism moderat, fiindcă filosoful ne arată 
că relaţiile nu există în mod independent, ci numai pe suportul lucrurilor relate. 
Cum spune chiar el, „nu există univers fără relaţii, dar nici relaţii fără suporturile 
care le fundează”.22 De altfel, pentru a evita complicaţiile subiectiviste pe care le 
implică termenul de „relativism”, Florian recurge la un altul pentru a-şi defini 
concepţia. Anume, el spune că un termen mult mai potrivit este cel de relaţionism, 
subliniind astfel că viziunea sa este o depăşire a subiectivismului.23 

 
LE CONCEPT DE RELATION DANS L’OEUVRE DE MIRCEA FLORIAN 

 
RÉSUMÉ 

Dans mon article j’ai essayé de démontrer que, même si le phlosophe roumain 
n’aborde pas systématiqument le problème de la relation, on peut lui reconstruir la théorie 
sur cela. Ainsi, en son essence, la relation est pour Florian une entité de type surréel, 
comme les objets logico-mathématiques, et elle se montre en plusieurs formes comme 
identité, différence, coordination, action (causalité et finalité) et comme relation récessive. 
La dernière, on peut dire que soustienne la théorie du monde, que Florian expose dans 
l’oeuvre postume La récessivité comme structure du monde, une théorie qui on peut deffinir 
comme relationisme, ou relativisme ontologique moderé. 

 
21 vezi ibidem, p. 55 
22 vezi ibidem, p. 60; cf. p. 64 sq. 
23 v. Reconstrucţie filosofică, ed. cit., p. 283 şi 424; cf. Recesivitatea … , vol. I,  

p. 223 
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ARGUMENTUL LIMBAJULUI PRIVAT LA WITTGENSTEIN 
 

Sergiu BĂLAN 
 
 
 
În partea a I-a a lucrării Cercetări filosofice, Wittgenstein ridică o problemă 

de filosofie a limbajului, punând următoarea întrebare: „Dar ne-am putea închipui 
şi un limbaj în care cineva şi-ar putea nota sau ar putea exprima trăirile sale 
lăuntrice – sentimentele, stările sale de spirit etc. – pentru propria sa folosinţă?”1 În 
paragrafele care urmează, Wittgenstein încearcă să răspundă la această întrebare, 
schiţând astfel una dintre cele mai importante teorii pe care le-a formulat în cea de-a 
doua perioadă a creaţiei sale filosofice. În cele ce urmează, vom expune această 
teorie, numită „teoria limbajului privat”, precum şi principalele dificultăţi pe care 
ea le-a ridicat. 

După cum arată şi cercetătorul american Newton Garver, pentru a înţelege ce 
anume are în vedere problema posibilităţii limbajului privat,  este esenţial să nu 
confundăm această problemă cu: „(a) întrebarea dacă eu pot, pentru uzul meu 
privat, să ţin un jurnal în limba engleză comună, pentru a-mi nota durerile, 
dispoziţiile sufleteşti şi aşa mai departe; sau cu (b) întrebarea dacă poate exista un 
limbaj utilizat realmente de o singură persoană, dar apt de a fi înţeles de către 
oricare cercetător destul de inteligent pentru a vedea conexiunea dintre anumite 
sunete (sau semne) şi anumite circumstanţe.”2 Răspunsul la întrebarea (a) ar fi în 
mod evident unul afirmativ, şi nimeni nu l-ar putea confunda cu răspunsul la 
întrebarea pe care o ridică Wittgenstein. 

O dispută dintre A.J. Ayer şi R. Rhees3 privitoare la ipoteza limbajului privat 
indică însă faptul că întrebarea (b) este una mai dificilă şi că poate fi uşor confundată 
cu problema lui Wittgenstein. Atât Ayer, cât şi Rhees demonstrează o corectă 
înţelegere verbală a problemei. Ayer rezumă teza pe care o atacă în felul următor: 
„pentru ca o persoană să fie capabilă de a ataşa înţeles unui semn, este necesar ca şi alţi 
oameni să fie capabili de a înţelege acest lucru”4, iar Rhees consideră că principala 
problemă este „întrebarea dacă eu pot avea o înţelegere privată, dacă pot înţelege ceva 
care nu ar putea fi spus într-un limbaj pe care oricine altcineva să-l poată înţelege”5. 
Oricum, problema asupra căreia argumentează în contradictoriu cei doi gânditori este 
problema (b). Argumentarea lui Ayer arată că poate exista un Robinson Crusoe, care 
foloseşte un limbaj pe care nimeni altcineva nu-l înţelege, însă care ar putea fi înţeles 
de o altă persoană (de exemplu, de companionul său, Vineri). Rhees este preocupat în 
cel mai înalt grad să respingă această susţinere, în temeiul faptului că un limbaj trebuie 

 
1 L. Wittgenstein, Cercetări filosofice, trad. rom. M. Dumitru şi M. Flonta, în colab. 

cu A.-P. Iliescu, Edit. Humanitas, f.a., (citat în continuare: CF), § 243. 
2 N. Garver, Wittgenstein on Private Language, în “Philosophy and 

Phenomenological Research”, vol. 20, nr. 3, 1960, pp. 389-396. 
3 Publicată în “Proceedings of Aristotelian Society”, Supplementary Volume nr. 28, 

1954, pp. 63-94. 
4 Ibidem, pp. 69-70. 
5 Ibidem, p. 83. 
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să consiste din reguli şi nu există nici un argument care să arate că ipoteticul Robinson 
urma nişte reguli, şi nu se comporta pur şi simplu (aşa cum procedează furnicile) în 
virtutea unui model regulat. N. Garver consideră că Rhees greşeşte atunci când aduce 
această obiecţie la adresa susţinerii lui Ayer, însă că este mult mai important ca această 
controversă să fie distinsă de întrebarea pe care ei îşi propuseseră s-o abordeze, şi 
anume întrebarea lui Wittgenstein, dacă poate sau nu exista un limbaj privat. 

Expunerea lui Wittgenstein privitoare la această problemă continuă până la 
§280 al Cercetărilor şi formează prima parte a unei cercetări privitoare la 
gramatica termenilor ce desemnează durerea şi alte senzaţii, care se întinde până la 
§ 317. 

 În cele ce urmează vom prezenta, mai întâi, o serie de consideraţiuni pe care 
le face Wittgenstein în §§ 244-254, care conduc la conturarea teoriei sale privitoare 
la limbajul privat. În partea a doua, va fi expusă o abordare a noţiunii de limbaj 
privat prin metoda reducerii la absurd, aşa cum reiese din §§ 256-270 ale 
Cercetărilor filosofice. 

1. Paragrafele 244-254 pot fi înţelese cel mai bine dacă vom sintetiza în felul 
următor argumentul (A) conţinut acolo: 

(1) Senzaţiile au un caracter privat. Nimeni altcineva nu poate resimţi durerea 
pe care o simt eu. 

(2) În mod obişnuit, utilizez cuvinte pentru a mă referi la senzaţiile mele. 
(3) Indiferent de teoria privitoare la limbaj pe care o adoptăm, semnificaţiile a 

cel puţin unora dintre cuvintele pe care le utilizez pentru a mă referi la lucruri sunt 
chiar lucrurile la care aceste cuvinte fac referire. 

Deci (4), semnificaţiile pe care eu le dau cuvintelor pe care eu le utilizez 
pentru a mă referi la senzaţiile mele nu pot fi sesizate de către o altă persoană. Eu 
am o înţelegere privată a acestor cuvinte şi (prin analogie), la fel stau lucrurile cu 
fiecare persoană care utilizează astfel de cuvinte. 

Fiecare dintre paşii argumentului are un grad înalt de plauzibilitate, iar 
argumentul, deşi nu este unul riguros deductiv, este totuşi destul de puternic. Cea 
mai discutabilă dintre premise este (3), ea putând fi respinsă relativ uşor. 
Wittgenstein însuşi a sesizat că o astfel de afirmaţie poate fi interpretată ca un ecou 
al concepţiei sale privind raportul dintre cuvinte şi obiecte şi acela dintre cuvinte şi 
semnificaţia lor, aşa cum apare aceasta în Tractatus Logico-philosophicus: 
„Numele semnifică obiectul. Obiectul este semnificaţia sa” (prop. 3.203)6. El 
atrage atenţia în Cercetări filosofice că în această nouă etapă a gândirii sale 
consideră că „semnificaţia unui cuvânt este dată de folosirea lui în limbaj”7, unde 
prin „folosire” înţelege modalitate în care vorbitorii unui limbaj utilizează în 
practică în mod obişnuit cuvântul. Ceva mai încolo va susţine în mod explicit că 
această idee, după care semnificaţia este dată de folosirea cuvântului se referă şi la 
numele senzaţiilor, care „trebuie să fie deja pregătite în limbaj pentru ca simpla 
denumire să aibă sens”8 atunci când cineva îşi denumeşte durerea pe care o 

te. 

 
6 Cf. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, trad. rom. Al. Surdu, Edit. 

Humanitas, Bucureşti, 1991 (citat în continuare: Tractatus), p. 46. 
7 CF., § 43. 
8 CF., § 257. 
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Pe de altă parte, ipotezele (1) şi (2) par mai puţin discutabile, astfel încât 
oamenii sunt tentaţi să tragă concluzia (4) numai în baza lor. Cu toate acestea, 
lăsând la o parte pentru o clipă argumentarea logică, se pare că experienţa infirmă 
concluzia, atâta vreme cât ea vine în sprijinul afirmaţiei că ceilalţi oameni mă 
înţeleg atunci când mă refer la durerile sau senzaţiile de 

t. Astfel încât, pentru început, Wittgenstein îşi propune să clarifice problema 
prin abordarea susţinerilor conţinute în premisele (1) şi (2). 

El începe prin a se întreba: „Cum se raportează cuvintele la senzaţii?”9, şi 
aici nu are în vedere limbajul privat, ci folosirea obişnuită, cotidiană a limbajului. 
La acest nivel, Wittgenstein consideră că nu se ridică probleme deosebite: fiecare 
dintre noi ştie cum să se folosească de cuvinte pentru a vorbi despre senzaţiile 
proprii. Dacă însă se pune întrebarea cum anume se stabileşte o conexiune între 
nume şi ceea ce este numit (senzaţia), atunci situaţia se complică. Wittgenstein 
consideră că singura modalitate prin care se poate răspunde la această întrebare este 
cercetarea modului în care fiinţele umane îşi însuşesc prin învăţare sensul 
cuvintelor care desemnează senzaţii (sensul cuvântului „durere”, de exemplu).10 
Un copil poate fi învăţat o serie de expresii verbale ale durerii (exclamaţii sau 
propoziţii) în circumstanţe în care adulţii observă din comportamentul său (din 
situaţiile în care el recurge la expresii naturale ale durerii), că el resimte o durere. 
Un om care nu ne cunoaşte limba  poate învăţa aceste expresii dacă îi producem o 
durere şi-i spunem: „Vezi, aceasta este durerea!” sau dacă simulăm durerea noi 
înşine. Ceea ce este comun pentru toate acestea, precum şi pentru alte situaţii în 
care se petrece învăţarea, este faptul că se produc mereu o serie de circumstanţe 
(fiinţele vii recurg la un anumit tip de comportament, care sugerează durerea), iar 
ceea ce se învaţă este conexiunea regulată dintre aceste circumstanţe şi cuvântul 
„durere”. De aceea, semnificaţia cuvântului „durere” este logic dependentă de 
prezenţa în circumstanţele date ale unor expresii naturale ale durerii. Wittgenstein 
generalizează această concluzie, cu referire la ceea ce se poate spune despre 
senzaţii şi numirea lor, spunând că: „… nu există, de exemplu, durere fără 
comportarea caracteristică durerii… se poate spun

e ceea ce-i seamănă (se poartă asemănător) că are senzaţii; vede; este orb; 
aude; este surd; este conştient sau este inconştient.”11 

Scopul acestei argumentări pe care o desfăşoară Wittgenstein este de a 
demonstra că utilizarea cuvintelor care desemnează senzaţii este legată de 
expresiile naturale ale senzaţiilor (care sunt public observabile): posibilitatea 
utilizării cuvântului „durere” se întemeiază pe existenţa comportamentelor 
caracteristice durerii, mai degrabă decât pe vreo experienţă privată a semnificaţiei 
sale. Astfel încât, atunci când încercăm să explicăm modul în care cuvintele se 
referă la senzaţii, nu mai este nevoie să facem a

te. Odată demonstrat acest lucru cu referire la premisa (2), vom fi mai puţin 
tentaţi să o utilizăm pentru a justifica concluzia (4). 

Examinarea premisei (1) se desfăşoară în paragrafele 246-254. În esenţă, 
Wittgenstein susţine aici că cele două propoziţii ce alcătuiesc premisa (1) sunt 

                         
9 CF., § 244. 
10 CF., § 244. 
11 CF., § 281. 
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comparabilă cu: «Pasienţa o facem singuri»”.12 Aceasta înseamnă că ele pot fi 
utilizate pentru a învăţa o persoană cum să utilizeze cuvintele „durere” sau 
„senzaţie”, dar nu ar putea fi folosite pentru comunicarea obişnuită între persoane 
deja familiarizate pe deplin cu limbajul. În această privinţă, aceste propoziţii diferă 
net (în ciuda unei asemănări de structură) de propoziţii precum: „Durerea mea de 
cap este teribilă” sau „Nimeni nu se poate uita în junalul meu”. Ele sunt, asemenea 
propoziţiei menţionate mai sus, sau propoziţiei: „Orice băţ are o lungime”, 
propoziţii care ne pot induce în eroare, deoarece forma lor le face să arate ca 

ropoziţii empirice, în timp ce în realitate ele sunt gramaticale. 
Newton Garver arată că trebuie spuse câteva lucruri, cu privire la logica 

propoziţiilor gramaticale, aşa cum o concepe Wittgenstein.13 În primul rând, 
absurditatea care rezultă din negarea unei propoziţii gramaticale nu este o 
contradicţie formală, şi în această privinţă o propoziţie gramaticală diferă de ceea 
ce se numeşte o propoziţie analitică (conform lui Frege, propoziile analitice sunt 
cele care pot fi deduse doar din definiţii şi legi logice)14. În al doilea rând, nu există 
nici o graniţă precisă care să delimiteze propoziţiile gramaticale de cele empirice. 
Wittgenstein este conştient de acest lucru, fapt care apare cu evidenţă atunci când 
el pune în evidenţă „fluctuaţia definiţiilor ştiinţifice: Ceea ce contează astăzi drept 
ceva care, potrivit experienţei, însoţeşte fenomenul A, va fi folosit mâine pentru a-l 
defini pe A”.15 În al treilea rând, unele propoziţii pot fi utilizate fie ca propoziţii 
gramaticale, fie ca propoziţii empirice. De exemplu, propoziţia: „Apa distilată 
îngheaţă la zero grade Celsius” poate fi folosită fie pentru a învăţa pe cine

ge prin „zero grade Celsius”, fie pentru a-i descrie un fenomen fizic. 
Faptul că propoziţiile ce alcătuiesc premisa (1) sunt gramaticale este important 

pentru problema în discuţie din două motive. Mai întâi, utilizarea naturală, obişnuită a 
propoziţiilor gramaticale este aceea cu scopul de a învăţa pe cineva utilizarea unui 
cuvânt, şi nu pentru susţinerea unei teze metafizice. Acest lucru ne oferă temeiul pentru a 
susţine că premisa (1) este greşit utilizată pentru a justifica concluzia (4). Mai precis, 
propoziţia: „Nimeni altcineva nu poate resimţi durerea pe care o resimt eu” nu poate fi 
utilizată pentru a întemeia susţinerea că durerile altuia trebuie să fie diferite de ale mele. 
Aceasta deoarece nu există nici un criteriu pentru a compara durerea mea cu a altuia, şi 
deci nu are sens să spunem că sunt sau nu identice. În al doilea rând, a spune că o 
propoziţie este gramaticală înseamnă a spune că ea exprimă o anumită trăsătură a 
limbajului. În cazul propoziţiei: „Nimeni altcineva nu poate resimţi durerea pe care o 
resimt eu”, ea exprimă faptul că în mod obişnuit nu are nici un sens să spunem despre 
două persoane că resimt una şi aceeaşi durere. Aceasta ne spune ceva despre utilizarea 
obişnuită, comună, a termenului „durere”. Dacă nu ar exista nici o utilizare comună a 
cuvântului, atunci nu ar putea exista nici vreo propoziţie gramaticală privitoare la el. Prin 
urmare, din moment ce temeiul afirmaţiei „Nimeni nu poate resimţi durerea pe care o 
resimt eu” este gramatica termenului „durere”, atunci termenul trebuie să aibă o utilizare, 
trebuie să aibă mai degrabă o semnificaţie comună, decât una privată şi incomunicabilă. 
Dacă înţelegem lucrurile în acest mod,

ai degrabă incompatibilă cu ea. 
                                                           

12 CF., § 248. 
13 N. Garver, op. cit., p. 392. 
14 G. Frege, Foundations of Arithmetic, Blackwell, 1950, p. 4. 
15 CF., § 79. 
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2. Argumentul (A) este doar unul dintre argumentele care îi determină pe oameni 
să accepte concluzia (4). Probabil că cea mai influentă dintre doctrinele filosofice care a 
jucat acest rol este dualismul cartezian, care sfârşeşte prin a susţine că spiritul este întru 
totul distinct de corp, mai precis că nu pot exista legături cauzale sau conexiuni 
conceptuale între fenomenele mentale (precum senzaţiile), care sunt ne-spaţiale, şi 
fenomenele fizice ori materiale, care sunt în spaţiu (cum ar fi mişcările corpului sau alte 
acte de comportament). O consecinţă imediată a acestei concepţii asupra raportului spirit-
corp este faptul că semnificaţia cuvintelor care denumesc durerea şi celelalte senzaţii nu 
poate fi pusă în legătură cu expresiile naturale ale durerii şi cu anumite circumstanţe 
fizice. S-ar părea că, în consecinţă, trebuie să fim capabili de a învăţa aceste cuvinte 
numai asociindu-le, fiecare pe cont pro

enstein construieşte un argument prin reducere la absurd, a cărui ipoteză o 
constituie dualismul cartezian spirit-corp. 

În paragraful 256, Wittgenstein imaginează o abordare a problemei de pe o 
poziţie strict carteziană dusă la limită: „Dar cum ar sta lucrurile dacă eu nu aş avea 
exteriorizări naturale ale senzaţiei, ci numai senzaţia? Iar acum eu asociez, 

u nume cu senzaţiile şi folosesc aceste nume într-o descriere.”16 Prin urmare, 
nu există nici o regulă comună de asociere între senzaţie şi numele senzaţiei. 

În continuare, punând problema din punctul său de vedere, el face două 
observaţii. În primul rând, o persoană nu s-ar putea face înţeleasă atunci când ar 
utiliza aceste cuvinte, de îndată ce nimeni altcineva nu ar putea şti cu ce anume 
sunt ele asociate. În al doilea rând, nici măcar nu putem afirma că aceste cuvinte 
sunt numele unor senzaţii, de îndată ce faptul de a numi senzaţiile presupune 
existenţa unei gramatici a c

cum am văzut, se sprijină pe exteriorizări naturale ale senzaţiilor, care însă 
sunt excluse prin ipoteză.17 

Obiecţiile care sunt astfel aduse abordării dualiste de tip cartezian nu pot fi 
surmontate. Ele conduc la o problemă a cărei rezolvare R. Rhees o consideră 
esenţială pentru a putea decide asupra posibilit

 o înţelegere privată a acestor cuvinte ce denumesc senzaţii, în situaţia în care 
ele nu pot fi înţelese de către alte persoane?18 

Continuându-şi argumentarea prin metoda reducerii la absurd, Wittgenstein 
permite contraopinentului său cartezian ipotetic să imagineze următoarea situaţie: 
„Să ne închipuim cazul următor. Vreau să ţin un jurnal despre repetarea unei 
anumite senzaţii. Pentru aceasta o asocie

dar, în fiecare zi în care am senzaţia”.19 El analizează în continuare 
consecinţele absurde ale acestei ipoteze. 

Newton Garver arată că, pentru a înţelege cât mai corect cum anume vede 
Wittgenstein situaţia, trebuie să avem mereu în vedere faptul că această ipoteză 
este propusă de către ipoteticul interlocutor cartezian, şi nu reflectă poziţia lui 
Wittgenstein, şi nici pe aceea a unui om obişnuit, adică a simţului comun.20 Ea nu 
i-ar putea aparţine lui Wittgenstein, deoarece din punctul de vedere al doctrinei 
sale, situaţia este ininteligibilă, deşi nu este logic autocontradictorie. Aceasta 
pentru că, a spune că semnul „S” este utilizat pentru a înregistra recurenţa unei 

 
16 CF., § 256. 
17 CF., § 257. 
18 R. Rhees, op. cit., p. 83. 
19 CF., § 258. 
20 N. Garver, op. cit., p. 393. 
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anumite senzaţii implică faptul că „S” este, într-un anume sens, un semn pentru o 
senzaţie, de unde decurge că „S” împărtăşeşte gramatica obişnuită a cuvintelor ce 
desemnează senzaţii. Or, tocmai acest lucru se încearcă a se exclude prin ipoteza 
propusă. De asemenea, ipoteza nu ar putea aparţine nici unui om obişnuit. Aceasta 
deoarece, atunci când scriu „S” în jurnal pentru a marca recurenţa unei anumite 
senzaţii, gramatica cuvântului care desemnează senzaţia este deja presupusă, ceea 
ce face ca obiecţiile pe care le ridică Wittgenstein să nu mai apară.21 În consecinţă, 
numai atunci când ipoteza limbajului privat este formulată de pe poziţia unui 
cartezianism riguros, care exclude orice conexiun

mă senzaţii şi expresiile naturale ale senzaţiilor, problema devine interesantă 
din punct de vedere filosofic pentru Wittgenstein. 

Singura soluţie care-i rămâne la dispoziţie unui cartezian pentru a explica legătura 
dintre senzaţie şi semn este aceea de a sugera că această conexiune se realizează printr-un 
fel de definiţie ostensivă (care constă în indicarea obiectului definit, odată cu rostirea 
numelui său).22 Nu este însă vorba de o definiţie ostensivă obişnuită, deoarece nimeni nu 
poate arăta spre o senzaţie, ci de o definiţie ostensivă privată: îmi concentrez atenţia, 
„oarecum înlăuntrul meu” asupra senzaţiei atunci când scriu semnul „S”.23 Însă, arată 
Wittgenstein în continuare, întreagă această operaţiune este discutabilă, deoarece este 
lipsită de scop: este ca şi când mâna mea dreaptă ar da bani mâinii mele stângi, gest care 
ar fi lipsit cu totul de caracterul unei donaţii 24

ţiei ostensive private, Wittgenstein prezintă şi o serie de argumente care 
demonstrează că ea nici nu poate funcţiona. 

În primul rând, dacă este ca această definiţie să ne aducă vreun câştig, atunci ea ar 
trebui să ne permită să facem corect conexiunea între cuvânt şi senzaţie de fiecare dată. 
Însă, în cazul de care vorbim, nu dispunem de nici un criteriu pentru corectitudine: „Am 
dori să spunem aici: corect este ceea ce îmi va apărea întotdeauna corect. Iar asta 
înseamnă doar că aici nu se poate vorbi despre «corect».”25 Adică, din moment ce nu pot 
face o diferenţă între a face legătura dintre semn şi senzaţie corect şi a crede că o fecem 
corect, urmează că nu putem vorbi aici de corectitudine. Nu putem nici măcar crede că 
facem conexiunea corect, că senzaţia pe care o asociem semnului este aceeaşi de fiecare 
dată. Aceasta deoarece noi credem do

ţia este aceeaşi nu poate fi determinat ca adevărat sau fals. În cel mai bun caz, 
putem crede că credem acest lucru.26  

De îndată ce nu există nici un criteriu pentru a spune că senzaţia este aceeaşi 
de fiecare dată, nu putem decide în mod privat să folosim întotdeauna semnul „S” 
pentru acea senzaţie. Decizia aceasta rămâne mereu fără obiect, deoarece n-am 
putea şti niciodată dacă am dus-o la îndeplinire sau nu.27 Prin aceste consideraţiuni, 
Wittgenstein doreşte să demonstreze că lipsa oricărui criteriu de identitate a 
senzaţiilor face imposibilă orice definiţie „privată” a lor. De aici urmează că, din 
punct de vedere cartezian, nu există nici o modalitate posibilă de 

                          

8. 
21 CF., § 257. 
22 CF., § 25
23 Loc cit. 
24 CF., § 268. 
25 CF., § 258. 
26 CF., § 260. 
27 CF., § 263. 
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iune între un cuvânt şi o senzaţie, iar simplul fapt că noi utilizăm cuvinte 
pentru a denumi senzaţiile reprezintă o respingere a cartezianismului.28 

Al doilea argument vizează faptul că, atunci când notăm în jurnal semnul 
„S”, considerăm că am făcut o notaţie cu privire la ceva. Wittgenstein însă atrage 
atenţia că această presupunere este nejustificată: „cel care şi-a notat semnul în 
calendar nu şi-a notat absolut nimic”29. Aceasta deoarece ”o notiţă are o funcţiune; 
iar acest «S» nu are nici una, până acum 30

ie, nici o legătură cu nimic. Cum am putea face o notaţie privitoare la ceva 
folosind un semn care nu indică nimic? 

Observaţia lui Wittgenstein din § 260 priveşte gramatica notaţiilor, observă 
Garver, şi nu aceea a senzaţiilor. Aparent, Ayer a neglijat acest paragraf, sau l-a 
înţeles greşit. El arată că: „Wittgenstein poate să spună că a scrie semnul S în 
acelaşi timp în care am senzaţia reprezintă o ceremonie inutilă. Prin ce este mai 
inutilă decât a scrie un semn, fie că el este convenţional corect sau nu, în timp ce 
observ un anumit obiect public?”31 Desigur, răspun

ă, însă sugestia lui Ayer că Wittgenstein ar da un răspuns diferit este absurdă. 
Scopul § 260 este tocmai de a evidenţia acest lucru. 

Cel de-al treilea argument afirmă că, chiar şi în situaţia în care am presupune că  
s-ar putea stabili o conexiune între semnul „S” şi o anumită senzaţie cu ajutorul unei 
definiţii ostensive private, acest lucru nu ne-ar duce prea departe. Am avea un anumit 
semn „S” pe care l-am înţelege în mod privat. Putem să-l spunem despre el că e numele 
unei senzaţii? Nu am avea nici o justificare pentru a face acest lucru, deoarece spunând că 
un semn este numele unei senzaţii, îl facem inteligibil în limbajul comun. Sau, altfel spus, 
afirmând că este numele unei senzaţii, presupunem că „S” este inteligibil în limbajul 
comun, în timp ce, ca element al limbaju

32 Numele senzaţiilor trebuie să aibă o anumită gramatică, iar până acum s-a 
demonstrat că semnul „S” nu are nici una. 

Aceste argumente sistematizează modul în care Wittgenstein atacă punctul de 
vedere cartezian prin metoda reducerii la absurd. El demonstrează că, în condiţiile 
asumării dualismului cartezian, a scrie semnul „S” în jurnal es

registrează nimic. Semnul „S” este în sine un semn fără semnificaţie, lipsit de 
orice conexiune întemeiată cu vreun lucru şi de orice utilitate. 

Există însă un paragraf surprinzător, în care Wittgenstein pare să opereze o 
reconsiderare radicală a celor spuse până acolo. El afirmă: „Să ne închipuim acum 
o utilizare a introducerii semnului S în jurnalul meu. Fac următoarea experienţă: 
De câte ori am o anumită senzaţie, un manometru arată că tensiunea mea arterială 
creşte. În acest fel, voi fi în stare să anunţ creşterea tensiunii mele arteriale, fără 
ajutorul unui aparat. Acesta este un rezultat util.”33 După toate cele spuse anterior 
de către gânditorul german cu privire la semnul S, această schimbare de opinie este 
cel puţin surprinzătoare: cu câteva rânduri mai sus se afirma că faptul de a nota în 
jurnal semnul S n

ce la un rezultat folositor. În urma acestei stranii reconsiderări, situaţia se 
modifică radical. 

 
p. cit., p.394. 

0. 

8. 

28 N. Garver, o
29 CF., § 26
30 Loc cit. 
31 Op. cit., p. 6
32 CF., § 261. 
33 CF., § 270. 
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Wittgenstein îşi propune s-o argumenteze în paragraful 270 reprezintă un argument 
puternic în favoarea ideii că nu poate exista un limbaj privat. 

 
 

WITTGENSTEIN’S ARGUMENT ON PRIVATE LANGUAGE 
 

private language (formulated by 

                                                          

În aceste condiţii, Newton Garver34 arată că trebuie să notăm mai întâi faptul că 
noi putem formula, în lumina acestei noi afirmaţii a lui Wittgenstein, un fel de definiţie 
pentru semnul S: S este semnul pentru senzaţia pe care o avem atunci când ni se măreşte 
tensiunea arterială (cu toate că o astfel de definiţie poate fi utilizată pentru a explica 
utilizarea semnului S altor oameni, nu însă şi nouă înşine; pentru termenii care se referă 
la propriile noastre senzaţii nu avem nici o posibilitate de a-i defini pentru noi înşine). De 
aici urmează că (a) atunci când notăm în jurnal semnul S, notăm realmente ceva, adică 
apariţia senzaţiei corespunzătoare şi (b) că semnul S poate fi explicat altor oameni, astfel 
încât el nu mai este inteligibil doar pentru noi înşine. În paragraful 270 citat mai sus, 
semnul S este considerat a fi semn pentru o senzaţie şi, de îndată ce nu se mai consideră 
că întreaga semnificaţie a unui semn vine din asocierea sa cu „un ceva despre care nu se 
poate enunţa nimic”35, adică cu o senzaţie, atunci nimic nu ne mai împiedică să spunem 
că S este semnul unei senzaţii. O alt

amatica unui cuvânt care desemnează o senzaţie: numai cel care are senzaţia poate 
şti când să noteze semnul S. 

În al doilea rând, pare să fi dispărut cu totul problema identităţii senzaţiilor pe 
care le înregistrăm atunci când notăm semnul S în jurnal. Dacă tensiunea noastră 
arterială creşte, nu mai are nici o importanţă, în sensul impus de perspectiva 
carteziană, dacă senzaţia este relamente aceeaşi sau nu. Acest fapt este subliniat de 
Wittgenstein, atunci când afirmă că: „acum pare să fie cu totul indiferent dacă am 
recunoscut senzaţia corect sau nu. Să

ficarea ei, acest fapt nu are nici o importanţă. Iar aceasta arată deja că ipoteza 
acestei greşeli era doar o aparenţă.”36 

Vedem astfel că în paragraful 270, Wittgenstein consideră că faptul de a nota în 
jurnal semnul S nu mai are aceeaşi semnificaţie pe care o avea atunci când chestiunea era 
privită din perspectivă carteziană, ca în paragraful 256. Pentru ca această notaţie să 
aibă o utilitate, trebuie să eliminăm toate restricţiile impuse de punctul de vedere 
cartezian. În paragrafele 256-269, Wittgenstein şi-a propus să demonstreze că, dacă 
se presupune că un semn este doar „asociat” cu o senzaţie, el nu poate avea nici o 
utilizare. În paragraful 270, pe de altă parte, el doreşte să argumenteze teza rezultată 
prin conversiunea primeia, adică faptul că dacă un semn are o semnificaţie, atunci nu 
se poate spune că el este doar „asociat” cu o senzaţie. Utilitatea unui semn şi 
inteligibilitatea sa în limbajul comun sunt legate una de alta,

ABSTRACT 
 
In section 243 of his Philosophical Investigations, Ludwig Wittgenstein raises the problem 

of the possibility of a private language, namely a language in which a person could give expression 
to his inner experiences for his private use. Our aim in this paper is to set out in a sistematic form 
the considerations which lend plausibility to the notion of a 

 
34 N. Garver, Op. cit., pp. 395-396. 
35 CF., § 304. 
36 CF., § 270. 
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Wittgenstein in sections 244-254 of his Investigations), and also the reductio ad absurdum of the 
notion of private language (sections 256-270 of Investigations). 
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GOFFMAN, INTERACŢIONISMUL SIMBOLIC ŞI ORDINEA SOCIALĂ 

 
                                                               George LĂZĂROIU 

 
 
 
Goffman analizează viaţa socială întrebuinţând metafora teatrului, fiind interesat de 

modurile în care oamenii joacă roluri şi administrează impresiile pe care şi le prezintă unul 
altuia în circumstanţe variate (relevantă este ordinea interacţiunii – ceea ce fac oamenii 
atunci când se află în prezenţa altora). Urmărind modurile complexe în care ne prezentăm în 
faţa altora („managementul identităţii”), Goffman se întreabă dacă există un sine sau o 
identitate autentice în spatele diverselor măşti sub care ne înfăţişăm celorlalţi. 

În descrierea cadrului interacţiunii, Goffman trasează o distincţie între interacţiunea 
direcţionată, noţiune care desemnează coordonarea sau interacţiunea faţă-în-faţă a doi sau 
mai mulţi participanţi, şi interacţiunea nedirecţionată, comunicată prin gesturi şi semnale, 
ce apare doar fiindcă participanţii sunt coprezenţi (ca în cazul limbajului trupului). 
Goffman înţelege prin „cadru” definiţiile date unei situaţii în acord cu principiile de 
organizare ce guvernează evenimentele (sociale) şi implicarea noastră subiectivă în ele. La 
baza interacţiunii sociale se află o dialectică fundamentală: atunci când un individ intră în 
contact direct cu alţii doreşte să descopere datele situaţiei; dacă ar deţine aceste informaţii, 
el ar cunoaşte şi ar putea controla lucrurile ce urmează să se petreacă (prezentându-le celor 
prezenţi exact cât este necesar spre a nu-şi submina propriul interes). Relaţiile dintre 
indivizi, şi dintre aceştia şi clase determinate de obiecte, se supun unor reguli de natură 
restrictivă şi permisivă. „Când se angajează în raporturi reciproc reglementate, persoanele 
întrebuinţează practici sociale curente, altfel spus modele de adaptare la reguli care includ 
conformitatea, eschivarea, devierile secrete, infracţiunile admise şi încălcările flagrante. 
Aceste aspecte rutiniere asociate regulilor fundamentale constituie «ordinea socială»”1.  

Ordinea interacţiunilor este puntea de legătură între preocupările pentru nivelurile 
micro şi macro ale vieţii sociale şi ale sociologiei. Investigaţiile lui Goffman asupra 
microordinii interacţionale au reliefat modul în care oamenii sunt angajaţi în managementul 
impresiei (concept dramaturgic). Goffman evidenţiază căile prin care persoanele aflate în 
compania altora încearcă să prezinte într-un mod specific o imagine despre ele însele.  

În codurile de sociabilitate, spune Goffman, se întâlnesc două niveluri ale 
ritualismului, care relaţionează spaţiul public de cel privat, intimul de social. „Există o 
diferenţă de scară, însă nu una de natură, între o mare ceremonie ritualică şi o interacţiune 
micro-comportamentală. După Goffman, oricare ar fi forma sa, ritul serveşte la confirmarea 
ordinii sociale şi la conformarea indivizilor la aceasta; ca atare, orice micro-ceremonie are o 
dimensiune pregnant normativă”2. Goffman, definind teritoriile eului ca indici, reliefează 
modurile intruziunii spaţiale: incursiunea, încorporarea în spaţiul personal al celuilalt şi 
agresiunea; invadarea spaţiului persoanei reprezintă corespondentul agresiunii teritoriale 
actualizate ca invazie, intruziune şi contaminare. Principiul ritualismului este o temă 
relevantă în investigaţia antropologică. „Pe lângă entităţile constitutive ale sociologiei care 
sunt colectivul (grupuri, clase, populaţii) şi individul (actori, agenţi, subiecţi), 
microsociologia introduce şi un obiect nou, situaţia de interacţiune”3.  

Din pricina ameninţărilor neanticipate care apasă asupra unei performări şi dată fiind 
nevoia de a menţine solidaritatea cu colegii performeri şi o anumită distanţă faţă de martorii 
din public, incapacitatea rigidă de a abandona perspectiva lăuntrică asupra realităţii poate 
uneori afecta performarea interpretului. „Dacă înţelegem cuvântul comunicare atât în sensul 
său restrâns, cât şi în sens larg, constatăm că atunci când cineva este în prezenţa altei 
persoane activitatea sa are toate caracteristicile unui angajament la termen: ceilalţi îi acordă 



încredere în mod normal şi îi oferă, când se află în prezenţa lor, varianta opusă a unui lucru, a 
cărei veritabilă valoare o vor putea stabili abia după ce nu vor mai fi împreună”4. Prin 
interacţiune faţă-în-faţă Goffman înţelege influenţa reciprocă a indivizilor asupra acţiunilor 
celuilalt, atunci când cei doi se află în imediată apropiere.  

Goffman insistă asupra celor două feţe ale conceptului de carieră: o parte este 
relaţionată de problemele interne (clare şi apropiate), precum imaginea sinelui  şi 
identitatea resimţită; cealaltă vizează poziţia oficială, relaţiile juridice şi stilul de viaţă, 
parte a complexului instituţional public accesibil. Dacă în antropologia socială ritul 
este o formă particulară de activitate socială, pentru Goffman orice practică socială 
organizată prin respectarea anumitor convenienţe este considerată ca fiind ritualizată şi 
denumită rit5. Teritoriile eului, îndeosebi cele situaţionale, au o finalitate dublă, 
permiţând strategii de evitare, în vederea menţinerii respectului, dar şi intrarea în 
contact, de unde posibilitatea de a da sens evenimentelor teritoriale6.  

Există tendinţa de a considera performările reale ca acte ce nu sunt construite cu un 
scop – produse neintenţionate determinate de reacţia inconştientă a individului în faţa 
faptelor din situaţia dată. Deşi oamenii sunt curent ceea ce par a fi, asemenea aparenţe pot fi 
manipulate, existând o relaţie statistică între aparenţe şi realitate (nu una intrinsecă sau 
necesară). Goffman propune sintagma „instituţie totală” pentru analizarea unei categorii de 
instituţii care controlează birocratic grupuri extinse de oameni; acestea sunt izolate fizic de 
ciclul normal de activităţi prin obligaţia de a dormi, a munci şi a te relaxa între zidurile 
aceleiaşi instituţii (exemple: închisorile, spitalele psihiatrice, taberele de concentrare, 
internatele şcolare, cazărmile şi mănăstirile). Goffman inspectează viaţa locatarilor şi 
îngrijitorilor din asemenea instituţii, reliefând înregimentarea birocratică şi manevrarea 
rezidenţilor în avantajul personalului administrativ; sunt prezentate totodată tendinţele de 
rezistenţă din cultura neoficială a locatarilor instituţiei. Asylums  înfăţişează munca de teren 
desfăşurată în interiorul unui spital psihiatric şi trasează cariera morală a unui pacient 
suferind de boli mintale. Demersul goffmanian a influenţat dezvoltarea teoriei etichetării, 
fiind relevant pentru critica instituţionalizării şi având un impact considerabil în sprijinirea 
procesului descarcerării. Goffman prezintă „cariera morală” a unui pacient internat într-un 
spital de boli mintale ca având trei faze: prepacient, pacient şi postpacient. Goffman vizează 
schimbările în imaginile subiective ale simţului sinelui pe care le trăiesc pacienţii: cum unii 
sunt dezgoliţi de un simţ anterior al identităţii, pe când alţii („circuitul agenţilor”) îi consideră 
nebuni; cum „sinele” se mortifică la intrarea într-un spital de boli mintale; cum pacienţii 
încep să se preocupe de construirea unor imagini ale sinelui  şi a unei alte identităţi. 
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Tradiţia epistemologică raţionalistă promova ca temei al explicaţiilor 

standard în ştiinţă, teza potrivit căreia legile generale ce guvernează fenomenele 
universului sunt  necesare şi constante, valabile atât pentru natură, cât şi pentru 
istoria omului. In a sa „Schiţă a unui tablou istoric al progresului spiritului 
omenesc”, Condorcet formula retoric întrebarea: „De ce ar fi această teză (de mai 
sus) mai puţin adevărată pentru dezvoltarea facultăţilor intelectuale şi morale ale 
omului decât pentru alte operaţii ale naturii ?” (Partea a X-a). 

Metodologia raţionalistă contura, aşadar, pentru gândirea teoretică, obiectivul 
de bază – între altele – de a identifica structuri şi legi ascunse. Fr. Bacon, ca 
promotor al empirismului bine temperat prin intervenţia şi a raţiunii, nu postula ab 
initio, axiome şi legi generale, ci viza să acceadă la ele printr-o ascensiune 
graduală, pornind de la simţuri conectate la date particulare. Ambele căi de 
descoperire a adevărului au ca presupoziţie teza după care, în ştiinţă se poate găsi o 
platformă fermă, imuabilă, de adevăruri. Este teza pe care multe viziuni 
epistemologice contemporane, adesea impregnate de relativism, o supun unor 
critici constant reluate. Asemenea critici se focalizează mai ales asupra amintitei 
platforme imuabile, pe care Kepler o avea în vedere prin următoarea caracterizare: 
„Ştiinţa gândeşte gândurile lui Dumnezeu, dar în urma Lui” (1). 

Pe o astfel de direcţie metodologică, adesea excesiv raţionalistă, se poate 
afirma, împreună cu Helmholtz, că „în afară de intelectul nostru nu există nici o 
altă aptitudine la fel de sistematizată, pentru înţelegerea lumii externe” (2). Chiar 
dacă savanţii ştiu că există domenii întinse a căror reducere la legi riguroase şi la 
reguli numerice exacte nu a fost încă posibilă, totuşi – aşa cum au procedat Galilei, 
Descartes, Newton, Maxwell, Einstein – o mare parte a cercetătorilor de azi rămân 
fideli aceluiaş crez general, cu rădăcini în gândirea pitagoreică. Gânditorii 
pragmatişti însă (Quine, Rorty ş.a.) vor considera intelectul unitar sau eul 
transcendental ca o prelungire vetustă a cartezianului „res cogitans”. Acceptând că 
„pânza” cunoştinţelor se ţese în mod activ, constructiv, ei renunţă totuşi la 
îndrumarea unui ţesător-şef, anume raţiunea sau eul transcendental. 

In viziunea popperiană asupra ştiinţei se admite că, deşi valorile impregnează 
procesul conceptual ce generează conjecturile inerente în cercetare, există totuşi 
momente de adevăr obiectiv, valoric neutre, atunci când respectivele conjecuri îşi 
asumă riscul de a fi infirmate empiric. O asemenea metodă raţională ar putea juca 
rolul unui arbitru neutru între conjecturile ştiinţifice rivale, dar nu ar putea decide 
între valorile concurente  implicate. Ceea ce se situează înainte şi după oricare 
demers particular de cercetare predominant empirică rămâne inerent relevant din 
perspectivă valorică. In viziunea accentuat raţionalistă a lui Popper, savanţii au 
nevoie nu doar de curiozitate, ci, de asemenea, de curaj etic, în vocaţia lor de 



 92

cercetători; dilemele etice nu s-ar cuveni, totuşi să eclipseze obiectivitatea metodei 
ştiinţifice şi a rezultatelor cognitive obţinute. 

Alte reconstrucţii post-popperiene ale cunoaşterii, comunicării şi acţiunii, în 
special cele pragmatiste mai noi consideră că interpretarea şi alegerea între teorii 
(respectiv conjecturi ) conţin elemente normative ireductibile, generate de reguli de 
acceptare încărcate valoric. M. Hollis, referindu-se şi el la dependenţa dintre 
cunoaşterea din ştiinţe şi valorile împărtăşite de cercetători va remarca, totuşi că „şi 
în cazul când tot ce este încărcat teoretic e prin chiar aceasta, încărcat şi valoric, 
respectiva situaţie nu înseamnă neapărat că trebuie să adoptăm relativismul şi să 
pierdem orice speranţă în obiectivitate”(3).  

Inţelegerea dinamicii ştiinţei, a comunicării şi a acţiunilor umane, în 
contextul larg al raporturilor dintre natură şi istoria socială se realizează pe două 
direcţii complementare; una dintre ele cultivă o versiune sau alta a 
universalismului, iar cealaltă – ce-i drept mai răspândită în prezent – se manifestă 
prin accentuarea relativului şi a rolului interpretării, în diferite contexte. Se 
desfăşoară astfel, în diferite maniere, opoziţia fecundă dintre raţionalitate şi 
relativism. Pe direcţia relativismului se va susţine, de exemplu, că, întrucât diferite 
comunităţi şi popoare locuiesc în lumi intelectual-culturale foarte diferite, 
comparativ cu a noastră, nu am avea altceva de urmărit decât a cerceta cât mai 
deschis „formele de viaţă” (în sens wittgensteinian) ale acestora. Din perspectiva 
celeilalte poziţii se afirmă că „nu am putea recunoaşte aceste diferenţe şi nici 
justifica pretenţia de a fi făcut acest lucru dacă nu ne-am putea baza pe ideea că 
„alte euri” sunt, în mod fundamental, asemănătoare nouă, aceste asemănări fiind un 
„cap de pod” raţional pentru cunoaştere, înţelegere din interior şi comunicare, în 
raport cu alte comunităţi”(4). 

Cum înţelegerea unei culturi implică identificarea a ceea ce membrii săi 
admit a fi real şi raţional, de aici urmează cerinţa unei anumite concilieri între  
relativism şi universalism, pentru a putea depăşi posibila opoziţie între criteriile 
diferite de raţionalitate, pe de o parte ale comunităţii noastre, iar pe de alta, ale 
comunităţii luată în studiu. 

În demersurile de înţelegere a acţiunilor din comunităţile umane, uneori se 
substituie ideea de semnificaţie a acţiunii, cu aceea de raţionalitate a acesteia (ca 
mai accesibilă şi mai funcţională). Nu trebuie însă să estompăm dubla semnificaţie 
a acţiunilor: cea rezultată din regulile colective ale demersurilor acţionale, 
respectiv aceea din mintea agentului individual în cauză. Max Weber sublinia (în 
„Economie şi societate”) că acţiunile umane sunt, în majoritate, „raţionale”, iar 
înţelegerea explicativă a lor se realizează avansând în explicitarea raţionalităţii lor. 
Astfel avansăm şi în cunoaşterea şi înţelegerea  altor euri şi a altor culturi. Este 
prezentă în aceste demersuri o presupoziţie metodologică după care, în raţionalitate 
se află cheia raportării explicative faţă de problema „altor euri”, strâns corelată cu 
dubla semnificaţie şi dubla interpretare. 

Înţelegerea acţiunilor din cadrul unei culturi diferite de a noastră implică a 
lua în considerare criteriile interioare ale respectivei culturi pentru ceea ce este real 
şi raţional şi punerea lor în acord cu criteriile din propria noastră cultură. Altfel,  
s-ar ajunge la un relativism radical, generator de incomunicabilitate şi chiar de 
conflicte violente. Aşa-numitul „cap de pod” pentru înţelegerea altor euri şi a altor 
culturi ar putea – după M. Hollis – să plece de la a înţelege conţinuturile mentale şi 
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criteriile altor euri, inclusiv ceea ce ele au în vedere prin limbajul lor şi prin acţiuni, 
prin analogie cu noi înşine. (5). 

In înţelegerea la nivelul metadiscursului sociologic şi filosofic a ideilor şi 
acţiunilor vom admite  nu numai că nu există intuiţii sensibile fără concepte (idee 
kantiană) şi nici fapte relevante, fără interpretare, dar şi cerinţa ca înţelegerea 
acţiunii să presupună înţelegerea prealabilă a practicilor sau „jocurilor” sociale. De 
exemplu, sinuciderea unui samurai este puternic marcată de contextul japonez al 
acestei acţiuni încadrate instituţional. 

Admiţând presupoziţia „capului de pod”, ce  conţine asemănări, pe linia 
raţionalităţii, Hollis va considera că în planul metodologic şi al strategiilor globale 
s-ar impune să ne aşteptăm a întâlni credinţe şi acţiuni ce ne pot şoca  drept 
iraţionale; totuşi, ele vor trebui interpretate în sensul de a le găsi un înţeles raţional, 
în contextul lor local. 

S-ar ajunge astfel, nu la etnocentrisme sau supraestimări ale grupurilor 
minoritare, ceea ce ar îngreuna înţelegerea şi comunicarea, ci la o abordare mai 
cooperantă a altor culturi, care sunt şi ele, de asemenea, raţionale, cu condiţia ca 
raţionalitatea să se contureze mai puţin rigid, să fie, am putea spune, temperată prin 
unele elemente – la rândul lor deschise, dinamice, de relativism istoric şi regional. 
Unele argumente în spiritul celor de mai sus, uneori poate prea accentuat 
dihotomice, întâlnim şi la H.-R. Patapievici, în lucrarea eseistică „Omul recent”. 
Admiţând ca postulat hermeneutic central, teza potrivit căreia “fără raţiune 
universală nu există umanitate, nici drepturi ale omului, nici progres, nici 
comunicare,” eseistul amintit susţine că „toate miturile post-moderne, precum 
preeminenţa cunoaşterii locale, incomensurabilitatea paradigmelor, drepturile 
minorităţilor ad-hoc constituite, ...., ideea că totul poate fi construit ori schimbat ad 
libitum etc. , toate acestea îşi pierd brusc baza de inteligibilitate dacă  (aşa cum, din 
motive ideologice propun relativiştii), raţiunea devine locală, deci decăzută de 
facto, din universalitatea ei de jure” (6). 

Raţionalitatea, într-un sens tare, prea restrictiv era promovată mai ales în 
viziunea pozitivistă şi neopozitivistă asupra ştiinţei, prin criterii ferme ca , de 
exemplu: concordanţa cu faptele de observaţie pure, pentru  ideile autentic 
ştiinţifice; când aceste idei transcend observaţia, ele trebuie să respecte strict 
normele logicii formale. Nu ar mai rămâne, aşadar, nimic „relativ”  despre anumite 
ipoteze care se dovedesc empiric false sau despre altele care sunt logic imposibile. 
Astăzi sunt însă, larg răspândite şi acceptate corective propuse de gânditori 
pragmatişti (de ex: Quine în „Două dogme ale empirismului”), mai ales cu privire 
la criteriile ferme de adevăr şi raţionalitate ştiinţifică; ceea ce a deschis calea 
amplificării relativismului şi a multitudinii interpretărilor admisibile – conform 
principiului carităţii – mai ales în câmpul hermeneuticii. G. Vattimo nota, în acest 
sens (7), despre viziunea hermeneutică post-modernă, că aceasta  „nu este mai vagă 
şi mai arbitrară decât, să zicem, referirea empiristă la experienţa nemijlocită; sau 
decât trimiterea fenomenologică la lumea vieţii ( Lebenswelt) , nici chiar decât 
întemeierea sensului propoziţiilor pe nişte fapte atomare, sensibil confirmate. Toate 
aceste tipuri de pretinse evidenţe nemijlocite nu fac decât să ignore .... să nu 
accepte cu radicalitatea necesară, propria lor „istoricitate”. Şi întrucât, după 
Vattimo, „toate filosofiile de după Hegel sunt întotdeauna răspunsuri la întrebări 
contingente” (8) , s-ar impune teza nouă, opusă celei aparţinând lui Marx, anume: 
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„Până acum filosofii au crezut că descriu (oarecum definitiv) lumea, dar acum a 
venit momentul s-o interpreteze” (9). Există aici pericolul de a amplifica şi 
prolifera variate forme de relativism excesiv şi de  incomunicabilitate autoblocantă. 
Impotriva unui asemenea pericol, Gadamer se raporta la „logos”, ca raţionalitate 
împărtăşită, ce există în limba naturală a unei comunităţi. Gândirea, la nivelul critic 
al metadiscursului reflexiv vizează, astfel, nu doar a corela limbajele specializărilor 
şi sferele de valoare sectoriale, ci şi a lărgi acest orizont, regăsindu-i conexiunile cu 
alte domenii, cu alte culturi, cu tradiţia mai largă, filosofică şi artistică. 
Considerând  metadiscursul hermeneuticii filosofice ca un proiect de soluţionare a 
dificultăţilor legate de  specializările accentuate ale lumii post-moderne, Vattimo 
respinge  reducerea respectivului metadiscurs la o viziune de privilegiere a 
ştiinţelor spiritului, în confruntarea cu alienarea prin ştiinţe pozitive (exacte) şi cu 
tehnologizarea globală rezultantă. În schimb, metadiscursul în cauză ar trebui să 
surprindă – ca o raţionalitate de ordinul doi – sensul transformărilor apărute , ca o 
consecinţă a raţionalizării tehnico-ştiinţifice a lumii noastre. S-ar putea astfel 
recupera şi eventual depăşi (în sens hegelian), cele două accepţiuni principale ale 
raţionalităţii din ultimele secole, anume cel legat de ştiinţele pozitive şi cel istorist, 
legat de ştiinţele spiritului. In privinţa recuperării sensului istorist al raţionalităţii, 
s-ar putea arăta că acesta  „nu este un fapt ultim, pe care se cere  să-l recunoaştem, 
să-l favorizăm; din contră, aşa-zisul fir conducător al istoriei se oferă numai într-un 
act interpretativ, care se convalidează prin dialog cu alte posibile interpretări „ (10). 

O dimensiune relativistă a hermeneuticii apare din conflictele interpretărilor 
propuse în diferitele culturi sau în subdomenii ale uneia şi aceleiaşi culturi. Dacă privim 
chiar formele noastre structural- cognitive fundamentale de negaţie, non-contradicţie sau 
derivare validă (de ex. a lui Q , din P şi din „dacă P atunci Q”), ca nucleu tare al gândirii 
coerente, o interpretare prea laxă, relativistă, a respectivului nucleu ar slăbi excesiv toate 
celelalte relaţii logice şi quasi-logice. Astfel, a crede o propoziţie nu va mai fi în mod 
inerent, o bază pentru a crede vreo alta; legăturile între o opinie sau credinţă şi altele,  
dintr-o reţea de credinţe aparţinând unui subiect  ar deveni pur empirice şi contingente. 
Avem aici un izvor de natură logico-epistemologică pentru viziuni relativiste radicale, ce 
pot duce la destrămarea formelor de gândire şi de  viaţă umana constructivă, în 
comunitatea socială. Corelând dimensiuni ontologice cu altele epistemologice am putea 
limita relativismul radical, neincluzând lumea naturală în aşa-numitele forme de viaţă 
socio-umane. In acest sens, un argument ce pare constrângător, în ciuda terminologiei 
populare, comune era formulat de  M.Hollis astfel: „Când plouă, se udă şi relativiştii, 
întrucât nu poţi să rămâi uscat, schimbând vocabularul şi interpretarea” (11) . 

După acelaşi Hollis, o altă direcţie metodologico-filosofică de limitare a 
relativismului dizolvant şi chiar autodizolvant ar consta în accentul pus pe existenţa 
unor aşa-zise universalii ale gândirii coerente. Acestea din urmă şi-ar avea originea 
în locurile comune ale celei mai puţin rafinate gândiri, dar care generează nucleul 
indispensabil al echipamentului conceptual chiar şi al celor mai sofisticate fiinţe 
umane. Tocmai un asemenea nucleu fundamental – ce ar cuprinde şi legi şi 
structuri logice  universale, permiţând a înţelege coerent formele vieţii sociale – ar 
trebui să fie presupus de orice cercetător, iar unele interpretări din clasa largă a 
celor posibile vor fi respinse, când vin în flagrantă contradicţie cu respectivul 
nucleu (12). 
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Promovând hermeneutica post+modernă, cu accentul corespunzător pe 
multitudinea interpretărilor, ce includ inevitabil elemente de relativism (solidare cu 
aşa-numitul principiu al carităţii), G. Vattimo ajungea chiar să reformuleze oarecum 
şocant, dicton-ul aristotelic despre adevăr, prin sentinţa mai nouă: Amica veritas, sed 
magis amicus Plato. (13). Dar, format la şcoala filosofiei occidentale, centrate pe 
argumentare raţională, el nu poate renunţa la iramplasabila funcţie de criteriu 
unificator în gândire şi comunicare, funcţie definitorie pentru raţionalitate. Astfel, în 
finalul lucrării sale „Dincolo de interpretare”, va sublinia că  „numai dacă există o 
raţionalitate a Lebenswelt-ului, capabilă să reîntoarcă la sine, să interpreteze şi în 
anumite limite, să unifice pluralitatea de limbaje, de scopuri, de sisteme autonome de 
valori, care guvernează lumea ştiinţelor şi a tehnicilor, este posibilă o societate care 
să nu fie lăsată doar pe seama puterii specialiştilor şi a tehnicienilor şi în care 
cetăţenii să aibă ultimul cuvânt în marile opţiuni colective” ( 14 ) . 
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RATIONALITÉ, INTERPRÉTATION ET RELATIVISME DANS LA DYNAMIQUE  
DE LA SCIENCE ET DANS LA COMMUNICATION INTERHUMAINE 

 
RÉSUMÉ 

 
L’étude envisage une recherche synthétique sur les rapports entre la rationalité, 

l’interprétation et le relativisme dans la pensée philosophique moderne et post-moderne. 
Deux acceptions principales de la rationalité sont prises en considération, celles 
fréquemment employées pendant les deux derniers siècles, c’est à dire, celle liée aux 
sciences positives et celle à prédominence historiste, dans les sciences humaines. 

La compréhension de la dynamique des sciences, de la communication et des actions 
humaines dans le contexte large des rapports entre la nature et l’histoire sociale est réalisée 
dans deux directions philosophico-methodologiques complémentaires; l’une cultive une 
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version ou l’autre de l’universalisme (par exemple, le reductionisme phisicaliste etc.); 
l’autre accentue le relatif et le rôle de l’interprétation en divers contextes. La 
communication interhumaine, de même que la compréhension de l’autrui et d’autre cultures 
supposent nécessairement un trait commun (dans le sens des ressemblaces, comme options 
rationalistes générales) et par conséquent, une stratégie qui concilie le relativisme et 
l’universalisme, envisagés dans leur complémentarité. Selon G. Vattimo, un but de 
l’herméneutique philosophique contemporaine (comme une rationalité au second degré) 
serait de poursuivre l’interprétation et – entre certaines limites – l’unification de la pluralité 
des langages, des buts, des systemes autonomes de valeurs qui regissent le monde des 
sciences et des technologies, pour rendre possible une société qui ne soi pas seulement à la 
merci des spécialistes et techniciens et où les citoyens puissent avoir le dernier mot dans les 
grandes options collectives. 
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SISTEME AXIOMATICE DE TELEOLOGICĂ  CU AGENŢI 
     

Cornel POPA 
 
 
 

1. Introducere 
 
Cu un sfert de veac în urmă (1978, 1979) autorul acestor rânduri propunea 

primul sistem de teorie logică a scopurilor. Von Wright propusese în 1951  un sistem 
de logică deontică monadică de care eu luasem cunoştinţă, târziu, în anii 1971-72,  
când am început să mă ocup de praxiologie. Ignorarea în logica acţiunii  de către 
pontiful de la Helsinki, profesorul Henrik von Wright, a lumii scopurilor şi 
programelor, mi se părea o scăpare gravă care trebuia imediat remediată. În 
consecinţă, folosind experienţa firavă acumulată în logica deontică, am încercat să 
construiesc o teorie logică monadică a scopurilor. Rezultatele pot fi văzute în primele 
două articole publicate în 78 şi în 79 [10, 11]. Tema mi-a reţinut atenţia şi în alte 
studii[14,15, 18, 22] şi în cartea noastră Teoria acţiunii şi logica formală publicată în 
1984 la Editura Ştiinţifică. Unele  comunicări şi articole pe probleme de teleologică 
au fost prezentate la congresele internaţionale de logică sau publicate în revista 
polonă de praxiologie[12,14]. Am prezentat, totodată, comunicări şi conferinţe la 
Universităţile din Varşovia şi din Moscova sau la conferinţa internaţională pe 
probleme de praxiologie ţinută la Varşovia în 1987. Proceeding-ul acestei conferinţe 
a apărut în Statele Unite în 1992 la Tranzactions Publisher sub coordonarea lui J. Lee 
Auspitz, Wojciech W. Gasparski, Mareck K. Mlicki şi Klemens Szaniawski sub titlul 
Praxiologies and the Philosophy of Economics.  

Contribuţia noastră în acest volum „Praxiology, Logic of Action and 
Rationality of Human Activity” de circa 50 de pagini cerceta dimensiunile 
activităţilor umane (ontologică, teleologică, normativă, axiologică, organizaţională, 
cognitiv-informaţională, tehnic-instrumentală), cerceta stările şi tranziţiile naturale 
şi cele provocate de către agenţi, datele stărilor şi duratele tranziţiilor, definea 
dinamici relaţionale şi modalităţi operaţionale,  introducea agenţi individuali şi 
colectivi le asocia agenţilor  scopuri şi programe,  poziţii ierarhice şi roluri  şi 
distingea între simpla asumare de scopuri execuţia de fapt a acestora prin 
executarea unor programe concordante cu abilităţile acestora. Studiul definea 
eficacitate şi eficienţă în termenii unor sisteme modale mixte şi propunea o 
definiţie nuanţată a conceptului de raţionalitate a activităţilor socio-umane.  

Prima etapă a lucrării de faţă constă în definirea limbajului formal al 
teleologicii. Ne ocupăm apoi de definirea unor concepte teleologice derivate din 
conceptul primitiv S(x, p) după care agentul x vrea să atingă  starea scop p. Trecem 
apoi la prezentarea, în ordinea complexităţii lor, a sistemelor axiomatice de 
teleologică dotată cu agenţi multiplii. 

Teoria pe care o prezentăm  se deosebeşte de teoriile logice modale aletice 
clasice cel puţin prin următoarele trei caracteristici: 1) teleologica, ca şi logica 
deontică wrightiană, este o teorie logică „locală” sau de „ramură” care dă seama de 
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relaţii şi proprietăţi dintr-un domeniu aparte al existenţei sociale; 2) face uz de 
agenţi multiplii; 3) permite operatori iteraţi şi interactivi. 

Scopul este în viziunea noastră o stare posibilă viitoare care nu se realizează 
de la sine, dar este realizabilă printr-o conduită adecvată a agentului, constând, de 
regulă din executarea unui program sau plan de acţiune. Nu facem în acest articol 
teoria filosofică a scopurilor, abilităţilor acestora şi a actelor lor performative. 
Aceasta am făcut-o în alte scrieri anterioare[ 18- 25]. 

Conceptul de scop este independent de cel de obligaţie. Cel care obligă pe 
cineva deţine anterior un scop propriu pe care şi-l vrea înfăptuit prin conduita celui 
pe care-l obligă. Obligaţia presupune noţiunile de putere sau ierarhie. Scopul nu 
presupune aşa ceva. El presupune, mai curând ideile de valoare, trebuinţă şi 
desigur, pe cele de abilitate, program, mijloc sau conduită performativă prin care  
acesta poate fi realizat. 

Orice scop presupune o intenţie şi o dorinţă, dar nu orice dorinţă este un scop. 
Eu pot dori, iarna, să vină primăvara, fără să ticluiesc un plan sau un program 
propriu pentru instaurarea primăverii. Intenţiile şi dorinţele satisfac trebuinţe sau 
necesităţi vitale ale unei fiinţe umane. 

Noţiunea de scop trebuie, de asemenea, corelată cu cea de rezultat sau operă 
creată ca urmare a înfăptuirii deliberate a unui scop. O operă sau rezultat al unei 
conduite intenţionate este o stare terminală a unui act performativ săvârşit de către 
un agent înzestrat cu abilităţi sau competenţe operaţionale. Operele sau rezultatele 
sunt de regulă apreciate pozitiv sau negativ de către membrii unei comunităţii. 

Trecerea de la scopul asumat la scopul realizat, la înfăptuirea unei opere ce 
întrupează valori presupune timp, abilităţi, voinţă, imaginaţie, forţă creatoare sau 
talent. 

Lumea scopurilor şi a rezultatelor unor conduite intenţionate este întotdeauna 
apreciată valoric de către membrii unei comunităţi umane. Binele şi răul, lauda şi 
vestejirea, acceptarea şi respingerea însoţesc mereu proiectele şi înfăptuirile 
umane. Agenţii sau actanţii au întotdeauna atitudini şi emit judecăţi de valoare. 

Logicile modale cu agenţi devin mijloace de descriere a atitudinilor umane. 
Simpla asumare a unui scop nu duce la realizarea acestuia. Mai este nevoie 

de cunoaştere, învăţare, competenţă operaţională şi de alcătuirea unui program 
fezabil şi după aceasta de înfăptuirea acestuia. Perseverenţa şi voinţa, autocontrolul 
şi adaptarea la condiţiile mereu în schimbare fac parte din reţeta succesului. 

În studiul de faţă ne propunem să construim un şir  de sisteme teleologice mai 
puternice decât cele propuse iniţial [10, 11],  în particular sisteme  de tip  S4 şi S5.  

În alte studii vom completa teoria logică a scopurilor cu teoria programelor 
sau căilor de a atinge scopurile anterior asumate de agenţi şi cu teoria abilităţilor 
sau competenţelor executive proprii agenţilor. Cea mai bună cale de a descrie un 
abstract un program o oferă logica dinamică creată de V.R. Pratt şi dezvoltată 
inspirat de David Harel şi colaboratorii săi. Vom construi apoi  un sistem modal 
mixt, sistemul teleo-dinamic. 

Distingem, evident între conceperea sau proiectarea unui program ca operaţie 
intelectuală şi execuţia de fapt a acelui program de către autorul său sau de către alt 
executant. Dacă prin executarea sau îndeplinirea unui program atingem starea scop 
asumată anterior de agent, vom spune că acţiunea sau conduita acestuia a fost 
eficace. Dacă, dimpotrivă starea terminală atinsă prin execuţie sau performanţă 
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diferă  substanţial de starea scop, vom spune că agentul a săvârşit o eroare practică 
sau a avut un eşec, căci rezultatul atins nu coincide cu starea scop. Evident, putem 
dezvolta şi teorii mai nuanţate, în care să vorbim de scopuri sau obiective parţial 
atinse, şi de unele neajunsuri sau insuccese parţiale. 

O preocupare de sine stătătoare poate fi studierea  abilităţii agenţilor şi 
dezvoltarea teoriei posibilului acţional asociat unor clase de agenţi în diferite clase 
de situaţii cu ajutorul unor automate nedeterministe şi a unor limbaje formale. 

Vor intra, de asemenea, în aria noastră de preocupări cercetarea unor sisteme 
modale mixte cum sunt sistemele teleodeontice, deontic-axiologice, deontic-
performative, etc. 

Teoria pe care o propunem este o teorie a scopurilor mutual consistente 
asumate de o echipă de agenţi. 

 În această etapă nu ţinem seama de abilităţile agenţilor şi nici de programe 
sau modul cum pot fi realizate scopurile. Facem abstracţie, de asemenea, de timp, 
execuţie şi judecăţi de valoare. În articolele viitoare pe probleme de teleologică ne 
vom ocupa de semantica teleologicii, procedeele de decizie în limbajul teleologicii 
cu agenţi, de relaţia dintre scopuri şi programe, de fezabilitatea scopurilor asumate 
de agenţi, precum şi de concordanţa şi conflictele dintre agenţi. 

 
2.  Limbajul formal al teleologicii  cu agenţi 

 
Semnele primitive sau alfabetul limbajului este alcătuit din  patru clase de 

semne:  
1. O mulţime numărabilă de variabile propoziţionale Prop;  
2. O mulţime numărabilă de agenţi, Ag, ag1, ag2…agn, respectiv, x, y, 

z,z1,…,zn 
3. O listă de conective logice primitive: T (adevărul), ⊥( falsul), S (Scopul),–

(negaţia) şi conectivele propoziţionale binare: ∧ (conjuncţia), ∨(disjuncţia), 
⊃(implicaţia), ≡(echivalenţa);  

4. paranteze (, ) ca semne de grupare. 
Pe baza acestor specii de semne primitive  definim cu ajutorul  regulilor de 

formare mulţimea formulelor bine formate. Setul L al tuturor propoziţiilor  
limbajului este definit ca cel mai mic L astfel că : 

a) Orice variabilă propoziţională din Prop este în L(limbaj); 
b) T şi ⊥  sunt în L; 
c) Dacă α este în L, x ∈ Ag, atunci –α, S(x, α) vor fi şi ele în L; 
d) Dacă α şi β sunt în L, atunci α∧β, α∨β , α ⊃β, α≡β vor fi, de asemenea, 

în L; 
Limbajul teleologicii va fi alcătuit din mulţimea formulelor scrise în alfabetul 

specificat în cele patru mulţimi de semne primitive ce pot fi obţinute prin aplicarea 
regulilor specificate la punctele a)-d). 

Propoziţiile de la a) şi b) sunt atomare; celelalte vor fi moleculare. 
Aritatea sau gradele conectivelor logice  se definesc:  
d1)  T şi ⊥  sunt de aritate 0; 
d2)  - este de aritate 1; 
d3)  S,T sunt de aritate 2; 
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d4)  ∧ (conjuncţia), ∨ (disjuncţia), ⊃(implicaţia), ≡(echivalenţa) sunt de 
aritate 2. 

 
Limbajul formal al teleologicii cu agenţi va fi alcătuit din mulţimea tuturor 

formulelor scrise cu ajutorul alfabetului alcătuit din cele patru clase de semne 
primitive ( Prop, Ag, constante şi conective logice şi semne de grupare) făcând uz 
de aplicarea de un număr finit de ori a regulilor de bine formare specificate la 
punctele  a) – d). 

Aritatea conectivelor sau numărul argumentelor formulelor bine formate (se 
mai spune şi grad sau “degree”) este definită la punctele d1-d4). 

 
3.  Sistemul axiomatic τD 
 
Definim mai întâi un sistem teleologic cu agenţi analog logicii deontice 

standard, sistemul τD 
Pe baza operatorului primitiv binar S(x, p) = „Agentul x are ca scop starea p” 

introducem câţiva operatori derivaţi. 
Definiţii 
 
D1.  E(x, p) =df S(x, -p)    (evitare) 
D2.  T(x, p) =df –E(x, p)    (tolerare) 
D3.  D(x, p) = df S(x, p) ∨ E(x, p)   (decizie)  
D4.  I(x, p) =df  -D(x, p)    (indecizie sau neangajare) 
D5.  Sc({x, y}, p) =df S(x, p)∧S(y, p)    ( scop comun) 
D6.  Cf({x, y}, p) =df S(x, p) ∧ S(y, -p)  (conflict) 
D7. Crit(x, y, p) =df E(x,  S(y, p))   (critică) 
D8. Adera(x, y, p) =df S(x, S(y, p))∧ Q(x, p, Good),  (aderare) 
unde Q = califică 
D9. SR(x, p) ) =df ∃u(u∈Ab(x) ∧ < u >p) (p este scop realizabil pentru x) 
D10. .SRC(x, p) =df ∃u(u∈Ab(x) ∧ [u]p)  (p este scop realizabil cert 

pentru x) 
 
Definiţiile D1-D10 introduc, în ordine, evitarea sau scopul omisiv, tolerarea sau 

neevitarea unui scop, decizia sau angajarea teleologică, indecizia scopul comun asumat 
de către doi agenţi, conflictul teleologic dintre doi agenţi, critica sau evitarea de către 
un agent a scopului asumat de alt agent şi, în sfârşit, aderarea de către un agent la 
scopul asumat de alt agent. Tolerabilitatea poate fi interpretată şi ca dezirabilitate sau 
posibilitate de a fi intenţionată sau dorită de către un agent. Ultimele două definiţii 
introduc noţiunile de scop realizabil şi cea de scop necesar accesibil. 

 
Axiome 
Postulăm ca axiome: 
Ax0. Tautologiile logicii propoziţiilor  
Ax1.  S(x, p ⊃ q) ⊃ (S(x, p) ⊃ S(x, q))    (K) 
Ax2.  S(x, p) ⊃ T(y, p)      (D) 
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Semnificaţia axiomelor 
Ca şi celelalte sisteme modale, teleologica presupune logica matematică 

clasică(Ax0). 
Axioma Ax1 este de tip K şi reprezintă modalizarea schemei Modus Ponens 

pentru operatorul teleologic S. Dacă cineva îşi asumă ca scop o implicaţie, atunci 
dacă îşi asumă ca scop antecedentul, îşi va asuma ca scop şi consecventul. Aceasta 
vrea să spună că o echipă de agenţi care îşi asumă un număr de scopuri iniţiale între 
care există relaţii de dependenţă şi agenţii îşi asumă ca scop şi stări antecedent, 
atunci aceştia îşi asumă, voluntar sau involuntar, şi scopuri derivabile logic din cele 
iniţiale. 

Ax2 o axiomă de tip D şi postulează consistenţa mutuală a scopurilor 
asumate de membrii unei echipe sau ai unei comunităţi. Dacă un agent x dintr-o 
echipă îşi asumă drept scop o stare viitoare p, atunci acest scop trebuie să fie tolerat 
de orice alt membru al echipei. Ea este o generalizare a axiomei specifice 
sistemului D din logica modală aletică în raport cu un grup de agenţi Ag ce 
participă la aceeaşi acţiune complexă. Scopurile agenţilor din grupul Ag trebuie să 
fie mutual consistente. Teleologica elementară propusă de către noi în 1978 cerea 
doar ca scopurile asumate de către acelaşi agent să fie mutual consistente. Mai 
mult, membrii echipei îşi sprijină şi protejează unii altora scopurile asumate. 

 
Reguli de inferenţă 
RS. Regula substituţiei: Daca α este o teoremă în sistemul  τD  în care apare 

variabila p  şi β este o formula bine formată, atunci  dacă substituim fiecare apariţie 
a lui p în α prin  β obţinem o formula α’, de asemenea teoremă. Cu alte cuvinte, 
substituţia uniformă conservă veridicitatea. Vom nota  substituţia variabilei p prin 
β prin p/β. 

MP.  Modus ponens: Daca α ⊃ β este  teoremă şi α este teoremă,  atunci şi β 
este teoremă. 

Prescurtat:      ├  (α ⊃ β), α ⇒ ├ β 
RE.  Regula substituirii echivalentelor. Dacă α este o teoremă în care apare 

subformula β şi β ≡ γ  este o definiţie sau o teoremă anterior demonstrată, atunci  
este teoremă  formula obţinută din α prin substituirea lui β prin echivalenta sa γ.  

Nec. Regula necesitării: ├ α ⇒ ├ Sα 
Regula necesitării îndeplineşte două funcţii sintactice: 1 permite trecerea  

tautologiilor din logica de bază (logica propoziţiilor sau logica predicatelor)  ca 
enunţuri logic necesare în sistemele modale iar la nivelul logicilor modale permite 
prefixarea  teoremelor modale prin operatori „tari” de tip L şi iterarea operatorilor 
modali.  

Limbajul teleologicii de tip  τD va conţine limbajul logicii propoziţiilor sau al 
logicii predicatelor, axiomele acestor teorii logice şi desigur, axiomele Ax1-Ax2 
redate mai sus şi toate formulele derivabile din acestea prin regulile de inferenţă 
iniţiale RS, MP, RE şi Nec sau prin regulile de inferenţă derivate.  

Sub raport sintactic,   sistemul teleologic τD este o mulţime de formule bine 
formate care conţine axiomele Ax0-Ax2 şi este închisă faţă de regulile de inferenţă 
RS, MP, RE şi Nec.  

Vom folosi, fără să le mai demonstrăm, regulile de inferenţă derivate utilizate 
curent în sistemele normale de logică modală. 
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Regulile de inferenţă derivate : 
R5. ├  (α ⊃ β)  ⇒   ├ S(y,α) ⊃ S(y,β )      
R6. ├  (α ≡ β)  ⇒     ├  S(y, α) ≡ S(y,β) 
R7. ├  (α ⊃ β)  ⇒   ├ T(y, α) ⊃ T(y, β) 
R8. ├  (α ≡ β)  ⇒   ├ T(y, α) ≡ T(y, β) 
 
Teoreme 
Demonstrăm mai întâi un număr de teoreme ce ţin de teleologica  cu agenţi,  

analoge sistemelor  monadice de logică modală  de nivel  D, analoage unor teoreme 
din logica deontică standard . 

  
T1 S(x, p ∧ q) ⊃ (Sx, p) ∧ S(x,q) 
1.  (p ∧ q) ⊃ q          ( LP), 
2. S(x, (p∧q) ⊃ p))        (Nec, 1), 
3. S(x, (p∧q) ⊃ p)) ⊃ (S(x, p∧q) ⊃ S(x, p))  (RS, K, p∧q /p , p /q ) 
4. S(x, p∧q) ⊃ S(x, p)                                        (MP, 2, 3.), 
5. (p∧q) ⊃ q            ( LP ) 
6. S(x, (p ∧ q) ⊃ q))       (Nec, 5.), 
7. S(x, (p ∧ q) ⊃ q)) ⊃ (S(x, p∧q)) ⊃ S(x, q))        (RS,6, p∧q/ p) 
8. S(x, p∧q) ⊃ S(x, q)          ( MP, 6.  7.) 
9. (p ⊃ q) ⊃ ((p ⊃ r) ⊃ (p ⊃ (q∧r)))           (LP) 
10. S(x, p∧q) ⊃ S(x,p) ⊃ ((S(x, p∧q) ⊃ S(x, q)) ⊃ (S(x, p∧q) ⊃ (S(x, 

p)∧S(x, q)))      (RS,9, S(x, p∧q)/p,  S(x, p)/q, S(x, q)/r), 
11. (S(x, p∧q ) ⊃ S(x, q) ⊃ (S(x, p∧q)⊃(S(x, p) ∧ S(x, q)))    (MP, 4.,10.) 
12.  (S(x, p∧q) ⊃ (S(x, p)∧S(x, q))        MP,8., 11.) 
 
T2 (S(x, p)∧ S(x,q)) ⊃ S(x, p∧q)   
1. p ⊃ (q ⊃ (p∧q))         (LP, import.) 
2. S(x, p ⊃ (q ⊃ (p∧q))       (Nec, 1) 
3. S( x, p) ⊃ (S(x, q) ⊃ S(x, p∧q)))                              (RS, 1) 
4. S(x, p⊃ (q ⊃ (p∧q))) ⊃ (S(x, p) ⊃ S(x, q⊃ (p∧q)))   (RS, K ). 
5. S(x, p) ⊃ S(x, q ⊃ (p∧q))                                (MP, 4, 2) 
6. S(x, q ⊃ (p∧q)) ⊃ (S(x, q) ⊃ S(x, p∧q))                     (RS, Ax K) 
7. S(x, p) ⊃ (S(x, q) ⊃ S(x, p∧q))              (Tranz. 5, 6) 
8. (q⊃ (r ⊃ s)) ⊃ (q∧ r) ⊃ s))                  (LP) 
9. S(x,p) ⊃ (S(x, q) ⊃ S(x, p∧q)) ⊃ (S(x, p)∧S(x, q)) ⊃ S(x, p∧q)) 

 (RS, 8 ) 
10.  (S(x, p)∧S(x, q) ⊃ S(x, p∧q))                (MP, 9, 7 ) 
 
T3. S(x, p∧ q) ≡ (S(x, p)∧S(x, q)) 
1. p⊃q) ⊃ ((q ⊃ p) ⊃ (p≡q))          (LP) 
2. S(x, p∧ q)⊃ (S(x, p)∧ S(x, q))     (T1) 
3. (S(x, p)∧S(x, q)) ⊃ S(x, p∧q)     (T2) 
4. S(x, p∧q) ≡ (S(x,p)∧S(x, q))    (RS, 1, MP de 2 ori) 
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T4      (S(x, p) ∨ S(x, q)) ⊃S(x, p∨ q) 
1. p ⊃ (p∨ q)       (LP) 
2. S(x, p) ⊃ S(x, p∨ q)      (DR1, 1) 
3. q ⊃ (p∨ q)       (LP) 
4. S(x, q) ⊃ S(x, p∨ q)      (DR1, 3) 
5. (S(x, p) ∨ S(x, q)) ⊃ S(x, p∨ q)  (LP, (p⊃r) ⊃((q⊃r) ⊃((p∨q) ⊃r))), 2, 4) 
 
T6  T(x, p∨q) ≡ (T(x, p)∨ T(x, q)) 
 
1. S(x, -p∧-q) ≡ (S(x, -p)∧S(x, -q))   (RS, T3, ) 
2. S-(x, p∨q) ≡ (S(x, -p)∧S(x, -q))     (LP, De Morgan, 1) 
3. -S-(x, p∨q)  ≡ -(S(x, -p)∧S(x, -q))    ( LP, Neg ≡ , 2 ) 
4. -S-(x, p∨q)  ≡ -S(x, -p)∨ -S(x, -q)    (LP, De Morgan, 3) 
5. T(x, p∨q) ≡ (T(x, p)∨T(x, q) )    (LP, RE, 4) 
  
Teoremele T1-T6 sunt de tip  K. 
Teorema T7 şi următoarele sunt de tip D şi  exprimă raporturile dintre 

operatorii S şi T. 
T7.  S(x,p)≡ -T(x, -p) 
1. p ≡ --p        (LP) 
2. S(x, p) ≡ --S(x, p)      (RS, 1, Sp/p,) 
3. S(x, p) ≡ --S(x, --p)      (RE,2, --p/ p)  
4. S(x,p) ≡ -T(x, -p)      (RE, 3, Def1). 
 
 
T7.1 S(x, -p) ≡ -T(x, p)      ( RS,T5, LP) 
T7.2 –S(x, p) ≡ T(x, -p)      (LP, T5) 
 
T8.  S(x, p) ⊃ T(x, p)      RS, Ax1,x/y) 
 
Axioma T8 descrie o cerinţă de consistenţă  mutuală a scopurilor asumate de 

către un agent. Operatorul T poate fi interpretat şi ca dezirabilitate. În acest caz T8 
poate fi interpretat ca: “Orice scop descrie o stare dezirabilă”  

 
T9.   - (S(x, p) ∧ S(y, -p))     (LP, Ax2) 
 
Doi membri ai aceleiaşi echipe nu pot avea scopuri contradictorii 
 
T10.  E(y, p) ⊃ -S(x, p)      (LP,RE, D1,  T2) 
T10a.  E(x, p) ⊃ T(y, -p)      (Ax2, RS, p/-p, RE, D1, D2) 
T10b. S(x, p) ⊃ - E(y, p)     (LP, T9) 
T11. E(x,-p) ≡ S(x, p )      (RE, D1) 
T12.  T(x, -p) ≡ -S(x, p)     (LP, RE, D1, D2, RS) 
T13. –T(x, -p) ≡ S(x, p)      (LP,T5) 
T14. E(x, p) ≡ S(x, -p)      (LP, T4) 
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T15. S(x, p)∨ E(x, p) ∨ I(x, p) 
1.  p∨ -p        (LP ) 
2.  D(x, p) ∨ -D(x, p)      (RS, 1) 
3.  S(x, p) ∨ E(x, p) ∨ -D(x, p)    (RE, 2, D3) 
4. S(x, p) ∨ E(x, p) ∨  I(x, p)     (RE, 3, D4)  
 
Teoremele T8-T14 au ca punct de plecare Ax1 sau mai exact o „degenerare” 

a lui Ax1 la cazul unui singur agent teleologic redat de teorema T1. Ele definesc 
raporturile dintre operatorii teleologici scop pozitiv, scop omisiv, tolerabilitate 
teleologică, decizie sau angajare teleologică şi indecizie sau neangajare. 

Teoremele T8-14 determină relaţiile dintre conceptele teleologice de bază: 
scop pozitiv, scop omisiv sau evitarea unei stări indezirabile, tolerarea teleologică, 
angajarea sau decizia, indecizia sau dubiu. T8 spune că asumarea unui scop 
presupune tolerarea acestuia. Teorema T9 spune că doi agenţi x şi y din aceiaşi 
echipă nu-şi pot asuma, în acelaşi tip, şi scopul de a atinge starea p şi scopul de a o 
evita şi a atinge starea opusă ei, starea –p. Stările scop asumate de către agenţii din 
aceiaşi echipă  trebuie să fie mutual compatibile. 

În mod analog, teorema T10  spune că dacă un agent y vrea să evite starea p , 
atunci x un alt agent, care face parte din aceiaşi echipă,   nu-şi poate asuma ca scop 
starea p.  

Teorema  T15 spune că sunt numai trei  opţiuni teleologice de bază faţă de o 
stare posibilă viitoare descrisă printr-o formulă p: 1. să ne-o asumăm ca scop, S(x, 
p); 2 să ne asumăm ca scop starea opusă lui p, -p, S(x, -p); 3 să rămânem indecişi 
sau neangajaţi în privinţa lui p, I(x, p). 

Atât din definiţiile date, cât şi din teoremele demonstrate rezultă că acestea 
sunt două câte două mutual incompatibile.     

De reţinut că în demonstrarea  teoremelor T8-T14 nu se face uz de regula 
necesitării şi nici de axioma specifică lui K. În plus, în demonstrarea teoremelor, 
vom face uz şi de teorema deducţiei. 

T16. E(x, p∨q) ≡ (E(x, p)∧E(x, q) 
1. E(x, p∨q)      ( ip.   ) 
2. S(x, -(p∨q))     (RE, 1, D1) 
3. S(x, (-p∧-q))     (LP, 2) 
4. S(x, -p) ∧ S(x, -q)    (distrib lui S faţă de conj vezi T3) 
5.    (E(x, p)∧E(x, q)    (RE, 4, D1 
Cum fiecare dintre paşii textului demonstrativ se întemeiază pe o echivalenţă 

demersul demonstrativ este valabil, deopotrivă,  Top Down şi Bottom Up : de la 1 
am obţinut 5 şi invers, de la 5 obţinem 1. 

 
 T17. S(x, p)⊃(S(x, q)⊃(S(x, p)∧S(x, q)) 
 1.  p ⊃( q ⊃ ( p∧q))      (LP) 
 2. S(x, p) ⊃(S(x, q) ⊃(S(x, p)∧S(x, q))  (RS, 1p/ S(x, p), q/ S(x, q) ) 
  
T18.  S(x, p) ⊃ D(x, p) 
 1.   D(x, p) ≡S(x, p) ∨ E(x, p)   (D3)  
 2.   (S(x, p) ∨ E(x, p)) ⊃D(x, p)           (LP, 1) 
 3.    S(x, p) ⊃ D(x, p)     (LP, 2) 
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T19.  S(x, p) ⊃ (T(x, p) ∧ D(x, p)) 
1.  S(x, p) ⊃ T(x, p)      (T1) 
2.  S(x, p) ⊃ D(x, p)      (T11) 
3.  S(x, p) ⊃ (T(x, p) ∧ D(x, p))    (LP, 1, 2) 
 Teorema T19  afirmă că un scop pozitiv este simultan toleranţă teleologică şi  

angajare teleologică. Se poate demonstra şi conversa teoremei 12. Dacă un agent x  
tolerează teleologic o stare p şi în acelaşi timp este angajat teleologic în privinţa lui 
p, atunci in mod necesar şi-a asumat drept scop starea p. 

 
T20 . I(x, p) ⊃ T(x, p) 
1. I(x, p)       (ip) 
2. –D(x, p)       (RE, 1, D4) 
3. –(S(x, p) ∨ E(x, p)     (RE, D3) 
4. –S(x, p) ∧ -S(x, -p)     (LP, 3) 
5. –S(x, p) ∧ T(x, p)     (RE, D2, D1) 
6.  T(x, p)        (E∧, 5) 
7. {1,2,3,4,5}⇒  {6} 
8. I(x, p) ⊃ T(x, p)        (TD) 
 
T21 .  (S(x, p) ∨ I(x, p)) ⊃ T(x, p) 
1. S(x, p) ⊃ T(x, p)     (T1) 
2.  I(x, p) ⊃ T(x, p)     (T13) 
3.  (S(x, p) ∨ I(x, p)) ⊃ T(x, p)   (LP, 1, 2) 
  
T22. T(x, p) ⊃ (S(x, p) ∨ I(x, p))   
1.  T(x, p) ≡ –E(x, p)     (RE, D2) 
2.   - T(x, p) ≡ E(x, p)     (LP, 1) 
3.   S(x, p) ∨ E(x, p) ∨  I(x, p)   (T8 ) 
4.   E(x, p) ∨ S(x, p) ∨   I(x, p)   (LP, 3) 
5.  - T(x, p) ∨ S(x, p) ∨   I(x, p)   (RE, 4, 1 ) 
6.   T(x, p) ⊃ (S(x, p) ∨ I(x, p))   (LP, 5) 
 
T23. T(x, p) ≡ (S(x, p) ∨ I(x, p))   (LP, T14, T15) 
 
T24. D(x, p) ≡ S(x, p) ∨ E(x, p)   (LP, RE, D3) 
           
T25. T(x, p) ≡ –E(x, p)     (RE, D2) 
 
T26.  -T(x, p) ≡ E(x, p)    (LP, T18) 
 
T27. I(x, p) ≡ -D(x, p)              (LP, DP)  
 
T28.  (T(x, p)∧ D(x, p))  ⊃ S(x, p) 
1.  T(x, p) ∧ D(x, p)     ip  
2.  (S(x, p) ∨ I(x, p)) ∧  ( S(x, p) ∨ E(x, p) )  (RE, 1, T16, T17) 
3.  S(x, p) ∨ ((S(x, p) ∧ E(x, p)) ∨ (I(x, p) ∧ S(x, p)) ∨ (I(x, p) ∧ E(x, p))   

(LP, 2) 
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Deoarece termenii ((S(x, p) ∧ E(x, p)) ∨ (I(x, p) ∧ S(x, p)) ∨ (I(x, p) ∧ E(x, 
p)) sunt mutual incompatibili ( vezi T2 şi definiţiile D1-D4) rămâne doar  literalul 
S(x, p)  şi el obţinut prin idempotenţă: 

4. S(x, p) 
5.   (T(x, p) ∧ D(x, p))   ⊃ S(x, p)   (TD, 1, 4) 
 
T22.  S(x, p) ≡ (T(x, p) ∧ D(x, p)) 
1.  S(x, p) ⊃ (T(x, p) ∧ D(x, p))   (T12) 
2.  (T(x, p) ∧ D(x, p))   ⊃ S(x, p)   (T21) 
3.  S(x, p) ≡ (T(x, p) ∧ D(x, p))   (LP, 1, 2) 
 
T29.  E(x, p) ∨ T(x, p) 
1. p∨ -p       (LP) 
2. E(x, p) ∨ - E(x, p)      (RS, 1) 
3. E(x, p) ∨ T(x, p)     (RE, 2, D2) 
 
T30. D(x, p) ∨ I(x, p) 
1. p∨ -p       (LP) 
2. D(x, p) ∨ -D(x, p)     (RS, 1) 
3. D(x, p) ∨ I(x, p)     (RE, 2, D4) 
 
Teoremele T1 –T30 au fost demonstrate pe baza axiomelor Ax0 – Ax2. Ele 

nu conţin operatori teleologici iteraţi. Ele sunt, în mare similare sau aceleaşi cu cele 
demonstrate de către noi în anii 80. 

Baza axiomatică şi setul de definiţii postulate  sunt  diferite. Cititorul 
interesat poate compara sistemul prezentat de noi în [12] sau în [18] cu baza 
axiomatică a sistemului de faţă. Axiomatica teleologică prezentată de noi în anii 
1978-1984 era una de tăria sistemului modal D şi nu făcea uz de operatori modali  
iteraţi.  

Întrucât toate sistemele teleologice normale  conţin axioma Ax1 şi regula 
necesitării  putem construi în cadrul lor teoreme cu operatori teleologici iteraţi. 
Ilustrăm această posibilitate în cadrul sistemului τD. 

T31. T(x, p) ≡ -S(x, -p)   
Tolerarea de către un agent a unei stări este totuna cu negaţia unui scop 

omisiv sau negaţia evitării  sau nerespingerea unei stări. 
T32 –T(x, p) ≡ E(x, p) 
Intoleranţa unui agent faţă de o stare p înseamnă asumarea evitării acelei 

stări. În mod analog, în logica acceptării   respingerea  este identică cu intoleranţa. 
T33.  -T(y, -T(x, p)) ≡ E(y, E(x, p)) 
Intoleranţa lui y faţă de intoleranţa lui x  înseamnă omiterea de către y  a 

omiterii lui x de a atinge stare p. 
T34.  E(y, E(x, p))  ≡ S(y, -S(x,-p)) ≡ S(y, T(x, p))   
Evitarea de către y  a evitării de către x a  unui scop p sau omiterea de către y 

a omiterii de către x unui scop pozitiv înseamnă asumarea de către y a tolerării de 
către x a unui scop pozitiv , tot aşa cum în logica acceptării respingerea de către y a 
respingerii lui x  de a accede la p   înseamnă acceptarea de către y a toleranţei lui x 
de a accede la scopul p. 
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T35. E(y, I(x, p)) ≡ E(y,-D(x, p)) ≡ S(y, - -D(x, p)) ≡ S(y, D(x, p)) ≡ S(y, 
(S(x, p)) ∨ E(x, p)) ≡ S(y, S(x, p)) ∨ S(y, E(x, p)).   

Evitarea de către y a indeciziei lui x în privinţa lui p este tot una cu  scopul 
lui y ca x să fie decis în privinţa lui p, respectiv ca acesta să-şi asume ca scop p sau 
să-şi asume ca scop evitarea lui p. Respingerea dubiului sau îndoielii este tot una 
cu asumarea de către y a scopului ca x să se angajeze pro sau contra lui p. 
Formulele cu operatori modali iteraţi ne sugerează în logica acceptării  
oportunitatea dezvoltării unor teorii logice în care un agent  evaluator să accepte 
sau să respingă  conduita sau rezultatele altui agent. De exemplu, un recenzent  
apreciază într-o revistă de specialitate un studiu al unui autor, un critic literar 
evaluează un roman. Etc. 

Indecizia sau dubiul  unui agent în privinţa unei stări sau în privinţa unei 
aprecieri p echivalează cu starea de nedeterminare a atitudini, cu starea de 
deliberare preliminară luării unei decizii. Elaborarea unor argumente pro sau contra 
este bine venită exact în stările de incertitudine, îndoială sau dubiu. 

 Folosind la teoremele T31-T35 regulile de inferenţă derivate R6 şi R8, 
cititorul poate demonstra uşor alte echivalenţe cu operatori  teleologici iteraţi. Nu 
insistăm în această direcţie. 

 T36. S(y, p∨q) ⊃ (S(y, p)∨ T(y, q))  
1.  S(y, -q ⊃ p) ⊃ (S(y, –q) ⊃ S(y, p))  (RS, Ax 1) 
2.  S( y, q ∨ p) ⊃(-S(y, -q) ∨ S(y, p))  (RE,1, LP) 
3.  S(y, p ∨ q) ⊃(T(y, q) ∨ S(y, p))   (RE, 2, Def1, LP) 
 
4. O explicaţie informală pentru axiomele de tip S4 şi S5 ale teleologici 
 
Admitem că agenţii sunt fiinţe raţionale dotate cu abilităţi sau capacităţi de a 

acţiona  şi că ei nu-şi asumă scopuri irealizabile sau utopice. Dimpotrivă, scopurile 
lor sunt raţionale, accesibile prin programe sau strategii descriptibile prin operaţii 
sau conduite realizabile prin abilităţile pe care le deţin agenţii. 

Formulele de tip A6,  S4 şi de tip S5 conţin operatori modali iteraţi. Să 
considerăm, pentru început două formule bine formate în limbajul teleologicii cu 
agenţi multiplii: 

1. S(y, q) 
2. S(x, p) ⊃ p 
Formula 2 este o formulă de tip T pentru teleologica cu agenţi care ar putea fi 

interpretată: Dacă agentul x are drept scop starea p,  atunci ( peste un interval de 
tip, prin abilităţile lui x), se va realiza starea p. Dar noi ştim că scopurile oamenilor 
nu devin întotdeauna realitate şi nu putem accepta necondiţionat formula 2. Agenţii 
pot renunţa la un scop asumat anterior sau pot eşua in atingerea unui scop. 

Dar, potrivit regulii substituţiei, variabila propoziţională q din formula 1 
poate fi substituită printr-o formula bine formată în limbajul teleologicii. Obţinem 
astfel în 1 prin substituţia q/ S(x, p) ⊃ p formula 3: 

3. S(y, S(x, p) ⊃p))   (A6) 
Formula 3 este o formulă cu operatori modali iteraţi care descrie o relaţie 

dintre doi agenţi. 
Ea este, într-un fel un analog al axiomei A6 din lista de axiome propuse de 

Lennart Aqvist de la Uppsala[1, p 666]. Desigur, formula noastră nu priveşte  
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logica deontică, ci teleologica. În plus, nu avem de a face cu o  formulă monadică 
ci cu o formulă diadică, în care prima variabilă stă pentru agent şi a doua stă pentru 
propoziţie. 

Invităm acum pe cititorul nostru să propună pentru formula 3 o interpretare 
într-o teorie logică a scopurilor cu agenţi multipli. 

În ceea ce ne priveşte, noi am găsit o interpretare atractivă pentru formula 3. 
Aceasta este: „Agentul y are drept scop personal ca agentul x să-şi realizeze efectiv 
scopul de a accede la starea p”. 

Ce relaţie se instituie între agenţii  y şi  x potrivit formulei 3 ?. Una de 
asistenţă binevoitoare sau de garant. Agentul y acţionează ca un protector, garant 
sau tutore al agentului x. 

Orice părinte vrea ca odrasla sa să-şi împlinească toate scopurile asumate 
(dacă acestea nu contravin  valorile la care aderă el). La fel, orice magistru vrea ca 
discipolul său să-şi atingă toate scopurile sale (de exemplu, să rezolve toate 
problemele pe care el şi le asumă ca scop personal din culegerea de probleme 
editată de către magistru ). La fel, putem admite că un antrenor de tenis, are drept 
scop personal împlinirea scopului prezent asumat de  sportivul antrenat de el, de 
exemplu,  de a câştiga finala de la Roland Garos.  

Convenim să numim o astfel de formula sau axioma  ca cea de la 3 drept 
„Axioma Tutorelui “ 

 
5. Sistemul axiomatic τ S4 

 
Intenţia capitolului de faţă este să ridice teleologica cu agenţi la nivelul 

sistemelor S4 de logică aletică. Demonstrăm în continuare un număr de teoreme cu 
operatori teleologici iteraţi degajate din celelalte axiome postulate.  

Adăugăm la axiomele sistemului teleologic τD axiomele: 
Ax3.  S(y, S(x, p) ⊃ p))   (A6¤) 
Ax4.  S(x, p) ⊃ S(y, S(x, p))   (S4) 
 
Semnificaţia axiomelor  
Axioma Ax3 afirmă că un agent oarecare y, are ca scop propriu ca un alt 

agent x care îşi asumă ca scop starea p să-şi realizeze scopul asumat. Mai întâi, 
vom observa că nu toate scopurile sunt realizate sau măcar realizabile. Se observă 
că noi nu am postulat, ca în cazul unei axiome de tip T, S(x, p) ⊃ p), căci asumarea 
unui scop nu implică, în mod necesar şi realizarea acestuia. Uneori, chiar dacă sunt 
realizabile în principiu, nu sunt realizabile cu mijloacele şi abilităţile agentului de 
referinţă. Cu certitudine, putem însă postula că toate scopurile asumate de către un 
agent sunt acceptate sau dorite de către acesta,  S(x, p) ⊃ A(x, p), unde A(x, p) se 
citeşte „x acceptă p”.  Într-un fel teleologica presupune logica acceptării.  

Axioma Ax3 este, într-un fel, similară cu axioma A6 a lui L. Åqvist din 
sistemele deontice Smiley – Hanson, A6 O(Op ⊃ p), dar , spre deosebire de 
aceasta, operatorii modali prefixează formule diadice cu agenţi. 

Axioma Ax4 este de tip S4 şi spune că un  scop asumat de un agent x dintr-o 
echipă este asumat şi de ceilalţi membri sau măcar de şeful sau protectorul 
acestuia. Dacă un agent „tutore” ori „protector” y îşi asumă scopul unui coleg x şi 
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acesta şi-a asumat ca scop starea descrisă de p, atunci y, agentul tutore ori 
protector,  îşi asumă şi el ca scop starea p. 

T1 S(y, S(x, p)) ⊃ S(y, p) 
1.  S(y, S(x, p) ⊃ p))      (Ax3) 
2.  S(y, S(x, p) ⊃ p)) ⊃ ( S(y, S(x, p)) ⊃ S(y, p))   (RS, Ax1,  x/y, p/S(x, p), q/p) 
3.  S(y, S(x, p)) ⊃ S(y, p))    ( MP,  2, 1) 
 
Dacă un agent y îşi asumă scopul agentului x de a face p, atunci y îşi asumă 

scopul de a face p. 
Cu alte cuvinte, agentul y îşi asumă indirect, prin intermediul lui x, scopul de 

a realiza p. Dar, în ultimă instanţă,  îşi asumă scopul de a realiza p.  
Pe de altă parte, axioma Ax4 afirmă că un scop asumat de un membru al unei 

echipe este împărtăşit de colegii acestuia, S(x, p) ⊃ S(y, S(x, p)), oricare ar fi y un 
membru al echipei. Atunci din Ax4 şi T31 rezultă prin tranzitivitate teorema: 

T2. S(x, p) ⊃ S(y, p) 
1.   S(x, p) ⊃ S(y, S(x, p))    (Ax4) 
2.   S(y, S(x, p)) ⊃ S(y, p))    (T1 din τD) 
3.  S(x, p) ⊃ S(y, p)     (Tranz., 1, 2) 
Teorema 2 afirmă că dacă un agent dintr-o echipă îşi asumă un scop  p, atunci 

orice alt membru al echipei aderă la scopul colegului său. 
Este firesc să ne întrebăm dacă această acţiune este reciprocă, respectiv dacă 

y îşi asumă un scop q, atunci x devine şi el garantul lui y asumându-şi scopul lui y , 
q. Din aceasta ar rezulta că agenţii unei echipe au cu toţii aceleaşi scopuri şi că am 
putea admite că sunt solidari întru realizarea lor. 

1. T3. S(x, p) ⊃ Sc({x, y }, p) 
 
2. S(x, p)       ip 
3. S(x, p) ⊃ S(y, p)     (T2)   
4. S(y, p)       (MP, 1, 2) 
5. S(x, p)∧ S(y, p)     (I∧, 1, 3) 
6. Sc({x, y }, p)     (RE, 4, D5) 
7. {1,2, 3, 4 }⇒ 5     (LP ) 
8. φ ⇒ S(x, p) ⊃ Sc({x, y }, p)   (TD ) 
9. S(x, p) ⊃ Sc({x, y }, p) 
 
T4.  Sc({x, y }, p)⊃ S(x, p) 
1.  Sc({x, y }, p)      ip 
2.  S(x, p) ∧ S(y, p)     (RE, 1, D5) 
3.  S(x, p)       ((I∧,2 ) 
4.  {1, 2} ⇒ {3}      (LP ) 
5.  Sc({x, y }, p) ⊃S(x, p)            (TD) 
 
 T5.  S(x, p) ≡ S(y, S(x, p)) 
1.  S(x, p) ⊃ S(y, S(x, p))    (Ax4) 
2.  S(y, S(x, p) ⊃ p))     (Ax3) 
3.  S(y, S(x, p)) ⊃ S(y, p)    (R5, 2)  
4. S(y, p) ⊃ Sc({y, x }, p)    RS, T3 din τD, x/y, y/x) 
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5. S(y, p) ⊃ Sc({x, y }, p)    (TM, 4) 
6. Sc({x, y }, p) ⊃S(x, p)            (T4) 
7. S(y, S(x, p)) ⊃ S(x, p)    (Tranz, 3, 5, 6) 
8. S(x, p) ≡ S(y, S(x, p))    (LP, I≡, 1, 7) 
 
 T6. T(x, p) ≡ T(y, T(x, p)) 
1.  S(x, -p) ≡ S(y, S(x, -p))    (RS, T5,  p/-p) 
2. -S(x, -p) ≡ -S(y, S(x, -p))    (LP, 1) 
3. -S(x, -p) ≡  T(y, - S(x, -p))   (RE, 2, T12 din τD) 
4. T(x, p) ≡ T(y, T(x, p))    (RE, 3, D1, D2) 
 
Teoremele T5 şi T6 sunt teoreme de tip S4 şi descriu reguli de reducere şi de 

expandare a operatorilor teleologici iteraţi. Putem formula regulile derivate: 
R9.  S(y, S(x, α) ) ⇔ S(x, α) 
R10 T(y, T(x, α) ) ⇔ T(x, α) 
Trecerea de la stânga la dreapta ⇒ descrie sensul reductiv, iar trecerea de la 

dreapta la stânga descrie sensul expansiv. 
Demonstrăm în continuare un număr de teoreme de tip S4 despre operatorii 

teleologici ireductibili. 
 
 T7. S(z, T(x, p)) ⊃ T(x, p) 
1.  S(z, T(x, p)) ⊃ T(y, T(x, p))   (RS, Ax2, x/z, p/ T(x, p)) 
2. T(y, T(x, p)) ⊃ T(x, p)    (LP, T6) 
3.  S(z, T(x, p)) ⊃ T(x, p)    (Tranz, 1, 2) 
  
 T8. T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ T(x, p) 
1. S(z, T(x, p)) ⊃ T(x, p) )   (LP, T7) 
2. S(y, S(z, T(x, p)) ⊃ T(x, p))   (Nec, 1) 
3. T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ T(y, T(x, p))  (R7, 2) 
4. T(y, T(x, p)) ⊃ T(x, p)    (LP, T6) 
5. T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ T(x, p)   (Tranz, 3, 4) 
   
 T9. S(y,  p ⊃ T(x, p)) 
1. S(y, S(x, p) ⊃ p))      (Ax3 ) 
2. S(y, -p ⊃ -S(x, p)     (LP, 1, Contrapoz ) 
3. S(y, --p ⊃ -S(x, -p)    (RS, 2, p/-p ) 
4. S(y,  p ⊃ T(x, p))     (LP, RE, D1, D2) 
 
 
 T10. S(x, p) ⊃ S(z, T(y, S(x, p))) 
1.  S(y, p ⊃ T(x, p))     (Ax2) 
2.  S(z, p ⊃ T(y, p))     (RS, 1) 
3.  S(z, p) ⊃ S(z, T(y, p))    (R5, 2) 
4.  S(z, S(x, p)) ⊃ S(z, T(y, S(x, p)))  (RS, 3, p/S(x, p) ) 
5. S(x, p) ⊃ S(z, T(y, S(x, p)))   (RE, 4, T35 din τD) 
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Teorema 40 este duala lui T38. Evident, ea ar fi putut fi  obţinută şi direct din 
T38 prin regula substituţiei, în speţă prin substituţia lui p cu –p, regula 
contrapoziţiei şi regula inter-schimbării operatorilor modali duali, S şi T, desigur, 
ţinând seama de faptul că aceştia sunt operatori duali. 

 
 T11. T(z, S(y,  p)) ⊃ T(z, S(y, T(x, p))) 
1.  S(y,  p ⊃ T(x, p))     (T9) 
2.  S(y,  p) ⊃ S(y, T(x, p))    (R5, 1) 
3.  S(z, S(y,  p) ⊃ S(y, T(x, p) )   (Nec, 2) 
5. T(z, S(y,  p) ⊃T(z, S(y, T(x, p) )          (R7. 3) 
 
 T12. S(z, T(y, S(x, p)) ⊃ T(y, S(x, p)) 
1. T(y, S(x, p)) ⊃ T(y, S(x, p))   (LP) 
2. S(z, T(y, S(x, p)) ⊃ T(z, T(y, S(x, p))) (RS, Ax2, p/ T(y, S(x, p))) 
3. S(z, T(y, S(x, p)) ⊃ T(y, S(x, p))  (RE, 2, T6) 
4. S(z, T(y, S(x, p)) ⊃ T(y, S(x, p))  (Tranz., 2, 3) 
 
T13. S(z, T(y, S(x, p)) ⊃ S( y, T(y, p)) 
1. T(z, S(y, p)) ⊃ T(z, S(y, T(y, p)))  (T11) 
2. -T(z, S(y, S(y, p))) ⊃ -T(z, S(y, p))  (Contrapoz., 1)  
3. S(z, T(y, T(y, -p))) ⊃ S(z, T(y, -p))  (S,T Interchange 2) 
4. S(z, T(y, T(y,- -p))) ⊃ S(z, T(y,- -p)) (RS, 3) 
5. S(z, T(y, T(y, p))) ⊃ S(z, T(y, p))  (LP, 4) 
 
 
 T14. S(v, T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ S(v, T(x, p))    
1. T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ T(x, p)   (T8) 
2. S(v, T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ S(v, T(x, p)) (R5, 1)    
 
T15. S(y, T(x, p)) ⊃ S(z, T(u, S(y, T(x, p)))) 
1.  S(z,  p ⊃ T(u, p))      (RS, T9) 
2.  S(z, S(y, T(x, p))) ⊃ T(u, S(y, T(x, p))) (RS, 1, p/ S(y, T(x, p))) 
3. S(z, S(y, T(x, p)))  ⊃ T(u, S(y, T(x, p)))) ⊃  
        S(z, S(y, T(x, p)))) ⊃ S(z, T(u, S(x, T(x, p)))))  (RS, Ax1) 
4.  S(z, S(y, T(x, p)))) ⊃ S(z, T(u, S(y,  T(x, p)))))     (MP, 2, 3) 
5.  S(y, T(x, p)))) ⊃ S(z, T(u, S(y, T(x, p)))))    (RE, 4, T35) 
 
T16. S(y, T(x, p)) ≡ S(z, T(u, S(y, T(x, p))))) 
1.  S(y, T(x, p)) ⊃ S(z, T(u, S(y, T(x, p)))))  (T15) 
2.  S(v, T(y, S(z, T(x, p))) ⊃ S(v, T(x, p))  (T14) 
3. S(z, T(u, S(y, T(x, p))))) ⊃ S(y, T(x, p))  (RS, 2, v/z, z/u, y/u, z/y) 
4.  S(y, T(x, p)))) ≡ S(z, T(u, S(y, T(x, p)))))  (LP, I ≡, 1, 3  
 
T17.  T(y, S(x, p)) ≡ T(z, S(u, T(y, S(x, p)))) 
1.  -S(y, T(x, p)))) ≡ -S(z, T(u, S(y, T(x, p)))))  (LP, T16) 
2.  -S(y, T(x, -p)))) ≡ -S(z, T(u, S(y, T(x, -p))))) (RS, p/-p) 
3.  T(y, S(x, p)) ≡ T(z, S(u, T(y, S(x, p))))  (Interch S, T, 2) 



 
T18. S(y, T(x, p)) ⊃ T(z, S(y, T(x, p)) )  
1.  p ⊃ T(z, p)       (T ) 
2.  S(y, T(x, p)) ⊃ T(z, S(y, T(x, p)) )   (RS, 1, p/ S(y, T(x, p))  ) 
 
Sistemul teleologic cu agenţi de tip S4 are 6 modalităţi elementare 

ireductibile: S(x, p), S(z, T(y, S(x, p))), T(y, S(x, p))), S(y, T(x, p)),  T(z, S(y, T(x, 
p))), T(x, p). Relaţiile dintre acestea sunt redate în graful din Fig. 1.  

 
 S(x, p)
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Fig 1. Modalităţi elementare în sistemul  
teleologic cu agenţi de tip S4 

 
Fiecare săgeată din Fig. 1, redă o relaţie de implicaţie între modalităţi 

elementare descrisă de una dintre teoremele despre operatorii ireductibili. Aşa, de 
exemplu, primul arc de sus este redat de teoremaT10. Ultimul de jos este redat de 
T8. Am etichetat arcele prin numerele teoremelor. 

Cele 6 modalităţi ireductibile ale teleologicii cu agenţi (şi dacă introducem şi 
negaţia cele 12 modalităţi ireductibile) descriu atitudini ale membrilor unei echipe unii 
faţă de alţii impuse de cerinţele de compatibilitate mutuală. Interpretarea filosofică, 
psihologică, sociologică şi tehnic operaţională a acestor teoreme o rezervăm pentru un 
studiu viitor. Aici ne exprimăm doar convingerea că aceasta este între altele relevantă 
pentru teoria agenţilor din management, administraţie şi soft. 

 

T10

S(z, T(y, S(x, p))) 

T(y, S(x, p))  S(y, T(x, p))

T(z, S(y, T(x, p))) 

T12 T13 

T18 T11

T8 

T(x, p) 
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6. Sistemul axiomatic τS5 
 
Trecem la demonstrarea unor teoreme de teleologică cu agenţi de tip S5. 
Axioma specifică sistemului teleologic de tip S5 este: 
Ax6.  T(x, p) ⊃ S( y, T(x, p))   (S5) 
 
Ax6 este mai subtilă, căci vizează  garantarea sau protejarea  scopurilor 

asumate de un agent. Dacă unui agent x i se tolerează accederea la o stare p ( un 
drept sau un privilegiu), atunci orice alt agent din aceiaşi echipă sau comunitate şi 
cu atât mai mult tutorele sau protectorul acestuia  trebuie să-şi asume ca scop 
propriu  garantarea accesibilităţii  lui x la starea p. 

Membrii aceleiaşi familii, echipe sau comunităţi au o atitudine binevoitoare 
sau protectoare faţă de scopurile asumate de către vreunul dintre ei. Ei nu se 
concurează, ci se asistă şi se ajută mutual. 

 
T1. T(y, S(x, p)) ⊃ S(x,  p)   
1. T(x, p) ⊃ S(y, T(x, p))       (Ax5) 
2. T(x, -p) ⊃ S(y, T(x, -p))    (RS, 1) 
3. –S(y, T(x, -p)) ⊃ -T(x, -p))      (LP, contrPoz., ) 
4.    T(y, S(x, p)) ⊃ S(x, p )     (Interch, 3)   
 
T2.  T(y, p) ⊃ T(x, p)  
1.   S(x, p) ⊃ S(y, p)     (T2din τS4) 
2.   S(x, -p) ⊃ S(y, -p)     (RS, 1) 
3.  - S(y, -p)  ⊃ -S(x, -p)    (Contrapoz., 2) 
4.   T(y, p) ⊃ T(x, p)     (RE, 3, D1, D2) 
 
T3. T(y, S(x, p)) ⊃ T(x, p) 
1.  S(y,  p ⊃ T(x, p))     (T9 din τ S4) 
2.  S(y,  p) ⊃ S(y, T(x, p))    (R5, 1) 
3.  S(y,  -p) ⊃ S(y, T(x, -p))    (RS, 2) 
4.  -S(y, T(x, -p)) ⊃ -S(y,  -p)   (Contrapoz., 3) 
5.  T(y, S(x, p)) ⊃ T(y, p)    (Interch, 4) 
6.  T(y, p) ⊃ T(x, p)     (T2) 
7. T(y, S(x, p)) ⊃ T(x, p)    (Tranzit., 5, 6) 
 
T4.  T(x, p) ≡ S(y, T(x, p)) 
1. S(y, p) ⊃ T(y, p)     (Ax2) 
2. S(y, T(x, p)) ⊃ T(y, T(x, p))   (RS, 1,x/y,  p/T(x, p)  
3. S(y, T(x, p)) ⊃T(x, p))    (RE, 2, T6 din τ S4)  
4. T(x, p) ⊃ S( y, T(x, p))    (Ax5) 
5. T(x, p) ≡ S(y, T(x, p))    (LP, I∧, 4, 3) 
 
T5. S(x, p) ≡ T(y, S(x, p)) 
1. T(x, p) ≡ S(y, T(x, p))    (T4) 
2. T(x, -p) ≡ S(y, T(x, -p))    (RS, 1, p/-p) 
3. -T(x, -p) ≡ -S(y, T(x, -p))    (LP, 2) 
4.  S(x, p) ≡ T(y, S(x, p))    (RE, 3, D1, D2) 
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Teoremele T4 şi T5  descriu reguli de reducere şi expandare în sistemul 

teleologic cu agenţi de tăria lui S5. Dăm explicit, mai jos,  regulile derivate de 
reducere: 

R11.  S(y, T(x, p)) ⇔ T(x, p)  
R12. T(y, S(x, p)) ⇔, S(x, p) 
 
 T6. S(x, p) ⊃ S(z, S(x, p)) 
1. S(y, p ⊃ T(x, p))     (T39 din τS4) 
2. S(y, p) ⊃ S(y, T(x, p))    (R5, 1) 
3. T(x, p) ≡ S(y, T(x, p))    (T51) 
4. T(y, S(x, p)) ≡ S(z, T(y, S(x, p))   (R11, 3, ⇒ pentru p =S(x, p) )

 5. S(y, p) ⊃ S(z, T(y, S(x, p))   (Tranz, 2, 4) 
6. S(x, p) ≡ T(y, S(x, p))    (T5) 
7. S(y, p) ⊃ S(z, S(x, p))     (RE, 5, 6)  
 
T6  este axioma de tip S4 a sistemului teleologic cu agenţi. Sprijinindu-ne pe 

această teoremă de tip  τS5 putem demonstra că sistemul τS5 conţine sistemul τS4. 
 
T7. S(y, p ∨ T(x, q)) ≡ S(y, p) ∨ T(y, T(x, q) 
1.  S(y, p ∨ T(x, q))     ip. 
2.  S(y, p ∨ q) ⊃(T(y, q) ∨ S(y, p))   (T36 din τD) 
3. S(y, p ∨ T(x, q)) ⊃(T(y, T(x, q)) ∨ S(y, p)) (RS, 2, q/T(x, q) ip 
4. T(y, T(x, q)) ∨ S(y, p))    (MP, 3, 1) 
5. T(x, q) ∨ S(y, p))   `  (RE, 4, T6 din τS4) 
6. S(y, p) ∨ T(x, q)     LP, 5) 
7. S(y, p) ∨ T(x, q)     ip. 
8. S(y, p) ∨ T(y, T(x, q))    (RE, 7, T6 Expandare) 
 
Modalităţile ireductibile ale sistemului τS5 sunt: p, S(x, p), T(x, p) şi 

negaţiile lor: -p , T(x, -p), S(x, -p). 
 
 Concluzii 
 
1. Am prezentat mai sus trei sisteme axiomatice de teleologică cu agenţi: τD, 

τS4 şi  τS5. 
Putem să le numim sisteme teleologice cu agenţi normale, in sensul definit de 

Dov Gabbay[1] deoarece: a. Sistemele sunt supraetajări ale axiomaticii logicii 
propoziţiilor sau logicii predicatelor; b. admit axioma K (vezi Ax 1 în  τD) care 
este o modalizare teleologică a schemei Modus Ponens; c. admit  regula necesitării 
într-o formă adaptată la o teorie logică cu agenţi. 

2. Teleologica normală cu agenţi, ca şi logica deontică cu agenţi nu este 
compatibilă cu o axiomă de tip T, S(x, p) ⊃ p, după care orice scop asumat de un 
agent presupune şi realizarea lui de fapt. 

3. În locul axiomei de tip T am postulat pentru teleologica cu agenţi o axiomă 
de tip A6 analogă celei propuse  de Lennart Aqvist (probabil dată anterior de  
W. H. Hanson , T.J. Smiley) pe care noi am numit-o „Axioma Tutorelui”. Dacă un 
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discipol îşi asumă un scop în domeniul de activitate supervizat de tutorele lui, 
atunci tutorele său are drept scop personal înfăptuirea de către discipol a scopului 
asumat de către acesta. 

4. Pentru ca un scop asumat de un agent să fie efectiv realizat este necesar ca 
agentul să deţină un program de acţiune descriptibil în alfabetul de acte elementare 
ce definesc abilităţile agentului  şi ca acesta să fie realizabil din starea iniţială de 
referinţă. Teleologica, ca şi logica deontică, poate fi îmbinată firesc cu logica 
dinamică ca formalism apt de a descrie programele. Sistemele teleo-dinamice cu 
agenţi şi baze de cunoştinţe dau seama de eficacitatea conduitelor umane. O 
conduită este eficace dacă după executarea ei starea rezultat coincide cu starea 
scop. O conduită este profitabilă sau eficientă dacă  raportul dintre valoarea 
rezultatului obţinut şi costului realizării ei este supraunitară. Desigur, pot fi 
considerate şi alte definiţii mai sofisticate. 

5. Sistemele teleologice prezentate mai sus sunt sisteme valabile pentru 
mulţimi de agenţi sau organizaţii. Prin axioma K este posibilă implicaţia logică  
dintre scopuri şi derivarea de scopuri. Axioma D (vezi Ax2 în sistemul τD) 
postulează consistenţa mutuală a scopurilor asumate de către agenţii  unei echipe 
sau organizaţii. Agenţii sunt solidari şi compatibili în scopurile lor. Orice agent din 
echipă are ca scop propriu realizarea scopurilor celorlalţi (vezi axiomele Ax3 şi 
Ax4). Axioma S5 pretinde că dacă un agent x îşi asumă slab un scop de a realiza 
starea p ( tolerează p), atunci orice agent din echipă îşi asumă ca un scop propriu 
ocrotirea scopului slab asumat de x de a realiza p. 

6. Ca şi logica acceptării propusă de noi [31],teleologica cu agenţi multipli 
descrie atitudini ale agenţilor faţă de anumite stării privilegiate acceptate sau 
asumate ca scop şi faţă de alţi agenţi angajaţi într-un sistem de relaţii sociale. Pe 
această cale trecem de la logica monadică aletică la teorii logice modale de ramură 
plasate într-un domeniu de relaţii sociale determinate. 

Logicile modale cu agenţi multipli şi cu operatori modali iteraţii extind 
neaşteptat de mult aria de investigaţie şi posibilităţile de aplicaţii practice a teoriei 
modalităţilor. 

7. Se păstrează ierarhia dintre sistemele  monadice aletice D, S4 şi S5. τS5 
conţine pe τS4 şi τS4 conţine pe τD. 

8. Prin cele zece definiţii ( vezi sistemul τD) se introduc concepte teleologice 
derivate care descriu atitudini şi relaţii dintre agenţii ce interacţionează într-un grup 
de muncă sau într-un mediu social. Conceptele de evitare sau scopul omisiv, 
tolerare sau neevitarea unui scop, decizie sau angajare teleologică, scop comun 
asumat, conflictul teleologic dintre agenţi, critică sau evitare de către un agent a 
scopului asumat de alt agent conduc la pragmatizarea teleologicii ca o componentă 
esenţială a logicii acţiunii. 

Dar ceea ce este mai important teoria logică a scopurilor poate fi îmbinată cu 
logica dinamică dezvoltată de David Harel şi colaboratorii lui [5]. Dacă adăugăm la 
sintaxa logicii dinamice o semantică pe arbori propusă de noi [29, p303-310], 
atunci putem asocia oricărui scop realizabil un program sau un plan de realizare a 
acestuia de către un agent colectiv. 

9. În condiţiile când sunt  construite prin eforturile lui W.H. Hanson,  
T.J. Smiley şi L. Aqvist sisteme de logică deontică la nivelul lui S5, elaborarea 
teleologicii la nivelul sistemului τS5 permite construirea unor sisteme modale 
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mixte teleodeontice cu operatori iteraţi apţi de a descrie fenomene sociale 
complexe. 

Adăugăm la acestea sistemele axiomatice de logica acceptării dezvoltate de 
noi în ultima vreme. 

Se deschide astfel epoca construirii unor sisteme modale mixte şi 
pragmatizate ca instrumente flexibile pentru fondarea logică a unor programe 
complexe de inteligenţă artificială cu aplicaţii în teoria sistemului social. 
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TELEOLOGIC AXIOMATIC SYSTEMS WITH  AGENTS 
 

ABSTRACT 
 

The author is coming back to his first attempt (1978 - 79) to construct a logical 
theory of goals and some axiomatic systems for this. The present new attempt in logical 
theory of goal differs from the previous one in three respects. First, it is done within the 
frame of a dyadic formal language. Secondly, the systems allow several agents and iterated 
modal operators. Finally, stronger normal dyadic axiomatic system for logical theory of 
goals of type S4 and S5 are also proposed. 

Agents are seen as complex dynamic systems (human beings, teams, organizations, 
devices, programs) capable to perceive their environment, to communicate one to another. 
They can have goals, abilities and they can perform programs and reach goals. 

The presence of the agents required new interpretations for some well-known formal 
structure as specific axioms for D, A6, S4 or S5. So, the axiom of D requires mutual 
consistency for all goals assumed by the member of a team, organization or institution. 
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Further, our A6 type axiom for logical theory of goals describes interactive goals. The same 
is the case of the S4 or S5 type axioms for our teleological systems. 

Logic of goals (as Von Wright’s deontic logic, Hintikka’s epistemic logic, and David 
Harel’s dynamic logic) is a “local” modal logic capable to take account of a single 
dimension of human action. We can capture a more comprehensive or a multidimensional 
vision of human activities by putting together several local modal logics and constructing 
mixed modal systems. 
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TRADIŢIE  ŞI  ORIGINALITATE  ÎN  LOGICA  LUI  IOAN  PETROVICI 
 

Aurel  M. CAZACU 
 
 
În logica românească Ioan Petrovici reprezintă un punct de referinţă al 

tradiţiei maioresciene. Spre deosebire de profesorul său, Titu Maiorescu, şi de 
predecesorii săi, care, în cel mai fericit caz, şi-au materializat eforturile într-o serie 
de traduceri, manuale şi prelegeri universitare, Ioan Petrovici depăşeşte graniţa 
consideraţiunilor generale referitoare la logica tradiţională şi întreprinde cercetări 
ample pe probleme speciale. 

Nu greşim dacă afirmăm că Ioan Petrovici este primul cercetător şi primul autor 
original din istoria logicii româneşti, chiar dacă studiile şi prelegerile sale se înscriu pe 
o linie tradiţionalistă, impregnată şi cu multiple considerente de ordin metafizic. Nu 
întâmplător reflecţiile sale asupra logicii reprezintă încă un centru de interes pentru 
actualii cercetători. Studiile şi volumele lui Ioan Petrovici au însă şi o altă calitate; au 
fost scrise într-o limbă românească impecabilă (mai rar întâlnită la ulteriorii logicieni), 
în care exactitatea gândului s-a înmlădiat pe o limbă cu flexiuni încântătoare. 

Şi încă ceva: Ioan Petrovici este printre puţinii creatori care au menţinut 
trează curiozitatea tinerilor în jurul logicii. 

 
* 

*      * 
 
Încheindu-şi studiile universitare în Bucureşti cu teza de licenţă intitulată             

O problemă filosofică, publicată în 1904 la Editura Librăriei Socec cu o prefaţă de 
Titu Maiorescu, Ioan Petrovici se înscrie la doctorat în aceeaşi universitate, iar în 
1905 obţine titlul de doctor în filosofie. În toamna aceluiaşi an pleacă în Germania, 
unde audiază cursurile lui Wilhelm Wundt şi Johannes Volkelt la Universitatea din 
Leipzig, ulterior cursurile lui Friederich Paulsen, Wilhelm Dilthey şi A. Riehl la 
Universitatea din Berlin. Întors în ţară, este numit în noiembrie 1906 conferenţiar la 
Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Iaşi, unde propune un Curs de 
logică pe care-l va preda şi după ce, în ianuarie 1912, este numit profesor la 
Catedra de logică şi istoria filosofiei moderne. 

Cursul de logică va reprezenta izvorul diferitelor studii, probleme, teme, idei 
şi observaţii, care, publicate ulterior, vor contura nu numai un progres incontestabil 
faţă de prelegerile cursurile şi manualul lui Maiorescu, ci şi o creaţie subtilă şi 
originală, racordată definitiv la profesioanalismul celei occidentale. Astfel, în 1910 
Ioan Petrovici publică Teoria noţiunilor, în 1911 Probleme de logică, în 1914 
studiul Logica şi Aug. Comte (Convorbiri literare, nr. 7-8, ulterior în Probleme de 
logică, Ediţia a II-a adăugită, Editura Casa Şcoalelor, 1924) unde militează pentru 
acordarea unui rol privilegiat al logicii în ierarhia ştiinţelor, iar în 1932 Teoria 
cunoaşterii şi Logica (Omagiu profesorului C. Rădulescu-Motru, în Revista de 
Filosofie, vol. XVII, cât şi în volumul Deasupra sbuciumului, Editura Casei 
Şcoalelor, 1932). Numeroase şi interesante observaţii logice se regăsesc şi în 
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celelalte studii filosofice. De pildă, în studiul Ideia de neant (revista Gândirea, 
1932), publicat un an mai târziu în limba franceză (L`idée de Néant, în Séances et 
Travaux de l`Académie de sciences morales et politiques, Mars-Avril, Paris, 1933, 
studiu amplu citat de A. Marc în La dialectique et l`affirmation, Paris, 1952) 
Petrovici se referă şi la judecăţile negative, iar în monografia Kant-viaţa şi filosofia 
(Editura Librăriei Socec, 1936), abordând categoriile kantiene, Petrovici urmăreşte 
să lămurească modul în care au fost stabilite paralelisme între categoriile 
intelectului şi judecăţile formale logice. 

Manuscrisul Cursului de logică a fost semnalat1 abia în 1989, trei prelegeri 
au fost publicate în Revista de filosofie2 în 1998, iar în anul 2000 apare ediţia 
completă a acestuia la Editura Institutului European din Iaşi. Cursul de logică 
reuneşte două manuscrise: 

1. Logica formală – existent la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, 
conţine 232 pagini grupate în 16 prelegeri, şi cu specificaţia: „rezumat după cursul 
D-lui Profesor IOAN Petrovici” şi „scos de A. Zalman, 1916”. Acest manuscris 
este identic sub aspectul conţinutului cu cel aflat la Biblioteca Academiei Române, 
cu menţiunea: „Mihail Costăchescu, Iaşi, 1918, Ian. 1.” 

2. Metodologie – existent la Biblioteca Academiei Române, conţine 136 de 
pagini grupate în 14 prelegeri datate între 18 aprilie 1914 şi 28 ianuarie 1915, şi cu 
specificaţia: „după D-l Profesor Ioan Petrovici”. 

Cursul de logică formală se deschide cu o netă delimitare a adevărului logic 
de adevărurile fizice, psihice şi metafizice, cu scopul de a identifica specificul 
demersului logicii ca ştiinţă. Pe linie maioresciană, fără unele inconsecvenţe ale 
fostului său magistru, Petrovici se dovedeşte formalist şi antipsihologist, când 
argumentează că în logică adevărul este de natură pur formală: „Ceea ce face 
posibil lărgirea conştiinţei noastre, depăşirea sferei experienţei noastre, este 
aparatul logic, care nu e decât o reţea de reguli generale…Adevărurile logice sunt 
marile tipare generale după care noi ordonăm şi completăm experienţele. Sunt baza 
tuturor felurilor de adevăr.”3 

Delimitând ulterior logica formală de teoria cunoaşterii şi de metodologie, 
Petrovici accentuează specificitatea şi autonomia funcţională a adevărului logic, 
căruia îi stabileşte şi regulile de manifestare:4 este necesar, formal, universal şi 
aprioric. Accentul pus pe dimensiunea formală şi apriorică a adevărurilor logice nu 
este întâmplătoare, întrucât numeroase cercetări şi studii apărute în occident, care 
au influenţat şi pe unii autori români,5 au deschis calea unei interpretări 
antiformaliste şi aposterioriste în ştiinţa logicii.  

Presupoziţia adevărului formal şi aprioric se concretizează în expunerea 
critică a celor patru axiome logice:6 principiul identităţii, al noncontradicţiei, al 

 
1 Marin Diaconu, Ioana Smirnov, Ioan Tudosescu, Filosofie. Crestomaţie şi 

bibliografie, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 910 
2 Revista de filosofie, Tom XLV, nr. 1/1998, pp. 77-89 
3 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a IV-a, în Curs de logică, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2000, pp. 67-68 
4 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a II-a, în op. cit., Iaşi, 2000, pp. 53-59 
5 Vide C. Rădulescu-Motru, Lecţii de logică. Logica genetică. Metodologia. Teoria 

cunoştinţei, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943 
6 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a III-a, în op. cit., Iaşi, 2000, pp. 59-65 



 121

                                                

terţiului exclus şi al raţiunii suficiente. În interpretarea clasică a celor patru 
axiome, Petrovici insistă atât asupra aspectului formal şi universal al 
aplicabilităţii lor, cât şi a celui instrumental de ordonare a corectitudinii 
cunoaşterii. În acest spirit, Petrovici se raportează critic la formularea 
necondiţionată a principiului noncontradicţiei în varianta lui Kant şi Leibniz (A 
nu poate fi non-A) şi la confuzia între „contradicţie” şi „corelaţie” la Hegel, la 
obiecţia englezului Alexander Bain că principiul terţiului exclus n-ar fi 
universal valabil sau la observaţia filosofului francez Émile Boutroux că acelaşi 
principiu nu ar fi autonom, ca şi la derivarea principiului rationis sufficientis 
din cel al contradicţiei susţinută de Christian Wolff. 

Cele patru dimensiuni esenţiale ale adevărului logic (formal, necesar, 
universal şi aprioric) instrumentează, în concepţia lui Petrovici, cu mai multă 
claritate şi rigoare orice cercetare experienţială: „Nu nesocotesc valoarea avântului 
când e vorba de fapte mari, căci fără avânt nu poţi face nimic. Dar, totodată, ca să 
poţi înfăptui ceva, nu trebuie să pierzi din vedere că regulile logicii sunt cadrele 
imutabile şi inflexibile în care se desfăşoară toate evenimentele, sunt drumul ce 
trebuie să-l urmăm cu necesitate. Evident că puterea expansivă a vaporilor pune în 
mişcare locomotiva; dar şinele îi determină drumul şi când maşina, fiind prea 
grăbită, ar vrea să taie drumul la vreo cotitură, ar merge desigur spre ruină.”7 

În jurul ideii de adevăr formal se ordonează celelalte prelegeri, care conservă 
structura tripartită a logicii tradiţionale: teoria noţiunilor, teoria judecăţilor şi teoria 
silogismului. Influenţa maioresciană din prima ediţie a manualului său de Logică 
(1876) este încă prezentă, de vreme ce Ioan Petrovici, referindu-se la scopul logicii, 
afirmă: „Scopul logicii este să facă cu putinţă stabilirea de judecăţi. De aceea, 
teoria judecăţii este centrul logicii. Orice judecată exprimă un raport între doi 
termeni…Ultimele elemente ale unei judecăţi sunt noţiunile, deci şi ultimele 
elemente ale logicii sunt tot noţiunile.”8 

Mult mai târziu, raportându-se la noile poziţii ale logicii moderne care 
operează cu propoziţii neanalizate (logica propoziţională), Ioan Petrovici îşi 
exprimă o anumită rezervă faţă de abordarea exclusiv clasică în acest domeniu: „Ca 
unul care propun şi eu logica la Universitate, mă pot întreba dacă predarea logicii 
clasice, cu desăvârşirea ei matematică, nu e oare mai de folos decât noile teorii care 
au introdus în această ştiinţă, până la o vreme sigură, dubiul şi controversa. În orice 
caz e bine ca întâi să se înveţe vechile formule, iar contribuţiile moderne la ştiinţa 
logicei să se prezinte ulterior, drept completări sau chiar rectificări.”9 

În analiza logicii formale, investigarea noţiunii10 ocupă o pondere 
semnificativă, iar ordonarea problematicii – începând cu raportul imagine-noţiune 
şi legile de formare, continuând cu criteriile de alcătuire, structura, tipologia şi 
relaţiile dintre noţiuni – aminteşte de monografia din 1910 dedicată noţiunii, studiu 
detaliat al unei probleme speciale de logică care, după cum apreciază Alexandru 

 
7 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea I, în op. cit., Iaşi, 2000, p. 50 
8 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a IV-a, în op. cit., Iaşi, 2000, p. 69 
9 Ioan Petrovici, Titu Maiorescu (1840-1917), Tipografia Ioan C. Văcărescu, 

Bucureşti, 1931, p. 67 
10 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea IV-V-VI-VII-VIII, în op. cit., Iaşi, 2000, 

pp. 69-73, 74-78, 79-86, 87-96, 97-104 
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Surdu11 în lucrarea Vocaţii filosofice româneşti „nu era ceva obişnuit nici pentru 
logica occidentală”. Referindu-se la Teoria noţiunilor (1910), Anton Dumitriu12 
semnalează că definirea logicii ca ştiinţă a gândirii, în funcţie de obiectul gândit, 
reprezintă un caz de prioritate românească în domeniul logicii, idee susţinută şi 
aprofundată mult mai târziu de matematicianul şi filosoful Ferdinand Gonseth în 
lucrarea sa La logique en tant que physique d`objet quelconque (în Actes du 
Congrès intérnational de philosophie scientifique, VI, Herman, Paris, 1936). Chiar 
formularea legii raportului invers între sfera şi conţinutul noţiunii, cu analiza celor 
patru situaţii posibile (creşterea sferei, creşterea conţinutului, micşorarea sferei şi 
micşorarea conţinutului), prezentă, în toate detaliile, în Teoria noţiunilor (1910), şi 
care a făcut obiectul unei prime dispute de prioritate românească în domeniul 
logicii, se regăseşte în Prelegerea a VI-a a cursului de Logică formală: „În ceea ce 
priveşte legea raportului invers se poate arăta că legea nu-i valabilă decât în certe 
condiţii. Sunt cazuri când nu e exactă…Evident, această lege rămâne perfect 
valabilă cât timp consider noţiunea în mod static, dar dacă te apuci – cum e 
tendinţa ştiinţifică – să priveşti în mod dinamic, atunci lucrurile se schimbă şi 
trebuie să zici că între sferă şi conţinut e proporţionalitate directă”. 

Referinţele critice privind raportul dintre noţiune şi cuvânt, în care sunt 
implicate teoriile conceptualiste şi realiste, reprezentate de Lotze şi Hamilton, în 
opoziţie cu teoria nominalistă, reprezentată de Hobbes, Berkeley, Mill şi Condillac, 
lărgeşte sfera controverselor, iar stilul expunerii aminteşte de prelegerile publice şi 
de cursurile universitare ale lui Maiorescu. În contextul aprecierilor, Ioan Petrovici 
include şi prima ediţie a Logicii (1876) lui Maiorescu, când se referă la egalitatea 
sau identitatea noţiunilor sub aspectul sferei şi conţinutului: „Dar în ce constă 
identitatea sau egalitatea? Am zis că şi în sferă şi în conţinut. Tratatul de logică a  
d-lui Titu Maiorescu susţine că-s egale numai în sferă, nu şi în conţinut. „Rumegător” – 
„bisulcat” sunt identice ca sferă, dar ca şi conţinut nu, sunt atribute deosebite, au 
conţinuturi cu desăvârşire altele. Această explicare nu-i exactă; ar fi exactă numai 
dacă noţiunea substantiv şi noţiunea adjectiv s-ar putea afla în raport de specie şi 
gen, ceea ce am văzut că nu se poate.”13 

Este o referinţă critică, întrucât Maiorescu scria în Logica din 1876: „Sferele 
a două noţiuni identice, când toate noţiunile din sfera uneia din ele se află şi în 
sfera celeilalte, d.e. noţiunile ruminantia (rumegătoare) şi bisulca (cu copita 
despicată) au sfere identice, fiindcă toate animalele fără excepţie, care sunt 
ruminantia, sunt şi bisulca.”14 

În Cursul de logică formală patru prelegeri (IX-X-XI-XII) au drept obiect 
problematica judecăţii, iar investigaţia se fundamentează cu consecvenţă pe 
presupoziţia adevărului formal: „Faptul că logica urmăreşte să ne arate regulile 

 
11 Alexandru Surdu, Vocaţii filosofice româneşti, Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 1995, p. 50 
12 Anton Dumitriu, Istoria logicii, vol. IV, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1998, p. 352; Vide Petre Andrei, în Viaţa Românească, An XII,  
nr. 10/1920, pp. 642-643 

13 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea  VIII-a, în Curs de logică, Iaşi, 2000,  
p. 101 

14 Titu Maiorescu, Logica. Partea I: Logica elementară, Editura Socec, Bucureşti, 
1876, § 14, p. 25 
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formale ale adevărului şi să ne pună la îndemână mijlocul de a distinge ce-i 
adevărat de ceea ce e fals dovedeşte că activitatea acestei ştiinţe nu se poate 
mărgini la teoria noţiunilor, oricât ar condensa ele toate ştiinţele posibile…Eticheta 
de adevărat şi fals se aplică la raportul unei noţiuni cu o altă noţiune, şi nu unei 
noţiuni luată ca atare…Această raportare deschide un nou paragraf, şi anume: 
teoria judecăţilor.”15 

Prima problemă abordată este teoria existenţei copulei în structura judecăţii, 
asupra căreia se pronunţaseră şi alţi teoreticieni, printre care J. Fr. Herbart şi  
M.W. Drobisch: „Unii logicieni susţin că judecata mai conţine un element, şi 
anume copula, care leagă subiectul cu predicatul…Această teorie nu e şi nu poate fi 
exactă. Acel „este” e o parte din predicat şi nu al treilea element.”16 

Anularea distincţiei dintre copulă şi predicat trimite parcă gândul la analiza 
conceptuală inventată de Gottlob Frege. În realitate, opţiunea lui Petrovici, 
susţinută cu trei argumente şi desfăşurată în cadrul logicii tradiţionale, nu este 
convingătoare: 

a) Subiectul şi predicatul logic nu stau pe aceeaşi treaptă şi nu au aceeaşi 
funcţie în structura judecăţii, întrucât subiectul exprimă noţiunea pură, pe când la 
predicat trebuie arătat că este subordonat subiectului; 

b) În foarte multe judecăţi copula lipseşte, în special în acelea în care 
predicatul îmbracă forma unui verb (ex: „pământul se învârteşte”; 

c) Noţiunile implicate într-o judecată nu sunt de regulă izolate unele de altele 
pentru a face apel la un alt element care să le relaţioneze (ex: „zăpadă albă”). 

Analiza judecăţilor impersonale (ex: „tună”), prin prisma explicaţiilor lui 
Sigwart, şi distincţia dintre subiectul şi predicatul logic de cel gramatical se 
realizează în spiritul tratatelor clasice de logică modernă. Mult mai interesante sunt 
prelegerile care se referă la clasificarea judecăţilor, deoarece unele idei au fost 
dezvoltate în volumul Probleme de logică (1911) şi, după cum apreciază 
Alexandru Surdu, abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea „au fost dezbătute 
frecvent în logica occidentală.”17 

Prima clasificare, în funcţie de contribuţia predicatului la înţelegerea 
subiectului, este expusă după tipologia kantiană: judecăţi analitice şi sintetice, iar 
cele din urmă, apriorice şi aposteriorice. Analiza critică a poziţiilor lui 
Trendelenburg şi Schleiermacher în abordarea judecăţilor sintetice conduce la 
aceeaşi bibliografie din Logica lui Maiorescu. 

După criteriul calităţii şi cantităţii va rezulta cele patru tipuri clasice de 
judecăţi categorice A E I O reprezentate geometric prin diagramele Euler şi 
simbolizate în maniera confuză18 a Logicii maioresciene: S < P, S < -P, 1/S < P, 
1/S < -P. După Petrovici, judecăţile afirmative şi cele negative nu stau pe aceeaşi 
treaptă. Judecata afirmativă este primitivă, are o mai mare valoare, un caracter mai 

 
15 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a IX-a, în Curs de logică, Iaşi, 2000, 

pp. 104-105 
16 Ibidem, p. 105 
17 Alexandru Surdu, Vocaţii filosofice româneşti, Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 1995, p. 50 
18 Apud Alexandru Surdu, Studiu introductiv la „Elemente de logică pentru 

gimnazii”, în Titu Maiorescu, Scrieri de logică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, pp. 20-21 
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complet (de pildă, sfera subiectului se include în toate sferele predicatelor 
supraordonate) şi formează idealul ştiinţei. Judecata negativă suferă însă o fază 
tranzitorie, presupune la origine o afirmativă pe care o înlătură şi conţine ea înseşi 
o afirmativă nedeterminată. Astfel, „S nu este P” este forma latentă a lui „S este 
non P”, inclusă separat de Kant într-o clasă de judecăţi, numită „limitativă”. 

Judecăţile nedeterminate şi cele singulare sunt analizate de Petrovici în mod 
aparte. Nedeterminatele sunt considerate „imperfecte”, deoarece în mod latent sunt 
ori universale (ex: „omul e muritor” se reformulează în „toţi oamenii sunt muritori”), 
ori particulare (ex: „energia e folositoare” devine „unele energii sunt folositoare”) şi, 
drept consecinţă, Petrovici nu le admite într-o clasă de sine stătătoare. Singularele 
însă, pot forma o clasă distinctă. Când subiectul logic este un nume propriu (ex: 
„Parisul e un oraş”, „Saturn are un inel împrejur”), judecata singulară se va comporta 
în raţionamentul logic ca una universală, iar în cazul cu subiect nedeterminat (ex: „nu 
toate planetele au un inel împrejur”, „una din planete are un inel împrejur”), ca una 
particulară. În studiul Judecăţile singulare din volumul Probleme de logică, 
analizând poziţiile exprimate de Liard, Drobisch, Rabier, Mill, Kant, Sigwart şi 
Heymans, Petrovici ajunge la concluzia că judecăţile cu termeni singulari nu pot fi 
echivalente cu cele universale sau particulare. În esenţă, Petrovici diferenţiază cu 
claritate judecăţile cu subiect nume propriu de cele cu subiect nedeterminat, iar 
comportamentul universal al unora şi particular al altora este identificat în relaţia de 
conclusivitate: „Necesitatea logică a unei clase aparte de judecăţi se afirmă prin 
consecvenţele deosebite pe care ele le atrag în argumentare…Acest criteriu credem 
că nu-l putem avea decât introducând judecăţile de ambele feluri într-o argumenatre, 
într-un silogism, şi văzând chipul de comportare al fiecăreia din ele. Acesta e 
singurul sistem, dar este infailibil totodată.”19 

După analiza judecăţilor categorice, ipotetice şi disjunctive, grupate după 
criteriul condiţiei, Ioan Petrovici avansează şi criteriul modalităţii, însă parcurge 
sumar cele trei tipuri de judecăţi: asertorice (de forma „S este P”), problematice („S 
poate să fie P”) şi apodictice („S trebuie să fie P”).  

Judecăţile problematice vor constitui însă obiectul unei investigări aparte în 
volumul Probleme de logică. Folosind pătratul lui Boethius, autorul demonstrează 
că o serie de relaţii nu mai sunt valabile când sunt angajate judecăţi problematice. 

„Ceea ce însă nu s-a băgat seama şi voim a releva aici – arată Petrovici – e că 
în fapt se poate conchide în mod sigur de la o particulară la o universală, când 
acestea sunt problematice ceea ce – întrucât lucrul se petrece între judecăţi de 
aceeaşi modalitate – alcătuieşte o hotărâtă abatere de la regulă, explicabilă fireşte 
până la urmă, însă abatere…Din această pricină, la judecăţile problematice se poate 
conchide de la veracitatea particularei la veracitatea universalei respective.”20 

Excepţia este semnalată şi la raţionamentul silogistic de figura a III-a: contrar 
regulii generale (concluzia trebuie să fie particulară), apare o universală când se 
utilizează judecăţi problematice, deşi ea nu depăşeşte „ca putere” particulara, cum 
se întâmplă la celelalte categorii de judecăţi. 

 
19 Ioan Petrovici, Probleme de logică, Ediţia a III-a, Editura Casei Şcoalelor, 

Bucureşti, 1928, p. 25, 28 
20 Ioan Petrovici, Asupra judecăţilor problematice, în Probleme de logică, Ediţia a 

III-a, 1928, p. 11, 14 
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Tipologia21 se finalizează cu judecăţile categorice divizate în explicative 
(leagă două noţiuni substantivale), descriptive (predicatul este un adjectiv), 
narative (predicatul est un verb) şi cauzale (ex: „căldura topeşte zăpada”), 
ierarhizate după comportamentul lor în discursul de tip ştiinţific. 

Prezentarea raporturilor dintre judecăţi (pătratul lui Boethius) urmează 
maniera tradiţională, întâlnită şi în Logica lui Titu Maiorescu. În aceeaşi manieră 
sunt prezentate şi transformările judecăţilor prin intermediul operaţiilor de 
conversiune şi obversiune. Anumite confuzii nu le putem însă atribui lui Petrovici, 
deoarece manuscrisele după care s-a editat Cursul de logică aparţin unor foşti 
studenţi ai magistrului. 

Teoria judecăţilor include şi problematica cuantificării predicatului, 
teoretizată de W. Hamilton, însă neagreată de Maiorescu. Cele opt judecăţi 
rezultate (la primele patru clasice se adaugă judecăţile toto-totale, toto-parţiale, 
parti-totale şi parti-parţiale) sunt totuşi analizate critic de Petrovici, deşi au 
reprezentat mult timp o noutate în logica europeană. 

Ultimele patru prelegeri (XIII-XIV-XV-XVI) din Cursul de logică formală 
au drept obiect analiza silogismului, considerat un veritabil „instrument al cugetării 
logice cu ajutorul căruia putem depăşi cercul limitat al experienţei”.  

În discuţia despre formele de „cunoştinţă indirectă”, Petrovici se referă şi la 
raţionamentul de relaţie, fundamentat pe „judecata spaţială”22 (ex: „A se află la 
stânga lui B”), aspect nesemnalat de către comentatorii operei sale. Sesizând 
înnoirile pe care le-a cunoscut logica în primele decenii ale secolului al XX-lea, 
Petrovici va reconsidera în studiul Teoria cunoştinţei şi Logica statutul judecăţilor 
de relaţie şi a celor de valoare: „Două sunt mai cu seamă înnoirile care ne 
întâmpină la Teoria judecăţii: un loc principal pentru judecăţile de relaţie (care nu 
se pot rubrica tiparului vechi al judecăţilor de subordonare), şi un alt loc important 
pentru judecăţile de valoare, cu fizionomie specifică şi ele (Goblot a consacrat o 
scriere întreagă acestei categorii, prevăzută dealtfel mai restrâns şi în tratatul său de 
Logică generală).”23 

Structura, legile, figurile şi modurile silogistice, însoţite de numeroase 
exemple şi cu reprezentarea lor prin metoda diagramelor Euler constituie o 
secvenţă consistentă, dacă o raportăm la analiza destul de lacunară din prelegerile 
şi manualul de Logică maiorescian. Aceeaşi consistenţă şi la analiza silogismelor 
ipotetice şi disjunctive cu transformarea lor în silogisme categorice, urmate de 
formele contrase şi extinse ale silogismului (entimema, epicherema, polisilogismul 
şi soritul).  

În volumul Probleme de logică, Petrovici reia tema polisilogismelor. Pentru 
situaţii când premisele minore preced pe cele majore, respectiv premisele majore 
preced pe cele minore, Petrovici oferă o serie de exemple şi combinări care se abat 
de la regulile fixate de Drobisch: „În general, dacă privim toate polisilogismele 
valabile laolaltă, regulile lui Drobisch nu sunt exacte. Dacă împărţim 

 
21 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a XI-a, în Curs de logică, Iaşi, 2000, 

pp. 123-125 
22 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a XIII-a, în op. cit., Iaşi, 2000, pp. 137-

138 
23 Ioan Petrovici, Deasupra sbuciumului, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1932, p. 

55 



 126

                                                

polisilogismele în mai multe specii, acele reguli rămân exacte pentru una din ele. În 
orice caz, găsind excepţii aşa cum am găsit, va trebui să conchidem că doctrina 
tradiţională trebuie în punctul acesta refăcută.”24 

În spiritul tradiţiei inaugurate de Maiorescu, în Cursul de logică formală, 
Petrovici acordă o atenţie specială valorii silogismului în cunoaştere: „Pare cam 
stranie îndoiala ce s-a ridicat faţă de silogisme, căci numai pe această cale a 
împreunării a două noţiuni prin mijlocirea unei a treia se pot obţine cunoştinţe 
indirecte. Tăgăduind valoarea silogismului, tăgăduieşti implicit valoarea 
cunoştinţelor indirecte care formează temelia cea mai trainică a ştiinţelor, căci 
imensa majoritate a adevărurilor sunt întocmite pe cale indirectă. Dacă silogismul 
este nevalabil, atunci toate cunoştinţele se învârt în cercul strâmt al intuiţiei 
noastre, iar toată ştiinţa este zdruncinată. Iată, aşadar, neconsecvenţa celor ce au 
tăgăduit însemnătatea silogismelor şi n-au tăgăduit totodată adevărurile stabilite pe 
această cale.”25 

Obiecţiile ridicate de către Fr. Bacon (important nu este să scoţi o concluzie 
din fapte generale, ci să stabileşti legile generale), H. Spencer (mintea omenească 
nu raţionează, în fapt, silogistic), J. St. Mill (silogismul suferă de petitio principii) 
şi de germanul Fr. E. Beneke (trecerea de la premisa universală la concluzia 
particulară ar reprezenta, în cazul silogismului, un regres) n-au rezistat însă unei 
analize mai atente. În studiul Teoria cunoştinţei şi Logica, Petrovici va consemna şi 
primele contribuţii româneşti în apărarea valorii silogismului: „Mica noastră 
publicistică filosofică şi-a adus şi dânsa, în această privinţă, contribuţiile sale, 
putând cita şi Logica lui T. Maiorescu şi studiul pătrunzător, Valoarea silogismului 
al d-lui C. Rădulescu-Motru.”26 

Partea a doua a Cursului de logică este consacrată Metodologiei şi, în cadrul 
acesteia, în special analizei metodelor inductive. Consideraţiile din deschiderea 
cursului (definirea, necesitatea, specificitatea şi scopul metodologiei ca segment 
important al logicii) va cunoaşte o abordare mai amplă în volumul Probleme de 
logică.27  

Analiza metodei inductive este însă precedată de o succintă discuţie asupra 
operaţiilor specifice28 acesteia: observaţia şi experimentul, analiza şi sinteza. După 
observaţiile aduse inducţiei complete şi formei de raţionament, numit 
„transductiv”29 (operaţie a inducţiei complete de trecere de la singular la singular, 
fără a schimba nivelul de generalitate), urmează o incitantă discuţie asupra 
fundamentelor inducţiei incomplete, a legitimităţii trecerii de la particular la 
general. În acest context sunt analizate virtuţile şi slăbiciunile diverselor puncte de 

 
24 Ioan Petrovici, Contribuţii la teoria polisilogismelor, în Probleme de logică, Ediţia 
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25 Ioan Petrovici, Logica formală. Prelegerea a XIV-a, în Curs de logică, Iaşi, 2000, 
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28 Ioan Petrovici, Metodologie. Prelegerea I: 18 aprilie 1914, în Curs de logică, Iaşi, 
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vedere exprimate în această problemă:30 fundamentul subiectiv al inducţiei la 
David Hume (procesul psihologic al asociaţiei prin contiguitate, care înregistrează 
şi fortifică treptat legătura dintre două fenomene ce se succed cu regularitate în 
experienţă), principiul identităţii ca temei logic al inducţiei la Herman Lotze şi 
uniformitatea naturii ca fundament ontologic al inducţiei la J. St. Mill. 

Metodele inductive ale lui J. St. Mill sunt însă tratate sumar, incomplet şi cu 
numeroase greşeli. Patru dintre ele (metoda concordanţei, a diferenţei, a variaţiilor 
concomitente şi a diferenţei indirecte) sunt analizate pe larg în studiul O nouă 
metodă inductivă, iar metoda reziduurilor în studiul Metoda inductivă a 
rămăşiţelor, ambele incluse în volumul Probleme de logică. 

În primul studiu, Petrovici propune o nouă metodă cu două specii31 – 
„metoda dublă a diferenţei” şi „metoda distincţiei speciilor cauzale” – 
fundamentate pe deosebirea dintre cauza care produce un fenomen („cauza 
producătoare”) şi cauza care îl menţine în funcţiune („cauza menţinătoare”). În 
primul caz, consideră Petrovici, când fenomenul cauză este necesar pentru 
menţinerea efectului, are loc o dublă aplicare a metodei diferenţei, iar în cel de-al 
doilea caz, când fenomenul cauză nu este necesar pentru derularea efectului, are loc 
o aplicare succesivă a metodei concordanţei şi a metodei diferenţei. 

Distincţia dintre „cauza producătoare” şi „cauza menţinătoare” este însă 
considerată de Marcel T. Djuvara nu numai inutilă, ci chiar greşită şi potrivnică 
concepţiilor fundamentale ale ştiinţei vremii: „Pentru a ne feri de o neînţelegere, 
cuvântul cauză în limbile latine are două înţelesuri, luându-se acest cuvânt atât în 
sensul logic cât şi în cel metafizic. Limba germană distinge aceste două feluri de 
cauze prin cuvintele „Grund” şi „Ursache”. De altfel chiar în limbile latine s-a 
simţit nevoia distincţiunei de care vorbim, căci se deosebeşte între efect (Wirkung) 
şi urmare (Folge), corelate respective ale cauzei în sensul metafizic şi în sensul 
logic. Diferenţa dintre aceste noţiuni reiese foarte lămurit în unele cazuri. Astfel 
dacă observăm apărând fum şi de aici deducem că trebuie să ardă, apariţia fumului 
a fost cauza care ne-a făcut să recunoaştem existenţa focului. Fumul este deci din 
punctul de vedere logic cauza prin care recunoaştem; din punctul de vedere 
metafizic însă fumul este efectul, iar focul cauza. Confuziunea între aceste două 
feluri de cauze este rădăcina ipotezei aşa-numitelor cauze menţinătoare.”32 

Metoda reziduurilor, numită de Petrovici „metoda inductivă a rămăşiţelor”, 
analizată separat în Probleme de logică, se fundamentează pe inducţii anterioare 
(rezultat al celorlalte metode inductive), însă, în parte, şi pe deducţie. Dacă la 
celelalte metode funcţionează o „deducţie latentă”, la metoda rămăşiţelor, acestui 
tip de deducţie i se alătură şi una specială, care într-o anumită situaţie conduce la 
certitudine: „Nesiguranţa în chestiune dispare în cazul când între consecventele 
care se explică din legi cunoscute şi consecventul a cărui explicare o căutăm acum, 
există oarecare opoziţie, oarecare contrarietate materială…Dacă antecedentelor 
ABC le urmează consecventele abc, şi cunoaştem din inducţii anterioare că 

 
30 Ibidem, pp. 195-198 
31 Ioan Petrovici, O nouă metodă inductivă, în Probleme de logică, Ediţia a III-a, 
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porţiunea ab este produsă de AB, în cazul când rămăşiţa c stă în oarecare opoziţie 
cu ab, avem o garanţie superioară că ea depinde de antecedentul restant C, şi nu de 
aceleaşi antecedente AB…Siguranţa în această împrejurare e nemărginit sporită.”33 

În Cursul de metodologie, Petrovici se referă nu numai la judecăţile care 
implică raporturi de succesiune, ci analizează atât judecăţile de coexistenţă (de 
simultaneitate) cât şi judecăţile de „cauzalitate răsturnată” (ex: „fumul e produs de 
foc”), finalizată cu o discuţie mai mult filosofică în jurul a trei principii:34 a 
cauzalităţii, substanţei şi a finalităţii. 

Regulile, postulatele şi speciile de ipoteză35 sunt prezentate într-o viziune 
modernă în Cursul de metodologie, însă problema ipotezei va fi tratată într-o 
manieră insolită în studiul Hipotezele şi Limbagiul. După Petrovici, originea 
ipotezei în cunoaşterea comună, ca şi în cea ştiinţifică este legată de forma 
lingvistică în care se formulează judecăţile afirmative şi cele negative, concretizate 
în adverbialele Da şi Nu. În urma expertizării punctelor de vedere exprimate de 
Bergmann, Windelband, Rickert, şi în special Lotze şi Sigwart, autorul studiului 
face o distincţie între comportamentul celor două categorii de judecăţi: „Dacă în 
principiu o judecată afirmativă se poate alcătui în contact direct cu realitatea 
sensibilă, exprimând o legătură aflată în afară, pe când judecata negativă presupune 
mai înainte o judecată afirmativă provizorie, în fapt şi judecata afirmativă e de 
regulă precedată de o judecată provizorie, de formă problematică …În majoritatea 
cazurilor raportul care afirmă e precedat de bănuirea lui.”36 

Această „bănuire”, specifică, în felul ei, ambelor tipuri de judecăţi, nu-i 
altceva decât ipoteza cu care se porneşte într-o investigaţie ştiinţifică: „Particula 
Nu, concretizează subordonarea logică a judecăţii negative, particula Da 
semnalează intervenţia în gândire, în mod aproape statornic, a ipotezei. Şi datorită 
acestei intervenţii se egalizează situaţia judecăţii afirmative cu a celei negative, 
amândouă reprezentând, în sensuri opuse, curmarea unei probleme, transformarea 
unui raport hipotetic într-o legătură sau lipsă de legătură sigură. Particula Da şi Nu 
apar astfel corelative”37 

Cu problematica analogiei38 se încheie expunerea metodelor de cercetare. Cursul 
continuă cu metodele de expunere (de prezentare sau de sistematizare) a rezultatelor 
cercetării ştiinţifice, precum şi cu distincţia dintre ştiinţele raţionale, empirice şi 
normative. Asemănător Logicii lui Maiorescu, Petrovici include în Cursul de 
metodologie definiţia, clasificarea şi diviziunea, deşi în majoritatea tratatelor 
occidentale erau integrate logicii formale. În afara celor două metode expuse anterior, 
metoda inductivă şi cea deductivă, în completarea metodelor de sistematizare (de 
expunere), Petrovici analizează pe larg demonstraţia. Accentul este pus pe distincţia 
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dintre axiomă şi teoremă, teoremă fundamentală, derivată şi corolar, deducţie şi 
demonstraţie, dintre demonstraţia progresivă şi regresivă, directă şi indirectă 
(apagogică), la care se adaugă dilema. Cursul se finalizează cu expunerea Erorilor 
tipice ale demonstraţiei,39 însă pe linia trasată de Aristotel şi preluată de logicienii 
moderni, prin dubla raportare a erorilor la demonstraţie şi silogism. 

Trebuie remarcat că majoritatea studiilor, temelor, ideilor şi observaţiilor publicate 
de Ioan Petrovici în diverse volume sau în reviste de specialitate îşi găsesc de cele mai 
multe ori filiaţii în Cursul de logică, iar consonanţa prelegerilor manuscrise cu fidelitatea 
gândului magistrului, cu câteva excepţii, nu poate fi pusă la îndoială. 
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TRADITION AND ORIGINALITY IN PETROVICI’S LOGIC 
 

ABSTRACT 
 
In the Romanian logic, Ioan Petrovici represents a reference point of Maiorescu 

tradition. Unlike his professor, Titu Maiorescu, and his predecessors who, at the best, 
materialized their efforts in a series of translations, textbooks and university lectures, Ioan 
Petrovici oversteps the border of the general considerations regarding the traditional logic 
and performs ample researches on special issues. 

We won`t be wrong if we claim that Ioan Petrovici is the first researcher and the first 
original author in the history of Romanian logic, even if his studies and lectures belong to a 
traditional line impregnated with metaphysical considerations. 

Many of his reflections still represent a center of interest for the present researchers. 
But Ioan Petrovici studies and books have also other quality; they were written within an 
impeccable Romanian language, in which the thought exactness modulated on a language 
with charming inflections. And another thing. Ioan Petrovici is among the few authors who 
kept alive the young people`s curiousness around logic. 
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ASUPRA CONCEPTULUI DE AMENINŢARE 
 

Gabriel ILIESCU 
 
 
 
În pofida unui aparent izolaţionism în lumea simbolurilor abstracte, logica este aptă 

de contact cu ceea ce se petrece în afara lumii de simboluri. Dintre acestea, ameninţarea 
este prezentă în lumea contemporană, la niveluri, în forme, cu grade de evidenţă diferite.  

Scopul urmărit este de a arăta că ameninţarea conţine în structura de 
adâncime fragmente de posibile argumente şi că, în timp ce privită independent de 
agenţi, ameninţarea poate trece în mod natural drept argument, relativizată la 
aceştia, s-ar putea dovedi a nu fi un argument. Referinţele principale puse în 
conexiune sunt: Sarit Kraus, Katia Sycara, Amir Evenchik, Reaching agreement 
through argumentation: a logical model and implementation cu privire la 
ameninţare, şi unele articole recente privind agenţii,  argumentarea şi comunicare 
de logică modală ale prof. univ. dr. Cornel Popa [2], [3], [4], [5], [6]. Pentru 
atingerea scopurilor s-au parcurs următoarele puncte:  

 
1. Axioma generatoare a argumentului ameninţării 
1.1. Interpretarea axiomei ameninţării 
2. Axioma de evaluare a ameninţării 
2.1. Interpretarea axiomei de evaluare a ameninţării 
3. Remarci privind cele două axiome 
4. Inferenţe conţinute în cele două axiome 
5. Cazuri particulare ale ameninţării şi evaluării  
6. Reguli de evaluare a cererilor 
6.1. Comentarii la criteriile de evaluare a cererii 
7. Ameninţare, argument, agenţi naturali şi artificiali 
8. Relaţia dintre agent şi argument 
9. Posibile semnificaţiie ale ameninţării 
 

1. Axioma generatoare a argumentului ameninţării 
Urmează prezentarea axiomei generatoare de argumentul ameninţării uşor 

diferită de original prin indicii temporali şi teleologici.  
 
∀(t1, t2, t3, t4, t5, i, j, α, β) {<t1<t2<t3<t4<t5 & i ≠ j 
(1) &[Send(j, i, t1, Request([Do(i, α, t4)])] 
(2) & [Receive(j, i, t2, Reject([Do(i, α, t4)])] 
(3) & [Bel(j, t3, [Goal(i, t3, [t4, g1]) & Goal(i, t3, [t5, g2])]] 
(4) & [Bel(j, t3, [Pref(i, t3, ([t5, g2], [t4, g1])])] & [Bel(j, t3, [Do(i, α, t4) ⊃ ~g1]] 
(5) & [Do(j, β, t5) ⊃ ~g2] & [Bel(j, t3, ([Cred(t3, Do(β, α, i)]] & Bel(j, [t3, 

Apropr(β, α, i)]] 
(6) ⊃ [Send(j, i, t3, Request([Do(i, α, t4)], ~[Do(i, α, t4)] ⊃ [Do(j, β, t5)])])]} 
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Sintetic, dacă antecedentul (1-5) este îndeplinit, atunci ameninţătorul trimite 
ameninţarea (6) [1 p 23].  

 
1.1. Interpretarea axiomei ameninţării 

Axioma poate fi interpretată astfel: dacă (1) în t1,  j trimite lui i cererea ca i să 
facă în momentul temporal t4, acţiunea α şi (2) în t2, j primeşte de la i refuzul şi (3) 
în t3,  j crede că i are ca scop: g1 pentru t4 şi g2 pentru t5 şi (4) în t3,  j crede că i în t3 
preferă pe g2 pentru t5 lui g1 pentru t4 şi j mai crede în t3 că dacă i face acţiunea α în 
t4 atunci nu mai  are loc g1 (care este un scop pentru i în t4) şi (5) dacă j face 
acţiunea β în t5 atunci nu se mai realizează g2 (care este un alt scop al lui i) şi j 
crede în t3 că pentru i este credibil β astfel încât să facă α şi j crede că ştie cum să 
aleagă β  în t3, astfel încât i să facă α, atunci (6) j trimite lui i, în t3 cererea: ca i să 
facă acţiunea α în t4, pentru că dacă i nu face acţiunea α în t4, atunci j face  în t5, 
acţiunea β.  

Se impune o naturalizare a acestei interpretări prin detaşare de forma 
axiomei. Întâi (t1) are loc un schimb de replici între ameninţător şi ameninţat: 
primul trimite celui de al doilea cererea de a executa o acţiune (α) la un moment 
dat viitor (t4), dar este refuzat în t2. Apoi în t3 ameninţătorul (j) expune câteva 
credinţe cu privire la cel ameninţat (i): că scopul lui i în t3, pentru t4 este g1 şi 
pentru t5 este g2; că i are o ierarhie teleologică prin care preferă dintre cele două 
scopuri pe g2 lui g1;  că dacă i face α în t4 atunci nu se va realiza un alt scop al său 
g1; că ameninţarea β este credibilă astfel încât i să facă α şi j crede în t3 că a ales 
bine β ca să – l determine pe i să facă α. Dincolo de credinţe este clauza lui j că 
dacă acesta face acţiunea β în t5 atunci exclude scopul g2 al lui i, pentru acelaşi 
moment. În aceste condiţii ameninţătorul (j) trimite celui ameninţat (i) cererile: de 
a face acţiunea α în t4, şi altfel j face acţiunea β în t5. Întreaga ameninţare 
propriuzisă este conţinută în consecvent: Request([Do(i, α, t4)], ~[Do(i, α, t4)] ⊃ 
[Do(j, β, t5)]). Cele două cereri luate împreună, nu compun un argument sau cel 
puţin, nu unul valid. Totuşi luate separat, fiecare dintre ele este pasibil de 
completare cu premise presupuse lipsă pâna la construcţia unei inferenţe.  

 
2. Axioma de evaluare a ameninţării 

În viziunea autorilor problema principală în faţa unei ameninţări este 
evaluarea acesteia pentru a decide dacă va fi îndeplinită. În acest sens urmează o 
axiomă de evaluare.  

  
∀ (t1, t2, t3, t4, t5, j, i, α, β) {t1< t2 < t3 < t4 < t5 & j ≠ i 
(1) & [Rec(j, i, t1, Req(i, j, Do(i, α, t4), ~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5)))]  
(2) & [Bel(i , t2, Do(i, α, t4) ⊃ (~g1

i & g3
j))] & [Bel(i , t2, Do(j, β, t5) ⊃ (~g2

i & 
~g4

j)] 
(3) & [Goal(i, t2, [t4, g1

i] & Goal(i, t2, [t5, g2
i] & Pref([t5, g2

i], [t4, g1
i]) 

(4) & [Bel(i, t2, Goal(j, t4, g j)  3
(5) & [Bel(i, t2, ~Goal(t5, g4

j) v (Goal(t5, g4
j)] & Pref([t4, g3

j], [t5, g4
j]) 

(6) ⊃ [Int(i, [Do(i, α, t4)], ~[Do(j, β, t5)]) & Int(i, ~[Do(j, β, t5)], g2
i) & 

~Goal([t4, g1
i])] & [Send(i, t2, j, Accept(Do(i, α, t4)))] 
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Sintetic, dacă antecedentul (1-5) este îndeplinit atunci ameninţatul exprimă 
cedarea la ameninţare (6) [1, p 24]. 

2.1. Interpretarea axiomei de evaluare a ameninţării 
Axioma de evaluare a ameninţării poate fi interpretată în limba naturală 

astfel: dacă (1) i receptează de la j în t1, cererea ca i să facă acţiunea α, în t4 şi dacă 
i nu va face acţiunea α, în t4 atunci j va face β în t5 (2) şi i crede în t2 că dacă el face 
în t4 acţiunea α atunci nu se mai realizează scopul g1 al său dar se realizează scopul 
g3 al lui j şi mai crede tot în t2 că dacă face j în t5 acţiunea β atunci nu se realizează 
nici scopul său g2 nici scopul g4 al lui j şi (3) scopul lui i în t2 este g1 pentru 
momentul t4 şi g2 pentru t5, dar preferă pe g2 lui g1 şi (4) crede i în t2 că scopul lui j 
pentru t4 este g3 şi (5) crede i în t2 despre j că scopul acestuia fie că nu este g4 
pentru t5 fie este aşa, dar j preferă pe g3 lui g4 atunci (6) intenţia lui i este: să facă în 
t4 acţiunea α şi să nu facă j în t5 acţiunea β şi mai intenţionează să nu facă j în t5 
acţiunea β,  renunţând la scopul g1 şi trimite în t2 lui j mesajul că acceptă să facă α 
în t4.  

Pare de asemenea utilă o naturalizare a interpretării. Întâi (t1) ameninţătorul 
(j) receptează de la ameninţat (i) cererea acestuia de a face acţiunea α în t4 şi (căci ) 
dacă nu, atunci ameninţătorul (j) îi va aplica lui i pedeapsa (β) în t5. Apoi (t2), 
ameninţatul (i) exprimă câteva credinţe: că ameninţătorul său are ca scop g3 pentru 
momentul t5; că dacă i face ceea ce i s-a cerut (α) atunci nu se mai realizează 
scopul g1 al său dar se realizează scopul g3 al ameninţătorului (j), ambele fiind 
destinate aceluiaşi moment (t4) iar dacă se îndeplineşte ameninţarea (β) la 
momentul t5, atunci nu se vor realiza nici scopul ameninţatului (g2) şi nici cel al 
ameninţătorului (g4), ambele pentru acelaşi moment; că acţiunea de pedepsire (β) 
ar duce la zădăricirea stării g4 pentru momentul t5 care fie nu este un scop 
ameninţătorului fie că este dar preferă g3 în locul aceleia. Dincolo de credinţe, 
ameninţatul (i) are ca scopuri: g1 pentru un moment mai apropiat (t4) şi g2 pentru un 
moment mai îndepărtat (t5), preferându-l pe cel mai îndepărtat celui mai apropiat. 
În aceste condiţii în t2, ameninţatul intenţionează: să facă ceea ce i s-a cerut (α),să 
renunţe la scopul g1, ca ameninţătorul să nu-şi îndeplinească pedeapsa (β). Apoi el 
intenţionează să trimită ameninţătorului mesajul că acceptă să facă ceea ce i s-a 
cerut (α) pentru momentul t4.  

 
3. Remarci privind cele două axiome 

3.1. Remarci comune. Ambele axiome au forma implicaţiei. Antecedentul 
exprimă între altele imaginea fiecăruia dintre cei doi agenţi despre ierarhia 
teleologică din mintea celuilalt. Fiecare din cei doi tatonează, prospectează peisajul 
ierarhiei teleologice din mintea celuilalt, fiecare din motive diferite: ameninţătorul 
pentru a-l determina pe cel ameninţat să facă ceea ce vrea, iar ameninţatul pentru a 
şti dacă este credibilă ameninţarea. Consecventul poartă ameninţarea propriu zisă 
în primul caz, respectiv intenţia de a ceda la ameninţare, în al doilea caz. Altfel 
spus atât j ameninţă cu ceva, cât şi i satisface cererea ameninţătorului dacă…, adică 
în mod condiţionat, nu neapărat în mod absolut. Termenii primitivi i, j, α, β, g1,… 
g4, sunt inteligibili ca purtători ai ameninţării condiţionat de relaţiile din antecedent. 
Ambele axiome conţin atât în antecedentul cât şi în consecvent conglomerate de 
posibil dialog, stări de fapte posibile şi credinţe reciproce ale ameninţătorului şi 
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celui ameninţat exprimate în  posibile scheme de inferenţă. Se vor reconstrui  unele 
raţionamente conţinute în aceste axiome în paragraful 5. Fiind condiţionali, nici 
una dintre ele nu susţine că ceea ce se spune în antecedent sau în consecvent chiar 
are loc.  

3.2. Remarci specifice. Prin antecedentul axiomei ameninţării j îi cere lui i să 
renunţe în momentul temporal t4 la g1 care are o poziţie inferioară în ierarhia 
teleologică a lui i. În timp ce g2 pe care j l-ar  zădărnici prin pedeapsa β  în t5 are o 
poziţie de top în ierarhia lui i. O problemă specifică pentru cel ameninţat este de a 
face credibilă ameninţarea. Dacă acestea se întâmplă atunci j trimite mesajul de 
ameninţare. Nimic nu promite că toate credinţele din antecedentul ameninţării chiar 
există şi nici că el chiar adresează mesajul ameninţării.  

În antecedentul axiomei de evaluare a ameninţării, conform imaginii 
ameninţatului asupra ierarhiei teleologice a ameninţătorului: g3 pentru t4, are o 
poziţie superioară în ierarhia teleologică a lui j pe când g1, la care i renunţă tot 
pentru t4 la cerea lui j, are o poziţie inferioară în ierarhia teleologică a acestuia; 
atragerea de către el a pedepsei β este o pierdere teleologică în t5 a scopurilor: g2 
pentru ameninţat şi g4 pentru ameninţător. Deşi biletarală, aceasta nu este 
echivalentă în ierarhia lor teleologică: ameninţatul ratează scopul mai înalt, pe când 
ameninţătorul pe cel inferior atunci când aplică ameninţarea. Ceea ce îl face 
credibil că ar aplica ameninţarea. Dacă toate acestea se întâmplă atunci ameninţatul 
trimite mesajul de cedare la ameninţare. Nimic nu promite că toate evaluările 
ameninţatului au loc şi nici că el va trimite mesajul de cedare la ameniţare. 

Succesul ameninţării. Presupunem că cele din antecedentul ameninţării chiar au 
loc.  Prin urmare ameninţătorul trimite mesajul de ameninţare. Dar trimiterea ameninţării 
garantează că ameninţatului i se declanşează comportamentul descris în antecedentul 
axiomei de evaluare şi că va ceda ameninţării? Actualizarea antecedentului evaluării 
ameninţării şi prin detaşare, a consecventului acesteia exprimând cedarea la ameninţare, 
par a rămâne problematice, cel puţin cu referire la agenţii naturali.  

Opoziţia la ameninţare. Ce ar trebui să conţină în antecedent o axiomă de 
evaluare care se termină cu un consecvent ce conţine (6) ⊃ … [Send(i, t2, j, 
Reject(Do(i, α, t4)], adică respingerea? Ar putea fi un asemenea consecvent 
implicat de către contradictoriul aceluiaşi antecedent?  

Ameninţatul în acest model, nu este speriat. El execută ceea ce îi cere 
ameninţătorul pentru a evita pedeapsa care i-ar zădărnici atingerea scopului 
preferat. Aceasta argumentaţie latentă a ameninţatului suportă o reconstrucţie din 
perspectiva relaţiei de consecinţă sub forma unei scheme de inferenţă completă 
standard. Ameninţatul evaluează ierarhia teleologică a ameninţătorului şi constată 
că dacă acesta şi – ar îndeplini ameninţarea atunci ambii, ar rata câte un scop. 
Aplicarea pedepsei de către ameninţător este inclusiv o autopedepsire. Ameninţarea 
este în mod latent inclusiv o autoameninţare, ceea ce ameninţatul adesea nu ştie să 
speculeze. De aici nu rezultă că nici o ameninţare nu trebuie îndeplinită.   

 
4. Inferenţe conţinute în cele două axiome 

Gândurile ameninţătorului şi ale ameninţatului din aceste axiome pot fi fragmente 
ale unor inferenţe. Se admit cunoscute două proprietăţi informale ale raţionamentelor: 
completitudine şi standardicitate [10, p. 79-90], [11, p. 97 - 109]. Ideea generică de 
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schemă de inferenţă, completă standard, este supusă mai jos, unor perturbări prin 
combinarea proprietăţilor de mai sus. Rezultatele sunt dispuse arborescent:  

 
 Forma completă standard  
 P1, P2  
 C  
↓ ↓ ↓ 

Forme complete non-standard Forme non-complete standard Forme non-complete non-standard 
1. P1. Prin urmare C deoarece P2 4. P1. Prin urmare C 6. C deoarece P1 
2. P2. Prin urmare C deoarece P1 5. P2. Prin urmare C 7. C deoarece P2 
3. C deoarece P1 şi P2  8. P1 şi P2 

 
Cele trei ramuri conţin opt variante de deviere de la schema completă standard 

situată în vârf. Interpretate în limba naturală, acestea sunt posibile conduite ale 
agenţilor argumentatori în viaţa reală. Unele dintre ele ar putea fi foarte rar utilizate. 
Intenţia de aici este de a produce o combinatorică exhaustivă de variante ale devierii de 
la schema de inferenţă, în limitele celor două proprietăţi informale şi a două premise. 
Apariţia acestor conduite argumentative se datorează activării uneia dintre schemele de 
inferenţă care la un moment dat sunt constitutive argumentatorului. Activarea urmează 
solicitării naturale în cadrul unui dialog cotidian de a întemeia o teză. Indiferent dacă 
argumentatorul ştie sau nu logică, este mai degrabă credibil că el nu ştie care dintre 
schemele inferenţionale din dotare i s-a activat. Însuşi faptul activării coincide cu 
descomplarea sau/şi destandardizarea acestor scheme. Inversele acestora, completarea 
sau/şi standardizarea, au ca scop reconstituirea schemei care este posibil să se fi activat. 
Uneori este justificat să se dea reconstrucţii prin multiple scheme complete standard 
pornind de la o singură formă noncompletă sau/şi nonstandard. Este vizibil că aici doar 
este prefigurată forma textuală a conduitei argumentative a unor agenţi, lipsind astfel 
atât referirea la dimensiunea teleologică a emitentului cât şi a succesului/eşecului 
asupra receptorului.  

4.1. Scheme de inferenţă în axioma ameninţării. Din axioma ameninţării se 
poate desprinde întâi în formă simbolică următorul fragment (1) dintr-o posibilă 
schemă de inferenţă. Ceea ce coincide doar cu una dintre formele iniţiale non-
complete non-standard. De aceea se poate construi imaginar alternativa 
corespunzând unei a doua forme non-complete non-standard (2). 

(1) Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)) deoarece Do(i, α, t4) ⊃ ~g1 
(2) Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4) deoarece (Do(i, α, t4) ⊃ ~g1) ⊃ Reject(i, j, t2, 

Do(i, α, t4)) 
Fragmentul selectat redă o posibilă încercare a ameninţătorului de a – şi 

explica refuzul ameninţatului prin aceea că dacă i face ceea ce i s-a cerut atunci nu 
– şi va realiza un scop al său g1.  

Fragmentele (1) şi (2) fiind forme non-complete non-standard pot fi 
standardizate. Astfel arborele de mai sus este parcurs spre stânga, de la formele 
non-complete non-standard spre cele non-complete standard. Într-un prim pas se 
va păstra non-completitudinea, obţinându-se standarditatea.  

Pentru prima formă completarea prin modus ponens este închisă. Unica 
premisă lipsă coincide cu antecedentul lui P1, (respectiv P2 din a doua formă, jos 
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dreapta). Pentru a doua formă, dacă s-a activat un modus ponens, premisa lipsă 
este o implicaţie al cărei antecedent este premisa P2, iar consecventul este 
concluzia C (respectiv P1 din prima formă jos stânga). Desigur nimic nu exclude să 
se fi activat o altă schemă în cazul formei a doua. Completarea este în acest caz 
deschisă şi pentru alte scheme de inferenţă.  

  
Reconstituirea schemei de inferernţă non-completă standard 

Prima formă A  doua formă 
P1. (Do(i, α, t4) ⊃ ~g1) ⊃ Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)) P2. Do(i, α, t4) ⊃ ~g1 

C. Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)) C. Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 
 
 Mai jos se va reexprima antecedentul lui P1 prin incompatibilitate cu care 

este echivalent. Actuala  sa formă este nefirească în limba naturală. Deşi ambelor 
forme non-complete standard le lipsesc premise diferite, totuşi prin completare, 
ambele se resorb în una şi aceeaşi formă completă standard de modus ponens.  

 
Forma completă standard 

P1. ~(Do(i, α, t4) & g1) ⊃ Reject(i, j, t2, 
Do(i, α, t4) 

1. Dacă facerea acţiunii α în t4 este incompatibilă  

 cu g1 atunci i respinge în t2, să facă α în t4. 
P2. ~(Do(i, α, t4) & g1) 2. Facerea acţiunii α în t4 este incompatibilă 

cu g1.  

C. Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4) 3. Prin urmare i respinge în t2, să facă α în t4. 
 
Din prima premisă se pot se pot obţine două premise mai simple: 
 

  P1. ~(Do(i, α, t4) & g1) ⊃ Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)   
 ↙   ↘   
~Do(i, α, t4) ⊃ Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4))   ~g1 ⊃ Reject(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

 
Corespunzător lor se pot obţine două raţionamente mai simple prin adăugarea 

alternativă a întăririi antecedentului sau a negării consecventului. Rezultă astfel pe 
fundalul aceleiaşi premise, fie un modus ponens, fie un modus tollens: 

 
P1. ~Do(i, α, t4) ⊃ Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) P1’. ~g1 ⊃ Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 
2.1. ~Do(i,α,t  4) 2.2.~Rej(i,j,t2,Do(I,α,t  4)) 

2.3. ~g  1 2.4. Rej(i,j,t2,Do(i,α,t  4)) 

3.1. Rej(i,j,Do(i,α,t4)) 3.2. Do(i, α, t4) 3.3. Rej(i,j,Do(i,α,t4)) 3.4. g1 
Modus ponens Modus tollens Modus ponens Modus tollens 

 
Pe de altă parte atât P1 cât şi P1’ au câte o contrapusă echivalentă pe care o 

putem scrie în locul premisei iniţiale. Premisele din rândul 2 şi concluziile rămân la 
locul lor. Dar acelaşi ~Do(i,α,t4) care întăreşte antecedentul lui P1 împreună cu care 
construieşte un modus ponens, neagă consecventul lui P1” împreună cu care 
construieşte un modus tollens. La fel, acelaşi ~Rej(i, j, t2, Do(i,α, t4)), care neagă 
consecventul lui P1  împreună cu care construieşte un modus tollens, întăreşte 
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antecedentul lui P1” împreună cu care construieşte un modus ponens. Aceleaşi 
comentarii se pot face şi pentru coloanele de sub P1’. Astfel că doar prin contrapunerea 
lui P1 şi P1’ denumirile de sub schemele obţinute astfel se inversează.  

 
P1. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) ⊃ Do(i, α, t4) P1. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) ⊃ Do(i, α, t4) 
2.1. ~Do(i, α, t4) 2.2. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

3.1. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 3.2. Do(i, α, t4) 
Modus tollens Modus ponens  

 
P1”’. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) ⊃ g1 P1. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) ⊃ g1 
2.3. ~g1 2.4. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

3.3. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 3.4. g1 
Modus tollens Modus ponens  

Iar implicaţiile se pot reexprima prin disjuncţii, obţinându-se astfel patru 
silogisme disjunctive.  

P1. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) v Do(i, α, t4) P1. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) v Do(i, α, t4) 
2.1. ~Do(i, α, t4) 2.2. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

3.1”.Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 3.2. Do(i, α, t4) 
Silogism disjunctiv Silogism disjunctiv 

 
P1. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) v g1 P1. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) v g1 
2.3. ~g1 2.4. ~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

3.3. Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 3.4. g1 
Silogism disjunctiv Silogism disjunctiv 

 
Pentru a ilustra ideea de completare deschisă se poate porni de la supoziţia 

unui fragment argumentativ în formă non-completă şi non-standard. Sensul 
parcurgerii este spre standardizare în limitele non-completitudinii urmată de 
completare în funcţie de trei cele scheme de inferenţă arătate mai sus: modus 
ponens, modus tollens şi silogismul disjunctiv: 

 
Formă non-completă non-standard → Formă non-completă standard 
Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) deoarece 
~Do(i, α, t4) 

 ~Do(i, α, t4). Prin urmare Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

 
Formă completă standard ca pentru: 

↙  ↓ ↘  
a. Modus ponens ↓ b. Modus tollens 
1.~Do(i, α, t4) ⊃ Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4))  1.~Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) ⊃ Do(i, α, t4) 
2. ~Do(i, α, t4).   2. ~Do(i, α, t4) 

3. Prin urmare Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

 3. Prin urmare Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 

c. Silogism disjunctiv 
1. Do(i, α, t4) v Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 
2. ~Do(i, α, t4). 

3. Prin urmare Rej(i, j, t2, Do(i, α, t4)) 



 138

Formele complete standard sunt încercări de recuperare a schemei de 
inferenţă care s-ar fi putut activa în mintea cuiva care argumentează în forma Rej(i, 
j, t2, Do(i, α, t4)) deoarece ~Do(i, α, t4). În cazul de faţă este discutabil dacă este 
decidabil ce schemă de inferenţă s-a activat. Deoarece premisele 1 din cele trei 
inferenţe sunt echivalente iar premisele 2 şi concluziile sunt identice.  

4.2. Scheme de inferenţă în axioma evaluării. Axioma de evaluare a 
ameninţării conţine de asemenea câte o premisă din posibile raţionamente eventual 
de tip stoician. Unele dintre fragmente sunt iterate prin: Request, Believe, Int care 
vor fi eliminate pentru simplificare. Se va subânţelege că premisele ca şi 
concluziile stau sub semnul unor asemenea iterări. Acesta este cazul unor 
fragmente desprinse din această axiomă precum:  

 
Req(i, j, t2, Do(i, α, t4), ~ Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5)) 
Bel(i , t2, Do(i, α, t4) ⊃ (~g1

i & g2
j)) 

 
Bel(i , t2, Do(j, β, t5) ⊃ (~g3

i & ~g4
j) 

[Bel(i, t2, ~Goal(t5, g4
j) v (Goal(t5, g4

j)] & Pref([t4, g3
j], [t5, g4

j]) 
 
Urmează prelucrarea doar a primelor două în sensul arătat mai sus.  
Din fragmentul Req(i, j, Do(i, α, t4), ~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, t4, β)) se reţine doar 

~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, t4, β) pornind de la care se adaugă arbitrar premise astfel încât 
să rezulte: un Modus ponens, un Modus tollens iar prin rescrierea echivalentă a 
implicaţiei iniţiale să rezulte un silogism disjunctiv: 

 
Modus ponens  Modus tollens Silogism disjunctiv 

1. ~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5) 1. ~ Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5) 1. Do(i, α, t4) v Do(j, β, t5) 

2. ~ Do(i, α, t4) 2. ~ Do(j, β, t5) 2. ~Do(i, α, t4) 

3. Do(j, β, t5) 3. Do(i, α, t4) 3. Do(j, β, t5) 
 
Din fragmentele Bel(i , t2, Do(j, β, t5) ⊃ (~g1

i & g3
j)) şi Bel(i , t2, Do(i, α, t4) 

⊃ (~g2
i & ~g4

j) se reţine doar Do(i, α, t4) ⊃ (~g1
i & g3

j) şi Do(j, β, t5) ⊃ (~g2
i & 

~g4
j). Se construiesc similar inferenţele ponens şi tollens de mai jos. Pentru că în 

modusurile ponens din primele două coloane implicaţiile au acelaşi antecedent, se 
scriu una sub alta iar premisa factuală o singură dată, fiind aplicată repetat pentru 
fiecare dintre cele două implicaţii de la punctele 1 şi 2. În modusurile tollens din 
ultimele două coloane de mai jos, negaţiile consecvenţilor pot fi rescrise împreună 
ca şi cum ar alcătui o singură premisă. Astfel între ~g1

i şi g3
j, şi contradictoriile lor 

g1
i şi ~g3

j, se introduce disjuncţia: ~g3
j v g1

i
 echivalentă cu: g3

j ⊃ g1
i. Similar între 

consecvenţii ~g2
i şi ~g4

j, şi contradictoriile lor g2
i şi g4

j se introduce disjuncţia şi se 
obţine: g2

i v g4
j. În ambele cazuri se obţine  singură premisă 3 care conţine câte o 

parte prin care se adresează celor două premise anterioare 1 şi 2 împreună cu care 
alcătuiesc un modus tollens.  

 
Modus ponens Modus tollens 
1. Do(i, α, t4) ⊃ ~g1

i 1. Do(j, β, t5) ⊃ ~g2
i 1. Do(i, α, t4) ⊃ ~g1

i 1. Do(j, β, t5) ⊃ ~g2
i 

2. Do(i, α, t4) ⊃ g3
j 2. Do(j, β, t5) ⊃ ~g4

j 2. Do(i, α, t4) ⊃ g3
j 2. Do(j, β, t5) ⊃ ~g4

j 
3. Do(i, α, t4) 3. Do(j, β, t5) 3. g3

j ⊃ g1
i 3. g2

i v g4
j

 

4. ~g1
i & g3

j 4. ~g2
i & ~g4

j 4. ~Do(i, α, t4) 4. ~Do(j, β, t5) 
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 Atât axioma ameninţării cât şi cea a evaluării conţin cel mult fragmente de 
posibile inferenţe. Acestea devin inferenţe actuale dacă sunt completate cu 
premisele lipsă. Iar completarea este uneori liberă.  

 
5. Cazuri particulare ale ameninţării şi evaluării 

Atât axioma generatoare de argumentul ameninţării cât şi cea de evaluare a 
ameninţării, se vor instanţia prin datele generale ale episodului răpirii jurnaliştilor 
români în Iraq în primăvara anului 2005 în cele ce urmează. Intenţia este exclusiv 
aplicativ logică şi delimitată de orice intenţie politică. De altfel, urmând datele 
celor două axiome istoria episodului este una doar posibilă, nu cea reală. Cifrele 
arabe în paranteză reflectă numerotarea paragrafelor din axiomele în forma lor 
simbolică, ceea ce se vede din conectarea lor prin “şi”. Punctele inaugurate prin a), 
b), etc., sunt componente în cadrul aceluiaşi paragraf.     

5.1. Axioma generatoare de argumentul ameninţării. Un terorist cere 
preşedintelui României retragerea trupelor româneşti din Iraq într-un interval de 
patru zile, altfel urmând executarea jurnaliştilor luaţi ostatici. El crede că 
preşedintele României preferă ca jurnaliştii să fie în viaţă după aceste patru zile 
decât ca trupele româneşti să coopereze cu cele americane.  

Între termenii primitivi ai ameniţării şi cazul analizat se propun convenţiile de 
notare: j – variabilă individuală desemnând un terorist irakian; i – variablă 
individuală desemnând preşedintele României; α - preşedintele României retrage 
trupele din Iraq; β - teroristul iraqian ucide jurnaliştii români; g1 - trupele româneşti 
cooperează cu cele americane; g2 – jurnaliştii sunt în viaţă; t1 – momentul temporal 
al adresării cererii de către terorist; t2 – momentul temporal al primirii respingerii; 
t3 – momentul temporal al expunerii credinţelor teroristului; t4 – momentul temporal 
al îndeplinirii acţiunii α  sau al scopului g1; t3 – momentul temporal al îndeplinirii 
acţiunii β sau al scopului g2; 

 
Dacă 
(1) Un terorist irakian cere preşedintelui României în t1, [să retragă trupele 

române din Iraq] [α] până în momentul temporal de după următoarele patru zile (t4) 
şi (2) teroristul irakian recepţionează de la preşedintele României în t2, respingerea 
cererii de [retragerea trupelor din Iraq][α] în t4 şi (3) în următorul moment temporal 
[t3] teroristul irakian crede: a) că scopul preşedintelui României [g1] din acelaşi 
moment [t3] pentru următorul moment [t4] este [ca trupele româneşti să coopereze 
cu cele americane][t4, g1]; b) că scopul preşedintelui României [g2] pentru 
momentul ulterior lui t4, [t5] este ca [jurnaliştii să fie în viaţă] [t5, g2] şi (4) că a) 
preşedintele României preferă în t3 ca [jurnaliştii să fie în viaţă] [g2] pentru 
momentul temporal mai târziu [t5], [t5, g2], mai presus de [cooperarea trupelor 
româneşti cu cele americane][g1] în t4 [t4, g1]; b) că dacă [preşedintele României va 
retrage trupele][α] în momentul t4 atunci [acestea nu vor mai coopera cu cele 
americane] [g1]; c) că în acelaşi moment temporal [t3] este credibil pentru 
preşedintele României că (teroristul) [îi  va ucide pe jurnalişti] [β] astfel încât 
acesta [să retragă trupele din Iraq] [α]; d) că în acest moment temporal [t3] a ales 
bine ameninţarea cu [uciderea jurnaliştilor] din muţimea de ameninţări posibile 
astfel încât să determine [retragerea trupelor din Iraq] şi (5) dacă [teroristul îi va 
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ucide pe jurnalişti în t5] atunci [aceştia nu vor mai fi în viaţă în acel moment 
temporal] [t5, g2]  

atunci  
(6) teroristul trimite preşedintelui României în momentul t3, cererea de 

[retragerea trupelor din Iraq în următoarele patru zile][t4] şi dacă nu atunci după 
aceste patru zile [t5] îi va ucide pe jurnalişti [β].  

5.2. Evaluarea ameninţării permite aflarea unei posibile gândiri a 
preşedintelui dincolo de situaţia ştiută ca reală. Se adaugă două noi scopuri ale 
ameninţătorului: g3

i
 – sunt mai puţine trupe străine în Iraq; g4

j – teroriştii 
economisesc muniţia. Faţă cu axioma iniţială aici au fost inversate unele paragrafe 
din dorinţa de a uniformiza şi prescurta exprimarea. Astfel paragrafele 2, 4 şi 5 sunt 
scrise în succesiune imediată pentru că ele permit utilizarea o singură dată a 
cuvântului „crede”. Abia apoi urmează 3 şi celelalte.   

 
Dacă  
(1) Preşedintele României receptează de la teroristul iraqian în t1, cererea de 

[retragerea trupelor din Iraq în următoarele patru zile] [t4], dacă nu atunci după 
aceste patru zile [t5] [îi va ucide pe jurnalişti] [β] şi (2) preşedintele României crede 
în t2: a) că dacă [retrage trupele române din Iraq în următoarele patru zile] [t4] 
atunci [trupele româneşti nu vor mai coopera cu cele americane] [g1

i] dar în schimb 
[vor fi mai puţine trupe străine în Iraq] [g3

j],  b) că dacă [teroristul îi va ucide pe 
jurnalişti după aceste patru zile] [t5, β] atunci [jurnaliştii nu vor mai fi în viaţă] 
[~g2

i] şi [teroriştii nu vor economisi muniţia] [~g4
j] şi (4) că scopul teroristului în t4 

este [economisirea muniţiei] [g4
j], (5) că scopul teroristului pentru t5 fie [nu este 

economisirea muniţiei] [~g4
j] fie că [aceasta este un scop][g4

j] dar preferă mai 
puţine trupe străine în Iraq [t4, g3

j] decât să economisească gloanţele [t5, g4
j] şi (3) 

deşi scopul preşedintelui României în t2 este [atât ca la sfârşitul acestor patru zile 
trupele româneşti să coopereze cu cele americane] [t4, g1

i] cât ca şi apoi [jurnaliştii 
să fie în viaţă] [t5, g2

i] totuşi el preferă [viaţa jurnaliştilor][t5, g2
i], mai presus de 

[continuarea cooperării cu trupele americane][t4, g1
i].  

atunci  
 
(6) Preşedintele României intenţionează: [să retragă trupele din Iraq în t4]; ca 

[teroristul să nu-i ucidă pe jurnalişti] [α], şi ca [trupele româneşti să nu coopereze 
cu cele americane] [t4, g1

i] şi trimite în t2 acceptarea [retragerii trupelor româneşti 
din Iraq în t4] [α].  

Negociatorii cu terorişti se confruntă cu problema  cunoaşterii structurii logice a 
ameninţării, a evaluării acesteia şi a acţiunii. Negociatorul poate opera asupra 
aspectelor de conţinut în funcţie de structură logică a ameninţării şi a acţiunii.  

Credibilitatea se evaluează în funcţie de istoria îndeplinirii ameninţării de către 
acelaşi agent. După acest criteriu, un atentator sinucigaş este credibil în funcţie de 
trecutul, în care cererea nefiindu-i satisfăcută, el şi – a îndeplinit ameninţarea. Dar 
atunci el nu ar mai exista astăzi. Un atentator sinucigaş credibil este mort sau asemenea 
atentator viu este necredibil căci nu şi-a îndeplinit ameninţarea. În astfel de cazuri, 
credibilitatea ameninţătorului şi faptul de a fi în viaţă sunt incompatibile.   

Nu este exclus ca studiind structura ameninţării şi aplicând - o să se constate 
că ea nu ajută la ieşirea din impas fără a îndeplini cererea ameninţătorului, că 
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singurul rezultat al acestei analize este doar  o foarte buna înţelegere a ameninţării. 
Dar nu rezultă nici că orice cerere ameninţătoare trebuie executată fără oarecare 
studiere. S-ar putea ivi inclusiv ameninţări care chiar nu trebuiesc îndeplinite. 

 
6. Reguli de evaluare a cererilor 

Atunci când primeşte o cerere argumentată, agentul artificial destinatar o acceptă 
sau o respinge [1, p. 39]. Profesorul Cornel Popa admite şi dubiul pe lângă cele două 
aprecieri extreme, construind în acest sens mai multe sisteme axiomatice modale de 
logica acceptării de la cele de tip K până la cele de tip S5 [15, p. 235 – 287], [2, p. 96 – 
117], [3, p. 49 - 75]. Observaţia care se poate face este că situaţiile acţionale concrete 
permit păstrarea în rezerva dubitativă pentru un interval temporal limitat, după care se 
impune una dintre deciziile extreme: acceptare/respingere. Intervalul temporal alocat 
dubiului este variabil, uneori fiind restrâns la 0, încât se impune saltul peste etapa 
dubiului, direct în decizia binară. Aparent, nu se aplică trivalenţa acceptare, respingere, 
dubiu. În realitate intervalul de timp 0 poate fi luat drept un caz particular de lungime 
minimă a timpului alocat dubiului. Această observaţie nu anulează valabilitatea 
sistemelor axiomatice invocate.  

Acceptarea/respingerea au la bază trei criterii: conflictul teleologic (collision 
flag), factorul de convingere (convincing factor) şi valoarea de acceptare 
(acceptance value) [1,  p. 39].  

Conflictul teleologic (collision flag) arată dacă rezultatele unei cereri intră în 
conflict cu un scop curent al celui ameninţat. Valorile posibile sunt: adevărat sau 
fals.  

Factorul de convingere (convincing factor) arată cât de convingător este un 
argument dat pentru agentul ameninţat. Valorile posibile sunt numere întregi 
pozitive sau negative. Factorul convingere este în funcţie de tipul de argument în 
discuţie.  

Valoarea de acceptare (acceptance value) arată care dintre rezultatele 
acţiunilor opuse tuturor dorinţelor agentului sunt preferate. Valorile posibile sunt 
întregi pozitivi sau negativi. Valoarea de acceptare este comparată cu un prag de 
performanţă (performance threshold). 

Următorul tabel expune temeiul de acceptare/respingere a cererilor în funcţie 
de ierarhia celor trei criterii [1, p. 40].  

 
Conflict teleologic = 1 Conflict teleologic = 0 
Factor_convingere < 
1 

Factor_convingere ≥ 
1 

Factor_convingere < 
1 

Factor_convingere ≥ 
1 

1 2 3 4 
Cererea este respinsă CDacă valoarea de acceptare > pragul de 

performanţă 
ererea este acceptată 

cu explicaţia:  
atunci cererea este acceptată. 

 

“contrazice scopul 
Curent" 

Se adaugă acţiunea cerută ca intenţie. Cererea 
este respinsă cu explicaţia că nu merită făcută

Se adaugă acţiunea 
cerută ca o intenţie. 

 
Coloanele 1 şi 4 conţin situaţii decidabile simplu datorită dezechilibrului între 

valoarea conflictului teleologic şi a factorului de convingere. În coloana 1, valoarea 
conflictului teleologic este 1 pe când aceea a factorului de convingere este mai 
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mică decât 1. Intuitiv, ceea ce se cere cuiva să facă, pe lângă că intră în conflict cu 
scopurile sale curente, mai este şi neconvingător argumentat. În coloana 4, valoarea 
conflictului teleologic este 0 pe când valoarea factorului de convingere este cel 
puţin egală cu 1. Intuitiv, ceea ce se cere cuiva, nu numai că nu intră în conflict cu 
scopurile sale  curente, dar este şi convingător. Decizia este simplă: în primul caz, 
respingerea iar în al doilea, acceptarea cererii.  

Coloanele 2 şi 3 conţin situaţii decidabile după un al treilea criteriu: valoarea 
de acceptare, datorită echilibrului între valoarea conflictului teleologic şi a 
factorului de convingere. În coloana 2 valoarea conflictul teleologic este 1, iar a 
factorului de convingere  este cel puţin 1. Pe de o parte, dacă ceea ce se cere cuiva 
să facă, intră în conflict cu scopurile sale curente atunci va respingere cererea. Pe 
de altă parte, dacă cererea este argumentată convingător atunci receptorul va 
accepta cerererea. În coloana 3 atât valoarea conflictului teleologic cât şi aceea a 
factorului de convingere sunt subunitare. Pe de o parte, dacă ceea ce se cere cuiva 
să facă nu intră în conflict cu scopurile sale curente atunci acesta poate accepta 
cererea. Pe de altă parte, dacă cererea nu este argumentată convingător atunci va fi 
respinsă. În ambele coloane, valorile conflictului teleologic şi ale factorului de 
convingere sunt apropiate. Luate separat, aceste  valori ar permite decizii clare şi 
opuse. Dar luate împreună aceste valori blochează decizia.  

În această situaţie este necesar un al treilea criteriu: valoarea de acceptare 
care este raportat la pragul de performanţă faţă de care trebuie să fie mai mare 
pentru ca cererea să fie acceptată. Valoarea de acceptare este calculabilă. Apoi: 
„Valoarea de acceptare …este definit ca acel parametru al agentului care este 
pragul de performanţă prin care agentul acceptă cererea…Pragul de performanţă 
este determinat de către proiectant când acesta crează agentul” [1, p. 41].  

 
Dacă valoarea de acceptare > pragul de performanţă atunci cererea este 

acceptată. 
 
Acceptarea cererii precizată în consecvent se degajă evident, presupunând 

adevărat antecedentul, ceea ce depinde de valorile celor doi parametrii: pragul de 
performanţă şi valoarea de acceptare. Atunci ar trebui ca neacceptarea să permită 
inferarea concluziei că valoarea de acceptare ≤  pragul de performanţă 

 
6.1. Comentarii la criteriile de evaluare a cererii 

Factorul de convingere. Simplul fapt al conflictualităţii teleologice, implică 
convingerea ameninţatului. Când conflictul teleologic este 0 atunci valoarea 
factorului de convingere este mai mică decât 1 [pag 40]. Ori agenţii naturali şi 
artificiali se disting reciproc şi prin felul în care devin convinşi. Pentru agenţii 
artificiali ameninţaţi, constatarea conflictului între ceea ce li se cere şi scopul lor 
curent este convingătoare. Aşadar funcţionează implicaţiile: dacă valoarea 
conflictul teleologic este 1 atunci valoarea factorului de convingere este 1; dacă 
valoarea conflictul teleologic este 0 atunci valoarea factorului de convingere este 
mai mică decât 1. Ori, agenţii naturali ar putea confrunta inclusiv cu situaţia care 
sunt negaţiile acestor implicaţii: deşi valoarea conflictul teleologic este 1 totuşi 
valoarea factorului de convingere nu este 1; deşi valoarea conflictul teleologic este 
0 totuşi valoarea factorului de convingere nu este mai mică decât 1. 
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Factorii determinanţi care au ca efect convingerea agenţilor artificiali, ar putea să 
nu aibă acelaşi efect pentru agenţii naturali. Între altele pot fi argumentele valide care pot 
fi neconvingătoare sau cele nevalide convingătoare pentru agenţii naturali. Astfel, 
argumentele valide convingătoare sau nici/nici sunt doar cazuri dezirabile dar nu 
singurele. Exact procesul de convingere care se produce în mintea agentului natural aici 
este neabordat. În plus se poate pune problema dacă ameninţarea este un argument, sau 
dacă este argument în funcţie de agenţii naturali sau artificiali cărora le este adresată. Cu 
asemenea întrebări se îndeletniceşte următoarea secţiune.   

 
7. Ameninţare, argument, agenţi naturali şi artificiali 

7.1. Atât argumentarea cât şi ameninţarea presupun cel puţin: un emitent al 
mesajului, un receptor, mesajul (o mărime de intrare) şi o reacţie (o mărime de 
ieşire) şi o cale interioară minţii parcursă de receptor, începând cu prelucrarea 
mesajului şi terminând cu reacţia de ieşire şi un scop al emitentului. Aici, emitentul 
este ameninţătorul/argumentatorul iar receptorul este destinatarul amenin-
ţării/argumentării, intrarea este mesajul de ameninţare/argumentul iar ieşirea este 
mesajul trimis către emitentul iniţial. Calea intermediară între intrare şi ieşire poate 
fi cea a convingerii sau a constrângerii sau eventual o alta. Diferitele modele de 
teoria comunicării prezintă şi alte elemente ale comunicării.  

7.2. Argumentare, convingere. Argumentul este emis cu scopul de a 
convinge. În perspectiva  unor eventuale definiţii ale convingerii şi argumentarii, se 
introduc convenţii de notare şi semnificaţii asociate lor: Conv(x, y, p) - x convinge 
pe y că p. Se introduce de asemenea ideea de eveniment, în sensul lui G. H. von 
Wright, astfel: pTp – întâi p este prezent şi apoi p este de asemenea prezent 
(conservarea prezenţei); ~pT~p – întâi p este absent şi apoi p este de asemenea 
absent (conservarea absenţei); ~pTp - întâi p este absent şi apoi p este prezent 
(apariţia); pT~p - întâi p este prezent şi apoi p este absent (dispariţia) [7, p. 62]. Pe 
baza lor cercetătorul român Cornel Popa introduce evenimentul mental apreciativ 
bazat pe aprecieri prin acceptare (A), respingere (R) şi dubiu (D). Se construiesc 
expresii pentru evenimentele: A(x, p)TA(x, p) – întâi acceptarea de către x lui p este 
prezentă şi apoi acceptarea de către x lui p este de asemenea prezentă (conservarea 
prezenţei acceptării); ~A(x, p)T~A(x, p) – întâi acceptarea de către x lui p este 
absentă şi apoi acceptarea de către x lui p este de asemenea absentă (conservarea 
absenţei acceptării); ~A(x, p)TA(x, p) - întâi acceptarea de către x lui p este absentă 
şi apoi acceptarea de către x lui p este prezentă (apariţia acceptării); A(x, p)T~A(x, 
p) - întâi acceptarea de către x lui p este prezentă şi apoi acceptarea de către x lui p 
este absentă (dispariţia acceptării). Evenimente similare sunt construibile prin 
înlocuirea lui A cu R şi cu D. Un agent poate parcurge evenimente mentale nu 
numai în legătura cu acceptarea dar şi cu respingerea şi cu dubiul. Apoi 
evenimentele pot consta şi în treceri de la atitudini indeterminate precum oscilaţia 
între dubiu sau respingere la acceptare: R(x, p) v D(x, p)T A(x, p) – întâi x  respinge 
sau de îndoieşte că p şi apoi acceptă că p (agregarea acceptării). Pentru fiecare 
dintre atomii  logici acceptării se pot construi expresii ale evenimentelor ce redau 
apariţii, dispariţii, conservări ale prezenţei sau ale absenţei, precum şi agregări sau 
dezagregări ale aprecierii [4, pag. 114 - 122]. Alte convenţii uşor modificate dar de 
împrumut wrightian pot fi: Do(x, p) – x face p; Forbear(x, p) – x se abţine de la p. 
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Se propune o reunire disjunctivă a lui Do(x, p) şi Forbear(x, p) în Perf(x, p) căruia 
se asociază semnificaţia: x performează p. A performa cuprinde pe a face, la care 
nu este reductibil. A convinge în acest context poate fi mai  mult decât ca cineva să 
parcurgă doar o simplă schimbare mentală că poate însemna cineva facă pe 
altcineva să performeze o acţiune în care, funcţie de p, care este starea finală a 
evenimentului mental. Mai sunt asumate conventii precum: S(x, p) – x are ca scop 
p; Ab(y, p) – y este abil pentru p; R(y, x) – x îi opune rezistenţă lui x; Ab(y, R(y, x)) 
– y este abil să opună rezistenţă lui x; E(y, p) – y evita p; Ab(y, E(y, p)) – y este abil 
sa evite p. Se propune o definire a argumentării având ca element principal 
convingerea: 

 
1. Forbear(y, p) =def Ab(y, Do(y, p)) & ~Do(y, p) 
2. Perf (x, p) =def Do(y, p) v Forbear(y, p) 
3. EvARD(α1Tα2) = A(x, p)TA(x, p) v A(x, p)TR(x, p) v A(x, p)TD(x, p) v 

R(x, p)TR(x, p) v R(x, p)TA(x, p) v R(x, p)TD(x, p) v D(x, p)TD(x, p) v D(x, 
p)TA(x, p) v D(x, p)TR(x, p) v … 

4.1. Conv(x, y, p) =def Do(x, (((Ab(y, R(y, x)) & ~S(y, p)) & α1(p)Tα2(p)); 
Perf(y, f(p))) 

4.2. Conv(x, y, p) =def Do(x, (Ab(y, E(y, p)) & α1(p)Tα2(p)); Perf(y, f(p))) 
5.1. Arg1(x, y, p) =def S(x, Conv(x, y, p)) 
5.2. Arg2(x, y, p) =def S(x, Conv(x, y, Perf(y, p))) 
 
1. A se abţine de la o acţiune înseamnă a fi abil de a o face, fără a o face. 

Definiţia îi aparţine lui von Wright [6. p. 62] dar nu şi simbolizarea acesteia (GI).   
2. A performa înseamnă a face o acţiune sau a se abţine de la ea. 
3. Un eveniment apreciativ este o tranziţie în care starea finală şi cea iniţială 

sunt aprecieri de tip acceptare, respingere, dubiu în diferitele lor combinaţii. α1 şi 
α2 sunt expresii atomare de logica acceptării, descriind starea iniţială şi starea 
finală a aprecierii lui p. Lista continuă cu agregările şi dezagregările apreciative.  

4. A convinge înseamnă că x face ca, în circumstanţele în care y are abilitatea 
de a opune rezistenţă cuiva şi nu are ca scop o anumită acţiune (4.1), sau are 
abilitatea de a o evita (4.2) întâi ca în mintea y să se producă un eveniment 
apreciativ cu privire la propoziţia p, şi apoi y să performeze o acţiune funcţie de p. 
A convinge înseamnă a provoca trecerea de la un eveniment mental apreciativ, la 
performrea unei acţiuni.  

5. A argumenta înseamnă a avea ca scop convingerea cuiva cu privire la o 
propoziţie (5.1) sau la performarea unei acţiuni (5.2).   

7.2.1. O abordare a convingerii. Convingerea este privită aici ca una dintre 
căile interioare parcurse de receptor în care are loc evenimentul mental apreciativ 
α1(p)Tα2(p) după primirea mesajului. Aici se propune o dilatare exact a pragului T 
dintre starea iniţială şi finală a evenimentului mental.  

 O implicaţie materială de forma A ⊃ B poate să stea pentru una mai 
complexă de forma: (A1 * …* An) ⊃ (B1 *’ …*’ Bm), în care * şi *’ pot fi conective 
logice diferite sau identice. Corespunzător, schema modus ponens de mai jos din 
stânga poate fi expresia comprimată a celei din dreapta. Analiza celui din stânga ar 
putea să stea drept model simplificat pentru cel din dreapta.  
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1. A ⊃ B  1. (A1 * …* An) ⊃ (B1 *’ …*’ Bm) 
2. A  2. A1 * …* An 

3. B  3. B1 *’ …*’ Bm 
 
Varianta din dreapta ar putea să redea un modus ponens în care premisa 1 

este chiar ameninţarea sau evaluarea acesteia. Urmează analiza unui raţionament 
având o premisă desprinsă din consecventul axiomei ameninţării. Analiza conduitei 
inferenţionale se face pe un caz particular simplificat. Pentru că în axioma iniţială 
s-a vorbit despre a face se va păstra aceeaşi referire.  

Receptorul poate alege să evalueze ca adevărate premisele ameninţării:  
1. ~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5) şi 2. Do(i, α, t4) având aceleaşi semnificaţii ca mai 
sus. Dintre acestea, 1. este ameninţarea pe care cel ameninţat (i) o crede. Evaluarea 
ca adevărată a negaţiei premisei 2 stă pentru o posibilă intenţie a ameninţatului 
căruia nu-i convine să facă α în t4. El încearcă să-şi dea seama ce s-ar putea 
întâmpla dacă nu satisface cererea ameninţătorului, adică să facă adevărat că ~Do(i, 
α, t4). Aceasta va fi adevărată în toate apariţiile, atât în antecedentul lui 1 cât şi în 
premisa 2. Astfel 1 este o implicaţie adevărată cu antecedent adevărat. Prin 
definiţia sa, implicaţia aici are şi consecventul adevărat. Aceasta impune adevărul 
consecventului Do(j, β, t5) şi derivarea ca concluzie. Adevărul premiselor impune 
(în acest caz) adevărul concluziei. Prin aceasta ameninţatul a calculat că j face 
acţiunea β în t5, adică îşi îndeplineşte ameninţarea.  

Receptorul poate alege să evalueze ca falsă premisa 1. ~Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, 
β, t5). Ceea ce poate sta pentru speranţa lui că nu i se va aplica ameninţarea, chiar 
dacă nu îndeplineşte cererea de a face α în t4. Deşi va face să fie adevărată: ~Do(i, 
α, t4), totuşi va fi falsă: Do(j, β, t5). Gândirea lui poate fi înţeleasă astfel. 
Ameninţatul absoarbe negaţia din faţa implicaţiei şi astfel, premisele sunt:  
1. ~Do(i, α, t4) & ~Do(j, β, t5), 2. ~Do(i, α, t4). Păstrând valorizările anterioare se 
degajă concluzia ~Do(j, β, t5) prin eliminarea conjuncţiei la premisa 1. Adică 
ameninţarea nu i se aplică. 

În funcţie de varianta valorizatoare asupra căreia se opreşte, destinatarul 
mesajului va trimite un răspuns de naturã discursivã sau de naturã performativã.  

Premisele utilizate în acest exemplu sunt simplificări dar procedura este 
extensibilă pentru cazul în care implicaţia este axioma de evaluare a ameninţării. 
Demersul valorizator aletic se complică doar prin prezenţa operatorului conjuncţie 
în antecedentul şi în consecventul implicaţiei. După aceeaşi definiţie a implicaţiei 
se va degaja consecventul axiomei evaluative care exprimă acceptarea ameninţării.  

Convingerea presupune iniţial, libertatea evaluării aletice, urmată de 
calcularea valoarii concluziei în mod constrâns de definiţiile funcţiilor de adevăr şi 
de principiile generale ale gândirii.  

7.3. Ameninţare, constrângere. Constrângerea înseamnă a sili pe cineva să 
facă ceva ce nu ar face de bună voie în circumstanţele în care nu poate opune 
rezistenţă [12, p. 180], [13, p. 767]. Astfel, constrângătorul siluind, are implicit un 
scop acţional vizând acţiunea altcuiva. Constrângerea se exercită fie prin violenţă 
(constrângere fizică) fie prin ameninţare (constrângere morală). 

Circumstanţele constrângerii pot fi caracterizate propunând unele convenţii 
de notare:  S(x, p) – x are ca scop p; Constr(x, y, p) – x constrânge pe y la acţiunea 
p. Se pot construi formule agregate pornind de la cele primitive. Interpretările în 
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limba naturală a celor agregate depind de cele ale primitivelor: S(x, Do(yp), (~Ab(y, 
R(y, x))) & ~S(y, p))) – x are scopul ca y să facă p în circumstaţele în care y este 
abil să opună rezistenţă lui x şi x nu are ca scop p. Conjuncţia cu termeni negaţi şi 
care exprimă circumstanţele poate fi prelucrată şi interpretată astfel: 

 
1. ~Ab(y, R(y, x)) & ~S(y, 
p) 

1. y nu este nici abil să opună rezistenţă lui x şi nici nu are ca 
scop p. 

2. ~(~S(y, p) ⊃ Ab(y, R(y, 
x))) 

2. Este fals că: dacă y nu are ca scop p atunci y este abil să 
opună rezistenţă lui x. 

 
Poate fi avută în vedere o variantă prescurtată înlocuind: (~Ab(y, R(y, x))) & 

~S(y, p) cu ~Ab(y, E(y, p) aceasta din urmă însemnând: cineva nu este abil să evite 
starea p. Se mai adaugă la convenţiile  de  notare: B(x, p) – x crede că p. ideea. 
Dincolo de aspectul particular al circumstanţelor constrângerii, o definiţie 
simbolică a acesteia poate cunoaşte variantele 4.1 şi 4.2: 

 
1. Constr(x, y, p) =def  ~Ab(y, R(y, x)) & ~S(y, p)) & Do(x, Perf(y, p)) 
2. Constr(x, y, p) =def  ~Ab(y, E(y, p)) & Do(x, Perf(y, p)) 
 
1. x constrânge pe y la p =df x face ca în circumstantele în care y nu este abil 

să reziste lui x şi nici nu şi - a propus ca scop p, x să performeze acţiunea p.  
2. x constrânge pe y la p =df x face ca în circumstantele în care y nu este abil 

să evite p, x să performeze acţiunea p. 
Constrângerea are o dimensiune teleologică pragmatică raportată la anumite 

circumstanţe. Constrângătorul are ca scop ca celălalt să performeze o acţiune. Nu 
interesează atât calea interior sufletească prin care constrânsul ajunge la acţiune, 
cât ca aceasta să fie performantă. În această calitate generală, constrângătorul are 
atenţia aţintită asupra mărimii de ieşire a ameninţatului.  

Ameninţarea este o specie de constrângere. Prin urmare şi ameninţătorul 
sileşte pe cineva să performeze ceva, ţintind de asemenea la mărimea de ieşire de 
natură pragmatică a ameninţatului.  

 
1. Am(x, y) ⊃ Constr(x, y, p)  
2. Constr(x, y, p) ⊃ S(x, Perf(y, p), ~Ab(y, E(y, p))) 
3. Am(x, y) ⊃ S(x, Perf(y, p), ~Ab(y, E(y, p))) 
 
Concluzia arată că ceea ce implică constrângerea, implică şi ameninţarea. 

Astfel, ameninţarea implică şi ea, că ameninţătorul are ca scop perforarea unei 
acţiuni de către cel ameninţat, în circumstanţele în care el nu poate evita aceasta.  

Ameninţarea este manifestarea intenţiei de a face rău, constituind sau 
prevestind astfel o primejdie pentru cineva sau pentru ceva. Actele ameninţătoare 
insuflă teama săvârşirii unor acte dăunătoare [12, p. 25], [13, p. 102]. Dar ceva ce 
este rău, primejdios sau dăunător, sau insuflă teamă în raport cu un scop pe care 
ameninţatul ţine să-l realizeze şi pe care ameninţătorul prin actele sale îl poate 
zădărnici.  
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În încercarea de a defini ameninţarea, se impun câteva noi convenţii de 
notare. Notaţia p; q este inspirată din logica dinamică [5, p. 127 - 145] şi stă pentru 
succesiunea de acte în ordinea executării lor: întâi p şi apoi r, fără ca ele să 
alcătuiască un eveniment în sens wrightean.  Scopul  poate fi redefinit astfel ca 
vizând nu atât stări cât succesiuni de stări: S(x, p; q). Pref - ov(y, q, p) – y preferă 
mai presus (prefer over) de q pe p.  

 
3. Am(x, y, p, t0) =def  Constr(x, y, p, t0) & S(x, t0, Perf(y, q, t1)) & S(x, t0, 

B(y, t0, Perf(x, p, t2) ⊃ ~st2)) & S(x, B(y, t0, (~Perf(y, q, t1) & S(y, s, t2)) ⊃ (Perf(x, 
p, t2) & ~st2)) & S(y, rt1; st2) & K(y, t0, Perf(y, q, t1) ⊃ ~rt1)) & Pref_ov(y, rt1, st2)  

3. x ameninţă pe y, că p în t0 =def  x constrânge pe y prin p în t0 şi x are în t0 
scopurile ca: y să performeze q în t1, y să creadă în t0, că dacă x performează p în t2 
atunci y nu – şi atinge un scop al său s pentru t2 şi  y să creadă în t0, că dacă nu 
performează q în t1, în timp ce are scopul s pentru t2 atunci  x va performa p în t2 şi 
astfel scopul s pentru t2 al lui y nu se va mai realiza, acesta fiind scopul preferat a 
lui y, iar y are ca scop succesiunea (non-evenimenţială) r în t1 şi s în t2 dintre care y 
preferă pe s din t2, lui r din t1.    

Ca purtător al unei specii de constrângere, ameninţătorul are şi scopul de a 
intimida, care este anterior celui de a obţine o conduită de la cel constrâns. Ori 
intimidarea, teama, ţin de calea interioară prin care ameninţatul ajunge la reacţia 
exterioară. Ceea ce poate însemna cel puţin o dublă semnificaţie. Întâi că 
ameninţătorul are astfel un dublu scop de natură dinamică: întâi să intimideze şi 
apoi să obţină o anume conduită sau reacţie exterioară. Apoi că ameninţătorul este 
interesat nu doar de mărimea de ieşire ci şi de  o anumită cale despre care crede că 
garantează obţinerea reacţiei dorite.  

7.4. Agenţii artificiali nu conţin frica prin programarea lor ci doar unele 
scheme de inferenţă sau axiome precum cea de evaluare a ameninţării.  

Se presupune că agentul artificial, ca receptor se află în aproximativ 
următorul set de circumstanţe. El receptează o ameninţare. Teama nu îi este proprie 
prin programare. Receptorul este convins nu atât în virtutea, cât în pofida 
ameninţării, şi în virtutea programării sale care exclude teama (secţiunea 7.1.2). Se 
mai presupune că este executată acţiunea cerută. Emitentul îşi îndeplineşte astfel, 
scopul de a-l determina pe receptor să acţioneze conform intenţiilor sale.  

Ar fi greu de pretins că în timp ce β din consecventul implicaţiei ~[Do(i, α, 
t4)] ⊃ [Do(j, β, t5)]) ar putea atenta la integritatea receptorului, emitentul ar putea 
pretinde scopul de a convinge. Chiar şi aşa,  folosirea termenului de ameninţare în 
medii de agenţi artificiali este oarecum antropomorfică.  

Referindu-se la agenţi veridici prof. univ. dr. Cornel Popa are în vedere de 
fapt tocmai asemenea tip de agenţi, în legătură cu care realizează construcţii 
originale de sisteme axiomatice în logica modală a acceptării şi teleologică 
dezvoltate până la tăria celor de tip S5. Teoremele sistemelor stau pentru descrieri 
ale cunoştinţelor şi abilităţilor acestor agenţi. În plus autorul prezintă şi o 
Constituţie a agenţilor veridici care surprinde caracteristici informale ale acestora. 
Un aspect esenţial al veridicităţi şi un prim articol al acestei constituţii este dat de 
către axioma: A(x, p) ⊃ p, însemnând că ceea ce acceptă un agent veridic este 
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adevărat. În [6, p. 253 - 284] autorul expune semantica şi extinde metoda diagra-
melor semantice la limbajul acestor sisteme. De asemenea se extind sistemele 
despre aceşti agenţi, la unele mixte asertorico – axiologice. O caracteristică 
negativă comună ambelor abordări este nedotarea agenţilor artificiali cu teamă.  

7.5. Agenţii naturali conţin frica prin firea lor. Dar unii dintre ei sunt bine 
aproximatori ai celor artificiali în sensul absenţei unui factor perturbator care este 
teama.  

Se presupune că receptorul, ca agent natural, se află în aproximativ 
următoarele circumstanţe: receptează o ameninţare; deşi conţine prin firea sa 
teama, totuşi opune rezitenţă acesteia parcurgând calea interioară a convingerii;  
receptorul este convins nu atât în virtutea, cât în pofida ameninţării care tinde să-i 
blocheze procesele inferenţionale şi nu atât în virtutea fricii pe care ca agent natural 
o conţine prin firea sa, cât în pofida acesteia şi a capacităţii sale de a opune 
rezistenţă prin dezvoltarea de proceduri evaluativ analitice. Se mai prespune că 
acţiunea cerută este executată. Şi în acest caz, emitentul îşi îndeplineşte cel puţin 
scopul de a-l determina pe ameninţat să facă ce doreşte, eventual şi pe acela de a 
constrânge.   

7.6. Unele concluzii pentru ambele tipuri de agenţi. Circumstanţele în care se 
află receptorul, sunt tot atâtea exteriorităţi ale teleologiei emitentului. Ele nu 
constituie semne care să permită reconstituirea scopului emitentului, fie el agent 
natural sau artificial. Ca atare, ele nu întemeiază calificarea mesajului acestuia 
drept argument sau ameninţare. 

Ar urma că pe de o parte un mesaj poate să nu fie calificat drept ameninţare 
deşi poate fi vizibil astfel, şi să fie pretins drept argument, deoarece a existat scopul 
de a convinge; pe de  altă parte un mesaj poate să nu fie calificat drept argument 
deşi poate fi vizibil astfel, şi să fie pretins drept ameninţare, deoarece a existat 
scopul de a constrânge. Dar astfel ar apărea o ruptură prea puternică între pretenţia 
asumării unui anumit scop şi mijlocul ales. Ar fi greu de pretins că în timp ce 
emitentul transmite un mesaj vizibil ameninţător (respectiv argumentativ) ar fi 
îndreptăţit să creadă că va declanşa în receptor mai degrabă convingere decât teamă 
(respectiv teamă decât convingere).  

Dintre circumstanţele exterioare teleologiei emitentului se revine asupra 
formei textuale a mesajului. Deşi forma textuală a mesajului este dintre cele 
exterioare teleologiei emitentului, totuşi ea este un temei, oarecum intersubiectiv 
controlabil pentru a decide asupra statutului său de argument. Temeiul deciziei că 
un anumit mesaj este argument sau ameninţare sau altceva nu este nici doar textual 
- discursiv dar nici doar subiectiv-teleologic ci le cuprinde pe ambele.  

Se propoun doi condiţionali care ar permite decizia asupra statutului 
mesajului. Astfel dacă emitentul şi-a propus ca scop să convingă printr-un mesaj 
fie de forma unui raţionament fie de formă deviantă de la acesta sub raportul 
completitudinii sau/şi standardităţii (ca în secţiunea 4. Scheme de inferenţă 
conţinute în cele două axiome) atunci mesajul este argument. Dacă emitentul, şi-a 
propus ca scop să constrângă printr-un mesaj de forma Do(i, α, t4), ~ Do(i, α, t4) ⊃ 
Do(j, β, t5) atunci mesajul este ameninţare.  

Sunt destule obiecţii care se pot aduce. Astfel, cum anume se poate verifica 
faptul mental al asumării de către cineva al unui scop, la care se referă antecedenţii 
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celor doi condiţionali, rămâne o problemă  deschisă. Se poate obiecta de asemenea 
că nici argumentul nici ameninţarea nu au fost foarte bine surprinse în structura lor 
cea mai generală. Cel puţin partea cerinţei, Do(i, α, t4), a ameninţării ar trebui  să 
fie !Do(i, α, t4) pentru a evidenţia că este vorba despre un imperativ, luând de 
exemplu forma  !~Do(i, α, t4), Do(i, α, t4) ⊃ Do(j, β, t5). Acţiunea de pedeapsă, se 
aplică dacă imperativul este încălcat Fiind ameninţare este important ca între ceea 
ce se porunceşte şi antecedentul implicaţiei să fie o opoziţie..  

 
8. Relaţia dintre agent şi argument 

8.1. Agenţi şi argumente. Preocupările autorilor invocaţi iniţial au fost mai 
degrabă pragmatice. Dintre ele se pot menţiona: 1. clasificarea agenţilor; 2. ierarhi-
zarea argumentelor după puterea convingătoare [pag. 38]; 3. adecvarea argumen-
telor la tipul agent; 4. proiectarea de agenţi care ating scopuri prin negociere. 
Urmează două liste, una a argumentelor ierarhizate descrescând după puterea 
convingătoare şi alta a agenţilor. Cele două nu exprimă adecvarea argumentelor la 
specificul agenţilor: 

 
Argumente ierarhizate descrescător Agenţi 

1. recursul la ameninţare 1. Agentul care nu crede falsul 
(bounded) 

2. promisiunea unei recompense 
viitoare 

2. Agentul omniscient 

3. apelul la o promisiune trecută 3. Agentul cunoscător (knowledgeable) 
4. contraexemplul 4. Agentul care nu uită  
5. cazul cel mai frecvent 5. Agentul fără memorie 
6. interesul personal 6. Agentul non-observator 
 7. Agenţi cooperanţi 

 
Urmează caracterizarea unora dintre aceşti agenţi. 1. Agentul legat (Bounded 

agent) este agentul care nu crede falsul: ~Bel(i, t, 0). 2. Agentul omniscient – este 
agentul ale cărui credinţe sunt închise faţă de relaţia de consecinţă logică: [Bel(i, 
true, t)], [Bel(i, p & q, t)] ≡ [Bel(i, p, t) & Bel(i, q, t)]. Această echivalenţă este 
prezentată prin două implicaţii bilaterale. Sunt menţionaţi agenţi ale căror credinţe 
nu sunt închise relativ la relaţia de consecinţă logică. Astfel că deşi din credinţele 
expuse în premise rezultă concluziile ei pot să nu le creadă pe acestea. Astfel ei 
cred contradicţii fără a fi conştienţi de aceasta. [1…, 12). 3. Agentul cunoscător 
(knowledgeable) este agentul ale cărui cunoştinţe sunt corecte: Bel(i, t, p) ⊃ p. 4. 
Agentul care nu uită nimic din ce crede: ∀t∀t’ (t’ ≥ t ⊃ (Bel(i, p, t) ⊃ Bel(i, p, t’)). 
Ceea ce crede în trecut crede şi în viitor, oricât de îndepărtate ar fi acestea două 
momente temporale. 5. Agentul fără memorie este agentul care nu poate raţiona cu 
privire la evenimente trecute, nu poate recepţiona nimic şi nici emite mesaje cu 
privire la cele trecute. 6. Agentul non-observator este agentul care nu observă 
lucrurile, singura lui sursă de schimbare (sau de conservare) a credinţelor sale este 
evaluarea mesajelor care vin de la ceilalţi agenţi. Dacă un asemena agent nu 
primeşte nici un mesaj o perioadă de timp atunci în asemenea perioadă nu-şi 
schimbă credinţele şi nici nu adaugă altele noi: ∀x∀y ({x, y}∈Agents & 
RECEIVE(ℓ, τ, x, y) = ∅) ⊃ B(ℓ, τ, x) = B(ℓ, τ -1, x)). Pentru oricare doi agenţi x şi 
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y dacă ceea ce recepţionează x de la y în intervalul τ este egal cu mulţimea vidă 
atunci mulţimea credinţelor lui x în acest interval de timp este aceeaşi cu mulţimea 
credinţelor lui x din prealabilul acestui interval temporal [1, p. 13 – 14, 38].  

8.2. Adecvarea argumentului se impune în contextul în care argumentele nu 
sunt convingătoare în sine, ci, printre altele, şi în funcţie de: contextul politic–
social, tipul agentului, raportul dintre forma şi conţinutul argumentului.   

Contextul politic. Pe de o parte ameninţarea pare mai degrabă potrivită 
regimului politic totalitar, decât celui democratic, indiferent dacă regimul totalitar 
s-a instaurat chiar prin intermediul mecanismelor democratice sau prin încălcarea 
acestora. Pe de altă parte, ameninţarea este numărul 1 ca putere convin-
gătoare/constrângătoare. Cel puţin aparent, este o incompatibilitate între intenţia 
conduitei democratice şi eficienţa convingătoare/constrângătoare. Dacă scopul 
emitentului este conduita democratică, atunci nu va folosi ameninţarea, adică exact 
de instrumentul cu eficienţă maximă din lista de mai sus. Electoratul unei ţări ar 
putea oferi o listă parţial sau total diferită de tipuri de agenţi faţă de cei arătaţi. S-ar 
impune o listă de argumente asociată ei, corespunzător diferită. Partidul politic care 
vrea să convingă electoratul ar putea cunoaşte prin sondaje care este structura 
procentuală a electoratului sub raportul tipologiei agenţilor. Astfel s-ar putea 
investi în producţia de tipuri de argumente adecvate procentului majoritar al 
electoratului.  

Tipul de agent. Argumentele nu sunt convingătoare în sine, ci în funcţie de 
tipul de agent. Astfel, uitucilor nu li va adresa argumentul ameninţării, deoarece 
nu-şi aduc aminte dacă în trecut ameninţătorul a îndeplinit alte ameninţări. Astfel ei 
nu vor putea evalua credibilitatea ameninţării actuale.  

Forma şi conţinutul argumentului. Este oare mai convingătoare forma de 
modus ponens decât cea de silogism disjunctiv, indiferent de conţinutul cu care 
operează premisele, sau este mai convingător un argument deductiv decât unul 
inductiv? Sau dimpotrivă conţinutul este mai important indiferent de forma 
prezentării, fiind astfel mai important ce se spune în premisele acestor argumente şi 
nu ce formă iau ele?   

 
9. Posibile semnificaţii ale ameninţării 

Se poate distinge între semnificaţii cu valabilitate pe termen lung, altele pe 
termen scurt.  

Întâi cele pe termen lung. Paragraful 2 menţionează prezenţa ameninţării în 
lumea contemporană, la niveluri, în forme, cu grade de evidenţă diferite. Are 
această prezenţă semnificaţie pentru condiţia umană privită la scara duratei sau/şi a 
eternităţii? Dintre cele legate de dimensiunea duratei şi care ar putea reţine atenţia 
este politicul. Iar religia ar putea reţine atenţia ca fiind dintre cele legate de 
dimensiunea eternităţii. Pentru domeniul politic, ameninţările sunt practicate  în 
forma lor violentă, de către terorism, de către totalitarism. Religia creştină 
adresează omului un îndemn specific la îndreptarea condiţiei sale. În acest scop se 
reaminteşte de eschatologia infernală. Aici se regăseşte ameninţarea care face 
recurs la motivaţia inferioară. Pe de altă parte se reaminteşte şi de eschatologia 
paradisiacă, prin care se face recurs la promisiunea recompensei viitoare şi la 
motivaţia superioară. Explicit, îndreptarea omului trebuie să fie motivată prin 
promisiunea paradisului nu de ameninţarea infernului. În raportul durată-eternitate, 
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actualitate – eschatologie, chiar domeniul polititc, cu toată gravitatea lui, ar putea 
să nu reprezinte o gravitate autonomă, ci heteronomă. Polititcul în această 
împerechere, poate fi doar un semn al eschatonului. Gravitatea ameninţărilor în 
domeniul politicului, ar putea fi un simplu semn mundan al gravităţii ameninţării 
eschatologice, un semn al necesităţii unei schimbări radicale şi definitive în 
condiţia umană. O asemena schimbare ar putea fi unic antecedent al eliminării unei 
asemenea ameninţări. Aceasta ar putea fi o semnificaţie a persistenţei ameninţării 
în lumea contemporană. Şi aceasta poate fi acceptată sau respinsă în diferite grade 
sau să stârnească o atitudine terţă situată în zona dubiului sau a indiferenţei.  

  Apoi despre semnficaţiile pentru termen scurt. Nimic nu împiedică unele 
direcţii de continuare a actualului demers dintre care: o mai bună corelare a tipului 
de agent cu tipul de argument, construirea negaţiilor definiţiilor acestor tipuri de 
agenţi, a axiomei ameninţării şi a evaluării acesteia.  Nu este vorba doar despre 
negaţia contradicţie, dar şi despre negaţia contrarietate, negaţia subcontrarietate  
[8, p. 80 - 92], [9, p. 108 - 151]. Întrucât definiensurile acestor agenţi conţin 
conective logice, ar trebui selectate în prealabil conectivele  logice contrare şi 
subcontrare ale respectivilor operatori. Cu alte cuvinte se poate continua cu 
încercarea de  a răspunde la întrebări privind contrariul şi subcontrariul termenului 
de ameninţare, al promisiunii, al recompensei, dacă aceşti agenţi satisfac sistemele 
axiomatice modale normale sau dacă nu, atunci ce alte sisteme. Sunt conective care 
nu au conective contrare sau subcontrare, iar altele care au mai multe asemenea 
opuse. Ar rezulta că ameninţarea şi toate celelalte aşa zise argumente au, 
corespunzător, mai multe contrarii şi mai multe subcontrarii. Se poate pune 
întrebarea care ar fi acestea, inclusiv, eventual, cât de interesante ar fi.   
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THE CONCEPT OF THREAT 
 

ABSTRACT 
 
Threat is quite a widespread phenomenon on different levels of communication. The 

present paper is concerned with threat as a so called argument and is analysed as containing 
incomplete or disordered subinferences that can be ordered and completed with their absent 
premises. I propose: alternatives to add premises and draw conclusions of the thus resulted 
inferences, an aplication of the definition of threat on one event ocurred in spring of 2005 in 
our country, an answer to the question if threat is or is not an argument. Finally, I propose a 
double significance of threat: a  political - religious  one and a logical one. The persistence 
of threat in politics could be only a sign leading to a religious  human problem. The logical 
significance could be the opening to questions  concerned with the contrary and the 
subcontrary negations of the concept of threat, promise of future reward.  
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CONCEPŢIA LUI  FEYERABEND ASUPRA INCOMENSURABILITĂŢII 
CONCEPTUALE A TEORIILOR ŞTIINŢIFICE 

 
Dragoş BÎGU 

 
 
 

1. Introducere 
Viziunea clasică despre ştiinţă concepea întreprinderea ştiinţifică ca 

înaintând, mai repede sau mai încet, poate cu mici perioade de stagnare sau chiar 
de mers pe un drum greşit, spre teorii din ce în ce mai cuprinzătoare şi mai bune. 
Majoritatea teoriilor erau considerate ca înscriindu-se pe o unică linie a 
progresului. Toate teoriile despre care nu se poate spune acest lucru sunt simple 
devieri, drumuri greşite, care pot fi evitate prin vigilenţa unor oameni de ştiinţă. Pe 
la mijlocul secolului al XX-lea, în special prin operele lui Kuhn şi Feyerabend, 
această imagine a fost pusă în discuţie. Aceştia, dar şi alţii, susţineau că teorii 
esenţialmente diferite pot descrie la fel de bine realitatea într-un acelaşi domeniu.  

Un punct important al argumentului lor în acest sens îl constituie faptul că 
două teorii concurente pot conţine termeni diferiţi, chiar ireductibili. Acest lucru ar 
împiedica cel puţin metodele comune de comparare a celor două teorii. Teoriile ar 
reuşi, în acest caz să descrie la fel de bine, dar prin mijloace diferite, o anumită 
porţiune de realitate. Este, atunci, destul de clar, că ştiinţa s-ar putea dezvolta pe 
două căi ireductibile la fel de bune. Teza posibilităţii existenţei unor teorii 
concurente care să conţină termeni ireductibili poartă numele de teza 
incomensurabilităţii conceptuale a teoriilor ştiinţifice.  

Termenul „incomensurabilitate conceptuală” poate fi clarificat pornind de la 
înţelesul acestui termen în limbajul matematic. Termenul implică faptul că pentru două 
segmente nu există o unitate de măsură comună cu ajutorul căreia cele două segmente să 
poată fi măsurate precis. În cazul incomensurabilităţii conceptuale, locul unităţii de 
măsură comune este luat de limbajul comun, în care să poată fi posibilă traducerea. Deci, 
teza incomensurabilităţii susţine că există două teorii rivale, care conţin măcar o mulţime 
de termeni intraductibili în cadrul celeilalte teorii.  

În continuare, voi prezenta unul dintre argumentele principale în favoarea 
tezei incomensurabilităţii teoriilor ştiinţifice. Este vorba despre argumentul lui 
Feyerabend din lucrările sale din prima perioadă.1 Voi încerca să reconstruiesc 
argumentul său general. Apoi voi prezenta unul dintre exemplele sale care vin în 
sprijinul tezei. În final, voi încerca să critic argumentul lui Feyerabend.  

2. Argumentul general al lui Feyerabend 
Feyerabend îşi formulează teoria despre incomensurabilitate ca replică la 

teoria reducţiei din cadrul imaginii clasice a dezvoltării teoriilor ştiinţifice. Această 
teorie a fost susţinută de Nagel şi Hempel. Conform acestei poziţii, un loc 

 
1 În operele mai târzii, Feyerabend introduce discuţia despre incomensurabilitate într-un 

cadru cultural mult mai larg. Argumentele nu vor mai viza atunci doar cadrul ştiinţific. 
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important în cadrul explicaţiei progresului ştiinţific îl ocupă reducerea. Aceasta 
constă în faptul de a arăta că principiile unei teorii, numite secundare, sunt 
consecinţe logice ale alteia, numite primare. O consecinţă directă a acestei idei este 
că termenii ştiinţifici nu îşi schimbă înţelesul, lucru necesar pentru că altfel relaţia 
de deductibilitate nu ar mai putea apărea. Concepţia despre incomensurabilitate a 
lui Feyerabend se referă la această consecinţă. 

Feyerabend arată că în cele mai multe exemple dintre cele oferite de adepţii 
teoriei reducţiei, ceea ce se întâmplă în fapt este o modificare a întregului univers 
conceptual. Termenii nu rămân neschimbaţi în cadrul evoluţiei ştiinţei. Motivul ar 
fi următorul. Anumiţi termeni, folosiţi în cadrul limbajului ştiinţific presupun unele 
principii teoretice. Când, odată cu evoluţia ştiinţei, aceste principii sunt respinse, 
vechii termeni nu mai pot fi definiţi în noul cadru. Motivul ar fi că fiecare încercare 
de definire în noul cadru ar implica faptul că respectivul principiu, presupus de 
vechii termeni, este adevărat, pe când el este, conform noii teorii, fals. 
Incomensurabilitatea nu implică, deci, numai faptul că vechii termeni îşi schimbă 
înţelesul, ci şi că ei nu mai pot fi definiţi în noul cadru. Nici un fel de definiţie sau 
principiu empiric nu poate face legătura între vechiul limbaj şi cel nou. Această 
schimbare nu apare, în concepţia lui Feyerabend,  odată cu fiecare nouă descoperire 
ştiinţifică, ci doar cu cele care pătrund mai adânc şi sunt în tensiune cu principiile 
de bază ale teoriei.  

Un rol important în cadrul argumentului de mai sus îl are concepţia potrivit 
căreia principiile unei teorii ştiinţifice au un rol mai important în definirea 
termenilor unei teorii decât rezultatele empirice. Această teză este denumită de 
Feyerabend „teza realismului epistemologic”. Argumentele în favoarea ei vor fi în 
primul rând normative. Înţelesul termenilor este o chestiune convenţională, ce ţine 
de decizie. Dacă decizia nu ar fi importantă din punct de vedere practic, ar fi 
neimportant dacă alegem să susţinem că înţelesul termenilor depinde de principiile 
teoriei, sau de rezultatele ei empirice. Prin aceasta, incomensurabilitatea ar deveni 
complet irelevantă. Dar, Feyerabend susţine că decizia este importantă din punct de 
vedere practic. 

Este important să considerăm că prin schimbarea teoriei se schimbă înţelesul 
termenilor şi, deci, întreaga ontologie, pentru că astfel diferenţele vor fi accentuate, 
vor fi gândite noi teste pentru a decide între două teorii rivale. Feyerabend spune în 
unele locuri că revoluţia ştiinţifică din secolul al XVII-lea şi cea din secolul al  
XX-lea au avut loc datorită faptului că armătura teoretică a fost considerată ca fiind 
mai relevantă pentru înţelesul termenilor teoriei, decât consecinţele practice. 

Feyerabend oferă, în Explanation, Reduction, Empiricism, trei exemple în 
sprijinul tezei incomensurabilităţii conceptuale a teoriilor ştiinţifice. Mă voi referi 
la unul dintre ele. Teoria impetusului a fost creată având ca bază teoria aristotelică 
a mişcării, care are ca principiu faptul că mişcarea se produce prin acţiunea 
continuă a unei surse. Dificultatea provenea din partea unor exemple, precum 
căderea liberă a unei pietre, în care corpul se mişcă după încetarea acţiunii sursei. 
Teoria impetusului încearcă să explice acest lucru prin faptul că sursa mişcării 
transferă o forţă internă corpului care se mişcă, forţă numită impetus, care se 
„consumă” în contactul cu aerul. Un analog al legii newtoniene a inerţiei ar suna 
astfel. Impetusul unui corp în vid, neaflat sub influenţa unei forţe exterioare rămâne 
constant. Acest principiu oferă predicţii corecte în cazul mişcării inerţiale. Deci, 
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conform teoriei reducţiei, o nouă teorie ar trebui să explice succesul teoriei 
impetusului, incluzând-o într-un cadru mai general şi dedcuând-o ca un caz 
particular. Teoria newtoniană ar trebui să aibă acest rol. Dar, pentru aceasta, în 
cadrul acesteia trebuie să se poată defini noţiunea de „impetus”. 

Feyerabend arată că acest lucru este imposibil. El analizează două variante. 
Prima dintre ele este traducerea termenului „impetus” prin noţiunea de „impuls”. 
Dar aceasta, răspunde Feryerabend este efectul, mai degrabă decât cauza mişcării. 
O a doua soluţie ar fi noţiunea de forţă. Dar, deoarece, conform analogei legii 
inerţiei, această forţă trebuie să conducă la mişcarea cu viteză constantă a corpului, 
ea ar trebui să fie nulă. Analizând aceste soluţii, cele mai bune, Feyerabend 
conchide că nu există o soluţie de traducere adecvată. Se observă, în al doilea caz, 
cum al doilea principiu al mecanicii newtoniene face ca traducerea prin termenul 
de „forţă” să fie inacceptabilă. Acest lucru dovedeşte exact ceea ce vroia 
Feyerabend. Odată cu dezvoltarea ştiinţei, se descoperă noi principii teoretice ce 
înlocuiesc pe cele vechi, care făceau posibile aplicarea vechilor termeni. Astfel, 
vechi termeni devin inexprimabili.  

3. Răspuns la două critici 
În continuare, voi încerca să prezint două critici la care, voi încerca să arăt, 

cum Feyerabend poate replica. Prima dintre ele este o critica de natură 
instrumentalistă.2 Conform acesteia, după apariţia noii teorii, vechea teorie 
continuă să ne ofere înţelesul termenilor. Noua teorie vine doar ca un instrument 
util pentru predicţie.   

Feyerabend răspunde că nu există nici un motiv ca o teorie mai bună să fie 
considerată doar ca un instrument, pe când cea veche, mai puţin bună, să primească 
o interpretare realistă. O parte din credibilitatea acestei idei s-ar datora faptului că 
vechiul limbaj este cel care a căpătat confirmarea tradiţiei. Prin folosire, vechiul 
limbaj şi-a dovedit utilitatea şi adecvarea. Interpretate realist, noua teorie şi noile 
înţelesuri, ar conduce la multe modificări. Totodată, de multe ori, vechiul înţeles 
conduce la o serie de propoziţii comune, care în noul limbaj, devin fără sens. 
Vechiul sens ar căpăta un fel de aură, prin faptul că este folosit în multe propoziţii 
comune, imposibil de intepretat prin noul înţeles. 

Răspunsul lui Feyerabend se desfăşoară pe un plan filosofic mai larg. 
Limbajul poate fi nu doar învăţat, ci şi schimbat. Sensurile cuvintelor nu sunt ceva 
stabilit odată pentru totdeauna. Vechiul sens poate fi folosit în continuare în unele 
contexte, cel nou în altele. Ambele sunt justificate pentru scopuri diferite. Totuşi, 
ele sunt sensuri diferite şi nu pot fi folosite împreună în acelaşi context.  

Împotriva valorizării excesive a limbajului comun, Feyerabend are două 
replici. În primul rând, folosirea unui limbaj comun nu dovedeşte valabilitatea 
principiilor care stau la baza lui mai mult decât dovedeşte folosirea unui limbaj 
ştiinţific. Şi limbajul comun şi cel teoretic au presupoziţii teoretice care se pot 
dovedi false. Limbajul comun nu se dovedeşte mai lipsit de presupoziţii 
discutabile. În al doilea rând, acţiunile noastre comune nu trebuie să fie singurul 
ghid pentru adoptarea unui înţeles. Două principii, care stau la baza a două 

 
2 Instrumentalismul este concepţia potrivit căreia principiile cele mai generale ale 

unei teorii sunt doar instrumente utile pentru predicţie, neputând fi interpretare realist. 
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înţelesuri diferite, pot fi indistinctibile din punctul de vedere al acţiunilor comune, 
sau chiar din punct de vedere al tuturor experimentelor posibile la un moment dat. 
Acest lucru nu le face echivalente. Nu acţiunile noastre comune trebuie să stea la 
baza adoptării unui nou înţeles, ci principii abstracte. 

O a doua critică pe care o voi analiza este că teza incomensurabilităţii ar face 
imposibilă compararea teoriilor. Este o critică importantă, pentru că ştiinţa este prin 
excelenţă o activitate progresivă. Teoriile noi trebuie să fie mai bune decît cele 
vechi. Aceasta este parte a definiţiei raţionalităţii. Schimbarea este dificil de 
acceptat. Ea presupune eforturi de adaptare din partea oamenilor de ştiinţă. Dacă 
uneori aceste schimbări se fac, atunci înseamnă că ele conduc la o teorie mai bună. 
Cum s-ar putea susţine aşa ceva, dacă vechea şi noua teorie sunt incomparabile? 
Aceasta este provocarea la care trebuie să răspundă susţinătorii tezei 
incomensurabilităţii. Voi prezenta răspunsul lui Feyerabend la această provocare.  

Argumentul criticilor tezei incomensurabilităţii conceptuale este următorul. 
Această teză se poate defini, după cum am spus prin imposibilitatea găsirii unui 
limbaj neutru, în care să se poată face traducerea ambelor teorii. Dacă ar exista un 
astfel de limbaj, datele empirice care sprijină sau nu teoria ar putea fi descrise în 
acel limbaj. Totodată, cele două teorii s-ar opune în cel mai simplu sens: ar da 
răspunsuri diferite la aceleaşi întrebări. Totodată, experienţa ar răspunde acestor 
întrebări, dând un răspuns univoc. Decizia dintre teorii ar fi, astfel, una directă şi 
„punct cu punct”. Dar, dacă acest limbaj neutru nu este posibil, comparaţia va fi o 
chestiune mai complicată. Ce se poate răspunde?  

În primul rând, faptul că fiecare teorie descrie în propriul fel experimentele, nu 
înseamnă că acceste experimente nu pot conduce la respingerea teoriei. Astfel, 
experimentele cruciale, care să decidă între două teorii rivale şi care pot înlesni 
comparaţia, sunt încă posibile. Dar lor li se acordă alt sens în fiecare context. Nu există o 
descriere a experimentului care să se aplice ambelor teorii în dispută. Fiecare teorie are 
propria sa ontologie, propriul său limbaj în care descrie experimentul. Fiecare teorie 
înfruntă propria sa experienţă. În fapt, teoria eşuează în dispută cu propria experienţă, ci 
nu cu o altă teorie. Dacă o altă teorie rivală nu eşuează în acelaşi fel, desigur ea are un 
avantaj, dar acest avantaj este obţinut indirect. 

Dar nu este nicidecum necesar ca aceste experimente cruciale (în intepretarea 
anterioară) să existe. Este posibil ca două teorii absolut diferite să fie la la fel de 
adecvate experienţei. Acest lucru pare puţin contraintuitiv din punctul de vedere al 
unor teorii. Astfel, o teorie instrumentalistă ar susţine că dacă două teorii ar oferi 
predicţii între care nu se poate distinge din punct de vedere empiric, ele sunt de fapt 
identice. Acest lucru este respins de Feyerabend. El consideră că acest lucru nu este 
adevărat din două motive. În primul rând, teoriile pot fi indistinctibile datorită 
imperfecţiunilor aparatelor de măsură două teorii pot să ofere predicţii între care nu 
se poate distinge. Acest lucru nu înseamnă că sunt identice. 

În al doilea rând, teorii care oferă predicţii nu numai foarte apropiate, ci chiar 
identice, pot fi diferite prin potenţialul lor. Astfel, deşi ele duc la acelaşi rezultat în 
privinţa experimentelor posibile la un moment dat, ele pot duce la rezultate diferite 
în privinţa unor experimente încă neimaginate. Niciodată nu se poate decide dacă, 
într-adevăr două teorii diferite vor oferi mereu aceleaşi predicţii.  

În acest caz, comparaţia se poate face prin intermediul unor meta-criterii. Unul 
dintre cele pe care le aminteşte Feyerabend este clasicul criteriu al simplităţii. Dar acesta 
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poate fi interpretat în moduri opuse, ca simplitate a lanţului deductiv sau ca simplitate a 
principiilor de bază. Fiecare principiu poate părea ca justificat din anumite perspective şi 
nejustificat din altele. Deci, acest mod de comparaţie nu poate distinge în mod absolut, ci 
doar din punctul de vedere al anumitor tradiţii. Când aceste tradiţii sunt în dispută, nu 
poate fi spus nimic dintr-un punct de vedere obiectiv, independent de ele. Progresul va fi 
definit, deci, diferit din punct de vedere al fiecărei tradiţii. Dar diversitatea teoriilor ajută 
progresul în oricare sens, fiind de aceea de dorit. 

În concluzie, concepţia lui Feyerabend are resurse pentru a răspunde acestor 
critici. În privinţa primei, se poate spune că instrumentalismul este inadecvat din 
punct de vedere normativ. În privinţa celei din urmă, Feyerabend poate păstra 
anumite criterii de comparaţie între teorii. Criteriile respinse sunt doar cele mai 
facile, care presupun ideile de „conţinut” şi „verosimilitudine”.3  

4. Două puncte slabe ale concepţiei lui Feyerabend 
În continuare, voi scoate în evidenţă două puncte slabe ale concepţiei lui 

Feyerabend asupra incomensurabilităţii conceptuale. În primul rând, concepţia sa 
despre înţelesul termenilor ştiinţifici nu pare adecvată.4 Ea implică faptul că 
termenii ştiinţifici nu pot fi înţeleşi dacă, anterior, nu se acceptă un anumit număr 
de principii fundamentale. Dar acest lucru pare contraintuitiv. Învăţarea limbajului 
poate fi făcută, în mod normal, fără apel la adevărul unor propoziţii. Iar principiile 
însele nu pot fi înţelese fără a înţelege anterior termenii implicaţi. Mai mult, 
respingerea unei teorii, conduce, după Feyerabend, la faptul că termenii implicaţi în 
aceasta devin fără înţeles. Rezultă că orice astfel de încercare de respingere este 
sortită eşecului, pentru că nu se poate face decât prin schimbarea înţelesului 
termenilor implicaţi. Dar, această schimbare face ca ţinta propusă să nu poată fi 
atinsă, pentru că, prin schimbarea înţelesului, cele două propoziţii, cea criticată şi 
cea prin care se critică, nu vor mai fi contradictorii. Este adevărat că Feyerabend 
susţine că acest lucru se întâmplă foarte rar, doar în cazul schimbării unor principii 
foarte fundamentale. Dar acest lucru nu face lucrurile mai clare în aceste cazuri.  

În al doilea rând, este nevoie de o distingere clară a principiilor unei teorii care 
influenţează înţelesul termenilor teoriei, de o atentă deosebire a unor principii mai 
fundamentale a teoriei. Altfel, fenomenul incomensurabilităţii, detectat de Feyerabend, 
devine mult prea larg răspândit. Altfel, orice schimbare a unor principii teoretice va putea 
fi interpretată ca ducând la schimbarea înţelesului termenilor teoriei. Fenomenul 
incomensurabilităţii se va extinde, astfel, într-un mod nedorit. Oricare schimbare de 
teorie, aduce schimbarea unor principii, şi oricare schimbare a unor principii va conduce 
la incomensurabilitate conceptuală. Teza va căpăta conţinut doar dacă separăm, printr-un 
criteriu independent, principiile fundamentale. 

Feyerabend nu doreşte să extindă teza incomensurabilităţii la toate episoadele 
istorice. De aceea, încearcă să separe schimbările la nivelul teoriei care conduc la 
aceasta de cele care nu conduc. Dar face acest lucru doar prin exemple, nereuşind 
să ofere criterii generale. Exemplele oferite de Feyerabend vizează doar situaţii 
clare şi, de aceea, nu pot rezolva cazurile-limită. Mai mult, dacă nu se reuşeşte o 
distingere clară a principiilor relevante pentru înţelesul termenilor teoriei, 

 
3 Unul dintre cei care este avut în vedere prin această respingere este Popper. 
4 Această critică îşi are sursa în Achinstein, Meaning of scientific terms.  
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incomensurabilitatea ne va apărea ca un fenomen gradual. Cu cât principiile sunt 
mai fundamentale, cu atât fenomenul incomensurabilităţii va apărea într-un grad 
mai mare. Distincţia va fi de natură doar în momentul în care va putea fi separată o 
clasă a principiilor fundamentale, relevante pentru înţelesul termenilor teoriei.  

În ceea ce priveşte prima mea critică, se poate spune că este specifică teoriei lui 
Feyerabend. Dependenţa înţelesului de principiile teoriei nu trebuie să fie o teză generală 
a tezei incomensurabilităţii. A doua critică atinge, însă, o problemă generală a tezei 
incomensurabilităţii. În dorinţa de a îşi demonstra teza, deseori susţinătorii tezei 
incomensurabilităţii conceptuale a extind la nivelul tuturor episoadelor istorice. Dar, chiar 
şi această critică poate fi evitată printr-o distingere clară a episoadelor istorice în care 
regăsim acest fenomen. Această distingere este foarte importantă pentru ca fenomenul 
incomensurabilităţii conceptuale a teoriilor ştiinţifice să nu devină unul banal. 

Am prezentat, în această lucrare, concepţia lui Feyerabend asupra 
incomensurabilităţii conceptuale a teoriilor ştiinţifice. Am încercat să arăt cum 
acesta poate răspunde unor critici. Am adus, în ultima parte, două noi critici 
concepţiei sale. Nu există, însă, motive să credem că teza incomensurabilităţii 
conceptuale nu poate evita aceste probleme.   
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FEYERABEND’S THEORY ON THE CONCEPTUAL INCOMMENSURABILITY 
OF SCIENTIFIC THEORIES 

 
ABSTRACT 

 
In this paper, I deal with a problem within the theme of conceptual incommensurability of 

scientific theories. I present Feyerabend’s conception concerning this thesis. I present his general 
argument and his examples from history of science brought in support of his conception. I show 
how this conception can answer to two critiques. In the final part, I present two problems of this 
conception. One of these is specific to Feyerabend’s conception, but the other is a general problem 
of the thesis of conceptual incommensurability.  
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SESIUNEA  STIINŢIFICĂ  ANUALĂ  A 
FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI  JURNALISM 

SECŢIUNEA FILOSOFIE 
 

 
 

In ziua de 21 aprilie 2005 a avut loc sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor 
didactice   din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism. Sesiunea a fost organizată 
pe două secţiuni: una de filosofie şi alta de jurnalism. Suportul problemelor 
dezbătute şi al discuţiilor purtate în secţiunea filosofică a fost constituit de 
comunicările prezentate de cadrele didactice ale Catedrei de Filosofie. Unele din 
comunicările prezentate aici au fost grupate sub genericul Antropologie şi filosofie 
contemporană, iar altele au pus in discuţie chestiuni legate de Epistemologia şi 
logica contemporană. 

Lucrările primei secţiuni au fost inaugurate de prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan, 
cu o comunicare  despre Ultimele exegeze cu privire la filosofia romanească, în 
care a prezentat critic idei din lucrarile unor autori  ca Gh. Vlăduţescu, I. Ianoşi,  
C. Brădăţan ş.a. cu privire la 1) periodizarea filosofiei româneşti, 2) substanţa 
filosofică a operelor analizate şi 3) critica istorico-filosofică. S-a argumentat  
necesitatea dezvoltării  cercetărilor de istoriografie a filosofiei româneşti într-o 
modalitate ştiinţifică  şi nu „rapsodica”, aşa cum  e cazul cu autorii mai înainte 
menţionaţi.        

Comunicarea următoare a fost susţinută de prof. univ. dr. Ioan N Roşca, 
decanul facultatii, care a abordat tema Omul ca temei al comunicarii interculturale. 
Distingând între două pozitii majore în legătură cu tema dezbatută – 
substantialismul si relationismul, cu variantele lor -, autorul le-a relevat meritele şi 
limitele. Totodată, arătând că fiecare din cele două orientări are justificări doar 
parţiale, a argumentat că o comunicare interculturală este şi posibilă şi efectivă. 

Prof. univ. dr. Ion Tudosescu s-a aplecat asupra problemei Relatiei dintre 
stiintă, filosofie si religie, încercând să demonstreze că cele trei forme de 
manifestare ale spiritului uman au funcţii şi trăsături specifice, greu reductibile una 
la cealaltă.  Metafizica se naşte din nevoia de temei a omului, ştiinţa încearcă să 
răspundă nevoilor lui cognitive, iar religia celor de siguranţă individuală.   

Prof. univ. dr. Ioan C. Ivanciu, in Simbolica răului la Paul Ricoeur, şi-a 
propus să facă evidente eforturile filosofului francez în direcţia acreditării ideii că 
păcatul originar  nu este  un concept, ci un mit raţional, care arată că omul, ca 
urmaş al lui Adam, este răspunzător de răul său, de păcat.  Păcatul originar este un 
simbol, o legatură ce dă unitatea metafizică  a genului uman. 

Prof. univ. dr. Marin Aiftincă a abordat Problematica valorii în gândirea lui 
Platon, arătând că, deşi domeniul nu era constituit încă, doctrina ideilor prezintă 
importante contribuţii la filosofia valorilor, distincţia dintre valoare şi realitate, 
natura valorii, tipuri de valori şi o ierarhie a valorilor în care tronează valorile 
supreme: Binele, Adevărul şi Frumosul. 
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   Prep. univ. Silviu Serban a prezentat o documentată comunicare despre 
Problematica infinitului la Platon (in Philebos), în care a făcut o interpretare a 
infinitului la Platon plecând de la o definiţie a mulţimii dată de Cantor. Autorul 
observă că la Platon infinitul are un sens de continuum calitativ, similar cu ipoteza 
continuului din teoria lui Cantor aspura multimilor. 

Plecând de la un curs al lui Michel Foucault, Hermeneutica subiectului, ţinut 
la Collège de France în 1981-1982, lector univ. drd. Loredana Boşca a prezentat o 
captivantă comunicare despre Preocuparea de sine la Michel Foucault, în cadrul 
căreia a analizat cele trei tipuri paradigmatice de concepere a subiectului în raport 
cu adevarul: antic, medieval şi modern. Pentru antic, subiectul se defineşte prin 
cunoaşterea de sine, pentru medieval -prin faptul că subiectul este susceptibil de a 
primi adevărul din transcendent, iar pentru omul modern - subiectul se defineşte 
prin exterioritatea adevărului. Foucault, arăta Loredana Boşca, propune o 
întoarcere a omului contemporan la paradigma antică. 

 Lector univ. drd. Dragoş Popescu, în Certitudine sensibilă şi cunoaştere 
absoluta la Hegel, a  plecat de la ideea că în Fenomenologia spiritului se succed 
numeroase ipostaze ale conştiinţei, care reprezintă realizări complete, pe propriul 
lor palier, ale sistemului filosofiei, o colecţie de întreguri. Pe langă cunoaşterea 
absolută, însă, arăta autorul, celelalte întreguri sunt simple aproximări. Intre 
acestea, certitudinea sensibilă se dovedeste a fi cea mai apropiată de cunoaşterea 
absolută. Această apropiere nu este întotdeauna vizibilă,  deoarece certitudinea este 
lipsită de forme.  

In comunicarea Consideraţii asupra imaginarului omului contemporan, 
lector univ. dr. Corina Matei a realizat o contextualizare teoretică menită să dea un 
răspuns criticii pe care H-R Patapievici o face antropologiei ca ştiinţă–pilot, 
arătându-se caracterul failibil pe care şi-l recunoaşte, de fapt, antropologia. 

În comunicarea sa, Etica in relaţiile internaţionale, lector univ. drd. Nicolae 
Mardari a arătat că, în condiţiile actuale (globalizare, terorism etc.), acestea capătă 
o importanţă covârşitoare. Un aspect extrem de important, sublinia autorul, îl 
reprezintă, în acest context, dezbaterile pe care le poartă societatea civilă, care 
functionează ca un tampon între stat şi individ. 

Comunicarea  Fiinţa si nefiinţa în Fiinţa şi neantul de J.-P. Sartre, prezentată 
de lector univ. drd.  Sergiu Bălan, doreşte să marcheze un dublu eveniment: 
împlinirea a 100 de ani de la naşterea filosofului francez şi prima traducere în 
limba română a operei lui capitale. Autorul a arătat că abordarea sartriană a temei 
fiinţei şi nefiinţei reprezintă o investigaţie fenomenologică de tip heideggerian a 
chestiunii. El a subliniat că noutatea concepţiei sartriene despre fiinţa umană constă 
în introducerea în discuţie a nefiinţei în raporturile ei cu această fiinţă. 

Lector univ. drd. Ilie  Pintea  a  susţinut  o  comunicare   despre  Conceptul  
de  relaţie  în  opera  lui  Mircea  Florian,  în  care  a  încercat   să  arate  că, deşi  
filosoful  român  nu  abordează  problema  relaţiei  în  mod  sistematic, o  concepţie  
a  sa  despre  relaţie  poate  fi  reconstruită  din  contextul  operei. Astfel, în  esenţa  
ei, relaţia  este,   pentru  Florian, o  entitate  de  tip  suprareal,  ca  şi  obiectele  
logico-matematice, şi  se  prezintă  sub  mai  multe  forme  ca:  asemănare, 
deosebire, coordonare, acţiune (cauzalitatea  şi  finalitatea) şi  ca  relaţie  recesivă. 
Pe  aceasta  din  urmă  se  întemeiază   concepţia  despre  lume  expusă  de Florian  
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în  lucrarea  postumă  Recesivitatea  ca  structură  a  lumii,  concepţie  ce  poate  fi  
definită  ca  un  relaţionism  sau  un  relativism  ontologic  moderat.  

Lucrările celei de-a doua secţiuni au fost deschise de prof. univ. dr. Acsinte 
Dobre cu tema Raţionalitate, interpretare şi relativism în dinamica ştiinţei şi în 
comunicarea interumană, în care sunt distinse două accepţiuni ale  raţionalităţii – cel 
pozitivist si cel istorist – şi două direcţii filosofico-metodologice: universalismul si 
relativismul. Autorul susţine ideea că o temeinică explicare a raţionalităţii şi 
comunicării interumane se poate obţine din unificarea celor doua teorii.  

Prof. univ. dr. Cornel Popa, a prezentat, apoi, o comunicare despre  Logica 
asertării cu agenţi şi depoziţiile martorilor, care  identifică  o  noua  specie  a  
logicii  asertării, capabilă  să  dea  seama  de  discursul  narativ  şi  descriptiv, mai  
ales  în cazul  martorilor. În  acest  scop, sunt  propuse  câteva  sisteme  axiomatice  
originale de logică modală, a căror aplicaţie  la  discursul martorilor  poate  aduce  
o  distingere  mai  netă  între  mărturia  adevarată  şi  cea  mincinoasă . 

Conf. univ. dr. Aurel Cazacu a sustinut o comunicare despre Tradiţie şi 
originalitate în logica lui Ion Petrovici, în cadrul căreia a arătat că Petrovici reprezintă un 
punct de referinţă, căci el a depăşit simplele consideraţii generale despre logică sau 
cursurile universitare cuminţi, fiind un cercetător original în domeniul logicii şi care a 
dovedit că logica poate fi un domeniu captivant pentru tânăra generaţie. 

  In comunicarea sa, Relaţia de consecintă logică şi argumentul ameninţării, lector 
univ. drd. Gabriel Iliescu a urmărit un dublu scop, acela de a demonstra  că, din 
perspective diferite de analiză, ameninţarea poate fi sau nu un argument. Comunicarea a 
arătat semnificaţia generică a ameninţării pentru condiţia umană în genere. 

  Asist. univ. dr. George Lăzăroiu, în Goffman, interacţionismul simbolic şi 
ordinea socială, a încercat să arate că am putea privi concepţia lui Goffman ca pe 
un model utopic lax al unei lumi sociale în care actorii caută să interacţioneze în 
mod echitabil. Pentru a-şi stabili identitatea, ei acţionează pe un dublu plan, intern 
şi extern. Planul intern este dat de construirea şi prezentarea imaginii de sine, iar 
cel extern il reprezintă acceptarea/neacceptarea de către ceilalti a acestei imagini. 
Astfel, ordinea socială generala s-ar întemeia pe conceptul sinelui, care dă mai 
multe tipuri de interactiune: sine-sine, sine-celalalt sau sine-instituţie.        .        

Asist. univ. drd. Delia-Ana Şerbescu abordează în comunicarea sa, Problema 
comunicării in sistemul filosofic leibnizian, o temă mai puţin dezbătută de exegeţi. 
Ea arată că, deşi contribuţia lui Lebniz la studiul limbajului este bine cunoscută atât 
de filosofi cât şi de alţi specialişti, cea privitoare la problema comunicării 
lingvistice este aproape ignorată. Totodată, sunt expuse motivele pentru care s-a 
ajuns la această situaţie şi se indică trei căi ce trebuie urmate pentru a o înlătura 
fără falsificarea gândirii lebniziene  

 In O incercare de definire precisă a tezei  incomensurabilitătii lingvistice, 
asist. univ drd. Dragoş Bîgu abordează două explicaţii ale incomensurabilitătii 
conceptuale dintre teoriile ştiinţifice rivale, arătând că unul dintre motivele acesteia 
este acceptarea unei concepţii despre înţelesul termenilor ştiinţifici. Prin acceptarea 
acestei concepţii, arată autorul, se ajunge la anumite dificultăţi ce trebuie evitate.  

  In urma expunerii comunicărilor, au avut loc dezbateri incitante, în cadrul 
carora au fost  relevate noutăţile aduse, dar au fost formulate şi unele sugestii de 
continuare a cercetărilor, nelipsind nici polemicile dintre participanţii ce susţineau 
puncte de vedere diferite.  Comunicările vor putea  fi consultate în numarul pe anul 
2005 al Analelor Universitatii Spiru Haret, Seria Studii de filosofie.   
   

 Ilie PINTEA 
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PREMIUL ACADEMIEI PENTRU  
„DIDACTICA FILOSOFIEI” 

 
 

Un fulger de lumină aducător de bucurie, a descins în Facultatea de Filosofie 
Jurnalism, a Universităţii Spiru Haret, acum în prag de sărbători parcă pentru a 
le consfinţi într – o formă specifică.  

Academia Română prin Secţia Filosofie, psihologie, teologie şi pedagogie, al 
cărei Preşedinte este domnul academician Alexandru Surdu a acordat lucrării 
Didactica Filosofiei, publicată în 2003, a Conferenţiarului Universitar Doctor 
Aurel M. Cazacu, Premiul Constantin Rădulescu Motru.  

Autorul lucrării, Conferenţiar Universitar Doctor Aurel M. Cazacu are o 
bogată experienţă didactică şi managerială dobândită în urma unor burse şi stagii 
de pregătire în străinătate. Câteva dintre acestea se impun menţionate: program 
Tempus în cadrul Universităţii Zaragoza – Spania şi în la Instituto de Ciencias de la 
Educacion din aceeaşi localitate, programe de management şcolar la Wolley – Hall, 
South Yorkshire – Anglia şi la Centro Pastorale Paolo VI, Brescia – Italia, 
seminarii naţionale şi internaţionale organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  
din Bucureşti şi de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.  

Lucrarea Didactica Filosofiei are la bază cunoaşterea extinsă şi aprofundată a 
literaturii de specialitate, atât a celei româneşti cât şi a celei străine şi purcede la 
discutarea principalelor direcţii ale domeniului. Din cadrul prezentării nu lipsesc un 
impresionant număr de metode de predare, dintre care multe nu sunt cunoscute la 
noi, problema evaluării inclusă în triada predare – instruire – evaluare, dimpreună 
cu principalele surse de distorsiune şi minimizarea acestora enumerând mai multe 
instrumente şi modele formative, sumative criteriale şi normative. Această lucrare 
se impune de departe ca instrument de care nu se pot lipsi cei care se dedică unei 
cariere didactice de înalt profesionalism în cadrul învăţământului românesc.  

Deşi în ultimul rând în ordinea enumerării, totuşi nu şi aceea a valorii 
contribuţiei, se cuvine menţionată contribuţia de o deosebită valoare profesională a 
Editurii Fundaţiei România de Mâine, atât în ceea ce priveşte partea redacţională 
cât şi cea tehnoredacţională.  

Ceremonia premierii are loc pe data de 23 XII 2005 ora 10 în Aula Academiei.  
 

Gabriel ILIESCU 
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FILOSOFIA MEDIEVALĂ CA OBIECT  
DE STUDIU UNIVERSITAR 

 
 
Trebuie s-o spunem de la început: studiul filosofiei medievale nu se bucură, la noi, 

spre deosebire de cel al filosofiei moderne sau antice, de o tradiţie la fel de puternică. De 
ce lucrurile stau aşa este o întrebare la care se poate da, probabil fără prea mari dificultăţi, 
un răspuns: învăţământul filosofic românesc modern a fost, simultan, o asimilare a 
stadiului la care se găsea reflecţia filosofică occidentală, începând cu a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Gândirea medievală apărea, atât faţă de ceea ce se dorea asimilat de 
către cultura română (la vremea începuturilor, mai ales curentele de gândire 
postkantiene), cât şi faţă de ceea ce se dorea abandonat (tradiţia, nu foarte veche, a 
Academiilor greceşti de la Bucureşti şi Iaşi), lipsită de interes, dacă nu chiar o piedică în 
calea modernizării. Această atitudine reticentă a durat mai mult decât ar fi fost de dorit; 
astăzi, poate fi la rândul ei o piedică, prin proliferarea de prejudecăţi care o însoţesc. 

Primul pas pe calea depăşirii acestei situaţii este, desigur, munca de traducere 
competentă. Carenţa de texte filosofice medievale de care se dispune în româneşte 
se face încă simţită; deşi în ultimii ani s-au publicat câteva dintre cele absolut 
indispensabile, mai rămân multe de făcut. Pe de altă parte, nu se poate suspenda 
orice alt demers până ce activitatea de traducere avansează suficient încât să-l 
susţină. O ieşire din impas, sau o soluţie temporară, a reprezentat-o până acum 
traducerea unor lucrări istorico-filosofice importante, dintre care se evidenţiază 
Filosofia în Evul Mediu a lui Etienne Gilson, lucrările lui Alain de Libera (Cearta 
universaliilor. De la Platon la sfârşitul Evului Mediu, Gândirea Evului Mediu) etc. 

De curând dispunem şi de o sinteză românească asupra filosofiei medievale1, 
atât greceşti cât şi latine, cu referinţe la orizontul arab şi la cel iudaic, asupra căreia 
ne vom opri în rândurile de mai jos, avertizând cititorul că nu facem aceasta în 
calitate de medievist ci, aşa zicând, tot de simplu cititor conştient că filosofia 
medievală este un domeniu vast, care nu poate fi cuprins dintr-o singură privire 
grăbită. Din această perspectivă, lucrarea de faţă, în ciuda dimensiunilor, ne apare 
ca extrem de densă în conţinut; nu avem de-a face cu tipul de scriere destinat cuiva 
care doreşte o primă familiarizare cu un teritoriu nou, ci Filosofia medievală se 
adresează celui care s-a decis să facă un pas înainte, vizând să intre în posesia 
coordonatelor care îi permit să nu se rătăcească în el. 

Autoarea şi-a secţionat lucrarea în următoarele diviziuni: Ce numim Ev 
Mediu filosofic?, Iudaism – creştinism timpuriu – creştinism, Gândirea în pre-Evul 
Mediu, Filosofia creştină propriu-zisă, Scolastica incipientă, Scolastica 
culminantă, Marile sinteze scolastice, Scolastica decadentă. Perspectiva adoptată 
este formulată cu claritate în Prefaţă: „afirmăm că producţiile spirituale medievale 
poartă marca autenticei filosofări, chiar dacă medievalul este exponentul unei 
viziuni prin excelenţă religioasă asupra lumii” (p. 7), fiind susţinută de o dublă 
deschidere: către neoplatonismul şi peripatetismul antice, continuate de figurile 
cele mai importante ale gândirii medievale, şi către filosofia modernă, anticipată 
uneori încă din evul de mijloc. Configuraţia medievală a filosofiei nu mai este 
văzută în cadrele strâmte care îi fuseseră trasate de prejudecăţile scientiste, după 

 
1 Loredana Boşca, Filosofie medievală, Edit. Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2005, 252 p. 
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care nu era decât expresia unei înstrăinări a gândirii într-un teritoriu indiferent faţă 
de cercetarea dezinteresată a adevărului. Într-adevăr, deşi „factorul determinant al 
naşterii filosofiei medievale este constituit de apariţia creştinismului” (p. 9), 
aceasta nu înseamnă că primele scrieri creştine au dizolvat edificiul gândirii ridicat 
de antici, ci doar că l-au deplasat pe alte fundaţii. Naşterea creştinismului, văzută 
ca eveniment ce a avut loc în cultura lumii romane a sec. I – II, cuprinde două 
laturi egale: desprinderea noii religii de mediul iudaic din care provine şi fuziunea 
ei cu elenismul. Autoarea le parcurge în capitolele întâi şi al doilea ale lucrării sale. 
Dacă, în ceea ce priveşte desprinderea de iudaism, procesul se încheie către anul 
135, creştinarea lumii romane are un traseu mai sinuos, inclusiv câteva căi 
înfundate; sec. IV-V oferind, prin opera lui Augustin, o filosofie creştină care 
dovedeşte atingerea unei stări de relativ echilibru al spiritului. Întreaga activitate a 
Părinţilor Bisericii din sec. II-III, dar şi reacţiile contrare ale păgânităţii pe cale de 
dispariţie, precum şi deriva gnostică ne transmit imaginea unei profunde 
fermentaţii spirituale: „Apariţia creştinismului a constituit, desigur, şansa filosofiei 
de a găsi resursele necesare primenirii şi supravieţuirii într-o direcţie pe care n-o 
bănuia. Ca doctrină în formare, creştinismul a ridicat mari probleme de natură 
conceptuală, teoretică” (p. 27). Într-un cuvânt, epoca poate fi caracterizată astfel: 
„Credinţa însăşi ridică întrebări cu caracter filosofic” (Ibidem). 

În capitolul Filosofia creştină propriu-zisă, Loredana Boşca prezintă filosofia 
lui Augustin, contribuţia – atât de semnificativă mai târziu în filosofia creştină 
apuseană – a lui Boethius, precum şi mistica areopagitică, ale cărei radiaţii s-au 
perpetuat până azi în ramura răsăriteană a creştinătăţii. 

Cu Scolastica incipientă, debutând în sec. IX prin Scotus Eriugena, torentul 
gândirii filosofice creştine intră pe o albie ceva mai regulată, o traiectorie cu linii 
din ce în ce mai ample care conduce până în pragul Renaşterii şi Reformei. Ce-i 
drept, a fost nevoie de acţiunea catalitică a gândirii arabe pentru ca scolastica latină 
să-şi recapete vigoarea. Un anumit spirit polemic, recunoscându-şi însă în subtext 
datoriile faţă de adversar, animă o bună parte a scolasticii culminante. Iniţial, 
occidentul medieval a avut totuşi de recuperat un handicap cultural (cf. p. 110). 

Înainte de a înregistra marile construcţii teoretice ale sec. XII-XIII latine, 
atenţia ne este captată de contribuţia lui Anselm din Canterbury (argumentul 
ontologic formulat de el păstrându-şi şi azi o poziţie privilegiată între temele 
inepuizabile ale filosofiei) şi de dialectica lui Petrus Abælardus. Autoarea prezintă, 
de asemenea, contextul în care şi-au făcut apariţia cei doi. 

Scolastica culminantă s-a dezvoltat având la bază suportul instituţional al 
Universităţilor medievale. Simultan cu prezentarea augustinismului bonaventurian, 
a lui Raymundus Lullus, Roger Bacon, Marilor sinteze scolastice (Albert cel Mare, 
Toma din Aquino), a lui Siger din Brabant şi averroismului latin, autoarea ne 
transmite atmosfera intelectuală a epocii, din ce în ce mai apropiată, în trăsăturile ei 
esenţiale, de modernitate prin interesul accentuat pentru încadrarea problemei 
ştiinţifice în propriile sale coordonate şi excluderea, cel puţin ca intenţie, a 
susţinerii argumentării de elemente incontrolabile. Marii scolastici nu au avut 
niciodată îndoieli în privinţa credinţei lor, ei au încercat însă să o transmită altora 
pe cale raţională. Faptul că o asemenea transmitere este posibilă se transformă  
într-o întemeiere indirectă a credinţei care, ca atare, nu ar avea nevoie de ea. Abia 
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modernitatea va renunţa la această presupoziţie, încercând să susţină credinţa 
numai pe cale raţională. 

Scolastica decadentă se îndreaptă deja către modernitate prin nominalismul 
lui Ockham, pentru care „Singura cunoaştere adevărată este cunoaşterea 
experimentală constituită din cunoştinţe intuitive” (p. 236). Deja Duns Scotus 
„impune pentru prima oară cu maximă seriozitate o delimitare între ştiinţe. 
Teologia este o ştiinţă practică, nu una teoretică” (p. 234). Ea cunoaşte însă şi 
experienţa mistică a lui Meister Eckhart, sursă a romantismului filosofic al sec. 
XVIII-XIX. Deşi acuzat de erezie şi exercitându-şi influenţa oarecum din 
penumbră, Eckhart a dat naştere unei întregi serii de discipoli, între care se numără 
Henric Susso, Johannes Ruysbroeck, dar şi Jacob Boehme într-o epocă mai târzie.  

În Concluziile volumului, autoarea scrie: „Considerarea filosofiei medievale 
ca tributară exclusiv discursului religios este cel puţin inexactă. Tot incorect este să 
vorbim doar despre metafizica medievală, uitând de gnoseologia medievală sau de 
discursul pur ştiinţific, atât cât a fost. Într-un proces anevoios, filosoful medieval 
trece de la vizunea despre lume ca predestinaţie divină, cu toate consecinţele care 
decurg de aici, la o nouă manieră de a înţelege universul, ca supus unor legi 
necesare şi uniforme” (p. 243). Se subliniază aici importanţa acestei configuraţii a 
gândirii: atitudinea omului modern nu este decât consecinţa unei autoeliberări, 
astăzi subînţeleasă din păcate, prea puţin conştientizată, în vederea dominaţiei 
asupra naturii. Până în clipa autoeliberării însă, conştiinţa a traversat o etapă a 
autocunoaşterii, a familiarizării cu suprasensibilul, cu revelaţia, dimensiune a 
conştiinţei pe care abia ca urmare a unei experienţe prealabile o putem pune între 
paranteze. Desigur, a încerca să vezi în evenimentele ce debutează cu Renaşterea 
numai o pierdere a sensurilor este o exagerare în direcţie contrară. 

                                                     
Dragoş POPESCU 

 
 
 

CERCETĂRI RECENTE  
ASUPRA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI 

 
 
În ultimii ani au apărut câteva cărţi despre filosofia românească în ansamblu 

sau despre unii din reprezentanţii ei, datorate unor cercetători consacraţi sau unora 
mai puţin cunoscuţi, cel puţin ca interpreţi ai fenomenului filosofic din ţara noastră. 
Recentele cercetări ne permit să distingem câteva tipuri de lucrări şi câteva stiluri 
de raportare la obiectul investigat. 

Dintre lucrările care vizează filosofia românească în întregul ei se cuvine să 
menţionăm, în primul rând, cartea realizată de Gh. Al. Cazan, renumit istoric al 
filosofiei româneşti, intitulată Dincoace de Maiorescu (Editura Agerpres Typo, 
2004). Deşi se referă numai la C.Rădulescu-Motru, P.P.Negulescu şi Ion Petrovici, 
afirmaţi în perioada interbelică, lucrarea se înscrie, de fapt, într-o panoramare de 
către autor a filosofiei româneşti, constituind o continuare a lucrărilor sale 
anterioare Filozofie românească de la Zalmoxis la Titu Maiorescu (Editura 
„ŞANSA” S.R.L., 2001) şi Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu 
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(Editura Agerpres Typo, 2002). Dincoace de Maiorescu, reiterează stilul analitic şi 
argumentat al autorului, precum şi modalitatea sa  de a cerceta şi expune fiecare 
concepţie din perspectivă istorică şi, totodată, logică, prin reconstituirea acesteia 
atât în evoluţia ei de la o lucrare la alta, cât şi în laitmotivele ei tematice şi ideatice. 
Autorul are ştiinţa şi dexteritatea dozării logicului şi istoricului, astfel că, indiferent 
de accent, parcă mai apăsat pe istoric în abordarea filosofiei lui Rădulescu-Motru şi 
mai puternic pe logic în analiza concepţiei lui Negulescu şi a celei a lui Petrovici, 
fiecare concepţie este prezentată ca un organism viu, în care componentele se 
articulează şi cunosc o anumită evoluţie de la începuturi şi până la deplina lor 
maturizare. Totodată, raportarea istorico-logică în permite autorului o cunoaştere 
adâncită a fiecărei concepţii şi, în consecinţă, aprecieri pertinente, de substanţă şi 
de nuanţă, susţinute atât de „materialul” investigat, cât şi, atunci când este cazul, de 
ecoul avut de contextul socio-cultural în concepţia respectivă. 

O altă cercetare cuprinzătoare a filosofiei autohtone este realizată de 
Gheorghe Vlăduţescu, renumit, la rândul său, ca istoric al filosofiei antice greceşti, 
în cartea sa Neconvenţional, despre filosofia românească (Editura Paideia, 2002). 
De data aceasta suntem în prezenţa unei metode de cercetare şi expunere 
preponderent, dacă nu exclusiv, logice, în care pe prim plan apar sistematizările 
propuse de autor, iar în analiza pe filosofi – leitmotivele tematice şi ideatice 
caracteristice fiecărui gânditor, însoţite de o valorizare a acestora din perspectiva 
valabilităţii lor pentru ceea ce s-ar putea numi philosophia perenis. Sistematizările 
avute în vedere sunt: I. Despre cele trei începuturi (Cantemir, S. Micu, Titu 
Maiorescu), II. „Direcţia nouă”, Maiorescienii (Negulescu, Rădulescu-Motru, 
Petrovici, Florian), III. „Noua spiritualitate” (Conta, Camil Petrescu, I. D. Gherea, 
D.D. Roşca, Blaga). Semnificativă în sine, mai ales în cazul valorizării din 
perspectiva orizontului actual, iar nu pentru importanţa avută de filosofi în epocă, 
modalitatea aleasă de autor permite o mai mare detaşare de amănunte şi de 
istoricitate, un grad ridicat de esenţializare, dar şi posibilitatea unor evaluări 
accentuat personale, în funcţie de modul în care autorul înţelege filosofia perenă. 
Poate tocmai de aceea autorul îşi şi numeşte propriul său discurs despre filosofia 
perenă. Poate tocmai de aceea autorul îşi şi numeşte propriul său discurs despre 
filosofia românească Necovenţional. Într-adevăr, rămâne să ne gândim dacă 
maiorescienii sunt chiar atât de asemănători, sau dacă independenţii sunt chiar atât 
de independenţi. La fel, privind de sus, prin esenţializare, autorul ajunge, uneori, la 
unele judecăţi destul de necovenţionale în raport cu valoarea care se acordă, 
îndeobşte, filosofilor români atâţi cât sunt şi cum sunt. Oricum, suntem în prezenţa 
unei cărţi atractive prin scriitură şi chiar prin faptul că, demitizând, este incitantă. 

Între modalităţile de abordare a filosofiei româneşti se înscrie şi cercetarea 
unui secol din existenţa acesteia, şi anume secolul al XX-lea, prin unele din 
„momentele” (concepţiile) sale semnificative. În acest caz, în afara criteriului 
semnificativului, selecţia ţine exclusiv de preocupările şi preferinţele autorului. 
Este maniera adoptată de Ion Militaru, cercetător ştiinţific în cadrul Academiei 
Române, filiala Craiova, în cartea sa intitulată Meditaţii asupra filosofiei româneşti 
şi subintitulată Prolegomene la o istorie a filosofiei româneşti. Exceptând eseul cu 
care se deschide cartea, „Structuri literare de tip cavaleresc în Letopiseţul Ţării 
Moldovei al lui Grigore Ureche,” celelalte meditaţii se referă, în ordine, la Emil 
Cioran, Vasile Băncilă, Mircea Eliade, Petre Pandrea, C. Rădulescu-Motru, 
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D.D.Roşca, Mircea Vulcănescu, Mihai Şora, Eugen Ionesco. În fiecare eseu, 
autorul alege şi analizează un motiv caracteristic filosofului abordat, cum ar fi 
oportunitatea nihilismului (la Cioran), posibilitatea caracterului naţional al 
filosofiei (la Vasile Băncilă şi C.Rădulescu-Motru), absurdul (la Eugene Ionesco) 
etc. Prin amintita modalitate eseistică, autorul are prilejul să reconstituie fiecare 
concepţie filosofică în fundamentul ei sau, cel puţin, într-una din liniile ei 
directoare şi, totodată, să-şi exprime propriile reflecţii, aprobatoare sau critice. Nu 
o dată accentul cade pe reflecţiile personale şi pe expunerea lor cât mai elevată. 
Uneori, sedus de calofilie, care oferă o lectură agreabilă, ca şi de propriul său punct 
de vedere, autorul devine mai puţin înţelegător cu  nuanţele unei opere, cum este 
cazul celei a lui C. Rădulescu-Motru, ceea ce constituie şi un avantaj, acela al unei 
lecturi provocatoare. 

Alt tip de raportare care vizează ansamblul filosofiei româneşti sau, cel puţin, 
„reperele” ei semnificative este cel care o reconstituie din perspectiva unei anumite 
teme. Este genul cultivat de Marian Bănică, conferenţiar la Universitatea din Piteşti, în 
lucrarea sa intitulată sugestiv Condiţia valorii. Repere istorico-filosofice (Editura 
Universităţii din Piteşti, 2005). De fapt, în cele 456 de pagini ale sale, lucrarea cuprinde 
două părţi, sau, mai curând, două cărţi. În prima, intitulată Între mythos-ul necesar şi 
raţiunea suficientă, autorul se preocupă de „punctarea semnificaţiilor axiologice 
existente în creaţii culturale şi filosofice antice (Orient şi Grecia)”, considerând că aici 
se găsesc „toate marile teme, in nuce, ale filosofiei universale ulterioare” (p.16). Tot în 
prima parte, după ce poposeşte, în ordine cronologică, la Aristotel, autorul consacră un 
capitol lui Kant şi postkantienilor, ca deschizători ai axiologiei propriu-zise, şi un altul 
neopozitivismului. În cea de-a doua, Valori ale filosofiei româneşti în context 
european, cum, din nou, precizează, „încearcă să evidenţieze câteva din cele mai 
semnificative momente ale gândirii filosofice româneşti prin raportări şi analize asupra 
contribuţiilor sale la îmbogăţirea tezaurului metafizicii, cu accent pe axiologia 
dezvoltată în operele a trei gânditori din  secolul XX; Petre Andrei, Tudor Vianu şi 
Lucian Blaga” (p.21). Conform temei pe care o urmărim, vom pune şi noi accent 
tocmai pe accentul pus de autor. Vom menţiona însă că, şi în această parte, autorul are 
intenţia unei ample sinteze, ocupându-se, în primul capitol, de Elemente de 
protofilosofie şi axiologie românească, iar în cel de-al  doilea de Dezvoltarea gândirii 
filosofice (din ţara noastră) în secolul al XIX-lea. Succinte, cele două capitole 
reiterează, într-o arhitectonică proprie, informaţii esenţiale privind activitatea teoretică 
a unor gânditori precum D. Cantemir, N. Bălcescu, I.E. Rădulescu, T. Maiorescu, V. 
Conta. În următoarele trei capitole, câte unul pentru fiecare din cei trei importanţi 
axiologi români, Marian Bănică dă toată măsura contribuţiei lui teoretice prin analize 
amănunţite, de substanţă şi de fineţe, cu raportări contrastive la alte orientări majore 
afirmate pe plan european. Este de remarcat şi faptul că fiecare din cele trei concepţii 
axiologice este analizată polifonic, în multitudinea problemelor abordate, iar concepţia 
lui Blaga despre valoare este surprinsă şi în articulaţiile ei cu principalele idei 
ontologice sau gnoseologice ale întregului sistem filosofic blagian. Nu putem omite 
nici dimensiunea evaluativă a analizelor întreprinse, cu nu puţine remarci pertinente, 
pronunţat personale şi înnoitoare. Personal, în ce priveşte fundamentul logic al valorii 
la Petre Andrei, nu am subscrie întru totul concluzia potrivit căreia la axiologul român 
valoarea nu este o intuiţie emoţională, un element aprioric, ca la Scheler, ci un 
„postulat logic” specific atitudinii gnoseologice a conştiinţei, care prin aceasta şi în 
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aceeaşi măsură este şi o atitudine axiologică” (p. 350). Desigur, este un postulat 
logic, dar, dacă prin el este şi atitudine axiologică, atunci, cum spune textual Andrei, 
„fenomenul valorii e un sentiment ce întovărăşeşte o judecată şi care caută să 
concre-tizeze obiectul său sub forma unui scop”, adică valoarea este concomitent şi 
„intuiţie emoţională”, cum preciza Scheler, chiar dacă la gânditorul nostru 
sentimentul este tovarăş al judecăţii şi nu invers. Capitolul despre Vianu se impune 
prin reconstituirea explicitativă a sistematizării axiologice, aproape monolitice, 
propuse de teoreticianul român, iar cel referitor la Blaga – printr-o resistematizare a 
ideilor blagiene şi evidenţierea unor corelaţii, mai puţin sau deloc semnalate până 
acum, cum sunt cele dintre ideile axiologice, pe de o parte, şi metoda „antinomiei 
transfigurate”, „accentul axiologic” şi celelalte cate-gorii abisale, „modurile 
ontologice”, pe de altă parte. Proiectată ca sinteză de vastă cuprindere şi reuşită în 
intenţia ei, cartea realizată de Marian Bănică reprezintă, cu certitudine, o herme-
neutică remarcabilă, inclusiv sub aspect lingvistic, a celor mai consistente contribuţii 
româneşti în domeniul filosofiei valorii. 

 
I. ROŞCA 

 
 

 
APARIŢII EDITORIALE ÎN DOMENIUL FILOSOFIEI  

(2004-2005) 
 
 
Prezentăm în cele ce urmează câteva apariţii editoriale semnificative ale 

intervalului 2004-2005. Am selectat câte două titluri pentru fiecare din diviziunile 
următoare (o excepţie este seria celor trei volume de Studii de istoria filosofiei 
universale, pe care ne-am luat libertatea de a o prezenta ca pe un întreg); desigur că 
selecţia noastră reprezintă o opţiune pur personală şi că, dacă timpul rezervat 
redactării ne-ar fi permis, lista noastră ar fi fost mai extinsă. 

Lucrări originale: 
1. Alexandru Bogza, Logica realismului critic, îngrijirea ediţiei, studiu 

introductiv şi note de Sergiu Bălan, Cuvânt înainte de Alexandru Surdu, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2005, 200p. 

Despre Alexandru Bogza (1895-1973) prima informaţie de largă circulaţie o 
avem de la fratele său, Geo Bogza, în 1974, într-o tabletă ocazionată de moartea sa. 
În totală solitudine, maestrul de muzică Alexandru Bogza a edificat un sistem 
filosofic denumit Realismul critic, fără să publice din el nici măcar un rând. Despre 
acest sistem C. Noica va spune mai târziu că este „una dintre cele mai pure 
întâmplări ale spiritului petrecute pe pământ românesc”. Încredinţându-i-se 
manuscrisul, Noica a operat o selecţie de aproximativ 500 de file din cele 4000 câte 
avea acesta şi, după ani de întreruperi şi reveniri, în 1982, a fost publicat volumul 
Alexandru Bogza, Realismul critic, ediţie selectivă, studiu introductiv şi note de 
Al. Tănase şi Al. Boboc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.  

Din această ediţie lipseşte Logica realismului critic, pe care Noica a 
considerat-o „vulnerabilă din perspectiva logicii moderne”. Pentru o corectă 
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înţelegere a celorlalte părţi ale sistemului, publicarea acestei logici este însă 
considerată de editorul ei din 2005 drept esenţială.  

În prealabil ne este oferit un substanţial studiu introductiv, care plasează 
efortul constructiv al filosofului român în descendenţa kantianismului, dar a  
unui kantianism profund reformat, aflându-se în fapt la antipodul celui originar. 
Într-adevăr, Al. Bogza vizează impunerea unui „nou criticism filosofic”, capabil să 
ofere un model al unui Univers reversibil. Categoria kantiană a cauzalităţii stă în 
calea creării unui concept al reversibilităţii convenabil modelului preconizat. Este 
de aceea necesară o nouă manieră de a gândi cauzalitatea. Logica realismului critic, 
o logică de tip dialectico-speculativ, o va susţine. 

Sistemele filosofice au momentul lor de pătrundere în cultură. Ele nu sunt 
monumente ridicate doar cu ambiţia de a sfida acţiunea timpului, ci repere ale 
conştiinei. Din acest punct de vedere, intrarea în circulaţia ideilor a Realismului 
critic ar putea să fi avut loc prea târziu: unele aspecte ale sale par azi ciudate 
anticipări ale cursului luat de ramura fizicii care se ocupă cu originile şi sfârşitul 
Universului. Pentru filosofie acesta este un semn că o problemă a sa a fost 
transferată unui alt domeniu. Logica realismului critic, cu investigaţiile sale asupra 
principiilor, conceptelor celor mai generale şi judecăţilor, ar putea să ofere totuşi 
sugestii neaşteptate celor care se opresc asupra ei. Să luăm, de exemplu, Principiul 
producţiunii propus de Bogza, după care „Non-A produce în mod necesar pe A”: 
trecerea de la Non-A la A nu poate avea loc după un model cauzal; mai mult, avem 
de-a face cu o tranziţie necesară între cele două. Cum anume se petrece acest 
eveniment, ale cărui consecinţe sunt uşor de întrevăzut, rămâne de soluţionat numai 
pe teritoriul reflecţiei filosofice. 

2. Ion Tănăsescu, Principiul intenţionalităţii la Franz Brentano, Studii 
asupra unei probleme fundamentale a filosofiei austriece, Editura Ars Docendi, 
Bucureşti, 2004, 158p. 

Volumul lui Ion Tănăsescu, cercetător la Institutul de Filosofie al Academiei 
Române, reuneşte opt studii elaborate între anii 1998 şi 2003, precum şi două 
interviuri (cu Wilhelm Baumgartner despre aspecte care privesc biografia lui Franz 
Brentano şi respectiv cu Rudolf Haller despre specificul filosofiei austriece). 

Contribuţia lui Franz Brentano la configurarea mişcării fenomenologice este 
fundamentală. Există însă şi azi numeroase controverse privind modalitatea exactă 
în care influenţa lui Brentano s-a exercitat asupra marilor reprezentanţi ai 
fenomenologiei, ca şi în ceea ce priveşte sursele care au alimentat reflecţia 
acestuia, mai cu seamă în ceea ce priveşte conceptul intenţionalităţii. Din 
perspectiva cercetătorului român „firul conducător al interpretării intenţionalităţii 
judecăţii îşi află punctul de pornire în capitolul consacrat fiinţei copulei în 
disertaţia lui Brentano”. 

Preocuparea lui Ion Tănăsescu privind filosofia lui Brentano a avut ca 
rezultat, înainte de publicarea prezentei lucrări, şi antologia Conceptul de 
intenţionalitate la Franz Brentano – Origini şi interpretări, selecţia textelor şi 
coordonarea terminologică de Ion Tănăsescu, Editura Paideea, Bucureşti, 2002, 
precum şi versiunea românească la Franz Brentano, Despre multipla semnificaţie a 
fiinţei la Aristotel, traducere din limba germană şi prefaţă de Ion Tănăsescu, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 
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Traduceri: 
3. Aristotel, Despre suflet, traducere din greacă şi note de Alexander 

Baumgarten, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, 410 p. 
Ne aflăm, cu această traducere, la cea de-a doua încercare finalizată de a reda 

tratatul aristotelic în limba română. În plus, este pentru prima oară când se oferă, 
simultan, şi originalul aristotelic alături de versiunea românească, ceea ce, în cazul 
operelor filosofice majore greceşti, ar trebui să fie aproape o normă de editare. 

Traducătorul a urmat, în versiunea pe care o oferă, ediţia Aristotel, De anima, 
Edited with Introduction and Commentary by sir David Ross, Oxford University 
Press, Oxford – New York, 1961. Notele care însoţesc traducerea cuprind 
numeroase referinţe la comentatori greci, arabi, latini, editori şi exegeţi moderni ai 
textului (Ioan Philopon, Themistius, Averroes, Albert cel Mare, Thoma, Immanuel 
Bekker, G. Rodier, D. Ross).  

În privinţa terminologiei traducerii, autorul acesteia îşi precizează opţiunile în 
Nota asupra ediţiei, pornind de la diversele contexte aristotelice, care dau uneori 
sensuri diferite termenilor folosiţi, precum şi de la terminologia tradiţională latină, 
care a oferit textului original interpretări ce nu mai pot fi neglijate. În acest fel, 
traducerea lui Al. Baumgarten este un util instrument de studiu nu numai al 
filosofiei lui Aristotel, dar şi a aristotelismului în general, mai ales a celui 
medieval, încă puţin cunoscut la noi. 

4. Max Scheler, Cunoaştere şi muncă, Un studiu privind limitele motivului 
pragmatic în cunoaşterea lumii, traducere în limba română şi studiu introductiv de 
Claudiu Baciu, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2005, 261 p. 

Opera filosofului german Max Scheler se află azi în proces de instalare în 
cultura filosofică românească. Menţionăm printre iniţiativele recente în această 
direcţie grupajul din „Revista de filosofie”, tom LI, nr. 1-2, ianuarie-aprilie, 2004, 
realizat de traducătorul volumului de faţă şi care cuprinde articole semnate de 
autori români (Alexandru Boboc, Claudiu Baciu), dar şi de cercetători străini 
(Heinz Leonardy, Helmut Vetter, Michael Gabel, Josef Seifert, Eugene Kelly) ai 
uneia dintre figurile cele mai originale ale fenomenologiei şi gândirii catolice a 
secolului al XX-lea. 

Volumul de faţă reprezintă partea a doua a lucrării Die Wissensformen und 
die Gesellschaft şi reprezintă, potrivit traducătorului, „cea mai sistematică 
elaborare a concepţiei privind cunoaşterea pe care a reuşit Scheler s-o finalizeze”. 
Temele fundamentale ale scrierii Cunoaştere şi muncă sunt critica pragmatismului 
precum şi raportul dintre impulsuri şi spirit la nivelul fiinţei umane. Raportul dintre 
impulsuri şi spirit se manifestă, în viziunea lui Scheler, decisiv, încă de pe treapta 
elementară a cunoaşterii, percepţia, conform lui Claudiu Baciu. Cercetărorul român 
arată că, pentru Scheler, „percepţia, ca act de reprezentare, se fundamentează într-o 
activitate mult mai originară a fiinţei vii, pe fantezia originară”. Cunoaşterea şi 
realul sunt puse într-o relaţie de profundă unitate, nu mai sunt elemente separate, 
aflate unul în faţa celuilalt într-o lipsă de comunicare. Pe baza concepţiei pe care a 
elaborat-o, Scheler încearcă să integreze cuceririle ştiinţei şi experienţele istorice 
ale zbuciumatului secol al XX-lea. 
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Culegeri de studii: 
5. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XI, 431 p.; XII, 648 p.; XIII, 

514 p., Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, 2004, 2005. 
Volumul al XI-lea al seriei apărute sub egida Institutului de Filosofie al 

Academiei Române pune capăt unui lung interval (aproape 15 ani) de întrerupere a 
unei tradiţii ce data din 1969, când a fost publicat primul volum. Coordonatorii noii 
serii (Alexandru Boboc şi N.I. Mariş) reuşesc ca, vreme de trei ani consecutiv, să 
respecte ceea ce nu a fost posibil nici în cea veche: apariţia anuală a câte unui 
volum de studii care să cuprindă modalităţi diverse de abordare a istoriei filosofiei, 
dar şi diverse momente demne de a capta atenţia ale acesteia. Semnează în volumul 
al XI-lea din Studii de istorie a filosofiei universale: Vasile Muscă, Mircea Itu, 
Alexandru Surdu, Claudiu Baciu, Alexandru Boboc, Ioan C. Ivanciu, Ioan N. 
Roşca, N.I. Mariş, Vasile Popescu, Angela Botez, Ion Tănăsescu, Marin Aiftincă, 
Rodica Croitoru, Ibram Nuredin, Erwin Kessler, Sergiu Bălan. Tematica volumului 
include filosofia luminilor, idealismul german, filosofia istoriei etc. 

Volumul al XII-lea este dedicat operei lui Immanuel Kant, de la a cărui 
moarte se împlineau, la apariţie, 200 de ani. Volumul conţine studii semnate de 
urmărorii autori: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Teodor Dima, Mircea 
Flonta, Valentin Mureşan, Marin Diaconu, Rodica Croitoru, Angela Botez, Codrin 
Coman, Sorin Purice, Ion Tănăsescu, Mircea Itu, Mihai D. Vasile, Aurel Pera, 
Bogdan Popoveniuc, Erwin Kessler, Bogdan Olaru, Ana Bazac, Sergiu Bălan, 
Adrian Niţă, Constantin Stoenescu, Viorel Cernica, Constantin Schifirneţ, G.G. 
Constandache, Ioan Radulian, Claudiu Baciu, Victor Popescu, Marius Augustin 
Drăghici, Ioan N. Roşca, Dumitru Mateescu. Sunt abordate probleme diverse ale 
kantianismului (de la cele ale cunoaşterii până la cele ce ţin de moralitate), aspecte 
ale receptării sale până în epoca noastră. 

Volumul al XIII-lea are ca semnatari pe: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, 
Valentin Mureşan, Teodor Dima, Marin Aiftincă, Rodica Croitoru, Adrian Niţă, 
Mircea Itu, N.I. Mariş, Nicolae Brânzea, Mihai D. Vasile, Marian George Panait, 
Marin Bălan, Ioan-Gheorghe Rotaru, Alexandra Pârvan, Aurel Pera, Dragoş 
Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, I. Ivanciu, Vasile Popescu, Ion Tănăsescu, 
Claudiu Baciu, Mihai Popa. Conţinutul volumului este dedicat filosofiei medievale, 
filosofiei religiei, filosofiei hegeliene etc. 

După câte cunoaştem, cel de-al XIV-lea volum al Studiilor de istorie a 
filosofiei universale este deja pregătit pentru tipar. Speranţa coordonatorilor noii 
serii (exprimată în prefaţa vol. al XI-lea) de a oferi o reconstrucţie istorico-
filosofică românească pare a putea avea şanse de realizare. 

6. Rumänische Beiträge zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, 
Herausgegeben von Niels Öffenberger und Alexandru Surdu, Georg Olms Verlag, 
Hildesheim, Zürich, New York, 2004, 355 p. 

Cel de-al IX-lea volum al seriei Zur modernen Deutung der aristotelischen 
Logik a editurii Georg Olms este dedicat contribuţiilor româneşti la studiul logicii 
lui Aristotel. Iniţiativa îngrijitorilor acestei colecţii de studii este cu atât mai 
importantă cu cât în spaţiul german studiile aristotelice româneşti erau aproape 
necunoscute, fapt ce se datorează circulaţiei publicaţiilor de specialitate româneşti 
la vremea când studiile din volum au fost tipărite.  



 172

Contribuţiile publicate se înscriu în următoarele domenii fundamentale ale 
logicii aristotelice: teoria categoriilor, teoria predicaţiei, silogistica, principiile 
logice, teoria ştiinţei şi semnificaţia istorică a operei lui Teofil Coridaleu, ultimul 
reprezentant al comentatorilor de limbă greacă ai Stagiritului. Selecţia conţine 
studii semnate de Athanase Joja, Dan Bădărău, Alexandru Surdu, Niels 
Öffenberger, Petre Botezatu, Teodor Dima, Crizantema Joja, Petre Bieltz şi N.D. 
Bîrliba, Constantin Noica, Ion Bălin, Marius Dobre, Viorel Iulian Tănase.  

Nu este vorba despre simple expuneri didactice asupra diferitelor aspecte ale 
operei logice a lui Aristotel ci, adesea, despre completarea acestora prin viziuni 
originale, evaluarea moştenirii aristotelismului clasic prin raportare la evoluţia 
modernă a logicii, redeschiderea unor căi uitate sau abandonate. Impresia pe care 
volumul o face este aceea a unui studiu general susţinut al Stagiritului şi nu de 
abordare ocazională a unor probleme logico-filosofice ale aristotelismului.  

Cu siguranţă că prin selecţia operată de îngrijitorii volumului nu au fost epuizate 
toate materialele care ar merita să fie transpuse în asemenea volume de largă circulaţie 
europeană (şi ne gândim aici la cele care au fost redactate la vremea lor în limba 
română), astfel încât iniţiativa de faţă ar trebui văzută ca un început de drum. 

                                                                                            
Dragoş POPESCU 
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