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Profesorul Gheorghe Al. Cazan la 70 de ani 
 
 

ASUMAREA PROPRIEI VIEŢI 
 

Gh. Al. CAZAN 
 
 
 
Suntem prin activitatea noastră 

Activitatea unui om se identifică, în bună 
măsură, cu viaţa sa. Sau, altfel zis, destinele 
fundamentale ale vieţii cuiva sunt nemijlociri  
ale activităţii. O fiinţă umană inactivă este o 
abstracţie pură. Suntem ceea ce suntem în şi prin 
activitatea noastră. Privită astfel, activitatea poate 
fi considerată nu numai ca fenomen care se poate 
confunda cu viaţa, ci şi în ipostaza de criteriu al 
vieţii. Felul activităţii este definitoriu pentru 
individ. Acest fel se constituie, în fond, ca 
elementul decisiv al personalităţii. Rareori, însă, 
medităm asupra lui, lăsându-i împlinirea în voia 
unor stări pe care ne place să le situăm dincolo de 
individualitatea noastră şi, adeseori, chiar dincolo 
de istoria reală. 

Activitatea este un ansamblu de fenomene, trăiri, proiecte, asumări, delimitări, 
implicări etc., cu o dialecti-citate extrem de complexă. 

Tot atât de bogată sau săracă, aşa cum ne este viaţa, activitatea este măsurată 
de variate instanţe ale societăţii în funcţie de nevoile şi interesele lor, de cele mai 
multe ori justificate, alteori însă total anacronice, dacă nu cumva jalnice. Este 
posibil, de pildă, ca o instituţie, oricare ar fi ea, să se intereseze de formele emoţio-
nale sau sentimentale ale activităţii cuiva. 

Este însă oportun ca o instituţie de învăţământ superior să cunoască, din 
ansamblul activităţii unui subiect, acele forme care sunt în nemijlocită corelaţie sau 
într-o foarte apropiată legătură cu tipurile de activităţi înscrise în statutul şi scopul 
instituţiei în cauză. 

Repere biografice de ordin abstract 
M-am născut pe 27 aprilie 1936 în comuna Aprozi, judeţul Ilfov – azi sat 

Aprozi, comuna Budeşti, judeţul Călăraşi. Părinţii – ţărani. Ca, de altfel, şi iluştrii 
mei strămoşi, toţi cu rădăcini adânci în ţărănime, iar câte unul cu viaţa pierdută pe 
câmpuri de luptă, cum ar fi cel de la Mărăşeşti. 

La Aprozi am priceput cam cum arată şi trebuie să arate o viaţă demnă. Asta 
datorită mediului familial, fermităţii tatălui şi bunătăţii mamei, ca şi atmosferei de 
basm şi muncă proprie satului. Acolo, în plină şi miraculoasă câmpie, am prins şi 
ceva din marea frumuseţe a literelor, cifrelor, a scrisului şi a vorbirii corecte. 
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Şcoala primară, cu Năstase Boerescu, dascăl generos şi de o corectitudine pe 
care aveam arareori s-o mai întâlnesc în experienţele care m-au încercat şi pe care 
le-am încercat, a fost, poate, deşi nu aş vrea să exagerez, începutul fast al drumului 
vieţii, ghemul promisiunilor, punctul de reazem al viitorului pe care doar 
învăţătorul meu se străduia să mi-l descifreze în datele sale cele mai apropiate şi în 
perspectiva care i se părea că mi s-ar potrivi. După primele patru clase primare, 
bunul meu învăţător m-a dus la un examen de admitere la Şcoala Normală nr. 2 din 
Bucureşti, am luat examenul, am devenit elev al şcolii, dar doar până după vacanţa 
de iarnă. În ianuarie 1948, în ciuda faptului că taxa în natură fusese plătită (mălai, 
făină etc.), directorul şcolii a hotărât ca elevii să achite şi restul taxei în bani. Cum 
ţăranii nu prea au iarna bani, plapuma şi restul cazarmamentului propriu  mi-au fost 
aruncate pe scările şcolii, am fost trimis de unde venisem. Episodul acela nu avea 
cum să nu mă marcheze, dar acesta este un fenomen a cărui relatare nu încape aici. 
Din 1948 şi până în 1951 am fost elevul Şcolii elementare din Budeşti de Ilfov, iar 
după absolvirea clasei a VIII-a am fost, preţ de trei ani, elev al Liceului ,,Mihai 
Viteazul” din Bucureşti. Aici am avut şansa unor mari profesori, unii dintre ei cu 
mult superiori prin cultură şi stil de existenţă câtorva dintre profesorii pe care îi 
avea, pe atunci, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.  

Calitatea învăţământului de la „Mihai Viteazul” a fost atât de înaltă încât ne-a 
marcat substanţial, multora dintre elevi, dezvoltările intelectuale şi morale. Acolo 
se învăţa cum să gândeşti corect, cum să vorbeşti bine şi chiar cum să dansezi ori, 
mai mult decât şi-ar putea cineva închipui, când trebuie sau nu să-ţi închei gulerul 
cămăşii. Lecţiile profesorilor noştri ne produceau, odată cu încântarea intelectuală, 
şi adevărate satisfacţii estetice. Nostalgia acelui timp se legitimează şi prin starea 
psihică indusă de adevăraţii mei profesori. 

Am fost, pentru un an după absolvirea liceului, student la Facultatea de Mecanică 
a Institutului Politehnic din Bucureşti. Am schimbat, din raţiuni personale, şi bine am 
făcut, mecanica pentru filosofie. Din 1955 şi până în 1960 am fost student al Facultăţii 
de Filosofie, o perioadă imposibil de definit printr-o singură culoare ori prin absenţa 
oricăreia. Nu a fost, în anii aceia, vremea răului absolut, dar nici a binelui suprem. 
Istoriile reale sunt, chiar în condiţiile prevalenţei dictaturilor, şi purtătoare de 
nuanţe. Forma cea mai subtilă a libertăţii este libertatea spirituală internă. La 
Facultatea de Filosofie au predat şi profesori de valoare, ca şi unii care străluceau 
prin incultură. Aceştia din urmă au avut rolul lor în raport cu studenţii buni: ne 
arătau partea proastă a învăţământului, ne distrau, e drept că tragic, ne avertizau că 
incultura îşi poate găsi adăpost, nefiresc desigur, şi unde ar trebui să lipsească.  

În 1960 am fost repartizat, fără să fi avut calitatea de membru al P.C.R., la 
Catedra de Istorie a filosofiei, care era cea mai bună, valoric, catedră a facultăţii. 
Profesorii catedrei ştiau carte, scriau, aveau cărţi publicate, cunoşteau limbi străine, 
în fine, ne îndemnau pe cei câţiva tineri să facem carte, ba ne şi controlau în sensul 
acesta. De la postul de preparator am fost promovat, rapid, la asistent, de la asistent 
la lector (1964) – fără să fi fost membru de partid, şi insist asupra acestei situaţii – 
pentru că se minte masiv atunci când se afirmă că pentru a fi repartizat la o catedră 
ori pentru a fi promovat trebuia, neapărat, să fii pecerist. 

La asemenea forme de activitate mă voi referi în continuare, subliniind, deci, 
că ele rămân, pentru mine, date ale unei alcătuiri, şi ele, esenţiale.  
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Alături de studenţi 
Imediat după absolvirea Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 

am fost repartizat (1960) la Catedra de Istorie a filosofiei de la aceeaşi facultate, în 
funcţia de preparator. Între 1960 şi 1978 am parcurs întreaga ierarhie didactică: 
asistent, lector, conferenţiar (1971), profesor (1978). 

În primii ani de activitate didactică, am condus seminarii de Istoria filosofiei 
universale, Istoria filosofiei marxiste şi Istoria filosofiei româneşti la secţiile de 
filosofie şi psihologie ale facultăţii. 

Odată cu promovarea la funcţia de lector, am predat cursuri de Istoria filosofiei 
universale (la Psihologie), apoi cursul de Filosofie românească (la Filosofie). După 
ce am devenit conferenţiar, am predat cursul de Filosofie românească şi Istoria 
filosofiei marxiste (la Filosofie). 

Cursurile de Istorie a filosofiei au avut un rol deosebit în cadrul Facultăţii de 
Filosofie. Alături de cursurile de Logică, Estetică etc., au oferit studenţilor un univers 
conceptual prin care filosofia însăşi a fiinţat; şi unul de gândire, apt să dezvolte 
gustul pentru raţionarea corectă, pentru argumentare şi demonstraţie riguroasă. 

Istoria filosofiei este magistrala filosofiei. Ideea aceasta a fost una direcţio-nală 
pentru activitatea mea didactică. De aceea, am vrut, şi cred că în parte am şi izbutit, ca 
studenţii să descopere în istoria filosofiei, în toate şcolile, sistemele şi orientările ei, 
expresia căilor prin care, într-un fascinant dialog între edificatorii de filosofie, spiritul 
însuşi intră într-un neostoit dialog cu lumea şi cu el însuşi. De altfel, marea lecţie a 
istoriei filosofiei constă în acest adevăr care ar trebui să călăuzească viaţa şi istoria: nu 
există o Biblie filosofică, ci căutare de natură filosofică. Sau, altfel zis: orice adevăr îşi 
are timpul lui istoric, singurul adevăr al istoriei filosofiei fiind hybris-ul pe care 
gândirea filosofică îl caută cu îndârjire şi-l provoacă ori de câte ori se creează aparenţa 
că definitivul s-a instalat la cârma lumii şi a culturii. 

La vremuri de linişte sau la vremuri de cumpănă, gândirea lui Parmenides, 
Heraclit, Anaxagoras, Socrate, Platon, Aristotel, Locke, Kant, Hegel, Marx, 
Kierkegaard, Nietzsche, Cantemir, Maiorescu, V. Conta, C. Rădulescu-Motru, Blaga, 
Mircea Florian etc. devine, se constituie în necesitate spirituală absolută pentru 
studentul interesat de problematica arzătoare a lumii contemporane. Tradiţia 
istorico-filosofică este, cum s-a observat, ca orice tradiţie de altfel, un lanţ sacru de 
care, dacă l-ai întâlnit, nu te poţi elibera, spre binele tău, decât în imaginaţia care îşi 
poate închipui că este singură în acest univers. 

Activitatea didactică mi-am conceput-o şi am trăit-o nu ca o obligaţie de 
serviciu, nici ca una care să fie pusă în slujba cine ştie cărui interes practic imediat. 
Dimpotrivă, am crezut că a fi profesor este, în ciuda atâtor mari servituţi, cărora 
trebuie să le faci mereu faţă, arta de a şti să asculţi astfel ritmurile culturii şi ale 
ştiinţei, chiar pe cele ale vieţii cotidiene, încât să le retransformi în valori rostite de 
la catedră în folosul instituirii superioare a conştiinţei interesate, ea însăşi, de 
propria sa autodevenire ca formă ,,bună” a  conştiinţei.   

Dogmatismul didactic, refuzul exerciţiului hermeneutic bazat pe arbitrariu, 
subiectivismul care deformează text şi om, voinţa rea în stare să pulverizeze ceea 
ce nu-i seamănă ori nu-i execută imperativele şi mulţi alţi factori destructivi de 
personalitate au fost tot atâtea obstacole asupra cărora am stăruit în activitatea mea 
didactică, cu scopul de a le face evidente implicaţiile dezastruoase în ordinea care 
priveşte o normală funcţionare a relaţiei profesorului cu mediul culturii sale şi, 
fireşte, cu studenţii săi.  
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În cei peste patruzeci şi şase de ani de activitate didactică în aceeaşi disci-
plină – istoria filosofiei – a stat mereu lângă mine, aproape de mine, ,,controlându-mă”, 
studentul. Bun sau rău, strălucit sau mediocru, chiar slab, studentul este judecă-
torul, atâta vreme cât asupra lui nu se exercită presiuni viclene sau atâta vreme cât 
nu este ademenit cu promisiuni situate dincolo de procesele imanente învăţă-
mântului. Un profesor ştie că, în anumite cazuri, se poate înşela el însuşi. El mai 
ştie că învăţarea nu are limite sau, mai exact zis, că ei nu trebuie să i se stabilească, 
tocmai de către profesor, un sfârşit dincolo de care nimic nu se mai poate întâmpla. 

Cu atât mai aproape de student trebuie să fie acest principiu. Aşadar, jude-
cătorul nu este judecător pentru că ar fi ,,superior” profesorului – cum din păcate îşi 
închipuie câte unul dintre studenţii fără har – ci în virtutea principiului învăţării ca 
proces nelimitat şi al adevărului că profesoratul nu înseamnă monopol asupra a 
ceva, ci deschiderea către cunoaştere şi valoare.  

Există un exerciţiu pe care îl consider fundamental pentru activitatea mea 
didactică: autonomia gândirii în raport cu orice text, cu orice concepţie. Autonomia 
nu înseamnă independenţă absurdă, ci supunere, mai întâi; pentru că numai după ce 
te-ai supus unei filosofii spre a o cunoaşte dinlăuntrul şi cu logica ei, ajungi să te 
comporţi faţă de ea, ca spirit liber. Pe de altă parte, nu poţi fi pe deplin autonom 
decât în comuniune cu ideile la ale căror adevăruri ai ajuns nu prin împrumut 
legitim, ci printr-un îndelungat şi stăruitor efort al gândirii proprii. Autonomia nu 
este negare a altuia, nici însă a ... opiniei. Ea există, încă o dată o spun, doar ca 
libertate care se poartă ca înţelegere, acceptare şi delimitare, iar, toate acestea, ca 
elemente ale unui tot cu unitatea necesară. 

În lumea filosofiei 
Catedra de Istorie a filosofiei de la Universitatea din Bucureşti are o îndelun-

gată şi frumoasă tradiţie ca loc de cercetare ştiinţifică. A fost cu strălucire ilustrată 
de către mari figuri ale filosofiei româneşti. Aici au muncit, în sensul propriu al 
acestui cuvânt, evident, cu încărcătura sa spirituală, Titu Maiorescu, P.P. Negulescu, 
Mircea Florian, Ion Alexandru Posescu, Ion Petrovici (o vreme), Constantin Noica 
(pentru o scurtă perioadă, ca asistent). În anii de după 1948, Catedra a cunoscut un 
interesant proces, în sine contradictoriu, dar, pe de altă parte, unul favorabil dezvol-
tării activităţii de cercetare. Tinerii au fost stimulaţi, îndemnaţi chiar insistent, să 
efectueze cercetare de nivel ridicat, să scrie şi să publice, să participe la dezbaterea 
ideatică din domeniu. Atmosfera aceasta mi-a fost prielnică. Trebuie spus, pe de 
altă parte, că un rol important în formarea mea, şi în această ipostază de cercetător, 
l-a avut specializarea în istoria filosofiei pe care am avut şansa s-o fac la Sorbona 
cu profesori celebri, cum au fost: Jean Wahl şi Raymond Polin. Acolo am audiat şi 
cursurile lui R. Aron, V. Jankelevitz, Cazeneauve, J.-P. Sartre, L. Goldmann (câteva 
prelegeri publice) etc.  

Activitatea de cercetare am conceput-o pe trei direcţii: filosofie universală, 
originea şi structura filosofiei lui Marx, filosofie românească. Am debutat în reviste 
de specialitate cu recenzii şi studii. În anul 1966, am trecut la revalorificarea 
filosofiei româneşti, un domeniu năpraznic lovit începând cu 1945, proces nefast 
care s-a continuat vreme de peste încă 20 de ani, aşa încât, în preajma lui 1965, 
apărea limpede şi necesară ideea raportării noastre critice la dezmăţul totalitarist 
care a neantizat, pentru două decenii, tot ce reprezenta spirit autentic şi cultură 
veritabilă românească. Am intrat, aşadar, în polemică deschisă, publică, tocmai cu 
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unii dintre aceia care au falsificat grosolan, din ignoranţă câţiva, deliberat alţii, 
creaţii de căpătâi sau, pur şi simplu, tot ce era filosofie naţională, pentru a pune în 
locul lor nici măcar o idee, ci impresii vagi, de un ridicol masiv dacă nu ar fi 
comportat, în finalitatea lor, efecte distrugătoare. 

În 1966 am început să public în ,,Revista de filosofie” puncte de vedere 
complet opuse acelora care aplicau unor mari filosofi români caricatura unei 
metodologii pentru care (e vorba de caricatură) noţiuni ca ,,elemente de mate-
rialism”, ,,mistic”, ,,iraţionalism care exprimă interesele burghezo-moşiereşti” etc. 
făceau oficiul hermeneutic apreciat, altfel, ca singurul ştiinţific. 

Cum nu de mult (1964) apăruse o carte de Istorie a gândirii sociale şi 
filosofice din România, iar, mai înainte de aceasta, întreaga sau aproape întreaga 
filosofie românească fusese supusă, cum am zis mai sus, unui proces de vânătoare 
a idealismului, materialismului mecanicist, misticismului (tale quale, tuturor 
filosofilor), era nevoie să trecem la republicarea, fie şi sub forma unor texte alese, 
a filosofilor români. Aceasta s-a întâmplat şi a început cu Texte din opera lui P.P. 
Negulescu. A fost prima literă dintr-un flux ce părea inexpugnabil. 

Această activitate am continuat-o în anii următori, până în ziua de azi şi o voi 
dezvolta, de voi mai avea timp, şi în viitor. 

În 1968 am susţinut un doctorat, cu o teză despre Metafizica în opera lui 
Mircea Florian. Titlul însuşi era o replică viguroasă dată tendinţelor pozitiviste 
susţinute, tacit, de un marxism primitiv (opus în esenţă gândirii lui Marx) şi acelora 
care apreciau că metafizica edificată în România s-a caracterizat prin dimensiuni 
care o fac mai degrabă o biată copie a metafizicilor spiritualiste occidentale, decât 
o creaţie valabilă sau interesantă. 

Am publicat numeroase studii, eseuri, lucrări de mai mare sau mai mică 
întindere; am susţinut comunicări ştiinţifice pe teme ale operei filosofilor români. 
Cred că nu există un moment important al filosofiei româneşti despre care să nu fi 
publicat, în reviste de specialitate, în volume, în presă chiar, studii etc., aşa încât     
să-mi împlinesc, cumva, proiectul de a nu lăsa filosofia românească în zona unde, 
din păcate, se află (în general), anume în cea a necunoaşterii şi, repet, chiar a hulirii. 

Tragedia nostră a românilor stă în faptul (între altele) că ne comportăm faţă de 
valorile mari ale neamului fie ca şi când nu ar fi existat, fie, adeseori, cu măsura unor 
criterii arbitrar construite tocmai pentru a se demonstra că filosofia româ-nească este o 
contradicţie în termeni şi o realitate imaginară sau o formă minoră a culturii filosofice. 
Câtă influenţă a avut demersul acesta nu este greu de apreciat. Nu am nici o îndoială 
asupra unui fapt: nu am cedat defel, nu am abdicat de la ceea ce mi-am propus în sfera 
finalităţii cercetării proprii a filosofiei româneşti. Pe de altă parte, tot un fapt de 
netăgăduit l-a constituit numărul mare al lucrărilor de diplomă pe teme ale filosofiei 
româneşti şi al lucrărilor de doctorat efectuate de către foştii mei studenţi. 

Cât şi ce am publicat se va vedea din lista selectivă a lucrărilor, dar principiul 
lucrărilor a rămas acelaşi: filosofia românească reprezintă, în ansamblul culturii 
noastre, forma împlinirii supreme a spiritului şi istoriei poporului român. 

În ceea ce priveşte cercetarea filosofiei universale, am stăruit asupra filoso-
fiilor de răscruce, nu însă ca momente de sine stătătoare, izolate de istoria culturii 
şi de viaţa istorică a popoarelor, ci, dimpotrivă, ca alcătuiri venind din istoriile 
acelea, exprimându-le substanţa, dând acesteia din urmă forma necesară spre a fi 
cunoscută ca atare. Am publicat studii, cărţi despre creaţiile filosofice ale antichităţii, 
Evului Mediu, perioadei moderne, despre gânditorii contemporani. 
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În acest context al istoriei universale am cercetat, cu interes şi pasiune, 
momentul şi istoria despre care am scris studii şi o Istorie a filosofiei marxiste, 
singura lucrare istorico-filosofică românească de acest gen. Ideea unui Marx mort 
este tot atât de falsă şi absurdă ca aceea a unui Platon, Aristotel, Kant, Hegel, 
Blaga, Noica etc. morţi definitiv pentru cercetare.  

Filosofia lui Marx a fost continuată şi cercetată în Occident, de pildă, cu un 
interes parcă mereu crescând în ultimii ani. Iar, la noi, în locul cercetării, se 
instalează segmentul jalnic al huiduielii, lozincii strigate din rărunchi şi nu idei 
gândite cu metodă şi discernământ. 

În cetate 
După decembrie 1989, unii dintre colegii mei, fie de aceeaşi generaţie cu 

mine, fie ceva mai tineri sau mai în vârstă decât subsemnatul, au devenit amnezici 
în privinţa altor forme ale activităţii lor ori autori ai unei biografii care nu le-a 
aparţinut, dar care trece pentru ei cu atât mai adevărată cu cât este mai îndepărtată 
de cea reală. Ce este încă mai interesant? Încercarea unora dintre vechii bolşevici, 
angajaţi ai tuturor formelor de mistificare a adevărurilor, de a se prezenta cu 
înfăţişarea dizidentului faţă de vechiul regim. Că au fost politruci, iar nu oameni 
politici, propagandişti zeloşi ai dogmatismului, iar nu ai unor idei umaniste, 
membrii permanenţi în atâtea comitete, care şi-au avut unele, totuşi, rostul lor, ei se 
fac a le uita pe toate sau, după caz, ajung să se prezinte ca un fel de ilegalişti ai 
,,idealurilor democratice”, sabotori ,,din interior” ai comunismului etc. Asemenea 
procedee mi se par jocuri primitive, dovezi incontestabile ale dorinţei de parvenire 
şi ale unei penibile, ruşinoase laşităţi. 

În ceea ce mă priveşte, îmi asum trecutul vieţii mele, aşa cum a fost el, cu 
responsabilităţile pe care le-am avut de-a lungul anilor, cu dimensiuni bune şi rele 
ale acestora, iar, în toate, cu scopul care le-a însoţit. 

Am avut responsabilităţi importante pentru anii şaptezeci-optzeci în contextul 
Universităţii bucureştene. Aşa, de pildă, am fost membru al Consiliului profesoral 
al Facultăţii de Filosofie pentru o perioadă cuprinsă între 1967 şi 1989, membru al 
Senatului Universităţii (aproximativ două decenii), membru al Biroului Senatului 
Universităţii (1970-1974), când am fost şi secretar al Comitetului de Partid al 
Universităţii şi, de asemenea, o dată, membru al Biroului Comitetului Universitar, 
ca şi membru al Comitetului de Partid al C.U.B. (1970-1979). 

Altcândva, în alt spaţiu, cu o altă destinaţie decât cea de faţă, voi relata pe 
larg care anume acţiuni au fost iniţiate de subsemnatul, ce rol mi-am asumat şi ce 
implicaţii au avut acestea asupra atmosferei din Universitatea Bucureşti, a relaţiilor 
dintre Universitate şi organele ierarhice ,,superioare” Universităţii.  

Fără să ignor limitele şi dificultăţile trăite, cele care au însoţit istoria 
Universităţii în anii ’60-’80, caracterul nefast al totalitarismului, vânătoarea de 
conştiinţe din anii ’50-’60, anii de temniţă la care au fost condamnaţi studenţi de la 
Filosofie, prieteni de-ai mei, unii dintre ei, faptul că am asistat direct la grozăvia 
proceselor politice intentate colegilor mei, că am fost supus torturii politice în 
cadrul unor şedinţe U.T.C prezidate de oameni care, mai târziu, s-au ,,convertit”, 
asemenea Apostolului Pavel, peste noapte, adică, la ,,democraţie”, deci fără să 
ignor atâtea grave şi dureroase întâmplări reale şi socotind că ele trebuie explicate 
pe larg chiar de mine însumi, în calitate de martor şi subiect al acţiunii lor, voi 
menţiona, în cele ce urmează, doar câteva date, care mi se par importante pentru 
înţelegerea corectă atât a istoriei aceleia, cât şi a vieţii unora dintre cei care am 
trăit-o mai abstract, dincolo de ea, înlăuntrul ei. 
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Aş sublinia, în primul rând, o idee cu caracter general, una care este obligatorie 
pentru un cercetător avizat al istoriei societăţii umane şi al istoriei culturii. Este 
vorba anume de caracterul profund eronat, fals şi denaturat al reprezentării – idee, 
al acestui clişeu care mărturiseşte despre ce pot înfăptui ignoranţa şi reaua ştiinţă 
atunci când îşi dau mâna cu amoralitatea, deci al acestui clişeu în care sunt pictate 
epoci istorice bântuite în exclusivitate de rău, decădere, abnorm, întuneric, 
decădere absolută a valorilor pozitive ş.a.m.d. Această reprezentare-idee sau clişeu 
ideologic reprezintă tot ce poate fi mai corupt în ordinea înţelegerii şi interpretării 
vieţii istorice. În realitate, nici o perioadă din istoria umanităţii nu a fost monolitic 
rea, bloc de întuneric, concentrat absolut al răului. Imaginea în cauză revine însă, 
deseori, în variate interpretări ale vieţii istorice, ceea ce nu le face mai adevărate, ci 
le arată doar durabilitatea explicabilă prin nevoile resimţite de grupuri umane de a 
arunca anateme asupra unor vremuri pentru ca, astfel, propria lor imagine şi ideo-
logie să pară curate, pure, vrednice de oameni etc. etc. 

În virtutea acestei consideraţii, simt necesitatea să menţionez că, deşi 
Universitatea din Bucureşti a trecut prin perioade dificile, a avut şi împliniri remar-
cabile în ordinea calităţii învăţământului, a cercetării ştiinţifice, unele dintre şcolile 
sale avându-şi continuatori străluciţi în perioada arbitrar desfiinţată de către voinţe 
arbitrare. Poate că pare ciudat, dar este un adevăr, pentru mine incontestabil, că în 
Universitatea din Bucureşti, în anii ’66-’88, a existat o rodnică şi responsabilă 
asumare, din partea unor cadre didactice, a stăvilirii pătrunderii dogmatismului, a 
birocraţiei politice, a spiritului propriu unor activităţi de partid în treburile proprii 
acestei instituţii. În ceea ce mă priveşte, am aparţinut tocmai acestei categorii a 
cadrelor didactice, care nu se înspăimânta de voluntarismul unor activişti, de aro-
ganţa şi pretenţia lor de a da indicaţii în domenii pentru care valoarea şi competenţa 
lor erau nule. 

Adeseori, de cele mai multe ori de fapt, m-am împotrivit făţiş, direct, cum nu 
a făcut-o nici unul dintre cei care pe atunci aveau responsabilităţi chiar şi mai mari 
decât ale mele, iar azi uită total de ascunderile la care recurgeau şi de aprobările 
entuziasmante pe care nu ezitau să le scoată în evidenţă în prezenţa autorităţilor – 
acelor măsuri care ar fi lovit greu în fiinţa Universităţii sau a Facultăţii de Filosofie. 
Despre toate acestea şi altele încă, într-o carte care va fi publicată nu peste multă 
vreme. 

Totuşi, să consemnez de pe acum că sunt de notorietate intervenţiile pe care 
le-am avut la M.I. în prezenţa ministrului acestuia, cele din Senatul Universităţii 
când erau prezente autorităţi politice sau, pentru a reduce exemplele, sunt tot astfel, 
de notorietate publică adică, fapte cunoscute pe atunci de societatea românească, 
cel puţin două pe care, deşi nu-mi face plăcere să mi le reamintesc, o fac pentru că, 
iată, ceva nu mă lasă să tac tocmai în acest moment. Este vorba, mai întâi, de 
intervenţia din 1970 la Conferinţa Naţională a P.C.R. când, în prezenţa lui Paul 
Niculescu-Mizil care prezida şedinţa, dar şi a altora desigur, am spus, referindu-mă 
la cauzele pentru care filosofia românească nu se află acolo unde i-ar fi fost locul, 
că una dintre cauzele acestei stări rezidă în eliminarea, în 1948, la reforma 
învăţământului, din învăţământul superior românesc a marilor sale valori şi am 
exemplificat adăugând o consideraţie care a produs uluirea sălii: în locul marilor 
valori au venit toboşari, violonişti, frizeri, dentişti etc. Îmi amintesc: în pauză, în 
jurul meu, se făcuse vid! Nu mă mai cunoştea nimeni. Nici măcar colegii mei de la 
Universitate. Doar un singur personaj s-a apropiat de mine, m-a bătut superior şi 
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condescendent pe umăr, spunându-mi limpede (expresia mi-o amintesc perfect): 
,,Tinere, nu ai înţeles necesitatea istorică”. Zisa îi aparţinea celebrului Valter 
Roman, tatăl nu mai puţin celebrului Petre Roman. Expresia în cauză mi-a provocat 
mânia. Mi se părea că este o infamie ca tocmai el, care a fost unul dintre torţionarii 
culturii şi filosofiei româneşti, să-şi permită să-mi dea lecţii despre ce a însemnat 
necesitatea istorică pentru învăţământul filosofic românesc. Aşa încât i-am replicat: 
,,De ce era o necesitate istorică izgonirea din şcoală a lui Blaga sau Mircea Florian, 
ca să dau doar două din atâtea multe exemple?”. 

Să adaug că isprava aceasta a venit imediat după ce, doar cu câteva săptămâni 
în urma lucrărilor Conferinţei, m-am ridicat la o altă Conferinţă, cea a Municipiului 
Bucureşti, împotriva alegerii în C.C al P.C.R. a unei personalităţi de marcă a vieţii 
politice şi filosofice, Athanase Joja, care, deşi profesor la Facultatea de Filosofie, 
şef de catedră, funcţie pentru care încasa o leafă bună, nu făcea fie şi o singură oră 
de curs. Ath. Joja era deja mare om de cultură, fost ministru al învăţământului, 
Preşedinte la Academiei R.S.R. Să te ridici, de capul tău, fără teamă, împotriva 
propunerii alegerii lui ca membru al C.C. al P.C.R., ţinând seama de toate calităţile 
sale, dar şi de faptul că, odată propus cineva, era şi ales, acest act părea a ţine de o 
foarte gravă dezordine a conştiinţei de partid. Aşa era, dar ea îmi aparţinea. Şi a 
avut succes datorită sprijinului venit din ,,sală”, de la o muncitoare care lucra, pare-
mi-se, la întreprinderea ,,7 Noiembrie” (?). Este drept, un mare intelectual, prieten 
de-al meu mai târziu, academicianul Ion Coteanu a obiectat contra punctului meu 
de vedere. Se pot consulta, spre verificarea spuselor mele, ziarele vremii. 
,,Contemporanul” între ele. Supusă la vot, propunerea comisiei ca Ath. Joja să fie 
trecut pe lista candidaţilor C.C. al P.C.R. a căzut, sala votând, în schimb, propu-
nerea mea. Cum judec azi intervenţia mea de atunci? Aceasta e o problemă pe care 
am tratat-o, pe larg, în cartea ce va fi dată în curând, cum am scris mai sus, 
publicităţii. 

Un al doilea fapt, grav şi el. Împreună cu Alexandru Valentin, pe atunci 
prodecan al Facultăţii de Filosofie şi membru în nu mai ştiu câte alte comitete şi 
birouri, am fost chemat la Primul secretar al Comitetului Municipal de Partid care, 
având în faţă o coală de hârtie pe care era scris ceva, a început să citească 21 
(douăzeci şi unu) de nume ale colegilor noştri de la Facultate, spunându-ne, fără să 
clipească măcar – un nemernic – că ei trebuie să părăsească facultatea. Am avut 
atunci senzaţia de scufundare în abis. Toţi îmi erau apropiaţi, îi cunoşteam; unii îmi 
fuseseră profesori, altul coleg, alţii studenţi. M-am văzut în faţa unei imense 
responsabilităţi. Alexandru Valentin arborase un zâmbet care mi s-a părut stupid, 
pentru că părea aprobator. Mai în vârstă mult decât mine, vechi membru de partid, 
venit de la ,,Ştefan Gheorghiu” unde fusese lector, tăcea. 

Atmosfera era realmente lugubră, suprarealistă parcă. Am crezut că trebuie 
spartă. Ceea ce am şi făcut, zicându-i Primului secretar că sunt de acord cu 
propunerea sa, dar cu o condiţie: să-mi treacă numele şi prenumele pe primul loc al 
listei. A încremenit, m-a privit şi m-a întrebat dacă ştiu ce spun. 

La întâlnirea din sediul acela am fost cu unul dintre oamenii faţă de care 
Primul secretar nu era decât un biet naiv: omul la care mă refer nu era altul decât 
colegul meu mai vârstnic, cel cu experienţă de partid, care a tăcut mâlc şi a zâmbit 
aprobator la citirea deciziei. Era, deci, Alexandru Valentin, care, la ieşire, mi-a 
spus: ,,De ce nu v-aţi văzut de treabă?”. 
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Că aşa stau lucrurile a fost confirmat de către el însuşi, într-o şedinţă celebră, 
din 11 ianuarie 1990, desfăşurată în Amfiteatrul V. Conta, când, după ce am relatat 
evenimentul în cauză în faţa unei săli arhipline cu studenţi şi cadre didactice de la 
Filosofie, l-am întrebat, el fiind în sală, dacă este sau nu este adevărat ce spun. Este 
drept, nu am relatat şi ce mi-a zis el la ieşirea din sediul municipalităţii. La 
întrebarea mea a răspuns scurt: ,,Da, e adevărat”. 

Dar, în fond, acestea nu sunt decât ,,activităţile” care vorbesc despre altceva 
decât, să zicem, ce am făcut în folosul nemijlocit al învăţământului în calitate de şef 
de catedră, prodecan, director al Institutului de Filosofie al Academiei. 

După decembrie 1989 am asistat la unul dintre cele mai uluitoare fenomene 
pe care, cred, doar psihologia unei mari părţi a intelectualităţii româneşti a fost 
capabilă să îl producă fără stânjeniri notabile. Este vorba, anume, de ceea ce 
numesc a fi pavelismul de trei parale, ridicol şi tragic, sub numeroase aspecte ale 
sale, al intelectualităţii. Să mă explic. Ştiam că biblicul Pavel (Saul) a devenit, pe 
drumul Damascului, sub efectul spontan al iluminării, din asupritor al creştinilor, 
unul dintre cei mai fervenţi adepţi ai ideilor lui Iisus. Transformarea spirituală a lui 
Pavel este omagiată de creştinism ca eveniment revelatoriu pentru ce i se poate 
întâmpla conştiinţei vinovate când este aleasă de Dumnezeu: o poate face 
purtătoare de Adevăr. 

Am constatat atunci, la sfârşitul lui decembrie 1989 şi în lunile următoare, că 
în lumea românească a apărut o sumedenie de Paveli, inşi convertiţi de la ceea ce 
propovăduiau cu îndârjire până atunci la valori de ei blestemate tot până atunci. 
Am socotit acest pavelism ca pe o rudă apropiată a fricii patologice a unora, ca şi 
pe o penibilă deficienţă a conştiinţei de sine a aceloraşi. 

În ce mă priveşte, am crezut că valorile socialismului autentic, antitotalitar, 
democratic, umanist nu au cum muri. Cum nu este cazul să explic acum care a fost 
procesul intelectual în urma căruia am ajuns la ideea de mai sus, am să notez doar 
că am optat, în 1990, pentru P.S.M., al cărui secretar am fost până în 1995. În 1995, 
împreună cu Tudor Mohora şi încă alte cinci persoane, am înfiinţat Partidul 
Socialist, al cărui vicepreşedinte am fost până în decembrie 1996, când Tudor 
Mohora a hotărât ca P.S. să dea votul său lui Emil Constantinescu, pe care îl 
cunoşteam încă din 1956, dar mai ales de când lucra la Facultatea de Geologie, ca 
pe un ins mediocru, dar capabil de orice pentru a parveni. În anii în care mi-am 
materializat opţiunea am constatat că ideea după care, în politică, morala este o 
pasăre indezirabilă, şi asta chiar şi pentru cei care conduceau mişcarea socialistă 
postdecembristă, este un adevăr irefutabil. Cum, în ce mă priveşte, nu eram dispus 
să abdic de la valorile morale care mi-au călăuzit viaţa, am demisionat din P.S. 

Cred că genul de activităţi prestate în aceste responsabilităţi poate fi 
concentrat-expres într-o propoziţie: nu am împiedicat, ci dimpotrivă, am ajutat 
oamenii să se afirme în meseria lor. Pe unii chiar mai mult decât atât, însă acest 
ultim aspect este atât de sensibil, încât doar îl invoc în această modalitate generală. 

Restul activităţilor? Greu de amintit cu acest prilej. Ele se situează în zona 
unde raţiunile instituţionale nu au căderea să pătrundă. Le voi face să pulseze în 
pagină cu alte prilejuri.  
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• Descartes şi spiritul ştiinţific modern, Bucureşti, 1990. 
• Enciclopedia marilor personalităţi, 3 volume (1999, 2000, 2004), Bucureşti. 

A publicat 80 de articole referitoare la filosofi. 
IV.  Ediţii critice realizate: 
• P. P. Negulescu, Pagini alese, Bucureşti, 1967. 
• C. Rădulescu-Motru, Românismul. Catehismul unei noi spiritualităţi, 

Bucureşti, 1992. 
V.  Studii şi articole publicate în periodice: 
Am publicat peste 450 de studii, articole, recenzii şi cronici, în care, am tratat 

probleme diverse de filosofie, istoria filosofiei universale şi de filosofie românească, în 
prestigioase reviste şi ziare: ,,Revista de Filosofie”, ,,Analele Universităţii 
Bucureşti” – Seria Filosofie, ,,Studii de istoria filosofiei universale”, ,,Forum”, 
,,Contemporanul”, ,,Cronica”, ,,Amfiteatru”, ,,Tomis”, ,,Flacăra”, ,,România Liberă”, 
,,Scânteia tineretului”, ,,Flacăra” lui Adrian Păunescu etc. 
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GH. AL. CAZAN – PROFESOR, CERCETĂTOR, MENTOR 

 
Ioan N. ROŞCA 

 
 
 
Profesorul Gh. Al. Cazan este o personalitate complexă, ilustrându-se nu 

numai în calitate de profesor, ci şi de cercetător de mare prestigiu, de leader formal 
sau/şi informal al unei instituţii, de conducător de doctorat, de om al cetăţii, de 
pater familias, de bun coleg sau prieten, de om de atitudine sau, pur şi simplu, de 
adevărat om.  

I. Pe profesorul Gh. Al. Cazan l-am cunoscut de pe vremea când domnia sa 
era deja cadru didactic la Catedra de Istoria filosofiei, Facultatea de Filosofie a 
Universităţii din Bucureşti, iar eu – student al aceleiaşi facultăţi, promoţia 1963-
1968. L-am audiat în amfiteatrul „Vasile Conta” la susţinerea elegantă a tezei sale 
de doctorat cu tema Metafizica în opera lui Mircea Florian, în sală fiind prezentă şi 
doamna Florian, soţia filosofului. Ne-a predat apoi o oră de curs despre filosofia lui 
Florian, suplinindu-l pe titularul cursului de Istoria filosofiei româneşti, prof.  
C.I. Gulian. Atunci, în locul unei expuneri mai mult decât sumare a unor „elemente” 
filosofice, urmate de aprecieri sociologiste, nu atât dintr-o rea cunoaştere, cât dintr-o 
metodă pe atunci încă în uz, am beneficiat de o expunere articulată a filosofiei lui 
Florian, fără nici un fel de referiri la atitudinile politice ale acestuia, oricum 
exterioare sistemului filosofic. Asemenea expuneri mai întâlnisem doar la cursul de 
Filosofie modernă (regretata conf. univ. Florica Neagoe) şi la cel de Filosofie con-
temporană (prof. univ. Alexandru Boboc, pe atunci conferenţiar) şi la seminariile 
de Filosofie antică (prof. univ. Gh. Vlăduţescu, pe atunci asistent). Era firesc ca, 
peste puţin timp, Gh. Al. Cazan să-şi preia cursul de Filosofie românească, al cărui 
titular a rămas până prin anul 2000, atât timp cât a funcţionat la Facultatea de 
Filosofie a Universităţii din Bucureşti. În paralel, a devenit şi titularul cursului de 
Istoria filosofiei marxiste. Dacă nu am avut privilegiul să-i fiu student, în schimb, 
după licenţă, fiind repartizat la catedra de Istoria filosofiei, am avut şansa să 
conduc seminariile la ambele sale discipline un mare număr de ani şi să mă formez 
prin această activitate, beneficiind şi de experienţa titularului de curs, aşa cum, în 
acelaşi timp, am fructificat şi alte experienţe, având de condus şi  seminarii de 
Filosofie modernă (la cursul preluat, un timp, de C.I. Gulian), de Filosofie contem-
porană (la cursul ţinut de prof. Al. Boboc), sau de Istoria generală a filosofiei (la 
cursul predat studenţilor filologi de prof. I. Banu).  

Trebuie spus de la început că, pe fondul unei anumite deschideri ideologice 
din 1964, accentuată în anii imediat următori, prin prelegerile sale inaugurale, ca şi 
prin primele sale manuale, Gh. Al. Cazan a contribuit, alături de Florica Neagoe, de 
Alexandru Boboc şi Gheorghe Vlăduţescu la trecerea, petrecută în învăţământul 
filosofic universitar din Bucureşti şi din ţară, de la o expunere a concepţiilor 
filosofice pe „elemente”, dintre care unele erau apreciate ca materialiste, iar altele 
ca idealiste, astfel încât dispărea unitatea oricărei concepţii, la reconstituirea oricărui 
sistem filosofic ca un întreg coerent, cu articulaţii logice între domeniile sale 
generale, cel ontologic şi cel gnoseologic, precum şi între acestea şi prelungirile lor 
aplicative, fie ele de filosofia naturii, sau de filosofia istoriei etc.  
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După 1990, odată cu modificările survenite în planul de învăţământ al 
Facultăţii de Filosofie de la învăţământul de stat, Gh. Al. Cazan s-a concentrat 
asupra predării şi cercetării în continuare a Filosofiei româneşti şi şi-a îmbogăţit 
activitatea didactică şi ştiinţifică prin colaborarea sa la Facultatea de Filosofie şi 
Jurnalism a Universităţii Spiru Haret, unde, de la înfiinţarea acestei facultăţi, în 
1991 cu aportul său personal, pe lângă cursul de Filosofie românească, a predat şi 
predă şi în prezent cursul de Filosofie antică. 

Profesorul Gh. Al. Cazan preferă prelegerea liberă, necitită monoton ex 
cathedra, cum se mai întâmplă în alte cazuri, ci construită la faţa locului şi în 
momentul expunerii ei, hic et nunc, dar nu la voia întâmplării şi într-o succesiune 
aleatorie, cum, iarăşi, se mai întâmplă, ci după un plan bine stabilit, într-o ordine 
coerentă, cu idei precise şi argumentate şi cu aprecierile cuvenite. Dacă adăugăm şi 
vocea melodioasă a oratorului, şi pasiunea expunerii, şi limbajul lipsit de emfază, 
dar elevat şi nu lipsit de neologismele cele mai indicate, ne dăm seama că, pentru 
studenţii interesaţi, cursurile sale sunt nu numai instructive, ci şi atractive şi chiar 
captivante.     

II. În activitatea sa ştiinţifică şi de cercetare, care, în opinia mea, se suprapun, 
Gh. Al. Cazan s-a afirmat îndeosebi ca istoric al procesului filosofic din ţara 
noastră. Chiar s-a spus despre el, şi nu de oricine, ci de o voce destul de exersată, 
că este cel mai important istoric al filosofiei româneşti. Fără a face asemenea 
ierarhizări, care, consider, nu pot fi nici prea folositoare, nici întru totul exacte, în 
domeniul spiritului nedispunând de instrumente de măsură de precizie matematică, 
pot însă afirma cu certitudine că este unul din cei mai documentaţi şi temeinici 
cercetători ai fenomenului filosofic românesc. Dovada: cărţile sale care îşi propun 
să reconstituie întreaga evoluţie a filosofiei româneşti, fie în tratatele Istoria filo-
sofiei româneşti (1980) şi Filosofie românească. De la Zalmoxis la Titu Maiorescu 
(2001), fie în exegeze dedicate unuia sau mai multor filosofi români. Dintre filosofi, 
cel mai mult s-a preocupat, în ordina publicării lucrărilor, de Mircea Florian (căruia 
i-a consacrat teza de doctorat, transformată apoi în carte), de Titu Maiorescu (în 
cartea Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu, 2002), de Constantin 
Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu şi Ion Petrovici (trataţi în volumul Dincoace de 
Maiorescu, 2004), apoi, din nou, de Mircea Florian şi, mai nou, de Nae Ionescu, 
ambii abordaţi în volumul intitulat Mircea Florian şi Nae Ionescu. Disputa meta-
fizica datului – metafizica lirică (2006).  

Iată cum m-am referit, cu alte prilejuri, la stilul şi contribuţiile autorului la 
cercetarea filosofiei româneşti.  

Despre prima sa carte, Fundamentul filosofiei la Mircea Florian, apreciam, 
referindu-mă la autorul lucrării, că, „prin analiza amplă şi persuasivă, el ne apare ca 
monograf şi interpret îndrituit al filosofului român” şi adăugam că „o contribuţie ni 
se pare şi faptul că lucrarea conţine à l’œuvre principalele criterii ale valorificării 
filosofiei interbelice româneşti” („Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, 
nr. 1/1971).  

În legătură cu volumul Scufundarea în adâncuri,  mă refeream, între altele, la 
modalitatea complexă a cercetării şi expunerii, care „conjugă analiza logică şi isto-
rică a textelor maioresciene în succesiunea lor cronologică şi raportarea comparativă 
a acestora la sursele lor filosofice…sau la ecourile avute de unele idei maioresciene 
la alţi filosofi” şi „explică unele din constantele gândirii lui Maiorescu prin 
realităţile culturale şi social-politice ale societăţii româneşti din acel timp”. Şi tot 



 17

despre spiritul şi stilul aceleiaşi lucrări, conchideam: „În genere, în reconstituirea şi 
interpretarea întregii filosofii maioresciene Gh. Al. Cazan ocoleşte cu grijă atât 
interpretările encomiastice şi hagiografice, cât şi atitudinile hipercritice şi demola-
toare, cărora le opune un demers critic argumentat şi nuanţat, cu toate acceptările, 
dar şi rezervele cuvenite, şi unele şi altele afirmate cu francheţe, fie cu bucuria 
asentimentului, fie cu plăcerea polemicii sau a ironiei subtile, dar lipsite de orice 
maliţie.” („Opinia naţională”, nr. 355 din 24 februarie 2003).  

Despre penultima sa carte, Dincoace de Maiorescu, arătam că  „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.” Şi adăugam: „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.” Nu neglijam nici faptul 
că „raportarea istorico-logică îi 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 con-
textul socio-cultural în concepţia respectivă.” („Analele Universităţii Bucureşti”, 
seria Filosofie, nr. 7/2005).  

Adaug acum că Gh. Al. Cazan a adus o contribuţie importantă la valorizarea 
concepţiilor filosofice româneşti potrivit criteriilor lor imanente, prin utilizarea 
analizei comparative, care presupune raportarea concepţiei analizate la altele, fie 
contemporane ei, fie imediat anterioare sau ulterioare, pentru a-i stabili noutatea şi 
importanţa în cadrul procesului istorico-filosofic. De asemenea, într-o anumită 
măsură, analizele sale conţin şi o încercare de integrare a concepţiilor filosofice 
româneşti în contextul filosofiei europene şi universale, indicând o direcţie ce se 
cere cultivată mai insistent de viitoarele cercetări. 

Gh. Al. Cazan s-a ilustrat însă nu numai ca exeget al filosofiei româneşti, ci şi 
ca istoric al filosofiei universale. În acest sens, cele mai ample cercetări ale sale  
s-au concretizat în două volume de Introducere în filosofie, vol. 1: Filosofia antică; 
vol. 2: Filosofia medievală şi modernă (Bucureşti, Editura Actami, 1996). Într-o 
cronică publicată la data apariţiei acestei lucrări puneam în evidenţă unele din 
caracteristicile sale. Şi anume, în primul rând, remarcam că „un prim proiect, pe 
care autorul îl urmăreşte cu consecvenţă şi îl realizează în mod pertinent, este acela 
de a reda conţinutul fiecărui sistem filosofic analizat în orizontul său singular, 
ireductibil” şi detaliam modul concret în care  procedează pe linia unei reconstituiri 
cât mai fidele. În al doilea rând, menţionam şi argumentam că un alt obiectiv „este 
acela de a pune în evidenţă nu numai discontinuităţile individualizatoare, ci şi 
filiaţia de idei de la o concepţie filosofică la alta sau, mai larg, de la o orientare la 
alta, sau chiar de la o etapă de gândire la alta.” În fine, în al treilea rând, precizam: 
„Convins că «cerul» ideilor filosofice se sprijină pe «pământ», Gh. Al. Cazan nu reduce 
istoriologia filosofiei la o «istorie a ideilor filosofice», ca şi cum acestea ar fi emise în  
vid, ci urmăreşte să le explice prin premisele lor de ordin spiritual sau, mai profund, 
practic”…, „mai ales în explicarea  unor caracteristici filosofice ale unei orientări  
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în ansamblu sau ale unei întregi perioade”, evitând astfel „capcanele unui sociologism 
îngust şi anemic.” („Analele Universităţii Bucureşti”, seria Filosofie, 1996).  

Trebuie spus că, în contextul preocupărilor sale de istoria filosofiei 
universale, Gh. Al. Cazan este şi un bun cunoscător şi analist al filosofiei marxiste, 
îndeosebi al marxismului genuin, din scrierile de tinereţe ale lui Marx, filosof pe 
care, fără să-l supraevalueze, îl aşază firesc alături de celelalte nume ale calenda-
rului filosofic. 

În personalitatea lui Gh. Al. Cazan dimensiunea cercetătorului se completează 
cu aceea de publicist, exercitată în ultimii ani, cu vervă polemică şi talent, în 
revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”. Ancorat în realitate, spiritul critic al 
publicistului vitriolează pe culturnicii de după 1989 care se cred pionieri ai culturii 
române, negând sau minimalizând realizările anterioare ale creaţiei culturale 
româneşti, în speţă pe cele ale creaţiei filosofice, dar, nu o dată, se exercită, la fel 
de viguros, şi la adresa fenomenelor negative din viaţa politică, din învăţământ, 
sănătate etc., ca şi a celor răspunzători, dar lipsiţi de responsabilitate, din instituţiile 
respective. Cărturarul imprimă substanţă culturală şi temeinic spirit argumentativ 
intervenţiilor sale gazetăreşti, după cum publicistul va fi contribuit şi el la o 
anumită înmlădiere şi accesibilitate a limbajului utilizat în lucrările teoretice. 

III. Pe Gh. Al. Cazan l-am cunoscut îndeaproape şi în ipostaza sa de bun 
organizator al activităţilor legate de învăţământ, în calitatea sa de prodecan al 
Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, de şef al Catedrei de Istoria 
filosofiei, etică şi estetică din cadrul aceleiaşi facultăţi, apoi, între anii 1991 – 2000, 
de decan al Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret, perioadă 
în care, din 1992, i-am fost şi colaborator, ca şef de catedră şi prodecan. Pot spune 
că am colaborat perfect, secretul constând în principiul pe care mi l-a propus şi pe 
care l-am respectat împreună de a ne consulta reciproc şi a ne pune de acord cu 
privire la orice iniţiativă privind problemele importante ale facultăţii şi, desigur, de 
a înştiinţa, ori de câte ori era cazul, conducerea Universităţii şi a solicita spijinul 
necesar. Mărturisesc, de asemenea, că, îndeplinind în prezent funcţia de decan, 
după ce conducerea Facultăţii a fost asigurată un timp de prof. Ion Tudosescu, aplic 
acelaşi principiu deprins de la primul decan şi care presupune acum triunghiul 
decan, prodecan, secretar ştiinţific – şefi de catedră – conducerea Universităţii. Mai 
mult, în condiţiile în care activitatea facultăţii a devenit mult mai complexă, 
triunghiul amintit se transformă şi în patrulater, sau în pentagon, în hexagon şi, în 
genere, în poligon cu un număr variabil de laturi, pentru că, la urma urmei, în 
spiritul pe care l-a promovat şi Profesorul aniversat, ne consultăm cu oricine este 
interesat de bunul mers al facultăţii şi suntem receptivi faţă de orice bună intenţie. 
Menţionez şi faptul că Gh. Al. Cazan a rămas un consilier şi îndrumător al multora 
din activităţile noastre, nu numai neoficial, ci şi oficial, ca  director  al  revistei 
„Analele Universităţii Spiru Haret” – seria Studii de Filosofie sau, pentru unii 
colegi mai tineri, în calitate de conducător de doctorat.   

În finalul acestei succinte prezentări, îi urez profesorului, istoricului filosofiei 
şi directorului revistei Studii de filosofie, colegului şi prietenului nostru Gh. Al. 
Cazan, La mulţi ani cu sănătate  alături de familie şi de cei dragi, noi proiecte şi noi 
împliniri! 
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Gh. Al. CAZAN – ISTORIC AL FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI 

 
Ilie PINTEA 

 
 
 
Profesorul Gh. Al. Cazan are aparenţa unui personaj incomod. Şi mi se pare 

normal să fie considerat aşa, de vreme ce, de când îl cunosc, nu l-am văzut 
niciodată făcând nici măcar cel mai vag efort pentru a fi bine prizat. Dimpotrivă, îi 
ceartă pe mulţi, de la studenţii care nu vădesc apetenţă pentru valorile culturii în 
genere ori pentru cele ale filosofiei, până la tot soiul de mimi care joacă, cu un 
trecător succes, preocupări pentru filosofie şi cultura înaltă. Dar nu despre asta 
vreau să vorbesc. După cum nu vreau să vorbesc acum nici despre activitatea sa 
managerială – laborioasă – prin care a fost benefic multora şi nici despre activitatea 
de istoric al filosofiei universale – laborioasă şi aceasta – deoarece face obiectul 
unui alt demers, săvârşit, în chiar acest număr – cu talentul şi probitatea bine-
cunoscute – de  colega mea Loredana Boşca. 

Ceea ce-mi propun să fac prin acest text de omagiere a Profesorului, cu 
ocazia împlinirii unei bine ascunse vârste, este să arăt – atât cât îmi stă în puteri – 
realizările şi contribuţiile personale ale istoricului filosofiei româneşti, cel pe care 
alte voci, mai competente şi mai avizate decât mine, îl consideră a fi cel mai 
informat şi mai complet dintre cei care s-au exersat în domeniu până acum. 
Intenţionez să fac acest lucru nu atât urmărind chestiuni de conţinut, cât unele de 
natură metodologică. Mă interesează să urmăresc mai mult consideraţiile domniei 
sale în legătură cu probleme precum cea a începuturilor filosofiei româneşti, cea a 
periodizării ei, precum şi unele aspecte legate de activitatea didactică a profesorului 
Cazan.  

Dar să vedem, mai întâi, câteva repere bibliografice. După câteva studii 
publicate în reviste de specialitate şi în volume colective – studii ce au fost, de cele 
mai multe ori, adevărate luări de poziţie în favoarea filosofiei româneşti interbelice, 
mult năpăstuită în vremea stalinismului –, tânărul universitar publică, în 1975, 
prima sa lucrare de anvergură despre filosofia românească. După această Istorie a 
filosofiei româneşti, în 1984, profesorul publică o altă lucrare cu acelaşi titlu la 
Editura Didactică şi Pedagogică, lucrare ce constituie o variantă mai amplă a celei 
dintâi. Dar, cel mai vast proiect realizat de domnia sa în această direcţie este cel pe 
care l-a inaugurat în 2001, prin apariţia lucrării Filosofie românească. De la 
Zamolxis la Titu Maiorescu, prima dintr-o serie ce este continuată  cu Scufundarea 
în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu (2002), iar apoi cu Dincoace de Maiorescu. 
Constantin Rădulescu Motru, P.P. Negulescu, Ion Petrovici…(2004) şi Mircea 
Florian şi Nae Ionescu. Disputa: metafizica datului – metafizica lirică (2006). Sunt 
aşteptate, după acesta din urmă, volume ce vor trata despre Conta şi Gherea, despre 
Blaga şi D.D. Roşca, despre Constantin Noica etc.  

Desigur, activitatea profesorului Cazan pe tărâmul istoriei filosofiei româ-
neşti nu s-a produs pe un teren gol, ci a constituit o continuare şi o firească 
dezvoltare. Acest domeniu de cercetare a fost inaugurat de universitarul clujean 
Marin Ştefănescu, care a publicat, în 1922, lucrarea Filosofia românească. Au 
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urmat, apoi, lucrarea lui Nicolae Bagdasar, intitulată, Istoria filosofiei româneşti, 
din 1940, şi cea a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, din 1946, care poartă titlul Curente şi 
tendinţe în filosofia românească. În afară de acestea, tot la capitolul lucrări cu autor 
singular, mai trebuie amintită şi O istorie a filosofiei româneşti, din 1996, a 
profesorului Ion Ianosi, care nu-şi propune să facă operă de istorie propriu-zisă a 
filosofiei româneşti, ci să realizeze o expunere a acesteia în relaţia ei cu literatura, 
să arate valenţele literare ale textului filosofic. Aşa se explică acel „o” din titlu şi 
tot aşa se explică scurtimea unor capitole dedicate unor filosofi români importanţi 
(Motru, Negulescu, Florian), dar ale căror texte nu excelează prin calităţi literare 
precum cele scrise de un Blaga, Noica, Cioran, Eliade ori Camil Petrescu etc. Mai 
există, bineînţeles, şi alte lucrări de istorie a filosofiei româneşti, dar acestea, fie nu 
au valoare ştiinţifică, fie sunt banale compilaţii, fie nu se ocupă de întregul curs al 
istoriei filosofiei româneşti. De aceea, nu le voi aminti. Dintre cele elaborate de 
colective de autori, menţionez lucrarea Istoria gândirii sociale şi filosofice din 
România, scoasă de Institutul de filosofie la Editura Academiei, în 1964, şi Istoria 
filosofiei româneşti, editată de aceeaşi instituţie în două ediţii: 1972 şi 1985. 

Am prezentat acest context din dorinţa de a înfăţişa contribuţiile profesorului 
Cazan prin comparaţie cu ceea ce s-a realizat până acum în domeniu. Astfel, în 
ceea ce priveşte problema începuturilor filosofiei româneşti, autorul nostru arată că 
aceasta este o chestiune dificilă din mai multe puncte de vedere, cel mai important 
fiind conceptul de filosofie cu care lucrează fiecare istoriograf. În timp ce Marin 
Ştefănescu include în noţiunea de începuturi folclorul, Învăţăturile…lui Neagoe 
Basarab şi scrierile cronicarilor, Nicolae Bagdasar – format la şcoala germană – îşi 
începe Istoria… sa cu Dimitrie Cantemir, autor al unei  filosofii de formă sistematică. 
Lucrarea colectivă din 1964 localizează începuturile filosofiei româneşti în secolul 
XV, la fel ca şi cea din 1972, care gândeşte, în plus, din consideraţiuni istoriste, 
nişte „premise istorice” ale filosofiei româneşti, premise reprezentate de concepţia 
despre viaţă a geto-dacilor, de disputele teologico- filosofice purtate de „călugării 
sciţi” şi episcopii tomitani, precum şi de folclor.  

În ceea ce-l priveşte pe istoricul filosofiei româneşti omagiat acum, trebuie să 
spunem că a fost preocupat de problema începuturilor filosofiei româneşti încă de 
la prima sa lucrare pe această temă (1975). Atunci, domnia sa pune problema în 
discuţie mai mult în treacăt, pentru ca apoi, la ediţia din 1984, această problemă să 
fie aprofundată într-un întreg capitol. În sfârşit, în primul volum din seria evocată 
la începutul acestui articol omagial, chestiunii în discuţie i se acordă o atenţie şi 
mai mare. Ideea cu care domnia sa operează este aceea că începuturile istoriei 
filosofiei româneşti nu trebuie căutate numai în operele filosofice scrise de autori 
români ori în cele ce vehiculează idei de natură filosofică în limba română. Aceste 
începuturi, afirmă autorul, pot fi găsite mult mai departe în timp decât secolul al 
XV-lea. Astfel, făcând distincţie între „filosofia românească” în sens restrâns 
(exprimată în limba română sau de către autori români) şi exprimarea unor idei 
filosofice „la noi”, autorul localizează începuturile filosofiei româneşti în zorii 
culturii şi civilizaţiei geto-dacice. Că la noi s-a făcut filosofie şi în vremuri mai 
vechi, domnia sa o demonstrează prin recurs la două tipuri de surse bibliografice: 
pe de o parte, unele care arată existenţa filosofiei la geto-daci (Herodot, Strabon. 
Clement, Origen, Porphyrios, Iamblichos, Ioardanes), iar pe de altă parte, dialogul 
platonician Charmides, care ne înfăţişează, printre altele, conţinutul acestei filosofii 
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(meditaţii cu privire la suflet, la raporturile dintre parte şi întreg etc.). Pe baza 
acestor texte, profesorul Cazan reconstruieşte o gândire de tip filosofic curentă la 
geto-daci, sau, în orice caz, la reprezentanţii luminaţi ai acestui popor.  

În legătură cu periodizarea, în timp ce M. Ştefănescu recurge la criterii               
rigid-cronologice („filosofia românească în sec. XVII”, „filosofia românească în 
sec. XVIII” etc.), N. Bagdasar combină criteriul sistematic (concepând capitole 
dedicate „filosofiei pure”, „esteticii”, „eticii” etc.) cu cel cronologic. Periodizarea 
propusă de autorii lucrării din 1964 foloseşte criterii şi formule („orânduirea 
feudală”, „descompunerea feudalismului”, „dezvoltarea capitalismului” etc.) pe 
care mai bine le trec sub tăcere, deoarece tinerilor le-ar trezi inutile nedumeriri, iar 
celor care le ştiu deja le-ar provoca o la fel de inutilă oroare. Mai aerisită din alte 
puncte de vedere, Istoria filosofiei româneşti din 1972, periodizează, totuşi, sumar 
şi neclar („epoca medievală”, „epoca modernă” şi „secolul XX”) comiţând inadver-
tenţe şi erori de-a dreptul rizibile uneori. Pentru a exemplifica:  „cultura populară 
tradiţională” este plasată în aşa-numita „epocă medievală”, deşi cultura populară nu 
are, propriu-zis, vârstă; Neagoe Basarab şi Dimitrie Cantemir sunt plasaţi, apoi, în 
aceeaşi ceţoasă medievalitate dimpreună cu „ereziile” şi „ideologia răscoalelor 
ţărăneşti” etc. 

Renunţând în bună măsură la criteriile rigide şi formale (cronologice, siste-
matice, istoriste etc.), profesorul Cazan utilizează în periodizarea propusă de 
domnia sa criterii intrinseci, care ţin de conţinutul concepţiilor filosofice analizate 
şi care operează cu criteriul cronologic într-un mod mai mlădios, aşa cum se şi 
cuvine. Căci o periodizare a istoriei filosofiei nu trebuie să folosească doar criterii 
extrinseci, formale, etapele istoriei filosofiei fiind determinate mai ales de conţi-
nutul concepţiilor. De pildă, când spunem „filosofie medievală” nu ne gândim 
neapărat la „filosofia creată între 500 şi 1500 după Hristos”, ci ne referim la acea 
filosofie care are ca dominantă a sa punerea raţiunii în slujba credinţei. N-am ales 
întâmplător acest exemplu, căci, la fel, Dimitrie Cantemir nu poate fi numit, 
simplu, ca fiind un „medieval”, atâta vreme cât admite „dublul adevăr”, ori chiar 
declară, profund umanist, independenţa raţiunii de credinţă. Ţinând cont de astfel 
de motive, profesorul Cazan consideră că filosofia românească, după perioada 
începuturilor, are drept perioade: umanismul, neoaristotelismul, iluminismul, 
paşoptismul, etc. Mai nou, în ultimul volum publicat  (recenzia acestuia este pre-
zentă în chiar acest număr al revistei noastre), domnia sa a avansat în această 
chestiune a periodizării filosofiei româneşti o formulă curajoasă, care desemnează 
acea perioadă din istoria filosofiei româneşti pe care o numim îndeobşte „filosofie 
românească interbelică”. Această perioadă este numită acum „filosofie clasică 
românească”, ceea ce implică o evaluare generală a întregii filosofii româneşti de 
până acum şi avansarea ideii că ea a atins, prin Blaga, Florian, Motru, Negulescu, 
Noica etc. culmi greu de depăşit.  

Un alt aspect ce trebuie evidenţiat în activitatea istoricului omagiat este cel 
didactic. Încă de la începutul activităţii universitare (1960), a ţinut seminarii de 
filosofie românească (alături de cele de filosofie universală şi filosofie marxistă), 
iar apoi, odată cu accederea la gradul de lector (1964), a predat şi cursurile de 
specialitate la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Din 1991, 
înfiinţând Facultatea de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret, predă şi 
aici aceste cursuri. Având în vedere că istoria filosofiei româneşti este obiect de 
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studiu universitar abia din 1957, putem spune că vârsta obiectului coincide 
îndeaproape cu perioada de activitate universitară a Profesorului. În tot acest 
răstimp, domnia sa a apărat statutul disciplinei în faţa a tot felul de exponenţi ai 
„sentimentului românesc al urii de sine”:  eficienţi „organizatori” ai învăţământului 
universitar; harnici detractori ai capacităţii româneşti de a cugeta filosofic; studenţi 
abulici, vrăjiţi de discursurile celor de mai sus; cititori ai revistelor culturale în care 
publică aceleaşi pomenite „muze” etc.  Dar, poate că cel mai important aspect  al 
activităţii didactice a Profesorului îl constituie faptul că – mai  nou şi graţie 
domniei sale – istoria filosofiei româneşti a devenit un adevărat domeniu de studii 
doctorale, din ce în ce mai mulţi doctoranzi alegând teme de istoria filosofiei 
româneşti pentru tezele pe care le vizează.   

Nu ne mai rămâne, în încheierea acestui articol, decât să-i urăm omului, 
profesorului şi istoricului filosofiei Gh. Al. Cazan ani mulţi şi putere de muncă, 
pentru a-şi încheia toate proiectele pe care şi le-a propus, atât pentru sine cât şi 
pentru cei ce-l înconjoară. 
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PANTA NENIKIKAMEN, DOMNULE PROFESOR! 

 
Loredana BOŞCA 

 
 
 
Pe domnul profesor Gh. Al. Cazan l-am cunoscut în anul 1993, an în care, 

studentă fiind la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, am audiat cursul 
domniei sale de filosofie românească. Gândindu-mă la profesorii mei, profesori 
buni, spirite atât de deosebite că sunt rare, oameni de mare caracter, de la care am 
învăţat, înainte de orice, fidelitatea faţă de ideea valoroasă şi bine argumentată, 
aduc astăzi o mărturie, din punct de vedere moral şi intelectual, despre perso-
nalitatea profesorului meu de filosofie românească. 

Chiar şi acum, când scriu aceste rânduri, încerc să ţin seama de un principiu 
al rostirii adevărate pe care îl preţuieşte în mod deosebit: simplitatea. Domnului 
profesor nu-i plac truismele, expresia „umflată”, clişeele, falsa erudiţie. Am învăţat 
în timp, de la domnia sa, să le recunosc şi să le ocolesc şi eu, dar, mai important 
poate, am înţeles că trăim după cum gândim şi invers. Primul lucru care mi-a atras 
atenţia a fost inepuizabila capacitate a domniei sale de a construi o relaţie frumoasă 
cu studenţii săi. Spiritul riguros de observaţie al omului care dispune de o 
remarcabilă documentare, capacitatea de a investiga sub toate aspectele problema 
filosofică de care se ocupă, darul aparte al sintezei şi al construcţiei s-au îmbinat 
fericit cu căldura omului, cum aveam să descopăr şi mai târziu.  

Într-adevăr, în 1996, la terminarea facultăţii, am devenit preparator, apoi 
asistent universitar la disciplina Filosofie antică şi medievală, titularul cursului 
fiind domnul profesor Cazan. Îmi amintesc cu mare plăcere de o întâmplare exem-
plară, în fond, pentru modestia elegantă a domnului profesor. Cum era uzanţa, ca 
preparator, am mers să audiez, alături de studenţii anului I, cursul domniei sale. A 
fost prima încercare, dar şi ultima. La capătul celor două ore, mi-a spus: „Sunt 
lucruri pe care le ştii. Mergi şi citeşte ce te interesează pe tine sau ceea ce nu ştii”. 
Ce nu ştie domnul profesor este că am trăit o experienţă inedită: aceea de a-l audia 
în ipostaza de istoric al filosofiei universale, ipostază sub care nu îl cunoscusem. 
Mi s-a revelat atunci, la acel curs introductiv, un apologet îndârjit al istoriei 
filosofiei, într-un moment în care legitimitatea şi importanţa studiului ei erau puse 
între paranteze neconcluziv de către alţii.  

Domnul profesor nu poate concepe iniţierea în studiul istoriei filosofiei fără 
lămurirea precisă a obiectului şi metodelor acestei discipline, precum şi a raportului 
istoriei cu filosofia, după cum nu poate accepta posibilitatea unei construcţii 
filosofice valoroase în afara unei adecvate cunoaşteri a istoriei filosofiei. Aşa cum 
a dovedit-o şi cursul tipărit, filosofia antică nu se reduce, pentru domnul profesor 
Cazan, la analiza a ceea ce inspirat numeşte ,,minunea greacă”, cu toate aspectele 
spirituale care o însoţesc şi o urmează, ci impune şi studiul aplicat şi substanţial 
asupra a ceea ce am putea numi cugetare orientală, fie ea mesopotamiană, egip-
teană, chineză sau indiană. Alături de acestea, filosofia elenistă, filosofia romană, 
filosofia antichităţii târzii sau a pre-evului mediu, precum şi filosofia medievală, cu 
aspecte care privesc nu numai filosofia propriu-zisă şi logica, dar şi teologia sau 
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mistica, întregesc o viziune clar rotunjită şi exprimată despre tot ce a durat mai bun 
cugetarea omenească a vremurilor trecute. Se vădesc aici calităţile intelectuale 
deosebite ale domnului profesor: rigoarea informaţiei de specialitate, adâncimea ei, 
spiritul critic, abilitatea de a defini cu precizie concepte fundamentale ale filosofiei, 
analiza fină şi în termeni de originalitate, precum şi ştiinţa de a stabili convergenţe 
surprinzătoare între tipuri de gândire aparent distincte. Aceleaşi stringenţe ale 
analizei şi discursului filosofic, pe care le-am întâlnit în scrierile lui Mircea Florian, 
le regăsim şi în lucrările filosofice ale domnului profesor Cazan: preferinţa pentru 
judicioasa argumentare, prudenţa în avansarea oricărei ipoteze, măsura în concluzii.  

De altfel, cine nu l-a auzit pe domnul profesor povestind despre cei care au 
marcat pentru totdeauna formarea sa intelectuală? Cu câtă plăcere, emoţie şi 
respect povesteşte despre profesorii domniei sale nu ştiu decât cei care îi stau în 
preajmă şi care ajung, astfel, să fie martori târzii ai gândului bun pe care numai un 
om de mare caracter îl îndreaptă spre cei ce nu mai sunt. Acelaşi om, atunci când 
rememorează întâmplări legate de indivizi care i-au rănit încrederea sau care l-au 
îngrozit prin lipsa de verticalitate, nu lasă impresia că-i judecă pe aceia, ci, mai 
degrabă, că se povesteşte pe sine, sub aspectul opţiunilor sale morale. ,,Trebuie să 
ştiţi cum a fost. Voi nu ştiţi, sunteţi prea tineri”, ne spune mereu, atunci când 
doreşte să se cunoască adevărul în legătură cu situaţii care au ajuns până la noi într-o 
formă mistificată.  

Şi mai are domnul profesor o calitate excepţională. Într-o manieră ale cărei 
contururi nu-mi sunt clare nici până acum, domnia sa ştie când să ajute, cum să 
ajute, de multe ori înainte chiar de a i se cere. Nu cred că a existat situaţie în care 
domnul profesor să nu întindă o mână de ajutor, să nu intervină, să nu sprijine, 
într-un cuvânt, să nu fi fost prezent în toate întâmplările noastre de viaţă, fie ele 
profesionale, fie ele personale. Omul, care ieri ne-a fost profesor, este astăzi, dacă 
îmi este îngăduit s-o spun, prietenul nostru.  

Mi-am dorit să insist asupra acestor lucruri, acum, la ceas aniversar, pentru că 
nu de oameni instruiţi ducem lipsa, ci de oameni verticali. Fără îndoială, domnul 
profesor Cazan este un model demn de urmat atât ca profesor, prin eleganţa şi 
profunzimea spiritului său, cât şi ca om, ştiind totdeauna măsura preciză a 
seriozităţii, fermităţii şi a bunătăţii exemplare. Ar fi multe de încredinţat foii albe 
de hârtie, însă voi trece sub tăcere lucruri încă şi mai mari, întrucât, în modestia sa, 
domnul profesor se însoţeşte greu cu lauda sau cu mărirea. Dar şi pentru că unii, 
suflete mici şi minţi înguste, iscusiţii ,,căţărători” ai vieţii noastre culturale sau 
publice, pe care nu i-a ajutat în atingerea scopurilor lor, vor găsi potrivit să 
antipatizeze un om preţuit şi iubit pentru calităţile sale. 

Cineva spusese odată că cel mai trist lucru este să-i întreci pe toţi rămânând 
mereu în urma ta. Domnul profesor face parte, însă, dintr-o altă categorie, a 
oamenilor care nu-şi rămân niciodată în urmă, câştigând admiraţia, respectul şi 
afecţiunea noastră. 

Panta nenikikamen, domnule profesor! 
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Istoria filosofiei româneşti 
 
 

CONCEPTUL DE SPAŢIU CULTURAL LA FROBENIUS,  
SPENGLER ŞI BLAGA 

 
Ioan N. ROŞCA 

 
 
 
Filosoful modern care a deschis calea poziţiilor culturaliste despre spaţiu şi 

timp a fost Kant. În ce priveşte ideea de timp, nu sunt de ignorat nici alte premise, 
fie moderne, fie întâlnite în filosofia medievală, la Augustin, sau şi în vechea filo-
sofie, de exemplu, în cugetările lui Seneca. Dar, mutând (teoretic, fireşte) spaţiul şi 
timpul de pe planul extern, obiectiv pe cel intern, subiectiv, Kant are meritul de a şi 
justifica această transpoziţie prin mai multe „probe” (cele cinci argumente). Iată de 
ce, de la Kant încoace, nu se mai poate trece, nici măcar cu ochii închişi, peste 
ideea că spaţiul şi timpul sunt şi forme a priori, şi anume intuiţii a priori ale 
sensibilităţii umane, altfel spus, ale puterii noastre de reprezentare. Într-adevăr, 
dacă închidem ochii, sau dacă îi ţinem deschişi, oricum nu ne putem imagina ceva 
real care să nu aibă întindere şi durată, fie ele şi infinitezimale. Iar cum pe repre-
zentări (sau fenomene, cum le mai numeşte autorul Criticii raţiunii pure) se înalţă 
conceptele cu care operează ştiinţa, explicaţia kantiană sugerează deja că spaţiul şi 
timpul pot fi privite şi ca forme definitorii ale culturii ştiinţifice, ale aritmeticii şi 
geometriei, ale fizicii etc.  

Kant nu şi-a mai pus întrebarea dacă aceste forme subiective ale spaţiului şi 
timpului sunt dependente, genetic, de cele obiective, pentru că el s-a preocupat de 
funcţionalitatea, nu de geneza formelor respective, dar întrebarea a primit un 
răspuns afirmativ şi argumentat în secolul al XX-lea în Psihologia genetică a lui 
Jean Piaget.  

Ceea ce i s-a obiectat pe drept cuvânt lui Kant a fost însă faptul că el a 
atribuit spaţiului şi timpului subiectiv caracter omogen, identic pentru orice subiect 
cognitiv. În această privinţă, aşa cum s-a observat, el a aplicat subiectivităţii umane 
teza pe care Newton o afirmase cu privire la lumea externă, şi anume ideea despre 
un spaţiu şi timp cu caracter absolut, drept cadre sau receptacole independente de 
lucrurile şi procesele care se desfăşoară în interiorul acestor cadre. Astfel, dacă 
lucrurile ar pieri, ar mai rămâne totuşi o întindere pură sau, respectiv, o durată pură. 
Ce-i drept, în acelaşi timp cu fizicianul englez, filosoful german Leibniz proiecta o 
viziune relaţionistă asupra spaţiului şi timpului obiectiv, dar nici el nu ajunsese să 
susţină variabilitatea acestora.  

Precum se ştie, după câţiva ani de la încheierea operei kantiene, Gauss a 
contrazis ideea unui spaţiu omogen, descoperind prima geometrie neeuclidiană, 
prin care a demonstrat că există mai multe spaţii tridimensionale apriorice, dar 
neintuitive. Ulterior, prin teoria sa a relativităţii, Einstein a infirmat nu numai ideea 
unui spaţiu obiectiv omogen, ci şi pe aceea, corelativă, de timp omogen.  

Cât priveşte spaţiul şi timpul subiectiv, unii teoreticieni ai artei sau filosofi ai 
culturii, îndeosebi germanii Frobenius şi Spengler, au argumentat, la rândul lor, că viziu-
nea despre spaţiu nu este aceeaşi în toate culturile, iar filosoful român Lucian Blaga, 
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care a dezvoltat ideile celor doi precursori amintiţi, a arătat că există diferite 
proiecţii culturale nu numai despre spaţiu, ci şi despre timp. În acelaşi sens, dintre 
filosofii români, Constantin Rădulescu-Motru, în lucrarea sa Timp şi destin (1940), 
a  adus contribuţii semnificative privind specificul timpului social-istoric, Mircea 
Eliade a avansat idei originale atât despre spaţiul sacru, în lucrările Comentarii la 
legenda Meşterului Manole (1943), Mitul eternei reîntoarceri (1949) Tratat de 
istoria religiilor (1949), Aspecte ale mitului (1963), Sacrul şi profanul (1965) ş.a., 
cât şi despre timpul sacru, în aceleaşi lucrări, exceptând Comentariile din 1943, în 
care, preocupându-se numai de spaţiul sacru, îl identificase cu aşa-numitul „loc 
central”. Mircea Vulcănescu s-a referit pe larg în opera sa filosofică Dimensiunea 
românească a existenţei (conferinţă din 1943, publicată în volum în 1991) la sensul 
acordat de mentalitatea populară românească termenilor de „loc” şi „vreme”, iar 
Vasile Băncilă, în eseul său Spaţiul Bărăganului, şi-a propus o completare a teoriei 
blagiene a spaţiului mioritic mai ales cu ideea infinităţii spaţiului la români, idee 
care, de fapt, era implicată şi în concepţia lui Blaga, întrucât acesta considera că 
spaţiul ondulat este, totodată, nelimitat. 

În teoria spaţiului cultural, care ne preocupă acum, concepţia lui Frobenius şi 
cea a lui Spengler sunt similare, ele cuprinzând acelaşi filon kantian şi aceleaşi 
mari diferenţe faţă de teoria lui Kant. Aşa cum remarca şi Blaga, ambele consideră 
că intuiţia spaţiului constituie factorul determinant al unei culturi şi, de asemenea, 
ambele preiau din kantianism ideea că spaţiul aparţine subiectivităţii conştiente şi 
creatoare. Spre deosebire de Kant, cei doi filosofi germani ai culturii consideră însă 
că actul intuitiv al spaţiului este nu absolut şi invariabil, ci relativ şi variabil, 
înţelegându-l ca pe un sentiment generat de spaţiul geografic al unei anumite 
comunităţi culturale.  

Şi anume, analizând spiritualitatea Africii, Frobenius distingea între cultura 
hamită şi cultura etiopiană. Prima era definită de el prin sentimentul spaţiului-
peşteră. Cea de-a doua, extinsă în centrul Africii, era caracterizată prin sentimentul 
spaţiului infinit. Mai general, el considera că europeanul occidental trăieşte în 
sentimentul infinitului, iar orientalul – în sentimentul peşterii sau al spaţiului-boltă.  

Spengler, s-a preocupat îndeosebi de cultura europeană şi de cea arabă, al 
cărei stil el l-a pus prima dată în evidenţă. În perimetrul spiritualităţii europeane a 
delimitat foarte net, până la a le separa complet, cultura antică şi cultura occi-
dentală. A definit cultura antică exclusiv prin spiritul apolinic, care, precum se ştie, 
pune accent cognitiv pe ceea ce este individual şi pe relaţiile cauzale dintre lucruri, 
şi, deci, spaţial, este centrat pe corp, ca spaţiu finit, ca în statuile greceşti, în geo-
metria corpurilor a lui Euclid, în frescele lui Polignot (cel care a pictat şi porticul 
unde Zenon profesa stoicismul) etc. Dimpotrivă, a caracterizat cultura occidentală 
ca fiind prin excelenţă faustică sau, în limbaj nietzschean, dionisiacă, adică axată 
cognitiv pe ceea ce este universal, şi, ca urmare, a conchis că, spaţial, exprimă  
infinitul tridimensional, ca în matematica infinitului, în picturile de largi perspec-
tive ale lui Rembrandt, în expansiunile ştiinţifice şi filosofice etc.  Cultura arabă ar 
avea ca simbol spaţial peştera boltită (din arhitectura cu cupole), care ar fi dominat 
şi creştinismul până prin anul 900. Totodată, Spengler schiţează, fără a detalia, şi 
simbolurile spaţiale ale altor culturi: cultura egipteană – drumul labirintic, cultura 
chineză – drumul în natură, cultura rusă – planul nemărginit. 

Analizând mai multe culturi, concepţia lui Spengler este, evident, mai complexă 
decât cea a lui Frobenius. El ilustrează specificul marilor culturi cu exemple din 
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istoria picturii, a sculpturii, a literaturii, a ştiinţelor şi filosofiei, a religiei etc. De 
altfel, el impresionează prin enciclopedismul său, care ne aminteşte de neobişnuita 
erudiţie pe care o avusese, mai înainte, Hegel. De aceea, cu atât mai surprinzător 
este faptul că ignoră creaţiile dionisiace ale culturii antice şi pe cele apolinice ale 
culturii occidentale, eliminând, astfel, din cea dintâi, un anumit sentiment al 
infinitului, iar din cea de-a doua, ca şi Frobenius –, un anumit sentiment al finitului.   

Revenind asupra esenţei celor două teorii, vom observa că, în  ambele, un 
anumit spaţiu cultural, ca sentiment conştient şi creator, fiind emblematic pentru o 
anumită cultură, este un sentiment reprezentativ şi pentru spaţiul geografic în care 
s-a plămădit cultura respectivă. În consecinţă, Frobenius se referă frecvent la 
corespondenţa dintre spaţiul cultural şi cel geografic. În acest sens, afirmă: „forma 
de cultură este condiţionată spaţial în dimensiunile ei de fapte geografice şi 
reprezintă în acestea o realitate”.1 Uneori, Spengler este şi el tentat să stabilească o 
analogie între cele două ipostaze ale spaţiului. De exemplu, potrivit lui, „fiinţa 
euclidiană a culturii antice este misterios legată de numeroasele insuliţe şi promon-
torii din Marea Egee, aşa cum pasiunea occidentală, bolnavă permanent de infinit, 
este legată de întinsele câmpii burgunde, france şi saxone”2. Dar nici unul din cei 
doi teoreticieni nu conchide în mod categoric că, în identitatea sa, un anumit spaţiu 
cultural ar fi o simplă calchiere prin reprezentare şi sentiment a unui anumit spaţiu 
geografic, căci acesta, oricât de unitar şi de analog celui reprezentat, prezintă şi o 
mulţime de aspecte caleidoscopice. Dimpotrivă, Spengler afirmă expres că „natura 
este de fiecare dată o funcţie a culturii”3 şi că „numai sentimentul cosmic al occi-
dentalului a creat ideea de spaţiu nemărginit cu sisteme infinite de stele fixe şi cu 
distanţe ce depăşesc orice capacitate optică”.4 

Apreciem că, pe drumul deschis de apriorismul kantian, Frobenius şi, îndeosebi, 
Spengler au reuşit să evidenţieze faptul că fiecare mare cultură are o anumită 
viziune spaţială proprie, în funcţie de un anumit sentiment specific al spaţiului. 
Dar, teoretic, ei n-au delimitat suficient de clar spaţiul spiritual al unei anumite 
culturi de spaţiul geografic în care se manifestă cultura respectivă. De aceea, aşa 
cum observă Lucian Blaga, ei n-au reuşit să explice: 1) coexistenţa mai multor culturi 
în acelaşi spaţiu geografic; 2) faptul că acelaşi spaţiu cultural poate fi afirmat în 
spaţii geografice diferite. De asemenea, considerând că spaţiul spiritual este singurul 
factor determinant al unei culturi, ei, arată Blaga, n-au explicat 3) de ce aceeaşi 
viziune spaţială poate să fie factor determinant în diverse culturi; de exemplu, de ce 
viziunea infinitului tridimensional este specifică nu numai culturii europene, ci şi 
indianismului. În fine, o altă dificultate, relevată de Blaga, este aceea că, originând 
fiecare cultură, cu viziunea ei spaţială specifică, într-un suflet cultural, mai presus 
de indivizi, dar care îşi pune pecetea exclusiv pe indivizii unei anumite regiuni 
istorice sau geografice, cei doi filosofi ai culturi, şi în special Spengler, 4) au ajuns 
la ideea, contrazisă de realitate, despre incomunicarea sau impermeabilitatea culturilor. 

 În ceea ce ne priveşte, apreciem că, de la Kant la morfologii culturii, ideea 
de spaţiu cultural a cunoscut o evoluţie sinuoasă. Kant a încetăţenit ideea de spaţiu 

1 Leo Frobenius, Paideuma. Schiţă a unei doctrine a culturii şi a sufletului, Bucureşti, 
Editura Meridiane, 1985, p. 187. 

2 Oswald Spengler, Declinul Occidentului, Craiova, Editura Beladi, 1996, p. 283. 
3 Ibidem, p. 236. 
4 Ibidem, p. 240. 
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subiectiv, dar, considerându-l absolut, n-a ţinut seama de variabilitatea acestuia de 
la o cultură la alta (între altele, şi pentru că la el spaţiul aparţinea doar reprezentării 
generice, nu şi afectivităţii, care, prin excelenţă, se particularizează). Morfologii 
germani ai culturii au argumentat caracterul variabil al spaţiului cultural, dar, pe de 
o parte, l-au apropiat până la indistincţie de reprezentarea şi sentimentul unui 
anumit spaţiu geografic, iar pe de altă parte, au absolutizat acest caracter eterogen 
(întrucâtva şi din cauza sau tocmai din cauza admiterii unei unităţi organice între 
spiritual şi geografic, sub forma unui „duh al pământului”), ajungând la ideea 
incomunicabilităţii culturilor (sau, cel puţin, a marilor culturi).  

În plus, în consonanţă cu ideile blagiene, putem observa că explicaţiile  
morfologice date spaţiului cultural nu au suficientă rigoare ştiinţifică, întrucât: 1) 
tind să explice un anumit sentiment al spaţiului prin  reprezentările, oricum etero-
gene, legate de un anumit spaţiu geografic, în timp ce ştiinţa explică, dimpotrivă, 
diversitatea printr-un factor unificator; 2) absolutizând caracterul variabil al spaţiului 
cultural, nu pot explica unele fenomene reale ale culturii, între care cele relevate de 
Blaga: influenţele şi comunicarea dintre culturi, schimbarea sentimentului spaţial 
de la etapa antică la etapa modernă a culturii europene, particularizarea sentimentului 
spaţial comunitar la membrii respectivei comunităţi culturale şi altele; 3) au un 
nucleu teoretic restrâns la maximum, întrucât reduc factorii principali ai unui anumit 
stil cultural la factorul spaţial; 4) cuprind anumite ambiguităţi, oscilaţii, incongruenţe, 
cum ar fi pendularea între accentul pus pe caracterul absolut al unui anumit spaţiu 
cultural şi corelarea acestuia cu spaţiul geografic corespunzător, simbolizarea atât a 
culturii occidentale, cât şi a celei indiene prin spaţiul infinit tridimensional şi 
susţinerea incomunicabilităţii celor două culturi etc. 

Prin concepţia sa despre orizontul spaţial al culturii, Lucian Blaga are atât 
meritul de a conserva ideea preţioasă a variabilităţii spaţiului cultural, cât şi pe 
acela de a o integra în alt sistem explicativ, acela al noologiei abisale, astfel încât: 
1) nu mai pune în dependenţă explicativă spaţiul cultural de cel geografic; 2) nu-l 
mai absolutizează şi, deci, nu mai admite incomunicabilitatea culturilor; 3) nu îi 
mai atribuie rol de unic factor determinant, ci îi rezervă doar rol de fundal şi îl 
corelează cu alţi factori stilistici principali, astfel încât poate, şi în acest fel, să 
explice influenţele dintre culturi; 4) conferă concepţiei sale rigoare teoretică şi 
înlătură multe din inconsecvenţele prezente în explicaţiile morfologiste.  

În continuare, vom detalia concepţia lui Blaga despre substratul abisal, noologic, 
al  spaţiului cultural şi semnalatele consecinţe ale acestui nou  fundament teoretic. 

Precum ştim, Blaga consideră că viziunea spaţială specifică unei anumite 
comunităţi culturale se originează în inconştientul colectiv, propriu respectivei 
comunităţi, de unde se răsfrânge în inconştientul individual al fiecărui membru al 
acesteia şi, mai departe, prin fenomenul personanţei, în fiecare conştiinţă indivi-
duală şi, deci, în variatele creaţii spirituale, populare sau culte. Nu mai insistăm 
asupra faptului că, prin descoperirea unui orizont spaţial al inconştientului, ca şi a 
altor categorii abisale, deci prin afirmarea unui inconştient cosmotizat, Blaga se 
delimitează de psihanaliza lui Freud, pentru care inconştientul este un fel de 
„maidan” al reziduurilor conştiinţei, şi se apropie de concepţia lui Jung, care pusese 
în evidenţă existenţa, la nivel abisal, a unor arhetipuri. Menţionăm numai că 
inconştientul fusese evidenţiat nu de psihanalişti, ci de un filosof raţionalist modern, 
este vorba de Leibniz, şi că un alt filosof, contemporan cu Blaga şi tot român, 
Constantin Rădulescu-Motru, sugerase şi el, cu referire la timp, că inconştientul 
este structurat, iar nu haotic. 
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Originând un anumit orizont spaţial într-un anumit inconştient colectiv, care 
este mult mai stabil, mai conservator, Blaga reuşeşte, în primul rând, nu numai să-l 
delimiteze net de impresiile şi sentimentele mai puţin constante, generate de un 
anumit spaţiu geografic, ci şi să explice atât existenţa unor orizonturi spaţiale 
diferite în acelaşi spaţiu geografic (orizontul infinitului ondulat al românilor şi 
orizontul infinit al saşilor transilvăneni), cât şi persistenţa aceluiaşi orizont spaţial 
în spaţii geografice diferite (persistenţa orizontului ondulat atât la români din 
zonele colinare, cât şi la cei din zona de şes). Totodată, el nuanţează raportul dintre 
spaţiul noologic şi cel geografic, arătând că, pe fondul primatului abisal, spaţiul 
inconştient îl poate integra pe cel geografic, i.e. impresiile şi sentimentele generate 
de cel din urmă, sau poate să se afle în opoziţie cu acesta. 

În al doilea rând, nemaiabsolutizând un anumit spaţiu cultural relativ, ci 
considerând că acelaşi orizont spaţial poate fi caracteristic unor culturi diferite (de 
exemplu, spaţiul infinit tridimensional este central atât în cultura occidentală, cât şi 
în cultura indiană), Blaga conchide posibilitatea acestor culturi să se înţeleagă 
reciproc tocmai pe baza viziunii lor spaţiale. Totodată, el poate să explice schim-
barea viziunii spaţiale de la o etapă culturală la alta ca modificare intervenită în 
mod aprioric, la nivel abisal, ca înlocuire a unor categorii abisale (un fel de para-
digme inconştiente) cu altele. La fel, pe baza raportului de influenţare dinspre 
societate spre individ, dinspre inconştientul colectiv spre cel individual, el poate 
justifica şi particularizarea inconştientului comunitar la membrii unei anumite 
comunităţi culturale.  

În al treilea rând, considerând că orizontul spaţial nu este singurul generator 
de cultură, ci, având doar rol de fundal, se conjugă cu alţi factori principali incon-
ştienţi, pe care însă nu-i determină, fiecare fiind independent (orizontul temporal, 
accentul axiologic, atitudinea anabazică, catabazică sau neutră, năzuinţa formativă), 
Blaga explică posibilitatea înţelegerii reciproce a unor culturi cu viziuni spaţiale 
diferite prin faptul că acestea au în comun cel puţin un alt factor abisal principal, 
după cum el admite şi existenţa unor similitudini şi influenţe printr-o serie de fac-
tori abisali secundari.  

În fine, în al patrulea rând, concepţia blagiană despre spaţiul cultural prezintă 
consistenţă teoretică tocmai prin distincţia netă dintre orizontul inconştient şi cel 
conştient-geografic şi afirmarea consecventă a primatului celui dintâi. 

Aceleaşi carate teoretice prezintă şi concepţia lui Blaga despre orizontul 
infinitului ondulat sau spaţiul mioritic ca orizont spaţial specific creaţiilor culturale 
româneşti, populare sau culte. Printr-o analiză comparativă, care nu are amploarea 
celei desfăşurate de Spengler, dar rivalizează cu aceasta în subtilitate şi fineţe şi o 
depăşeşte în coerenţă, Blaga surprinde multiple accente sufleteşti specifice spaţiului 
cultural românesc, cum ar fi  „melancolia, nici prea grea, nici prea uşoară a unui 
suflet care urcă şi coboară, pe un plan ondulat indefinit, tot mai departe, iarăşi şi 
iarăşi, sau dorul unui suflet care vrea să treacă dealul ca obstacol al sorţii, şi care 
totdeauna va mai avea de trecut încă un deal şi încă un deal, sau duioşia unui suflet, 
care circulă sub zodia unui destin care-şi are suişul şi coborâşul, înălţările şi 
cufundările de nivel, în ritm repetat, monoton şi fără sfârşit”5. El arată că acest 
orizont spaţial îl integrează organic pe cel geografic alcătuit din deal şi vale, fără a 

5 Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucureşti, E.L.U., 1969, p. 125. 
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fi însă determinat de acesta, ca dovadă fiind faptul, deja menţionat, al coexistenţei 
sale cu orizontul infinitului tridimensional specific saşilor transilvăneni sau persis-
tenţa sa şi la românii  locuitori la şes. 

S-ar părea că, prin concepţia sa despre spaţiul mioritic ca spaţiu emblematic 
al culturii române, Blaga ar fi ajuns la o caracterizare unilaterală a acestei culturi, 
prin sentimentul contemplativităţii, specific baladei populare Mioriţa, iar nu şi prin 
sentimentul activismului, care se degajă din alte balade, cum ar fi Toma Alimoş. În 
realitate, prin concepţia sa despre spaţiul mioritic, Blaga oferă o caracterizare 
complexă spiritualităţii româneşti, specificată de el atât prin spirit contemplativ, cât 
şi prin spirit activ. Impresia de contemplativism provine, desigur, de la folosirea 
sintagmei de spaţiu mioritic, care ne trimite, desigur, cu gândul la creaţia populară 
Mioriţa. Dar, împotriva înţelegerii spaţiului mioritic blagian în sensul contem-
plativist, există multiple argumente. 

Mai întâi, Blaga utilizează sintagma de spaţiu mioritic nu pentru a denumi 
spiritul care se degajă din balada Mioriţa, ci pentru a desemna spaţiul geografic de 
care este vorba acolo: „Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de rai”, spaţiu pe care s-a 
petrecut, milenar, transhumanţa. 

Apoi, de multe ori, probabil chiar de cele mai multe ori (ceea ce este de 
cercetat), în locul sintagmei „spaţiu mioritic” filosoful utilizează expresia „spaţiu 
infinit ondulat”, care trimite, cât se poate de sugestiv, şi la existenţa unor suişuri, 
înălţări, a unui mers ascendent, a unui activism. 

În fine, dar nu în ultimul rând, spre deosebire de Frobenius şi Spengler, 
filosoful român a argumentat că specificul unei culturi este dat nu numai de 
simbolul ei spaţial, ci şi de ceilalţi factori originaţi de el în inconştient. În ce pri-
veşte cultura română, Blaga a considerat că orizontul spaţiului infinit ondulat face 
corp comun cu un anumit accent axiologic, acela al unui sentiment al destinului 
unui suflet care „nu se lasă copleşit nici de un fatalism feroce, dar nici nu se afirmă 
cu feroce încredere faţă de puterile naturii şi ale sorţii, în care el nu vede vrăjmaşi 
definitivi”6. La fel, să nu uităm nici orizontul temporal şi accentul axiologic faţă de 
acest orizont, nici factorul atitudinal (cu acel boicot al istoriei), nici năzuinţa for-
mativă. Or, orizontul spaţial infinit ondulat nu determină toţi aceşti factori 
corelativi pentru a fi, numai el, simbolul exclusiv al culturii române.  

Blaga nu consideră că prin orizontul său spaţial sau prin ceilalţi factori 
stilistici cultura română s-ar izola de altele. Dimpotrivă, el afirmă că unele accente 
ale orizontului nostru infinit ondulat, cum ar fi dorul, sunt prezente şi la alte popoare 
balcanice şi nu numai, după cum nici alte caracteristici nu sunt absolut exclusive, ci 
doar se particularizează prin anumite nuanţe mai curând imponderabile şi inefabile. 
Astfel sunt  unele influenţe modelatoare, exercitate asupra culturii române de către 
cultura franceză, care a pus accent pe ceea ce este general, sau unele înrâuriri cata-
litice, venite dinspre cultura germană, cu accent pe ceea ce este individual. Or, şi 
unele şi altele denotă existenţa unor similarităţi, a unor elemente comune. 

Cât priveşte viziunea spaţială a infinitului ondulat, cultura noastră se înru-
deşte cu cultura altor popoare ortodoxe, dar se şi distinge, îndeosebi prin arhitec-
tura bisericilor, care sugerează un anumit echilibru între orizontală şi verticală, 
precum şi existenţa unui transcendent care coboară. 

6 Ibidem, p. 127. 
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În concluzie, susţin, împreună cu Kant, că există şi un spaţiu subiectiv, 
împreună cu Spengler şi Frobenius, că spaţiul cultural este variabil, iar nu uniform, 
iar împreună cu Blaga, că un anumit spaţiu cultural rezidă, cel mai profund, în 
inconştientul unei anumite comunităţi şi al membrilor ei creatori de cultură. De 
asemenea, plecând de la sugestiile conţinute în eseul lui Blaga Cultură minoră şi 
cultură majoră, consider că, în cadrul unei anumite comunităţi culturale, în 
creaţiile culte domină viziunea spaţială a infinitului, în timp ce creaţiile populare 
sunt axate pe viziunea spaţiului finit, limitat. De asemenea, întrucâtva deosebit de 
Blaga, consider că, datorită influenţei creaţiei populare asupra celei culte şi a 
interferenţei dintre culturi, în orice cultură, pe lângă un anumit spaţiu cultural 
dominant, există şi alte spaţii culturale secundare. În fine, tot spre deosebire de 
Blaga, apreciez că, deşi spaţiile culturale, originate în inconştient, nu le oglindesc 
nemijlocit pe cele geografice şi, în genere, pe cele caracteristice sistemelor 
materiale, ele sunt, totuşi, influenţate de acestea şi, mai ales, de istorie, nefiind 
complet autonome.  

 
 

LE CONCEPT D’ESPACE CULTUREL CHEZ FROBENIUS,  
SPENGLER ET BLAGA 

RÉSUMÉ 

Après une analyse comparative entre Frobenius, Spengler et Blaga en ce qui concerne 
le concept de l’espace culturel, l’auteur retient que l’espace culturel d’une certaine culture a 
été expliqué par les deux philosophes allemands comme une image de l’espace géographique 
de la communauté, tandis que Blaga a soutenu que la spécificité de cet espace provient de 
l’inconscient de la communauté culturale. Aussi, Blaga a mis en évidence le fait que chaque 
inconscient soit ordonné par les mêmes catégories principales, mais qui diffèrent par leur 
contenu d’une culture à l’autre. 

L’auteur soutient qu’un certain  espace culturel n’est pas apriorique que relativement, 
parce qu’il souffre l’influence de l’histoire. 
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IDEE ŞI METODĂ LA MIRCEA ELIADE 

 
Mircea ITU 

 
 

 
1. Idei religioase şi concepţii filosofice 

Mircea Eliade este personalitatea culturii române cea mai cunoscută şi 
apreciată în întreaga lume. El este, deopotrivă, un spirit românesc şi un spirit 
universal. Învăţătura transmisă prin opera sa este actuală, dar şi perenă. Este foarte 
importantă pentru om, ca şi pentru umanitate. Transcriem în continuare principalele 
idei-forţă care animă, valorizează şi mai ales eternizează opera savantului român:  

1) statutul omului de homo religiosus (om religios), nu zoon politikon (animal 
politic) aşa cum îl definea Aristotel, întrucât religia, în aspectul ei de credinţă, se 
găseşte la baza fiinţei dintotdeauna şi pentru totdeauna; 

2) teoria despre sacru, subîmpărţită în mai multe elemente: sacrul ca element 
fundamental al conştiinţei, nu stadiu în evoluţia ei; recuperarea sacrului; ireducti-
bilitatea sacrului; irecognoscibilitatea sacrului manifestată prin camuflarea sacrului 
în profan şi ocultarea sacrului de către profan; imanenţa sacrului; sacrul ca meta-
istoric, ca realitate ultimă, ca Dumnezeu; sacrul ca mod de a fi în lume; relaţia dia-
lectică dintre sacru şi profan, o relaţie de opoziţie axiologică, dar de complementaritate 
ontologică; 

3) profanul văzut ca hierofanie, ca manifestare a sacrului; 
4) teoria despre hierofanie cu cele două funcţii de bază: manifestarea sacrului 

în profan şi transformarea profanului în sacru; Iisus Hristos ca hierofanie supremă 
în creştinism; 

5) schema mit-ritual-simbol şi semnificaţia ei majoră în cunoaşterea şi 
existenţa omului, schemă îmbogăţită prin rit, ceremonie şi iniţiere; 

6) mitul ca istorie sacră, ca eveniment din timpul primordial al începuturilor; 
7) mitul ca soteriologie (doctrină a mântuirii); 
8) mitul cosmogonic, ca mit fundamental şi ca model exemplar de existenţă 

umană; 
9) funcţiile mitului: refacerea unităţii primordiale, recuperarea sacrului, 

reîntoarcerea la timpul cosmic, trecerea într-un nou mod de existenţă şi vindecarea 
fizică, psihică sau spirituală (de uitare sau de moarte); 

11) tehnica retour en arrière (întoarcerii în urmă): reîntoarcerea la omul 
neolitic, la cunoaşterea culturilor şi a civilizaţiilor arhaice, care erau mai aproape 
de Dumnezeu; 

12) mitul eternei reîntoarceri (le mythe de l’éternel retour), cu sensul lui rău 
de înlănţuire în condiţia umană, în cercul naşterilor, morţilor şi renaşterilor; 

13) redescoperirea simbolului, evidenţierea importanţei sale pentru omul 
contemporan şi echivalenţa dintre simbol şi hierofanie; 

14) spargerea acoperişului casei ca simbol al ascensiunii spirituale şi al 
zborului, al depăşirii condiţiei umane şi al eliberării; 

15) religia cosmică, creştinismul cosmic ca formă specifică în spaţiul cultural 
românesc şi cosmomorfismul omului (structura cosmică a omului), ilustrat prin ideea 
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recuperării şi consacrării legăturii trainice dintre microcosmos şi macrocosmos, 
dintre parte şi întreg, dintre om şi univers; 

16) principiul imitatio Dei, al imitării modelelor divine; 
17) principiul filosofic coincidentia oppositorum, al unităţii opoziţiilor şi al 

transcenderii ideii de diferenţă înspre unitatea supremă; 
18) spaţiul sacru exprimat prin ideea de centru şi prin cosmicizarea existenţei 

umane în special cu ajutorul mitului instalării teritoriale; 
19) timpul sacru, ca mitic, cosmic, ciclic, rotund, static, reversibil, măsurat 

prin ritmurile cosmice, echivalent cu clipa şi cu eternitatea, redat de expresia le 
temps peut être maîtrisé (timpul poate fi stăpânit) sau prin conceptul nunc stans 
(Anicius Boetius); el este complementar cu timpul profan, ca durată, transformare, 
linear, dinamic, ireversibil, măsurat cu ceasul, însemnând devenire, redat prin 
expresia la chute dans le temps (căderea în timp) sau prin conceptul de nunc fluens 
(Anicius Boetius); 

20) teroarea istoriei (la terreur de l’histoire), revalorizarea istoriei din 
perspectivă spirituală, opoziţia dintre istorie şi istorism; 

21) revalorizarea esteticului: artă înseamnă sacru; 
22) alchimia nu ca prechimie, ci ca tehnică spirituală; 
23) originea preariană a fenomenului Yoga; unio mystica (uniunea mistică), 

nemurirea şi libertatea ca scopuri în Yoga; ultima tehnică spirituală în Yoga, 
samAdhi, explicată ca enstase (enstază); 

24) istoria religiilor ca hermeneutică totală; 
25) istoricul religiilor ca spirit enciclopedic, savant, nu specialist într-un 

singur domeniu restrictiv, ca spirit enciclopedic, ca om cu vocaţia universalităţii; 
26) hermeneutica creativă şi hermeneutica vizionară; 
27) ireductibilitarea fenomenului religios ca postulat metodologic; 
28) colaborarea dintre diversele metode în Allgemeine Religionswissenschaft 

(studiul integral al religiilor); 
29) dialogul intercultural; 
30) un nou umanism. 
Dintre ideile-forţă ale filosofiei lui Mircea Eliade ilustrate în opera lui academică, 

reţinem, aşadar, următoarele: 1) statutul omului de homo religiosus; 2) dialogul 
intercultural; 3) mitul ca istorie sacră; 4) redescoperirea simbolului; 5) reîntoar-
cerea la cosmic, la culturile arhaice aflate mai aproape de Dumnezeu; 6) interde-
pendenţa dintre metodele de interpretare a religiei; 7) fenomenologia religiei ca 
înţelegere a faptului religios; 8) metoda comparativă ca deschidere spre alte culturi; 
9) hermeneutica creativă; 10) principiul coincidentia oppositorum; 11) ireductibilitatea 
fenomenului religios; 12) sacrul ca element fundamental în structura conştiinţei, nu 
stadiu în evoluţia ei; 13) recuperarea sacrului; 14) relaţia paradoxală şi comple-
mentară dintre sacru şi profan; 15) irecognoscibilitatea sacrului; 16) ocultarea 
sacrului prin profan; 17) camuflarea sacrului în profan; 18) profanul ca hierofanie; 
19) dialectica hierofaniei; 20) spaţiul şi timpul sacru; 21) teroarea istoriei; 22) 
eterna reîntoarcere şi întoarcerea în urmă; 23) universalismul; 24) enciclopedismul; 
25) un nou umanism; 26) originea preariană a fenomenului Yoga; 27) nemurirea, 
libertatea şi uniunea mistică drept scopuri supreme în Yoga; 28) şamanismul şi 
alchimia ca tehnici spirituale, soteriologice; 29) religia ca experienţă a sacrului şi 
nu neapărat credinţă în zei şi spirite; 30) creativitatea şi imaginaţia ca soluţii de 
transcendere a tragismului condiţiei umane etc. 
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Mircea Eliade a excelat ca savant în interpretarea profundă şi originală a unor 
domenii ca: credinţele şi ideile religioase, religiile primitive, mitologia, cosmologia, 
simbologia, metafizica, mistica, magia, alchimia, şamanismul, Yoga, Tantra, filosofia 
indiană, orientalistica ş.a. 

Temele filosofice majore la Eliade sunt următoarele: sacrul, recuperarea 
sacrului, relaţia dintre sacru şi profan, hierofania, mitul, simbolul, teroarea istoriei, 
timpul cosmic şi coincidenţa contrariilor etc., alături de analiza unor aspecte legate 
de domenii ca: Yoga, Tantra, şamanismul şi alchimia. 

Cu toate că n-a construit un sistem bine închegat şi elocvent, totuşi Mircea 
Eliade poate fi numit un filosof, pe de-o parte prin apartenenţa sa, ca şi a operei 
scrise de el, la filosofia culturii şi la filosofia religiei, iar pe de alta prin argumente 
ca: teoria despre sacru; dialectica sacrului; teza originală despre hierofanie; 
viziunea despre om ca homo religiosus; concepţia despre religie ca experienţă a 
sacrului; doctrinele dedicate spaţiului şi mai ales timpului văzut ca rotund, 
reversibil, ciclic, static, mitic şi sacru; demonstraţiile sale împotriva istorismului şi 
pentru revalorizarea istoriei ca act spiritual, o viziune pe care o împărtăşea şi un alt 
filosof român, Lucian Blaga; revalorizarea esteticii din perspectiva frumuseţii 
interioare; principiul filosofic coincidentia oppositorum etc. 

Filosofia lui Mircea Eliade se susţine prin fond şi nu prin forma sistematică.  

2. Discurs despre metodă în studiul religiei  

Cea mai bună introducere în opera literară a lui Mircea Eliade o reprezintă 
Romanul adolescentului miop, câtă vreme în opera academică două lucrări arhi-
cunoscute pot fi privite în aceeaşi ordine de idei: La nostalgie des origines. 
Méthodologie et histoire des religions (Nostalgia originilor. Metodologie şi istorie 
a religiilor) pentru metodă şi Le Sacré et le profane (Sacrul şi profanul) pentru 
ideatică7. Ele sunt, totodată, şi sinteze ale creaţiei lui Mircea Eliade. 

În capitolul al doilea din Nostalgia originilor. Istorie şi semnificaţie în 
religie, intitulat Privire retrospectivă asupra istoriei religiilor: de la 1912 până 
azi8, Mircea Eliade trece în revistă principalele contribuţii metodologice la studiul 
religiei. Majoritatea acestor metode au căpătat statut de discipline. Ele au fost 
preocupate de găsirea elementului fundamental aflat la baza religiei. Următoarele 
interpretări s-au distins în studiul religiei pe parcursul timpului: 

1) preanimistă (R. R. Marett): sentimentul de teamă şi uimire faţă de puterea 
impersonală mana; 

2) animistă (Edward B. Tylor): sufletul se găseşte ca element de bază în religie; 
3) magică (James G. Frazer): religia se înrădăcinează în magie sau în cre-

dinţa într-un mare zeu (Wilhelm Schmidt); 
4) psihologică (Sigmund Freud): descoperirea inconştientului foarte impor-

tantă pentru studiul miturilor şi simbolurilor, precum şi conceptul de 
inconştient colectiv şi teoria arhetipului (Carl Gustav Jung); 

5) antropologică şi structurală (Claude Lévi-Strauss): structura mitului, 
totemismul şi gândirea sălbatică, dar şi ipoteza existenţei mentalităţii 
prelogice la primitivi (Lucien Lévy-Bruhl); 

7 Mircea Itu, Indianismul lui Eliade, Braşov, Editura Orientul latin, 1997, p. 8. 
8 Mircea Eliade, Nostalgia originilor. Istorie şi semnificaţie în religie, tradusă din 

franceză de Cezar Baltag, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 53. 
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6) filosofică (Rudolf Otto): sacrul (das Heilige) ca fundament al religiei şi 
caracterul iraţional al experienţei religioase; 

7) istorică (Raffaele Pettazzoni): încercarea de a acoperi întreaga arie a 
religiei cu specialişti pe domenii restrânse: O. Kern şi Walter Otto (religia 
greacă), Louis Massignon şi Henri Corbin (islamul); Hermann Oldenberg, 
Heinrich Zimmer şi Helmuth Von Glasenapp (religiile Indiei); 

8) sociologică (Émile Durkheim): religia ca reflectare a experienţei sociale, 
societatea ca „suflet al religiei”, direcţie continuată de Marcel Mauss şi 
Henri Hubert, dar sublimată de Max Weber; 

9) mitologică (Georges Dumézil): originea religiei în mit, mitologia indo-
europeană şi teza tripartiţiei funcţionale în societatea indo-europeană; 

10)  geografică (Maria Gimbutas): stabilirea patriei de origine a indo-europenilor; 
11) etimologică şi lingvistică (William Jones): descoperirea epocală a unor 

similarităţi între elină (greacă veche), latină şi sanscrită, dar şi faptul că 
aceasta a condus la ipoteza existenţei unei limbi-părinte – indoeuropeana, 
reconstituită prin comparări sistematice, direcţie continuată de Max Müller; 

12)  fenomenologică (Gerardus Van der Leeuw): kratofania (religia ca mani-
festare a puterii) şi schema dinamism-animism-deism, direcţie continuată 
de Max Scheler, Maurice Leenhardt, Nathan Söderblom, Ananda K. 
Coomaraswamy, Juan Martin Velasco, Anna Teresa-Tymieniecka etc. 

13)  morfologică (Mircea Eliade): încercarea de a surprinde structura comună 
a fenomenelor religioase. 

Mircea Eliade se înscrie în mai multe din aceste metode şi discipline ale 
religiei, dar nu aparţine în mod exclusiv niciuneia. De pildă, el este un istoric al 
religiilor, urmărind relaţia dintre om şi sacru pe întreg parcursul istoriei, un feno-
menolog al religiei, preocupat de manifestările sacrului, nu numai de descrierea 
fenomenelor religioase, dar şi de evaluarea lor, un morfolog al religiilor, urmărind 
structurile de adâncime ale fenomenelor religioase şi prezentarea elementelor 
constitutive în religii, dar şi un filosof al religiei, întrebuinţând noţiuni şi concepte, 
principii fundamentale, cum ar fi coincidentia oppositorum, dar mai ales un her-
meneut al religiei, remarcându-se prin interpretarea, explicarea şi înţelegerea feno-
menului religios, precum şi aplicarea lui ca model exemplar în existenţa umană. 

Mircea Eliade cu greu poate fi încadrat metodologic. Astfel, adeseori este 
plasat corect în istoria religiilor, deşi el înţelegea altfel, mult mai complex această 
disciplină faţă de părintele ei, Raffaele Pettazzoni. Nu era atras de exactitatea 
istorică, de diviziunea pe domenii a istoriei religiilor, profesionistă, dar rece şi fără 
privire de ansamblu. Pentru savantul român, istoricul religiilor trebuie să fie un 
spirit enciclopedic, să aibă o cunoaştere atotcuprinzătoare, să apeleze şi la alte 
discipline şi, totodată, să înţeleagă şi să explice materialul său de lucru. Istoria 
religiilor apare ca un tărâm al experienţei trăite individual în spiritul unei 
hermeneutici culturale. Această viziune îl recomandă ca filosof al culturii. Istoricul 
religiilor, avertizează Eliade, nu trebuie să se limiteze la a face istorie, la studiul 
istoriei religiilor, la disciplina istorică, ci „să descifreze şi să expliciteze toate 
întâlnirile dintre om şi sacru, începând cu preistoria şi până în zilele noastre”9. 

9 Mircea Eliade, La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions, 
Paris, Éditions Gallimard, 1978, p. 116. 
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Totodată, istoria religiilor trebuie să însemne deschiderea culturii occidentale spre 
alte orizonturi culturale, cu predilecţie cel oriental, să aibă vocaţie universalistă şi 
să întrebuinţeze dialogul intercultural. În conceptul de istoria religiilor, accentul se 
pune pe religie, istoria fiind o metodă. În spatele conceptului de istoria religiilor se 
află, de fapt, acela de religii comparate. 

Michel Meslin îl numeşte pe Eliade morfolog al religiilor10, referindu-se la 
cursurile savantului român ţinute la École des Hautes Études, publicate într-un 
volum cu titlul Traité d’histoire des religions (Tratat de istorie a religiilor)11. 
Douglas Allen analizează opera lui Eliade din perspectiva fenomenologiei religiei12, 
în vreme ce Bryan S. Rennie îl consideră un filosof al religiei şi aduce argumente 
pentru a demonstra această teză13. Carl Olson, la rândul său, îl plasează pe cel mai 
reprezentativ cercetător român în domeniul religiei între filosofie şi teologie14. De 
asemenea, mulţi critici ai operei lui Eliade remarcă apartenenţa sa la hermeneutică, 
între ei aflându-se şi Adrian Marino15. Imposibilitatea încadrării stricte dă un plus 
valoric personalităţii şi creaţiei lui Mircea Eliade. Pentru că nu este limpede la care 
dintre disciplinele studiului integral al religiilor aderă savantul român, cu toate că 
el se considera mai degrabă un istoric al religiilor, tot astfel chestiunea metodelor 
folosite este şi ea complexă şi cu neputinţă de a fi tranşată. 

În viziunea savantului român, istoria religiilor ar trebui să fie o hermeneutică. 
Aceasta ar fi bine să fie creativă, modelatoare, să-l stimuleze pe om, să-i revita-
lizeze gândirea filosofică. Interpretând cu justeţe sensul hermeneuticii totale, 
creative la istoricul român al religiilor, Carl Olson distinge două semnificaţii 
fundamentale:  1) îmbogăţeşte mintea şi viaţa hermeneutului; 2) revelează valori 
imposibil de reperat prin experienţa obişnuită16. Hermeneutica totală, potrivit lui 
Eliade, vizează mutarea accentului de la diversitatea fenomenelor culturale, la 
structurile unitare şi fundamentale ce se repetă de la o cultură la alta. Acestea au, 
desigur, sensul de bază de a înfăţişa raportul dintre om şi sacru. În concepţia lui 
Mircea Eliade, istoricul religiilor trebuie să fie: a) istoric, pentru că orice fenomen 
religios reprezintă un eveniment în istoria umanităţii, iar înţelegerea sa înseamnă 
plasarea într-un context istoric; b) fenomenolog, întrucât istoricul religiilor inves-
tighează hierofaniile şi c) hermeneut, deoarece istoricul religiilor interpretează şi 
înţelege mesajul din interiorul faptelor religioase, pe care îl explică omului 
contemporan. 

10 Michel Meslin, Ştiinţa religiilor, traducere din franceză de Suzana Russo, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1993, p. 158. 

11 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris, Éditions Payot, 1949. 
12 Douglas Allen, Structure and Creativity in Religion. Hermeneutics in Mircea 

Eliade’s Phenomenology and New Directions, Haga – Paris – New York, Mouton 
Publishers, 1978. 

13 Bryan S. Rennie, Reconstructing Eliade. Making Sense of Religion, Albany, The 
State University of New York Press, 1996. 

14 Carl Olson, The Theology and Philosophy of Eliade, London, MacMillan Academic 
and Professional Ltd., 1992. 

15 Adrian Marino, L’herméneutique de Mircea Eliade, Paris, Éditions Gallimard, 1981. 
16 Carl Olson, Eliade, the Comparative Method, Historical Context, and Difference, 

în Bryan S. Rennie (coordonator), Changing Religious Worlds. The Meaning and End of 
Mircea Eliade, Albany, The State University of New York Press, 2001, p. 68. 
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Descoperirea istoriei religiilor şi a comparativismului este simultană la 
Mircea Eliade. Natale Spineto, în studiul său Le comparatisme de Mircea Eliade 
(Comparatismul lui Mircea Eliade), distinge trei influenţe majore, povenite din 
lecturi, în ceea ce priveşte metoda comparativă a savantului român: a) James 
George Frazer; b) Raffaele Pettazzoni şi c) Vittorio Macchioro. Italianul arată că 
românul a preluat stilul de la Frazer, rigoarea istorică de la Pettazzoni şi lărgirea 
sferei comparaţiilor de la Macchioro17. 

Dacă majoritatea savanţilor înaintea sa au întrebuinţat metoda comparativă 
pentru a demonstra teoria evoluţiei sau superioritatea creştinismului ori a filosofiei 
occidentale faţă de alte religii şi alte filosofii, Mircea Eliade este dintre aceia care 
schimbă menirea metodei comparative şi o readuce, de fapt, la adevărata ei esenţă. 
Pozitivismul şi evoluţionismul nu se mai ascund în spatele comparaţiei. De asemenea, 
aroganţa şi tezismul exprimate prin impunerea inferiorităţii religiilor primitive sunt 
eliminate de român. De data aceasta prin metoda comparativă sunt selectate 
fenomene religioase în interiorul unei structuri mai ample, se caută similarităţile şi 
deosebirile dintre ele, ca şi relaţia lor cu structura de ansamblu. Pe de altă parte, 
metoda comparativă în viziunea lui Eliade se leagă de teoria dialogului intercultural, 
de intenţia lăudabilă a deschiderii spre alte culturi, a lărgirii orizontului de cunoaştere. 
Comparaţia ajută deopotrivă la elucidarea neînţelegerilor, a distorsiunilor, la elimi-
narea prejudecăţilor. 

Metoda comparativă este larg întrebuinţată de Mircea Eliade. Termenii 
comparaţi se găsesc pe poziţii egale. Din păcate, însă, autorul neglijează diferenţele 
în beneficiul similarităţilor. Potrivit lui Jonathan Z. Smith, există o legătură puternică 
între clasificarea morfologică şi metoda comparativă la Eliade, însă comparaţia nu 
este o metodă propriu-zisă de cercetare la el întrucât ea este mai curând conectată 
la memorie şi impresii, iar morfologia la el tinde să neglijeze categoriile spaţiului şi 
timpului şi, prin urmare, dimensiunea istorică18. Critica lui Jonathan Z. Smith se 
fundamentează, aşadar, pe ideea evidenţierii faptului că Eliade nu a dat atenţie 
problemei diferenţei, esenţială odată ce comparaţia este o metodă ce o presupune. 
Pe de altă parte, însă, comparaţia înseamnă deschidere spre alte culturi, îmbogăţeşte 
cunoaşterea şi-l eliberează pe om de egocentrism şi de etnocentrism. Hermeneutul 
porneşte el în căutare, nu forţează alte culturi să iasă din orizontul lor spaţial. La 
Eliade metoda comparativă nu decade în comparatism. Nu se forţează rolul ei, ci ea 
se exprimă acolo unde are un înţeles de transmis, şi, totodată, se alătură altor 
metode de analiză (istorică, morfologică, hermeneutică şi fenomenologică etc.), 
conlucrând cu ele fructuos. Metoda comparativă înseamnă libertate, deschidere, 
îmbogăţire culturală, demers spre sinteză şi unitate. 

Fenomenologia religiei a evoluat în timp de la factorul descriptiv, la tipologie 
şi, în cele din urmă, la căutarea esenţei, semnificaţiilor şi structurii fenomenelor 
religioase. În atenţia fenomenologului religiei, conform cu viziunea lui Mircea 
Eliade, se află definirea şi sistematizarea structurilor de bază ale experienţei 
religioase, dar deopotrivă profunda lor cunoaştere. 

17 Natale Spineto, Le comparatisme de Mircea Eliade, în François Bœspflug şi 
Françoise Dunand (editori), Le comparatisme en histoire des religions, Paris, Éditions du Cerf, 
1996, p. 15. 

18 Jonathan Z. Smith, Acknowledgements: Morphology and History in Mircea Eliade’s 
Patterns in Comparative Religion (1949-1999), în „History of Religions”, XXXIX, 4, 
Chicago, 2000, p. 315-351. 
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Fenomenologia religiei se clădeşte pe o presupoziţie, faptul religios, văzut ca 
unul specific, diferit de alte fapte umane şi ireductibil la ele. Fenomenologul 
religiei trebuie să se distanţeze de o anume atitudine neutră, obiectivistă faţă de 
experienţa religioasă, iar punerea între paranteze, creată prin mijlocirea ideii de 
epoché, trebuie să se reverse în umplerea faptului religios cu intenţii de semnificare. 

În conformitate cu observaţiile lui Gerardus Van der Leeuw, fenomenologia 
religiei are următoarele particularităţi specifice: 1) desemnarea de fenomene;  
2) inserarea fenomenelor în viaţă; 3) înfăţişarea a ceea ce se arată; 4) elucidarea a 
ceea ce a fost văzut; 5) înţelegerea a ceea ce se arată; 6) confruntarea cu realitatea 
haotică şi 7) mărturisirea a ceea ce a fost înţeles19. În ceea ce priveşte activitatea 
fenomenologului religiei, Geo Widengren indică următoarele sarcini: 1) descrierea 
faptelor; 2) ordonarea faptelor într-un sistem; 3) interpretarea faptelor pentru 
înţelegerea sensului lor; 4) stabilirea unei structuri, a unui mecanism al faptelor20.  

Referitor la raportul dintre fenomenologia religiei şi istoria religiilor,    
Charles J. Adams observă că astăzi se produce o echivalenţă între discipline şi 
orice istoric al religiilor este, de fapt, un fenomenolog21. Aceasta este, de fapt, şi 
opinia lui Eliade, care mizează pe conlucrarea disciplinelor în religiologie (ştiinţa 
religiei). În fenomenologia religiei, analiza istorică este înlocuită cu sinteza de 
ordin sistematic. Totuşi, în ciuda diferenţelor dintre istoria religiilor şi fenome-
nologia religiei, savanţi din istoria religiilor, cum ar fi Raffaele Pettazzoni şi 
Mircea Eliade, văd o legătură trainică între ele şi o relaţie dinamică foarte impor-
tantă. Fenomenologia religiei caută semnificaţia faptelor religioase, spre deosebire 
de istoria religiilor interesată de evoluţia lor în timp. Apoi, dintr-un alt unghi, 
fenomenologia religiei înseamnă clasificarea faptelor descrise de istoria religiilor. 
Fenomenologia religiei poate însemna o încercare de descriere a fenomenului 
religios, un model ilustrativ fiind una dintre lucrările de specialitate ale lui 
românului, Traité d’histoire des religions (Tratat de istorie a religiilor). 

Printre reprezentanţii metodei fenomenologice în studiul religiei se numără şi 
Mircea Eliade alături de următorii savanţi: Gerardus Van der Leeuw, Max Scheler, 
Rudolf Otto, Geo Widengren, Nathan Söderblom, Joachim Wach, Maurice Leenhardt, 
W. Brede Kristensen, C. Jouco Bleeker, Ake Hultkrantz şi Juan Martin Velasco 
etc. Cele trei mari şcoli ale fenomenologiei religiei, împreună cu reprezentanţii lor 
de vârf sunt: a) descriptivă (W. Brede Kristensen); b) tipologică (Joachim Wach); 
c) esenţialistă (Gerardus Van der Leeuw şi Rudolf Otto). Mircea Eliade se înscrie 
în a treia grupă, aceea care pune accentul pe esenţa şi semnificaţiile fenomenelor 
religioase, pe înţelegerea structurii şi a finalităţii lor.  

Mircea Eliade este un fenomenolog al religiei prin raportarea menirii operei 
sale ştiinţifice la comprehensiunea şi sistematizarea structurilor de bază ale expe-
rienţei religioase, precum şi la spiritul de sinteză şi de generalizare. De asemenea, 
el foloseşte cu predilecţie metoda fenomenologică, dar aceasta este încadrată într-un 

19 Gerardus Van der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations. 
Phénoménologie de la religion, traducere din olandeză de Jacques Marty, Paris, Éditions 
Payot, 1970, p. 670. 

20 Geo Widengren, Religionsphänomenologie, Berlin, 1969, p. 14. 
21 Charles J. Adams, The History of Religions and the Study of Islam, în The History 

of Religions: Essays on the Problem of Understanding, p. 178. 
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demers hermeneutic. Morfologia face parte integrantă din metoda sa  fenomenologică, 
aşa cum bine remarcă Douglas Allen22. 

Iniţial Mircea Eliade se apăra de a fi numit fenomenolog din pricina faptului 
că la acesta lipseşte comparaţia ca principiu de muncă, aşa cum se exprimă autorul 
în cartea Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase (Şamanismul şi 
tehnicile arhaice de extaz)23. În cartea Méphistophélès et l’androgyne (Mefistofel şi 
androginul), savantul român precizează că istoricul religiilor este solicitat atât de 
istoria, cât şi de semnificaţia faptului religios şi el nu sacrifică nici una dintre 
componente24. În studiul intitulat The Sacred in the Secular World (Sacrul în lumea 
seculară), Eliade ajunge să se definească în acelaşi timp ca istoric al religiilor şi ca 
fenomenolog al religiei, arătând că un istoric al religiilor ar trebui să fie şi un 
fenomenolog din pricina necesităţii de a găsi semnificaţiile experienţelor religioase25. 

În ciuda tuturor aspectelor evidenţiate până acum în ceea ce priveşte metoda, 
Thomas J.J. Altizer opinează că metoda lui Eliade este mistică şi romantică, nu 
raţională şi ştiinţifică. Considerăm că mistica şi romantismul ţin de conţinut la 
savantul român, care, deşi nu este tehnicist şi nici riguros ancorat metodologic, ci 
mai degrabă intuitiv, totuşi întrebuinţează competent, raţional şi ştiinţific metodele 
în religiologie şi în filosofia culturii. 

 
 

IDEE AND METHOD IN MIRCEA ELIADE 

ABSTRACT 

We would like to point out the main religious and philosophical ideas expressed by 
Mircea Eliade, the famous Romanian scholar in religious studies. We classify his most 
important teachings. Thus, the theory of the sacred, of man viewed as homo religious, of 
religion as experience of the sacred are mentioned together with many others on myth, 
ritual, symbol, archetype, hierophany, coincidentia oppositorum, imitatio Dei, cosmic 
religion, sacred time and space, sacred history and art, Yoga, alchemy and shamanism etc. 
We conclude with his vision upon history of religions as total hermeneutics and the 
necessity of both intercultural and interreligious dialogue nowadays. The second part of 
the article deals with the methods in the study of religion and Eliade’s relation to them. 

 

22 Douglas Allen, Mircea Eliade et le phénomène religieux, traducere din engleză de 
Constantin N. Grigorescu, Paris, Éditions Payot, 1982, p. 57. 

23 Mircea Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris, 
Éditions Payot, 1951, p. 12. 

24 Idem, Méphistophélès et l’androgyne, Paris, Éditions Gallimard, 1962, p. 241. 
25 Idem, The Sacred in the Secular World, în Cultural Hermeneutics, I, Chicago, 

Chicago University Press, 1973, p. 106-107. 
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ŞI GENERAL ÎN ISTORIE 
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Dacă este adevărată aserţiunea lui Aristotel că nu există decât ştiinţă a 

universalului, atunci tentativa istoriei de a se prevala de titlul de ştiinţă este sortită 
eşecului din capul locului, întrucât ea se interesează de faptele particulare. 
Filosoful antic va reveni mereu asupra acestei teze categorice, cu scopul de a o 
nuanţa. În acest sens, Pierre Aubenque remarcă pertinent că există la Aristotel două 
tendinţe. Una este aceea care îmbrăţişează numai generalul pentru ştiinţă, iar 
cealaltă, mult mai fecundă, permite şi cercetării particularului accesul la ştiin-
ţificitate. „Ştiinţa apare deci ca o limită între dispersarea senzaţiilor particulare şi 
incertitudinea generalităţilor incerte. Aşa se lămureşte coexistenţa în textele lui 
Aristotel a două serii de afirmaţii ce ar putea părea contradictorii: orice ştiinţă este 
ştiinţă a universalului şi totuşi nu există ştiinţă universală; sau, orice ştiinţă este 
particulară”1. 

Logica istoriei, pentru a se putea fundamenta ca ştiinţă, va trebui să abordeze 
dintr-un început acelaşi raport, individual-general, în care unul desemnează schim-
barea, iar celălalt iteraţia (necesarul).  

Prezenţa filosofului român Mircea Florian se face simţită într-o perioadă în 
care cercetarea ştiinţifică, fie a naturii, fie a istoriei, chiar a filosofiei, luase un 
avânt impresionant. Este epoca în care se dezvoltă semnificativ şi paralel atât 
idealismul, cât şi realismul, o epocă în care Şcoala neocriticistă, pe urmele lui 
Kant, îşi stabilise deja fundamentele, în timp ce pozitivismul, inaugurat de Auguste 
Comte, se delimita net de gândirea metafizică. 

Prin opera lui Mircea Florian, cultura românească se îmbogăţeşte cu unele 
dintre cele mai fecunde studii din istoria filosofiei autohtone, studii ce cuprind 
cercetări în domeniul ontologiei, epistemologiei, logicii etc., culminând cu cartea 
sa de căpătâi Recesivitatea ca structură a lumii, apărută postum.   

Mai presus de toate, remarcăm însă strădania acestui corifeu al demersului 
filosofic de a închega teorii şi idei care să nu cadă în capcana prejudecăţilor 
diferitelor curente. El a lăsat posterităţii o operă ce şi-a propus să se delimiteze de 
inadvertenţe, atât cât este posibil într-o construcţie în sistem. 

Cum orice sistem implică la un moment dat şi unele scăpări, nici cel elaborat 
de Mircea Florian nu scapă de aceste presiuni teoretice, dar autorul dă dovadă de 
înţelepciune prin reveniri succesive, prin concesii sau chiar renunţări.  

Îmbrăţişarea realismului, în dauna idealismului şi a neocriticismului kantian, 
este o atitudine de o însemnătate covârşitoare, deoarece prin ea se proclamă obiec-
tivitatea factorului individual atât în istorie, cât şi în ştiinţă, fără a absolutiza însă 
generalul. Discutarea adevărului, a cauzalităţii se face, aşadar, dintr-o perspectivă 
realistă, iar meritul lui Florian este cu atât mai mare, cu cât el a scos în evidenţă 

1 Pierre Aubenque, Problema fiinţei la Aristotel, Bucureşti, Editura Teora, 1998, p. 187. 
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temeiul adevărului, precum şi criteriul verificării acestuia, pentru a pune bazele, în 
final, unei cunoaşteri din perspectivă ontologică (Cunoaştere şi existenţă). 

Convins că în ştiinţele spiritului primează individualul, filosoful pune un 
accent deosebit în interpretarea istoriei cu precădere pe caracterul ei de ştiinţă a 
fenomenului unic, spre deosebire de ştiinţele naturii, unde generalul prevalează în 
chip absolut. De aici s-a ajuns, pe diferite căi, la afirmarea unei logici a istoriei, 
pentru care individualul şi generalul sunt aspectul cel mai vast al experienţei, cea 
dintâi pereche de noţiuni. 

În cercetarea filosofică a istoriei trebuie să avem în vedere întreaga operă a 
gânditorului român. Discuţia purtată de el este cu precădere una din perspectivă 
logică, încercând să pună în lumină relaţia intimă între individual şi general, 
individual şi unic. Să precizăm acum, măcar în treacăt, că Introducere în filosofia 
istoriei se naşte pe baza unor cursuri – serii de prelegeri – ţinute la Universitatea 
din Bucureşti, lucrare în care autorul schiţa sistematic problematica cauzalităţii şi a 
legilor în istorie, urmărind relaţia dintre iteraţie şi particular, fără a absolutiza unul 
în dauna celuilalt. Dar înţelegerea corectă, cu scopul unei bune descrieri a teoriei 
sale cu privire la ştiinţa istoriei, are loc doar dacă luăm în considerare, în primul 
rând, Recesivitatea şi Cursul de logică, în care sunt descrise noţiunile de cauza-
litate, lege, raport, unicitate etc. 

Dacă filosofia ştiinţei este cu adevărat o continuare a dezvoltării ştiinţelor 
naturii, putem vorbi în aceeaşi măsură despre o filosofie a istoriei drept continuare 
a istoriei? Răspunsul este dificil de dat, ţinând cont de atitudinile pro şi contra. 
Îmbrăţişarea exclusivă a unicităţii a condus la respingerea fermă a ştiinţificităţii, iar 
acei care şi-au întors privirea şi spre generalitate fie au scăpat din vedere indivi-
dualitatea, fie, în cel mai fericit caz, au încercat să lege organic cei doi factori.  

O încercare în acest sens este cea aparţinând Şcolii badeze, care, pornind de 
la Kant, a pus la baza filosofiei istoriei categoriile a priori ale raţiunii, uitând că 
istoricul nu construieşte realitatea, ci o descoperă. Oricum, trebuie să înţelegem că 
filosofia istoriei este, într-o primă accepţie, o reflexie epistemologică ce îşi propune 
să cuprindă în aria sa de cercetare disciplinele naturii şi cele socio-umane. Tocmai 
în acest sens, Florian abordează şi el filosofia istoriei; este o incursiune vădit logic-
epistemologică. Este drept, în Introducere în filosofia istoriei întâlnim probleme ca 
simţul istoric, metodele în istorie, conceptul de izvor istoric etc., mereu însă cu 
trimiteri exprese la teorii din filosofia analitică. Această lucrare poate fi privită ca 
un îndreptar pentru explicarea noţiunilor de cauzalitate, lege, individual şi general 
în istorie, nu în cele din urmă ea este un răspuns la întrebarea dacă istoria este ştiinţă.  

Odată înfăptuit acest scurt preambul, să trecem acum, împreună cu Mircea 
Florian, la analiza noţiunilor de individual şi general în istorie, să apelăm dintr-un 
început la Recesivitatea ca structura a lumii, lucrare despre care autorul ei susţine 
că este „«o a doua navigaţie», o a doua încercare de a înfrunta aporiile, pentru 
dezlegarea cărora – precizează filosoful – m-am străduit tot timpul”.2 

Unul din scopurile acestei opere este de a prezenta un număr considerabil de 
dualisme recesive ce stau la temelia existenţei materiale şi spirituale. În această 
perspectivă, gânditorul român atrage atenţia că în explicarea realităţii nu se poate 

2 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, Bucureşti, Editura Eminescu, 
1983, p. 44. 
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porni de la unul sau două raporturi, fie materie-spirit, fie multiplu-unu, pentru că 
riscăm să îngustăm viziunea asupra concretului. „Ieşim poate, pentru moment, din 
perplexitate dacă se constată că dualitatea nu este unică, deci că nu există o singură 
dualitate, ci dimpotrivă că dualităţile sunt multiple, că deci există mai multe 
dualităţi sau perechi de opoziţie”3.  

Într-adevăr, caracteristica reducţionistă este specifică gândirii omeneşti, din 
faza sa primitivă până în cea ştiinţifică. Dar, trebuie să remarcăm ca pe un fapt 
meritoriu, aportul lui Mircea Florian nu constă numai în această extensiune, ci mai 
cu seamă în abordarea raporturilor respective dintr-o perspectivă recesivă.  

Începând cu Aristotel, istoria filosofiei ne-a obişnuit cu două tipuri de 
raporturi opozitive, anume, raportul de contradicţie şi cel de contrarietate. Logicianul 
român apreciază că raportul de contradicţie se formează din două noţiuni, în care 
una este negativă, iar cealaltă pozitivă; factorul important rezidă în faptul că cele 
două noţiuni stau în acest raport doar în limbajul logicii, nu în acela care descrie 
realitatea. Astfel, noţiunile de om şi non-om se află în raport de contradicţie. 
„Contradicţia constă aici în unirea a două noţiuni care în realitate nu se întâlnesc 
niciodată laolaltă şi de aceea nu le putem concepe”. Celălalt tip de opoziţie este 
reprezentat de raportul de contrarietate, pe care Mircea Florian îl nuanţează într-un 
mod specific concepţiei sale, considerând că opoziţia contrară, deşi mai puţin 
precisă, este mai fecundă prin conţinutul ei pozitiv. 

Aşadar, diferenţa dintre un raport de contradicţie şi unul de contrarietate îşi 
găseşte expresia în faptul că primul se naşte dintr-o noţiune afirmativă şi una 
negativă, pe când cel de al doilea se construieşte numai pe termenii pozitivi pe care 
concretul ni-i oferă: spre exemplu, verde-roşu. Important de reţinut este că nici 
termenii contrari nu pot fi atribuiţi aceluiaşi lucru în acelaşi timp şi sub acelaşi 
raport, precum la contradicţia clasică dezvoltată de Aristotel, logicianul antichităţii, 
însă se poate uşor transforma unul din termenii contrari în raport de contradicţie. 
Ca atare, verdele opus roşului devine non-roşu.  

Cum se vede, raportul de contrarietate se defineşte ca un raport de trecere de 
la o caracteristică specifică la o alta; frunza, bunăoară, prin trecerea anotimpurilor, 
înregistrează o suită de diferenţieri particulare ale culorii (generalul). „Contrarietatea 
cunoaşte între extremele «diametral opuse» (alb-negru, cuminte-nebun, tânăr-bătrân 
etc.) un număr de tranziţii”4. 

Prin urmare, culoarea nu se schimbă, ci ea variază în particularităţile proprii. 
În plus, pe lângă această diferenţă, se mai adaugă una cel puţin la fel de semni-
ficativă, una ce priveşte posibilitatea de unire a noţiunilor specifică doar raportului 
de contrarietate, singurul în care opuşii „se pot uni pentru a da un conţinut, pe când 
contradicţiile se exclud, nu pot da o «sinteză», cum demonstrează neocriticistul 
francez Octave Hamelin, adept al dialecticii”5. 

Această prefaţare, cu rădăcini adânci în istoria filosofiei, a fost necesară 
fiindcă teoria dualismelor recesive se fundamentează la Mircea Florian tocmai pe 
unul dintre aceste raporturi opozitive, în speţă pe cel de contrarietate. În vederea 

3 Ibidem, p. 48. O analiză amănunţită a filosofiei recesivităţii, vezi în Ioan C. Ivanciu, 
Wesen und Sinn der rezessiven Polarität bei Mircea Florian, în „Revue Roumaine de 
Philosophie”, nr. 1-2, 1996, p. 43-59. 

4 Mircea Florian, op. cit., p. 57. 
5 Ibidem, p. 58. 
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redării obiective a procesualităţii realităţii, el a înţeles că fundamentele acesteia pot 
fi justificate numai prin termeni care sunt la fel de pozitivi şi capabili de a forma un 
conţinut, aşa cum se structurează existenţa.  

La logicianul român, chiar dacă sunt contrare, noţiunile pot fi în relaţie de 
coordonare sau de subordonare. Dar Recesivitatea ca structură a lumii scoate în 
evidenţă o relaţie de subordonare şi nu atât de coordonare; însuşi termenul de 
recesivitate (derivat din verbul recidere – a veni pe urmă) pune în lumină doar 
raportul de subordonare, în înţelesul că un termen este dominant, iar celălalt 
recesiv, adică secundar. La baza unui factor stă cu funcţie de subordonată cealaltă 
noţiune, astfel încât nu se poate vorbi de termeni cu putere egală, ca la raportul de 
coordonare: „Raportul factorilor nu este de coordonare, ci de subordonare, în 
sensul cel mai obiectiv al acestui termen”. 

Ţinând însă cont atât de caracterul de opoziţie, cât şi de cel de subordonare, 
adăugăm precizarea că recesivitatea nu admite la nici un dualism pretenţia de a 
râvni la un statut aparte pe care realitatea nu i-l recunoaşte; de pildă, expresiile de 
supravalent şi subvalent pot induce în eroare dacă în analiza noastră asimilăm 
nepermis raportul de forţă cu cel de valoare. Se poate vorbi, spre exemplu, de o 
forţă mai mare a termenului prim, a materiei asupra spiritului, dar „factorul recesiv, 
deşi este subordonat, are o semnificaţie existenţială mai înaltă”6, o semnificaţie 
majoră, nu rareori superioară.            

Oricât de sumare ar fi, toate analizele de până în prezent pot constitui o premisă 
importantă şi necesară pentru înţelegerea raportului existent între individual şi 
general, categorii despre care filosoful recesivităţii ne spune că se disting de toate 
celelalte, întrucât precedentele dualisme au un „caracter pur logic, «abstract». Cel 
mai însemnat dualism, în care este angajat concretul, este acela dintre individual şi 
general. Aceşti doi termeni definesc principala trăsătură structurală a existenţei”7.  

În viziunea autorului, generalul este recesiv faţă de individual, ei fac parte din 
aceeaşi structură ontologică. „Individualul şi generalul nu se exclud, ci se cheamă 
unul pe altul, se sudează pentru a produce concretul care este totodată individual şi 
general, fără ca aceste laturi să se confunde într-un al treilea termen şi fără ca unul 
să devină magic contrarul său”8.  

Unitatea pe care o implică realitatea (existenţa) nu este produ-să de gândire 
prin abstractizare, cum au susţinut numeroşi reprezentanţi ai idealismului filosofic; 
unitatea rezultă dintr-o anumită corelaţie existentă în sânul faptelor, a obiectelor, 
aşadar opoziţia dintre individual şi general nu exclude unitatea. Din contră, Florian 
susţine că unitatea sau este în date, în obiecte, în lucruri, sau nu este posibilă.  

Este timpul să încercăm să desprindem acum notele structurale ale individua-
lului şi generalului. Aşa că, începând cu noţiunea de  individual, gânditorul român 
izbuteşte să pună convingător în evidenţă câteva deosebiri notabile între individual 
şi unic, pe de o parte, între esenţă şi relaţie, pe de altă parte9. În acest context, el 
face o distincţie netă între individual şi unic, în înţelesul explicativ că „tot ce este 

6 Ibidem, p. 55. 
7 Ibidem, p. 109. 
8 Ibidem, p. 111. 
9 Orientativ, vezi şi lucrarea noastră Filosofia istoriei – Idei şi controverse, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, 1998, p. 37 şi urm. 
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individual este unic, dar nu tot ce este unic este individual”10. Mai exact, diferenţa 
aceasta se fundează pe două moduri distincte de formare a unităţii, în concret este 
vorba de unitatea de esenţă şi de unitatea produsă de relaţie.  

În primul caz, al unităţii de esenţă, distingem argumentul că ea este produsă 
de unirea notelor general-particulare în care proprietăţile coexistă atât de strâns 
legate, încât nu pot fi separate, nu pot fi rupte pentru ca fiecare să ducă o viaţă 
proprie. Un model elocvent este patria şi umanitatea, care împreună constituie o 
unitate indisolubilă. În Introducere în filosofia istoriei, autorul specifică de altfel că 
o separare între om şi umanitate, bunăoară, este posibilă numai abstractizând, însă 
una reală ar fi sinonimă cu o ipostaziere a generalului, în sensul compromiţător al 
cuvântului, ca independent de individual. 

Al doilea caz se referă la unitatea produsă de relaţie, căreia nu i se mai poate 
acorda statutul de individual, ci doar îi asigură unicitatea. În ce constă această 
deosebire? Să luăm din nou ca exemplu omul, să nu uităm că el este constituit din 
suflet şi corp. Evident, pentru că acestea sunt de naturi opuse, este imposibil să 
găsim o proprietate nouă care să le unească. Dacă unitatea dintre suflet şi corp ar fi 
dată de proprietăţi corporale, în această situaţie am avea de-a face cu individualul şi 
nu cu unicitatea. Şi invers, dacă unitatea ar fi concepută din unităţi sufleteşti, atunci 
ne-am confrunta cu acelaşi  rezultat. Cum „nimeni nu a descoperit până acum care 
sunt proprietăţile unificate, proprietăţi ce nu sunt nici corporale, nici sufleteşti”11, 
decurge că unitatea la om este asigurată de relaţia care există între aceste două 
entităţi. Relaţia ca formă unificatoare presupune două relate, fără ca acestea să 
existe independent una de cealaltă; numai relatele întrunesc această calitate. Tatăl 
şi fiul există independent unul de celălalt, dar nu şi relaţia de filiaţie.   

Johannes Rehmke, mentorul lui Mircea Florian, vede în confundarea acestor 
două tipuri de unitate o eroare a filosofiei. Omul, ca unitate produsă de relaţie, 
devine din individ un unicum, precum societatea, naţiunea etc. Se vorbeşte aici şi 
despre o anumită individualizare treptată, care începe odată cu lumea biologică, 
pentru a cunoaşte la nivel spiritual o complexitate şi o bogăţie a conţinutului ce se 
lasă cu greu dezvăluite de descrierea analitică. Această gradaţie nu se referă însă la 
unicitate, care este o situaţie univocă, ci la modalităţile ei de manifestare şi care 
privesc doar conţinutul acestei unicităţi.  

Realitatea istorică se interesează de faptul unic. Prin logica istoriei, cea care 
vine să înlocuiască tradiţionala filosofie a istoriei, creatorul termenului de recesi-
vitate recunoaşte că teoria contemporană a istoriei trebuie să se folosească de două 
determinări fundamentale, respectiv de individual şi general. 

În linii mari, distincţia aceasta a fost folosită de Şcoala neocriticistă de la 
Baden, cunoscută şi sub denumirea de „filosofia valorilor”, care a încercat să 
înscrie în ştiinţă două modele de cercetare a realităţii în întregul ei. Drept urmare, 
germanul Windelband şi elevul său Rickert fac deosebirea între ştiinţele idiografice, 
care au în vedere faptele, fenomenele ce nu se repetă, şi ştiinţele nomotetice, a 
căror sarcină este de a se ridica de la individual la general, cu scopul de a formula 
legi. Definirea realităţii istorice în opoziţie cu realitatea naturii este necesară, dar nu 

10 Mircea Florian, Introducere în filosofia istoriei, Bucureşti, Editura Garamond, 
1997, p. 41. 

11 Ibidem, p. 42. 
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şi suficientă. Aidoma lui A.D. Xenopol, Mircea Florian consideră că există ştiinţe, de 
pildă geografia, care au ca obiect de studiu o realitate unică, cum este Pământul.  

Şi atunci, pentru a scăpa de o radicalizare absolută, fie ea şi individualizantă, 
trebuie să încercăm să înţelegem că realitatea istorică implică atât individualul, cât 
şi generalul, care, „departe de a se exclude, sunt solidare în modul cel mai intim”12.  

Să ne oprim acum la procesul de interdependenţă dintre individual şi general, 
cel de al doilea fiind factorul recesiv. Dacă filosofia tradiţională se străduia să 
asigure o independenţă a generalului asupra faptelor particulare, gânditorul român 
propune şi explică un statut ontologic oarecum invers, un statut în care soarta 
generalului este legată de soarta individualului. Chiar dacă susţine independenţa 
individualului în dauna generalului, Florian nu naufragiază în individualism, deoa-
rece el recunoaşte că fără notele generale individualul ar deveni un loc gol, o aşteptare. 

Determinarea faptului istoric ca fapt unic dobândeşte întreaga sa semnificaţie 
dincolo de raportul individual-general numai dacă îl raportăm la timp. Desigur, nu 
atât timpul în sine se are în vedere în  istorie, cât mai ales succesiunea evenimentelor 
particulare. Ca domeniu de cercetare, istoria pune în lumină devenirea, procesualitatea 
care se petrece în timp. 

Fără îndoială, unicitatea faptului istoric se impune prin determinarea sa 
cronologică, însă nu se poate vorbi de unicitate pură. Este o îngrădire necesară, este 
conlucrarea recesivă sau „jocul special al unicului şi generalului în istorie”13. 
Această combinare permite să se formuleze legi şi în istorie. Heinrich Rickert 
explică unicitatea în istorie făcând recurs la conţinutul calificat al evenimentului, 
dublat de o raportare la un fenomen de cultură, dar pentru autorul Recesivităţii pare 
a fi suficientă o simplă raportare la factorul timp. El consideră că aceste conţinuturi 
calificate întâlnite la filosoful german, odată delimitate corect, pot constitui parti-
cularităţi generale, aşa cum cele ale Revoluţiei franceze au fost preluate de 
Revoluţia de la 1848 din Ţările Române. Doar comparând aceste două tipuri de 
evenimente, ţinând cont de caracterul lor cronologic, observăm că avem deja de-a 
face cu evenimente unice. Dat fiind că succesiunea momentelor determină succesiunea 
conţinuturilor, „conţinuturile generale sau repetabile – ca conţinuturi – sunt istorice 
prin datarea lor unică. Revoluţia franceză, dacă s-ar repeta în 1989, ar fi o altă 
revoluţie datorită coeficientului ireductibil la timp”14.  

Pentru că istoricul se interesează de evenimentele ce s-au petrecut în timp, 
problema cardinală care se pune de îndată este dacă obiectul istoric ilustrează o 
reprezentare a subiectului sau se distinge prin funcţia sa de a fi o realitate de sine 
stătătoare. Bunăoară, pentru Georg Simmel, reprezentat de seamă al idealismului, 
realitatea istorică constituie la început un material haotic pe care categoriile a 
priori ale raţiunii le ordonează după trei criterii – sintezele sociale, legile istorice şi 
interesul nostru: „Principalul temei al idealismului este imposibilitatea realităţii 
istorice de a fi percepută, întrucât apar-ţine trecutului”15. Mircea Florian consideră 
însă că istoricul nu trebuie să-şi propună să construiască realitatea, ci să o 
descopere, să-i dezvăluie conţinuturile sau notele generale. 

12 Ibidem, p. 44. 
13 Ibidem, p. 46. 
14 Ibidem, p. 49. 
15 Ibidem, p. 59. 
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Raportul individual-general este bine reliefat în ştiinţa istoriei şi de dualismul 
istorism-supraistorism, în care primul termen predomină ca o „adâncire a obiec-
tivităţii”, într-un plan mai apropiat de individualitatea şi realitatea lucrurilor, căruia 
i se adaugă supraistorismul sau conţinuturile intrinseci prezente în mai multe 
momente ale istoriei omului şi ale umanităţii. Odată cu evocarea supraistorismului, 
cugetătorul român respinge totuşi istorismul „extremist”, curent care  susţine că 
istoria este numai fluiditate; în consecinţă, el este dizolvant pentru cultura omenirii. 
Fiindcă recesivitatea desemnează unitatea factorilor opozitivi, istorismul se poate 
doar împăca cu aceste conţinuturi intrinseci întâlnite în diferite momente ale 
istoriei, fără a le conferi ipso facto valori supratemporale. „Supraistoric înseamnă o 
prezenţă repetată, generalizabilă, eliberată de clipa individuală”16.  

În continuare, ne vom opri la  noţiunea de cauzalitate, care, la rândul ei, se 
naşte pe baza raportului individual-general. În această perspectivă, Florian formu-
lează, încă de la început, opinia potrivit căreia este impropriu să spunem că un fapt 
istoric unic are o „cauză individuală”, cum au susţinut Heinrich Rickert şi A.D. Xenopol. 
Pentru gânditorul german, de altminteri, cauzalitatea în istorie este individuală, 
pentru ca, în final, abstractizarea să-i confere un caracter general. Aceasta era 
poziţia Şcolii neocriticiste, după care istoricul construieşte realitatea istorică ce o 
va trece prin categoriile a priori ale raţiunii.  

Filosoful român, dimpotrivă, consideră că raportul cauzal „este conexiunea 
reală, este un alt termen pentru relaţia de acţiune”17. Expunându-şi propria teorie, 
Mircea Florian se referă şi la distincţia lui Henri Berr, cuprinsă în La syntese en 
histoire. Conform acestei distincţii, există trei tipuri de cauzalitate, anume, cauzalitatea 
contingentă (explicitează particularul, concretul), cauzalitatea necesitate (cea care 
are în vedere repetiţia) şi cauzalitatea logică ori rolul acţiunii conştiente a 
scopurilor, a raţiunii, a ideilor în istorie.  

În cadrul producerii evenimentelor istorice, creatorul termenului de recesivi-
tate face o necesară distincţie între cauze şi condiţii. În optica sa, cauza este 
legătura ei intimă cu efectul produs, deoarece nu orice cauză produce orice efect şi 
nu orice efect este produs de orice cauză. Cheia înţelegerii acestei legături intime o 
găsim în Recesivitatea ca structură a lumii, unde se adânceşte noţiunea de cauza-
litate. Aici există trei momente importante ale cauzalităţii: succesiunea sau tempo-
ralitatea raportului cauzal, necesitatea legăturii şi producerea efectului de către 
cauză. Toate acestei trei momente sunt solidare, pentru că „producerea efectului de 
către cauză explică deopotrivă succesiunea şi legătura lor necesară”18.  

Succesiunea este aportul gândirii moderne care a reuşit să treacă peste 
dificultăţile ce le vedea scepticismul în raportul cauzal, în înţelesul că, dacă luăm în 
calcul mai întâi cauza, raportul de cauzalitate încă nu s-a făurit, iar de îndată ce 
avem în vedere şi efectul se creează simultaneitatea, în dauna succesiunii. Însă, 
cum ne-a obişnuit în întreaga sa operă, Mircea Florian nu absolutizează nici una 
dintre aceste două dimensiuni. Ceva mai nuanţat decât Xenopol, care susţinea că în 
faptele de repetiţie raportul cauzal este doar de simultaneitate, autorul Recesivităţii 
concede că există „un grăunte de adevăr în cerinţa simultaneităţii, fără a renunţa 

16 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. II, Bucureşti, Editura 
Eminescu, 1987, p. 364. 

17 Ibidem, vol. I, ed. cit., p. 374. 
18 Ibidem, p. 391. 
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totuşi la succesiune”19. Ca să înţelegem bine simultaneitatea, trebuie să facem 
distincţie între cauza eficientă şi cauza fundamentală a fenomenului. Cauza eficientă 
este A, iar cauza fundamentală este definită prin B1, la care se adaugă şi efectul 
B2. Când A acţionează, urmează efectul B2. Dar efectul este trecerea de la B1, 
cauza fundamentală, dimpreună cu cauza eficientă A, la efectul B2. Întrucât efectul 
cuprinde cauza fundamentală în primul ei moment, cauza şi efectul au un aspect 
simultan. Un al doilea moment este marcat de necesitatea legăturii dintre cauză şi 
efect. Spre deosebire de idealismul subiectiv în general (subiectul creează realitatea), 
de poziţia sceptică a lui David Hume în special, Mircea Florian consideră cauza-
litatea ca o necesitate „nu fiindcă este un principiu a priori al gândirii sau o 
supoziţie a ştiinţei, sau, încă mai diluat, o deprindere subiectivă (Hume), ci fiindcă 
este constitutivă ontologic”20. 

Aşadar, concepţia sa realistă pune inteligibilitatea acestui raport pe seama 
faptului că necesitatea reiese din conlucrarea recesivă dintre deosebire şi asemănare, 
ceea ce denotă că raportul necesar de la cauză la efect nu semnifică reducerea 
multiplului la identitate. „Tot ce există conţine deosebiri şi asemănări (identităţi); 
dominantă este deosebirea, recesivă este identitatea”21.  

 Cum am mai spus, un alt factor de care se ocupă gânditorul este acela de 
condiţie. Menirea ei este de a participa, împreună cu cauza, la producerea efectului, 
nu însă direct, deoarece ea poate favoriza sau nu apariţia efectului. Cauza şi 
condiţia au acelaşi statut ontologic, ele sunt deopotrivă de reale, diferenţa este 
destul de relativă. Florian propune pentru ambii termeni noţiunea de direcţie; în 
privinţa cauzei, vom spune că are aceeaşi direcţie cu direcţia faptului istoric studiat, 
pe când condiţia are o direcţie într-un sens mai larg, care acoperă şi spectrul 
irealului şi idealului. „Cauza este condiţia eficientă, activă, iar condiţia reală e o 
cauză, deci o condiţie activă în altă direcţie decât cea interesantă acum”22.  

Pentru că istoria se interesează îndeobşte de unicitate, unii teoreticieni au 
considerat că pentru acest tip de realitate trebuie să existe tot o cauză unică. 
Heinrich Rickert este „campionul” acestei orientări, cu care filosoful român poartă 
de altfel o dezbatere aprinsă, la capătul căreia se pare că se află unele concluzii 
deosebit de fructuoase pentru cercetarea istorică viitoare.  

Primul aspect asupra căruia se opreşte autorul Recesivităţii este acela care 
priveşte necesitatea, mai precis este legătura necesară ce s-a constituit între cauză şi 
efect. Dacă ea este necesară, cum se face atunci că unii istorici o consideră în final 
drept „unică, i-repetabilă”? Mircea Florian vede aici o primă contradicţie, aceea  
care uneşte caracterul de necesitate al legăturii – care este iterativ – cu ceea ce este 
individual, avut o singură dată. Reprezentantul Şcolii de la Baden aduce ca 
argument ideea că orice eveniment unic are o cauză unică, pentru a deveni generală 
prin prisma abstractizării. Logicianul român nu este de acord cu acest punct de 
vedere; în consecinţă, el propune din nou distincţia dintre individual şi general, 
afirmând că indivizii, ca factori unici în istorie, acţionează cauzal nu chiar prin 
caracterul lor individual, ci prin notele generale care îl compun. Iată de ce existenţa 
unică este un compozitum de asemenea proprietăţi, iată cum individualul îşi 

19 Ibidem, p. 386. 
20 Ibidem, p. 391. 
21 Ibidem, p. 89. 
22 Mircea Florian, Introducere în filosofia istoriei, ed. cit., p. 132. 
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plăteşte independenţa sa. În acest sens, un exemplu elocvent îl reprezintă Revoluţia 
franceză, care a constituit cauza celorlalte revoluţii din unele ţări europene, adică 
ea s-a repetat prin notele sale generale. Ca atare, efectul unic poate fi produs de 
cauze ce se pot repeta şi supune legalităţii, întrucât numai proprietăţile generale din 
existenţa unică sunt cele care conduc la apariţia efectului.  

În lucrarea Introducere în filosofia istoriei, autorul ei ne vorbeşte totodată 
despre o regularitate cauzală sau cauzalitate de tendinţă. „Orice cauzalitate tinde să 
se repete, deci să se legalizeze”23. Fiindcă ansamblurile sunt acelea care aduc în 
câmpul existenţei necesitatea, Florian încearcă, în acelaşi timp, să scoată în relief 
dublul caracter al necesităţii, o dată pentru a se detaşa de idealism şi scepticism, 
considerând-o drept constitutivă ontologic, iar a doua oară acum, când ea este dată 
de „acţiunea unei note universale”, dar care „aparţine unui individual”24.  

Filosoful Mircea Florian scrutează la limită şi se întreabă dacă nu cumva 
faptul istoric, ca efect, este doar în aparenţă individual, de vreme ce pare a fi un 
fenomen general care încă nu s-a repetat, şi aceasta datorită deosebitei complexităţi 
a fenomenului, căreia cercetarea istorică trebuie să-i desluşească structura internă. 
O astfel de problematică se naşte la gânditorul român din aprecierea prealabilă a 
generalului din două puncte de vedere, oarecum deosebite: primul vizează 
generalul aşa cum este el dat de legile din ştiinţele naturii, iar al doilea pune în 
lumină unul care se poate repeta, însă nu i-am constatat deocamdată revenirea pe 
scena istoriei. De aceea, istoricii se confruntă adeseori cu imposibilitatea de a 
formula unităţi cauzale superioare, care ar oferi o legalitate majoră, deoarece al 
doilea tip de generalitate este dat de faptul că există serii cauzale ce se întretaie, din 
interferenţa cărora rezultă negreşit hazardul, accidentalul, refuzând în cele din urmă 
existenţa unor totalităţi bine ordonate. „Acţiunea legală este abătută adesea de la 
drumul ei, este deformată, deviată de influenţe externe”25.  

S-ar putea să se obiecteze că datorită nerepetării unei cauze nespecifice nu 
putem să susţinem că ea este generală. În această eventualitate, ne vedem nevoiţi să 
amintim că orice individ cauzează prin una sau mai multe dintre proprietăţile sale 
generale. „Nerepetarea lor stă în generalitatea lor restrânsă, nu în stricta lor 
unicitate sau individualitate. Cauzele nu sunt indivizi, ci proprietăţi ce aparţin 
indivizilor şi, ca atare, sunt şi rămân generale”26.  

În istorie, completează Mircea Florian, finalitatea stă în raport de recesivitate 
faţă de cauzalitate. În lume, primordial este raportul cauzal, pentru ca apoi, prin 
intervenţia omului, determinat de înfăptuirea unor scopuri, să apară şi factorul 
finalitate. Cauzalitatea, care exprimă determinismul, nu se opune libertăţii indivi-
dului uman de a-şi duce la bun sfârşit acţiunile conştiente. Cauzalitatea numai 
îngrădeşte libertatea. „Într-o lume pur cauzală, voinţa noastră se poate strecura şi 
scopurile pot fi realizate cu mijloacele date”27. Este drept, dar la aceasta trebuie să 
se adauge şi cunoaşterea realităţii, a modului cum lumea este structurată. Atribuind 
cauzalităţii forţa, rezervând scopului orientarea, ieşim dintr-un echivoc întâlnit 
uneori în filosofie. Pentru că elementele materiale ascultă doar de cauzalitate, 

23 Ibidem, p. 139. 
24 Ibidem, p. 136. 
25 Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, ed. cit., p. 400. 
26 Idem, Introducere în filosofia istoriei, ed. cit., p. 147. 
27 Idem, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, ed. cit., p. 377. 
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finalitatea este dată de fenomene orientate. Există şi grade ale finalităţii, în înţelesul 
explicativ că, cu cât individualitatea este mai închegată, cu atât mai mult ea se 
impune în chip necesar. În teoria istoriei, finalitatea apare din convergenţa compre-
hensiunii şi a explicaţiei cauzale, două modele absolut necesare pentru desluşirea 
faptului istoric trecut. „Orice suflet e o configuraţie teleologică, de aceea el este 
accesibil înţelegerii, comprehensiunii şi, de asemenea, explicaţiei cauzale prin 
mijlocirea finalismului el însuşi fundat pe eficienţă”28, pe realizarea scopurilor 
conştientizate, imediate şi îndepărtate.  

În încercarea sa de a fundamenta o ştiinţă a istoriei, filosofia a abordat într-un 
mod propriu şi problematica legalităţii. Unii gânditori au pus accentul numai pe 
individual şi, în acest caz, generalul apare ca străin istoriei, iar legea istorică este 
dintru început suprimată. Alţii, din contra, au absolutizat generalul, pentru ca fac-
torul individual să devină un element degradat, „pitoresc sau literar”.  

Această antinomie trebuie însă depăşită, căci ea este doar de suprafaţă. „Nu 
există o realitate care să fie cu totul şi exclusiv individuală, unică, pură noutate, şi 
nu există nicio realitate care să fie exclusiv generală şi pură repetiţie, cum susţine 
concepţia platonică a lumii inteligibile sau formată din Idei”29.  

În acest context, Mircea Florian se raportează cu precădere la orientarea 
proindividualistă, care se opune formulării de legi în istorie. Argumentele ei sunt 
existenţa complexităţii în istorie, voinţa liberă individuală şi hazardul. 

Într-adevăr, zice autorul român, existenţa complexităţii în istorie este dată de 
multiplele ţesături care conduc la unităţi şi mai complicate, dar „ieşirea din acest 
nex de multiple cauzalităţi, în care se  împiedică una pe alta atunci când una nu 
domină, nu este hegemonică, este instaurarea legilor”30. 

Cât priveşte al doilea argument, trebuie să concedem că libertatea omului nu 
anulează determinismul, mai exact trebuie să spunem că ea nu exclude orice ordine. 
Se pot aduce în discuţie numeroase exemple de acte libere, precum căsătoria, sinuci-
derea, crima etc., care „dovedesc o regularitate înregistrată de statistici şi previzibilă 
cu o probabilitate care nu dă greş”. Înţeleasă ca o conduită raţională sau logică, 
libertatea nu se opune necesităţii, iar aceasta din urmă nu se confundă cu necesi-
tatea naturală, care „tolerează o necesitate raţională, sinonimă cu libertatea .… 
Numai voinţa ce lucrează după un plan raţional, după o idee, izbuteşte să introducă 
o coerenţă şi o ordine în viaţa omului, chiar dacă până acum n-a existat aşa ceva în 
proporţia dorită de om”31.  

În sfârşit, cel de al treilea argument reţine atenţia prin nevoia de a distinge 
între hazard şi pseudohazard, care nu înseamnă altceva decât disproporţia dintre 
micimea cauzelor şi efectele, uneori catastrofale, ori ignorarea cauzelor. Despre 
hazard s-ar mai putea spune că el există şi operează în opoziţie cu cauza finală şi 
cauza eficientă, întrucât hazardul are loc la interferenţa a două serii independente 
una de cealaltă. Nu trebuie să exagerăm în istorie rolul acţiunii întâmplătoare a 
unor serii cauzale, al efectelor considerabile generate de cauze minuscule. Nimic 
nu justifică în istorie un scepticism complet.  

28 Idem, Introducere în filosofia istoriei, ed. cit., p. 138. 
29 Ibidem, p. 156. 
30 Ibidem, p. 160-161. 
31 Ibidem, p. 158. 
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În concluzie, Mircea Florian ne asigură că atâta vreme cât hazardul nu este 
strict individual şi limitat la un singur caz – tinzând prin repetarea cauzelor la pro-
pria neutralitate –, iar libertatea şi voinţa umană sunt raţionale, falsa complexitate 
pe care o impune orientarea proindividualistă trebuie să-şi revizuiască fundamentele 
şi să redea generalităţii locul cuvenit pe care realitatea i-l conferă. 

Cealaltă orientare, cea universalistă, poate fi îmbrăţişată doar dacă acoperă în 
câmpul ei şi individualul. Să reţinem mai întâi că la filosoful recesivităţii există o 
delimitare terminologică a noţiunii de lege. Aceasta este definită ca un raport sau 
ca o relaţie, la care unii  gânditori adaugă şi noţiunea de constant. Logicianul 
român observă însă că adjectivul constant nu este necesar, de vreme ce raportul 
exprimă însuşi generalul. Raportul din lege nu presupune atât constanţa legăturii, 
cât mai ales pe aceea a termenilor, cum am văzut în privinţa relaţiei de filiaţie 
dintre tată şi fiu. De aceea, s-ar putea spune că, în definirea legilor, Mircea Florian 
se apropie cel mai mult de iluministul Montesquieu, în viziunea căruia legile sunt 
„raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor”32.     

Oricum, în literatura de specialitate noţiunea de lege circulă în două mari 
accepţii: prima este generală şi scoate în evidenţă constantul, iteraţia „cuprinsă în 
noţiune”, iar cea de a doua se exprimă într-un sens mai restrâns, dar care se 
potriveşte mai bine acestui domeniu, fiindcă are înţelesul de raport, de conexiune 
cauzală. 

Destul de recent, cercetarea istorică a recurs şi la termenul de tipologie, o 
noutate adusă în discuţie de Şcoala germană de istoriografie. Este vorba de 
înfăţişarea tipologiei ca un element logic ce se interpune între general şi individual. 
Concepţia lui Mircea Florian nu cunoaşte însă un al treilea termen pe lângă cei 
enunţaţi, ci numai un mijloc de a apropia generalul de individual, fără ca generalul 
să-şi piardă caracteristicile. „Ce este «tipul»? Tipul este o formă a generalităţii, şi 
anume forma mijlocie a generalităţii, adică generalitatea mai aproape de variaţia 
individuală”33. 

Având în vedere că autorul român admite existenţa legilor în istorie, care 
converg din conlucrarea caracteristicilor generale ale omului (unicum) şi manifes-
tarea cauzalităţii, putem constata că acestea se disting între ele formând patru mari 
categorii. 

Prima categorie implică legea istorică; ea nu este elementară, originară sau 
fundamentală, deoarece este o rezultantă a legilor psihologice şi naturale, singurele 
elementare. 

A doua categorie de legi se referă la nota de aproximaţie, de probabilitate. Ea 
este mereu ameninţată de aleatoriu, de voinţa liberă a omului. Istoricul nu poate să 
prevadă viitorul. Când evenimentele s-au consumat, el le pune în perspectivă, 
găseşte cauzele economice, politice ale unui război sau ale unei revoluţii. Nimeni 
nu ar fi putut determina dinainte data şi modalităţile de manifestare ale  acestor 
evenimente, precum astronomul care prevede momentul precis al unei eclipse de 
Soare. Mircea Florian dă exemplul acului magnetic deviat de curentul electric. 
Dacă se opune mâna omului, acesta va rămâne nemişcat. Un alt exemplu este acela 
al aerului, care se dilată dacă este încălzit. Astfel stau lucrurile, conchide filosoful, 

32 Ibidem, p. 161. 
33 Ibidem, p. 164. 
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şi în realitatea istorică, unde „legea sau desfăşurarea acţiunii unei proprietăţi 
generale se face în condiţii nenumărate şi variabile”34. 

A treia categorie desemnează legea istorică dedusă din legi psihologice 
generale şi legi sociologice. Aceste legi nu sunt nici naturale – pentru că se 
fundează pe psihologie –, nici ultime, de vreme ce se are în vedere aplicarea unor 
principii psihologice generale în condiţii variabile proprii devenirii istorice. Mircea 
Florian distinge aici legile rezultantelor istorice: „Orice conţinut istoric are carac-
tere originale, absolut noi, faţă de cauzele şi condiţiile ce i-au dat naştere”35. 
Această remarcă se separă de construcţia aprioristă a gândirii vehiculată în filosofia 
istoriei; istoricul doar constată. Aceste legi sunt completate de legea relaţiilor, unde 
fiecare conţinut istoric stă în raport cauzal cu celelalte ansambluri. 

A patra categorie de legi este aceea invocată de materialismul istoric, care 
consideră că legile în istorie stau în raport cu un anumit timp. Ca atare, se poate 
concede că ele sunt temporare. Şi totuşi, chiar dacă se poate vorbi de vremelnicia 
acestor legi, observă gânditorul român, nu trebuie să susţinem că legile se schimbă, 
ci numai că ele pot fi înlocuite în funcţie de stadiul devenirii istorice.  

Legile naturii se supun şi ele acestei caracteristici, de a nu fi valabile 
pretutindeni şi în orice împrejurare, cum o atestă, bunăoară, legea termodinamică a 
lui Newton în comparaţie cu cea a relativităţii descoperită de Einstein, legi care, în 
dependenţă de nivelul structural al realităţii, pot fi înlocuite una cu cealaltă. Cu atât 
mai mult şi cu atât mai valabil în ceea ce priveşte legile istoriei, dacă, într-adevăr, 
se poate vorbi temeinic de legi ale istoriei. 

Să precizăm în încheiere că prezentul studiu nu şi-a propus să demonstreze 
dacă istoria este sau nu ştiinţă. Scopul său s-a limitat la schiţarea logico-filosofică a 
problematicii raportului dintre individual şi general, cu convingerea că acest raport 
a reprezentat în dese rânduri o grea piatră de încercare pentru numeroşi teoreticieni 
ai istoriei şi ai filosofiei istoriei. Or, în această dispută Mircea Florian s-a remarcat 
prin subtile reflexii şi printr-o analiză fină şi a acestor doi factori (individual şi 
general), înţelegând că cea mai mare nedreptate comisă la adresa gândirii este de a 
o face unilaterală, adică de a nu releva decât una dintre faţetele ce o compun. 

 
 

SUR L’INDIVIDUEL ET GÉNÉRAL DANS L’HISTOIRE 

RÉSUMÉ 

La présente étude a été proposée pour offrir une ébauche logique-philosophique de la 
problématique du rapport entre l’individuel et le général dans l’histoire – en corrélation 
avec les notions de nécessité, liberté, causalité, régularité, unicité etc. –, Mircea Florian 
étant animé par la conviction que ce rapport a souvent représenté une pierre de touche pour 
plusieurs théoriciens de l’histoire et de la philosophie de l’histoire. 

En ce sens, l’auteur a été distingué par des réflexions subtiles et par une analyse fine de 
ces deux facteurs (l’individuel et le général), soulignant le fait que la plus grande injustice 
commise sur le pensée est de la fait faire unilatérale, c’est-à-dire de ne révéler que 
seulement une de ses faces. 

 

34 Ibidem, p. 171. 
35 Ibidem, p. 174. 
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PERSONALITATE ŞI VOCAŢIE ÎN CREAŢIA CULTURALĂ 

 
Ilie PINTEA 

 
 
 
Născut în familia unui mic proprietar de terenuri agricole, care a funcţionat 

pentru o vreme ca secretar al lui Eufrosin Poteca, unul dintre primii profesori de 
filosofie din Ţara Românească, era firească o timpurie apropiere de filosofie a lui 
Constantin Rădulescu-Motru. Tocmai de aceea, el se înscrie la Universitatea din 
Bucureşti, la Facultatea de Litere şi Filosofie, unde unul dintre profesorii cei mai 
stimaţi era atunci Titu Maiorescu, mentorul multor generaţii şi, am putea spune, 
mentorul culturii române din epocă. Pasiunea pentru filosofie, inteligenţa şi puterea 
de muncă ale studentului Constantin Rădulescu-Motru îi vor fi atras repede atenţia 
profesorului Titu Maiorescu, în aşa fel încât relaţia dintre profesor şi student se 
preschimbă într-o relaţie de prietenie. 

Activitatea lui Constantin Rădulescu-Motru a fost una extrem de laborioasă, 
el afirmându-se pe multiple planuri, ca profesor, psiholog, întemeietor de reviste de 
cultură. Opera sa a stârnit vii dezbateri şi comentarii care au mers de la totala 
contestare, până la cele mai pozitive aprecieri. Astfel, în timp ce Lucian Blaga 
afirma că opera lui Motru „s-a constituit fie din idei pe care gânditorul nu le-a 
înţeles, fie din idei ce se pierd într-o viziune haotică”1, de cealaltă parte, profesorul 
Gh.Al. Cazan apreciază că această operă se constituie într-o adevărată „căutare a 
experienţei de natură filosofică a lumii”2. Nu e de mirare, de aceea, că a fost numit 
„al doilea mare gânditor, în ordine cronologică, al poporului nostru”, după Vasile 
Conta3.  

Într-adevăr, el a creat, de-a lungul timpului, o operă ce şi-a pus amprenta pe 
dezvoltarea filosofiei româneşti. Această operă nu a stat sub semnul monologului, 
ci a fost – aşa cum s-a şi vrut – o operă deschisă confruntărilor teoretice ale tim-
pului său. În opera sa filosofică, Motru a ambiţionat – şi a reuşit – să  fie creator al 
unei concepţii filosofice de tip sistematic, care poartă numele de personalism 
energetic. Această concepţie este, deopotrivă, o metafizică şi o filosofie a culturii.  
Personalismul energetic este o concepţie generală despre om şi activitatea sa 
istorică. Potrivit acestei concepţii, personalitatea umană este forma supremă de 
manifestare a energiei care a dat naştere lumii. Finalist, Motru consideră că deve-
nirea acestei personalităţi este chiar scopul pentru care energia iniţială, ca principiu 
cosmic, a dat naştere lumii. Această teorie despre personalitate culminează în 
concepţia despre vocaţie, care capătă la Rădulescu-Motru „cea mai înaltă semnifi-
caţie metafizică”4. În demersul său de identificare a rolului vocaţiei în viaţa 

1 Lucian Blaga,  Automatul doctrinelor, în „Saeculum”, an I, nr. 5, 1943, p. 86-89. 
2 În Constantin Rădulescu-Motru, Personalismul energetic şi alte scrieri, Bucureşti, 

Ed. Eminescu, 1984, studiu introductiv, antologie şi note de Gh. Al. Cazan, p. XII. 
3 N. Bagdasar, Scrieri, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1988, ed. îngrij., introducere şi note 

de Gh. Vlăduţescu, p. 66. 
4 Corina Hrişcă, Constantin Rădulescu-Motru, filosof al culturii, Cluj, Dacia, 1987, 

p. 13. 
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individului, Motru pleacă de la sensul etimologic al termenului şi pune această 
noţiune în legătură cu munca şi activitatea socială a individului uman. Vocaţia nu 
apare, după filosoful român, întâmplător. Ea este pregătită şi preformată de dezvol-
tarea poporului în mijlocul căruia se naşte individul purtător de vocaţie. Chiar mai 
mult, ea este determinată de întregul mers al naturii. Omul de vocaţie este creatorul 
de cultură. 

 Atunci când abordează problema culturii, Motru o face din mai multe 
perspective, căutând să lămurească mai multe aspecte ale ei. Astfel,  el încearcă să 
găsească o definiţie a culturii prin raportarea ei la civilizaţie, la natură şi societate. 
De asemenea, el încearcă o explicare a genezei creaţiei culturale plecând de la con-
ceptele de personalitate, muncă şi vocaţie. În sfârşit, el ne oferă o concepţie despre 
evoluţia culturii europene şi despre specificul culturii române moderne. Menţionez 
că Rădulescu-Motru nu foloseşte conceptul de filosofie a culturii referitor la 
concepţia sa despre cultură şi nu face din explicarea culturii un scop în sine. Pe el îl 
interesează, în fapt, explicarea personalităţii omeneşti. Problematica legată de 
cultură survine, aşadar, conjunctural. Acesta şi este motivul pentru care meditaţiile 
gânditorului român în jurul culturii nu sunt foarte sistematice. 

Dificultatea pe care o întâmpinăm atunci când cercetăm semnificaţia concep-
tului de cultură la Constantin Rădulescu-Motru este dată de faptul că el nu a oferit 
o singură definiţie culturii, ci mai multe. Filosoful român dă culturii o accepţie 
foarte largă. El studiază atât structura internă a culturii (mai ales arta, ştiinţa, 
religia şi filosofia, dar şi alte componente ale ei, în relaţia lor unele cu altele), cât şi 
structura externă a acesteia. Aşa cum arată Corina Hrişcă5, pentru a oferi o definiţie 
a culturii, gândirea lui Motru se manifestă pe trei planuri principale: psihologic, 
istoric şi social. Atunci când analizează cultura din perspectivă psihologică, filosoful 
român este interesat de sursa culturii şi de valoarea acesteia.    

Perspectiva axiologică e prezentă şi în abordările genetice sau sociale ale 
autorului. În scrierile de tinereţe, aflat încă sub influenţa puternică a lui Wundt, dar 
şi sub cea, recunoscută, a lui Chamberlaine ori Schurtz, dominantă este abordarea 
de tip psihologist. Acum el defineşte cultura ca fiind o „posibilitate sufletească” ce 
presupune capacitatea de a crea obiecte externe. Cultura este determinată de „anu-
mite funcţiuni superioare sufleteşti” sau „deprinderi intelectuale şi morale”6. Dacă 
n-ar exista aceste „dispoziţiuni sufleteşti”, crede Motru, n-ar exista nici operele 
culturale, nici instituţiile culturale şi nici personalităţile creatoare. Mai târziu, în 
lucrările de după încheierea sistemului personalismului energetic, Motru, fără a 
renunţa total la perspectiva psihologică în definiţia culturii o va trece totuşi într-un 
plan secund. În Vocaţia…, de pildă, el defineşte cultura ca fiind dată de „condiţiile 
sufleteşti în care se desfăşoară continuitatea şi propăşirea activităţii spirituale a 
unui popor”7.  

5 Ibidem, p. 86 şi 131. Vezi şi Dumitru Otovescu, Cultură, personalitate, vocaţie în 
concepţia lui Constantin Rădulescu-Motru, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1990, p. 35, 
care spune că există doar două planuri: cel psihologic şi cel social-istoric, care se manifestă 
în toate lucrările în care filosoful român abordează problematica fenomenului cultural. 

6 v. Constantin Rădulescu-Motru, Personalismul energetic şi alte scrieri, ed. cit.,  
p. 32 şi urm. Vezi ibidem, p. 331 şi urm. 

7 Ibidem, p. 691. 
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 Perspectiva social-istorică în definirea culturii este dominantă în perioada 
elaborării scrierilor sistematice (Puterea sufletească, Elemente de metafizică…, 
Personalismul energetic, Vocaţia…). Dar elemente istoriste în definirea culturii 
apar şi în scrierile mai vechi. Căci, în Cultura română şi politicianismul8, cultura 
este definită ca fiind elementul, sau acea „condiţie”, care a făcut ca omul să treacă 
de la faza de barbarie la cea de fiinţă istorică şi socială. Privită de pe planul vieţii 
social-istorice, cultura îi apare gânditorului român ca factor de progres şi de dife-
renţiere între popoare, ca mijloc de umanizare a omului şi de perpetuare a relaţiilor 
sociale. Prin viaţa socială, afirmă Rădulescu-Motru, activitatea individuală se 
transformă în „activitate instituţională sau culturală”. Iar lucrurile care ajută la 
perpetuarea vieţii sociale (tehnica, arta, ştiinţa, relaţiile economice etc.) constituie 
elemente de cultură9.  

După cum se vede din cele înfăţişate până acum, o însuşire distinctivă şi 
importantă a culturii în viziunea filosofului nostru interbelic este şi individualitatea. 
Şi este firesc să considere aşa, deoarece creator de cultură este în primul rând 
individul uman şi abia apoi poporul sau naţiunea ca un conglomerat de indivizi. 
Tocmai faptul că Motru ia ca bază în definirea culturii rolul individualităţii este 
ceea ce şi explica îmbinarea celor doua perspective de definire a culturii pe care le-
am amintit: cea psihologistă şi cea social-istorică.  

O altă trăsătură caracteristică a culturii este după Rădulescu-Motru originalitatea, 
trăsătură pusă în corelaţie cu individualitatea. Căci, spune Motru: „Cultura începe 
odată cu asigurarea originalităţii în manifestările sufleteşti ale unui popor; ea sfâr-
şeşte în momentul în care această originalitate este istovită”10.     

 În sfârşit, o altă modalitate în care Constantin Rădulescu-Motru evaluează 
cultura şi rosturile ei este dată de analiza din perspectiva modului în care cultura 
răspunde trebuinţelor specifice ale omului. Încercând să răspundă acestei probleme, 
Motru porneşte de la premisa că izvoarele culturii se află în reacţia omului contra 
influenţei directe a mediului. Pentru a-şi păstra echilibrul ameninţat din toate 
părţile, pentru a-şi asigura stabilitatea şi continuitatea existenţei, omul interpune 
faţă de mediu o dublă „armătură”: una sufletească şi alta materială. „Armătura” 
sufleteasca este dată de experienţă, iar cea materială de transformările reuşite de 
om asupra mediului. „Cultura nu consistă în altceva – spune Motru – decât în 
deprinderile care s-au stabilit în sufletul omenesc, în urma experienţei sale, 
deprinderi care se susţin apoi prin instrumentele şi transformările materiale operate 
de om în însuşi mediul extern”11. „Dubla armătură” de care vorbeşte Motru este 
chiar mediul social, adică acel „acasă”, fără de care omul s-ar simţi abandonat în 
mediul cosmic infinit şi ostil. În acest raţionament al lui Motru este implicată şi 
valorizarea pe care filosoful român o dă muncii, care asigură independenţa omului 
faţă de mediul geografic, care-l face pe om să se simtă liber în sânul naturii care  
nu-i este întotdeauna favorabilă12.   

8 Ed. cit., p. 11. 
9 Constantin Rădulescu-Motru, Curs de psihologie, Bucureşti, Librăria Socec, 1929, 

p. 339. 
10 Idem, Personalismul energetic…, ed. cit., p. 334. 
11 Ibidem, p. 333. 
12 Ibidem, p. 360. 
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Independenţa omului de mediul cosmic atrage după sine dependenţa lui de 
mediul social, precum şi primatul acestuia în faţa individului, a vieţii şi moralei 
sociale faţă de cea individuală. Este contextul în care Motru condamnă anarhismul, 
care neagă rostul societăţii văzând în societate un impediment în calea individului 
de a-şi găsi fericirea. Or, gânditorul român arată, împotriva anarhismului, că cul-
tura nu-şi propune fericirea individului, ci pe cea a societăţii. Dacă şi-ar propune 
fericirea individului doar, cultura s-ar nega pe sine, şi-ar nega importanţa sa trăsă-
tura socială. Ca şi pentru alţi filosofi ai culturii din vremea sa (Spengler, Frobenius), 
pentru Motru cultura este un cvasi-organism, care „nu se preocupă de fericirea 
indivizilor în parte, ci de stabilirea şi de continuitatea sa în viitor ca unitate 
organică”13. 

Raportul dintre personalitate şi vocaţie, pe de o parte, şi creaţia culturală, pe 
de altă parte, constituie coordonata principală a explicaţiei pe care Constantin 
Rădulescu-Motru o dă culturii. Este, de altfel, chiar coordonata centrală a concepţiei 
sale filosofice, concepţia personalismului energetic, ca o concepţie ce-şi propune 
explicarea fiinţei umane ca manifestare supremă a energiei cosmice. „Personalismul 
energetic”, ca o concepţie filosofică, nu este nimic altceva decât teoria filosofică a 
devenirii personalităţii umane prin cultură, ilustrată constant prin lucrări precum: 
Problemele psihologiei, Ştiinţă şi energie, Puterea sufletească, Elemente de meta-
fizică…, Curs de psihologie, Vocaţia… şi Personalismul energetic. Această din urmă 
lucrare reprezintă chiar expunerea sintetică a sistemului filosofic pregătit de 
Constantin Rădulescu-Motru în celelalte lucrări amintite. 

În toate aceste lucrări, filosoful nostru a studiat fiinţa umană în legătură cu 
eu-l, conştiinţa, individul, poporul, societatea, cultura, civilizaţia, natura, munca 
etc. în scopul de a oferi o imagine globală asupra personalităţii. Folosind metode 
ştiinţifice şi date din mai multe ştiinţe, Motru realizează o explicaţie a genezei şi 
structurii personalităţii, precum şi a caracterului procesual al devenirii personalităţii. 
În viziunea sa, personalitatea este un rezultat necesar al evoluţiei biologice, iar 
natura ar fi incompletă fără apariţia, în sânul ei, a personalităţii umane. Exprimând 
un punct de vedere finalist, Motru consideră că apariţia omului şi, apoi, a per-
sonalităţii îşi are raţiunea sa de a fi chiar în „codul genetic” al naturii, pentru a 
spune aşa. Dar, aşa cum arată Gh.Al. Cazan14, finalismul profesat de Constantin 
Rădulescu-Motru nu este unul religios sau iraţionalist, ci este un finalism natural, 
care se întemeiază pe datele ştiinţei şi, deci, pe  evoluţia reală a fenomenelor naturii. 

Cercetând devenirea personalităţii din diverse perspective, filosoful român 
ajunge la concluzia că personalitatea este unitatea a două componente esenţiale 
distincte: una fizică/biologică, legată de mediul cosmic şi alta psihică/sufletească 
legată de mediul social-istoric. Personalitatea, acest întreg astfel format, este o 
„energie care îşi formează structura sa unitară prin corelaţiile în care se află cu 
restul formelor de energie a universului”15. Aşa fiind, personalitatea i se relevă ca o 
entitate „bio-psiho-socială”, care îşi face apariţia între celelalte forme de energie 
graţie muncii. Cristalizarea acesteia s-a făcut, după părerea lui Motru, sub impulsul 
eu-lui, care a călăuzit munca, transformând-o din muncă instinctivă în muncă 

13 Ibidem, p. 368. 
14 Gh.Al. Cazan, Istoria filosofiei româneşti, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

1984, 89, p. 204. 
15 Constantin Rădulescu-Motru, Personalismul energetic…, ed. cit., p. 547. 
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organizată, conştientă. Filosoful român face o tipologizare a personalităţii după 
criteriul progresului în realizarea finalităţii muncii, identificând trei tipuri de 
personalitate : personalitatea mistică (caracterizată de tendinţa antropomorfistă de a 
pune omul şi lumea în relaţie de identitate), personalitatea anarhică (definită de 
capriciile eului şi de tendinţa spre imitaţie a modelelor exterioare) şi personalitatea 
energetică (definită prin profesionalism, competentă etc.)16. 

Problema raportului dintre cultură şi personalitate este dezbătută de 
Constantin Rădulescu-Motru mai ales în Puterea sufletească. Teza fundamentală a 
lucrării este că fazele culturii europene – antică, medievală, modernă – au dus la o 
afirmare din ce în ce mai pronunţată a personalităţii omului european faţă de natura 
înconjurătoare. În lumina concepţiei sale despre fazele culturii, el relevă aportul 
culturii antice, care i-a oferit omului, prin creaţia artistică, prima modalitate de 
emancipare faţă de natură, pe care o putea contempla în linişte. Motru relevă, de 
asemenea, şi rolul culturii medievale creştine care a desăvârşit emanciparea omului 
de natură prin lărgirea orizontului de cunoaştere şi, mai ales, prin noua sa concepţie 
orală. Dar, dacă cele două epoci au produs emanciparea omului faţă de natură, 
epoca moderna l-a pus pe acesta, în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru, în 
stăpânirea efectivă a naturii, graţie cuceririlor pe care ştiinţa le-a făcut în această 
epocă17. Problema aceasta este reluată şi în Personalismul energetic, unde Motru 
arată în mod clar că succesiunea celor trei epoci nu a marcat doar etape ale 
dezvoltării  personalităţii, ci şi etape ale dezvoltării culturii şi civilizaţiei. 

În concepţia filosofului nostru, personalitatea umană apare, deci, în legătură 
cu cultura în două ipostaze: şi ca produs al acţiunii modelatoare a culturii, dar şi ca 
producător, creator de cultură. Influenţa culturii are ca efect perfecţionarea omului, 
dezvoltarea lui continuă. Dar, în acelaşi timp, în calitate de creator de cultură, omul 
ajunge să domine natura, umanizând-o. Am putea spune, în spiritul lui Constantin 
Rădulescu-Motru, că, umanizându-se pe sine prin cultură, omul umanizează lumea 
înconjurătoare. Sau că, în concepţia lui Motru, omul evoluează de la un antropo-
morfism naiv (în preistorie), la unul superior, reflectat şi înfăptuit. Oricum, în ceea 
ce priveşte raportul dintre cultură şi spiritualitate, putem  spune că între ele există o 
relaţie de interacţiune: una o presupune pe cealaltă şi se susţin reciproc şi neîntrerupt 
pe calea progresului. 

Motorul care produce acest progres în mod efectiv este vocaţia, ca parte 
superioară a personalităţii umane. Aşa cum reiese şi din cele afirmate mai înainte, 
pentru Constantin Rădulescu-Motru, cultura se identifică cu munca în general şi cu 
munca de creaţie în special. Se cuvine acum să facem precizarea că nu orice creaţie 
duce la cultură, ci doar creaţia care se desfăşoară sub semnul vocaţiei. În concepţia 
lui Motru, vocaţia este cerută de raţiuni mai adânci decât cele sociale, rezidând în 
însuşi determinismul naturii. Disociind între cauze şi condiţii, filosoful român loca-
lizează cauza primă a creaţiei şi a vocaţiei în natură – în natura umană, desigur – pe 
când condiţiile ar fi ţinând de contextul social-istoric. Căci, spune Motru, „…creaţia 
este o activitate determinată de finalitatea naturii, şi anume activitatea de realizare 

16 Am făcut această întreagă expunere în mod sintetic după cap. V, din Partea a II-a, a 
lucrării care reprezinta ea însăşi o sinteză  a concepţiei filosofice a gânditorului nostru : 
Personalismul energetic. Vezi, în ed. cit., p. 631-648. 

17 Ibidem, Puterea sufletească, p. 223. 
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ce urmează vocaţiilor. Spiritul nu intra în activitate decât chemat de condiţiile 
istorice ale omenirii. Creaţia spiritului este o simplă realizare a vocaţiei”18. 

Conceptul acesta de vocaţie este cel în care culminează întreaga filosofie a lui 
Constantin Rădulescu-Motru. Vocaţia este forma cea mai înaltă de manifestare a 
energiei, acel principiu prim care a dat naştere universului. Prin vocaţie, prin omul 
de vocaţie, energia, natura îşi împlineşte finalitatea în funcţie de care s-a desfăşurat 
întreaga ei evoluţie. Omul de vocaţie este astfel instrumentul prin care energia unui 
popor se înalţă de la nivelul biologic la nivelul culturii spirituale. Într-o caracte-
rizare esenţială, omul de vocaţie este creator de operă originală şi de o valoare 
perenă, folosind instinctiv dispoziţiile primite de el de la natură şi renunţând la 
orice tendinţe egoiste. Din aceste motive, el este promotorul principal al progre-
sului social şi cultural19. 

Etimologic vorbind, spune Motru, vocaţia reprezintă îndreptarea omului către 
o voce care-l cheamă. Aceasta este însă o metaforă, căci vocea aceea nu este una 
oarecare, ci e vocea sângelui, a conştiinţei, este o „voce” pe care omul o „aude” în 
sinea lui cea mai adâncă. Vocaţia este, din punctul de vedere al filosofului nostru, o 
noţiune strâns legată de muncă şi de activitatea socială în genere. „Vocaţia aduce 
întregirea muncii individului într-o operă de valoare socială. Munca produsă prin 
vocaţie este deasupra intereselor egoiste. Vocaţia duce întotdeauna la înfăptuirea 
unui bine social”20. 

Încercând să structureze o ştiinţă a vocaţiei şi să o surprindă în aspectele ei 
esenţiale, Constantin Rădulescu-Motru pleacă de la factorii ce au determinat apariţia 
omului de vocaţie şi descoperă că faptul vocaţiei îşi are raţiunea sa de-a fi în însăşi 
existenţa culturii. Indivizii unei societăţi îndeplinesc în cadrul acesteia două funcţii: 
una de creaţie personală şi alta de conservare colectivă.  Unii indivizi pot satisface 
numai una sau alta dintre aceste două funcţii. Oamenii de vocaţie sunt, însă, cei 
care pot împlini în egală măsură ambele funcţii, ei fiind şi păstrători ai tradiţiei,  
dar şi creatori ai noului pe fundalul acelei tradiţii21. 

Constantin Rădulescu-Motru face o diferenţiere netă între munca de vocaţie 
şi cea profesională. În timp ce aceasta din urmă e blocată în interesele egoiste, 
munca vocaţională e legată de finalitatea poporului întreg. De aceea apariţia omului 
de vocaţie, care poate schimba, uneori, chiar mersul istoriei prin activitatea sa, nu 
este de loc întâmplătoare. Apariţia lui este cerută de chiar mersul istoriei şi culturii 
poporului său. Apariţia profesionistului este pur întâmplătoare. El nu are „coloratură” 
naţională şi, de aceea, poate aparţine oricărei culturi. 

Pentru a rezuma, omul de vocaţie cuprinde în el o dublă dimensiune: pe cea a 
tradiţiei, dar şi pe cea a originalităţii, a invenţiei sau creaţiei. Criticând concepţiile 
despre creaţie exprimate până la el, Constantin Rădulescu-Motru arată că prin 
creaţie nu trebuie să se înţeleagă nici o activitate ieşită din neant şi nici una a 
libertăţii neîngrădite. Pentru el, creaţia este o „activitate determinată de finalitatea 
naturii, activitate de realizare care urmează vocaţiei”22. Spiritul creator apare ori de 

18 Ibidem,  Vocaţia…, p. 688. 
19 Ibidem, p. 206 şi urm. 
20 Ibidem, p. 667. 
21 Ibidem, p. 684. 
22 Ibidem, p. 686. 
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câte ori condiţiile istorice ale poporului sau ale omenirii o cer. Apariţia sa este 
îndelung pregătită. Ea e produsă de condiţiile istorice ale timpului său, pentru că, 
altfel, dacă ar apărea din neant, viaţa culturală ar semăna cu un haos, iar operele de 
cultură n-ar fi înţelese decât de alte câteva spirite creatoare. În realitate, însă, viaţa 
culturală are nevoie de ordine, iar spiritele creatoare care apar trebuie să continue 
lanţul operelor de cultură ale trecutului. 

Factorul inventiv ce acţionează în procesul de creaţie al omului de vocaţie 
are, cum se poate vedea, o formă de manifestare individuală. Individul este cel care 
creează efectiv. Dar acest factor inventiv poate avea şi un rol social. Atunci când 
invenţia/noutatea domină tradiţia, se produc schimbări ale epocilor de cultură, se 
trece de la o epocă veche la alta nouă23. 

 
 
PERSONALITÉ ET VOCATION DANS LA CRÉATION CULTURELLE 

RÉSUMÉ 

Dans cet article j’ai essayé demontrer que la partie de la philosophie de la culture est 
la plus importante du système de Constantin Rădulescu-Motru, auprès de sa metaphysique. 
Aussi, j’ai montré que, pour Rădulescu-Motru, il n’y a pas d’oeuvre culturelle qui ne soit le 
produit de la personalité et de la vocation, les facteurs createurs par excellence.

23 Ibidem. 
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ISTORIE ŞI MATEMATICĂ ÎN OPERA LUI CONSTANTIN NOICA 
 

                                                                                                         Marcel MANEA
          
       

 
Constantin Noica şi-a formulat eşafodajul ideilor filosofice prin distincţia 

dintre opera filosofică (paideia) şi opera „trăită” (biograficul). În linii mari, despre 
Noica avem, pe de o parte, cărţile sale, iar pe de altă parte, fragmente despre sine în 
raport cu dimensiunea existenţei. 

Fire înclinată spre paradox, Noica nu va evita auto-caracterizările filosofice, 
maladia sufletească proprie filosofului apare la modul sugestiv în lucrarea Spiritul 
românesc în cumpătul vremii. Şase maladii ale spiritului contemporan, consemnată 
la rubrica „Ahoretiei”. Este maladia spirituală ce refuză deliberat determinaţiile 
exterioare, presupune demersul individualului de a se integra într-un general potrivit 
cu suspendarea determinaţiilor. După ce prezintă ahoretia pe cazuri generale (Godot 
al lui Samuel Beckett, stoicii Epictet şi Marc Aureliu, asceţii şi matematicienii), 
autorul oferă un rezumat concluziv: Ahoretia „este maladia născută sub rapt 
sufletesc ori intelectual, ducând la o bruscă iluminare sau luciditate de conştiinţă, 
ce face pe subiect să-şi interzică participaţia, să-şi domine determinaţiile, să vadă 
pozitivul non-actului şi al negativului, acceptând înfrângerea, asimilând-o şi 
intrând în indiferenţă, iubind tot ce se desprinde de lume ca atare, de la asceză şi 
poezie până la matematici şi spectacolul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, punând viaţa 
şi istoria sub ordinea raţiunii, care desfiinţează noul şi proclamă rodnicia non-
călătoriei. Ahoretia, ca refuz al determinaţiilor, îşi dă măsura ei în ceasul senectuţii, 
când nici una din determinaţiile oarbe ale lumii nu mai întinează spiritul”1. În cazul 
lui Constantin Noica, refuzul determinaţiilor a însemnat retragerea voluntară la  
25 de ani din orice angajare. La 30 de ani n-a făcut nimic, decât a participat la o 
acţiune care era pe sfârşite, poate pentru că i-au plăcut totdeauna învinşii2. 

Filosofia nicasiană de până la 1945 se înscrie între două coordonate: Istoria şi 
Matematica. Ambele sunt „strecurate” în fişa clinică a ahoreticului, în cazul istoriei 
ca fiind călăuzită dialectic de raţiune. Matematica are un traseu sinuos: o dată ruptă 
din „asceză şi poezie” se întoarce inexorabil la sine în compilaţia carteziană a 
ideilor clare şi distincte. Încă din anul 1934, Noica schiţează originara „fişă clinică” 
a ahoreticului în filosofie. Profilurile unor Montaigne, Pascal, Nietzsche apar sacadat 
în idealul culturii de tip geometric: „o ştiinţă universală, Mathesis universalis”3 
într-o deliberare personalizată şi interiorizată a sufletescului. Fuziunea obiectiv-
subiectiv este instaurată prin „bucuriile simple”, ele sunt cele „generale” şi „vaste”, 
cele matematice, făcute, ne-născute, fără să posede trăsături inferior naturale, ci 
superior artificiale la modul ideal.  

1 Constantin Noica, Spiritul românesc în cumpătul vremii, Editura Univers, Bucureşti, 
1978, p. 103. 

2 Florica / Marin Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui Constantin Noica, 
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, p. 54-58. 

3 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 11.  



 62

__________________ 

Viaţa, sensibilitatea, imaginaţia au sens doar dacă se alimentează din „schemele 
spiritului”, iar „formele” devin în exclusivitate conţinuturi vitale şi conţinuturi ale 
cunoaşterii. „Geometria” adică sistemul, adică viaţa ordonată, lucidă...”4 Cultura 
geometrică este cea care caută „unificaţia”, „nostalgia unului”, e concepută în spirit 
„monoteist”5, dar unul imanent, spiritul „închis veşnic într-un cerc: în conştiinţă6. 
Spiritul îşi caută sinele (unul) în lucruri, iar sinele se distribuie la „gloria unului, 
marelui, nemişcatului”, felul de a fi al divinităţii, Dumnezeul „tuturor lucrurilor 
algebrice”7.  

Demonstraţia nicasiană converge pentru mathesis în opoziţie cu mersul Istoriei, 
o istorie a aliteraţiei, asimetrică, particulară. La antipodul istoriei stă geometria. 
Dacă istoria este irelevantă pentru individ, doar izolarea, recluziunea vizează 
exclusivitatea „formelor pure”. Pozitivul este întors invers până devine negativ. 
Din pozitiv decurge negativul. Nu istorie, ci logică, nu durată, ci adevăr! Bucuriile 
simple sunt abstracte şi generale, logice şi matematice. Lumea are sens doar prin 
semne matematice, ori lingvistice. Convenţia grafică (semnul) oferă unicele reale – 
lumile virtuale. În privinţa restului rămas, nu e importantă rămânerea, persistenţa 
naturii, a lucrurilor şi a istoriei prezente. Realul imaginat ca real se dezvăluie 
accidental, exterior. În „fericirea altora” filosoful nu află conexiuni logice, doar în 
suferinţa celuilalt, care prin exerciţii solitare devine şi a filosofului, apare preocu-
parea pentru concretul ideii. „Bucuriile simple” rămân exclusiv ale celuilalt. Sufe-
rinţele celuilalt ajung în responsabilitatea filosofului. „Binele nu se poate face din 
imposibilitatea de a adăuga ceva la creaţiune”8.  

Dialogul cu sinele presupune opţiunile, alegerile necesare prin care teoreticianul 
actelor pure ajunge la inactivitatea morală. În Mathesis sau bucuriile simple, Noica 
clarifică dificultatea operaţională a alegerii. „ Păcatul faţă de omenia noastră, care 
ar fi trebuit să fie omenie prin exces de luciditate, se dovedeşte a fi astăzi exces de 
imaginaţie. Nimeni, desigur, nu are dreptul să condamne arta şi nobilele ei func-
ţiuni; dar abuzul acesta de ficţiuni şi de fantastic, chinuirea spiritului cu balauri şi 
cu toţi monştrii apocalipsului n-au servit, poate, la nimic. Ne-ar servi de infinit mai 
multe ori singurătatea şi ieşirea din turmă. Valoarea cea mai înaltă de care am avut 
parte în turmă a fost spiritul cinematografic, vizionar şi ficţionalist. Între atâtea 
imagini, omul devine şi el o imagine, şi se îneacă. Să concediem odată toată 
această lume dezgustătoare şi miriapodică. Trebuie să întoarcem hotărât spatele 
celorlalţi”9. Perspectiva programului filosofic apare conturată prin citatul amintit. 
Noica va acutiza „ahoreticul lumii” încercând să îmbolnăvească realitatea cu idei, 
în mod clar primul „bolnav” ar fi fost filosoful, acest monadolog cu „nostalgia 
unului”, geometrul formelor pure, care conţin perechile complementare: adevăr şi 
emoţie, schemă şi bucurie. Mathesis... schiţa drumul cercetării filosofice, Noica se 
întoarce la certitudinea metodei. Conceptele deschise în istoria filosofiei la 
Descartes, Leibniz şi Kant sunt verigile lipsă din programul nicasian. Iniţial, Noica 
disocia ipotezele de lucru ale istoricului filosofiei ca fiind în număr de trei, mai 
precis: rezumarea ideilor, expunerea ideilor şi explicarea acestora.  

4 C. Noica, Mathesis sau bucuriile simple, p. 37.  
5 Ibidem, p. 11. 
6 Ibidem, p. 17. 
7 Ibidem, p. 62. 
8 Ibidem, p. 51-52. 
9 Ibidem, p. 79. 
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Filosoful optează pentru ultima dintre idei (explicarea), coroborată cu o a 
patra metodă prin care se poate reconstitui spiritul generator de idei. Istoria este 
percepută doar prin momente decisive în timp, lăsând gândirea deschisă suflului 
nou al istoriei. Istoria filosofiei reprezintă clarificarea istoriei spiritului, prin posibi-
litatea determinării formelor, fără cuprinderea formelor determinate. Filosoful 
chestionează istoria filosofiei prin problematica conţinută în obiectul ei. Obiectul 
istoriei filosofiei este prins în afirmaţiile făcute în lucrările gânditorilor dispăruţi. În 
mod particular, istoria filosofiei se deosebeşte de celelalte tipuri de istorii prin 
faptul că nu este strictă expunere liniară a ideilor, ci urmăreşte manifestările spiri-
tului filosofic din perspectiva actualităţii. Nu există o singură întrebare edificatoare 
pe care o repetă constant istoricul filosofiei sau la care se pricepe să răspundă „da 
capo al fine”, sunt întrebări cu nuanţe multiple, cu răspunsuri remanente, de aici, şi 
„istoriile filosofiei”.  

Noica sondează corpusul istoriei, el „precizează că fiinţa investeşte istoria şi 
nu invers. De aceea, istoria filosofiei începe o dată cu lumea elementelor (ideile 
platoniciene, formele substanţiale aristotelice, raţiunea stoică, entităţile medievale ca 
elemente denaturate, monada leibniziană, „într-un sens” transcendentalul lui Kant, 
Spiritul obiectiv hegelian, spiritul unui popor, al unei limbi etc.).”10 Filosofia poate 
răspunde exigenţelor unităţii de sine a spiritului, ea nu este dinainte „datul”. Istoria 
filosofiei este destinul filosofiei. Dincolo de formalismul atitudinilor, istoria filo-
sofiei îşi urmăreşte idealul: reconstituirea spiritului unui gânditor, fenomen dificil 
fiindcă cercetătorul istoric aparţine altor vremuri şi culturi. Spiritul îşi manifestă 
setea stăpânirii istoriei sale, ceea ce face istoria filosofiei să devină materialul întru 
spirit. Istoria filosofiei are parte de un conştient şi de un in-conştient care separă în 
conştiinţă istoriile. Istoricul urmăreşte inconştientul (ne-conştientul) care este 
obiectivul istoriei filosofiei. În cercetare intervin „ipotezele de lucru” ale istoricului 
filosofiei. Istoria filosofiei poate fi făcută prin: 1) rezumarea ideilor emise în epocă, 
breviarul filosofiei; 2) expunerea impersonală a ideilor emise; 3) explicarea siste-
melor filosofice cu inserarea şi desfăşurarea ideilor în sistem. Noica, deşi preferă 
ultima metodă, recurge şi la celelalte modalităţi de stăpânire a spiritului pentru 
capturarea faptului filosofic. Chiar dacă cea de a treia cale nu arată când explicaţia 
trebuie anulată, este bună pentru că dispune de toate elementele discutabile sau nu 
din demonstraţie. O a patra cale întrevăzută de filosof este sinteza celorlalte trei 
metode care vor da în final: reconstituirea spiritului, altfel spus, circularitatea gân-
dirii filosofice. „Noica precizează că această a patra cale nu este un tip autonom de 
istorie a filosofiei, întrucât nu reuşeşte să reconstituie tot spiritul filosofic al 
gânditorului în discuţie, dar el doreşte să regăsească spiritul în sine, prin istoria 
filosofiei.”11 Istoria filosofiei înţeleasă în modul integrator nicasian lasă posibilitatea 
altor interpretări şi înţelegeri istorice, noile precizări permit tranziţia modurilor 
clasice de gândire (Platon, Aristotel, Kant) spre concreta înţelegere contemporană. 
Prezentarea sistemelor filosofice ca expresii ale istoriei, valabile în afara istoriei 
presupune urzirea atitudinii obiective, configurată în „tabloul istoric”, punctul de 
contact cu atitudinea subiectivă, până la „cufundarea în istorie pentru regăsirea de 
sine.”12  

10 Florica/ Marin Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui Constantin Noica,  
p. 372. 

11 Idem. p. 374. 
12 Ibidem. 
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În lucrarea Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou sunt evidente 
influenţele de sorginte kantiană. Chestionarea ca istorie a întrebării poartă cugetarea 
de-a lungul istoriei filosofiei, acolo unde spiritul este atotprezent. În privinţa neo-
kantianismului, conceptele apar „iluminate” doar de perspectiva idealistă a faptului 
de conştiinţă. Există pentru filosoful român un punct de ruptură cu filosofia 
neokantienilor, deoarece e greu de formulat răspunsul adecvat pentru „cum e cu 
putinţă ceva nou”. Altfel spus, Noica se întoarce la Kant pentru a extrage judecăţile 
esenţiale, apoi va face o redistribuţie a intimităţii specifice diferitelor doctrine 
filosofice.  

De caelo (Încercare în jurul cunoaşterii individului) din 1937 anunţă dezvol-
tarea schiţei de istoria filosofiei înspre moralitatea omului contemporan. Noica 
desemnează o istorie a cerului, de la milesieni la pitagoreici, cele 7 cercuri sunt 
ulterior 27, 34, prin Aristotel se ajunge la 56. Înmulţirea cerurilor nu împiedică 
adicţia omului la natură, raportarea pasivă la lume ca la un „magnum corpus”.  

„Falsa perspectivă pe care abia Descartes şi Pascal o slăbesc, pentru ca anume 
ştiinţa veacului douăzeci s-o submineze, prin contestarea existenţei oricăror substanţe: 
Natura s-a dez-substanţializat...”13 

Naturalismul pozitivist fusese limitat de Kant la chestionarea lui „cum e cu 
putinţă” ca unicul fapt extrinsec teoriilor să modifice obiectul cunoscut. „Cuvântul” 
care amplifică calitatea existenţială a lucrului este spiritul.  

Omul modernităţii a trecut de la conştiinţa cunoscutului la cea a trăitului. 
Omul nou pre-scris de Noica nu trebuie să mai fie obsedat de moarte (sfârşit), ci de 
naştere (început), să se elibereze de psihoza ne-aşteptatului, „de extravertirea din 
plictiseala pe care în van caută să o umple tehnica, ziarul, radioul – şi are să vină 
televizorul, sau cum se va numi –, de senzaţionalul menţinut prin zgomot şi apo-
calips (asociere-soră cu „zgomotul şi furia”).14 

Tendinţa în filosofia contemporană de a regăsi spiritul peste tot este, nicasian 
vorbind, „pe de-a-ntregul legitimă dacă nu se întovărăşeşte cu una de a căuta în 
spirit viaţa15”. Deseori filosofii au staţionat în mijlocul drumului, astfel încât au 
apărut forme de idealism incompatibile cu interesele filosofiei. Adevăratul contact 
cu fiinţa poate fi întreprins doar intrinsec. Existenţa este subiectivă, iar viaţa 
spiritului culminează tocmai în integralitatea spiritului. Noica deschide perspectiva 
unei filosofii care, găsind în realitate spiritul, iar în spirit viaţa, consimte la studiul 
autenticei filosofii a subiectului. Stadiul menţionat reprezintă capătul de sus al 
„triumfului subiectivităţii depline”. Unde s-ar mai găsi spiritul, într-o lume cu 
desăvârşire mecanizată? „Matematismul limitativ” al raţionaliştilor, conceput 
iniţial ca necesitate inovatoare, creează o fundătură pentru tema lui ceva nou. Cu 
„dezordinea” lui David Hume, pe de o parte, cu inaccesibila cristalizare geometrică 
a vieţii spiritului în raţionalism, pe de alta, „schiţa istorică a lui cum e cu putinţă 
ceva nou se închidea în pragul deşteptării kantiene”16.  

13 Ion Ianoşi, Constantin Noica între construcţie şi expresie, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1998, p. 49. 

14 Idem, p. 52. 
15 C. Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1995, p. 315.  
16 Ibidem. p. 325. 
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Rostul filosofiei nu îl constituie „excesul de spiritualitate”, sau crearea de 
instrumente care să înlesnească sporirea cunoştinţelor. „Filosofia nu este, în mod 
normal şi explicit, viaţă a spiritului; ea e reflexie asupra vieţii spiritului”17.  

Totuşi ca orice formă de manifestare a spiritului, filosofia este şi ea o invenţie 
în act, o manifestare vitală. Câteodată filosofia are un caracter clar, în genul imago-
ului cartezian asupra modului viu al desfăşurării meditaţiilor. Însă riscul de a cădea 
din filosofie în filosofare e mare, revenirea prin filosofare la faptul fundamental al 
spiritului nu poate defini eficient filosofia prin acest exerciţiu spiritual. „Având ca 
obiect viaţa spiritului, filosofia se defineşte tocmai prin distanţa faţă de cea din 
urmă”18. Circularitatea filosofiei tradiţionale în jurul lui „cum a fost cu putinţă ceva 
nou” metamorfozează filosofia, în loc de act, într-o concretă posteritate a actului. 
Istoria lui „cum e cu putinţă ceva nou” dispune la un mod esenţial de îndeletnicire 
întru lume. Istoria filosofiei poate părea o întoarcere la concepţia bunului simţ. În 
opinia lui Noica e tocmai pe dos, în cazul aristotelismului şi tomismului. Acestea 
două pornesc de la „bunul simţ”, în vreme ce filosofia potrivită abia revine la temele 
„bunului simţ”. Nu concepţia „bunului simţ” ci doar materia ei regăseşte filosofia.  

O reacţiune contra „bunului simţ” pentru restabilirea adevărurilor fundamentale. 
Întreaga lume percepe ce însemnă a fi în mişcare, doar sofistul nu o ştie. „Toţi cred 
a şti cum e cu putinţă viaţa spiritului. Singur filosoful o caută”19. Filosofia tinde să 
devină reabilitarea ei. Drama lumii spiritului este în acest plan. Filosofia este 
„conştiinţa consubstanţialităţii” cu întregul lumii. Filosofia e cea care deschide porţile 
spiritului către lumea „cealaltă” care e contemporană cu lumea aceasta.  

Cum este înţeleasă filosofia poate furniza „cum e cu putinţă ceva nou”. Ea 
este singura disciplină conştient deschisă spre viitor. Doar că viitorul, în ordinea 
filosofiei, nu stagnează în ceea ce nu este încă, ci cooptarea în ceea ce este. Dincolo 
de a fi o ştiinţă a estimilor, filosofia aparţine lui „cum e cu putinţă ce este”. „Fiinţa 
e tocmai viitorul ei, iar filosofia se distanţează de acesta spre a o găsi cu adevă-
rat”20. Filosofia lui „cum a fost” cu putinţă ceva nou, nu înţelege pe „a fost” decât 
ca distanţă a spiritului faţă de propria sa viaţă, care e într-o continuă dispoziţie spre 
viitor. Filosofia e posteritatea actului, ea trimite mai ales înainte.  

Prevederile filosofice despre „cum e cu putinţă ceva nou” acţionează în cazul 
spiritului, îndepărtându-i ambalajul „tautologic” pentru a întâlni altceva care apoi 
să aibă desfăşurare progresivă în viaţa spiritului. „Iar o asemenea întrebare are sorţi 
să devină un adevărat factor de integrare a materialului istoriei”21. Problema este 
pusă în aşa fel încât poartă în sine istoria, unde primează întrebarea întregii istorii 
transfigurate. Dacă istoria filosofiei ajută în înţelegerea lui Locke şi Kant, este la 
fel de adevărat faptul că Locke şi Kant sprijină demersul filosofic. In-conştientul 
istoriei îl constituie rolul istoricului. Filosofii au problemele lor, rolul istoricului 
este să le redea filosofiei. „E istoria adâncurilor, istoria acelei ordini inconştiente, 
pe care trebuie să îţi faci o misiune din a o căuta”22.  

17C. Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1995, p. 325.  

18 Ibidem, p. 325. 
19 Ibidem, p. 326. 
20 Ibidem, p. 327. 
21 Ibidem, p. 10. 
22 Ibidem, p. 13.  
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Istoria filosofiei nu e cu necesitate lineară, constant istoricul se opreşte la 
produsele filosofiei, doar atunci poate vorbi de discontinuitatea lor. O istorie se 
menţine doar dacă aparţine spiritului solidar cu sine, o istorie a revenirilor, întoar-
cerilor, insularităţilor şi structurilor unde continuitatea de fond este asigurată prin 
unitatea aceluiaşi spirit.  

„Istorie care, deşi risipită, nu e decât expresia unei astfel de unităţi, sau mai 
degrabă a unei astfel de unificări, e însăşi istoria filosofiei”23. Tema nicasiană a 
„cum e cu putinţă ceva nou” este unul dintre principiile prin care istoria filosofiei 
poate fi restaurată. Istoricul caută să înţeleagă şi să explice unui dat trecutul. Noica 
împarte istoria în: istorie muzeală (neclintită în „monada” sa) şi istorie nemuzeală 
(adecvată timpului său). Între istoria de muzeu, cu sistemele „primare” şi istoria 
cealaltă, încărcată de mister, un istoric al filosofiei nu va chibzui îndelung. El se va 
ocupa de prima în măsura în care va face cu putinţă pe cea de a doua, unica moda-
litate de restituire a unităţii istoriei. Spiritul îşi caută unitatea cu sinele. Filosofia şi 
istoria exprimă permanent o năzuinţă nicidecum o construcţie de tip teoretic, ori 
consecinţa banalei definiţii: „Istoria filosofiei este una prin care spiritul a trecut.”24  

Istoria lui „cum e cu putinţă ceva nou” se vrea a fi o istorie, adică să restituie 
intimităţii lor specifice doctrinele filosofiei. Istoria poate pune accente, poate 
sublinia preferinţele sau scoate la lumină orientări tăinuite. Noica nu este sigur 
dacă reeditează vreunul din tipurile de istorie a filosofiei propuse până la vremea 
sa. El conştientizează faptul anume că felul cum şi-a propus să înţeleagă istoria 
filosofiei ilustrează tocmai ce se obţine prin cercetarea istorică. Filosoful a încercat 
experienţa cufundării întrebărilor de prim ordin ale filosofiei, încât să redeschidă 
manejul altor idei.  

„Cum e cu putinţă ceva nou”= cum e cu putinţă un alt instrument care să 
ducă la alte cunoştinţe. 

I. Conceptul de „mathesis universalis” 

C. Noica analizează conceptele de „mathesis universalis” (Descartes) şi „scientia 
generalis” (Leibniz) în lucrarea Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, 
Leibniz şi Kant, apărută în septembrie 1936. Interesul lui Noica pentru cei trei 
gânditori confirmă direcţia nelimitată unificatoare în sens ontologic a cunoaşterii. 
Istoria încetează să mai fie istorie pentru că este regândită. Ea nu poate fi retrăită, ci 
resimţită în unele din momentele ei esenţiale. În curgerea timpului, istoria captează 
ideile in-determinate, nesoluţionate, ca apte de a fi redeschise sub amprenta con-
ceptelor deschise. Căutările nicasiene sunt sugerate prin titulaturile „Conceptul de 
mathesis universalis la Descartes” şi „Elemente pentru o scientia generalis la Leibniz”. 
Volumul se încheie cu „Problema lucrului în sine la Kant”, teza de licenţă despre 
Kant (din 1931) a absolventului Constantin Noica. 

Spiritul cartezian este stăpânit de anumite idei care printr-o anumită structură 
ideatică apar în toate perioadele vieţii lui Descartes. Ideea de ştiinţă universală nu 
se poate urmări cu destulă acurateţe în desfăşurarea şi progresele ei, totuşi i se 

23 C. Noica, Schiţă pentru lui istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Editura 
Humanitas, Bucureşti, p. 15. 

24 Ibidem, p. 18.  
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poate face un anumit istoric, şi chiar preciza data apariţiei: 10 noiembrie 1619. 
Elementele pentru o ştiinţă universală erau la Descartes următoarele invenţii: 

1. Ştiinţa proporţiilor (despre ea va fi vorba în Reguli) nu înseamnă doar 
reducerea problematicii la „chestiuni de mărimi tratabile matematic”25, ci mai ales 
în corpul matematicii însăşi reducerea totului la proporţii, chiar şi înmulţirea şi 
împărţirea, iar puterile succesive ale câtimii să se exprime printr-o serie continuă 
de proporţii.  

Ştiinţa trebuie să unifice operaţiile matematice, numai astfel toate operaţiile 
matematice s-ar configura într-un instrument adecvat în consolidarea unei ştiinţe de 
universală aplicaţie.  

2. Substituirea scrierii algebrice. Conform lui Descartes, algebra nu e decât o 
chestiune de scriere, de găsire a unui fel mai bun de notare a câtimilor, ceea ce în 
epocă echivala cu re-inventarea algebrei. Până la Descartes se utilizau caracterele: 
R (rădăcina), Q (pătrat-quadratum), C (cub). În acest mod puterile erau latente,  
nu-şi dovedeau evidenţa. În Regula XVI, Descartes propune să se însemne câtimile 
cunoscute prin literele mici: a, b, c şi cele necunoscute prin A, B, C. În locul carac-
terelor (cosice) va adnota în exponent cu 2, 3, 4 etc. Astfel se câştigă două lucruri. 
Prin substituirea literelor prin numere, la exponent, vor apărea puterile distincte.  

Înlocuirea numerelor prin litere şi a literelor de la puteri prin numere, dă o 
expresie algebrică lămurită pentru progresul ştiinţei.  

3. Reducerea geometriei la algebră / „geometria analitică”. Exprimarea reali-
tăţilor geometrice prin linii, iar liniile prin litere presupune, cartezian, rezolvarea 
anumitor problematici imposibile prin geometria pură şi o clasificare a figurilor 
geometrice după ecuaţii.                   

4. Ierarhizarea ştiinţelor: „Deasupra fizicii urma să stea geometria, iar deasupra 
acesteia algebra”26. Descartes schiţa o ştiinţă universală prin unificarea tuturor 
ştiinţelor urmată de matematizarea lor. Lumea experienţei (fizica) s-ar fi exprimat 
geometric, formele geometrice ar fi fost simplificate, iar spiritul omenesc ar fi 
captat, prin formule simplificatoare, totalitatea cunoştinţelor sale.  

II. Ce este ştiinţa universală? 
Ideea de ştiinţă universală apare în spiritul lui Descartes din 1619, după care 

este reluată în Regulae. În opinia lui Noica, instrumentul mathesis-ului ar fi, până 
la un punct, geometria analitică, obiectul ei în nici un caz. Ideea de ştiinţă univer-
sală este regăsită pentru prima oară în gândirea carteziană în enunţul Regulii IV. 
Până în acel punct, Descartes se pronunţase despre necesitatea de rostirea jude-
căţilor întemeiate peste toate lucrurile, altfel spus despre lămurirea cu privire la 
lucrurile a căror cunoaştere adecvată poate fi dobândită sau necesitatea individuală 
de a poseda cunoaştere clară şi distinctă. Toate consecinţele carteziene converg 
spre implementarea metodei. Descartes conchidea că anticii presimţeau o atare 
matematică profundă, însă dintr-o mândrie necunoscută ascunseseră „seminţele” 
adevărului ca metodă. Filosoful francez nu se mulţumeşte cu metodele de expu-
nere, vrea metode de invenţie, nefiind interesat de sclipirile matematicianului, ci 
mai degrabă de adâncimile insolvabile ale metodei. Punctul de zenit al demonstraţiei 

25 C. Noica, Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, Leibniz şi Kant, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 27.  

26 Ibidem, p. 31. 
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carteziene este susţinut de constatarea că singurele cunoştinţe sigure sunt doar cele 
matematice.  

Iar la Descartes apare natura cunoştinţelor, unde spiritul uman activează şi se 
ridică apoi la idea unei ştiinţe care, prin cuprinderea matematicilor, să se întindă 
peste celelalte discipline aducând cu sine constantele: ordine şi măsură.  

„Mathesis” este un termen echivoc care înseamnă disciplină, dar şi termenul 
de matematică. Există, după studiile nicasiene, o francheţe a noţiunii de „mathesis 
universalis” la Descartes; după cercetarea minuţioasă a sintagmei este posibilă 
vizualizarea unei alte discipline care să întregească şi să cuprindă ştiinţa universală. 
Metoda este cea mai sigură cale pentru dobândirea cunoştinţelor, astfel încât 
mathesis-ul să fie deprins. Metoda în sine desăvârşeşte mijloacele de cunoaştere ale 
omului: intuiţia şi deducţia. Descartes foloseşte ulterior noţiunile ştiinţelor străine, 
precum principiile metodice. Ştiinţa universală a lui Descartes este mai puţin o 
matematică universală, cât o metodă universală. Mathesis-ul era soluţia optimă 
pentru captarea cunoştinţelor. Descartes se bazează pe cunoştinţe adevărate doar 
dacă provin dintre cele mai sigure. Pentru înţelegerea deplină a chestiunii trebuie 
urmărite ordinea şi măsura. Dinaintea cercetării sunetelor sau formelor întinse este 
necesară studierea legilor ordinii şi măsurii. Doar prin ştiinţa universală pot fi 
captate cunoştinţe noi, Descartes „algebrizează” noţiunile de bază structurându-şi 
suportul matematic.  

Algebra înseamnă operaţii cu linii (adunarea, scăderea, înmulţirea şi împăr-
ţirea). În cunoştinţele de tip matematic totul se reduce la ordine şi măsură. Ştiinţa 
universală ca ştiinţă a ordinii şi măsurii s-a efectuat ca ştiinţă de raporturi, apoi a 
devenit ştiinţă a proporţiilor (totul este reductibil la proporţii). În acest plan, soluţia 
ştiinţei universale pare a fi dispusă la dispoziţia matematicii. Atunci mai rămâne 
loc şi pentru o ştiinţă universală? Ştiinţa universală poate fi socotită o matematică 
universală, dar una în care matematica e doar la stadiul „metodei”. Descartes s-a 
străduit să producă o metodă, acolo unde până la el nu existau decât reţete practice. 
În subcapitolul „Invenţie şi matematism” din Schiţă pentru istoria lui Cum e cu 
putinţă ceva nou, Noica se întreabă dacă întemeierea doctrinei de invenţie şi a 
instrumentului menit să întruchipeze cunoştinţe noi aduce cu sine problematica 
depăşirii orizontului matematic prin astfel de cunoştinţe. Resorturile ascunse ale 
oricărei descoperiri matematice trebuiau extrase dintr-o ştiinţă a cantităţilor pure, 
care începe prin a fi o ştiinţă a ordinii şi măsurii, circumscrisă disciplinei mate-
matice pentru coalizarea unei ştiinţe a proporţiilor, unde factorul operativ să fie dat 
de către calculul algebric.        

* 
Istoria şi matematica sunt reprezentative pentru gândirea filosofică nicasiană 

pentru că sunt verigile lipsă din elucubrantul ciclu al fiinţei expus în Tratatul de 
ontologie (1981). Orice cultură conştientă este o perpetuă formă de individualizare, 
în vreme ce creaţia populară „excelează” în anonimat. Până în anul 1945, filosoful 
păltinişean îşi concentrează atenţia pe „bucuriile simple” ale filosofiei: Descartes, 
Leibniz, Kant şi Hegel. Orizontul de aşteptare implantează în imaginarul filosofic 
două instrumente de lucru (istoria şi matematica) posibile din perspectiva eter-
nităţii. Conflictul dintre planul matematic şi cel istoric este soluţionat direct, prin 
renunţarea la spirit sau prin ocolirea implicaţiilor spiritului: cunoaşterea, acţiunea, 
ori afirmarea umană. Pentru istoria sa, neamul românesc – precizează Noica – va 
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a istorică.  

__________________ 

trebui să-şi rişte istoria. În Pagini despre sufletul românesc, frământările istorice 
sunt puse în scenă de Emil Cioran, „fratele de departe”, care, deşi trecut dincoace 
de lume, sondează neputinţa românilor de a-şi fi aşteptat soarta o mie de ani.  

Cultura română este o cultură mică, abstractă, conştientă în tragismul tempo-
ralităţii. Noica participă la ceea ce se cheamă cultură minoră, în mod particular „o 
cultură minoră, nicidecum o inferioritate calitativă”27. Filosofia descinde pe 
„nepre-gătite” în spaţiul românesc, este una dintre clişeele rezidente în imaginarul 
colectiv. În interiorul românităţii se petrece un proces de creştere dinăuntru în 
afară, de la fiinţă către form

În acest sens, Pagini despre sufletul românesc este intermezzo-ul filosofic 
optim de familiarizare cu ethosul românesc. Disoluţia sufletului românesc începe în 
secolul XVI prin Neagoe Basarab, traversează conştiinţa secolului XVIII prin 
Dimitrie Cantemir „primul fenomen de criză din spiritualitatea românească, până 
atunci echilibrată şi împăcată cu sine, dar împăcată cu ceea ce i-a fost dat să fie.”28 
Urmează secolul XX marcat de eterogenitatea romantismului german în cercetarea 
culturilor populare, cazul lui L. Blaga, care a încercat să apropie apriorismul kantian de 
relativismul filosofiei culturii. În mod succint, Noica schiţează concluziile 
preliminare în privinţa „lentorii” filosofiei româneşti, astfel: secolul XVI presupune 
nostalgia neschimbării, secolul XVIII admite nemulţumirile seculare, iar secolul 
XX concentrează în corpusul său eternul şi istoricul, cultura minoră (expresia 
copilăriei) şi cultura majoră (expresia deplinătăţii).      
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HISTORY AND MATHEMATICS  
IN WORKS OF CONSTANTIN NOICA 

ABSTRACT 

Constantin Noica had a profound knowledge of history and mathematics. He also 
understood correctly the theory of being in a metaphysical sense and built up on the vacuum 
of History. Moreover, Noica gave an excellent explanation of his own philosophy: after the 
age of thirty doesn’t do a thing. Making philosophy is not saving the climax of history. The 
naked truth is doing not chose Life of the common people and chose something else. In this 
way we make difference between and assumed goal and actual performance achieving a goal. 

27 C. Noica, Pagini despre sufletul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 7. 
28 Ibidem, p. 20. 
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Istoria filosofiei universale 
 
 

EIKÓN ŞI HÓMOÍOSIS LA CLEMENT DIN ALEXANDRIA 
 

Loredana BOŞCA 
 
 
 

Cel care a pus pentru prima oară problema raportului dintre „chip” (eikón) şi 
„asemănare” (hómoíosis/exómoíosis) în antropologia creştină este Clement din 
Alexandria. Problema eikón-ului este legată întotdeauna de problema sufletului. Că 
sufletul este depozitarul acestui chip, este o idee întâlnită la toţi creştinii. Maniera 
în care a fost înţeles şi, apoi, descris acest chip diferă, însă, semnificativ de la unii 
la alţii. 

 Ideea că asemănătorul cunoaşte pe cel asemănător este, fără dubiu, platoni-
ciană. În Theaithetos1, Platon îndeamnă la fuga din lume a celui care vrea să devină 
drept şi sfânt. Fuga despre care se vorbeşte este impusă tocmai de necesitatea 
conversiei sufletului către ceea ce-i este asemănător, către Idee. 

 Clement însuşi citează textul din Theaithetos în Stromata II2, unde distinge 
între katà eikóna şi katà hómoíosis, adică între după chip şi după asemănare. Însă 
trebuie să diferenţiem între semnificaţia hómoíosis-ei platoniciene şi cea a hómoíosis-ei 
clementine: gnosticul lui Clement nu este doar asemănător lui Dumnezeu, ci devine 
chiar îndumnezeit. Astfel, se pare că Clement a suprapus semnificaţiile acestui 
termen platonician peste cele creştine, paulinice, astfel încât asemănarea omului cu 
Dumnezeu să fie concepută nu numai în sens intelectual, ci şi moral. Dar şi stoicii 
vorbiseră despre om ca fiu al lui Zeus (Epictet, de pildă), iar un pitagorician ca 
Philostratos îl considerase pe filosof un zeu călător pe pământ.  

Presupunem o influenţă din direcţia acestor doctrine stoice şi pitagoreice 
asupra concepţiei lui Clement despre asemănare, pentru că, de multe ori, gânditorul 
alexandrin vorbeşte despre gnosticul care se pregăteşte spiritual pentru a  deveni, 
literal, dumnezeu3, numindu-l când meletá eínai théos, când hèn sarkè perípolóun 
théos.  

 În tradiţia creştină, aşa cum stă scris în Geneză4: „Să facem om după chipul 
nostru şi după asemănare”, a pătruns ideea relaţiei dintre prototip, dintre modelul 
veşnic şi copia sau chipul lucrurilor. Aparent lipsită de pericole, o astfel de 
înţelegere a omului ca şi eikón al lui Dumnezeu, ca şi „imagine” a lui, a dat naştere 
unor dispute desfăşurate în trei direcţii: chipul este imprimat în suflet? Nu se află 
cumva acest chip şi în trup? Sau este prezent în compusul trup – suflet5?  
__________________ 

1 Theaithetos, 176 a-b. 
2 Stromata II, 100. 
3 Stromata VI, 114; Stromata VII, 82; Stromata II 125. 6-7; Stromata VI, 113. 
4 Geneză 1, 26. 
5 P. Lamarche, Image et ressemblance dans l’Écriture Sainte în: Dictionnaire de 

Spiritualité, tom 2 (1971), col. 1402-1406. 
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__________________ 

Philon desfăcuse, în mod tranşant, chipul lui Dumnezeu în om de orice urmă 
de corporalitate, punct de vedere preluat şi de Clement, iar mai departe de Origen, 
de Atanasie, Evagrie, dar şi de către Maxim Mărturisitorul. Clement îşi declină 
sursele, recunoscând prezenţa temei eikón-ului la platonicieni, stoici sau în filosofia 
philoniană. Cu adevărat, Platon distinsese între eikón, care semnifica „participarea” 
universului sensibil la cel inteligibil, la Idei, şi hómoíosis, prin care indica asemă-
narea spirituală desăvârşită spre care tinde omul, adică scopul final al filosofiei. 
Hómoíosis a fost utilizat şi de către peripateticieni, de Cicero, dar şi de Aristotel, 
care, în Etica Nicomahică6, indica prin el imortalizarea sinelui. De altfel, hómoíosis-ul 
aristotelician merge până acolo încât afirmă că cel ce cunoaşte este, în chip potenţial, 
obiectul de cunoscut. 

Clement va plasa eikón-ul în noûs, asemănarea realizându-se atunci când 
omul dobândeşte nóesis-ul. Dar, aspect foarte important pentru dezvoltarea ulterioară 
a spiritualităţii creştine, el leagă de tema eikón-ului sugestia îndumnezeirii omului. 
Chipul reprezintă un dat, prin care deja suntem angajaţi spre îndumnezeire, în 
vreme ce asemănarea este chiar scopul contemplaţiei şi al gnozei, pentru a cărei 
realizare sunt activate toate facultăţile de cunoaştere, inclusiv raţiunea.  

De aici o altă înţelegere a progresului spiritual ca trecere de la îndumnezeirea 
incipientă, dată prin eikón, la îndumnezeirea completă, care este hómoíosis cu 
Lógosul divin. Esenţială este nota pur spirituală a eikón-ului, care nu poate viza şi 
trupul. Discuţia aceasta despre chip a rămas una deschisă pentru teologii contem-
porani, chiar dacă, la puţină vreme după Clement, tradiţia monahală, de exemplu, 
va interzice speculaţia asupra chipului.  

Datorită încărcăturii lor elenistice, termenii care veneau să denumească 
chipul şi asemănarea cu Dumnezeu au fost analizaţi cu prudenţă. Dar, după cum 
ştim, această idee a omului ca imagine a lui Dumnezeu devine centrală, mai târziu, 
în gândirea lui Bonaventura şi a tuturor augustinienilor care i-au continuat căutările. 
Sfârşitul Evului Mediu îl găseşte pe Eckhart construind în antropologie exact cu 
motivele preferate ale patristicienilor greci: omul este imaginea lui Dumnezeu, 
imagine care se află în profunzimea sufletului, în fondul său cel mai profund, mai 
adânc sau mai înalt, este „scânteia sufletului” dată omului din înălţime.  

Posibilitatea asemănării cu Dumnezeu ridică problema şi mai dificilă a 
deificării omului, a îndumnezeirii lui. Evident, exista pericolul unei interpretări 
panteiste, de aceea numai un gânditor creştin cu o temeinică pregătire filosofică 
putea conduce speculaţia pe un traseu care să ocolească o atare perspectivă. Epictet, 
în Diatribe7 a alunecat în greşeală: „Eşti un fragment din Dumnezeu. Ai în tine o 
parte din Dumnezeu”. 

Clement din Alexandria foloseşte termenul de divinizare sau de îndumnezeire 
pentru a exprima filiaţia divină comunicată nouă prin Logosul întrupat8. Întruparea 
Lógosului are o semnificaţie intens salvifică: „Logosul lui Dumnezeu s-a făcut om, 
pentru ca tu să înveţi de la un om cum omul poate deveni dumnezeu”. Este cea mai 
concisă şi curajoasă formulare a teandriei de până la el. Să ne amintim că Ignaţiu al 
Antiohiei nu îndrăznise să spună mai mult decât că omul este „purtător al lui 
Dumnezeu (théophóron)” sau „plin de Dumnezeu (théo gemeton)”.  

6 Etica Nicomahică, 1177 b. 
7 Diatribe, II, 8, 11. 
8 Protreptic 1, 8. 
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Întreaga spiritualitate creştină elaborată în spaţiul alexandrin va diviniza omul 
(literal, omul devine dumnezeu), cum vedem la Athanasie, care afirmă că „Lógos-
ul s-a făcut om pentru ca noi să devenim dumnezei; s-a făcut vizibil în trupul său, 
pentru ca să putem avea o idee despre Tatăl invizibil”9, iar forma definitivă a temei 
va fi dată de Chiril al Alexandriei. Lectura scrierilor lui Grigorie de Nazianz sau a 
capadocienilor, în general, dezvăluie o preocupare constantă faţă de subiect10. 

Patristicienii au folosit, pentru a explica mecanismul îndumnezeirii omului, 
fie o schemă neoplatonică, uşor de recunoscut la Dionisie Areopagitul, fie una care 
utilizează logica şi fizica aristotelică, drum pe care vor merge Maxim Mărturisitorul, 
Simeon Noul Teolog sau Grigorie Palama. Cum am mai spus, descoperim un 
reviriment spectaculos al acestei probleme în scrierile lui Meister Eckhart, Joannes 
Tauler (în scânteia sufletului se realizează prezenţa efectivă a lui Dumnezeu) şi 
Henric Susso. Astfel, mistica intelectualistă a lui Clement este sursă şi a misticii 
renane, centrată pe conceptul deificării umanului, mistică în care recunoaştem o 
radicalizare a temei teandriei clementine.  

Filosofii idealişti au considerat mereu mintea parte a unei Gândiri absolute şi 
au acordat conştiinţei umane abilitatea introspecţiei prin care ea îşi devine sieşi 
obiect. Nici gândirea religioasă recentă, care trebuie să ţină mai mult seama de 
cunoştinţele ştiinţifice, nu renunţă să relaţioneze doctrina eikón-ului cu cea a 
transcendenţei lui Dumnezeu. Teologia protestantă actuală descoperă chipul lui 
Dumnezeu în capacitatea omului de auto-transcendere, aşa cum psihanaliza accen-
tuează ideea auto-transcendenţei ca modalitate a integrării eului, a alegerii valorice 
şi a utilizării limbajului.  

Dacă analizăm definiţia pe care Reinhold Niebhur o dă spiritului11, potrivit 
căreia capacitatea auto-transcenderii nu poate fi pusă doar pe seama a ceea ce atât 
timp s-a conotat prin ratio sau noûs, ci că ea înseamnă, pe lângă cunoaştere, şi 
acţiune şi interacţiune cu celelalte fiinţe şi cu evenimentele lumii, vom vedea că 
este chiar ceea îşi propune Clement în mistica sa intelectualistă.  

În fond, a vorbi despre îndumnezeirea omului înseamnă realmente a stabili 
raporturile omului cu  transcendenţa, a stabili, în primul rând, dacă el este capabil 
de auto-transcendere. Astăzi ştim că orizontul a ceea ce poate fi efectiv experimentat 
de către om este atât de vast încât nu mai vorbim despre o unică realitate, ci despre 
realităţi sau, mai bine zis, despre modele ale seriilor de realităţi în care limitarea la  
experienţele prilejuite de percepţiile senzoriale nu mai este posibilă. Experienţa 
transcendentului este terenul pe care protestanţi precum Roger Hazelton12 cer 
trecerea de la finitum non capax infiniti la homo capax Dei, la recunoaşterea posi-
bilităţii omului de a-l cunoaşte pe Dumnezeu şi de a trăi experienţa unei „prezenţe” 
tainice.  

Când Vl. Lossky spune că gnosticul lui Clement este doar un artificiu literar, 
numind un om utopic, face o gravă eroare. Trebuie să distingem între afirmarea 
existenţei lui Dumnezeu, a acestei prezenţe, chiar dacă rămâne necunoscută în 

9 De Incarnatione Verbi 54,3. 
10 M. Lot-Borodine, La doctrine de la <déification> dans l’Église grecque jusqu’au 

XI-e siècle în: ,,R.H.R” 105 (1932), p. 30. 
11 R. Niebhur,  The Nature and Destiny of Man. I. Human Nature, Charles Scribner’s 

Sons, New York, 1943, p. 17.  
12 R. Hazelton, Knowing the Living God, Judson Press, Valley Forge, 1969, p. 32.  
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esenţa sa, şi trăirea efectivă a stării de îndumnezeire ca trans-mutaţie, prin Lógosul 
întrupat, în Dumnezeu. Or, Clement îl investeşte pe gnostic, în primul rând, cu 
capacitatea de a recunoaşte această prezenţă, de a o trece în registrul realităţilor 
efective, chiar dacă, în esenţa sa, ea îi rămâne necunoscută. De aici apofatismul său 
în teognozie. Cât despre necesitatea de a transmite sau explica existenţa (nu esenţa) 
acestei prezenţe tainice, recurgând la raţiune şi la legile logice, Clement este absolut 
edificat. 

 Poate cel mai important aport al său la construcţia teologiei este necesitatea 
ca discursul religios să poată fi transcris, atât cât este posibil, în termeni raţionali. 
Dacă legea contradicţiei nu ar putea fi aplicată în teologie, am distinge foarte greu 
între Dumnezeu şi non-Dumnezeu, între bine şi non-bine. Transcendentul nu cade, 
pentru Clement, în afara raţionalului. Chiar şi iubirea este raţională de vreme ce ea 
este pretinsă de Fiinţa perfectă, întru toate bună, de Dumnezeu: „Dragostea le face 
pe toate în înţelegere”13.  

Mai mult, Clement spune explicit că gnoza este facultatea sufletului raţional 
care se exercită pentru a instala omul în nemurire prin cunoaştere. Revenind, 
Lossky afirmă despre portetul gnosticului lui Clement că nu este făcut după natură, 
că „nu reproduce deloc figurile concrete ale sfinţilor. E o ficţiune literară, în care 
Clement împrumută un deghizament creştin imaginii contemplativului intelectualist 
pe care îl găsise altundeva decât în experienţa vieţii Bisericii”14. Lossky pare să nu 
remarce că, înainte de toate, elementul tare al portretului gnosticului constă în 
evitarea cu orice preţ a plasării experienţei lui interioare în afara domeniului 
inteligibilităţii cognitive. Este raţional să avem un obiect precis al contemplaţiei, 
este raţional să stabilim etapele pregătitoare instituirii ei, este raţional ca la finele 
acesteia, dacă există un sfârşit al contemplaţiei pentru omul trupesc, să fim 
conştienţi de faptul că suntem angajaţi într-un act de acest gen ş.a.m.d.  

În plus, Clement nu afirmă nicăieri că atingem acest nivel de asemănare în 
timpul vieţii trupeşti sau numai după moarte. Gnosticul are o conştiinţă aflată 
mereu pe drum, aflată în permanentă alertă în legătură cu deciziile, care învaţă, 
reţine, surprinde şi ierahizează şi a cărei întreagă activitate este coordonată raţional 
şi stimulată prin voinţă. Chiar în Filipeni15, Pavel îi îndeamnă pe creştini să 
considere (logizomai, a gândi logic) criteriile acţiunii corecte ca verificare 
subiectivă a 

Lossky reproşează şi faptul că această contemplaţie, care „pare să angajeze 
aproape exclusiv facultatea intelectuală a omului”, este un fel de „fericire-cunoaş-
tere” în care obiectul pare să fie mai degrabă Dumnezeul contemplaţiei platonice 
decât Dumnezeul cel viu al Bisericii16. Că Alexandrinul a fost influenţat în mare 
măsură de platonism am arătat şi noi. Dar nu există gânditor care să nu se înscrie 
într-o anume tradiţie. Clement nu platonizează în asemenea măsură încât să uite că 
este apologetul unui mesaj transmis de un Dumnezeu care vorbeşte şi acţionează în 
mod inteligibil, unui Dumnezeu personal. Dovadă referinţele pe care textele sale le 
dezvăluie în direcţia hristologiei. Mai mult, cunoscând bine capcanele panteismului, 
n-a renunţat la exerciţiul raţional al minţii ca etapă necesară în gnoză, pentru a nu 

13 Stromata IV, 111.3. 
14 V. Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 45. 
15 Filipeni 4, 8. 
16 V. Lossky, op. cit., p.  43. 
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permite ca omul, în loc să se îndumnezeiască prin Lógosul întrupat, să ajungă la 
auto-divinizare, prin interiorizarea şi trăirea iraţională a credinţei.  

Tema chipului este importantă pentru că vorbeşte despre originea arhetipală a 
omului. Omul este chip al lui Dumnezeu, adică al lui Hristos care, el însuşi, este 
Chip al Dumnezeului nevăzut. Cum poate fi analizată această temă în perimetrul 
unei viziuni teognozice care stabileşte limite în ce priveşte cunoaşterea lui 
Dumnezeu? Dacă nu-l putem cunoaşte pe Dumnezeu, cum putem desluşi chipul 
divin ascuns în om?  

După cum am văzut, există două aspecte fundamentale care trebuie analizate: 
care este natura acestui chip şi care este structura lui (este simplu sau compus), 
precum şi indicarea locului în care trebuie să fie plasat (în trup, în suflet, în fiinţa 
umană ca dualitate a sufletului cu trupul). Este afectat eikón-ul de cădere? Dacă da, 
este doar relativ corupt sau este anihilat în întregime? 

Într-o modalitate sau alta, Clement răspunde la toate aceste întrebări, elaborând 
o concepţie ce va fi îmbrăţişată, în linii mari, de patristicienii greci, răsăriteni, dar 
care va prezenta şi pericole, aşa cum se va întâmpla în antropologia origenistă şi în 
cazul tuturor celor care se vor inspira din ea.  

Cum am mai spus, prima caracteristică a chipului divin din om este raţiona-
litatea. Omul posedă raţiune şi rostire pentru că este chip al Raţiunii absolute. O 
idee extrem de importantă, care apare la Clement pentru prima oară, este cea a 
chipului care conferă omului creativitate: omul este demiurg, în măsura în care 
Raţiunea absolută este ea însăşi creatoare: „Şi în această privinţă omul este făcut 
după chip al lui Dumnezeu, întrucât ca om conlucrează (synergei) la facerea (naşte-
rea) omului”17. 

Aceste două atribute ale chipului divin din om reclamă postularea unui al 
treilea: omul ca stăpân al lumii materiale18. Iar calitatea de kyriarchós o reclamă 
pe cea a omului responsabil pentru creaţie: acesta nu va vedea în materie, în lumea 
sensibilă, nimic rău, ci un spaţiu în care are loc întreaga lucrarea omenească şi 
dumnezeiască.  

Clement indică şi un al patrulea atribut al chipului: elanul interior, vocaţia 
omului de a se reîntoarce la propria natură, care trebuie să fie una hristică. Or, 
această reîntoarcere reclamă înţelepciunea, nu fixitatea gândirii, nu încremenirea ei, 
deoarece omul este descris ca fiinţă cunoscătoare, cugetătoare. Cu alte cuvinte, 
pentru gnosticul lui Clement a tinde către înţelepciunea desăvârşită este ceva ce 
ţine de natura lui, şi nu o întreprindere supranaturală, cum vor crede tomiştii mai 
târziu. Aceasta nu înseamnă că omul nu ocupă un loc intermediar numai, între 
existenţa spirituală şi cea materială, dar este şi un microcosmos, o sinteză a acestor 
lumi distincte, care îşi primeşte sufletul şi trupul într-un act special de creaţie, unic, 

17 Pedagogul, 2. 
18 Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie 

ortodoxă, Deisis, Sibiu, 2002, p. 110: ,,Înainte de cădere, cosmosul era ... unit prin relaţie 
cu omul. Prin om, mişcarea materiei îşi urma în mod natural direcţia şi scopul ei. Era şi ea 
spirituală prin om ... . Din momentul în care relaţia materiei cu trupul şi, prin el, spre suflet 
şi spre Dumnezeu s-a răsturnat, materia s-a închis în sinea ei, mişcarea ei a devenit oarbă şi 
ratată. Materialitatea este acea stare în care materia e caracterizată în exclusivitate numai de 
elementele ei, în care e lipsită de atracţia sau mişcarea ei spre spirit. În căderea omului 
există şi o cădere a materiei însăşi”. 



 76

__________________ 

irepetabil în cazul celorlalte fiinţe vii. Conform Genezei, trupul omului a fost făcut 
din ţărână, iar sufletul raţional şi gânditor prin insuflarea proprie a lui Dumnezeu.  

Rolul mediator al omului între creaţie şi Creator, solidaritatea lui cu creaţia, îi 
conferă şi rolul de a fi cel în care se revelează şi se realizează adevărurile şi 
posibilităţile creaţiei materiale.  

În al cincilea rând, prin chip, omul este şi liber. Problema libertăţii apare 
intim legată de cea a naturii chipului din om, dar şi de cea a originalităţii sau a 
unicităţii fiecărui individ. Clement stabileşte o distanţă fiinţială, de esenţă, între 
natura creată şi cea necreată, însă concepe energiile necreate ale lui Dumnezeu ca 
punţi de legătură între Dumnezeu şi om, între lumea vizibilă şi cer. 

Arhetipul omului este Hristos, Logosul întrupat – o idee care apare la 
Clement şi trece la Origen, Athanasie, Grigorie al Nyssei, Nicolae Cabasila et al. 
Antropologia pozitivă pe care o construieşte Clement se centrează pe ideea că 
Adam, creat după chipul lui Hristos, dacă nu ar fi rupt, prin voinţa sa liberă, 
legătura sa naturală cu Dumnezeu, ar fi putut să se unească ipostatic cu Logosul. 
Ideea potrivit căreia omul a fost creat dintru început pentru dumnezeire, statut 
ontologic pierdut sau amânat prin cădere, este una care face diferenţa sensibilă 
între patristica răsăriteană şi scolastica occidentală în problema căderii.  

Prin natura sa, omul trebuia să tindă spre eikón-ul căruia-i este chip, iar 
chipul divin care îi este constitutiv reprezintă un dar, însă şi scopul devenirii. 
Problema îndumnezeirii omului a ridicat multe probleme de natură teoretică, nu de 
puţine ori patristicienii fiind nevoiţi să recurgă la un tip de argumentare ce are 
ascuţimea disputei filosofice. Pe scurt, se punea problema înţelegerii lui Dumnezeu 
nu ca principiu exterior omului, ci ca principiu intern şi ca ţel real, ontologic. 

Să vedem, acum, care sunt consecinţele „căderii” asupra eikón-ului. După 
cădere, omul a primit de la Dumnezeu hainele de piele, care nu trebuie confundate 
cu trupul material şi care, deci, nu ţin de naturalitatea omului, de natura sa adevă-
rată care este divină. Atât Clement cât şi Origen au avut mari dificultăţi în a stabili 
identitatea sau nonidentitatea acestor dermatinoi chitones cu sóma, a acestor haine 
de piele cu trupul, din pricină că nu şi-au precizat prea ferm poziţia în chestiunea 
preexistenţei sufletului. A. Guillaumont19 punea, însă, eronat pe seama lui Origen 
faptul că ar fi confundat hainele de piele de după cădere cu trupul material al omului.  

După cum am văzut, ideea apare prima oară la Clement, cu prilejul invocării 
unui episod legat de Adam. Acesta formula o interogaţie cu privire la natura Evei: 
„Acesta este os din oasele mele şi carne din carnea mea?”. Şi Clement, dar şi 
Origen, vor vedea în hainele de piele mucegaiul, necroza care afectează trupul 
după cădere. Altfel, în sine, trupul ar fi un lucru pozitiv, care ar constitui, împreună 
cu sufletul, al doilea element a naturii umane depline. 

Teoria hainelor de piele (,,haine” care au introdus în existenţa omului moartea) 
susţine şi corupţia raţionalităţii depline a acestuia. Cel mai adesea, Clement vorbeşte 
despre ignoranţă în termeni legaţi de moarte, de vreme ce, cum va prelua mai târziu 
şi Grigorie de Nyssa ideea, este proiectată asupra naturii create, raţionale, a omului, 
ceva din natura fiinţelor iraţionale, lipsite de raţionalitate. Hainele de piele, deci, nu 
înseamnă numai o „îmbrăcare” a naturii iraţionale, ci şi instinctualitate, precum şi 
ruperea legăturii cu realitatea spirituală, cu Dumnezeu. 

19 A. Guillaumont, Les <Kephalaia gnostica> d’Évagre le Pontique et l’histoire de 
l’Origènisme chez Grecs et les Syriens în col.:  Patristica Sorboniensia, Paris, 1926, p. 89-90.  
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Aspectul este deosebit de important, lărgind puţin discuţia, pentru felul în 
care constituţia omenească ulterioară „căderii” poate explica existenţa răului în 
lume. Rupt de cele spirituale, omul este livrat unei existenţe materiale, care ne 
trimite cu gândul la hylicul acela dens, solid, despre care vorbeau gnosticii, devenit 
la Clement caracteristică a trupului căzut. Cugetul spiritual devine cuget trupesc – 
acel suflet hylic despre care scrie Clement în Fragmente din Theodot.  

Chipul deiform este mutilat, omul condamnându-se la existenţa într-un trup 
iraţional, supus patimilor şi devenirii. „Căderea” înseamnă pentru Clement, aşadar, 
două lucruri: pătrunderea în trup a calităţilor contrare, dar şi ruperea sufletului 
omenesc de contactul nemijlocit cu Dumnezeu şi cu celelalte fiinţe spirituale.  

Nicăieri, însă, el nu afirmă că omul alunecă definitiv din raţionalitatea sa, 
care rămâne expresie a chipului divin din el, ci doar că aceasta se va afla, de acum, 
într-o constantă tensiune şi opoziţie cu părţile pasionale, iraţionale ale sufletului. 
Dimpotrivă, în lipsa vederii nemijlocite a îngerilor şi a lui Dumnezeu, omului nu-i 
rămâne decât să privească creaţia divină şi să încerce, potrivit puterilor raţiunii, să 
descopere realităţile imateriale în spatele fenomenelor naturale.  

Trebuie, însă, insistat asupra unei idei majore: există o mare diferenţă între 
modul răsăritenilor şi al occidentalilor de a gândi raportul naturii originare a lui 
Adam cu alcătuirea sa biologică. La aceasta s-au referit atât P. Nellas, care afirma 
că o concepţie occidentală, în care Adam este o fiinţă biologică căreia i se adaugă, 
ca dar supranatural, harul, conduce „pe unii cercetători serioşi ai autenticităţii 
omului la respingerea lui Dumnezeu”20, cât şi J. Daniélou, care sesiza foarte exact 
diferenţa de perspectivă a răsăritenilor: „Astfel, ajungem la o concepţie despre om 
foarte diferită, ba chiar inversă celei a teologiei occidentale. În aceasta (în cea 
occidentală, n.ns.) ni se prezintă un om natural căruia i se supraadaugă harul; riscul 
acestei concepţii este cel al unui umanism închis, care exclude supranaturalul. În 
perspectiva lui Grigorie e invers: primordial este <chipul lui Dumnezeu>, omul 
natural e supraadăugat”21. Or această ultimă viziune debutează prin Clement şi 
trece în toată teologia răsăriteană.  

Consecinţe negative similare a avut şi axioma lui Augustin, după care „dacă 
omul nu ar fi pierit, Fiul omului nu ar fi venit”. Duns Scottus va avea, mult mai 
târziu, o poziţie contrară, însă tot negativă, afirmată prima oară de Rupert von 
Deutz: „Cuvântul s-ar fi făcut om independent de păcatul lui Adam”. P. Nellas 
crede că şi Augustin şi Scottus au greşit: i-au fixat lui Dumnezeu un scop ce provine 
din lume. Aceasta conduce fie la o subapreciere a lumii (lumea este neputincioasă, 
la dispoziţia exclusivă a lui Dumnezeu), fie la o supraevaluare a ei (lumea este 
considerată ca având posibilitatea de a impune lui Dumnezeu întruparea).  

Clement a evitat cu mare iscusinţă asemenea capcane. Prefacerea „hainelor 
de piele” se realizează în înălţarea lor la rangul de simţiri duhovniceşti, prin trans-
figurarea lor în funcţii ale trupului lui Hristos. Or, tema simţurilor duhovniceşti 
(pneumatikés aistheseis) şi cea a sălăşluirii lui Hristos în noi (enoikesis Christou) 
sunt trecute aproape complet cu vederea de teologia occidentală.  

De la Clement, prin Origen, capadocieni şi Macarie Egipteanul, aceste teme 
ajung la deplina lor dezvoltare la Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin sau 
Grigorie Palama. Pentru Clement, omul este în mod fundamental ceea ce crede, 

20 P. Nellas, op. cit., p. 116. 
21 J. Daniélou, Platonisme et théologie mistique, Aubier, Paris, 1953, p. 58-59. 
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gândeşte şi voieşte. Atunci când gândirea lui e unită cu a Logosului întrupat şi 
voinţa lui e racordată la cea dumnezeiască, e firesc ca omul să devină fiinţă întreagă, 
deplină. Comuniunea insistentă şi continuă a gândirii umane cu cea divină o conduce 
pe aceasta să vadă realitatea din unghiul deschis vederii lui Dumnezeu, să raţioneze 
în acord cu gândirea Logosului întrupat.  

Când devine deplină, comuniunea reprezintă o transfigurarea a minţii şi oferă 
omului cunoaşterea supremă. În limbaj teologic, Tatăl recunoaşte în mintea noastră 
Mintea Fiului şi noi, prin Mintea Fiului, ajungem să îl cunoaştem pe Dumnezeu-
Tatăl. Aceeaşi schemă şi pentru voinţă: voinţa omului tinde spre Binele infinit, 
pentru că aşa a fost creată dintru început. Voinţa este o putere centrală de mişcare: 
ea orientează pornirile trupului, mişcarea gândurilor, acţiunile şi orice alt lucru bun. 
Gradele vieţii spirituale depind în cea mai mare măsură de comuniunea de voinţă. 
La toate acestea vom reveni când vom urmări transmisia acestui corpus ideatic în 
cugetarea teologilor de după Clement.  

Importante sunt, însă, concluziile desprinse în urma analizei acestor teme în 
planul mai general al concepţiei despre credinţă, raţiune şi voinţă: sălăşluindu-se în 
om, Hristos uneşte, cu simţurile şi funcţiile propriului trup, feluritele simţiri şi 
funcţii psihosomatice ale omului, iar premisa fundamentală a vieţii spirituale devine 
acordajul voinţei omeneşti cu cea divină.  

Există, însă, o facultate directivă şi superioară a sufletului, sufletul raţional 
insuflat în eikón, numit hégémonikón, în jurul căreia Clement construieşte mare 
parte din antropologia, dar şi gnoseologia sa. Acest concept este esenţial pentru 
întreaga desfăşurare argumentativă în jurul procesului cunoaşterii umane, care amal-
gamează noţiuni stoice, platonice şi peripatetice şi care primesc uneori sensuri noi.  

Considerăm că una dintre cele mai importante izbânzi ale lui Clement rezidă 
în aparenta uşurinţă cu care rafinează o teorie a cunoaşterii, explicit filosofică,  
într-una cu specific teologic. Orice abordare exhaustiv filosofică ori teologică a 
elemen-telor din doctrina sa este greşită. Este foarte adevărat că nimic nu poate fi 
mai dificil decât să încerci să înnădeşti concepţia sa despre suflet (atât cât este ea 
platonică, stoică, dar şi gnostică) cu cea despre facultăţile intelectuale. Cum am spus 
deja, există în filosofia stromateică un termen care mijloceşte aceste convergenţe 
necesare: hégémonikón.  

Ne aflăm în faţa altui termen de inspiraţie stoică, a cărui analiză o vom face 
în cele ce urmează. Situat în inimă pentru majoritatea stoicilor, hégémonikón-ul 
desemna facultatea coordonantă a sufletului care cârmuia toate celelalte facultăţi 
psihice. Clement nu numai că îi va schimba localizarea, dar nu o va considera nici 
un principiu intern, ci o facultate superioară dobândită din exterior.  

În Stromata VI22, Clement afirmă că sufletul este ajutat de hégémonikón-ul 
prin care noi raţionăm, el nefiind corporal, ci acel suflet raţional insuflat prin 
„chip”. Ideea originii exterioare a hégémonikón-ului a apărut poate cu Anaxagoras 
şi cu Pitagora, dar a ajuns până la Philon (care vorbea despre noûs-ul introdus în 
om din afara lui), şi de aici la Clement. Acesta utilizează termenul într-un context 
biblic: „Cap este cel care conduce (hégémonikón)”. Localizat în cap, nu în inimă, 
acesta are menirea de a acţiona corectiv asupra dorinţelor. Astfel, are nu numai o 

22 Stromata VI, 135.1. 
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funcţie morală esenţială, aceea de a conduce sufletul prin comandament raţional, 
dar este şi sursă a cunoaşterii.  

În Pedagogul23, Clement numeşte puterea care conduce sufletul logismós-
hégémonikón, dar în alte texte el conferă acest rol noûs-ului.  

Cel mai bine poate fi înţeleasă concepţia lui Clement despre noûs prin com-
paraţie cu concepţiile anterioare, pe care le înregistrează istoria filosofiei antice, 
dar şi gândirea religioasă.  

Pentru Anaxagoras, de exemplu, toate sufletele, fie ele ale animalelor sau 
plantelor, dar mai ales ale oamenilor, sunt manifestarea graduală a Noûs-ului, un 
principiu raţional şi imaterial care organizează şi coordonează masa inertă a semin-
ţelor materiale.  

Mai târziu, la Platon, noûs-ul desemnează partea superioară a sufletului, care 
„vede” Ideile dacă sufletul este înrudit cu divinul, cu nemurirea, cu inteligenţa, cu 
simplul, cu indivizibilul şi cu imuabilul, aşa cum se specifică în Phaidon24 şi în 
Republica25. Prin natura sa, aşadar, sufletul este noûs, facultate a gândirii şi a 
voinţei, distinsă de pasiunile ce ţin de corporalitate şi care dispar împreună cu trupul. 
De aici toată gama de practici purificatoare, care conferă doctrinei platoniciene un 
caracter iniţiatic. Tot de aici se pare că împrumută Clement ideea misticului iniţiat, 
care posedă, în plus, şi atributul de a se consacra studiului filosofiei. Călătoria mis-
tică a iniţiatului care se înalţă în vederea transformării de sine, devine o ascensiune 
dialectică a noûs-ului către Dumnezeu. Astfel, deificarea (theopoíesis), concepută 
de Platon ca o asimilare interioară a lumii Ideilor în suflet, graţie viziunii realităţii 
divine, devine exclusiv marca filosofului şi nu a omului simplei opinii. Pare o con-
cepţie care absolutizează competenţele noûs-ului uman, prin care sufletul omului 
revine la originea sa divină prin efort propriu, fără intermedierea unui agent exterior.  

După Platon, este rândul lui Aristotel26 să gândească asupra noûs-ului, în 
cadrul unei problematici ce priveşte atât gnoseologicul, cât şi eticul. Pentru acesta, 
fericirea constă în perfecţiune, în activitatea conformă virtuţii supreme a compo-
nentei celei mai divine din om: noûs-ul. Aceste idei, prezente în Etica Nicomahică, 
sunt completate cu cele referitoare la activitatea contemplativă (theoretiké) asupra 
lucrurilor divine şi bune în sine. Aceasta este, de fapt, fericirea perfectă a fiinţei 
umane. Noûs-ul este ceva divin, iar viaţa trăită în conformitate cu el este, de 
asemenea, divină în raport cu cea omenească. Omul trebuie să atingă nemurirea, 
atât cât este posibil,  trăind în conformitate cu ce este mai divin în el. Primul 
Principiu, Actul pur este Intelectul şi Inteligibilul pur, aşa încât omul care trăieşte 
potrivit noûs-ului va fi un om iubit de zei (theophiléstatos), cum arată în Etica 
Nicomahică27. Contemplaţia, în a cărei activitate Primul Principiu se află etern, nu 
este posibilă decât pentru câţiva oameni, pentru perioade foarte scurte de timp şi la 
a cărei realizare concură, deopotrivă, sănătatea trupului, norocul şi pacea sufletului. 

23 Pedagogul II, 28.3. 
24 Phaidon, 80 a-b. 
25 Republica, 611 e. 
26 A se citi Jules Gross, La divinisation du chrétien d’après les Pères Grecs, Paris, 1938. 
27 Etica Nicomahică, X, 9. 
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Probabil că atributele sale, cele referitoare la viaţa morală şi cele referitoare 
la adevărul gândirii noastre, îl determină pe Clement din Alexandria să identifice 
aceste două facultăţi: noûs-ul şi hégémonikón-ul28. Pare curios că distinge între 
noûs şi logós atunci când are în vedere modurile de cunoaştere, precum şi faptul că 
anulează această distincţie atunci când se referă la noûs ca la un hégémonikón logic 
şi moral. De altfel, ezită permanent în privinţa denumirilor pe care să le atribuie 
acestei facultăţi directive şi superioare a sufletului, numind-o când hégémonikón, 
când pneuma, când noûs, când logos, logismós sau logistikón. În alte contexte, 
Clement distinge ferm între raţiune şi intelect, între logistikón şi noûs. Credem că 
explicaţia acestei abdicări de la utilizarea distincţiei între raţiune şi intelect, atunci 
când introduce în discurs hégémonikón-ul, ţine de aceeaşi metodă reducţionistă pe 
care am văzut că o aplică şi în cazul raportului dintre suflet şi trup.  

Dacă vorbim despre om ca despre compusul sufletului cu trupul, atunci inteli-
gibil pare ca hégémonikón-ul, facultatea care cârmuieşte şi morala şi cunoaşterea, 
să conţină în sine şi facultatea raţională. Credem că este vorba despre o simplificare 
menită să evidenţieze cât mai precis nu numai acea parte a sufletului care se va 
mântui (pneuma), dar şi rolul gândirii (discursivă sau intelectuală) pentru mântuire. 
În plus, numeroase texte aduc în prim plan teoria iluminării divine prin Logos. Or, 
Logosul este Raţiunea universală care se revarsă în hégémonikón-ul uman, în 
„chip”. În această Raţiune mintea umană îşi află adevărurile eterne şi necesare, aşa 
încât ne putem lesne explica de ce hégémonikón-ul este conceput şi ca raţional. 

Mai mult decât atât, hégémonikón-ul este facultatea în care logosul îşi 
manifestă forţa de atracţie asupra tuturor componentelor sufletului, aducându-le la 
unitate29. În încercarea lui de a se desprinde de concepţia gnostică asupra trupului 
care nu poate fi mântuit, Clement pare că invocă hégémonikón-ul ca pe cel care 
este în stare să unifice cele trei straturi ale sufletului, să atragă după sine mântuirea 
sufletului întreg şi, prin aceasta, şi a trupului. De altfel, atunci când distingea între 
om şi animal, primul fiind raţional şi al doilea iraţional, Clement sugera că 
hégémonikón-ul este centrul vital al fiinţei, nu numai ca principiul care animă 
pneuma carnală, dar şi ca principiul care coordonează cunoaşterea şi acţiunile 
omului îndreptat spre desăvârşire.  

Ar trebui să aducem în discuţie o temă care a făcut obiectul unor studii punc-
tuale: teoria „căderii” omului. Căderea atrage după sine anihilarea sau coruperea 
hégémonikón-ului insuflat prin eikón? 

Cel mai amplu studiu pe acest subiect întâlnim la Jean Hering30, în care 
autorul ne invită să distingem, dintru început, între interesul lui Clement pentru 
ideea păcatului originar şi pentru cea a caracterului său ereditar. Această idee va fi 
dezvoltată de majoritatea patriticienilor ulteriori. Le Nourry31, de pildă, este un 
fervent apărător al existenţei acestei idei în opera clementină, în vreme ce alţi 
autori au susţinut fie că tema este periferică în economia generală a filosofiei 

28 Stromata VI, 135.1. 
29 Stromata V, 80.4. 
30 J. Hering, Ėtude sur la doctrine de la chute et de la préexistence des ames chez 

Clément d’Alexandrie, Bibliothèque de l’École des Hautes Études-Sciences Religieuses, 
vol. 31, Éd. Ernst Leroux, Paris, 1923. 

31 A. Le Nourry, Dissertationes de omnibus Clemens Alexandrinus operibus, tom 9, 
Migne S.G., Paris,1703, col. 795-1484. 
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 de Dumnezeu. 

__________________ 

creştine a alexandrinului32, fie că acesta ar fi ignorat cu desăvârşire problema 
culpabilităţii ereditare33. 

În acord cu M. Daskalakis34 şi cu F. J. Winter35, Jean Hering lansează o 
primă întrebare: a susţinut Clement căderea primilor oameni în sensul unui 
eveniment care a avut loc în timpul creării trupului sau după aceasta? Specialistului 
i se pare că un fragment din Protreptikos36 indică în modul cel mai clar afirmarea a 
două faze distincte ale existenţei primului om: o existenţă, o viaţă pură căreia îi 
urmează căderea în păcat. Conform acestui text, primul om ducea în paradis o 
existenţă liberă, era ca un copil al lui Dumnezeu, care, prin cădere, a trecut la vârsta 
maturităţii, a virilităţii, ofensându-şi Creatorul. Odată cu voluptatea care se dezvoltă 
în om, viaţa acestuia devine caracterizată de păcat. Vedem, aşadar, că nu apare 
nicăieri ideea că această cădere ar fi fost dorită sau prevăzută

Evident, episodul căderii nu devine inteligibil decât în raport cu lămurirea 
originii omului. Altfel este dificil de înţeles în ce constă efectiv căderea în păcat 
sau care este primul păcat major al fiinţei umane. Se pare, aşadar, că voluptatea sau 
concupiscenţa joacă aici un rol decisiv. Înţeleasă ca seducţie a materiei ce violează 
spiritul, voluptatea are ca efect unirea carnală dintre primii oameni, care conducea, 
cum era firesc, la multiplicarea speciei umane pe cale sexuală. Creştinii ultra-
paulinici sau gnosticii (Marcion, Taţian) concepeau lumea sensibilă, înaintea lui 
Clement, ca pe o putere ostilă sufletului şi salvării lui. Hering detectează o vie 
antipatie a lui Clement faţă de o asemenea concepţie. Într-adevăr, sugestia exprimată 
în repetate rânduri de alexandrin în operele sale este una extrem de bine calculată: 
nici nu trebuie abolită castitatea (aşa cum procedau carpocraţienii, nicolaiţii şi 
alţii), dar nici nu trebuie identificată această castitate cu virginitatea. De aici accen-
tul pus pe căsătorie. Aceasta nu este nici o condiţie suficientă, nici necesară pentru 
salvare, însă trebuie să fie o modalitate de a atinge sanctificarea interioară. 

Altfel spus, trupul, a cărui origine pură a fost pierdută, poate reveni la condiţia 
sa ontologică, iniţială, prin această sanctificare interioară ce se răsfrânge asupra sa. 
Logica naturală este cea care-l determină ca, în Stromata III37, să se întrebe cum ar 
putea oamenii să considere impură unirea carnală, de vreme ce toţi ajungem la 
existenţă prin intermediul ei? Spiritul, care se purifică, atrage după sine purificarea 
trupului, dar şi a conduitei, a vieţii în întregul ei. În mod sigur, Clement dovedeşte 
o atitudine pozitivă faţă de creaţie chiar şi după „cădere”.  

Despre căderea oamenilor în păcat vorbeşte fie în contextul unor dispute mai 
largi cu cei care susţineau teorii dualiste, fie în perimetrul analizei ignoranţei în 
raport cu cunoaşterea. În primul rând, vede în multiplicarea indivizilor prin procreare 
o lege esenţială a naturii. În consecinţă, căsătoria devine o instituţie necesară pentru 
a menţine creaţia, care se bazează pe o ordine formală a lui Dumnezeu, trebuind să 

32 De la Barre, Dictionnaire de théologie catholique, vol. III, col. 137-199 şi col. 
175-176. 

33 Inge, Alexandrian Theology în Enciclopaedia of Religion and Ethics, vol. I, 
Hodder & Stongton, Londra, 1930, p. 312-315; M. Verkuyl, Die Psychologie des Clemens 
von Alexandrien, Leipzig, 1906, p. LXXXIV et passim. 

34 M. Daskalakis, Die eklektischen Auschaungen des Clemens von Alexandrien 
(Dissert.), München, 1908.  

35 F. J. Winter, Die Ethik des Clemens von Alexandrien, Leipzig, 1882, p. 146. 
36 Protreptikos 111.1. 
37 Stromata III, 46.5. 
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meniul lor”.  

r, nedesăvârşit.   

__________________ 

existe până la sfârşitul lumii. Iată ce citim în Stromata III38: „Naşterea şi moartea 
în creaţie sunt evenimente recunoscute ca esenţial necesare până la disoluţia 
completă a lumii şi până la restituirea aleşilor, prin mijlocul prin care esenţele 
amestecate în lume vor fi relocalizate aidoma în do

Stoicismul este extraordinar de bine reprezentat în interiorul acestei concepţii 
biblice. Gnosticul creştin este convins de excelenta guvernare a cosmosului, ca şi 
de frumuseţea şi armonia sa, dar se poate raporta la acesta şi în spirtul cosmologiei 
platoniciene. Demiurgul platonician este chiar Dumnezeul suprem al gnosticului, 
neexistând un Demiurg pe lângă acest Dumnezeu suprem.  

Tema căderii este analizată şi în raport cu o anume cunoaştere, parţial acce-
sibilă oamenilor. Ideea „căderii” ca accedere la adevăruri provizorii sau definitiv 
ascunse oamenilor este specifică gândirii ebraice. Impregnat de raţionalismul gre-
cesc, Clement nu acceptă cu uşurinţă o astfel de limitare a câmpului cunoaşterii 
omeneşti, întrucât aceasta ar însemna, fără îndoială, negarea iluminării divine ca 
principiu gnosologic fundamental. În Pedagogul39, Clement afirmă în mod desluşit 
că iluminarea face să dispară obscuritatea din gândire, ignoranţa fiind cea care 
generează căderea în păcat. Iluminarea suprimă ignoranţa şi conferă celui care o 
primeşte „vederea” tuturor lucrurilor. O asemenea vedere era specifică protopărinţilor 
care, în fapt, au pierdut-o prin „cădere”.  

În secolul al II-lea întâlnim idei extrem de contradictorii la filosofii creştini 
despre condiţia umanităţii înainte de păcat40. O parte dintre acestea sunt conservate 
chiar în opera lui Clement, cum sunt, de pildă, ideile lui Valentin şi Basilide cu 
privire la Adam, omul perfect, al cărui suflet conţinea un principiu divin, şi care a 
produs teamă nu numai îngerilor, ci şi Demiurgului. La polul opus, Taţian vede în 
Adam o creatură iremediabil damnată. Clement pare să exprime o concepţie care 
îmbină concepţia dualiştilor gnostici cu cea moralistă, specifică primilor apologeţi. 
Proclamă imperfecţiunea lui Adam, însă nu recuză niciodată destinul superior al 
acestuia sau existenţa liberului său arbitru. În polemica cu ereticii care susţineau 
alte puncte de vedere, le reproşa acestora că propun alternative inacceptabile: fie 
omul a fost creat perfect, caz în care nu ar putea transgresa niciodată limitele per-
fecţiunii, nemaiputând fi susţinută ipoteza căderii, fie a fost creat imperfect, ceea ce 
ar pune la îndoială calitatea (în sensul propriu al termenului) creaţiei lui Dumnezeu.  

După Hering, soluţia oferită de Clement41 este „unică şi revoluţionară”: 
omul, nefiind virtuos de la natură, este totuşi predispus la virtute; cu alte cuvinte, 
deţine facultatea de a obţine virtutea. Ideea este, într-adevăr, ingenioasă: 
imperfecţiunea omului nu este cea a adultului creat păcătos, ci a copilului imatur, 
incomplet. Adam era pur, dar imatu

Şi Gustave Bardy42 analizează chestiunea păcatului originar la Clement, dar a 
concluzionat că aceasta nu ne-a lăsat texte foarte explicite cu privire la consecinţele 

38 Stromata III, 63.4. 
39 Pedagogul I, 29.4. 
40 M. Noeldechen, Zeit schrift für Wissenschaftliche Theologie, 1885, f. a., p. 462 et 

passim. 
41 Stromata VI, 95.5. 
42 G. Bardy, Clément d’Alexandrie, Paris, J. Gabalda, 1926, p. 49-63. Deşi şi-a scris 

cartea după trei ani de la publicarea studiului lui Hering, Bardy nu a citit şi nici nu a men-
ţionat la bibliografie contribuţia acestuia la soluţionarea problemei luate în discuţie. 
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păcatului în descedenţa primilor oameni. Tot ce ar putea fi afirmat, după Bardy, 
vizează o unică idee: răul a intrat în lume prin Adam, dar a fost curăţit prin Hristos.  

Maniera în care Clement din Alexandria a conceput originea, structura şi 
competenţele sufletului omenesc, raportul sufletului cu trupul, precum şi conse-
cinţele pe care le-a avut „căderea” primilor oameni asupra capacităţii intelectuale a 
acestora, este esenţială pentru înţelegerea gnoseologiei sale.  
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EIKÓN ŞI HÓMOÍOSIS CHEZ CLÉMENT D’ALEXANDRIE 

RÉSUMÉ 

Dans le cadre de la philosophie chrétienne, la solution du rapport entre la raison et la 
foi n’est pas possible, à notre avis, sans la compréhension exacte d’un autre rapport : entre 
le visage et la ressemblance. Quelles sont les conséquences de la chute adamique sur les 
facultés intellectuelles de l’homme, surtout sur la raison ? J’ai identifié dans l’œuvre du 
Clément d’Alexandrie un possible paradigme de la manière de résoudre cette question, 
recognoscible ultérieurement dans la spiritualité de l’Est. 
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DESPRE AŞA-ZISA IDENTIFICARE A CAUZEI CU RAŢIUNEA  
ÎN FILOSOFIA LEIBNIZIANĂ 

 
      Delia-Ana ŞERBESCU 

 
                       Motto: 

„În loc de a-l pune pe Thales să susţină fie că 
zeii lui sunt doar apă, fie că apa lui este un zeu, 
ce-ar fi să încercăm o a treia ipoteză istorică şi 
anume că, de regulă, filosofii vor să spună 
tocmai ceea ce spun?” 1 

Étienne Gilson 

Ne propunem să analizăm teza interpretativă a lui Benson Mates, 
potrivit căreia, în sistemul filosofic leibnizian, cauza este identificată cu 
raţiunea. Concluzia negativă a studiului de faţă va fi, sperăm, un 
stimulent pentru încercări ulterioare de a clarifica raporturile dintre cele 
două concepte menţionate, a căror importanţă în filosofia lui Leibniz nu 
mai are nevoie să fie subliniată. Contrar susţinerii lui Mates, se poate 
argumenta cel mult că, departe de a fi echivalente, ele se află într-un ra-
port de subordonare, cauzele fiind, pentru Leibniz, o subclasă a raţiunilor. 
Nici această ultimă teză nu este însă susţinută de toate fragmentele 
relevante din opera filosofului german, unele texte importante sugerând 
că raportul dintre cele două concepte este cel mai bine ilustrat de afir-
maţia lui Leibniz că „raţiunea unui lucru este aceea care expune cauza”.  

Cauzalitatea joacă în sistemul leibnizian, observă Russell, un rol insuficient 
clarificat2. Încercăm, în cele ce urmează, să determinăm motivele pentru care tra-
tarea de către Leibniz a cauzalităţii ar (putea) fi considerată confuză. Unul dintre 
aceste motive a fost identificat de Benson Mates, în The Philosophy of Leibniz. 
Metaphysics and Language: potrivit cunoscutului logician, el constă în faptul că 
Leibniz confundă cauza cu raţiunea. Astfel, Mates se referă la „confuzia sa [a lui 
Leibniz, n. ns., Ş.D.] generală între raţiuni şi cauze”3, confuzie ce s-ar datora urmării 
de către filosoful german a unei tradiţii potrivit căreia „causa este echivalentul 
grecescului aitia”4. Mates susţine că, în majoritatea cazurilor, Leibniz foloseşte cei 

1 Étienne Gilson, Dumnezeu şi filosofia, ed. a doua, traducere Alex. Moldovan, 
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2005, p. 19. 

2 Bertrand Russell, La philosophie de Leibniz, p. 110: „...Leibniz soit arrivé à dire des 
choses si confuses sur la causation ...” 

3 „…his general confusion of reasons and causes.” (Mates, op. cit., p. 86, n. 7). A se 
vedea şi Mates, op. cit., p. 161-162. 

4 “He is following a tradition in which causa equals Greek aitia, where X is the aitia 
of Y's being in such and such a condition if X is prominently mentioned in an appropriate 
answer to a question of why Y is in that condition. For Leibniz, God is the ultimate aitia for 
any created monad's being in any given condition; e.g., the deep answer to «Why did 
Caesar cross the Rubicon?» is «God chose to create Ceasar-who-was-going-to-cross-the-
Rubicon», i.e., «God chose to create this sort of individual rather than some other.»“ 
(Mates, op. cit., p. 86, n. 7). 



 86

__________________ 

doi termeni, „raţiune” şi „cauză”, ca fiind „interşanjabili” 5, ceea ce îl determină pe 
exeget să considere că Leibniz confundă raţiunile şi cauzele, el încercând apoi să 
ofere o explicaţie a erorii filosofului german.6 Înainte însă de a discuta explicaţia 
oferită de Mates, ar trebui să evaluăm fidelitatea interpretării sale. 

Am putea analiza susţinerea lui Mates pornind chiar de la fragmentele leibni-
ziene aduse de acesta în sprijinul tezei sale. Ele sunt indicate în special în nota 34, 
de la pagina 158, motiv pentru care o vom reproduce integral aici.7 Să le discutăm 
pe rând: 

1) C 333: „Causa nu este altceva decât realis ratio”. Aici, Mates face o eroare 
destul de obişnuită, de „suprainterpretare”: el nu observă că Leibniz nu 
echivalează pe causa cu ratio, ci cu realis ratio. Iar realis ratio nu este 
ratio pur şi simplu, ci un anumit tip de ratio, aceea aflată în lucrul extern 
numit cauză a altuia. Reiese deci că raportul dintre causa şi ratio ar fi unul 
de incluziune şi nicidecum unul de echivalenţă. 

2) G II 233: „cauzele monadelor eterne vor trebui să fie rationes extraneas.” 
Se observă uşor că nici aici nu e vorba de ratio pur şi simplu, ci de rationes 

5 Susţinerea lui Mates nu este, desigur, fără legătură cu interpretarea pe care el o dă 
unui important principiu leibnizian, numit de Hidé Ishiguro principiul salva veritate: „eadem 
sunt quorum unum alteri substitui potest salva veritate”. Rolul acestui principiu este, 
potrivit exegetei japoneze, „de a determina identitatea conceptelor”. Interpretarea lui Mates 
a acestui principiu, „lucrurile sunt identice dacă ele pot fi substituite unul celuilalt fără 
schimbarea valorii de adevăr”, presupune că Leibniz face confuzie între utilizarea şi 
menţionarea unui termen, ceea ce nu este uşor de admis, susţine Ishiguro. (Hidé Ishiguro, 
Leibniz’s Philosophy of Logic and Language, p. 19 ş.u.) 

6 „With very few exceptions he appears to use the terms „reason” and „cause” 
interchangeably. This tendency on Leibniz's part to confuse reasons and causes can be 
explained, if not justified.” (Mates, op. cit., p. 158) 

7 „At C 533 he asserts straight out that: „Causa is nothing else than realis ratio [real 
reason].” G II 233: the causes of eternal monads will have to be rationes extraneas. 
A.6.2.483: Ratio sufficiens est qua posita res est. A.6.6.118: „Hunger has particular 
reasons that do not always exist.” Cf. the proof of the principle of Sufficient Reason at 
A.6.6.483, in which the sufficient reason for a thing's existence or occurring is identified 
with all the „requisites” for its occurring or existing; a ratio sufficiens is defined as qua 
posita res est, and a requisitum is quo non posito res non est. At Grua 267 Leibniz states 
that the aggregate of all requisites is the „full cause” (causa plena) of the thing. 

A passage that seems clearly to make causes a subclass of reasons is the following, 
from LHI, 4, 3, 1-4 (Fasz. 2, # 69, 236): 
Axioma Magna 

Nothing is without its reason. 
Or, what is the same, nothing exists without its being possible (at least for an 

omniscient being) to give a reason why it exists rather than not, and why it is in this 
condition rather than in some other. Whence it follows that nothing is, per se and absolutely 
speaking, undetermined [indifferens], and the indifference of things is only a figment of our 
ignorance, like what the pagans call Fortune. But, somebody will say, if nothing is without 
its cause, then there will be no first cause and no ultimate termination. The response is that 
though indeed nothing is without its reason, it does not follow that nothing is without its 
cause. For a cause is a reason for the thing that is outside the thing, or a reason for the 
production of the thing; though it is indeed possible for the reason for a thing to be internal 
to the thing itself. This would be the case with all things that are necessary, like 
mathematical truths that contain their own reasons, and God, who, alone among existing 
things, is the reason for his own existence.” (Mates, op. cit., p. 158-159, n. 34) 
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extraneas, termen echivalent, pentru Leibniz, din motive evidente, celui de 
realis ratio. La fel, raportul dintre causa şi ratio va fi unul de incluziune şi 
nu unul de echivalenţă. 

3) A.6.2.483: „Ratio sufficiens est qua posita res est.” Deşi aici Mates nu oferă 
clarificări, se observă că el va corobora acest fragment cu: 

4) A.6.6.118: „Foamea are raţiuni particulare care nu există întotdeauna.”  
5) Corelând cele două fragmente cu A.6.6.483, potrivit căruia „raţiunea sufi-

cientă pentru existenţa sau ocurenţa unui lucru este identificată cu toate 
«requisit» pentru existenţa sau ocurenţa lui”, Mates conchide că: 

6) „ratio sufficiens e definită ca qua posita res est, iar un requisitum este quo 
non posito res non est.” Această concluzie parţială este, la rândul ei, coro-
borată de Mates cu: 

7)  Grua 267, în care „Leibniz afirmă că agregatul tuturor rechizitelor este 
„cauza completă” (causa plena) a lucrului.” De unde ar reieşi că ratio 
sufficiens ar fi echivalentă cu causa plena, ceea ce ar susţine teza lui Mates. 
Concluzia ar fi însă corectă numai dacă ratio sufficiens ar fi totuna cu ratio 
pur şi simplu; ceea ce el nu demonstrează. Teza lui Mates ar fi, prin urmare 
valabilă doar într-un domeniu mai restrâns, cel al individualilor, nu însă şi 
pentru termenii „cauză” şi „raţiune” luaţi în sensul lor general, aşa cum reiese 
foarte clar că susţine Mates. 

8) LHI, 4, 3, 1-4 (Fasz. 2, # 69, 236): „…deşi, într-adevăr, nimic nu este fără 
raţiune, nu rezultă că nimic nu este fără cauză. Fiindcă o cauză este o 
raţiune pentru lucru care este în afara lucrului, sau o raţiune pentru 
producerea lucrului; deşi este într-adevăr posibil ca raţiunea unui lucru să îi 
fie internă lucrului însuşi. Acesta ar fi cazul cu toate lucrurile care sunt 
necesare, precum adevărurile matematice care îşi conţin propriile raţiuni şi 
Dumnezeu, care, singurul dintre lucrurile existente, este raţiunea pentru 
propria sa existenţă.”  

Cum interpretează Mates acest ultim fragment? El admite că pasajul citat 
„stabileşte în mod clar cauzele ca o subclasă a raţiunilor”8, dar faptul că nu insistă 
asupra celor de mai sus ne determină să credem că el situează acest fragment 
printre rarele cazuri – potrivit lui Mates – în care Leibniz distinge între cauză şi 
raţiune. Considerăm, spre deosebire de cunoscutul logician, că tocmai acest frag-
ment este cel relevant pentru poziţia lui Leibniz referitoare la raportul dintre cele 
două concepte. Mai mult, lectura celorlalte pasaje invocate de Mates în sprijinul 
poziţiei sale prin grila propusă de acest ultim text facilitează cititorului tocmai 
admiterea susţinerii că Leibniz distinge, poate nu întotdeauna riguros şi clar, între 
cauză şi raţiune.  

S-ar putea invoca, de către adepţii tezei lui Mates, singularitatea fragmentului 
anterior. Că nu este aşa, ci, dimpotrivă, Leibniz distinge riguros între cauză şi 
raţiune, o dovedeşte următorul fragment, foarte asemănător cu cel de la punctul 8) 
din analiza noastră de mai sus, în care filosoful german dezvoltă aceeaşi idee: 

 „Dar într-adevăr, va spune cineva, dacă nimic nu este fără raţiune, 
atunci nu va fi nici cauză primă şi nici scop ultim. Trebuie să se 
răspundă că nimic nu este într-adevăr fără raţiune, dar aceasta nu 
înseamnă că nimic nu este fără cauză [subl. ns., Ş.D.]. Deoarece 

8 Mates, op. cit., p. 158-159, n. 34. 
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cauza este raţiunea lucrului din afara lucrului, sau raţiunea producerii 
lucrului şi se poate să se întâmple ca raţiunea lucrului să fie în lucrul 
însuşi. Şi acesta este cazul în toate acele lucruri care îşi conţin raţiunea 
în ele însele. Ca şi Dumnezeu, care doar în sine însuşi este raţiunea 
pentru existenţa lucrurilor actuale.” 9 [Leibniz, Elementa veræ pietatis, 
trad. engl. Lloyd Strickland, p. 13] 

Dupǎ cum se va demonstra şi în continuare, Leibniz nu numai că nu confundă 
cauza cu raţiunea, ci distinge, chiar dacă nu întotdeauna suficient de riguros şi clar, 
între a avea o raţiune şi a avea o cauzǎ. 

Un alt fragment important în acest sens, din Nouveaux essais… este invocat 
de Adams în sprijinul susţinerii sale că Leibniz consideră „cunoaşterea a priori” ca 
fiind o „cunoaştere prin cauze”10:  

„O raţiune «ar face cunoscută realitatea [unei definiţii] a priori 
expunând cauza sau posibila generare a lucrului definit»”11 
Raţiunea ar fi deci aceea care expune cauza lucrului. Ar reieşi de aici că, 

indiferent care ar fi pentru Leibniz raportul dintre raţiuni şi cauze, el este în orice 
caz altul decât cel de identitate, ceea ce infirmă, desigur, teza lui Mates. 

Fragmentul prezentat anterior ajută însă şi la clarificarea altui aspect al 
concepţiei lui Leibniz despre cauze şi raţiuni criticat de Mates în lucrarea amintită. 
Pentru a sesiza aceasta, va fi însă necesar, în prealabil, să prezentăm, pe scurt, 
motivul pentru care exegetul consideră că Leibniz ar fi ajuns să confunde cauza cu 
raţiunea. El este expus în principal în The Philosophy of Leibniz, p. 160 şi constă 
în faptul că Leibniz ar trece cu vederea, pe de o parte, că raţiunile aparţin categoriei 
judecăţilor [propositions] – pentru care Mates oferă în paranteză următoarea 
clarificare: gânduri, sensurile propoziţiilor [sentences] declarative12 ––, cărora li se 
pot asocia valori de adevăr, ca şi corectitudine, respectiv incorectitudine, iar, pe de 
altă parte, cauzele „par să fie lucruri sau evenimente sau circumstanţe” 13 – cu ele 
„având sens să se asocieze coordonate spaţiale”14. Or, fragmentul din Nouveaux 
essais… reluat mai sus pare să contrazică tocmai această din urmă „neatenţie” 
atribuită lui Leibniz: pe de o parte, el distinge aici între raţiune şi cauză, din moment 
ce raţiunea „expune cauza … lucrului”; pe de altă parte, expunerea unui lucru poate 
fi corectă sau nu, ei i se pot atribui valori de adevăr etc., deci raţiunile sunt şi 
pentru Leibniz, ca şi pentru exegetul său, de ordinul judecăţilor, în timp ce cauzele 
par, într-adevăr, a fi lucruri, evenimente sau circumstanţe. În consecinţă, nu doar 

9 „But in truth, somebody will say, if nothing is without a reason then there will be no 
first cause and no ultimate end. It must be responded that nothing is indeed without a 
reason, but that does not mean that nothing is without a cause [subl. ns., Ş.D.]. For the 
cause is the reason of the thing outside of the thing, or the reason of production of the thing, 
and it can in fact be that the reason of the thing is within the thing itself. And this is the case 
in all those things which contain the reason in themselves. Likewise God, who alone in 
himself is the reason for the existence of actual things.” 

10 „He equates knowledge a priori with knowledge through causes” (C 272). 
11 În versiunea engleză reluată de Adams, după Remnant şi Burnett, „A reason 

«would make known the reality [of a definition] a priori in exhibiting the cause or possible 
generation of the thing defined» (NE 294)” (Adams, op. cit., p. 109).  

12 „…thoughts, the senses of declarative sentences” (Mates, op. cit., p. 160). 
13 Mates, op. cit., p. 160. 
14 Mates, op. cit., p. 160. 
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teza lui Mates este infirmată de fragmente leibniziene importante, ci şi explicaţia 
dată de el pretinsei confuzii a filosofului german se dovedeşte a fi greu de susţinut. 

Un alt fragment din Nouveau essais… care indică foarte clar că Leibniz 
distinge cauzele de raţiuni este următorul: 

„Raţiunea este adevărul cunoscut a cărui legătură cu un altul mai 
puţin cunoscut ne face să ne dăm asentimentul celui din urmă. Dar, în 
special şi prin excelenţă, o numim raţiune, dacă ea este cauza nu doar a 
judecăţii noastre, ci şi a adevărului însuşi, ceea ce se numeşte şi raţiune 
a priori, şi cauza în lucruri corespunde raţiunii în adevăruri. De aceea, 
cauza însăşi este adesea numită raţiune şi în special cauza finală.”  

(NE, C. IV, cap.17, §1) 
Aici, autorul însuşi expune distincţia dintre cauze şi raţiuni, arătând şi în ce condiţii 
cauza este numită raţiune – el se referă în acest sens la cauza finală. 

O altă argumentare în favoarea ideii că susţinerea lui Benson Mates se 
bazează pe o interpretare neadecvată a textelor leibniziene a fost propusă de 
Elhanan Yakira, la ultimul Congres Internaţional Leibniz 15. Referindu-se la critica 
lui Mates din The Philosophy of Leibniz, p. 158-162 16, Yakira observă întâi că „a 
spune «cauza este raţiune» nu se reduce la a confunda două lucruri diferite cauză şi 
raţiune” 17, el adăugând că a spune aceasta „nu se reduce la a afirma sinonimia”18. 
Yakira sugerează că afirmaţiile lui Leibniz de genul anterior – „cauza este raţiune” – 
ar trebui, de fapt, înţelese „în modul următor: Cauza este raţiune deoarece ea este 
cauza care, printre alte lucruri ce pot fi observate într-un eveniment, oferă 
înţelegere.”19 Sensul utilizării frecvente în secolul al XVII-lea a expresiei causa seu 
ratio este identificat de Yakira astfel: „pe de o parte, se afirmă astfel că explicaţiile 
cauzale sunt în mod paradigmatic raţionale; dar, pe de altă parte, că rolul 
paradigmatic al cauzelor în ştiinţa raţională nu este trivial.” 20 Mai exact, „a atribui 
această prioritate cauzelor înseamnă că relaţiile cauzale explică; se presupune că 
ele oferă un anumit tip privilegiat de înţelegere, pe care alte relaţii par să nu îl 
ofere.” 21 „Aceasta însemnă că explicaţiile cauzale se presupune că sunt raţionale 
într-un anumit mod, paradigmatic.” 22 Expresiile de genul celei de mai sus au, prin 
urmare, acest rol: de a stabili cauzele ca „având acest statut special”, de a atrage 
atenţia că ele „trebuie considerate ca având această raţionalitate par excellence”; 
ele au sensul că „în cauze sunt raţiuni” 23, ceea ce revine la a spune: „cauzele şi 
explicaţiile cauzale sunt ceea ce sunt – obiectiv principal şi element metodologic 
central al ştiinţei raţionale – datorită principiului raţiunii. Explicaţiile cauzale sunt 
explicaţii datorită principiului raţiunii.” 24 Reiese din cele de mai sus că nici pentru 
Yakira teza lui Mates că Leibniz ar confunda cauza cu raţiunea nu se susţine. El 
__________________ 

15 V. Elhanan Yakira, A Principle or a Theory of Reason, p. 1403-1404. 
16 Yakira, op.cit., p. 1403, n. 10. 
17 Yakira, op.cit., p. 1403. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Yakira, op.cit., p. 1403-1404. 
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consideră că rolul fragmentelor invocate de Mates ar fi cu totul altul decât de a 
afirma identitatea celor două concepte, aşa cum credea Mates, şi anume acela de a 
clarifica raportul dintre două importante principii leibniziene: raţionalitatea princi-
piului cauzalităţii „ajunge să fie explicată prin principiul raţiunii”, ceea ce, potrivit 
lui Yakira, contribuie la afirmarea principiului raţiunii ca meta-principiu (sau 
principiu al principiilor) al sistemului leibnizian 25. 

Leibniz nu identifică, aşadar, raţiunile şi cauzele.26 Care ar fi atunci raportul 
dintre cele două concepte pentru filosoful german? Din cele de mai sus reiese că 
sunt posibile două răspunsuri la această întrebare: 

1) Cauzele constituie o subclasă a raţiunilor 
2) Raţiunile expun cauzele. Diferenţa dintre cauze şi raţiuni este în acest caz 

una radicală: cauzele sunt obiecte sau evenimente, respectiv circumstanţe, 
pe când raţiunile sunt judecăţi. Evident, cele din urmă, spre deosebire de 
primele, sunt purtători ai adevărului şi pot fi corecte sau nu. 

Care dintre ele ar fi răspunsul corect? Considerăm că o cercetare aprofundată 
se impune şi singura certitudine este că teza lui Mates, potrivit căreia Leibniz ar 
confunda cauzele cu raţiunile, nu se susţine.27 

De unde provine atunci neclaritatea invocată de Russell în abordarea cauzalităţii 
de către filosoful german? Sursa ei s-ar afla, considerăm noi, în tendinţa majorităţii 
interpreţilor operei leibniziene de a considera cauzalitatea ca fiind aplicabilă la 
nivel macrofizic28, deşi Leibniz avertizează în nenumărate rânduri că una dintre 
particularităţile sistemului său este tocmai aceea de a nu admite relaţii de cauzare la 
nivel intermonadic29, ci doar la nivel intramonadic, mai concret, între percepţiile 
succesive ale unei monade – şi atât. Orice altceva este doar în mod aparent cauzare – 
sau, mai corect, dar în termeni ne-leibnizieni – macrocauzare. Deşi Leibniz nu 
utilizează acest termen, el se referă la conceptul corelat lui, acela de supervenienţă. 
Hidé Ishiguro, în Leibniz’s Philosophy of Logic and Language, demonstrează nu 
doar că teoria leibniziană poate fi reinterpretată cu ajutorul acestui din urmă 
concept, ci şi, mult mai important, că Leibniz chiar îl utilizează în opera sa filo-
sofică. Mai mult, adăugăm noi, el foloseşte adesea, pentru a se referi la relaţiile 
dintre obiecte sau evenimente individuale, termeni diferiţi de acela de cauzare, 
precum engendrement, production etc.; aceasta nu are, susţinem noi, un rol pur 

25 Yakira, op.cit., p. 1404. 
26 Adams sesizează şi el deosebirea pe care Leibniz o face între raţiuni şi cauze. Astfel, 

de pildă, el observă că esenţele lucrurilor finite sunt raţiuni „care influenţează alegerea 
creatorului”, nu însă şi cauze eficiente ale celor existente. Rolul lor ar fi mai degrabă acela 
de cauze formale, însă nu acest sens al cauzelor era cel avut în vedere de Mates, aşadar 
Adams nu pare a considera că Leibniz confundă cauza cu raţiunea. (Adams, p. 176)  

27 Care ar fi atunci sursa impresiei lui Mates că Leibniz ar confunda cauza cu 
raţiunea? Considerăm că ea este folosirea de către filosoful german a celor doi termeni ca 
fiind echivalenţi în pasajele referitoare la definiţii reale, aşa cum pare să remarce şi Adams: 
„…as real definitions – that is, as intended to explicate the nature of existence in such a 
way as to exhibit the reason or cause that any existence would have.” (Adams, p. 168) 

Evident, în cazul acestor definiţii reale, cei doi termeni par într-adevăr interşanjabili, 
deoarece aici prin ratio se înţelege realis ratio. 

28 Numim, aici şi în continuare, macrofizic nivelul ontologic al obiectelor fizice 
obişnuite, pentru a-l diferenţia de nivelul microfizic, în sensul uzual al termenului utilizat în 
cadrul fizicii contemporane. 

29 „Monadele nu au ferestre”, după cum se ştie… 
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stilistic, ci reprezintă un avertisment pentru cititor asupra intenţiei autorului de a 
evita utilizarea conceptului de cauzalitate la nivel macrofizic.30 Argumentele pe 
care le aducem în favoarea acestor susţineri ale noastre vor fi însă publicate într-o 
altă lucrare. 
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ON THE ALLEGED IDENTIFICATION OF CAUSA AND RATIO  
IN LEIBNIZ’S PHILOSOPHY 

ABSTRACT 

Our aim in this paper is to analyze Benson Mates’ claim that Leibniz confounded 
reasons and causes, as one possible answer to the confusion attributed to the German 
philosopher in his treatment of causality by, among others, Bertrand Russell. On a closer 
look, Mates’ arguments are more likely to support a weaker thesis, namely that, in Leibniz’ 
view, causes are a subclass of reasons. As if things were not puzzling enough, one can find 
important fragments consistent with another kind of relation between reasons and causes, „a 
reason… exhibiting the cause…of the thing defined”. Whatever the relation between reasons 
and causes for Leibniz, it is now clear enough that he doesn’t confound them, a further 
study being still needed. As for the alleged confusion in his treatment of causality, it is 
rather a result of the tendency many scholars have to conceive (efficient) causality in Leibniz’s 
system as universally applicable, overlooking its being restricted at the intramonadic level. 

__________________ 
30 Acelaşi lucru este observat şi de Bobro şi Clattenbaugh, în Unpacking the Monad, 

p. 415, remarcă reluată de Roinila în Ideaforces and Causality in Leibniz, p. 9. Roinila 
susţine şi el cǎ aceastǎ evitare a utilizării limbajului cauzal de către Leibniz este intenţionatǎ.  
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ASUPRA CONCEPŢIEI CLASICE PRIVIND RAPORTUL  

GÂNDIRE-LIMBAJ ÎN VIZIUNEA LUI HEGEL 
 

Dragoş POPESCU 
 
 
 
Activitatea didactică a lui Hegel ne este binecunoscută datorită străduinţelor 

elevilor săi, care i-au editat cursurile, pe baza manuscriselor lăsate de maestru, dar 
şi a notiţelor luate de cei care l-au audiat. E drept că Hegel nu şi-a pregătit 
prelegerile pentru tipar; totuşi, ni s-a transmis prin intermediul lor ceea ce 
Enciclopedia ştiinţelor filosofice oferea numai în schiţă (im Grundrisse): o 
expunere în detaliu a sistemului.  

Prelegerile de istoria filosofiei, la care ne vom opri în continuare, ocupă un 
loc special în ansamblul cursurilor ţinute de Hegel. Nici un alt filosof până la Hegel 
nu ne-a furnizat o imagine atât de precisă a modului în care propria gândire se 
raportează la cea a înaintaşilor. De fapt, însăşi istoria filosofiei, ca disciplină 
filosofică, este inaugurată de Hegel1. În general, diviziunea propusă de el este con-
siderată valabilă şi azi, chiar dacă anumite momente sunt valorizate diferit.  

Interesul lui Hegel faţă de istoria filosofiei nu era strict istoric. Istoria 
filosofiei îi oferă ocazia confirmării propriilor idei. Investigaţia istorico-filosofică 
nu este pură erudiţie dezinteresată, ci o activitate necesară, sistematică. Succesiunea 
filosofiilor este o evoluţie, nu o simplă înşiruire de evenimente. Gândirea se cu-
noaşte pe sine în această evoluţie; nu s-ar putea exercita în plenitudinea ei fără 
acest proces revelator. 

Cu privire la dezvoltarea logicii, Hegel împărtăşeşte opinia lui Kant: de la 
Aristotel, logica n-a mai suferit modificări esenţiale. „Aristotel a fost considerat 
părinte al logicii; de la el încoace logica n-a făcut progrese. Formele ei, parte 
despre concept, parte apoi despre judecată şi raţionamentul silogistic, provin de la 
Aristotel: o învăţătură ce s-a păstrat până în ziua de azi şi n-a primit mai departe 
altă dezvoltare ştiinţifică.” (PrIF, I, p. 643)2. Prin contribuţia lui Kant reapare ten-
tativa de a înainta, pe care Hegel însuşi îşi propune să o ducă la bun sfârşit, potrivit 
cuvintelor sale din Prefaţa la ediţia întâi a Ştiinţei logicii (ŞtL, p. 7). 

În schimb, până la Aristotel au avut loc o serie de evenimente semnificative, 
cărora Hegel le dă o mare importanţă şi asupra cărora trebuie să ne oprim dacă 
vrem să-i înţelegem cum se cuvine propriul punct de vedere. Pentru el, concepţia 
clasică privind raportul dintre limbaj şi gândire s-a cristalizat în epoca pe care o 
încheie Aristotel. 

1 Alfredo Ferrarin, Hegel and Aristotle, Cambridge University Press, 2001, p. 34. 
2 În articolul de faţă au fost utilizate următoarele prescurtări ale operelor lui Hegel: 

PrIF, I: Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. I, trad. D.D. Roşca, ediţie îngrijită de Dragoş 
Popescu, Editura Academiei, Bucureşti, 2005; PrIF, II: Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. 
II, trad. de D.D. Roşca, Editura Academiei, Bucureşti, 1964; FS: Fenomenologia spiritului, 
trad. de Virgil Bogdan, Editura IRI, Bucureşti, 1995; ŞtL: Ştiinţa logicii, trad. de D.D. 
Roşca, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.  



 94

__________________ 

În această primă epocă de dezvoltare a filosofiei, Hegel distinge, de ase-
menea, trei momente: primul se încheie cu Anaxagora, al doilea este reprezentat de 
sofişti, Socrate şi micii socratici, cel de-al treilea de Platon şi Aristotel (PrIF, I, p. 137). 

Cu Platon şi Aristotel ştiinţa greacă ia forma stabilă pe care şi-o va conserva 
până ce va înceta să existe ca atare. De aceea, vom considera acest moment ca 
punct de referinţă al constituirii concepţiei clasice privind raportul dintre limbaj şi 
gândire. Platon însuşi a operat o selecţie a predecesorilor care meritau să fie luaţi în 
considerare, sistematizându-le contribuţiile în dialogurile sale care au legătură cu 
această temă. La Aristotel, ele sunt deja judecate prin intermediul logicii deja 
constituite, evidenţiindu-li-se limitele din această perspectivă, dar, simultan, îşi 
face apariţia şi o oarecare incapacitate de a le mai înţelege semnificaţia autentică în 
constituirea disciplinei care le respinge. 

Platon este, aşadar, momentul crucial. 
Iar în ansamblul dialogurilor sale, Cratylos este locul în care se examinează o 

problemă a cărei importanţă este capitală pentru înţelegerea felului în care Hegel 
gândea natura limbajului: cuvintele sunt expresia caracterului pe care-l au lucrurile 
sau sunt simple denumiri convenţionale? 

Trebuie remarcat că însăşi alternativa pusă în dezbatere în dialog presupune 
existenţa unor ipoteze divergente, pe care trebuie să le identificăm. 

Susţinătorul ipotezei convenţiei este Hermogenes. Acesta ar fi fost un mic 
socratic sau un adept al sofiştilor Protagoras sau Hippias; faţă de el autorul dia-
logului nu dă dovadă de prea mare simpatie. În schimb, personajul Cratylos, adept 
al „dreptei potriviri a numelor” (orthótes onomáton), este un discipol al lui Heraclit. 

În ce sens ar putea susţine un heraclitic „dreapta potrivire a numelor”? Pentru 
Heraclit „ochii şi urechile sunt martori mincinoşi” (fr. 107), iar oamenii care se 
încred în mărturiile aduse de simţuri „au suflete barbare”. Exprimarea mărturiilor 
simţurilor, cu alte cuvinte a senzaţiilor pe care le avem, nu reprezintă o dreaptă 
potrivire a numelor, ci doar o fixare în vorbire a acestor senzaţii, valabilitatea 
expresiei mărginindu-se la starea momentană a vorbitorului. 

Dacă are vreun sens să vorbim despre adevăr, atunci limbajul trebuie 
proiectat în afara circumstanţelor în care cel ce vorbeşte îşi exprimă propriile stări. 
Acesta este, conform lui Heraclit, logos-ul comun şi divin (tòn koinòn kaì theīon). 
Oamenii trăiesc cu impresia că dispun de propria lor gândire (cf. fr. 2), fiind în 
realitate guvernaţi de acest logos comun, pe care au datoria de a-l asculta. Căci 
„Acest logos vorbeşte. El nu exprimă, nici nu ascunde gândirea. Dar nici nu o 
spune lămurit, doar o indică. Sarcina noastră este să-l înţelegem”3. 

Modul de a se manifesta al logos-ului comun reclamă o atitudine. O regăsim 
la Cratylos, bine descrisă de reproşul pe care i-l face Hermogenes: „În clipa când 
stau să-l întreb şi mă străduiesc să aflu cam ce vrea să spună, el nu mă lămureşte 
nicidecum, ba chiar mă ia în derâdere, prefăcându-se a cugeta ceva în sinea lui, de 
parcă ar cunoaşte în privinţa aceasta un lucru ce, în cazul că ar vrea să mi-l 
lămurească, m-ar face şi pe mine să fiu de aceeaşi părere cu el şi să subscriu la tot 
ce spune” (Cratylos, 383b-384a, subl. ns.). Hermogenes îl compară pe Cratylos cu 
un „oracol”, atribuindu-i o imprecizie deliberată, în vreme ce Cratylos se străduia 

3 Brice Parain, Logosul platonician, trad. de Monica Jităreanu, postfaţă de Cornel 
Mihai Ionescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 18. 
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să-l invite pe interlocutorul său să asculte logos-ul comun în locul propriei opinii. 
Trebuie să lăsăm limbajul lumii să se exprime în noi şi să ne îndrume4. 

Probabil că atitudinea lui Cratylos era exagerată, ceea ce îi dă lui Socrate 
ocazia să intervină. Neavând certitudinea că exprimă logos-ul comun, preferă să 
evite orice expresie. Însă el este consecvent heraclitismului: numele este cel dintâi 
moment al căutării adevărului, primul nostru demers ştiinţific5. O mare prăpastie se 
deschide înaintea sa între înţelegere şi capacitatea de a o transmite şi altuia. Dacă 
iniţiem demersul ştiinţific prin fixarea şi respectarea unor convenţii, atunci trecem 
de fapt imediat în tabăra lui Hermogenes, din care va face parte mai târziu şi 
Aristotel, căruia gândirea lui Heraclit i se părea obscură. Aceasta este o opţiune pe 
care o săvârşim azi aproape fără să ne mai dăm seama. 

Dar străduinţa filosofului din Efes este, după Hegel, de a arăta că: „Adevărul 
este numai unitatea contrariilor” (PrIF, I, p. 244). Numai această poziţie trece 
dincolo de toate formulările noastre circumstanţiale şi exprimă logos-ul comun. 
Hegel preia acest principiu în propria-i gândire, conform declaraţiilor sale repetate 
(PrIF, I, p. 241, 245). Important de relevat aici este că, la Heraclit, principiul logic 
este conceput ca proces universal al naturii. Hegel se întreabă: „Cum ajunge logos-
ul să devină conştient?” (PrIF, I, p. 255), cum anume se realizează în om, de unde 
va fi apoi transmis semenilor, ceea ce este raţional. Trecând în revistă temele 
heraclitice cunoscute, între care se evidenţiază mai ales cea a opoziţiei dintre starea 
de veghe şi somn, Hegel răspunde: „Raţionalul, adevărul pe care-l cunosc, este, 
fără îndoială, obţinut printr-o înaintare ce porneşte de la ceea ce ţine de obiect ca 
obiect sensibil, singular, determinat, existent, dar ceea ce cunoaşte în sine raţiunea 
este necesitatea sau generalul fiinţei; acesta este esenţa gândirii, precum şi esenţa 
lumii” (PrIF, I, p. 259). Limbajul filosofiei va ajunge, în cele din urmă, să exprime 
logos-ul comun, să exprime adevărul considerând lucrurile din perspectiva eterni-
tăţii, după o formulare preluată de Hegel de la Spinoza. Heraclit a reuşit să-i traseze 
această sarcină. 

Heraclit vorbeşte frumos şi just despre adevăr. În acelaşi timp însă, naiv şi 
copilăresc (PrIF, I, p. 255). Hegel preia părerea lui Socrate cu privire la filosofia 
lui Heraclit. Iar Socrate nu face decât să caute o formulă mai limpede a ceea ce 
consideră că acceptă şi Cratylos, în fond. Şi Socrate este adeptul „dreptei potriviri a 
numelor”. Însă, pentru a nu face din cunoaştere o imposibilitate, limbajul nu trebuie 
abandonat, ceea ce înclină să facă interlocutorul său heraclitic. Trebuie găsită o 
cale de a salva atât limbajul, cât şi cunoaşterea. Străduinţele lui Socrate conduc la 
naşterea dialecticii6. Aceasta nu este un simplu instrument ce poate fi folosit cu 
îndemânare la vehicularea cunoştinţelor sau la sporirea lor, ci un proces anevoios, 
de tatonare, de aproximare a logos-ului comun.  

Vorbind despre dialectica socratică, Hegel o distinge de metoda în sens 
modern, pentru care certitudinea este ceva dat, exterior mersului cercetării. Ştim 
unde va ajunge conversaţia regizată a dialogului modern, de aceea ni se par 
„plictisitoare şi încete” aceste expuneri dialogate ale unor concepţii deja elaborate 
(PrIF, I, p. 349). În schimb, filosofarea lui Socrate pare a se dezinteresa de soluţiile 
la care ajunge cercetarea însăşi, înlăturându-le şi cerând şi altora să le înlăture 
(PrIF, I, p. 350). Socrate pare preocupat exclusiv de cunoaşterea „binelui ca fiind 

4 Ibidem, p. 19. 
5 Ibidem, p. 16. 
6 Ibidem, p. 68. 
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absolutul, îndeosebi în legătură cu acţiunile noastre”; o asemenea descriere a dia-
lecticii socratice dovedeşte că scopul ei putea fi numai surprinderea logos-ului comun. 

Aristotel îi recunoaşte lui Socrate meritul de a fi iniţiat „studiul definiţiilor” 
(Met. A, 6, 987b, 3), sugerând că aplicarea acestuia la altceva decât „cele sensibile” 
ar fi fost opera lui Platon, pe care procedeul l-ar fi impresionat. Aristotel prezintă 
faptele din propriul său punct de vedere, sau este eliptic, economisind unele 
explicaţii care, la cea vreme, i se vor fi părut inutile. Noi ne putem întreba: de ce 
era Socrate interesat de această problemă? Dacă cercetarea fizică nu era 
preocuparea sa, iar în privinţa acţiunii proprii sau a celor cu care discută nu face 
nici o recomandare, reamintind mereu propria-i ignoranţă, ce scop putea avea 
studiul definiţiilor? 

Răspunsul lui Hegel este că Socrate avea ca scop „să trezească în om 
gândirea” tocmai prin stimularea neîncrederii în presupoziţiile acesteia (PrIF, I, p. 
350). Presupoziţiile numite aici au origine sensibilă, sunt „reprezentări obişnuite”, 
iar dialectica lui Socrate are rolul de a le concretiza, explica, de a le evidenţia 
inconsistenţa prin intermediul propriilor consecinţe. Pentru Socrate „conştiinţa 
scoate din sine însăşi ceea ce este adevărul şi din ea trebuie să-l scoată” (PrIF, I, p. 
359). Dialectica socratică apare ca o prelungire a celei heraclitice pe planul conş-
tiinţei. Socrate nu înlocuieşte mentalitatea „arhaică” sau „primitivă” a lui Heraclit, 
care vedea în nume o calitate obiectivă7, cu mentalitatea logică modernă, care evită 
contradicţia, ci caută să găsească în conştiinţă corespondenţa numelui obiectiv 
heraclitic, iar acesta va fi universalul. Maxima lui Protagoras, „omul este măsura 
tuturor lucrurilor” este valabilă pentru „omul ca gândire” (PrIF, I, p. 358), nu 
pentru reprezentările sale. Sofistica s-a oprit aici, sacrificând cunoaşterea o dată cu 
afirmarea reprezentării. 

Dialectica socratică are ca scop elaborarea unui limbaj al gândirii, universal; 
acest proiect trebuie să-l fi impresionat şi atras pe Platon. Dialectica, aşa cum a 
moştenit-o de la Socrate, are o puternică componentă propedeutică, negativă. 
Rostul ei de „a dizolva particularul” (PrIF, I, p. 473) i-a atras şi pe sofişti, care i-au 
dezvoltat această latură, neglijând optimismul lui Socrate faţă de cunoaştere. 
Dialectica platonică este însă speculativă, deşi nu pur speculativă. Hegel numeşte 
trei dialoguri platonice în care dialectica speculativă precumpăneşte asupra celei 
negative: Sofistul, Philebos, Parmenide. Brice Parain vede în ele „un soi de revo-
luţie în metoda platoniciană”8, adăugând la listă şi pe Timaios. 

Speculativul surprinde unitatea opoziţiilor, pe care dialectica negativă le 
dezvoltase deja (PrIF, I, p. 474). Din acest punct de vedere, în dialogurile citate 
„toate lucrurile individuale (ta aisthetá) sunt denumite în conformitate cu ideile 
(katà taūta legesthai pánta)”9. „Conformitatea cu ideile” este realizată de rostire. 
Ideile sunt luate aici în sine (aúto), eliminându-se orice relaţionare exterioară cu ele, 
inclusiv localizarea, şi pentru sine (kath’ auto), ceea ce desemnează posibilitatea 
tratării lor independent de orice intenţionalitate10. Aceste condiţii fac necesară 

7 Cf. Tullio de Mauro, Introducere în semantică, în româneşte de Anca Giurescu, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 48. 

8 B. Parain, op. cit., p. 80. 
9 Al. Surdu, Despre înţelesul şi semnificaţia cuvintelor, în: „Probleme de logică”, vol. 

IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 136, subl. ns. 
10 Idem, Introducere la dialogurile logice, în: Platon, Opere VI, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 37-38. 
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preluarea unor rezultate ale cercetărilor Şcolii eleate, pe care Socrate nu le luase în 
considerare. 

Însă Platon nu a fost niciodată foarte fidel Şcolii eleate. El admite pe planul 
gândirii contradicţia şi contrarietatea, multiplicitatea ideilor11. Sensul dialecticii nu 
mai este însă negativ, căci nu se mai urmăreşte „dizolvarea particularului”, ci 
exprimarea raporturilor speciilor de idei în mod sintetic (sinagogic) sau prin 
diviziune (diairetic)12. Prin aceste procedee are loc „îmbinarea” gândurilor, pe care 
Hegel o reclamă de la gândirea speculativă, o îmbinare prin care „nu se trece doar 
pur şi simplu de la unul la altul”, de la fiinţă la nefiinţă, de la Unul la multiplu 
(PrIF, I, p. 482). 

Platon susţine că gândirea şi vorbirea sunt identice (dianóia kaì lógos taūton - 
Sofistul, 264b)13; dar, din punct de vedere speculativ, identitatea este valabilă 
numai întrucât „îmbinarea” gândurilor este respectată şi de rostire. De multe ori 
afirmăm şi negăm nu în conformitate cu gândirea, ci pornind de la reprezentare şi 
senzaţie (Sofistul, 264b), ceea ce face ca enunţurile noastre să fie uneori false, 
alteori adevărate doar din întâmplare. Pentru a reuşi să păstrăm identitatea, nu 
trebuie să încetăm nicicând exersarea dialecticii. Parmenide, „capodopera dialecticii 
platonice” (PrIF, I, p. 484), arată în ce constă această exersare, în care contează 
mai puţin „la ce duce” investigaţia14: transformarea gândurilor pure „în propriul lor 
altul” (PrIF, I, p. 486). Ele îşi dau în acest fel conţinut. „Din exerciţiu (…) se poate 
naşte filosoficeşte o operă”15, adică un sistem în care gândurile pure sunt fixate 
drept categorii. 

Desigur că genurile supreme ale lui Platon nu sunt categorii în sensul de 
predicate ale unor judecăţi posibile, aşa cum au fost integrate în logica tradiţională 
categoriile lui Aristotel. Însă ele alcătuiesc o unitate sistematică, aparţinând exclu-
siv gândirii. Coincidenţa dintre gândire şi rostire este realizată prin sistemul produs 
de exerciţiul dialectic. Sistemul este, aşadar, „dreapta potrivire a numelor” preconi-
zată de Socrate. 

Pentru Platon, exerciţiul dialectic neîncetat rămâne încă mai presus de 
sistematizarea roadelor sale. Din această cauză opera sa ne apare azi nedesăvârşită, 
deşi el foloseşte curent procedee pe care, mai târziu, Aristotel a simţit nevoia de a 
le descrie ca atare. Nu avem niciodată certitudinea, citindu-i dialogurile, că Platon 
era conştient de procedeele sale. Poate însăşi maniera dialogată îşi atinge limitele 
în cazul „dialogurilor logice”; dar pare greu de crezut că Aristotel ar fi putut realiza 
o muncă de sistematizare atât de vastă nedispunând de nimic de la maestrul său, de 
care a fost mult timp apropiat. 

Munca de sistematizare este o activitate radical deosebită de exerciţiul 
dialectic. E de presupus că Aristotel a ajuns, în timpul petrecut la Academia lui 
Platon, să-l stăpânească pe deplin, să şi-l transforme într-o abilitate care i se va fi 
părut firească, şi poate tocmai de aceea nesatisfăcătoare pentru un om de ştiinţă.  
S-au păstrat dovezi fragmentare ale exercitării dialectice a lui Aristotel, ale plato-
nismului său. 

11 Ibidem, p. 20. 
12 Ibidem, p. 38-39; cf. şi Ideea cunoaşterii din Logica subiectivă (ŞtL, p. 776-819). 
13 Ibidem, p. 40. 
14 C. Noica, Notă despre structura dialogului [Parmenide], în: Platon, op. cit., p. 74. 
15 Ibidem, p. 79-80. 
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Aptitudinile sale îl îndreptau însă în altă parte. Hegel îi evidenţiază înzes-
trările în direcţia cercetării naturii. Aristotel a elaborat logica sa „ca o istorie 
naturală a gândirii finite” (PrIF, I, p. 605). Istoria naturală (sau, mai exact spus, a 
naturii) face apel la descriere şi comparare. Acestea sunt etape premergătoare 
oricărei clasificări valabile şi se deosebesc de „reprezentările obişnuite” de la care 
pornea Socrate. Aristotel a uzat de ele şi în decursul elaborării logicii, iar maniera 
sa de proceda capătă de la Hegel atât un elogiu cât şi un reproş. 

Hegel îi reproşează lui Aristotel că seria de concepte determinate care au 
rezultat în urma descrierii şi comparării multitudinii fenomenelor nu este afirmată 
ca unitate absolută (PrIF, I, p. 617). Şcolile apărute ulterior în filosofia greacă 
(stoicismul, epicureismul, neoacademismul şi scepticismul) au avut tendinţa de a 
suplini insuficienţa pe care Hegel o descoperă în filosofia lui Aristotel. Dar acestea 
nu izbutesc, pe planul logicii, decât să-i accentueze caracterul de „îndreptar de 
gândire justă” (PrIF, I, p. 612) pe care, ca „logică a finitului” (PrIF, I, p. 614) – 
având la bază identitatea intelectului şi cerinţa noncontradicţiei – ea oricum îl avea 
din momentul elaborării. Utilitatea indiscutabilă a acestei logici a intelectului 
pentru numeroase ştiinţe care nu cunosc decât forme ale gândirii finite nu se 
transferă automat filosofiei. Manualele care prezintă logica aristotelică ca şi cum 
„ar expune (…) legi cu ajutorul cărora ajungem la înţelegerea lucrurilor, însă 
datorită (…) unor mişcări care n-ar fi mişcarea lucrurilor însele” (PrIF, I, p. 612, 
subl. ns.) conservă o neînţelegere atât a rolului logicii, cât şi a filosofiei. „Mişcarea 
lucrurilor însele” pe care am subliniat-o, nu lipseşte însă cu totul la Aristotel, deşi 
continuatorii săi au ignorat-o. 

Meritul său e în egală măsură limita continuatorilor săi. Căci Aristotel a reuşit 
să recunoască acele forme pe care urmaşii le-au organizat în manuale. Deci 
temeiul pentru care Aristotel primeşte elogiul lui Hegel este continuarea exerciţiului 
dialectic prin metafizica sa. Dintre toate tratatele care compun Organon-ul, Hegel 
se opreşte pe larg numai asupra Categoriilor. „Această scriere poate fi considerată 
ca o ontologie, aparţinând metafizicii” (PrIF, I, p. 605). 

Propunerea de a interpreta ontologic Categoriile lui Aristotel nu este 
acceptată unanim. Interpretarea semantică vede în teoria aristotelică a categoriilor 
„prima formă a teoriei moderne a categoriilor semantice”16. Drept consecinţă, 
sistemul aristotelic al categoriilor părăseşte tradiţia din care fac parte Platon, Kant 
şi Hegel, apărând în lumina nouă a raportării tipurilor generale de semnificaţii la 
clase generale de „lucruri” semnificate17. Cu toate acestea, temerea de „modernizare 
forţată” înclină spre contestarea oportunităţii includerii Categoriilor între scrierile 
din Organon, recunoscând apartenenţa micii scrieri la metafizică, dar de unde a 
exercitat o influenţă nu în întregime „bună” asupra logicii18. Neclaritatea textelor 
lui Aristotel ar fi putut fi înlăturată dacă acesta ar fi dispus de „ghilimele şi invenţia 
liberă a numelor abstracte”19. 

Pentru Hegel, caracteristica scrierii lui Aristotel de a alterna formulările 
„despre lucruri cu formulările despre cuvinte şi formulările despre gânduri”20 nu 

16 Sorin Vieru, Începuturi de semantică logică la comentatorii antici ai Categoriilor, 
în „Probleme de logică”, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 114. 

17 Ibidem, p. 113. 
18 W. Kneale, M. Kneale, Dezvoltarea logicii, vol. 1, trad. de C. Popa, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 1974, p. 34. 
19 Ibidem, p. 36. 
20 S. Vieru, op. cit., p. 115. 
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este în măsură să producă nedumeriri. Aceasta deoarece „logica lui Aristotel este 
conştiinţa activităţii abstracte a intelectului pur” (PrIF, I, p. 605, subl. ns), activi-
tate care nu este străină de mişcarea lucrurilor însele pomenită mai sus. Un amestec 
al planurilor e oarecum firesc. 

Categoriile exprimă „modul cel mai general de a fi al lucrurilor: kategoríai 
toū óntos”21. Nu este lipsit de interes pentru înţelegerea modului în care categoriile 
îşi îndeplinesc funcţia apelul la teoria aristotelică a limbajului. 

Aristotel defineşte limbajul ca simbol (symbolon) al stărilor sufletului (pathémata 
tēs psychēs – De Int. 1, 16a 3). Acestea din urmă introduc între cuvinte şi lucruri 
„realitatea unei legături, dar şi a unei distanţe”22. A vedea în cuvânt un simplu 
semn, un raport precis, înseamnă a simplifica raportul dintre cuvânt şi lucru. În 
realitate, cuvântul este şi constituent al gândului, nemaiputând să fie şi semn al 
acestuia, căci un semn este ceva deosebit de ceea ce semnifică (d. ex. fumul este un 
semn al focului). „Cuvântul şi gândul există împreună (syn). În această calitate, 
cuvântul este un simbol al gândului”23. Fără să înlocuiască lucrul, simbolul îl 
semnifică24. 

Asupra simbolului, spre deosebire de semn, care este  fix, rigid, se poate 
interveni pentru a-l preciza. Semnul poate fi instituit în mod arbitrar, simbolul însă 
nu. Semnificaţia simbolului se precizează prin convenţie (katà synthéken), însă 
aceasta nu poate fi o instituire arbitrară, căci „rostirile sunt deopotrivă adevărate 
după cum sunt lucrurile” (De Int. 9, 19a, 33). Convenţia nu poate să nu ţină seama 
de starea de lucruri. 

Aristotel părăseşte nu numai identitatea platonică dintre gândire şi vorbire, ci 
şi ideea că a porni de la reprezentare şi senzaţie înseamnă a atinge adevărul din 
întâmplare. Gândirea pleacă întotdeauna de la imagini (reprezentări), din care 
extrage ideile inteligibile25. Poziţia sa reclamă teoria convenţiei. Căci limbajul, aşa 
cum apare aici, este eminamente uman26 şi se adaptează eforturilor umane de a 
cunoaşte. Aristotel are capacitatea de a vedea pentru prima oară cunoaşterea umană 
ca un proces de dezvoltare şi de a critica temeinic erorile înaintaşilor. De pe noua 
poziţie el propune o nouă semnificaţie a dialecticii. 

Pentru Aristotel, înaintaşii săi au fost un fel de „artişti” ai dialecticii. Abia cu 
sine arta se transformă în teorie27. Dar de acum înainte va fi acea metodă prin care 
se poate raţiona asupra unei probleme oarecare, pornind de la teze probabile  
(Top. I, 1, 100a, 18). În această nouă înfăţişare, dialectica se va perpetua până în 
opera lui Kant. 

Hegel nu va accepta această formă a dialecticii. Nu este vorba despre o 
respingere de plano, ci de restaurarea formei autentice a dialecticii. „Oricât de mare 

21 A. Dumitriu, Istoria logicii, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, vol. I, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1993, p. 195. 

22 Pierre Aubenque, Problema fiinţei la Aristotel, traducere de Daniela Gheorghe, 
Editura Teora, Bucureşti, 1998, p. 98. 

23 Al. Surdu, Despre înţelesul şi semnificaţia cuvintelor, p. 142. 
24 P. Aubenque, op. cit. 
25 A. Dumitriu, op. cit., p. 190. 
26 P. Aubenque, op. cit., p. 103. 
27 Ibidem, p. 203. 
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ar fi probabilitatea, faţă de adevăr ea este nimic” (FS, p. 151). Această componentă 
va fi expurgată din corpul dialecticii. 

Viziunea aristotelică a limbajului ca simbol este păstrată de Hegel. El dez-
voltă consecinţele acestei teorii: „În tot ceea ce devine pentru om ceva interior, 
reprezentare în general (…) a pătruns vorbirea omului; iar tot ceea ce el transformă 
în vorbire şi exteriorizează prin ea conţine, în formă mai învăluită, mai impură ori 
elaborată, o categorie” (ŞtL, p. 14). Exteriorizarea prin vorbire a reprezentărilor 
este aşadar adaptarea cuvântului la gând, o convenţie, categoria exprimată. Convenţia 
constă aici în legarea a două entităţi eterogene care exprimă starea interioară a 
celui ce vorbeşte. De aceea Hegel nu ezită să folosească adjectivul „natural” pentru 
un asemenea raport, ceea ce va fi exprimat preexistând exprimării. 

Însă categoria, elementul gândit, poate fi utilizată şi altfel, „doar afirmată ca 
predicat despre o altă existenţă, şi nu recunoscută ca viaţă imanentă a acestei 
existenţe” (FS, p. 38). Avem aici un alt tip de convenţie, în care reprezentarea 
(viaţa imanentă) este înlăturată, iar categoria e luată numai în sens formal, pe baza 
definiţiei, care înlătură din ea neesenţialul (Top., I, 4, 101b). În acest tip de con-
venţie sunt legate două entităţi de acelaşi tip, noţiuni. Ele nu mai au nimic în 
comun cu „mişcarea lucrurilor însele”, ci sunt scheme care urmează a fi suprapuse 
lucrurilor. Constituirea de teze şi combaterea prin contrariile lor este indiferentă 
faţă de orice, cu excepţia principiilor logicii formale. Probabilitatea în această 
formă de dialectică constă în coincidenţa aproximativă faţă de viaţa imanentă, de 
lumea reprezentărilor noastre, faţă de care dialecticianul de acest tip nu manifestă 
interes. 

Hegel cunoştea contribuţiile logice ale urmaşilor lui Aristotel. Astfel, 
stoicilor li se recunoaşte meritul de a fi elaborat logica formală (PrIF, II, p. 27). 
Pentru ei însă, „nu mai este, ca la Aristotel, nedecis dacă formele intelectului nu 
sunt în acelaşi timp esenţialităţile lucrurilor, ci formele gândirii sunt puse ca atare, 
pentru ele însele”. Gândirea poate să-şi însuşească orice conţinut28, dar tocmai din 
acest motiv între conţinuturile însuşite apar opoziţii, ivindu-se şi problema conţi-
nutului propriu al gândirii, cu alte cuvinte nevoia de a reconcilia activitatea 
intelectului şi obiectul. La stoici însă gândirea este inactivă, ca şi formele ei, care 
apar ca legi ale gândirii (lektá), determinaţii fixe. Spre deosebire de interpretarea 
modernă logico-matematică, care preţuieşte uneori excesiv contribuţiile stoicilor29, 
Hegel nu dezvoltă o reconstituire a acestor lektá. Ele sunt doar „binecunoscute 
forme de silogisme” (PrIF, II, p. 28). Teoriei stoice a propoziţiilor îi este contestată 
de către Hegel valoarea pentru ştiinţa logicii. Ea este un amestec de logică, 
gramatică şi retorică (PrIF, II, p. 29). 

Faţă de legile gândirii văzute ca determinaţii fixe, Hegel este foarte critic (FS, 
p. 177-178). Atitudinea lui faţă de logica stoică nu se datorează aşadar unei 
neînţelegeri a acesteia, ci viziunii conform căreia legile gândirii sunt mai degrabă 
momente decât legi. Din punct de vedere speculativ, a afirma identitatea cu sine a 

28 Această capacitate, pe care tradiţia o va explicita (de exemplu Kant prin opoziţia 
dat/gândit), nu este prea clară la stoici, pe care îi încurcă raportul dintre corporalitatea 
vorbirii (vox) şi necorporalitatea gândirii (cf. PrIF, II, p. 28). Oricum, ei abandonează ideea 
aristotelică a cuvântului ca simbol. Scepticismul a exploatat slăbiciunea concepţiei stoice. 

29 Cf. A. Dumitriu, op. cit., p. 269: ar trebui „după opinia lui Łukasiewicz, să citim 
logica stoică numai prin ideile logicii simbolice”. 
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obiectului nu înseamnă a afirma o lege a cunoaşterii, ci un moment al întregului 
mişcării care gândeşte. Adevărul aparţine numai acestui întreg. 

Dialectica este exprimarea gândirii conceptuale. Dialectica are însă multe 
forme, chiar şi stoicii considerând-o necesară în dobândirea înţelepciunii (PrIF, II, 
p. 28). Hegel selectează acea formă care porneşte de la Heraclit, trece prin Socrate, 
Platon şi Aristotel, păstrându-şi caracteristica fundamentală: exprimarea mişcării 
lucrurilor. Numai întrucât cuvântul este simbol, nu semn al lucrurilor, putem avea 
de-a face cu dialectica în sensul ei autentic. Vorbirea exprimă în acest mod cate-
goriile, esenţa lucrului, care nu are de-a face cu pretinse legi ale gândirii, simple 
fixări arbitrare ale semnificaţiei cuvintelor. 

Dialectica este, de asemenea, proprie filosofiei. Faptul că ea nu poate fi 
împrumutată altor forme de cunoaştere şi că filosofia nu poate împrumuta de la ele 
instrumente specifice se datorează faptului că fiecare dispune de propriul domeniu, 
pe care trebuie să-l cultive în conformitate cu propria-i metodă. 

Reconstituirea, din punct de vedere istoric, a semnificaţiei dialecticii la Hegel 
nu dă decât sugestia complexităţii problemelor pe care le implică. Hegel nu a 
consacrat o lucrare aparte dialecticii pentru că nu credea în existenţa unui organon 
al filosofiei, iar desprinderea procedeelor din context şi studiul lor separat era 
tocmai ceea ce dorea să înlăture. Nu a ocolit însă discutarea raportului gând-cu-
vânt-lucru ori de câte ori contextul o cerea. Avem de-a face cu numeroase reveniri 
şi precizări de mare importanţă asupra acestuia. Nu au fost niciodată adunate la un 
loc pentru a putea fi analizate ca un întreg.  

Unele dintre constatările hegeliene nu pot fi extinse dincolo de context, fiind 
valabile numai cu privire la anumite aspecte ale expunerii, în timp ce altele au 
semnificaţie generală. Hegel ajunge chiar la o teorie a limbajului, care se sprijină 
pe aceste constatări aparent disparate. Până la ea, trebuie să parcurgem o etapă 
intermediară de analiză a textelor, ţinând cont de structura celor trei opere princi-
pale ale filosofului: Fenomenologia spiritului, Ştiinţa logicii şi Enciclopedia ştiinţelor 
filosofice. 

 
 

SUR LA CONCEPTION CLASSIQUE DU RAPPORT  
PENSÉE-LANGAGE DANS LA PHILOSOPHIE DE HEGEL 

RÉSUMÉ 

 Les matériaux à caractère historique (de la dialectique ancienne) que nous avons 
présentés ici, développent l’esquisse sur rapport logique naturelle/science de la logique 
dans la philosophie de Hegel de l’article Sur l’interpretation hegelienne du rapport 
logique-langage, paru dans „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Studii de filosofie, 
 nº 6, 2004, p. 69-74. 
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LIBERTATEA ŞI CUNOAŞTEREA CELUILALT 
 

Alexandru LUCINESCU 
 
 
 
Într-o prelegere susţinută de Isaiah Berlin la Universitatea Oxford în 1958 şi 

devenită între timp un moment de referinţă în consideraţiile filosofice asupra 
libertăţii, sunt prezentate două dintre accepţiunile termenului de libertate: libertatea 
negativă şi libertatea pozitivă. Libertatea negativă, arăta Berlin atunci, desemnează 
acel spaţiu în limitele căruia o persoană „este sau ar trebui să fie lăsată să facă sau 
să fie ceea ce este capabilă să facă sau să fie fără intervenţia altor persoane”.1 Prin 
libertate pozitivă se înţelege spaţiul în interiorul căruia o persoană este sau face 
ceea ce o anumită autoritate are dreptul să o constrângă să fie sau să facă. 

Ne propunem să utilizăm cele două accepţiuni ale libertăţii pentru 
interpretarea concepţiilor lui John Locke şi John Stuart Mill relative la compor-
tamentul oamenilor în raport cu ei înşişi. 

Vom interpreta mai întâi punctul de vedere elaborat de John Locke. Pentru 
aceasta pornim de la conceptul de lege naturală. Lock înţelege prin lege naturală un 
set de dispoziţii pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor cu scopul de a garanta 
„pacea şi conservarea întregii omeniri”2. 

Prevederile legii naturale pot fi cunoscute de către oameni cu ajutorul raţiunii. 
Demersul pe care trebuie să-l facă un om pentru a descoperi conţinutul legii natu-
rale poate fi rezumat astfel: pentru orice om propria sa existenţa este evidentă. 
Nimic nu poate proveni din nimic, deci există o cauză a propriei sale fiinţări, cauză 
care este eternă. Această cauză posedă şi generează toate însuşirile omului, fiind 
atotputernică. Omul are facultatea de a cunoaşte, astfel încât omniscienţa caracte-
rizează această cauză eternă. Existenţa eternă, atotputernică şi omniscientă este 
Dumnezeu. Sau, în cuvintele lui John Locke, „Omul ştie că el însuşi există (...). El 
ştie, de asemenea, că nimicul nu poate produce o fiinţă şi, prin urmare, există ceva 
etern (...). Că acea fiinţă eternă trebuie să fie atotputernică (...). Şi atotştiutoare”.3 

Corecta utilizare a raţiunii le arată oamenilor că sunt egali între ei şi consti-
tuie proprietatea lui Dumnezeu. În calitate de creaţie a lui Dumnezeu, oamenii sunt 
inferiori acestuia, astfel încât  trebuie să se subordoneze divinităţii şi să-i servească 
scopurile. „For man being all the workmenship of one omnipotent and infinitely 
wise maker; all the servants of one sovereign master, sent into the world by his 
order and about his business; they are his property, whose workmenship they are”4. 

Deoarece oamenii sunt proprietatea lui Dumnezeu, ei nu au dreptul să facă 
rău nici lor, nici semenilor lor. Orice om care încalcă această prevedere prohibitivă 
dăunează creaţiei şi implicit proprietăţii lui Dumnezeu, lucru evident incorect 

1 Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate, p. 204. 
2 John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire, p. 55. 
3 John Locke, Eseu asupra intelectului omenesc, vol. II, p. 229-230. 
4 John Locke, Two treatises of gouvernment: „Oamenii fiind artefactul unui creator 

omnipotent şi infinit înţelept, servitori ai unui stăpân suveran, trimişi în lume din voinţa sa 
şi pentru interesul său, sunt cu toţii proprietatea acestuia, ai cărui artefact sunt”. 
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pentru oricine. Omul trebuie să se protejeze deoarece nu-şi aparţine şi trebuie să fie 
pregătit pe tot parcursul existenţei sale să îndeplinească poruncile lui Dumnezeu. 
Deoarece omul trebuie să apere proprietatea divinităţii, legea naturală conţine şi 
dispoziţia imperativă care solicită omului să intervină pentru apărarea umanităţii, 
fără însă a-şi primejdui viaţa. „Fiecare având obligaţia de a se conserva pe el însuşi 
şi de a nu renunţa de bunăvoie la aceasta, ar trebui ca, la rândul său, atât cât poate, 
atunci când propria sa conservare nu este ameninţată, să conserve restul umani-
tăţii”5. Cei mai mulţi oameni, considera Locke, sunt înclinaţi către nedreptate, şi 
ignoranţi în raport dispoziţiile legii naturale, fiind astfel „într-atât de ticăloşi încât  
mai degrabă ar prăda în mod vătămător roadele muncii altuia decât să se chinuie ei 
însuşi să producă”.6 Din acest motiv, oamenii încalcă dispoziţiile legii naturale. 
Pentru ca legea naturală să fie respectată, oamenii trebuie sancţionaţi atunci când 
acţiunile lor contravin dispoziţiilor acestei legi. Cum toţi oamenii sunt egali, 
puterea de execuţie a legii naturale este distribuită în mod egal între aceştia. În mod 
natural, fiecare om are dreptul şi obligaţia de a judeca încălcările legii naturale şi 
de a impune, prin aplicarea sancţiunilor, respectarea acesteia. 

Sancţiunea aplicată celor care nu respectă legea naturală trebuie să corespundă 
exigenţelor raţiunii, adică să fie proporţională cu gravitatea încălcării legii, dar 
suficient de aspră pentru a descuraja repetarea unor fapte asemănătoare. 

Potrivit lui John Locke, egalitatea în privinţa puterii de execuţie a legii naturale 
aparţine acelui mod de existenţă al oamenilor, denumit stare naturală. Aplicarea 
legii naturale în cadrul acestui mod de existenţă se realizează cu dificultate din 
două motive. Primul motiv este reprezentat de faptul că oamenii sunt părtinitori în 
judecarea situaţiilor în care interesele lor sunt implicate; ei vor nesocoti dispoziţiile 
legii naturale în cazurile în care acestea nu le sunt favorabile. Al doilea motiv îl 
constituie dificultatea sancţionării celor mai puternici de către cei mai slabi. Oamenii 
vinovaţi, dar care dispun de mai multă forţă, nu vor accepta pedepsirea lor şi vor 
utiliza avantajul pe care îl deţin împotriva celor care vor dori să aplice legea naturală. 

Toate aceste imperfecţiuni pe care starea naturală le face posibile în ceea ce 
priveşte executarea legii naturale, îi împiedică pe oameni să-şi ducă viaţa în 
siguranţă. Teama care însoţeşte existenţa oamenilor în starea naturală a dus la 
constituirea societăţii. Scopul societăţii este de a proteja interesele civile ale mem-
brilor ei, în acord cu prevederile legii naturale. Prin interese civile, John Locke 
înţelege viaţa, libertatea, sănătatea şi bunurile exterioare ale cetăţenilor. Oamenii 
încredinţează magistratului civil monopolul judecării abaterilor de la dispoziţiilor 
legii naturale relative la agresiunea dintre indivizi. Sancţiunile decise de magistratul 
civil sunt aplicate prin forţă majorităţii cetăţenilor, astfel încât  cei vinovaţi nu se 
mai pot sustrage sancţiunii. Constituirea societăţii rezolvă dezavantajele existenţei 
în starea naturală. „Este de datoria magistratului civil, prin executarea imparţială a 
legilor egale, să protejeze faţă de toţi în general şi faţă de fiecare în parte corecta 
posesie a bunurilor aparţinând acestei vieţi (...) magistratul trebuie înzestrat cu forţa 
şi puterea tuturor supuşilor în vederea pedepsirii celor care încalcă drepturile 
cuiva”7 (sublinierea noastră). 
__________________ 

5 John Locke,  Al doilea tratat despre cârmuire, p. 54-55. 
6 John Locke, Scrisoare despre toleranţă, p. 245. 
7 John Locke, Scrisoare despre toleranţă, p. 215. 
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Prin urmare, societatea este constituită pentru executarea prevederilor legii 
naturale relative la vătămarea dintre oameni.  

Dar legea naturală interzice şi autoagresiunea. Scopul societăţii însă, este limitat 
la protejarea cetăţenilor de agresiunile altor indivizi. Puterea executivă în raport cu 
autoagresiunea nu este, deci încredinţată magistratului civil. Se poate presupune că, 
în viziunea lui John Locke, societatea nu a fost constituită şi pentru judecarea şi 
sancţionarea autoagresării, deoarece, în stare naturală, executarea prevederilor legii 
naturale relative la autoconservare este obstrucţionată de părtinirea oamenilor şi 
inegalitatea de forţă dintre ei. Aceste două elemente afectează numai executarea 
dispoziţiilor legii naturale relative la agresiunea dintre indivizi. 

Ne putem întreba cui aparţine în cadrul societăţii puterea executivă în raport 
cu interdicţia autovătămării. Locke nu oferă un răspuns explicit la aceasta între-
bare. Considerăm că acest răspuns poate fi dedus din modul în care filosoful englez 
înţelege legea naturală şi rolul societăţii. Astfel, dispoziţia legii naturale care 
interzice agresiunea asupra propriei persoane ar fi inutilă în cadrul societăţii dacă 
nu ar exista nimeni capabil să pedepsească încălcarea acesteia. Cum scopul 
societăţii nu este sancţionarea indivizilor care se autodistrug magistratul civil nu 
deţine monopolul judecării cazurilor de autovătămare. Prin urmare, este evident că, 
atât în starea naturală cât şi în starea socială, fiecare individ are dreptul de a 
sancţiona autoagresarea. Magistratul civil are un drept egal cu al tuturor membrilor 
societăţii de a executa prevederile legii naturale relative la autoconservare şi, în 
acest caz, pedepsele trebuie să fie proporţionale cu gravitatea autoagresării, dar 
suficient de neplăcute pentru a descuraja reapariţia unor fapte de acest fel. Se poate 
spune că prin autoagresiune individul îşi pune în pericol aceleaşi interese civile 
care îi pot fi ameninţate şi de ceilalţi, şi anume viaţa, libertatea sănătatea, tihna 
trupului şi bunurile exterioare pe care le posedă.  

Ideile pe care le-am prezentat pot fi puse în relaţie cu noţiunile de libertate 
pozitivă şi libertate negativă. Astfel, viziunea lui John Locke ne permite să afirmăm 
că oamenii care există şi acţionează aşa cum raţiunea lor bine condusă le cere, vor 
respecta întotdeauna dispoziţiile legii naturale. Prin urmare, comportamentul acestor 
oameni în raport cu persoana lor aparţine sferei libertăţii negative. Nimeni nu are 
dreptul să-i oblige pe aceşti oameni să fie sau să acţioneze într-un mod diferit. 
Oamenii a căror existenţă şi acţiune nu se conformează cerinţelor gândirii corecte, 
vor încălca dispoziţiile legii naturale. Comportamentul acestor oameni faţă de ei 
înşişi aparţine sferei libertăţii pozitive, deoarece oricine are dreptul să-i oblige să 
fie şi să acţioneze în raport cu ei înşişi aşa cum legea naturală dispune. 

În continuare, vom analiza modul în care John Stuart Mill discută problema 
comportamentului oamenilor în raport cu propria lor persoană. Mill distinge între 
societăţile barbare şi societăţile civilizate, în societăţile barbare, în care oamenii 
sunt lipsiţi de educaţie, indivizilor nu li se poate oferi libertatea de a decide în mod 
suveran cum să relaţioneze cu ei înşişi, deoarece sunt incapabili de cunoaşterea 
binelui propriu. Rarii oameni evoluaţi care există în aceste societăţi barbare au 
dreptul să-i oblige pe ceilalţi să progreseze, astfel încât să devină capabili de a-şi 
cunoaşte propriul bine. „Despotismul este un mod legitim de cârmuire atunci când 
cei cârmuiţi sunt barbari, cu condiţia ca scopul să fie progresul (...). Libertatea, ca 
principiu, nu se aplică nici unei stări de lucruri anterioare momentului în care 
oamenii au devenit capabili de a se perfecţiona prin dezbatere liberă şi egală (...). 
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Dar îndată ce oamenii au ajuns în starea de a putea fi călăuziţi spre progres prin 
convingere sau persuasiune (o stare pe care toate naţiunile de care avem a ne ocupa 
aici au atins-o demult) constrângerea, fie în formă directă, fie în aceea a pedepselor 
acordate pentru nesupunere nu mai poate fi acceptată ca un mijloc în slujba binelui 
lor propriu”.8 

Mill consideră că în societăţile civilizate, compuse din oameni educaţi, fie-
care om este capabil să-şi cunoască binele propriu. Binele unei asemenea persoane 
poate fi cunoscut numai de către respectiva persoană. Nimeni nu poate şti ceea ce 
este bine sau rău pentru altcineva, astfel încât  oamenii civilizaţi au libertatea 
absolută de a hotărî cum să se comporte cu ei înşişi. Pentru a putea stabili care este 
cel mai potrivit comportament pe care un individ îl poate avea în raport cu el însuşi 
într-o situaţie dată, Mill susţine că trebuie cunoscute toate lucrurile care sunt legate 
de respectiva persoană şi situaţie. Nimeni nu poate avea o cunoaştere mai completa 
în această privinţă decât persoana care este direct implicată.” Cu privire la propriile 
simţăminte şi propria situaţie, cel mai obişnuit bărbat, cea mai obişnuintă femeie au 
mijloace de cunoaştere ce depăşesc nemăsurat de mult pe cele pe care le-ar putea 
avea oricine altcineva. Intervenţia societăţii pentru a modifica judecata şi scopurile 
omului în chestiuni care îl privesc doar pe el însuşi, trebuie să se bazeze pe presu-
puneri de ordin general”9. Indiferent de ceea ce face un om civilizat cu el însuşi , 
nimeni nu are dreptul de a-l constrânge să se comporte altfel. Constrângerea nu 
poate fi utilizată decât pentru a împiedică sau pedepsi vătămarea altora, deoarece 
nici un om nu are dreptul de a face rău semenilor săi. „Unicul ţel în care puterea se 
poate exercita, în mod legitim, asupra oricărui membru al societăţii civilizate, 
împotriva voinţei sale, este acela de a împiedica vătămarea altora. Propriul bine, 
fizic sau moral, nu constituie o îndreptăţire suficientă”10  

Între conceptele de libertate negativă şi libertate pozitivă pe de o parte şi 
viziunea lui Mill despre comportamentul oamenilor în raport cu ei înşişi, pe de altă 
parte, se pot stabili câteva relaţii. Comportamentul barbarilor faţă de propria lor 
persoană aparţine integral sferei libertăţii pozitive; omul, superior are dreptul de a-i 
constrânge să fie şi să acţioneze aşa cum este necesar pentru asigurarea progresului 
lor. Comportamentul oamenilor educaţi faţă de ei înşişi aparţine în totalitate sferei 
libertăţii negative; nimeni nu are dreptul să oblige un om civilizat să fie sau să 
acţioneze altfel decât acesta doreşte. 

În concluzie se poate spune că libertatea pe care Mill o atribuie omului educat 
în raport cu propria persoană este de tip negativ. Aceeaşi semnificaţie negativă 
poate fi utilizată şi pentru a caracteriza libertatea pe care John Locke o recunoaşte 
comportamentului faţă de sine al omului raţional. În cazul lui Mill, libertatea 
negativă a omului civilizat se întemeiază pe imposibilitatea de a cunoaşte binele 
altuia. În cazul lui John Locke, libertatea negativă a omului raţional există, pentru 
că oricine are posibilitatea de a şti că tot ceea ce face un om raţional este bine. 
Deosebirea dintre cei doi filosofi are la bază o perspectivă diferită asupra 
cunoaşterii umane. John Locke, nu acceptă existenţa unor adevăruri accesibile doar 
anumitor oameni. Tot ceea ce un om poate cunoaşte prin corecta întrebuinţare a 

8 John Stuart Mill, Despre libertate, p. 18-19. 
9 John Stuart Mill, Despre libertate, p. 103. 
10  John Stuart Mill, Despre libertate, p. 17. 
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raţiunii poate fi cunoscut în acelaşi mod de către oricare alt om. Pentru orice om, 
binele înseamnă acelaşi lucru şi anume respectarea dispoziţiilor legii naturale; 
oricine poate cunoaştere dacă un om respectă sau nu aceste dispoziţii şi implicit 
dacă este bine sau rău felul în care se comportă cu el însuşi. În cazul în care cineva 
nu se autoconserva, încălcând astfel legea naturală, oamenii au dreptul şi obligaţia 
de a-l constrânge să o respecte. 

John Stuart Mill consideră că este imposibil că toţi oamenii să poată cunoaşte 
aceleaşi adevăruri. Ceea ce este bine pentru o persoană civilizată poate fi cunoscut 
numai de către respectiva persoană. Prin urmare, nimeni nu are dreptul de a 
sancţiona o persoană educată pentru autovătămare, deoarece nimeni nu poate şti 
dacă acea persoană îţi face rău sau bine. 

Rolul cunoaşterii de sine pentru cunoaşterea celorlalţi, este înţeles diferit de 
Mill şi Locke. Lock vede umanitatea ca o multiplicare a unui singur individ; este 
suficient să te cunoşti pe tine însuţi pentru a-i cunoaşte pe toţi ceilalţi. Mill însă, 
acceptă deosebirile dintre indivizi şi neagă posibilitatea cunoaşterii totale a celuilalt. 
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LA LIBERTÉ ET LA CONNAISSANCE D’AUTRUI 

RÉSUMÉ 

L’auteur analyse – par rapport aux conception de John Locke et de John Stuart Mill – 
les deux acceptions du terme liberté:  la liberté  négative (l’espace dans les limites duquel 
une personne est ou devrait être laissée faire ou bien être ce qu’elle est capable de faire ou 
être sans l’intervention d’autrui) et la liberté positive (l’espace dans l’intérieur duquel une 
personne est ou fait ce qu’une certaine autorité a le droit de la contraindre d’être ou de 
faire). 
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Epistemologie şi logică 
 
 

DIMENSIUNI ALE COMUNICĂRII ŞI LIMBAJULUI – FUNDAMENTE 
ALE CERCETĂRII FILOSOFICE CONTEMPORANE 

 
     Acsinte DOBRE 

 
 
Specificitatea omului, comparativ cu alte fiinţe vii, este legată de manifestările 

sale in planul limbajului şi gândirii, de formele tot mai complexe de comunicare şi 
obiectivare, atât simbolică, cât şi materială, a gândirii sale. 

Există înrădăcinări ale comunicării la nivelul vieţii animale, preumane, în 
măsura în care expresivitatea face parte din viu. După neuropsihiatrul Erwin Strauss, 
chiar dacă animalul nu-l înţelege pe celălalt în în-sinele său, respectiv în identitatea 
sa (ceea ce ar însemna o formă de cunoaştere), totuşi, pentru acesta „totul este 
manifestare expresivă – fie că e vorba de culori (de exemplu, la peşti, la fluturi), 
sunete (mai ales la păsări), mirosuri, forme sau mişcări – despre acest tot având o 
experienţă trăită (desigur limitată, relativ rigidă)…; cum animalul nu poate trăi 
decât prin exprimări, înseamnă că lumea nu i se dezvăluie decât în măsura în care 
elementele-i constitutive izolate, în raportarea lor la capacităţile speciei animale 
considerate sunt percepute ca expresie, ca acţiune, ca momeală sau ca ameninţare”1. 
Înţelegerea fenomenelor expresive omeneşti va fi, aşadar, înrădăcinată într-o 
comunitate fundamentală nemijlocită, anterioară oricărei cunoaşteri şi ireductibilă 
la aceasta2. Cultura, la origine, va presupune individualizarea prin colectivitate; 
astfel, fenomenul cultural – cu deschiderea sa către creativitate – va apărea oarecum 
intrinsec viului, iar „medierile acţiunii, jocului…, ale expresivităţii corporale şi ale 
individualizării, îi sunt precursori de neocolit”3. Totuşi, pentru fiinţele umane 
există, în ele însele şi capacitatea – cum sublinia Th. Nagel – de a supune exami-
nării critice şi revizuirii, reacţiile lor prereflexive sau înnăscute şi de a crea noi 
forme de comunicare şi cunoaştere; această capacitate are unele fundamente 
biologice, deşi e un efect secundar şi al altor evoluţii4. 

Între experienţele fondatoare ale umanului în lumea contemporană, ce cons-
tituie tot atâtea surse pentru cercetarea filosofică actuală amintim marea diversitate 
a experienţelor lumii trăite, apoi a construcţiilor ştiinţifice, tehnice, a creaţiilor 
artistice; comunicarea, mereu prezentă în astfel de experienţe fondatoare nu este 
doar o altă experienţă fondatoare, ci un fel de matrice (cu origini şi în lumea 
animală), pentru toate experienţele umane. Nu este, aşadar, întâmplător că ea a 
constituit, cum remarca şi I. Pârvu, o temă centrală a marilor direcţii ale filosofiei 
secolului al XX-lea5. 
__________________ 

1 E. Strauss, Du sens des sens, Grenoble, J. Millon, 1989, apud D. Lestel, Originile 
animale ale culturii, Editura Trei, Bucureşti, 2004, p. 268. 

2 Idem. 
3 Ibidem, p. 270. 
4 Vezi Th. Nagel, Veşnice întrebări, Editura BIC All, Bucureşti, 1996, p. 223. 
5 Vezi I. Pârvu, Filosofia comunicării, Editura Facultăţii de comunicare şi relaţii 

publice, SNSPA, Bucureşti, 2000, p. 127. 



 110

__________________ 

După B. Miège, comunicarea ca dimensiune umană fondatoare, vizată prin 
ceea ce el numeşte gândire comunicaţională, ar avea un domeniu de semnificaţie 
mai largă, în măsura în care vizează unitatea duală gândire-acţiune. Ca o consti-
tuantă sine-qua-non a „producţiilor” ştiinţifice sau a celor artistice, precum şi a 
reflexiei speculative, gândirea comunicaţională va avea statutul de „organizatoare” 
a practicilor ştiinţifice, reflexive sau profesional-acţionale; totodată ea se constituie 
şi ca „răspuns la cerinţele emanând de la organizaţia statală şi de la alte mari 
organizaţii, ea provocând sau doar însoţind schimbările în practicile culturale sau în 
modalităţile de dobândire şi de difuzare a cunoştinţelor”6. Legată esenţial şi de 
schimbările rapide, proprii societăţii moderne şi post-moderne, gândirea comunica-
ţională nu se încadrează în limitele relativ rigide ale unei discipline academice, 
alături de alte discipline. Polimorfismul manifestărilor sale se desfăşoară prin 
funcţii de largă cuprindere, pe care acelaşi Miège le sintetizează după cum urmează: 
întrepătrunderea strânsă cu ansamblul acţiunilor sociale din societăţile industriale şi 
postindustriale, cu strategii publice şi private adecvate şi abilităţi profesionale 
corelate cu noi comportamente, inclusiv ale consumatorilor de produse şi servicii; 
apoi, medierea culturală, incluzând stocarea şi transmiterea rapidă a ideilor şi 
informaţiilor. Altă funcţie s-ar manifesta prin propensiunea de a opera articulaţii 
între câmpuri sociale relativ separate, pe baza schimbărilor produse sau pe cale de a 
fi produse în procesele de utilizare a media. Se realizează, totodată, o integrare de 
problematici provenind din curente teoretice distincte7.  

Adâncirea înţelegerii raporturilor dintre comunicare şi cunoaştere până la 
condiţiile lor (categoriale) de posibilitate este o cerinţă de realizat, în prelungirea 
criticismului kantian. Comunicarea diverselor gânduri şi judecăţi ale unor subiecţi 
individuali, ridicarea acestor gânduri la statutul de intersubiectivitate se asigură şi 
prin orientarea lor către obiecte. La rândul ei, această orientare implicând adevărul 
se corelează cu transcendentalul în sens kantian, respectiv cu forma intersubiec-
tivităţii desfăşurată structural prin categorii. Tocmai sistemul de categorii va 
constitui ansamblul condiţiilor de posibilitate ale experienţei în genere şi, totodată, 
condiţiile de posibilitate ale obiectelor experienţei. 

Întrucât, ulterior, în evoluţia filosofiei contemporane are loc o deplasare a 
centrului de preocupări de la adevăr şi validitate obiectivă către comunicabilitatea 
universală, ne putem întreba cu temei dacă această comunicabilitate universală 
este o condiţie necesară şi suficientă pentru validitatea obiectivă şi dacă „nu vom 
putea extrage direct din prima, prin cercetarea condiţiilor care o fac cu putinţă, 
acele structuri universale care definesc însăşi raţionalitatea”8. Deplasarea amintită 
a interesului cercetării filosofice este stimulată de realitatea caracteristică practicii 
comunicării de a fi mai accesibilă, mai transparentă abordării obiective, în compa-
raţie cu cercetarea condiţiilor constitutive ale conştiinţei cunoscătoare, cu formele 
ei transcendentale.  

Prin N. Chomski s-a trecut de la studiul excesiv descriptivist şi istoric al 
performanţelor lingvistice, la studiul competenţei pragmatice a comunicării, ceea 
ce va conferi cercetării comunicării, un nou statut, instituind-o şi ca o sursă nouă 

6 B. Miège, Gândirea comunicaţională, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1998, 
p. 15. 

7 Ibidem, p. 16. 
8 I. Pârvu, op. cit. p. 125. 
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pentru idei şi probleme filosofice. Karl.-O. Apel şi mai ales Francis Jacques au pus 
în evidenţă valoarea filosofică fundamentală a conceptului de competenţă comuni-
caţională; aceasta va fi considerată, în mod argumentat, drept o nouă ipostază 
pentru universalitatea şi necesitatea urmărite sistematic de gândirea filosofică, fie 
la nivelul legilor naturii, fie în subiectul pur, transcendental, fie în construcţii 
teoretice, axiomatizate şi formalizate. Potrivit lui Fr. Jacques, un asemenea 
universal al cunoaşterii şi comunicării nu va trebui centrat nici în realitatea psiho-
logică a subiectului individual, nici în realitatea sociologico-istorică, ci trebuie 
regândit ca un câmp intercomunicativ sau o raţionalitate comunicaţională. 
Situându-se la baza conduitelor noastre intercomunicative, amintitul câmp este 
vizat prin categorii ale comunicării în genere, precum: reciprocitatea sau partici-
parea. Pentru a explicita fundamentele competenţei comunicaţionale ideale (norma-
tive), ca şi legăturile acesteia cu competenţa reală (efectivă) sau performanţa 
realizată istoric, K.-O. Apel formulează principii regulative (norme) ale unei 
strategii morale transcendentale. Aceasta din urma include ceea ce Apel numeşte 
strategia supravieţuirii, anume: în orice acţiune trebuie a se proceda aşa încât să se 
asigure supravieţuirea speciei umane, în calitate de supracomunitate de comunicare 
reală; apoi, prin aşa-numita strategie a emancipării se cere: să se realizeze în 
comunitatea reală condiţiile comunităţii ideale. Aceste postulate cu rol strategic au 
si funcţia de a asigura un statut mai puţin subiectiv pentru valori, ca repere umane 
inconturnabile.  

Referindu-se la amintitele postulate apeliene vizând comunitatea ideală a 
comunicării, Gianni Vattimo remarca existenţa unei anumite influenţe hegeliene. 
Apel accentuează şi asupra ştiinţelor umaniste în realizarea unei societăţi a 
comunicării, cu faţa către un ideal normativ; el evidenţiază cum „ceea ce e conţinut 
în acest ideal….anume autotransparenţa (tendenţial) completă a societăţii, ca 
subiect-obiect al unei cunoaşteri reflexive care, într-un sens, realizează acea abso-
lutitate a spiritului, ce rămânea, la Hegel, un fel de fantasmă ideologică; aceasta din 
urmă, în idealitatea sa, menţinea cu realul concret acel raport de transcendenţă 
„platonică”, tipic esenţelor metafizice…”9. Vattimo se va referi critic la idealul 
comunităţii ilimitate a comunicării al lui Apel, considerându-l, în bună măsură, 
modelat după acela al comunităţii cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă. Într-o 
asemenea critică, gânditorul italian se întreabă, dubitativ, dacă e legitim să 
modelezi – în căutarea temeiului necesar-categorial al comunicării umane – subiec-
tul uman emancipat şi, eventual, societatea însăşi, după idealul omului de ştiinţă 
din laboratorul propriu; obiectivitatea şi dezinteresarea lor sunt totuşi comandate de 
un interes tehnologic de fond, ce vizează natura ca obiect, numai întrucât o 
prefigurează ca pe un loc de posibilă dominare; ceea ce va implica, aşadar, o serie 
de aşteptări, de motivaţii, care azi sunt supuse, pe larg, criticii10. Putem accepta 
însă, global vorbind, că sistemul post-modern, constând din media şi ştiinţele 
umaniste, funcţionează, în cazul cel mai bun, ca emancipare relativă, cu o respon-
sabilitate în creştere, în măsura în care ne situează, aproximativ armonios, într-o 
lume mai puţin unitară, mai puţin certă, mai puţin dătătoare de siguranţă decât 
aceea mitologică11. 

9 G. Vattimo, Societatea transparentă, Editura Pontica, Constanţa, 1995, p. 26. 
10 Ibidem, p. 30. 
11 Ibidem, p. 33. 
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În căutarea temeiurilor, a condiţiilor constitutive ale comunicării, Apel invoca, 
oarecum eclectic, cunoaşterea cercetătorilor, articularea lingvistică semnificativă, 
ca şi jocurile wittgensteiniene de limbaj, chiar dacă problemele ce apar la fiecare 
din aceste niveluri sunt adesea prea eterogene. 

Contribuţii remarcabile la elucidarea posibilităţii comunicării şi a temeiurilor 
sale au adus şi unele lucrări ale gânditorilor fenomenologi, în primul rând ale lui 
Husserl. Ca punct de plecare fondator, vizând comunicarea, admis în lucrările 
acestora, va fi considerată analiza actelor intenţionale ale conştiinţei, analiză ce va 
întemeia gramatica relaţiilor de comunicare-participare. Pentru Husserl, între intenţia 
comunicării, pe de o parte şi formarea comunităţii interpersonale, pe de alta, există 
o legătură esenţială, permiţând a se caracteriza una prin cealaltă. În studiul său 
„Fenomenologia comunităţii de comunicare” sunt delimitate două caracteristici de 
esenţă şi anume: a) dimensiunea intenţională a utilizării limbajului şi b) contribuţia 
centrală a actelor de discurs în constituirea oricărei legături sociale. Prin aceste două 
caracteristici se pot conecta, la un nivel integrator profund – potrivit lui I. Pârvu – 
perspectivele logico-lingvistice şi cele pragmatice, în explicaţia comunicării12. 
Comunicarea va fi considerată ca o activitate esenţial-mente umană, cu mai multe 
niveluri sau straturi. Un prim nivel (având şi o expresie) al comunicării este însoţit, 
necesarmente, de un al doilea nivel, de întărire sau de confirmare a actelor comuni-
caţionale prime (de baza), adică e însoţit de nivelul metacomunicarii. Subiectul ce 
comunică, departe de a fi predominant un Robinson, se va suprapune, cu necesitate, 
altor eu-ri. Desfăşurarea actelor de comunicare de către un subiect va genera în 
altul o co-realizare a actelor de primire a comunicării subiectului iniţial amintit.  

În procedurile de manipulare, ţinând de aspecte patologice ale comunicării, 
totdeauna mai mult sau mai puţin prezente, se denaturează accesul la intenţia 
autentică, pentru interlocutor, prin variate demersuri ce încalcă strategiile bunei 
comunicări. În esenţă, conţinutul unui act de comunicare – ca transmitere a unei 
intenţii printr-un discurs de o formă sau alta – va fi tocmai această intenţie de a 
produce în „celălalt” o anumită conduită. În urma receptării intenţiei, interlocutorul 
va avea şi el – după Husserl – o dublă conduită: una corelată direct cu intenţia 
comunicării şi o a doua, meta-comunicaţională, prin care se manifestă atitudinea sa 
faţă de respectiva intenţie: fie acord, fie refuz, fie conflict cu sine însuşi. E semnifi-
cativă poziţia de fundament, pornind de la tipurile de comunicare, poziţie furnizată 
de analizele lui Husserl; în funcţie de respectivele tipuri, sunt determinate tipurile 
principale de comunităţi sociale. Sunt delimitate astfel aşa-numita socialitate ştiinţifică 
(comunitate apărută prin comunicarea unor cunoştinţe, a unor criterii şi probe ale 
adevărului acestora, cu intenţia de a obţine informaţii durabile); apoi socialitatea 
tehnico-practică (legată de forma de comunicare în vederea acţiunilor asupra lumii 
externe, acţiuni ghidate de finalităţi practice). Medierea prin discurs, prin semnifi-
caţiile comunicate va constitui, aşadar, temeiul unităţilor sociale (cea ştiinţifică, cea 
tehnico-practică, dar şi familia sau grupuri mai stabile, legate şi prin prietenie.). 
Pentru Husserl, apare ca întemeiată ideea filosofică după care comunicarea raţio-
nală mediază şi condiţionează trecerea de la o anumită comunitate umană sau alta, 
la umanitatea de nivelul cel mai înalt. 

12 Vezi I. Pârvu, op. cit. p. 169. 
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__________________ 

Distanţându-se de o fundare cu variante reluate, în Ego-ul purificat al filoso-
fiilor anterioare, Francis Jacques vizează, în al sau „Spaţiu logic al interlocuţiunii”, 
structura competenţei comunicaţionale, respectiv structura în plan posibil a 
limbajului ca dialog, ca şi a cunoaşterii şi constituirii lingvistice, în cadrul legătu-
rilor noastre cu lumea. Ca o teorie filosofică şi critică a comunicării, lucrarea 
amintită are implicaţii semnificative asupra unor idei ontologice şi metodologice 
centrale precum: subiectul şi obiectul, identitatea personală sau raţionalitatea. Prin 
aprofundarea unor idei chomskiene, Fr. Jacques va considera competenţa comuni-
caţională drept un sistem de reguli, pe care un locutor-auditor ideal îl stăpâneşte în 
mod complet, respectiv „un sistem de condiţii de succes pentru o mulţime infinită 
de fraze, susceptibile de a fi enunţate într-o secvenţă discursivă, în întreg spaţiul 
contextului”13. Competenţa comunicaţională va fi astfel reconstruită raţional, prin 
trei orientări strategice, fiecare dintre ele centrată, în ordine, pe una dintre cerinţele 
următoare: (a) Interlocutorii trebuie sa fie capabili să-şi asigure şi  să-şi păstreze 
identitatea personală în toate componentele actului de comunicare precum: a lua 
cuvântul, a-l ceda, a relua dialogul, a-ţi controla forma exprimării lingvistice la 
nivel de metacomunicare; (b) interlocutorii trebuie sa fie capabili să facă ipoteze 
asupra celor pe care le spun partenerii, în context interlocutiv, cu utilizarea de 
nume proprii, descripţii definite, termeni demonstrativi; (c) interlocutorii trebuie sa 
fie capabili să interiorizeze un al treilea mediator, adică să admită o lege iniţială de 
schimb. Prin ansamblul operaţional al acestor reguli şi strategii se realizează o 
capacitate ce permite ca ele să fie puse în lucru, în situaţiile de interlocuţiune cele 
mai diverse; se împlinesc, de asemenea simultan: nteligibilitatea mesajului, adevărul 
lui cognitiv şi pertinenţa sa pragmatică. 

Dintr-o asemenea critică a raţiunii comunicative, întruchipată de reconstrucţia 
prezentată mai sus, se desprind şi alte implicaţii de natură general-filosofică. Una 
ar consta în aceea că raţionalitatea interlocutivă amplifică şi implicit modifică 
raţionalitatea oarecum solitară a „Discursului” cartezian. Este instituită, aşadar, o 
formă lărgită a raţionalităţii, mai adecvată în confruntarea cu relativismele lumii 
moderne şi post-moderne. În acestea din urmă se invocă lipsa unui limbaj comun 
între diverse teorii, concepţii sau paradigme de cercetare; ceea ce ar duce la ideea 
incomensurabilitaţii acestora. Totuşi, prin includerea unor asemenea rezultate ale 
cunoaşterii în mediul dinamic, lărgit, al discursurilor comunicabile, se poate depăşi, 
cel puţin parţial, aşa-zisa incomensurabilitate a ideilor noi şi a paradigmelor 
succesive. (O confirmare în acest sens, o constituie criticile lui Popper vizând 
„mitul contextului”, sau raportarea critică a lui I. Prigogine şi I. Stengers, mai ales 
în „Noua Alianţă”, faţă de unele teze ale lui Th. Kuhn). 

Raţionalitatea comunicaţională, ce include şi o metaraţionalitate, ca gen de 
raţiune deliberativă şi evaluativă, nu pune în discuţie unitatea raţiunii, ci 
explicitează mai mult modul ei de exercitare, prin diversitatea conştiinţelor şi a 
performanţelor comunicaţionale individuale. În noua reconstrucţie, vizată mai sus, 
a raţionalităţii se marchează condiţiile de posibilitate ale comunicării, exprimate 
categorial. Respectivele categorii, fără a mai fi deduse dintr-un spirit constituent, 
pur, se vor corela cu o deliberare pragmatică vizând structura comunicării cu 
succes, respectiv cu un model canonic al comunicării, asigurându-se ceea ce Fr. 
Jacques numea „unitatea interpretării intersubiective a lumii”14. 

13 Fr. Jacques, L’Espace logique de l’interlocution, apud I. Pârvu, op. cit. p. 187. 
14 Ibidem, p. 191. 
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DIMENSIONS DE LA COMMUNICATION ET DU LANGAGE – FONDEMENTS  

DE LA RECHERCHE PHILOSOPHIQUE CONTEMPORAINE 

RÉSUMÉ 

Il existe une diversité des expériences de l’intériorité spirituelle humaine, des cons-
tructions scientifiques, techniques et des créations artistiques. La communication est toujours 
présente dans de telles démarches fondatrices de l’humain, pas seulement en tant qu`une 
autre expérience de base, mais aussi comme une matrice, avec des origines aussi dans le 
monde animal. 

L’ouvrage présent met en évidence, partant des contributions significatives des 
penseurs tels Husserl, K-O. Apel, Fr. Jaques, la valeur philosophique de la compétence 
pragmatique de la communication. Celle-ci est repensée comme un universel de la con-
naissance et de la communication, comme une rationalité communicationnelle, ayant des 
principes constitutifs qui fonctionnent dans la communauté illimitée de la communication. 

Par l’analyse philosophique des principes de la rationalité communicationnelle on 
dégage des règles et des stratégies pour réaliser d’emblée l’intelligibilité du message, sa 
vérité cognitive aussi que sa pertinence pragmatique. La rationalité communicationnelle, 
qui englobe aussi une métarationallité (comme type de raison délibérative et évaluative) ne 
contrevient pas a l’unité de la raison (de même qu’a l’identité personnelle), mais explicite 
encore plus sa manière de fonctionnement, par la diversité des consciences et des perfor-
mances communicationnelles individuelles. 
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LOGIC OF ACCEPTANCE AND ARGUMENTATION THEORY  (II) 

 
Cornel POPA 

 
 
 

In the first part of the paper we have presented the language of a new species of 
modal theory endowed with agents, the logic of necessary acceptance, capable to take 
account of the valid arguments. The proposed dyadic modal language has a larger expressive 
power than the language of classical modal logic. An S5 type axiomatic modal system was 
proposed for the logic of acceptance with agents. In the same time, a new interpretation was 
found for the specific axioms of S4, B and S5.  

The logic of acceptance can be seen also as a modal theory of value judgements done 
by agents or human being in different action situations.   

The present part is devoted to the method of semantic diagram for the logic of 
acceptance and to formal definition of logical agents. Further we shall discuss the place of 
the logic of acceptance in the family of local modal theories. We shall consider also several 
alternative improvements in the new modal theory as taking account of criteria for 
acceptance, degree of acceptance and accepting persons or agents upon their goals, programs, 
behavior and results. 

6. Semantic of the Logic of Acceptance with Logical Agents 

The logic of acceptance is a modal theory endowed with agents. So, I think at 
the beginning of this chapter few words about the term ‘agent’ are in order. 

6.1. Logical Agents. Preliminary Explanations 

The reader can ask us: ‘what do you mean by  ‘logical agents’.  By  ‘logical 
agents’ we understand complex dynamic systems endowed with capabilities to perform 
cognitive and communicative acts satisfying the following conditions: 
1. They have a minimal common knowledge basis K0 , accepted by each member 

of the community (team, squad or organization). The alphabet of the language 
of the knowledge basis is currently interpreted in a determined domain D, so 
that to each primitive or atomic Symbol predicate from the alphabet corresponds 
in D a factual data or a descriptive sentence. 

2. Each agent can accept, besides the common basis, other different pieces of 
knowledge consistent with the commonly accepted knowledge basis. 

3. All formulas appearing in personal or common agent’s knowledge basis 
observe the syntactic and semantic rules of the first order predicate logic; 

4. Further, the formulas from the K0 or Ki of the agent are brought about to their 
conjunctive normal forms (CNF) or to their Horn clause forms or Prolog 
instructions; 

5. Each term of a CNF is an elementary disjunctive clause or a disjunction of the 
literals; 

6. By making use of our new method [48] we can associate to each elementary 
clause an elementary tree and at their turn we can compose several elementary 
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trees, by observing unification procedures, in more complex derivation trees or 
argumentation trees. This way the common knowledge basis or an agent’s 
personal knowledge basis modeling an action situation can be rendered as 
composed derivation trees or as composed argumentation trees. 

7. The paths in composed trees can be covered Bottom Up or Top Down. In the 
first case, an arguer is searching arguments or foundation in a structured common 
knowledge basis for its accepted thesis. In the second case, an agent is searching, 
step by step, for a demonstrative text in the same structured common basis. 

8. Each logical agent accepts the logical law of propositions and the laws of the 
first order predicate logic. Formally, we can obtain this by making use of the 
Necessitation Rule in the axiomatic system A5. 

9. Logical agents are very powerful logical devices. Some logicians or 
philosopher endowed them with a kind of logical omnipotence, because of the 
inference schemata: If A(Ag, K), K⇒ C, then A(Ag, C). If an agent Ag accepts 
a knowledge basis K and if we can logically derive from K the consequence C, 
then the agent Ag will accept also the sentence C. Agents in our theory are not 
omniscient, but they are veridical infallible inference machines. We can call 
them local omniscient agents. Each agent knows its own knowledge basis and 
can also take account, by means of the discourse or written texts, of other 
agents’ knowledge. 

10. Logical agents are perfect inferential machines. They are taking account of 
logical information proceedings in expert and artificial intelligence systems. 

NB.  We can infer by Modus Tollens  from 9 that if a proposition C derived from K 
can be rejected as false, then the common basis K can also be rejected. Further, if K 
can be rejected, then can be rejected its factual basis FB or can be rejected its system 
of general clauses or rules RK  (at least one rule).  

A formula C that labels an inner state i in the tree Tr can be validly argued at 
an action situation sit with the model M, if and only if: a) the label of the node i is 
the root of a subtree Tr’ of  Tr and b) all the leaves of  Tr’ are derivable on the basis 
of  M in Tr. 

In addition, each elementary rule involved in the proof of C appears as an 
elementary constitutive tree in Tr. 

Since logical agents placed in a given situation accept the same knowledge 
basis and make use of the same inference rules, they are on the domain D and 
knowledge basis K, infallible, indiscernible, and mutual substitutable. Moreover, 
one agent accepts the other agent’s acceptances, because these are founded on the 
same common knowledge basis, derived by means of the same inference rules.  

Infallible is an ideal, very strong concept, far away of actual human being 
behavior. But, we can admit, with different degree of approximation, that a 
Mathematics professor correcting, with good faith, its pupils tests, or an English 
teacher observing its pupils speech act both as veridical agents. 

Since the performance of the veridical agents is quasi-identical we can admit 
in another logical approach, in well-established conditions, even veridical agents 
can be substituted one for another. We can, in this special case, define a rule for 
substitution of agents. 
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We have defined agents as complex dynamic systems, which interact with 
their environment and with other agents too. Agents are endowed with perceptive 
organs, they can see, hear, smell a.s.o. They can think, understand, intend, and 
appreciate the states of affair, events, goals, abilities, behaviors and results. They 
are decision-makers, planners and performers. 

We shall add to our language for the logic of acceptance some supplementary 
logical devices in order to enable our agents to connect themselves to their natural 
and social medium. This new devices concern a new operator Per standing for the 
agent’s perceptive acts. We shall admit that an agent can perceive facts as the 
property of some objects, relation between objects, changes or events.  

Moreover, we shall admit that the agents can transpose their personal 
perceptive experiences in factual statements accepted by them and accepted also, 
after new tests, by other agents. The agent’s successful perceptive acts are 
frequently connected to observations and concluded with declarative sentences 
describing observations as particular actual facts or social verifiable universal 
propositions.  

We shall further connect the perceptive operator Per to Hintikka’s epistemic 
operator K(x, p) and this one to our appreciative operator A(x, p). 

Per1. Per(x, P(a) ) ⊃ K(x, P(a) ) 
Per2. Per(x, P(a) ) ⊃ ∃y(P(y) ∧ y = a) 
Per3. Per(x, [π]p) ⊃ Per(x, p) 
KA.  K(x, P(a) ) ⊃ A(x, P(a) ) 
PerK Per (x, p) ⊃* K(x, p) 
KB1 A(x, K0) 
KB2. p ∈ K0 ⊃ A(x, p) 
KB3.  A(x, K0) ⊃ (K0⇒ q) ⊃ A(x, q)) 
NVAg. A(xn, p) ⊃ A( x n+1, A(xn, p) ) 

Comments 
Per1. If the agent x perceive that the individual object a has the property P, 

then x know that the object a has the property P. P(a) is an instantiated atom or 
literal which can intercede as a descriptor of a state of affair by means of a model M.  

Per2. Each perceptive fact has a formal logical structure. More particularly, if 
the agent x perceives that object a has the property P, then there is an object y with 
the property P and y may be substituted by the constant a if a is the proper name of 
the perceiving person or agent. 

Per3. If the agent x perceive a dynamic necessarily fact [π]p, then he 
perceives also his terminal state or result. 

KA. Knowing agents accept all the facts known by them. Knowing a fact is a 
reason for accepting it. But, there are also other reasons for accepting something. 
More exactly, KA says: If an agent x know the fact that the object a has the 
property P , then he will accept that fact. 

PerK. If the agent x perceive the terminal state of a dynamical fact or the 
result p and translate this in an adequate discursive statement, then he knows that p. 
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KB1-KB3 connect the agent’s knowledge basis to the modal operator of 
acceptance A. KB1 says: all knowing agents of a team accept their common 
knowledge basis (We are again abstaining from explicitly making use of quantifiers 
in our modal logic) 

KB2 states that all propositions included in the common knowledge basis are 
accepted. 

KB3 states that all derived consequences from the common knowledge basis 
are also accepted. This is a very exigent and powerful condition. There is no human 
being or artificial knowing system capable of actually possessing at a given 
moment all the derivable consequences from an initial given knowledge basis, if 
this basis is a large or extended one. 

NVAg. An agent n+1 newcomer in a team or organization ought to accept all 
previous accepted rules, decision or value judgements taken by the all-old n members.  

Empirical knowledge acquired by means of perceptive acts and observations 
is a source to extend the factual dates accepted in the factual section of the 
knowledge basis. 

In the following we try to accommodate the method of semantic diagrams for 
the formulas of the logic of acceptance. 

But first, an attempt for a more exact definition of the logical agents within 
the frame of modal logic endowed with agents. 

6.2. A Formal Definition for Logical Agents 

Let α∈LP, the language of Prepositional Logic or of the First Order Logic. 
Let A(x, α), T(x, α) be well-formed formula in the dyadic modal language 

for the Logic of Acceptance, where x stands for agents and α stands for descriptive 
statements. Then we shall define the predicate ‘x is a logical agent’ iff x satisfies 
the conditions: 

1. α = Τaut ⊃ A(x, α).   If α  is a logical law, than the agent x necessarily 
accepts α.        Nec. Rule 

2. α = ⊥ ⊃ A(x, -α) ≡ R(x, α)   If α is  the opposite of a logical law, the 
agent x necessarily rejects α.              Contrad. Rej. 

3. α = 1 ⊃ α ⊃ T(x, α)     If α  is true, then x tolerate α.         Positive Facts 
4. α = 0 ⊃ -α ⊃ T(x, -α)  If α is not true, then x tolerate -α.           Neg.Fact 
5. α ⇒ β  ≡  A(x, α ⊃ β)  If the set of sentences α logically implies β, then 

and only than, every logical agent necessarily accepts that α materially 
implies β.              Logical consequence 

6. since(β, α)  ≡  A(x, α ⊃ β). Since β is actually found on α , then and only 
then , every veridical agent necessarily accepts that α materially implies β.            

                                   Valid arguments 
7. A(x, α ⊃ β) ⊃ (A(x, α) ⊃ A(x, β) )   

           Modal Modus Ponens  for the Logic of Acceptance.      (K) 
8. A(x, α)  ⊃ T(y, α) A veridical agent y is always tolerating another 

veridical agent’s necessarily acceptance of a proposition α.    (D) 
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9.  A(x, α)  ⊃ α  If a veridical agent necessarily accepts α, than  it is the 
case that α.( T )  

10.  α ⊃ A(y, T(x, α)), If α is the result of a dynamical fact π so that [π]α 
and K(x, [π]α) i.e. π∈ Ab(x), them every another logical agent y will 
accept after that x’s anterior cognitive performance (B, a Brouwer type 
axiom for the logic of  Acceptation) 

11. A(x, α) ⊃ A(y, A(x, α)). A logical agent accepts other logical agent’s 
acceptances. They are truthful or veridical agents.   
(A4, i.e. a S4 type axiom for the Logic of Acceptance) 

12. T(x, α) ⊃ A(y, T(x, α))    If it is acceptable for x , α, then each another 
logical agent y will necessarily accept x’s acceptable proposition α  

(A5, i.e. a S5 type axiom for the Logic of  Acceptance) 

The rules 1-12 describe the attitudes and behavior of the logical agents. Until 
now I called them also veridical or rational agents. 

13. K(x, α) ⊃ A(x, α) (The agent’s pieces of knowledge are accepted by 
himself) 

14. B(x, α) ⊃ A(x, α)  (Each agent necessarily accepts his opinions) 
15. S(x, α) ⊃ A(x, α) (Every agent is necessarily accepting its own goals) 
16. O(x, y, α) ⊃ A(x, α) (Every chief accepts its ordered obligations directed 

towards subordinates) 
17. O(x, y, α) ⊃ A(y, α) (The subordinate is accepting his duties, If  y is a 

lawful agent) 
18. Do(y, α) ⊃ A(x, α) (Every logical agent accepts the facts resulted from 

other agent’s behavior) 
 
The conditions 13-18 distinguish several species of acceptances: known 

statement or veridical acceptance; belief acceptance; goal state acceptance; ordered 
state acceptance by the chief; ordered state acceptance by the subordinate and the 
result state acceptance by an observer of the another executive agent. 

Shortly, logical agents are truthful and inferentially infallible agents for classical 
and modal local logical systems and for dynamic fact and their results. 

6.3.  Semantic Diagram Method for the Logic of Acceptance 

We shall consider first an usual extension of the semantic diagram method 
proposed by G.E. Hughes, and M.J. Cresswell for alethic modal logic  [11, 75-76] 
to the logic of acceptance. We suppose assimilated the preliminary concepts as 
possible world W, accessibility relation R, frame as a pair  (W, R) and model M =  
(W, R, V) based on a frame(W, R), where V is defined on L×W and taking value in 
B = {0, 1} the truth value in bivalent logic. Validity is defined relative to a class of 
frames and frames can be described as spatial structures or graphs standing for a 
domain of interpretation of the atoms or primitive symbols of the formal language L. 

Semantic diagram method supposes a reduction to absurd reasoning. 
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In our first semantic tentative we shall associate to each agent his own 
accessibility relation. Besides that, we shall add further in a new attempt for each 
agent his own value designation function. 

Accessibility relation has for each axiomatic modal system K, D, T, B, S4 
and S5 its special properties. For the K system there are admitted all frames 
without restrictions. For the D system the accessibility relation must to be serial, 
i.e. we must have a successor state for every possible state. For the T system the 
accessibility relation must be reflexive. For B, R must be symmetrical. For S4, R 
must be reflexive and transitive and for S5, R must be an equivalence relation, i.e. 
a relation satisfying reflexivity, symmetry and transitivity. 

The main rules of the semantic diagram method are: 
1. Let α be a formula in the language of the A5 system for the logic of acceptance.  
2. We shall write -α  in a rectangular standing for the first possible world. We 

assume the hypothesis that α may be false in a possible world and, by consequence, 
α may be an invalid formula. 

3. Making use of inference rules associated to logical operators we shall write in 
w0 all derived formulas resulting from the assumed initial hypothesis. 

Rules for putting in asterisks 
4. We shall put an asterisk above every A in A (x, α), which have a 1 beneath it 

and above every T in T(x, α) , which has a 0 beneath it. 
5. We shall put an asterisk below every A in A (x, α), which have a 0 beneath it 

and below every T in T(x, α), which has a 1 beneath it. 

Rules for new worlds introduction   
6. If in a world w there occurs a formula A(x, α) with an asterisk bellow the A of  

A(x,α), then there must be a world  v accessible to w  in which α is assigned 0. 
7. If in a world w there occurs a formula T(x, α) with an asterisk below the T of  

T(x,α), then there must be a world v accessible to w in which α is assigned  1. 

Rules for new value assignments 
8. If in a world w there occurs a formula A(x, α) with an asterisk above the A, then 

in every  world accessible to w, α  must be assigned 1. 
9. If in a world w there occurs a formula T(x, α) with an asterisks above the T, 

then, in every  world accessible to w, α  must be assigned 0. 

It is useful to remark that putting an asterisk below of a modal operator let us 
know that a new alternative possible world is to be introduced or we are on the way 
of making use of the reflexivity of the accessibility relation. The rules of the above 
asterisks allow us to assign new values for the arguments of the modal operators 
affected by the above asterisks. 

Example 1. A(x, p) ⊃ p. Let us apply the diagram method to test a type T 
formula in A5. We shall consider an initial possible world w0 containing the tested 
formula and we are assuming the hypothesis that the involved formula may be 
false. Rule 1. 



 
 
 

A(x, p) ⊃ p 
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Figure 2. The initial assignment of value 

We apply now in w0 the rule for the negation of implication and we shall 
assign further value for the antecedent of  ⊃ and for its consequent. This lead us to 
make further value assignments for A(x, p) and p. 

 
 
 
 

Figure 3.  Derived assignments 

Applying to A(x, p) from Fig 3 the rule 4 for putting asterisks we shall obtain 
the figure 4. 

 
 
      
 

 

Figure 4.  Putting asterisks rule or the rule 4 

The curved arrow at the right side in figures 2-4 stands for the reflexivity of 
the accessibility relation R in the system T. Applying the rule 6 for A(x, p) with an 
asterisk above A and  taking reflexivity into account, we can put the value 1 below 
the prepositional  argument of the A(x, p). This way, we shall obtain the figure 5. 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 5. Applying the rule 6 for extending  
value assignments in new accessed world 

The hypothesis made in fig. 1 that the tested formula can be invalid lead us 
by means of the rules 4 and 6 and of the property of relation R for T-formulas to 
the contradictory assignment of value for  the elementary proposition p. But this 
mean to run counter the non contradiction law. By consequence a hypothesis 
leading to a contradiction must be rejected. Then we must accept that A(x, p) ⊃ p 
has no counter-model and by consequence is a valid formula. 

Example  2. Let  α = A(x, p) ⊃ A(z, T(y, A(x, p))) an A4 formula. 

            0 
w0

A(x, p) ⊃ p 

* 
A(x, p) ⊃ p 
1     0   0  0 
      

w0

* 
A(x, p) ⊃ p 
1     0   0  0 

1 1 
---------------- 

w0

1     0   0  0 
         

w0



 A(x, p) ⊃ A(z, T(y, A(x, p)))  1 0  0 w0                 *  
 

Figure 6.  Testing a  A4 formula. The first two steps  
after the initial hypothesis. 

We shall apply the diagram method at the formula A(z, T(y, A(x, p))) written 
in Fig. 6. The starting rule supposes the negation of the tested formula. After that 
we shall put the value 0 below the first occurrence of the operator A in consequent 
and we shall put * under 0 by making use of the rule 6 concerning the introduction 
of a new accessible world by means of an accessibility relation associated to the 
agent z. 
 

    * 
1. A(x, p) ⊃ A(z, T(y,
   1.          0  0 

 
 A(x, p))) w0

       * 
2. T(y,

0 0   
*
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Figure 7. Testing a A4 formula 

This way we have introduced the world w1 in which we have written formula 2 
with the value 0 for T(y, A(x, p)). This means that proposition 2 is necessarily 
rejectable or intolerable for everyone. Since R is reflexive in S4 we can write in the 
world w1 the value 0 below the operator A in the formula A(x, p). Further by 
means of the new world introduction rule facilitated by A(x, p) where A has the 
value 0 we shall introduce a new world w2 in which we assign the value 0 to the 
subformula p. On the other hand, on the basis of the transitivity of the accessibility 
relation in S4, taking account of the formula A(x, p) with an asterisk above the A 
and Rz(w0, w1) and  Rx(w1, w2), we can write the formula 4 where p has the value 1. 
But this contradicts the formula 3 where p has the value 0. 

Example 3. Let α = Ax3 = T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p)) 

 A(x, p))   

Rz

w1
Ry 

4. p 
    1 
 Contr (3, 4) 
                                       0 

   3.  p w2

Rx



 
1. T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p))  w0 1 0  0  

*               * 
Figure 8. Testing A5 axiom. Steps 1-3 

1. We have assumed first the hypothesis that the testing formula may be 
invalid. 

2. After that we have applied a prepositional inference rule for the falsity of the  
implication. 

3. We have applied the 5 th rule for putting an inferior asterisk (see below T 
and below A) 

We shall apply further the rules 6 and 7 for introduction of a new accessible 
world. 

 

1.T(x, p) ⊃ A( y, T(x, p)) 
   1          0  0 
   *              * 

w0 

2. p  3. - T(x, p) 
                          *   

   *.  
   4. *A(x, -p) 
    5. -p 

Rx Ry 

w1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Testing A5 specific axiom 

The accessibility relation R is in the system A5 an equivalence relation: 
reflexive, symmetrical and transitive. The possible world w1 was created on the 
basis of the rule 7 making use of the accessibility relation associated to the agent x. 
This way we have obtained formula 2 in the world w1. At the same time, we are 
searching for a counter-model for the formula A(y, T(x, p)). By means of y’s 
accessibility relation we found the formula 3 in the world w1 which is equivalent to 
the formula 4. Taking account of reflexivity we can write in world  w1 the formula 5. 
But this contradicts the formula 2 from the same world. Our decision procedure is s 
closed. 

7. Logic of Acceptance and other Local Modal Logics 

What is the place of the newborn logical theory within the large family of 
modal logics? What are its intercourse’s to its elder brothers or sisters in family as 
von Wright’s deontic logic or Jakko Hintikka’s modal creatures as epistemic or 
doxastic modal logic? I can also question on its relation to my elder monadic 
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system for the logic of goals, which I have called teleology or teleological modal 
theory in the 80’s.  

There are, of course, a lot of similarities and a lot of differences. 
All of them are modern modal systems coming from C.I. Lewis’s pioneering 

work Survey of Symbolic Logic, 1918 and its subsequent joint work written 
together with C.H. Langford Symbolic Logic, 1932. 

All of them are normal modal systems observing methods of approaches and 
exigencies introduced by K. Gödel, S.A. Kripke, Lennart Åqvist and Dov Gabbay. 
All suppose proposition logic or first order predicate logic as an infrastructure for 
modal logic, all admit a K type axiom proposed by S.A. Kripke, and the necessitation 
rule introduced by K. Gödel. All of them are currently presented as axiomatic 
systems starting with the weakest system of type K and continuing with stronger 
systems by adding new axioms until we reach the strongest axiomatic system of 
type S5. 

For all of them were proposed the possible word semantics and the semantic 
diagram decision procedure. 

Each species of modal logic as deontic, epistemic, doxastic a.s.o. has its own 
domain of application or interpretation as theory of norms, cognitive acts, opinions, 
goals,  programs, assertions, value judgements.  

We shall call local modal logics a set of modal theories directed towards a 
special field of inquiry. Classical examples for these are Von Wright’s deontic 
logic about norms, Hintikka’s epistemic logic about knowledge or Nicholas Rescher’s 
assertion logic about declarative statements. Our teleology belongs also to local 
modal logics as a theory about goals. 

The presented version of the logic of acceptance is a dyadic multi-agent 
modal system. Deontic logic, as well as epistemic logic was presented under monadic 
or under dyadic modal formulas. 

Let us now compare our appreciative operator of the logic of the acceptance 
A(x, p)  =  “The agent x accept p” to the deontic triadic operator O(x, y, p) = “The 
agent x oblige the agent y to pursue p”. Obligation supposes an asymmetrical 
hierarchical order between the agent x and y. The agent x is the chief of the agent y 
and the agent y is the subordinate of the agent x. A person obliging another one to 
achieve a state will accept that state as his own goal. If the addressee of the 
obligation, the agent y, is not a dissenter, then he will also accept the ordered state. 

We can, then write: 
O(x, y, p) ⊃ A(x, p)      (7. 1) 
O(x, y, p) ⊃ A(y, p)      (7. 2) 
We shall conclude that obligation suppose acceptance. The commander or the 

chief accepts the state ordered to be accomplished by its subordinate and the 
legalist or conformist addressee of the order or obligation also accepts the pursued 
terminal state. In this way, deontic logic can be seen as a particular case of the 
logic of acceptance. 

Let us now compare epistemic and doxastic modal operators K(x, p) and B(x, p) 
to the appreciative operator A(x, p). 

If x knows p, then x believes p. If x believes p, then x accepts p. People 
accept their knowledge and their beliefs. Then we can write: 

K(x, p) ⊃ B(x, p)       (7.3) 
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B(x, p) ⊃ A(x, p)       (7.4) 
K(x, p) ⊃ A(x, p)       (7.5) 
And now the last question: What are the relations between the operator S(x, p) = 

“The agent x aims at the state p” and the appreciative operator A(x, p) = “The 
agent x accepts p”. Since each rational human being accepts his goals, we can state: 

S(x, p) ⊃ A(x, p)       (7.6) 
We can short up the above six formulas in a unique formula expressing the 

relations between these four species of modal dyadic logic and the dyadic logic of 
acceptance: 

(O(x, p) ∨ K(x, p) ∨ B(x, p) ∨ S(x, p)) ⊃ A(x, p)       (7.7) 
Formula 7.7 is a connecting mixed modal axiom, CMMA. 
Let us sketch a formal proof for our common sense intuition expressed in 7.7. 
I shall first try to proof this for Jakko Hintikka’s epistemic logic restated in 

our style as a dyadic multi-agent system. The axioms for the reconsidered 
Hintikka’s system are: 

Ax 0 Axioms for prepositional logic or for the first order predicate logic 
AxK1.  K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q)))   (K type axiom) 
AxK2  K(x, p) ⊃ p     (T type axiom) 
AxK3. T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p))    (S5 type axiom) 
We suppose also the common inference rules: SR, MP, ER, Nec 
I shall write bellow the demonstrative steps for capturing in our A5 system 

the reconsidered Hintikka’s axioms for the epistemic logic.: 
1) K(x, p) ⊃ A(x, p)           (7.5 or CMMA ) 
2) K(x, K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q))) ⊃ A(x, K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ 

K(x, q))) (RS, CMMA, AxK1 p/ K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q))) (SR, 1), 
p/AxK1) 

3) K(x, K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q)))         (Nec , Ax K1)  
4) A(x, K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q)))         (MP, 2), 3)) 
5) A(x, K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q))) ⊃ K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q))) 

(SR, Ax2 from the A5 axiomatic system for the logic of acceptance) 
6) K(x, p⊃q) ⊃(K(x, p) ⊃ K(x, q)).         (MP, 5), 4), or AxK1) 
7) K(x, K(x, p) ⊃ p) ⊃ A(x, K(x, p) ⊃ p)         (SR, 7.5 or CMMA, p/AxK2) 
8) K(x, K(x, p) ⊃ p))            (Nec. AxK2) 
9)  A(x, K(x, p) ⊃ p)           (MP, 7), 8)) 
10) A(x, K(x, p) ⊃ p) ⊃ K(x, p) ⊃ p          (SR, Ax2 of A5 or in T type  
                                                                              axiom for A5 system) 
11) K(x, p) ⊃ p            (MP, 10), 9) or AxK2 ) 
12) K(x, T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p))) ⊃ A(x, T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p))) 
13) K(x, T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p)))          (Nec., AxK3) 
14) A(x, T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p)))          (MP, 12), 13) ) 
15) A(x, T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p))) ⊃ T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p)))         (SR, Ax2, 

p/ T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p)) )  
16) T(x, p) ⊃ K(y, T(x, p))           (MP, 15), 14) ) 

Making use of the CMMA or of a particular case of this as 7.5 and of the 
reconsidered axioms for the epistemic logic (see above AxK1-AxK3) we have 
proved in the A5 system for the logic of acceptance strengthened with 7.5 or 



CMMA the axioms of the epistemic logic. The derived axioms can be seen at the 
steps: 6), 11), and 16). 

On the basis of the above demonstrative text we can state the meta-theorem: 
MTAK The axiomatic system A5 for the logic of acceptance strengthened 

with 7.5  mixed modal axiom contains the reconsidered epistemic system AK5. 
The same strategy may be adopted in order to prove the possibility to derive 

in our A5 system the reconsidered axioms for von Wright’s deontic logic, for our 
logical theory of goals or for doxastic logic. 

I shall state three another meta-theorems for the three another modal creatures 
swallowed by our large modal whale. These are: 

MTAO. The axiomatic system A5 for the logic of acceptance strengthened 
with 7.1 and 7.2  mixed modal axioms contains the reconsidered deontic system 
AO5. 

MTAS. The axiomatic system A5 for the logic of acceptance strengthened 
with 7.6  mixed modal axiom contains the reconsidered teleologic  system AS5. 

MTAB. The axiomatic system A5 for the logic of acceptance strengthened 
with 7.3  mixed modal axiom contains the reconsidered doxastic system AB5. 

I have presented the axioms and the theorem of these reconsidered multi-
agent modal systems in our new work  Logic of the Communicative Acts  in 
Romanian Language (See popa@libris.fil.unibuc.ro ) 

I have searched for a modal logic capable to name and explain the attitude 
adopted by an arguer, something as adhesion, admission, approval or acceptance of 
a thesis. Instead of this I found a greedy beast capable to swallow in its large belly 
or to carry in its large marsupial a lot of very nice spiritual creature as epistemic, 
deontic or doxastic logic. Fortunately, he does not endanger these delicate and 
useful creatures.   

Qualitative value judgement about a fact, behavior or result p expressed in 
terms of the logic of acceptance, ‘Accepts(x, p)’, Rejects(x, p)’ or ‘Doubt(x, p)’are 
more general than their  corresponding deontic, epistemic, doxastic or teleologic 
valuation of the same facts, behavior or results (see below the figure 11.) 
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Figure 11. Logic of Acceptance and other local modal logics 
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Deontic logic, logical theory of goals, epistemic or doxastic logic can be 
interpreted as species or particular cases of acceptances. Each one of the primitive 
operator of these local modal theories implies the primitive modal operator of the 
logic of acceptance A(x, p) = “The agent x necessarily accept p”.  In terms of the 
argumentation theory this mean that an agent y, the addressee of a logical agent x, 
will necessarily accept the thesis p defended by the arguer x if and only if this is a 
logical consequence from a previous given and commonly accepted knowledge 
basis. In term of the logic of acceptance this can be expressed as: 

A(y, p) since A({x, y}, KB)∧ A(y, KB⇒ p) 
There are in our logical theory of acceptances three species of acceptance: 

strong or necessarily acceptance, A(x, p), factual acceptance p and possible 
acceptance T(x, p) expressed  currently as “The agent x tolerate p“ 

8. Other primitive operators for the Logic of Acceptance 

We shall consider three alternative ways for the further development of the 
logic of acceptance. 

 In the first place I shall take account of the different criteria for accepting a 
proposition or a state of fact described by a proposition. 

8.1. Logic of Acceptance Endowed with Criteria 

Let Cr = {c1, c2, …, cn} be a set of criteria, where a criterion ci may be 
described by means of a first order predicate defined on a domain. Then, we can 
define several nuances of acceptances: 

D1. A(x, p, ci  ) =df ∃y(ci∈Cr∧satisfy(p, ci(y))) 
The agent x accepts the terminal state p on the base of the criterion ci, iff, 

there is in the domain D an object y so that the terminal state p satisfies the 
criterion ci from the set Cr. 

An alternative formulation is: 
D1.a. A(x, p, ci) because  ∃y(ci∈Cr∧ satisfies  (p, ci(y))) 
D2. A(x, p, Cr  ) =df ∀y∀ci (ci∈Cr ⊃ satisfies (p, ci(y))) 
The agent x accepts the terminal state p on the basis of the criteria Cr, iff, 

every object y from the domain D and every criterion ci from Cr are satisfied by the 
terminal state described by p. 

An alternative formulation is: 
D2.a.  A(x, p, Cr  ) because  ∀y∀ci (ci∈Cr ⊃ satisfies (p, ci(y))) 

We have above two extreme attitudes. In the first case the agent x accepts 
very easy a terminal state described by sentence p. He or she accepts p, if and only, 
there is in the domain D an object y satisfying a criterion ci from the set Cr. This is 
a very weak condition.  

Contrary to this, we have in the second case a very strong and demanding 
condition. The agent x accepts a state p on the basis of the set of criteria Cr, iff, 
every object y from the domain D and every criterion ci from Cr are satisfied by the 
terminal state described by p. 
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It seems natural to search for a intermediate solution. We can think that an 
agent x accepts a terminal state described by the proposition p if and only if the 
object y from D involved in producing the terminal state p satisfies the majority of 
criteria from the set Cr. For that, we can define: 

D3. A(x, p, maj(Cr ))  =df |∀i∃y satisfies (p, ci(y))| ≥  n/2 
An alternative formulation is: 
D3.a. A(x, p, maj(Cr )) ) because |∀i∃y satisfies (p, ci(y))| ≥  n/2 
If the cardinal of the set of criteria Cr is n, then the set of cases of the object y 

from D involved in producing the terminal state p and satisfying criteria from Cr is 
equal or greater then n/2. 

I see the introduction of criteria for accepting a given object or human being 
conduct as a mean to obtain a more objective and impersonal attitude of the agents, 
as a way to remove subjective and arbitrary decisions. 

Example 1. Let x be the value judgment maker, an employer who is searching 
for a new secretary for his office. His selection criteria are: c1. The employee must 
be a girl; c2. She must to be a good English speaker; c3. She must to have 
knowledge and practical abilities in birotics and computer science; c4. She must be 
a young and engaging girl; c5. She must have a driving license. 

Let now apply D1 for the Example 1, c2. Then we shall obtain: A(x, choose 
(x, new_secretary(x, y)), c2(y)). Instead of variable p we have: choose(x, 
new_secretary(x, y)). Then the employer x accepts as his new secretary a girls y 
which is a good English speaker. This is not enough! Definition D1 is too permissive. 

D2 requires to be accomplished all the five requests stipulated by the 
employer. Definition D2 could be the best, but no so easy to satisfy. 

D3 is less exigent then D2. In order to accept his new secretary, the candidate 
y ought to satisfy at least three of the five enumerated conditions. 

Logic of acceptance endowed with fitted criteria can be used in modeling 
contests for jub occupancy, for descriptions of auctions. 

8.2. Logic of Acceptance with a Strength Degree of Adhesion 

We can develop another version for the logic of acceptance by adding a new 
device capable to express the agent’s strength to adhere or to be against a given 
state, decision, program, conduct or result. An agent can have a very strong adhesion 
to a decision, a moderate or a weak one. Similar, another agent can have a very 
strong negative attitude or a moderate negative attitude, while a third agent can 
remain uncommitted or completely indifferent toward the same thing. 

Therefore, we can adopt a three place modal operators for the logic of acceptance 
as A(Ag, Prop, Str) or R(Ag, Prop, Str) where Ag stands for agents, Prop stands for 
propositions and Str stands for the strength degree of acceptance. Correspondingly 
we shall have three place modal operators for the strength degree of the disapproval 
or rejection attitude. So we shall have A (x, p, High Degree of Strength), A (y, p, 
Moderate Degree of Strength), R (z, p, High Degree of Strength), R (v, p, Moderate 
Degree of Strength). 
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An agent u which did not commit himself toward a proposition p, i.e. he did 
not accept p and did not reject p, I(u, p, 0), has his degree of strength 0.  

We can also associate rejection with negative strength values and acceptance 
with positive strength values.  

This way we can find an order of the above-considered strength of negative 
or positive attitudes adopted by the agents. 

R(z, p, HDS) 
-2 

R(v, p, MDS) 
-1 

I(u, p, 0) 
0 

A(y, p, MDS) 
1 

A(x, p, HDS) 
2 

Table 1. A straight line representation of the agent’s attitudes 

The agent z rejects p with high strength. The agent v rejects p with moderate 
strength. The agent u is irresolute toward p. The agent y accepts p with moderate 
strength. The agent x accepts p with high strength. 

It is easy to note that rejections are placed within the field of negative 
numbers and acceptation within the field of positive numbers. Indecision or 
indifference has the strength 0. 

We can see several degree of strength just in our common logic of acceptance. 
So we can interpret R(x, p) as a very strong rejection or the strongest negative 
attitude adopted by the value judgement maker. The operator R(x, p) supposes a 
negative attitude in every possible case. Further, we can admit to interpret –p as a 
factual rejection adopted by the judge or the estimating person. Finally we can 
interpret the operator T(x, -p) as a judge’s permissive attitude towards the state –p. 

In a similar way, we can interpret A(x, p), the necessary acceptance as the 
strongest positive attitude adopted by a value judgement maker so that this supposes 
acceptance of every possible case. Further, the positive occurrence of p can be 
interpreted as a factual acceptance. Finally, we can interpret T(x, p) as the weakest 
case of acceptance. 

As in the above version, all this six species of value judgement can be 
linearly ordered. 

R(x, p) 
-3 

-p 
-2 

T(x, -p) 
-1 

 
0 

T(x, p) 
1 

p 
2 

A(x, p) 
3 

Table 3. A straight line order of the logic of acceptance operators 

The right side of the Table 3 illustrates the axiom Ax2 or AT and the AT1, 
AT3 theorems in A5.  The left side of the table illustrates the theorems A4.1 and 
A.4.3. The entire table illustrates the theorem AK18, A20-A25. 

The rectangle labeled by 0 corresponds to the state of an uncommitted agent, 
i.e. I(x, p) who does not accept p and does not p. 

We can also consider a fuzzy approach to the logic of acceptance. For that we 
shall preserve the formal language defined in chapter 4 with a few new rules. We 
shall adopt a three place modal operator with the structure A(Ag, Prop, Degree of 
Acceptance). The parameter Degree of Acceptance will take value in the interval  
[-1 +1]. 
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Strong rejection will coincide to the value –1. Strong acceptance or necessary 
acceptance will coincide to the value 1. The doubt or indecision will coincide to the 
value 0. 

A fuzzy interpretation for the logic of acceptance deserves a special attention. 
The last three alternative ways for a more subtle logic of acceptance can be 

usefully compared to L Aqvist’s alethic modal logic with levels of perfection [2, 
263-266]. 

8.3. From accepting Performances to accepting Agents 

A third tentative to improve the logic of acceptance is to pass from the 
valuation of goals, programs, performances and results to the author’s or agent’s 
valuations.  

Let x and y be  two agents so that:  
1. A(y, S(x, p))   The agent y accepts x’s goal to achieve the state p; 
2. A(y, [x, u]p))  The agent y accepts x’s necessary program to achieve by 

means of u the state p; 
3. A(y, do(x,[u]p)) The agent y accepts x’s performance to necessarily 

achieve by means of u the state p; 
4. A(y,( do(x,[u]p))⊃do(x, p)) The agent y accepts that A(y,(do(x,[u]p)) 

implies do(x, p). 
5. Further, let us suppose that this four kinds of propositions are accepted by 

the agent y for every other terminal states p1, p2,…, pn assumed by x as his 
personal goals achieved by means of other x’s abilities as  u1, u2, …,un playing 
the role of fitted programs leading necessarily to bring about the assumed goal 
states p1, p2,…, pn. 

Then, we can think that an agent y accepting another agent’s goals, programs, 
and acts, capable to bring about the pursued goals, will finally accept the agent x 
himself. 

Formally, we can write: 
D8.3.1. A(y, x) =df A(y, S(x, p))∧ A(y, [x, u]p)) ∧ A(y, do(x,[u]p)) ∧ 
A(y,( do(x,[u]p))⊃do(x, p)) 
This kind of reasoning was done in the argumentation theory by some authors 

which are concluding from accepting agent’s attitudes, opinions, goals, programs, 
deeds, results or performances to accepting or awarding their author’s or agents. 
This manner of action is common in education, scientific or artistic contests. 

Conversely, someone can pass from accepting a prestigious author or agent to 
accepting its value judgments, opinions, goals or programs. 

The definiens of definition 8.3.1 can be further inquired from the point of 
view the axioms and theorems of the logic of acceptance as well of the other modal 
systems. 

 
N.B. Bibliografia pentru întreaga lucrare este dată în prima parte a studiului apărut în 
Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Studii de Filosofie nr. 6/2004, p. 112-115. 
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LOGICA ACCEPTĂRII ŞI TEORIA ARGUMENTĂRII (II) 

REZUMAT 

În prima parte a acestui articol am prezentat limbajul unei noi specii de teorie modală 
dotată cu agenţi, logica acceptării necesare, aptă să dea socoteală de argumente valide. 
Limbajul modal diadic propus are o putere expresivă mai mare decât limbajul logicii modale 
clasice. A fost propus un sistem axiomatic modal de tip S5 pentru logica acceptării cu agenţi. 

Totodată a fost propusă nouă interpretare pentru axiomele specifice ale lui S4, B şi S5. 
Logica acceptării poate fi văzută de asemenea ca o teorie modală a judecăţilor de valoare 
făcute de agenţi umani în diferite situaţii acţionale.  

Partea prezentă este dedicată metodei diagramelor semantice şi definiţiilor formale a 
agenţilor logici. Mai departe, vom discuta locul logicii acceptării în familia logicilor 
modale de ramură. Vom considera de asemenea mai multe îmbunătăţiri alternative în noua 
teorie modală cum ar fi introducerea unor criterii de acceptare sau introducerea unor grade 
de tărie a acceptărilor şi, în sfârşit, trecerea de la acceptarea unor propoziţii sau conduite, la 
acceptarea de către un agent a altui agent. 
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MODELUL  ARGUMENTATIV  LA  STEPHEN  TOULMIN 

 
Aurel  M.  CAZACU 

 
 
 

O contribuţie fundamentală la o teorie generală a argumentării a fost adusă de 
englezul Stephen E. Toulmin (născut la Londra, cu studii de doctorat în etică la 
Cambridge), acum cetăţean american, profesor de filosofie la Center for Multiethnic 
and Transnational Studies de la University of Southern California – Los Angeles. 
Lucrarea The Uses of Argument (Cambridge University Press, Cambridge, 1958) se 
caracterizează prin deschiderea faţă de acţiune şi comunicare dintr-o perspectivă 
epistemică. Iată structura lucrării:  

I. Introduction 
II. Fields of Argument and Modals 
III. Probability 
IV. The Layout of Arguments 
V. Working Logic and Idealised Logic 
VI. The Origins of Epistemological Theory 
VII. Conclusion 

În esenţă, Stephen Toulmin consideră că logica formală nu are capacitatea de 
a clarifica problemele referitoare la forma, eficienţa şi valabilitatea argumentelor şi 
a contextelor de argumentare. De regulă, contextele argumentării sunt prea complicate 
pentru a putea fi reprezentate cu ajutorul modelului silogismului de tip aristotelic. 
De aceea el respinge silogismul deductiv ca model al raţionamentului concret. Iată 
o simplă înlănţuire logică:  

Premisa majoră:  „Unde este fum, acolo este şi foc” 
Premisa minoră:  „Văd fum” 
Concluzia:           „Prin urmare, arde ceva” 
Conform silogismului aristotelic, dacă primele două afirmaţii sunt adevărate, 

cu necesitate şi concluzia este adevărată, iar concluzia este falsă dacă cel puţin o 
premisă este falsă. Dar Toulmin susţine că premisele conţin o lacună care nu este 
evidentă. Premisa majoră este o afirmaţie care este considerată ca fiind valabilă în 
orice condiţii, iar premisa minoră reprezintă doar o dovadă. Mai mult, ambele 
premise pot fi neadevărate, deoarece fumul poate să rezulte de la o maşină de ceaţă 
folosită la turnarea unor secvenţe cinematografice.  

Conform teoriei lui Stephen Toulmin, silogismul aristotelic, ca formă de 
raţionament, nu este chiar atât de obiectiv pe cât pare, întrucât există riscul să se 
strecoare presupuneri neverificate. Prin urmare, chiar argumentele simple sunt mult 
mai complexe decât un silogism clasic. Problema provine de la utilizarea terme-
nilor neutri creaţi de Aristotel. Aceşti termeni neutri sunt „premisă majoră” şi 
„premisă minoră”. În realitate, premisele nu sunt afirmaţii obiective, de netăgăduit, 
ci se cer demonstrate.  

La prima vedere, exemplul de silogism oferit anterior pare de neatins. Cu toate 
acestea, Stephen Toulmin susţine că atât termenii, cât şi desfăşurarea silogismului 



clasic nu reflectă cu acurateţe situaţia reală. Ultimul element al silogismului „Arde 
ceva”, este de fapt o afirmaţie, un punct de plecare, şi nu o concluzie, întrucât 
reprezintă ceva ce trebuie dovedit. Pentru a dovedi este nevoie de un sprijin, de o 
justificare, adică de un principiu de bază: „Unde este fum, acolo este şi foc”. 

Justificarea reprezintă ideea care face legătura între concluzie şi sprijinul 
pentru aceasta, adică temeiurile argumentului. Dar justificarea se cere demonstrată 
şi nu înţeleasă de la sine. Deci în modelul lui Toulmin concluzia nu poate fi 
dovedită decât numai dacă şi justificarea, şi temeiurile au fost dovedite. 

Iată modelul de argumentare propus de Toulmin, numit argumentare analitică: 
 

Concluzie
          Justificare
(garantie, intemeiere)

      Temeiuri
(date, informatii)

 
 

Termenii modelului propus de Stephen Toulmin („claim”/”conclusion” – 
„warrant” – „data”) sunt interdependenţi ca în silogismul clasic, dar meniţi să 
scoată în evidenţă faptul că într-un raţionament, chiar simplu, este mult de dovedit: 
concluzia nu poate fi dovedită, decât dacă şi justificarea şi temeiurile sunt dovedite. 

Părţile unei argumentări se articulează în modelul analitic astfel: 

1. Concluzia („claim” / „conclusion”) este o aserţiune care trebuie dovedită. 
2. Justificarea („warrant” = garanţia, întemeierea) reprezintă principiul sau 

legea care se află la baza argumentului (uneori exprimată într-o formă 
entimematică) şi care trebuie şi ea dovedită. 

3. Temeiurile („data” = date, informaţii) reprezintă afirmaţii relevante pentru 
concluzie prin intermediul formulării justificării şi care trebuie şi ele dovedite.  

De obicei justificarea (warrant) nu este menţionată în mod explicit în 
argumentări, deoarece majoritatea argumentărilor sunt entimematice, astfel încât se 
creează falsa impresie că în argumentări s-ar infera nemijlocit de la o informaţie la 
cealaltă. Dar dacă se pune la îndoială trecerea de la temeiuri (data) la concluzie 
(claim/conclusion), atunci justificarea (warrant) apare îndreptăţită. În asemenea situaţii 
justificarea trebuie făcută explicit pentru a se putea reda argumentul în întregimea 
lui: „Arde ceva, pentru că văd fum, întrucât unde este fum acolo este şi foc”. 

Există pentru Stephen Toulmin şi un alt tip de argumentare, numită 
substanţială, care completează modelul analitic. El consideră că în puţine cazuri 
concluzia urmează cu necesitate din temeiuri pe baza justificării. În cele mai multe 
cazuri de argumentare, concluziei trebuie să i se ataşeze un operator modal M 
(„qualifier” = probabil, presupunând, aproape sigur) care poate fi anulat numai prin 
condiţii de exceptare R („rebuttal” = cu condiţia, dacă nu cumva), reprezentând 
respingerea sau contraargumentul. Chiar şi legitimitatea justificării J (întrucât), 
care face posibilă concluzia din temeiuri D (date, informaţii), deci care joacă rol de 
regulă de derivare, trebuie să fie susţinută cu argumente suport B („backing” = pe 
baza). 
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Iată schema (reprezentarea) argumentului substanţial în viziunea lui 
Toulmin: 
 

Concluzia Justificare Temeiuri

M: probabil,
presupunand, 
aproape sigur

J: intrucat

B: pe baza

D: date

R: cu conditia, 
daca nu cumva

 
 
Prin urmare, structura argumentării substanţiale cuprinde următoarele com-

ponente:  
1. Concluzia („claim” / „conclusion”) sau teza de argumentat. 
2. Temeiurile D („data” = date, informaţii) numite şi mijloace de întemeiere. 
3. Justificarea J („warrant” = întrucât), adică propoziţii generale care 

garantează derivarea concluziei din temeiuri după reguli de inferenţă. 
4. Garanţii suplimentare B („backing” = pe baza) care susţin propoziţiile 

generale J. 
5. Propoziţii cu operatorul modal M („qualifier” = probabil, presupunând, 

aproape sigur, cu destulă certitudine) care, adăugând un calificativ, arată 
în ce măsură concluzia îşi menţine valabilitatea. 

6. Condiţiile de rezervare sau de exceptare R („rebuttal” = dacă nu cumva, cu 
condiţia) legate de operatorul modal M. 

Iată un exemplu oferit de Stephen Toulmin: „Petersen aproape sigur nu este 
catolic, întrucât el este suedez, iar despre suedezi este aproape întotdeauna sigur că 
nu sunt catolici”. 

Care este structura acestui argument substanţial? 

1. Concluzia (claim/conclusion): „Petersen nu este catolic” 
2. Concluzia cu operator modal (qualifier): „Petersen aproape sigur nu este 

catolic” 
3. Temeiuri (data): „Petersen este suedez” 
4. Justificare (warrant): „Despre suedezi este aproape sigur că nu sunt catolici” 
5. Exceptare (backing): „În Suedia, catolicii reprezintă doar două procente” 
6. Respingere (rebuttal) legată de operatorul modal: „Petersen este fiu de preot” 

Care este diferenţa dintre argumentarea analitică şi cea substanţială? 
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Argumentarea este analitică numai atunci când propoziţia-suport B (pe baza) 
al justificării J (întrucât) conţine deja, explicit ori implicit, informaţia dată în con-
cluzie. În caz contrar, argumentarea este substanţială.  

Modelul lui Toulmin permite să se distingă şi între demonstraţii şi argumentări. 
Atunci când concluzia rezultă cu necesitate din temeiuri D (date, informaţii) şi 
justificarea J (întrucât), se atinge o garanţie raţională sinonimă cu o demonstraţie. 
De multe ori nu se poate realiza o astfel de derivare, deoarece ne lipseşte justifi-
carea J (întrucât) care să joace rolul de regulă de derivare. În aceste cazuri avem o 
argumentare.  

Satisfacerea condiţiilor de valabilitate trebuie urmărită şi în cazul argumen-
tărilor. Pentru atingerea acestui obiectiv unii cercetători ai domeniului apelează la 
regulile demonstraţiei, cu excepţia regulii care cere ca teza de întemeiat (concluzia) 
să derive cu necesitate din fundament. Deşi condiţia necesităţii nu poate fi 
satisfăcută în totalitate se consideră că în argumentare trebuie mereu ţintit spre 
satisfacerea ei ca un ideal de completitudune şi rigurozitate. Argumentarea poate fi 
chiar concludentă (corectă) atunci când, pe baza temeiurilor D şi justificării J, 
adevărul sau justeţea concluziei devine plauzibilă. 

Aşadar, Stephen Toulmin utilizează raţionamentul neformal, bazat pe noţiunea 
de probabilitate şi pe care o numeşte „logică substanţială”. El avansează o teorie 
subtilă a noţiunii de „câmp argumentativ” (redescoperire a noţiunii de „topos”, 
teoretizată încă din antichitate de Aristotel) şi propune o analiză a semnificaţiei 
conceptului de probabilitate, ajungând la un model de argumentare substanţială 
care nu urmăreşte doar persuadarea în sine, ci şi producerea cunoaşterii.  

Desprinzându-se de logică ca disciplină axiomatizată, dar favorizând modelul 
silogistic al argumentaţiei pe traseul implicit al entimemei, desprinzându-se şi de 
teoria aristotelică a auditoriului (interlocutorului), modelul argumentativ al lui 
Toulmin propune o extindere a câmpului logicii până la asimilarea unui nou „discurs 
al metodei”; nu doar al metodei ştiinţifice, ci şi al metodei raţionale, capabilă să 
exprime procesul prin care se înmulţesc cunoştinţele noastre în general. Acest 
model al raţionalităţii propune o analiză epistemologică care fusese abandonată de 
logicieni. 

În ce situaţii întâlnim argumentări substanţiale? Prin excelenţă în discursul 
privat şi public, şi în majoritatea cazurilor în ştiinţele factuale şi în filosofie.  

În ultimul caz argumentele sunt utilizate în principiu pentru a susţine sau a 
infirma aserţiuni ori în scop euristic. Desigur, întotdeauna în filosofie se pretinde ca 
argumentaţia să fie corectă logic, ca în sistemele formale, dar, totodată, să fie şi 
substanţială, ca în modelul lui Stephen Toulmin. Dacă pretenţia de valabilitate a 
argumentelor s-ar baza exclusiv pe corectitudinea formală, efectul ar fi că întreaga 
argumentaţie devine analitică, iar discursul filosofic banal, tautologic. De aici 
rezultă limitele logicii formale ca fundament al teoriei argumentării.  

În filosofie apar extrem de rar argumente analitice în sensul lui Stephen 
Toulmin. Dacă discursul filosofic se limitează doar la argumentări analitice, el 
devine un truism neproductiv, tautologic, iar dacă se vrea înţeles doar ca logică, el 
este lipsit de conţinut. La cele două limitări nepermise se poate adăuga şi o a treia, 
anume că argumentarea filosofică nu se poate substitui argumentărilor empirice 
specifice ştiinţelor factuale.  

Atunci, care este specificul tipologic al argumentaţiei filosofice?  
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De regulă, argumentaţia filosofică este simultan substanţială şi neempirică. 
Este substanţială, pentru că justificarea J este susţinută de garanţii suplimentare B, 
şi este neempirică, adică se apropie de argumentele pur logice, deoarece se sprijină 
pe fundamente. 

Cum trebuie înţeleasă o astfel de simultaneitate? De regulă, un argument 
filosofic se construieşte pe corelaţii conceptuale, ceea ce înseamnă că el depinde de 
semnificaţiile conceptelor şi de regulile de semnificare. Prin urmare, argumentaţiile 
filosofice nu se supun corelaţiilor empirice, ci au o bază semantică, întrucât expli-
caţiile conceptuale oferă un material atât neempiric, cât şi nebanal, nontautologic. 
Argumentarea filosofică este neempirică, întrucât se sprijină pe judecăţi analitice 
care explică ceea ce poate fi predicat despre subiect numai pe baza regulilor de 
semnificare, independent de alte informaţii. Pe de altă parte, argumentarea filo-
sofică este nebanală, în sensul că nu se sprijină pe tautologii care sunt adevărate 
numai pe baza formei propoziţionale, ci se sprijină pe semantica termenilor. 

Tocmai diferenţa faţă de argumentarea logic-formală şi cea empirică contu-
rează poziţia aparte a argumentării filosofice, care este substanţială şi nu analitică 
în sensul lui Toulmin. Întemeierea conceptului de „judecăţi sintetice a priori” de 
către Kant vine în întâmpinarea acestei înţelegeri. În mod asemănător, Wittgenstein 
consideră că problemele filosofice se rezolvă prin corelarea a ceea ce este deja 
cunoscut şi nu prin aportul unor informaţii noi. În sfârşit, după explicaţiile concep-
tuale urmează utilizarea lor în contexte de argumentare. Acestea sunt adesea ana-
loage celor de logică formală şi sunt supuse verificării. Nu întâmplător s-a spus că 
argumentările filosofice sunt „cvasi-logice” (John Passmore) sau „cvasi-formale”, 
deoarece se construiesc doar în analogie cu cele logic-formale. 

 Scopul urmărit este de a testa presiunea argumentelor, deci, sub aspect critic, 
forţa, raza de acţiune şi eficienţa conceptelor şi corelaţiilor conceptuale, lăsând în 
acelaşi timp posibilitatea variaţiilor în câmpul semantic. Aceasta este una dintre 
căile accesibile spre adevăr sau spre justeţe a discursului filosofic. 
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THE  ARGUMENTATIVE  MODEL  OF  STEPHEN  E.  TOULMIN 

ABSTRACT 
A fundamental contribution to a general theory of argumentation was brought by the 

Englishman Stephen E. Toulmin (born in London, with doctorship at Cambridge 
University), now American citizen, professor to Center for Multiethnic and Transnational 
Studies from University of Southern California – Los Angeles. 

His work, „The Uses of Argument”, is characterized by opening toward action and 
communication from an epistemic perspective. 

We have briefly presented the model of argumentation that was proposed by Stephen 
E. Toulmin: both the analytical model and the substantial model. 

Detaching itself from logic as an axiomatic discipline, but favouring the syllogistic 
model of argumentation on the implicit track of entimema, detaching itself also from the 
Aristotelian theory of auditorium (interlocutor), the Toulmin’s argumentative model 
proposes and extension of the logic field up to the assimilation of a new „speechification of 
the method”, of the rational method, able to generally express our knowledge. This model 
of rationality proposes an epistemological analysis that was abandoned by logicians. 
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METODA FORMELOR NORMALE ÎN LOGICA MODALĂ 

PROPOZIŢIONALĂ (1) 
 

Gabriel ILIESCU 
 
 
 

Articolul prezent a fost susţinut sub formă de comunicare în cadrul sesiunii 
anuale de comunicări a cadrelor didactice în cadrul secţiunii Epistemologie şi logica 
contemporană de la Facultatea de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret.    

Scopul este de a trata metoda anunţată într-o manieră exclusiv sintactică. 
Ceea este posibil prin extensie de la logica propoziţională clasică. O condiţie ar fi 
adăugarea unor definiţii suplimentare care să permită decizia prin inspectarea vizuală 
a formulei obţinute. Spre deosebire, G.E. Hughes şi M.J. Cresswell în [1, p. 94-111] 
abordează între altele şi metoda formelor normale în logica modală, într-o manieră 
care îmbină sintacticul cu recursul la semantică. Metoda formelor normale este 
sintactică prin excelenţă. La noi, prof. univ. dr. Cornel Popa tratează această metodă 
în logica propozională în [2, p. 115-127] şi prelungirea acesteia logica predicatelor 
de ordinul 1 prin forme normale skolem, echivalenţa deductivă şi teorema lui Skolem 
ca aspecte specifice în [3, p. 109-125]. Un alt autor care a tratat problema formelor 
normale este şi regretatul prof univ. dr. Enescu Gheorghe [4, p. 55-69], [5, p. 55-59].   

Într-o primă parte, intenţia de faţă este doar una teoretică. Pentru atingerea 
acestui scop au fost parcurse puncte intitulate astfel: 1. În genere despre metodă;  
2.  În genere despre scindator; 3. Specii de scindatori şi metoda; 4. Metoda formelor 
normale în logica propoziţională modală ca scindator; 5. Epilog informal.  

1. În genere despre metodă 
Metoda în praxiologie poate fi un mijloc de atingere a unui scop. Agenţii 

folosind metodele logicii sunt comparabili cu lucrătorii la o linie de fabricaţie. 
Ceea ce fac cei mai mulţi lucrători în cadrul unei asemenea linii este mai întâi un 
scop din punctul lor de vedere şi devine apoi mijloc pentru un succedent. Se poate 
vorbi despre un prim şi despre un ultim lucrător la această linie. Corespunzător, 
utilizatorul metodei preia rezultatele lucrătorilor care îl preced şi produce rezultate 
pentru lucrătorii care îi succed.  

Metoda în logică poate fi un element de legătură intralingvisitcă. Se disting: 
limbajul, elementele extralingvistice corespondente semantic, şi elementele de 
legătură, unele extra, iar altele intralingvistice. Primele se referă la semantică, ulti-
mele la metodele logicii. Fiind şi un calcul sintactic, metoda este dependentă de 
semantică şi scindează formulele, respectiv, raţionamentele conform cu cel puţin 
aceleaşi exigenţe generice. Perechile de clase specifice în care, scindează o metodă 
sunt: tautologii-netautologii respectiv valid-nevalid. Stabilirea apartenenţei la ase-
menea clase de scindare constituie problema deciziei. Din perspectiva acesteia, 
metodele  sunt directe şi indirecte sau de reducere la absurd.  

2.  În genere despre scindator  
Scindatorul ar putea fi un instrument care desparte un univers de elemente 

într-o mulţime finită de submulţimi. Scindatorul poate fi analizat, aşadar, din punctul 
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de vedere al universului de obiecte asupra căruia acţionează, al instrumentelor 
subiacente cu care acţionează, al numărului de subclase în care se scindează şi al 
exigenţelor formale privind relaţiile dintre clasele obţinute prin scindare. Fiind vorba 
despre scindator în genere, în cele ce urmează nu va fi vorba despre instrumentele 
cu care se obţin clasele de scindare. Întrucât acestea reclamă o referire aplicată la 
un anumit scindator.  

Universul de discurs U al scindatorului se presupune a fi compus din entităţi 
considerate indeterminate la acest nivel. Numărul subclaselor în care se scindează 
universul de discurs este presupus a fi nonvid. Atunci: 1. dacă el este scindat în 
exact o singură clasă atunci aceasta este identică cu universul însuşi. Este limita 
minimă pe care o poate avea puterea discriminatoare a scindatorului. Ceea ce 
corespunde scindatorului inexistent sau ineficace în raport cu scopul pentru care a 
fost produs; 2. dacă este scindat în două sau mai multe clase nonvide atunci scin-
datorul este posibil a fi eficace în raport cu scopul; 3. dacă universul este scindat în 
atât de multe subclase câţi indivizi îi aparţin, atunci fiecare clasă conţine exact câte 
un individ, fiind de asemenea mai mică decât universul însuşi. Este limita maximă 
pe care o poate avea puterea discriminatoare a scindatorului.  Rezultatele extreme 
ale scindatorului (1, 3) sunt indezirabile. Este preferabil un scindator cu rezultate 
situate între extreme, deşi probabil este greu de stabilit care este numărul optim al 
claselor de scindare. Totuşi, important nu este în câte clase este dezirabil a fi 
scindat universul de discurs, ci câte clase conţine el efectiv. Relaţia dintre clasele 
de scindare şi exigenţele formale ale scindatorului. Fie universul U cu clasele de 
scindare K şi complementara acesteia C(K). Urmează câteva posibile exigenţe ale 
scindării.  

Intersecţia claselor de scindare este vidă. Corespunzător, nici un element al 
universului de discurs nu trebuie să fie supradeterminat, adică inclus în mai multe 
dintre subclasele de scindare, ci în exact una [6, p129-131].  Respectarea acestei 
exigenţe este redată în stânga, iar încălcarea ei se redă în dreapta: 
 
Exigenţa intesecţiei vide 1. K ∩ C(K, U) = ∅ 1’. K ∩ C(K, U) ≠ ∅ Încălcarea exigenţei 

 
1. Intersecţia calselor de scindare este vidă  1’. Intersecţia calselor de scindare nu este vidă 

 
Reuniunea claselor de scindare este egală cu universul de elemente. Cores-

punzător, nici un element al universului de discurs nu trebuie să fie subdeterminat, 
adică absent din oricare dintre subclasele de scindare, astfel încât să rămână în 
afara oricăreia dintre ele, ci trebuie să fie inclus în exact una dintre ele [6]. Astfel 
că reuniunea claselor recompune universul de discurs. Respectarea acestei exigenţe 
este redată în stânga, iar încălcarea ei se redă în dreapta: 

                                    
Exigenţa reuniunii 
universale   → 

1. K ∪ C(K, U) = U 1’. K ∪ C(K, U) ≠ U ←   Încălcarea 
exigenţei 

 
1. Reuniunea celor două clase este egală 
cu U. 

1’. Reuniunea celor două clase nu este egală 
cu U. 

 
Încălcarea acestei exigenţe vizează ideea că reuniunea celor două clase ar 

putea fi mai mică decât universul printr-o non-apartenenţă bilaterale.  
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Scindarea este determinată şi se poate reda prin cuantorul de unicitate. Ideea 
că prin scindare fiecare element al universului nu trebuie să fie nici supra şi nici 
sub determinat se sintetizează în exigenţa ca prin scindare fiecare element trebuie 
să fie determinat. Ceea ce este o negare venind din ambele direcţii arătate. 
Intersecţia vidă cât şi reuniunea universală a claselor de scindare se sintetizează în 
exigenţa includerii oricărui element al universului în exact o singură subclasă de 
scindare. Unicitatea clasei în care se include orice element al universului este, de 
asemenea, o negaţie venind atât dinspre non viditatea multitudinii de clase (non-
subdeterminarea), cât şi dinspre nonmultiplicitatea (nonsupradeterminarea) claselor 
de scindare în care se include orice element. Astfel determinarea scindării cores-
punde cu unicitatea clasei de scindare în care trebuie inclus orice element al 
discursului. Încălcarea acestei exigenţe ar corespunde cu non unicitatea acestei 
clase. Clasa de scindare Kn în care n este acelaşi cu i sau cu j trebuie aşadar să fie 
unică. Respectarea acestei exigenţe este redată în stânga, iar încălcarea ei se redă în 
dreapta: 

1. ∀x ∃Kn(x∊ Kn  & ∀Km (x ∊ Km ⊃Km = 
Kn) 

1’. ∃x ∀Kn (x∉Kn  v ∃Km (x ∊ Km & Km ≠ 
Kn)) 

1. Pentru orice element x, există o subclasă 
Kn căreia îi aparţine şi oricare ar fi o altă 
clasă Km dacă x aparţine acesteia atunci Kn 
este aceeaşi cu Km.   

1’. Există un obiect care nu aparţine nici 
unei clase Kn, sau există o a doua clasă 
distinctă de aceasta căreia de asemenea îi 
aparţine. 

 Non-apartenenţa la nici o clasă încalcă nonsubdeterminarea. Apartenenţa la 
o a doua clasă distinctă de prima încalcă nonsupradeterminarea. 

3. Specii de scindatori şi  metoda 

Pe lângă ceea ce este în cele două contexte, metoda în logică este de asemenea 
scindator aflată într-o succesiune a abilităţilor specializate în rând cu alţi scindatori. 
În această succesiune metoda este precedată de către sintaxă şi succedată de 
axiomatică ce pare a fi un ultim lucrător în această succesiune.  

Universul sintaxei este totalitatea formulelor. Instrumentul de scindare sunt 
regulile de bună formare. Clasele de scindare sunt: formulele bine formate (fbf), şi 
formule greşit formate (fgf). Universul metodei este dublu: întâi totalitatea formu-
lelor bine formate, apoi o submulţime a acestora, anume cărora li s-au aplicat unele 
instrumente. Instrumentul constă în două rânduri de reguli şi definiţii aplicate 
succesiv, fiecare întemeind câte un tip de decizie. Aceasta se referă în ultimă 
instanţă la prezenţa sau absenţa relaţiei de consecinţă logică într-un raţionament.  

Un prim rând de instrumente sunt reguli şi definiţii vizând exigenţe standard 
ale metodei. Definiţiile oferă astfel caracteristicile sintactice ale stării scop ce 
trebuie atinsă prin calcul. Regulile sunt instrumente prin care se parcurg paşii de la 
starea iniţială a fbf spre starea finală furnizată de către definiţii. Ele se aplică la o 
parte a rezultatului deciziei anterioare luată pe baza sintaxei şi aduc o fbf la forma 
standard descrisă de definiţii. Aceste instrumente permit o primă decizie: pentru 
orice stadiu al acţiunii regulilor asupra fbf aceasta a fost adusă la formele standard 
sau nu, exigenţele metodei au fost atinse sau nu. În funcţie de aceasta, acţiunea 
regulilor se opreşte sau continuă, în număr finit de paşi. Clasele de scindare sunt: 
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fbf care respectă exigenţele standard ale metodei şi fbf care nu le respectă. În speţă, 
avem sau nu o formă normală conjunctivă (disjunctivă), perfectă sau imperfectă. 
Un al doilea rând de instrumente sunt reguli  şi definiţii care în vocabularul specific 
exigenţelor şi standardelor metodei permit o a doua decizie asupra validităţii fbf 
atât în varianta curentă la care a ajuns prelucrarea, cât şi asupra celei iniţiale.  

Clasele de scindare pot fi: fbf tautologice sau netautologice, contradictorii 
sau necontradictorii respectiv raţionamente valide sau nevalide. După o altă scindare 
clasele pot fi: fbf tautologice, contradictorii, realizabile şi infirmabile. Relaţiile între 
clasele de scindare în cadrul metodei reiterează pe cele generice ale scindatorului.  

4. Metoda formelor normale în logica propoziţională 
modală ca scindator 

Se poate vorbi atât despre două universuri, cât şi despre două rânduri de 
instrumente aplicate în două etape succesive, fiecare întemeind două tipuri de scin-
dare şi de decizie.  

4.1. Universul. Un prim univers este rezultatul scindării în fbf şi fgf şi al 
deciziei anterioare, la nivelul sintaxei. Un al doilea univers este rezultatul aplicării 
de un număr finit de ori a regulilor de normalizare. Acesta este cel al formelor 
modale normale conjunctive/disjunctive, eventual perfecte/non perfecte.  

4.2. Instrumente de scindare. Un prim rând de instrumente sunt reguli şi 
definiţii care, întâi descriu caracteristicile generale ale formelor normale modale 
(FNM) asumate ca scop şi apoi fac posibilă decizia dacă ceea ce s-a obţinut până la 
un pas al calculului este sau nu formă normală şi dacă da, ce fel de formă normală. 
În funcţie de caracteristicile generale ale formei normale modale asumată ca scop şi 
de rezultatele obţinute, se poate decide în orice moment al calculului dacă acesta 
trebuie oprit sau continuat în număr finit de paşi. Uneori acest prim rând de 
definiţii şi reguli fac posibilă decizia că ceea s-a obţinut la un moment dat este  una 
dintre formele normale, dar nu fac posibilă şi decizia asupra validităţii/non-validi-
tăţii, respectiv asupra prezenţei / absenţei relaţiei de consecinţă logică. Ceea ce face 
necesară apariţia unui al doilea univers, mai restrictiv şi a unui al doilea rând de 
instrumente de scindare. Un al doilea rând de instrumente sunt reguli şi definiţii 
care în aceeaşi termeni specifici permit decizia asupra validităţii raţionamentului 
iniţial, respectiv asupra prezenţei sau absenţei relaţiei de consecinţă logică. Defini-
ţiile aici surprind caracteristicile generale ale FN ce corespunde unei formule valide, 
contradictorii, infirmabile, realizabile. Regulile necesare sunt cele de perfectare.   

Se presupune că raţionamentele se rescriu ca implicaţii care conţin în ante-
cedent conjuncţia premiselor şi în consecvent concluzia.  

Formele normale tautologice (FNT) corespund unor implicaţii tautologice 
provenite din rescrierea unor raţionamente valide şi implicit din prezenţa relaţiei de 
consecinţă logică. Formele normale contradictorii (FNctr) corespund negării unor 
implicaţii tautologice, provenite de asemenea din raţionamente valide. Formele 
normale infirmabile (FNinf) corespund unor implicaţii netautologice provenite din 
raţionamente nevalide şi din absenţa relaţiei de consecinţă logică. Formele normale 
realizabile (FNr) corespund unor implicaţii provenind din raţionamente realizabile.  

Definiţiile în acest al doilea sens descriu caracteristicile generale ale unei forme 
normale ce corespunde unei formule valide, contradictorii, infirmabile, realizabile, 
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infirmabile. Decizia cu ajutorul FNM este condiţionată de definirea tautologiei 
modale elementare, a contradicţiei modale elementare şi a atomului modal a căror 
prezenţă trebuie să fie recunoscută în cadrul formulelor obţinute. În cele ce 
urmează se prezintă defniţiile şi regulile într-o singură etapă. 

4.2.1. Definiţiile fac referire la alfabetul logicii propozţionale modale compus 
din: 1. AVP = {p, q, r, …} alfabetul de variabile propoziţionale, şi ℓ ∈ AVP; 2. ACL = 
{~, &, v, ⊃, …} alfabetul de conective logice şi *∈ACL, unde ACL se consideră 
scindat în două subalfabete: cel al conectivelor logice booleene,  ACLB = {~, &, v} şi 
al conectivelor logice nebooleene, ACL~B = {⊃, ≡, ⊕ , …}; 3. ASG = {{}, [], ()}, 
alfabetul de semne de grupare; 4. AM = {L, M}, alfabetul de operatori modali şi μ 
∈ AM. Se admite un număr oarecare natural întreg şi finit i astfel încât: 1 ≤   i < 
∞. Fie μ ∈ AM,  *∈ACL, ℓ ∈ AVP şi μ(ℓi * ℓj). Întâi se vor da definiţi ale termenilor 
primi ai disjuncţiei şi conjuncţii.  

4.2.1.1. Atomi   
α este atom propoziţional =def  α = ℓ şi ℓ  ∈ AVP  
α este atom propoziţional modal =def  a) α = μℓ în care ℓ este atom 

propoziţional şi μ ∈ AM ; b) α = μ(ℓi * ℓj) în ℓi şi ℓj sunt atomi propoziţionali, μℓi şi 
μℓj sunt atomi modali şi *∈ACL iar μ(ℓi * ℓj) şi μℓi * μ ℓj nu sunt echivalente, ceea ce 
nu permite înlocuirea μ(ℓi * ℓj), cu μℓi * μℓj.  

α este atom =def α este atom propoziţional sau α este atom propoziţional 
modal. Avem atomi propoziţionali  ℓ1 ,…ℓn şi atomi propoziţionali modali de 
formele μℓ şi μ(ℓi * ℓj). Simbolic se poate obţine:  

Atp(α) =def  α = ℓ & ℓ∈AVP  
AtM(α) =def   
a) (α = μℓ & Atp(ℓ) & μ ∈ AM) v   
b) ((α = μ(ℓi * ℓj) & Atp(ℓi) & Atp(ℓj) & ((* = &) v (* = v)) & (μ(ℓi * ℓj) ≢  (μℓi * μℓj)) 

α nu este atom propoziţional modal =def  α = μ(ℓi * ℓj) în ℓi şi ℓj sunt atomi 
propoziţionali şi * = & sau * = v şi varianta distribuită şi cea nedistribuită a lui μ 
pe lângă * sunt echivalente. Echivalenţa permite înlocuirea formei nedistribuite 
μ(ℓi * ℓj), cu cea distribuită μℓi * μℓj în care μℓi şi μℓj sunt atomi modali.  

~AtM(α) =def  ((α = μ(ℓi * ℓj) & Atp(ℓi) & Atp(ℓj) & ((* = &) v (* = v)) & (μ(ℓi * ℓj) ≡ 
(μℓi * μℓj)) 

Urmează două extinderi ale conceptului de atom modal spre relaţia de conse-
cinţă logică.  

Conceptul de atom modal propoziţional şi relaţia de consecinţă logică. Non 
echivalenţa dintre varianta distribuită şi cea nedistribuită a lui μ pe lângă * înseamnă 
că echivalenţa dintre cele două variante este falsificabilă, că există lume posbilă cu 
statut semantic de contramodel al echivalenţei deci cel puţin unul dintre membrii 
echivalenţei nu are drept consecinţă logică pe celălalt.    

1. AtM(μ(ℓi * ℓj)) =def μ(ℓi * ℓj) ≢  (μℓi * μℓj) ⇔ ∃w CM(μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj))  = w  
2. ∃w CM(μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj))  = w ⇔ (μ(ℓi * ℓj) ⊬  (μℓi * μℓj)) v ((μℓi * μℓj) ⊬  

μ(ℓi * ℓj)) 
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3. AtM(μ(ℓi * ℓj)) =def  μ(ℓi * ℓj) ≢  μ(ℓi * ℓj) ⇔ (μ(ℓi * ℓj) ⊬  (μℓi * μℓj)) v ((μℓi * 
μℓj) ⊬  μ(ℓi * ℓj)) 

Conceptul de nonatom modal propoziţional şi relaţia de consecinţă logică. 
Echivalenţa dintre varianta distribuită şi cea nedistribuită a lui μ pe lângă * înseamnă 
că echivalenţa dintre cele două variante nu este falsificabilă, că orice lume posbilă 
are statut semantic de model al echivalenţei deci oricare dintre membrii echiva-
lenţei are drept consecinţă logică pe celălalt.    

1. ~AtM(μ(ℓi * ℓj)) =def (μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj)) ⇔ ∀w M(μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj))  = w  

2. ∀w M(μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj))  = w ⇔ (μ(ℓi * ℓj) ⊢  (μℓi * μℓj)) & ((μℓi * μℓj) ⊢  μ(ℓi * 
ℓj)) 

3. ~AtM(μ(ℓi * ℓj)) =def (μ(ℓi * ℓj) ≡ (μℓi * μℓj)) ⇔ (μ(ℓi * ℓj) ⊢  (μℓi * μℓj)) & ((μℓi * μℓj) 
⊢  μ(ℓi * ℓj)) 

Fie αM[μ(ℓi * ℓj)] o fbf al logicii modale propoziţionale ce conţine μ(ℓi * ℓj). 
Inferenţa de mai jos este validă. Ea se bazează pe înlocuirea echivalentelor μ(ℓi * 
ℓj) şi μℓi * μℓj dintre care prima este conţinută iar a doua nu este conţinută în αM. 
Rezultă concluzia αM ce conţine varianta distribuită a operatorului modal μ faţă de 
operatorul *. 

1. αM[μ(ℓi * ℓj)] 
2. μ(ℓi * ℓj) ≡ μℓi * μℓj 
3.  αM[μℓi * μℓj] 

 Inferenţa are şi concluzie: 1. adevărată dacă echivalenţa este adevărată adică 
dacă μ(ℓi * ℓj) nu este atom modal într-o conjuncţie sau disjuncţie; 2. falsificabilă 
dacă μ(ℓi * ℓj) este atom modal într-o conjuncţie sau disjuncţie. Sintetizând, adevărul 
concluziei este condiţionat de absenţa caracterului de atom al expresiei μ(ℓi * ℓj).  

4.2.1.2. Gradu l  d i f e r i t e lo r  exp res i i  este stabilit în funcţie de următorii 
condiţionali: 

1. Dacă α este atom propoziţional atunci grad(α) = 0.  
2. Dacă α = ℓi * ℓj şi ℓi, ℓj sunt atomi propoziţionali şi*∈ACL atunci grad(α) = 0 
3. Dacă grad(α) = n şi μ∈ AM  atunci grad(μα) = n+1. 
4. Dacă grad(α) = n, grad(β) = m şi n ≥ m, *∈ACL atunci grad(α * β) = n. 
5. grad(α) = grad(~α). 
În concepţia lui Hughes şi Cresswell, * nu adaugă nimic la gradul unei expresii 

conform cu (2) astfel că gradul lui ℓi * ℓj este tot 0, în care ℓi, ℓj ∈Avp (p. 98). 
Astfel se pot determina gradele altor formule.  

Prin aceşti condiţionali se poate calcula gradul câtorva tipuri de formule mo-
dale de bază.   

6. Fie α = μ(ℓi * ℓj) şi α este atom propoziţional modal. Conform cu 2, 
grad(ℓi * ℓj) = 0. Dar conform cu 3, grad(μ(ℓi * ℓj)) = 1. Formula μ(ℓi * ℓj) se con-
cretizează prin: L(p v q), M(p & q) care sunt atomi modali şi au gradul 1.   

7. Fie α = μℓ. Conform cu 1 grad(ℓ) = 0. Conform cu 2 grad(μℓ) = 1. 
Formula μℓ se concretizează prin: Lp, Lq, Mp, Mq şi sunt de gradul 1.   

8. Fie α = μnℓi * μkℓj. Conform cu cele anterior arătate grad(μnℓi) = grad(μkℓj) 
= 1. Conform cu 2, grad(μnℓi * μkℓj) = 1. Formula μnℓi * μkℓj se concretizează prin: 
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Lp & Lq Mp & Mq, Lp v Lq, Mp v Mq, Lp & Mq Mp & Lq, Lp v Mq, Mp v Lq şi 
sunt de gradul 1.   

9. Fie α = μn(ℓi * μkℓj). Conform cu 7 grad(μℓ) = 1 şi conf cu 1, grad(ℓi * μkℓj) = 1. 
Prin urmare conf cu 3, grad(μn(ℓi * μkℓj)) = 2. Formula μn(ℓi * μkℓj) se concretizează 
prin: L(p v Lq), L(p v Mq), M(p & Mq),  M(p & Lq) şi sunt de gradul 2.  

10. Fie α = μnμkℓ . Conform cu  7, grad(μℓ) = 1. Prin urmare conform cu 3, 
grad(μnμkℓ) = 2.  Formula μnμkℓ se concretizează prin: LLp, LMp, MLp, MMp care 
sunt de gradul 2.  

Gradele diferitelor expresii pot fi un criteriu de definire inclusiv pentru atomi. 
Aceştia sunt (a) fie variabile propoziţionale (b) fie expresii ce conţin: conective 
logice între asemenea variabile, iterate cu operatori modali nu atât distribuibili, cât 
şi prefixabili pe lângă acele conective şi au grade cuprinse între 0 şi 1. Definiţiile 
atomilor în funcţie de gradele lor sunt: 

α este atom = def: a) dacă α∈ AVP atunci grad(α) = 0  sau  b)dacă α = μβ, β 
= ℓi * ℓj, în care: {ℓi, ℓj}∈ AVP, iar μ∈ AM, μ este neiterat şi uneşte doar ℓi şi ℓj şi: 
μ(ℓi * ℓj)≢  μ(ℓi * ℓj) atunci grad(α) = 1. 

4.2.1.3. Opera to r  p r inc ipa l  se poate defini prin: (ℓi & ℓj) v A. Operatorul 
principal aici este v şi are gradul cel mai mare: grad(v) = max. Operatorul secundar 
sau subordonat lui v este & şi are grad mai mic: grad(&) < grad(v). Operatorul 
generic este notat prin * şi *∈ACL.   

*  este operator principal =def *∈ACL şi grad(*) = max.  
* este operator secundar =def *∈ACL şi grad(*) < max. Conjuncţiile de 

disjuncţii prime modale şi disjuncţiile de conjuncţii prime modale sunt de gradul 2.  
Pe baza acestora se pot defini  noţiuni mai apropiate de formele normale.   
4.2.1.4. D i s junc ţ i a  ş i  con junc ţ i a  p r imă  se pot defini pe baza atomilor 

şi a gradelor  operatorilor.  
α este conjuncţie primă = def  α este un atom sau t1,…, tn sunt atomi distincţi 

şi α = t1 & ..& tn.   
α este disjuncţie primă = def  α este un atom sau t1,…, tn sunt atomi distincţi 

şi α = t1 v. ..v tn.  
Altfel spus, conjuncţiile (disjuncţiile) prime sunt ele însele termeni primi sau 

se compun din termeni distincţi uniţi prin conjuncţie (disjuncţie). 
dacă α este conjuncţie sau disjuncţie primă atunci grad(α) ≤ 1.  
4.2.1.5. Fo rme  no rmale  moda le  (FNM)  se pot defini în funcţie de 

atomi, disjuncţii şi conjuncţii prime şi operatori principali şi gradele acestora.   
FNM = def a) o conjuncţie de disjuncţii prime modale sau o disjuncţie de 

conjuncţii prime modale; b) o fbf care satisface condiţiile: are ca operator principal: 
& sau v şi ~ sau pe nici unul dintre ei; operatorul principal nu apare în expresiile 
subordonate lui; negaţia cade doar pe atomi; al cărei grad este 2; c) o fbf obţinută 
prin aplicarea de un număr finit de ori, la o altă fbf a RNM (reguli de normalizare 
modală) şi a RN (reguli de normalizare clasice) [4].   

FNM Conjunctivă = def o FNM compusă din n disjuncţii prime modale 
conectate prin conjuncţie.  

FNMC Perfectă = def o FNCM în care fiecare disjuncţie primă modală 
conţine toţi atomii formulei iniţiale în toate combinaţiile cu şi fără negaţie iar 
numărul de disjuncţii prime este ≤ 2n   în care n este numărul de atomi.  
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FNM Disjunctivă = def1 o FNM compusă din n conjuncţii prime modale 
conectate prin disjuncţie.    

FNMD Perfectă = def  o FNDM în care fiecare conjuncţie primă modală 
conţine toţi atomii formulei iniţiale în toate combinaţiile cu şi fără negaţie iar 
numărul de conjuncţii prime este ≤  2n în care n este numărul de atomi. 

În acest paragraf, în tabelul şi paragraful următor acestuia M semnifică 
posibil din logica modală aletică. O listă sintetică de L - şi M - tautologii şi de L - şi 
M – contradicţii precum cea de mai jos permite definirea formelor normale modale 
tautologice, contradictorii, realizabile şi infirmabile.  

 
Tautologii   Contradicţii 

L -Tautologii M - Tautologii   L - contradicţii M-contradicţii 
1. L(p v ~p) 1. M(p v ~p)   1. L(p & ~p) 1. M(p & ~p) 
2. Lp v ~Lp 2. Mp v ~Mp   2. Lp & ~Lp 2. Mp & ~Mp 

 3. Mp v M~p   3. Lp & L ~p  
 

L-tautologii modale prime sunt: L(p v ~p), Lp v ~Lp şi numai ele. M-tauto-
logii modale prime sunt: M(p v ~p), Mp v ~Mp, Mp v M~p şi numai ele.Tautologii 
modale prime sunt: L-tautologii modale prime şi M-tautologii modale prime şi 
numai ele. L-contradicţii modale prime sunt: L(p & ~p), Lp & L ~p, Lp & ~Lp şi 
numai ele. M-contradicţii modale prime sunt: M(p & ~p), Mp & ~Mp şi numai ele. 
Contradicţii modale prime sunt: L-contradicţii modale prime, M-contradicţii 
modale prime şi numai ele. În următorul paragraf M revine la semnificaţia de modal.  

FNMC Tautologice (FNMC~T) sunt FNMC compuse doar din tautologii 
modale prime. FNMC netautologice (FNMC~T) sunt FNMC care conţin cel puţin o 
formulă infirmabilă modală. FNMD contradictorii (FNMD~ctr) sunt FNMD 
compuse doar din contradicţii modale prime. FNMD necontradictorii  (FNMD~ctr) 
sunt FNMD care conţin cel puţin o formulă realizabilă modală. FNMCPT sunt 
FNMCP în care numărul de disjuncţii prime modale este egal cu 2n în care n este 
numărul de expresii modale atomare. FNMCP~T sunt FNMCP în care numărul de 
disjuncţii prime modale este mai mic decât 2n în care n numărul de expresii modale 
atomare. FNMDPctr sunt FNMDP în care numărul de conjuncţii prime modale este 
egal cu 2n în care n numărul de expresii modale atomare. FNMDP ~ctr sunt FNMD 
în care numărul de conjuncţii prime modale este mai mic decât 2n în care n este 
numărul de expresii modale atomare. 

4.2.2. Reguli de normalizare modală (RNM) sunt instrumentele prin care se 
parcurg paşii de la starea iniţială a unei fbf oarecare spre starea scop care este 
forma normală modală descrisă prin definiţie. Regulile sunt echivalenţe în acest 
caz. Ca urmare paşii obţinuţi cu ajutorul lor sunt formule echivalente. Regulile de 
normalizare modală  sunt adăugate la cele ale logicii clasice presupuse cunoscute: 
regulile de eliminarea conectivelor logice nebooleene, de absorbţia negaţiei de pe 
conective logice (booleene şi nebooleene), de asociativitate, de comutativitate, de 
distributivitate, de idempotenţă, ale contradicţiei, ale tautologiei. 

1. Reguli ale prefixării şi distribuirii operatorilor modali (μ) L şi M  faţă de 
conective logice RPDμCL 

1.1. Prefixarea  – distribuirea L faţă de &: L(p & q) ≡ Lp & Lq  
 (R PDL&) 
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1.2. Prefixarea  – distribuirea M faţă de v: M(p v q) ≡ Mp v Mq 
 (RPDMv) 

1.3. Prefixarea  – distribuirea M faţă de ⊃: M(p ⊃ q) ≡ Lp ⊃ Mq 
 (RPDM⊃) 

1.4.  Prefixarea  – distribuirea L faţă de v1: L(p v Lq) ≡ Lp v Lq 
 (RPDLv1) 

1.5. Prefixarea  – distribuirea L faţă de v2: L(p v Mq) ≡ Lp v Mq 
 (RPDLv2) 

1.6. Prefixarea  – distribuirea M faţă de &1: M(p & Mq) ≡ Mp & Mq 
 (RPDM&1) 

1.7. Prefixarea  – distribuirea M faţă de &2: M(p v Lq) ≡ Mp v Lq 
 (RPDM&2) 

2. Reguli de absorbţie a negaţiei (RA~) 
2.1. Lp ≡ ~M~p  (RA~M~p) 
2.2. ~Lp ≡ M~p  (RA~Lp) 
2.3. L~p ≡ ~Mp  (RA~Mp) 
2.4. ~L~p ≡ Mp  (RA~L~p) 

3. Reguli de introducere – eliminare reciprocă a relaţiei de consecinţă prin L 
     (RIELC) 

3.1. regulă de introducere – eliminarea relaţiei de consecinţă 1: ~p ⊰  p ≡Lp
     (RIELC1) 

3.2. regulă de introducere – eliminarea relaţiei de consecinţă 2: p ⊰  ~p ≡L~p
     (RIELC2) 

3.3. regulă de introducere – eliminarea relaţiei de consecinţă 3:  
(p ⊰  ~q) & (p ⊰ q) ≡L~p  (RIELC3) 
3.4. regulă de introducere – eliminarea relaţiei de consecinţă 4:  
(q ⊰  p) & (~q ⊰ p) ≡Lp  (RIELC 4) 

4. Reguli de introducere – eliminare a numărului de operatori modali( μ)  
      (RIEμ) 

4.1. Reguli de introducere – eliminare a numărului de operatori modali prin 
idempotenţă     (RIEIdpμ) 

4.1.1. Introducere – eliminare prin idempotenţă a necesarului: Lp ≡LLp 
     (RIEIdpL)  

4.1.2. Introducere – eliminare prin idempotenţă a posibilului: Mp ≡MMp 
     (RIEIdpM)  

4.1.3. Introducere – eliminare prin idempotenţă a perechii LM: LMp ≡ 
LMLMp     (RIEIdpLM) 

4.1.4. Introducere – eliminare prin idempotenţă a perechii ML: MLp ≡ 
MLMLp     (RIEIdpML) 

4.2. Reguli de introducere – eliminare a numărului de operatori modali 
diferiţi (RIEDμ) 

4.2.1. Introducere – eliminarea posibilului: Lp ≡ MLp (RIEM) 
4.2.2. Introducere – eliminarea necesarului: Mp ≡ LMp (RIEL) 
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4.3. Clasele de scindare sunt precizate prin chiar definiţiile de la secţiunea 
4.2.1.5.  

4.4. Relaţia dintre clasele de scindare în ambele sensuri respectă exigenţele 
din secţiunea 2. Într un al doilea sens, această relaţie se referă la scindarea în tauto-
logice şi complementara acestora şi îi corespunde scindarea în formule provenite 
din raţionamente în care este prezentă relaţia de consecinţă logică şi altele în care 
este absentă.  

4.5. Prin comparaţie cu axiomatica, se presupune că în metoda FNM există 
omoloage ale  proprietăţilor metateoretice ale sistemelor axiomatice. Urmează o 
reformulare a aceste  proprietăţi pentru metoda FNM.  

Noncontradicţia metodei FNM după tiparul noncontradicţiei axiomatice. Se 
porneşte de la două formulări ale noncontradicţiei axiomatice. Fiecăreia i se aso-
ciază câte o variantă pentru metoda formelor normale modale. În continuare se 
adaugă convenţiile de notare: Σ o metavariabilă pentru un sistem axiomatic, LMprop  
pentru logica modală a propoziţiilor, FBF pentru formulă bine formată, FBFLMprop 
pentru FBF din LMprop, A∈FBFLMprop pentru o FBFLMprop, RNM pentru regulă de 
normalizare modală, ⊬ RNM pentru derivabil prin RNM, FNM(A, S5) pentru forme 
normale modale ale unei formule oarecare A în S5. Ultima convenţie porneşte de la 
faptul că sistemele modale normale sunt în relaţie de includere ierarhică în care 
primul este K şi este primul inclus în toate celelalte, iar S5 este ultimul includent al 
tuturor celorlalte. Echivalenţele de normalizare sunt dispersate în toate sistemele 
incluzându-l şi pe S5. Întrucât acesta include toate sistemele normale care-l preced, 
se consideră că o formă normală este în sistemul includent al tuturor S5. Pe baza 
lor se poate reformula noncontraciţia şi contradicţia metodei formelor normale 
modale propoziţionale. Urmează prima formulare a noncontradicţiei axioamtice 
căreia i se asociază omoloaga pentru metoda formelor normale modale:  

Noncontradicţia axiomatică 1 Noncontradicţia1 FNM 
1. Σ ⊬  A & ~A 3. (A∈FBFLMprop & B∈FNM(A, S5)) ⊃ (A ⊬ RNM (B & 

~B)) 
2. Σ ⊬  A v Σ ⊬  ~A 4. (A∈FBFLMprop & B∈FNM(A, S5)) ⊃ (A ⊬ RNM  B v A 

⊬ RNM ~B) 

Noncontradicţia axiomatică înseamnă că din sistemul axiomatic Σ nu derivă 
atât A cât şi negaţia acesteia (1). Explicit spus, din Σ fie nu derivă A, fie nu derivă 
opusa acesteia. Noncontradicţia1 FNM înseamnă că dintr o FBF modală nu rezultă 
prin regulile de normalizare modală atât o formă modală normală cât şi contra-
dictoria ei (3). Ceea ce înseamnă că nu rezultă prin aceste reguli fie formula de 
referinţă B fie negaţia ei (4). Urmează a doua formulare a noncontradicţei axio-
matice care coincide cu inversa completitudinii, căreia i se asociază omoloaga 
pentru metoda formelor normale modale [3, p 106]: 

Noncontradicţia axiomatică 2 Noncontradicţia2 FNM 
5. Σ ⊢  A ⊃ A∈T 6. ∀A(∃B(A ≡ B & B∈FNM(A, S5)  ⊃ A∈FBFLMprop) 

Derivabilitatea din Σ a formulei A garantează asupra calităţii ei de tautologie (5). 
Corespunzător metodei formelor normale modale se poate formula: Orice formulă 
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A are o echivalentă B care dacă este FNM atunci A este bine formată în logica 
modală (6). Contradicţia2 a aceleiaşi înseamnă că pentru orice A există un B care 
este diferită de ea sau B este FNM fără ca A să fie  bine formată în logica modală.  

Completitudinea metodei FNM după tiparul noncontradicţiei axiomatice. 
Convenţiile de noare se menţin. Urmează formularea completitudinii axiomatice, 
căreia i se asociază omoloaga pentru metoda formelor normale modale [3, p 107]: 

 
Completitudinea 

axiomatică Completitudinea FNM 

7. A∈T ⊃ Σ ⊢  A 8. ∀A(A∈FBFLMprop ⊃ ∃B(A ≡ B & (B∈FNM(A, S5)) 
 9. (A ≡ B) ≡ (A ⊢ RNM B & B ⊢ RNM  A) (ip) 
 10. ∀A(A∈FBFLMprop ⊃ ∃B((A ⊢ RNM B & B ⊢ RNM  

A) & (B∈FNM(A, S5)) 

Completitudinea axiomatică înseamnă că derivabilitatea lui A din sistemul 
axiomatic Σ este condiţionată de apartenenţa lui A la clasa tautologiilor (7). Com-
pletitudinea FNM înseamnă că orice FBF a logicii modale are o FNM în S5 echiva-
lentă cu ea (8). Ipotezând că în acest caz echivalenţa este totuna cu o relaţie de 
consecinţă reciprocă în care derivarea se bazează pe reguli de normalizare (9), 
urmează că orice  FBF a logicii modale are o FNM cu care se află într-o relaţie de 
consecinţă reciprocă prin derivare pe baza unor reguli modale (10).  

4.6. Implicaţii decizionale. Următoarele implicaţii au rolul de a permite decizia 
asupra unei formule normalizate. Antecedenţii se pot instanţia după inspectarea 
vizuală a rezultatului normalizării. Se degajă consecventul implicaţiilor referitor la 
formula iniţială şi la raţionamentul din care aceasta provine. Implicaţiile sunt grupate 
în raţionamente de tranzitivitate cu câte trei premise. Concluzia prin tranzitivitate 
este numerotată cu 4.     

1. Dacă fiecare dintre disjuncţiile elementare ale unei FNCM conţine o tau-
tologie atunci întreaga FNCM este tautologie. 2. Dacă o FNCM este tautologie 
atunci o fbf a logicii propoziţionale modale echivalentă ei este o tautologie. 3. Dacă 
fbf a logicii propoziţionale modale echivalentă cu acea FNCM este o tautologie 
atunci acea fbf a logicii propoziţionale modale provine din rescrierea sub forma 
unei implicaţii unui raţionament valid.   

4. Prin urmare dacă fiecare dintre disjuncţiile elementare ale unei FNCM a 
unei fbf a logicii propoziţionale modale conţine o tautologie atunci acea fbf a logicii 
propoziţionale modale provine din rescrierea sub forma unei implicaţii a unui 
raţionament valid.  

1. Dacă există disjuncţii elementare ale unei FNCM a unei fbf a logicii 
propoziţionale modale care nu conţin o tautologie atunci acea FNCM nu este tauto-
logie. 2. Dacă o FNCM nu este tautologie atunci acea fbf a logicii propoziţionale 
modale din care provine acea FNCM nu este o tautologie. 3. Dacă fbf a logicii 
propoziţionale modale din care provine o FNCM nu este o tautologie atunci acea 
fbf a logicii propoziţionale modale provine din rescrierea ca implicaţie a unui 
raţionament nevalid.  

4. Prin urmare dacă există disjuncţii elementare ale unei FNCM a unei fbf a 
logicii propoziţionale modale care nu conţin o tautologie atunci  acea fbf a logicii 
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propoziţionale modale provine din rescrierea ca implicaţie a unui raţionament 
nevalid. 

1. Dacă n este numărul de atomi modali ai fbf iniţiale şi FNCMP a acestei fbf 
conţine un număr de disjuncţii elementare distincte egal cu 2n şi fiecare disjuncţie 
elementară conţine toţi atomii modali  în toate combinaţiile cu şi fără negaţie atunci  
FNCMP a acestei fbf este  contradicţie. 2. Dacă FNCMP a acestei fbf este contra-
dicţie atunci  fbf iniţială este contradicţie. 3. Dacă fbf iniţială este contradicţie atunci  
fbf iniţială provine din negarea rescrierii ca implicaţie a unui raţionament valid.   

4. Prin urmare dacă n este numărul de atomi modali ale fbf a logicii propo-
ziţionale modale iniţiale şi FNCMP a acestei fbf conţine un număr de disjuncţii 
elementare distincte egal cu 2n şi fiecare disjuncţie elementară conţine toţi atomii 
modali în toate combinaţiile cu şi fără negaţie atunci fbf iniţială provine din 
negarea rescrierii ca implicaţie a unui raţionament valid.   

 1. Dacă n este numărul de atomi modali ai fbf iniţiale şi FNCMP a acestei 
fbf conţine un număr de disjuncţii elementare distincte mai mic decât 2n şi fiecare 
disjuncţie elementară conţine toţi atomii modali în toate combinaţiile cu şi fără 
negaţie atunci FNCMP a acestei fbf nu este contradicţie. 2. Dacă FNCMP a acestei 
fbf nu este contradicţie atunci  fbf iniţială nu este contradicţie. 3. Dacă fbf iniţială 
nu este contradicţie atunci acea fbf provine din negarea rescrierii ca implicaţie a 
unui raţionament nevalid.  

4. Prin urmare dacă n este numărul de atomi modali ai fbf iniţiale şi FNCMP 
a acestei fbf conţine un număr de disjuncţii elementare distincte mai mic decât 2n şi 
fiecare disjuncţie elementară conţine toţi atomii modali  în toate combinaţiile cu şi 
fără negaţie atunci  acea fbf provine din negarea rescrierii ca implicaţie a unui 
raţionament nevalid.  

1. Dacă fiecare dintre conjuncţiile elementare ale unei FNDM conţine o 
contradicţie atunci acea FNDM este contradicţie. 2. Dacă FNDM este contradicţie 
atunci fbf a logicii propoziţionale modale din care provine FNDM este o contra-
dicţie. 3. Dacă o fbf a logicii propoziţionale modale din care provine FNDM este o 
contradicţie atunci acea fbf provine din conservarea premiselor şi negaţia concluziei 
unui raţionament valid.  

4. Prin urmare dacă fiecare dintre conjuncţiile elementare ale unei FNDM 
conţine o contradicţie atunci acea fbf provine din conservarea premiselor şi negaţia 
concluziei unui raţionament valid.  

 1. Dacă există conjuncţii elementare ale unei FNDM a unei fbf iniţiale care 
nu conţin o contradicţie atunci FNDM a acelei fbf nu este contradicţie. 2. Dacă FNDM 
a unei fbf nu este contradicţie atunci fbf din care provine FNDM nu este o contra-
dicţie. 3. Dacă o fbf din care provine FNDM nu este o contradicţie atunci acea fbf 
provine din provine din negarea rescrierii ca implicaţie a unui raţionament nevalid. 

4. Prin urmare dacă nu fiecare dintre conjuncţiile elementare ale unei FNDM 
a unei fbf iniţiale conţine o contradicţie atunci acea fbf provine din provine din 
negarea rescrierii ca implicaţie a unui raţionament nevalid. 

1. Dacă n este numărul de atomi modali ai fbf şi FNDMP a această fbf 
conţine un număr de conjuncţii elementare distincte, egal cu 2n şi fiecare conjuncţie 
elementară conţine toţi atomii modali în toate combinaţiile cu şi fără negaţie atunci 
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FNDMP a acestei fbf este tautologie. 2. Dacă FNDMP a unei fbf a logicii propozi-
ţionale modale este tautologie atunci fbf iniţială este tautologie. 3. Dacă fbf iniţială 
este tautologie atunci acea fbf provine din rescrierea sub forma unei implicaţii a 
unui raţionament valid.   

4. Prin urmare dacă n este numărul de atomi modali ai fbf iniţiale şi FNDMP 
a acestei fbf conţine un număr de conjuncţii elementare distincte, egal cu 2n şi 
fiecare conjuncţie elementară conţine toţi atomii modali  în toate combinaţiile cu şi 
fără negaţie atunci acea fbf provine din rescrierea sub forma unei implicaţii a unui 
raţionament valid. 

1. Dacă n este numărul de atomi modali  ai fbf iniţiale şi FNDMP a acestei 
fbf conţine un număr de conjuncţii elementare distincte, mai mic decât 2n şi fiecare 
conjuncţie elementară conţine toţi atomii modali  în toate combinaţiile cu şi fără 
negaţie atunci FNDMP a acestei fbf nu este tautologie. 2. Dacă FNDMP a acestei 
fbf nu este tautologie atunci fbf iniţială nu este tautologie. 3. Dacă fbf iniţială nu 
este tautologie atunci acea fbf a logicii propoziţionale modale provine din res-
crierea sub forma unei implicaţii a unui raţionament nevalid. 

4. Prin urmare dacă n este numărul de atomi modali  ai fbf iniţiale şi 
FNDMP a acestei fbf conţine un număr de conjuncţii elementare distincte mai mic 
decât 2n şi fiecare conjuncţie elementară conţine toţi atomii modali în toate com-
binaţiile cu şi fără negaţie atunci acea fbf provine din rescrierea sub forma unei 
implicaţii a unui raţionament nevalid 

Clasele de scindare sunt dihotomice de asemenea. Dar după o scindare 
cumulativă clasele pot fi: fbf tautologice, contradictorii, realizabile şi infirmabile. 
Relaţia dintre clasele de scindare şi exigenţele formale este aceeaşi ca în cazurile 
anterioare. Totuşi ceea ce nu s a arătat este cum anume se obţine  efectiv  formula a 
cărei inspectare vizuală permite decizia. 

5. Epilog informal 

Pe de o parte, metoda formelor normale modale, poate apărea aşadar în 
această calitate de scindator al universului de FBF din limbajul modale propo-
ziţionale. Scindatorii fiind inseraţi succesiv ca într-o linie de fabricaţie, se pot 
menţiona antecesorii şi succesorii metodei formelor normale în cadrul acestei 
succesiuni. În acest sens se poate pune întrebarea dacă există un ultim asemenea 
scindator şi dacă da atunci care este. Pe de altă parte există atât instrumentele 
scindatoare cât şi agenţii care le folosesc şi care au scopuri. Stările scop ale unora 
decad în condiţia de mijloc pentru succesorii lor. Este limpede că agentul mânuitor 
al unui asemenea scindator, precum o metodă a logicii, are ca scop să decidă asupra 
tuturor raţionamentelor dintr-un limbaj. Dar scopul său decade ca mijloc pentru alt 
agent sau pentru acelaşi agent care se va afla într-o etapă ulterioară de lucru. În 
această situaţie, a decăderii scopului de acum în mijlocul de mai târziu, un şir de 
întrebări care s-ar putea ivi este următorul: Există un scop ultim care să nu mai 
devină sau să nu mai decadă în condiţia de mijloc, adică să nu aibă condiţia de scop 
de acum şi mijloc mai târziu? Dacă nu există atunci de ce, iar dacă există, atunci 
care este acesta? Pentru oricare stadiu în care ne aflăm în cadrul liniei de fabricaţie 
la care participă agenţii mânuitori de scindatori: putem decide dacă acela este un 
scop ultim sau doar un scop – mijloc pentru alte scopuri? Cum se poate decide 
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aceasta? Cum ar trebui să arate acel ultim scop, astfel încât dacă ne aflăm în faţa lui 
să putem decide aceasta? Şi în definitiv oare de ce preocuparea pentru ceva ultim? 
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THE METHOD OF MODAL NORMAL FORMS  
IN MODAL PROPOSITIONAL LOGIC (I) 

ABSTRACT 

The main purpose of the paper is to treat the method modal normal forms in modal 
propositional logic exclusively as a syntactic method, in an other way then G. E. Hughes 
and M. J. Creswell do in A new introduction to modal logic. There they treat it mixed with 
semantic of possible worlds. Also the method is presented from a double point of view: one 
as of a possible theory of a splitter, and the other one as an element of intralinguistic connection 
between two different fragments of an artificial language. I pointed out correspondences 
between the idea of splitter and aspects of principles of logic and a new link between the 
concept of modal propositional atom and the relation of logical consequence. This is the 
first part of the paper witch is a theoretical one. The second one will contain applications. 
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ÎNŢELESUL CONCEPTELOR ŞI EŞECUL DE COMUNICARE 
             

Dragoş BÎGU 
 
 
1. Introducere 
Eşecul de comunicare este un fenomen des întâlnit în lumea contemporană. 

Una dintre cauzele acestui eşec este utilizarea unor concepte diferite din punctul de 
vedere al înţelesului pe care grupuri diferite de persoane îl ataşează acestora.  În 
momentul în care, în comunicarea dintre două persoane se iveşte o neînţelegere, 
unul dintre cele mai des întâlnite sfaturi se referă la încercarea de definire a 
termenilor. S-ar părea astfel că de fiecare dată vinovată pentru lipsa înţelegerii ar fi 
neatenţia interlocutorilor, care uită că ar trebui să înceapă cu definirea termenilor. 
Aceasta ar aduce lumina mult dorită, prin faptul că termenii problematici s-ar reduce 
la alţii mai puţin problematici, înţeleşi de toţi participanţii la dialog în acelaşi fel. 
Astfel, neînţelegerea devine greu explicabilă ca fenomen de lungă durată. În mo-
mentul în care cei ce dialoghează îşi dau seama că nu se înţeleg asupra unor definiţii, 
este normal ca ei să reînceapă discuţia prin stipularea înţelesului termenilor folosiţi. 

Acelaşi a fost modul de gândire şi în domeniul ştiinţei. El a fost pus la îndo-
ială de către Kuhn, care a încercat să arate că, în ştiinţă, dar şi în limbajul comun, 
înţelesul nu se dobândeşte prin definiţii. Definiţiile sunt o operaţie ulterioară, care 
nu reuşeşte să surprindă modul real în care procedează oamenii atunci când învaţă 
un nou limbaj. Argumentele sale se aplică, deopotrivă, limbajului ştiinţific şi celui 
comun. În prima parte, voi prezenta concepţia lui Kuhn în privinţa înţelesului 
conceptelor. În a doua parte, voi dezvolta rolul prototipului în explicaţia lui Kuhn 
asupra eşecului de comunicare. În final, voi recapitula concluziile. 

2. Concepţia lui Kuhn asupra înţelesului termenilor 
Concepţia cu privire la modul în care termenii ştiinţifici îşi dobândesc înţe-

lesul care era „la modă” în 1962, când Kuhn scria Structura revoluţiilor ştiinţifice, 
era cea analitică.1 Ea poate fi caracterizată astfel. Există două clase de termeni: 
termeni observaţionali şi termeni teoretici. Primii dobândesc înţelesul prin relaţia 
directă cu lucrurile la care se referă. Spre exemplu, termenul „roşu” îşi dobândeşte 
înţelesul prin relaţia cu lucrurile roşii. Termenii teoretici au o relaţie mediată cu 
realitatea. Ei dobândesc înţeles prin relaţia lor cu termenii observaţionali. De aceea, 
un limbaj format numai din termeni teoretici nu se poate referi la realitate. Un 
astfel de limbaj nu poate fi, deci, unul empiric, prin care să poată fi descrisă reali-
tatea, ci doar unul formal. 

Într-un limbaj empiric, înţelesul termenilor teoretici trebuie explicat prin 
intermediul termenilor observaţionali. Acest lucru se realizează prin intermediul 
definiţiilor. Concepţia analitică despre ştiinţă a fost stabilită pentru a se acomoda 
practicii ştiinţifice. Rând pe rând, alte tipuri de propoziţii au fost acceptate ca 
definiţii valabile. Astfel, definiţiile recunoscute de aceşti autori nu sunt simplele 

1 Susţinătorii acestei concepţii o aplică în general termenilor ştiinţifici. Ea are însă 
consecinţe şi pentru modul în care sunt văzute limbile naturale.  
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echivalenţe dintre doi termeni. Au fost acceptate definiţiile contextuale, care definesc 
un termen într-un anumit context, nu de unul singur, şi definiţiile condiţionale, care 
permit definirea unor termeni numai în anumite cazuri. Spre exemplu, definiţia 
„Un corp este fragil dacă atunci când este trântit se sparge”, explică înţelesul ter-
menului „fragil” doar în situaţia în care un corp este trântit, lăsând nedeterminat 
înţelesul termenului în situaţia în care acest lucru nu se întâmplă.  

Totuşi, ideea de bază, conformă unor intuiţii comune, a fost păstrată. În primul 
rând, conform concepţiei analitice, propoziţiile se împart în analitice şi sintetice. 
Propoziţiile analitice sunt adevărate în virtutea înţelesului, iar cele sintetice în 
virtutea modului în care stau lucrurile. Propoziţiile analitice nu se vor putea deci 
dovedi false prin observarea, în orice sens, a realităţii. Indiferent de modul în care 
stau lucrurile, propoziţiile analitice se vor menţine. Ele vor putea fi modificate doar 
în cazul modificării limbajului. Propoziţiile analitice sunt urmare a unor convenţii2 
care nu sunt, stricto sensu, adevărate sau false. Ele sunt mai degrabă mai adevate 
sau mai puţin adecvate unui anumit scop. 

În al doilea rând, chiar acceptarea împărţirii de mai sus conduce la ideea că, 
în concepţia analitică, limbajul este văzut ca fiind guvernat de reguli exacte. Pro-
poziţiile analitice încapsulează aceste reguli. Utilizatorii unui astfel de limbaj sunt 
pregătiţi de la bun început ca, în toate situaţiile posibile, să decidă dacă un anumit 
obiect poate fi subsumat unui concept. Regulile vor decide asupra acestui lucru, 
indiferent cât de deosebită ar fi situaţia întâlnită.  

În al treilea rând, limbajul observaţional asigură o bază comună care face 
neproblematică comunicarea dintre oameni de ştiinţă. Astfel, în condiţiile unor 
organe de simţ normale, oamenii vor înţelege în acelaşi fel termenii observaţionali. 
Termenii teoretici se vor reduce prin definiţie la aceştia. Deci, problemele de 
comunicare nu vor fi cauzate decât de neformularea clară a definiţiilor, problemă 
uşor rezolvabilă. Baza comună va putea fi totodată utilizată ca instanţă în cadrul 
unor dispute cu privire la adevărul unor propoziţii.   

Concepţia lui Kuhn merge contra acestei viziuni asupra modului în care 
funcţionează ştiinţa. Toate cele trei teze de mai sus sunt criticate. Înainte de a arăta 
însă în ce fel se realizează acest lucru, voi spune că, spre deosebire de concepţia 
analitică, concepţia lui Kuhn are consecinţe deopotrivă pentru limbajul comun şi 
pentru limbajul ştiinţific. Unii autori au interpretat teoria lui Kuhn ca aplicându-se 
numai limbajului ştiinţific. Există însă în operele lui Kuhn multiple remarci cu privire 
la limbajul comun, în special în operele mai târzii. Astfel, în Commensurability, 
Comparability, Communicability, autorul oferă drept exemplu de intraductibilitate 
cuvântul francez „esprit”. Totodată, în Afterwords, Kuhn critică interpretarea lui 
Kitcher, care îi reduce teoria la genuri ştiinţifice. El accentuează faptul că vizează o 
teză mai extinsă, care se referă la genuri în general, oferind din nou exemple ce nu 
aparţin limbajului unei ştiinţe.     

În continuare, voi încerca să arăt în ce fel tezele lui Kuhn se opun celor trei 
teze analitice. Limbajul nu funcţionează după nişte reguli exacte. Astfel, obiectele 
nu sunt distribuite în clase pe baza unor reguli anterioare. Mai degrabă, procesul 
poate fi descris astfel. O mulţime de obiecte este grupată, pentru început, în 
anumite clase, avându-se în vedere cât de asemănătoare sunt între ele respectivele 

2 Prin acest termen nu se înţelege o convenţie explicită. Limbajul nu este cu siguranţă 
creat prin astfel de convenţii. 
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obiecte. Un nou obiect va trebui poziţionat în una dintre clasele deja create sau în 
una nouă. Acest lucru este realizat după cum noul obiect se aseamănă mai degrabă 
cu obiectele dintr-o clasă sau din cealaltă. Apariţia unor noi obiecte noi va conduce 
la repetarea operaţiei. La un moment dat, şansa ca un obiect deosebit în mod 
esenţial de cele percepute anterior scade. Acest lucru se datorează faptului că 
obiectele apar în natură, în general, grupate în genuri. Dacă totuşi apar cazuri 
deosebite din punctul de vedere al percepţiilor anterioare, comunitatea va lua o 
decizie asupra noului mod de grupare. Noua grupare va putea chiar să o afecteze pe 
cea anterioară. 

Spre exemplu, s-a crezut mult timp că nu există lebede negre. S-a considerat 
că proprietatea de a fi alb şi celelalte proprietăţi ale lebedei sunt instanţiate în 
aceleaşi fiinţe. De aceea, nu au avut nevoie de o regulă care să le spună dacă o 
pasăre care este neagră, dar în rest seamănă foarte bine cu lebedele trebuie sau nu 
să fie numită prin acest termen. Perceperea unor astfel de păsări a făcut necesară o 
decizie a comunităţii, în special a celei ştiinţifice. Teoria acceptată constituie baza 
judecării oportunităţii folosirii sau nu a conceptului de „lebădă” în noul caz. Dar, 
decizia este în cele din urmă una de natură pragmatică. Oameni de ştiinţă diferiţi ar 
putea să aibă opinii diferite, chiar în cazul acceptării aceleiaşi teorii. Anterior 
descoperirii noilor păsări, aceste opinii ale oamenilor de ştiinţă erau irelevante. Nu 
există reguli, acceptate de întreaga comunitate, cu privire la toate situaţiile posibile.     

Aici este necesară o remarcă. Asemănarea este privită mai sus din punctul de 
vedere al întregului obiect, şi nu din punct de vedere al unor caracteristici particulare. 
Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar însemna că o comunitate care construieşte un limbaj 
îl construieşte având în minte nişte reguli cu privire la criteriile relevante de asemă-
nare. Acest lucru ar reduce concepţia lui Kuhn la cea analitică, ceea ce Kuhn respinge.  

În al doilea rând, înţelesul termenilor nu este încapsulat în anumite propoziţii, 
numite analitice. După cum am văzut, noi situaţii vor putea conduce la respingerea 
unor propoziţii care păreau anterior analitice „Toate lebedele sunt albe.” Tot astfel, 
oricare altă propoziţie va putea fi considerată falsă în condiţiile apariţiei unor 
cazuri „rebele”. Acest lucru nu trebuie exprimat astfel: „Orice propoziţie se poate 
dovedi falsă.” Dacă anumiţi oameni ar decide să numească „lebede” doar păsările 
albe, atunci propoziţia „Toate lebedele sunt albe.” nu s-ar mai putea dovedi falsă. 
Kuhn nu susţine acest lucru, ci că acest lucru nu este realizat realmente de nici o 
comunitate şi că nu ar fi util. 

Un astfel de procedeu ar impune a priori fără să fie necesare reguli mult prea 
dure. Limbajul este ca un organism, iar impunerea unor astfel de restricţii va dăuna 
dezvoltării sale naturale. Pot explica acest lucru în cazul exemplului de mai sus. 
Biologii au hotărât ca noile păsări să fie considerate lebede. Ei au luat această 
decizie pe baza faptului că alte proprietăţi sunt mult mai importante în biologie 
decât culoarea: organizarea internă a aparatelor, modul de reproducere. Ulterior, 
însă, biologia va putea acorda o importanţă crescută culorii. O altă decizie ar fi 
necesară pentru un limbaj mai adecvat. O decizie anterioară ar opri dezvoltarea în 
acest sens a limbajului. Concluzia este că nu există şi nici nu este util să existe 
anumite propoziţii adevărate în virtutea înţelesului şi, deci, neinfirmabile.  

Putem susţine, în ciuda celor de mai sus, că există reguli exacte, dar că ele 
trebuie văzute nu ca anterioare logic şi cronologic deciziilor privind înţelesul unui 
termen, ci ca un mod de a le reconstrui pe acestea. Dar această susţinere întâmpină 
două dificultăţi. În primul rând, este posibil ca la un moment dat să existe mai 
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multe reconstrucţii sau nici una care să dea seama de o anumită practică. În al 
doilea rând, două reconstrucţii diferite ar duce la consecinţe diferite. Dacă în cadrul 
reconstrucţiei, propoziţia „Toate lebedele sunt albe” va fi analitică, asta va conduce 
la o predicţie potrivit căreia vorbitorii unei anumite limbi nu o vor considera 
niciodată falsă. Dacă însă ea va fi considerată sintetică, ea va conduce la faptul că 
aceştia o vor putea considera falsă. Nu este posibil, deci, doar să reconstruim 
practica trecută. Orice reconstrucţie va implica o predicţie, pentru care nu avem 
nici o bază.    

Învăţarea unui limbaj se face în aceeaşi manieră ca mai sus. Vorbitorii unui 
limbaj nu învaţă termenii unei teorii cu ajutorul unor formulări lingvistice exacte. 
Principalul mijloc prin care ei învaţă cum să utilizeze anumiţi termeni este prin 
apel la cazuri exemplare, la paradigme, la prototipuri.3 Astfel, celui care învaţă un 
nou limbaj i se arată anumite obiecte sau situaţii pe care cei ce cunosc respectivul 
limbaj le numesc într-un anumit fel. Acestea reprezintă cazurile exemplare. Cel 
care învaţă un nou limbaj va surprinde asemănarea dintre acestea şi va extinde 
termenul la noi cazuri. Procesul psihologic de învăţare a conceptelor este, deci, unul 
de analogie. „Noului venit” i se arată o serie de exemple relevante. El va surprinde 
asemănarea dintre ele, însă nu pe baza unor reguli exacte. Surprinderea asemănării 
este anterioară oricărei încercări de cuprindere a ei prin cuvinte. Nu există criterii 
ale asemănării anterioare. 

Am ajuns la al treilea punct în care concepţia analitică şi cea a lui Kuhn 
diferă. Despre acesta voi vorbi mai puţin deoarece este specific limbajului ştiinţific. 
Conform lui Kuhn nu există un limbaj neutru al descrierii ştiinţifice, care să ofere o 
instanţă comună oamenilor de ştiinţă din tradiţii diferite. De aici rezultă că termenii 
folosiţi în tradiţii ştiinţifice diferite nu pot fi aduşi la un „numitor comun”. Nu 
există un nivel pur observaţional al descrierii. Toţi termenii utilizaţi de oamenii de 
ştiinţă conţin „încărcătură teoretică”. Nu există un limbaj neteoretic pe care oamenii 
de ştiinţă îl folosesc în descrierea experimentelor. Motivul este că toate aceste 
experimente sunt făcute în cadrul unei teorii, pentru a rezolva nişte probleme de tip 
puzzle specifice unei teorii. Oamenii din cadrul altei tradiţii ştiinţifice, având de 
rezolvat alte probleme, vor face cu totul alte experimente.  

3. Prototipuri şi eşecul de comunicare 
Cea mai importantă consecinţă a viziunii de mai sus în ceea ce priveşte înţe-

lesul termenilor este eşecul în încercarea de comunicare dintre oamenii de ştiinţă 
aparţinând unor tradiţii diferite şi între oamenii aparţinând unor culturi diferite. Ele 
se datorează faptului că înţelesul conceptelor, modul în care ele se formează şi se 
învaţă depind de un prototip. Prototipuri diferite vor duce la o cu totul altă utilizare 
a termenilor de către oameni din culturi diferite. Mai mult, între termenii utilizaţi 
nu se va putea face o legătură, deoarece traducerea între două limbaje cu structuri 
diferite nu este posibilă.  

În continuare, voi încerca să analizez teza lui Kuhn potrivit căreia în învăţarea 
unui limbaj şi în ceea ce priveşte înţelesul unui termen prototipul are un rol 

3 Termenul „paradigmă” este, în mod notoriu, ambiguu având două înţelesuri. Primul, 
se referă la angajamentele comune ale unei tradiţii ştiinţifice. Al doilea, se referă la un indi-
vid exemplar pentru o anumită clasă, fiind sinonim cu termenul „prototip”. De aceea, vizând 
al doilea sens, voi utiliza, pentru a evita ambiguitatea, termenul „prototip”. 
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esenţial. În ciuda celor spuse, definiţia poate avea un rol, dar unul limitat. Definiţia 
nu face altceva decât să reducă termenii necunoscuţi la alţii cunoscuţi. De aceea, 
pentru a avea utilitate, este necesară o bază comună, posibilă numai în comunicarea 
dintre persoane aparţinând aceleiaşi culturi. De aceea, definiţia este un mijloc care 
funcţionează numai în interiorul unei culturi. În interiorul unei culturi, conceptele 
sunt dobândite în aceeaşi manieră. Acest lucru asigură baza comună pe care trebuie 
să se sprijine procesul de definire. În alte condiţii, prototipurile în cazul culturilor 
diferite vor duce la eşecuri de comunicare.  

Să explicăm încă puţin conceptul de „prototip”. Membrii unei clase nu sunt 
reprezentanţi la fel de buni ai respectivei clase. Cei mai buni reprezentanţi ai unei 
clase sunt prototipurile. Însă, se pare, culturi diferite consideră elemente diferite ale 
unei clase ca prototipuri. Spre exemplu, prototipul clasei păsărilor pentru un ame-
rican este prigoria, iar pentru un chinez lebăda.4 Acest lucru conduce cu siguranţă 
la eşecuri de comunicare. Astfel, americanii vor numi mai repede „pasăre” alte 
specii. În anumite ocazii, cuvintele „Uite o pasăre!”, pronunţate de un american ar 
putea stârni mirare unui chinez.  

Am prezentat mai sus eşecul de comunicare într-un fel care lasă loc la două 
interpretări diferite ale sursei acestuia. Prima dintre ele este următoarea. Limbi 
naturale diferite distribuie diferit indivizii în clase. Prototipurile diferite conduc la 
faptul că fiinţe diferite vor fi numite „păsări”. Culturi diferite nu se pun de acord 
asupra extensiunii conceptelor. În acest caz, nu se va putea realiza o traducere din 
limba engleză în limba chineză, deoarece cuvântul „bird” nu va avea nici un cores-
pondent exact, nici un concept neavând aceeaşi extensiune.5 Este posibil, desigur, 
ca unul şi acelaşi individ să cunoască ambele limbi, dar acest lucru nu înseamnă că 
se poate realiza o traducere. În acest caz, metafora adecvată ar fi cea kuhniană: este 
ca şi cum o aceeaşi persoană ar duce două vieţi paralele în două culturi diferite. 
Faptul că o aceeaşi persoană poate să facă parte din ambele culturi nu înseamnă că 
cele două culturi comunică.  

O a doua interpretare recunoaşte prototipurile diferite în cadrul unor culturi 
diferite, dar susţine că acestea nu duc la delimitarea unor clase diferite.6 În acest 
caz, traducerea va fi posibilă, existând un concept cu aceeaşi extensiune cu cel de 
„pasăre”. Eşecul de comunicare va fi unul ce ţine de acomodarea cu un nou mod de 
raportare. Chinezii vor numi mai rapid anumite fiinţe „păsări”, lucru ce va stârni, 
pe moment mirarea unui american. În final, comunicarea va fi restabilită. 

Se poate accepta, şi probabil că aceasta este varianta corectă, că două limbi 
naturale diferite întâmpină ambele tipuri de eşec de comunicare. Ele trebuie însă 
tratate diferit. O întrebare trebuie însă în mod natural pusă: „Cum este posibil ca, în 
ciuda unor prototipuri diferite, limbi diferite să ajungă la concepte cu aceeaşi 

4 Exemplul apare în Xiang Chen [1982]. Autorul, trăind în ambele culturi, vorbeşte 
ca un observator din interior.  

5 Condiţia minimală pentru o traducere corectă este ca cei doi termeni să aibă aceeaşi 
extenisune 

6 Această variantă pare mai credibilă în cazul unor concepte de a căror delimitare se 
ocupă o ştiinţă. În acest caz, această ştiinţă va reprezenta un numitor comun, ducând la con-
cepte cu aceeaşi extensiune. Acest lucru se datorează faptului că termenii ştiinţifici nu se 
bazează pe proprietăţi superficiale ale obiectelor, ci pe unele mai depărtate de percepţia 
imediată.  
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extensiune?” Voi prezenta un model de formare a conceptelor care poate explica 
acest lucru. 

În primul rând, trebuie explicată de unde provine mirarea din spatele acestei 
întrebări. Kuhn susţine că prototipul are un rol esenţial în formarea conceptelor. Se 
înţelege din aceasta că susţine un model de următorul fel. Extensiunea unui concept 
este formată din indivizii aflaţi   într-un cerc cu centrul în prototip. Distanţa faţă de 
centru reprezintă cât de asemănători par respectivele fiinţe cu prototipul respectivei 
culturi.7 Dacă acesta este modelul acceptat, atunci, în mod evident, prototipuri 
diferite vor conduce la extensiuni diferite.  

Se poate însă accepta un al doilea model. Conform lui, nu numai distanţa faţă 
de prototip este relevantă, ci mai trebuie luată în considerare o altă variabilă. Aceasta 
poate fi explicată astfel. Deşi acceptăm un prototip pentru „pasăre” este probabil să 
numim astfel fiinţe foarte diferite de respectivul prototip, pentru că între aceste 
fiinţe şi prototip este o trecere gradată. Deci, distanţa faţă de prototip trebuie luată 
în considerare împreună cu o altă variabilă: densitatea indivizilor reali existenţi pe 
respectiva porţiune. Chiar în cazul unor indivizi la fel de asemănători cu prototipul, 
decizia de admitere în respectiva clasă poate fi diferită. În cazul unor specii, ele vor 
fi acceptate ca fin păsări deoarece între ele şi prototip se produce o trecere treptată. 
În cazul altora, acest lucru nu se va întâmpla, iar atunci comunitatea va decide să 
nu numească respectivele fiinţe „păsări”. 

În acest model, extensiunea unui concept nu va fi reprezentată printr-un cerc, 
ci va avea o formă neregulată, determinată de densitatea indivizilor reali cu anumite 
combinaţii de proprietăţi. Am accentuat mai sus spunând „indivizi reali”. Prin aceasta 
am vrut să spun că, în cadrul acestui model, nu interesează indivizii posibili, fiinţe 
care pot exista, ci cei reali, pe care membrii comunităţii i-au observat. Verdicte 
diferite pot fi date în acest caz şi datorită faptului că membrii unor comunităţi din 
regiuni diferite nu întâlnesc în mod obişnuit aceleaşi specii de animale şi păsări.  

Acest model poate merge până acolo încât distanţa faţă de prototip să nu mai 
fie o variabilă relevantă. În acest caz, singura variabilă relevantă ar fi densitatea 
indivizilor pe anumite porţiuni. Cenzura de la un moment dat la nivelul indivizilor 
percepuţi de membrii comunităţii va duce la delimitarea unui concept. Spre exemplu, 
deosebirea semnificativă dintre un anumit individ şi oricare alt individ care a fost 
numit „pasăre” va duce la neincluderea acestuia în clasa păsărilor.8  

Prototipul nu va mai avea, în acest caz extrem, un rol în formarea concep-
telor, ci doar un rol didactic, în învăţarea conceptelor. Cele două roluri sunt esenţial 
diferite, iar diferenţa nu a fost accentuată suficient de Kuhn9. Dacă prototipul are 
relevanţă doar pentru discuţia privind învăţarea conceptelor, atunci efectul nu va fi 
un eşec radical de comunicare. Modul diferit de învăţare a unor concepte va putea 
duce doar la o perplexitate momentană, datorată distanţei mari faţă de prototipul 
utilizat de cei care l-au învăţat utilizarea respectivului concept. Dacă însă prototipul 

7 Nu am dezvoltat modelul până la a face posibilă o metodă exactă de determinare a 
acestei distanţe. Nu este necesar pentru această discuţie. 

8 Mai degrabă acest model este avut în vedere de Kuhn în Noi reflecţii despre paradigme. 
9 Nehotărârea de a admite această diferenţă are o explicaţie. Datorită faptului că 

respingea abordarea reconstrucţionistă, Kuhn dorea ca discuţiile despre înţelesul termenilor 
să fie bazate pe chestiuni empirice. Modul în care, în cadrul unei comunităţi se învaţă 
conceptele poate reprezenta o astfel de chestiune.  
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are un rol în formarea conceptelor, acest lucru va conduce la un eşec de comunicare 
datorat conceptelor cu extensiuni diferite. Acest eşec este cu siguranţă mai profund.  

4. Concluzii 

După o prezentare a concepţiei kuhniene asupra înţelesului termenilor şi 
eşecului de comunicare, m-am concentrat asupra rolului conceptului de „prototip” 
în cadrul explicaţiei acestui eşec. Am construit două modele care explică rolul pro-
totipului. Conform primului, prototipul are un rol esenţial în delimitarea conceptelor 
şi în învăţarea lor. Conform celui de-al doilea, prototipul are un rol semnificativ 
doar în învăţarea conceptelor. Am ajuns la concluzia că eşecul de comunicare este 
o semnificativ numai în cel de-al doilea caz, în primul fiind doar un obstacol de 
moment. În acest caz, eşecul de comunicare nu se va datora înţelesului diferit al 
termenilor utilizaţi. Cauze mai profunde, precum deosebirile axiologice, pot fi însă 
un obstacol chiar mai important.  
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THE MEANING OF CONCEPTS AND THE FAILURE IN COMMUNICATION 

ABSTRACT 

The paper explains Kuhn’s thesis concerning the failure in communication between 
people with different cultural backgrounds, focusing on natural language’s terms. I explain 
the role of the concept of “prototype” in Kuhn’s explanation. I make a distinction between 
two models on the role of prototype in language. In the first of them, prototype has an 
essential role in both learning a language and formation of concepts. In the second, the 
prototype has only the first role. In spite of using different prototypes, different cultures use 
concepts with the same extension. Because of this, the failure in communication is more 
severe in the first model, while in the second is only a transitory obstacle. 
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CONCEPŢIA LUI TARSKI DESPRE ADEVĂR 
ŞI LIMBAJELE NATURALE 
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I. În The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics 
Tarski afirmă că noţiunea semantică de adevăr definită în cadrul teoriei sale, deşi 
este aplicabilă doar în cazul limbajelor formalizate, coincide cu noţiunea de adevăr 
utilizată în limbajele naturale.1 Şi acest lucru, spune Tarski, ar putea fi demonstrat 
ştiinţific, nu într-o manieră deductivă, ci prin intermediul uneia statistice, prin ches-
tionarea unui eşantion dintr-o anume populaţie. Însă întrebările la care urmează să 
răspundă cei chestionaţi trebuie formulate cu mare atenţie pentru a putea fi înţelese 
de oricine. Astfel, în cazul în care întrebăm pe cineva fără vreo pregătire filosofică 
dacă este de părere că o propoziţie este adevărată dacă aceasta corespunde realităţii 
(sau descrie o stare de lucruri existentă), este probabil ca persoana respectivă să nu 
înţeleagă întrebarea şi, în consecinţă, răspunsul să nu fie semnificativ. Dar dacă i se 
cere să spună dacă propoziţia „Acum ninge” ar putea fi adevărată în cazul în care 
acum nu ninge sau dacă ar putea fi falsă în cazul în care acum ninge, răspunsul său 
va fi cu siguranţă semnificativ. 

În genere, definirea adevărului în cadrul limbajelor naturale s-a confruntat cu 
două mari clase de probleme: cea a naturii adevărului şi cea a purtătorilor adevărului. 
În cadrul dezbaterilor referitoare la natura adevărului, problema principală are în 
vedere faptul dacă adevărul reprezintă o relaţie care se stabileşte între limbaj şi 
realitate, şi, în acest caz, realitatea extralingvistică va fi luată în considerare în 
cadrul definiţiei adevărului sau dacă adevărul reprezintă o proprietate a limbajului, 
a propoziţiilor acestuia, iar în această situaţie adevărul va fi definit exclusiv prin 
mijloace lingvistice. Referitor la problema purtătorilor adevărului, au fost luate în 
considerare trei posibile entităţi cărora li se pot aplica predicatul adevărat:2 1) con-
vingeri (propositions) sau enunţuri (statements), 2) propoziţii (sentences) sau pro-
poziţii-tip (sentence-types), şi 3) expresiile propoziţionale (utterances) sau pro-
poziţii-reprezentant (sentence-tokens). Propositions sau statements, deşi există teorii 
care le deosebesc,3 sunt considerate în genere sinonime, fiind constituite din con-
vingeri, conjecturi, presupuneri, din tot ceea ce poate fi enunţat. Prin enunţ se 
înţelege ceea ce se poate enunţa în genere, nu enunţul particular al cuiva. Cu alte 
cuvinte, convingerile sau enunţurile reprezintă ceea ce poate fi spus sau scris. 
Odată exprimate, convingerile sunt transpuse în cadrul propoziţiilor (sentences), 

1 Alfred Tarski, The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, 
în Leonard Linsky (ed.), Semantics and the Philosophy of Language, University of Illinois 
Press, Urbana, 1952, p. 32. 

2 Scott Soames, Understanding Truth, Oxford, University Press, 1999, p. 13-16. 
3 Propositions sunt considerate ca reprezentând conţinutul propoziţiilor (sentences) 

cu sens, în timp ce statements reprezintă conţinutul tuturor propoziţiilor (sentences), incluzân-
du-le şi pe cele fără sens. Propositions sunt astfel o subclasă a clasei enunţurilor (statements). 
Cf. A.J. Ayer, Language, Truth and Logic, New York, Dover Publications, p. 5-10. 
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acestea din urmă fiind vehiculele prin care primele sunt exprimate. Totodată, con-
vingerile constituie conţinutul propoziţiilor. Diferenţa dintre propoziţii (sau propo-
ziţii tip) şi expresii propoziţionale (propoziţii reprezentant) este reflectată în distincţia 
general/particular. Propoziţiile tip sunt obiecte generale relaţionate, dar nu identice 
cu emiterea particulară de sunete a unui vorbitor sau cu inscripţia individuală a 
literelor cuvintelor ce alcătuiesc o propoziţie. 

II. Concepţia semantică despre adevăr elaborată de Tarski este considerată de 
către acesta forma modernă a concepţiei clasice aristotelice a adevărului-corespon-
denţă,4 adevărul unei propoziţii constând în adecvarea acesteia cu realitatea. În 
ceea ce priveşte soluţiile la cele două probleme amintite mai sus, Tarski consideră 
că purtătorii adevărului sunt propoziţiile5 (propoziţiile-tip după clasificarea de mai 
sus), prin care înţelege ceea ce în mod uzual se exprimă în gramatică prin propo-
ziţie declarativă (propoziţie asertorică), iar referitor la natura adevărului, acesta 
reprezintă o proprietate a propoziţiilor.6 Totuşi, adevărul definit de Tarski nu este 
aplicabil limbajelor naturale datorită caracteristicilor acestora de a fi universale,7 ci 
doar limbajelor formalizate în investigarea cărora se distinge între limbajul despre 
care se vorbeşte (limbajul care conţine propoziţiile cărora li se aplică definiţia ade-
vărului) şi limbajul în care se vorbeşte (metalimbajul, unde este construită definiţia 
adevărului).8  

Nucleul teoriei tarskiene a adevărului este constituit de aşa-numita schemă 
generală a adevărului (schema T): X este o propoziţie adevărată dacă şi numai 
dacă p, unde X reprezintă numele propoziţiei, iar p reprezintă propoziţia însăşi 
(dacă limbajul este parte a metalimbajului)  sau traducerea acesteia în metalimbaj 
(dacă limbajul nu este parte a metalimbajului). Schema T nu reprezintă însă decât 
criteriul de adecvare materială pe care trebuie să-l îndeplinească definiţia adevărului 
pentru un anume limbaj, în sensul că toate propoziţiile care sunt obţinute din această 
schemă prin înlocuirea simbolului X cu numele oricărei propoziţii ce aparţine lim-
bajului în chestiune, iar a simbolului p cu propoziţia însăşi (sau cu traducerea aces-
teia) trebuie să fie consecinţe ale respectivei definiţii. Instanţierile schemei T nu 
reprezintă altceva decât definiţiile propoziţiilor individuale ale limbajului considerat. 
Totodată definirea adevărului presupune cunoaşterea anterioară a sensului propoziţiei, 
întrucât pentru Tarski orice propoziţie adevărată este în acelaşi timp una cu sens,9 
sensul în cazul teoriei tarskiene a adevărului fiind dat de forma propoziţiei (formă 
ce este strict determinată de regulile de formare specificate axiomatic la nivelul 
limbajului respectiv).  

Definiţia adevărului nu pune probleme pentru limbajele ce conţin un număr 
finit de propoziţii; dificultăţile apar în cazul limbajelor cu un număr infinit de enunţuri, 
în această situaţie definiţia adevărului trebuind să fie exprimată în metalimbaj 

4 Alfred Tarski, The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, 
în op. cit., p. 27-28. 

5 Ibidem, p. 14. 
6 Ibidem, p. 17. 
7 Alfred Tarski, The Concept of Truth in Formalized Languages, în Logic, Semantics, 

Metamathematics, Papers from 1923 to 1938, 2nd edition, ed. John Corcoran, Indianapolis, 
Hackett, 1983, p. 164-165. 

8 Ibidem, p. 167 
9 Ibidem, p. 187-188. 
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printr-un enunţ care să cuprindă o infinitate de cuvinte.10 Prin urmare definiţia 
adevărului nu putea fi obţinută prin conjuncţia tuturor instanţierilor schemei T. De 
aceea Tarski consideră că nu propoziţiile sunt expresiile atomare ale limbajului, ci 
funcţiile propoziţionale (expresiile ce conţin cel puţin o variabilă liberă). Conside-
rarea funcţiilor propoziţionale ca expresii atomare necesită însă introducerea unui 
nou concept, cel al realizării (satisfaction). Funcţia propoziţională este o formulă 
deschisă (conţine cel puţin o variabilă liberă), spre deosebire de propoziţie care este 
o formulă închisă. Din punct de vedre semantic, funcţia propoziţională este o for-
mulă interpretabilă într-un domeniu de obiecte, prin înlocuirea variabilelor cu obiecte 
din acel domeniu şi prin determinarea faptului dacă, dintre diferitele n-tupluri de 
obiecte din acel domeniu, există unele care satisfac funcţia propoziţională respectivă. 
Funcţia propoziţională este aptă de a primi valori şi, astfel, susceptibilă de a deveni 
adevărată (sau falsă). Cu alte cuvinte, funcţia propoziţională este realizabilă. Conceptul 
de satisfacere (sau realizare) presupune punerea în corespondenţă a n variabilelor 
libere din cadrul funcţiei propoziţionale cu n-tupluri de obiecte, astfel încât prin 
înlocuirea variabilelor libere cu acele obiecte funcţia propoziţională respectivă să 
devină o propoziţie (adevărată sau falsă). Spre exemplu, funcţia propoziţională „x 
este un număr real” este satisfăcută de mulţimea numerelor naturale, întrucât înlo-
cuirea lui x cu orice membru al mulţimii numerelor naturale are ca rezultat obţi-
nerea unei propoziţii adevărate. Ţinând cont de noul concept introdus, schema T 
capătă următoarea formă:11 

Pentru orice a, a satisface funcţia propoziţională X dacă şi numai dacă p, 
unde p reprezintă funcţia propoziţională respectivă după ce în prealabil 
s-a înlocuit variabila liberă cu obiectul a, iar X numele funcţiei. 
Conceptul de realizare comportă însă unele dificultăţi, întrucât o funcţie pro-

poziţională poate conţine un număr arbitrar de variabile libere, iar natura concep-
tului de realizare diferă în funcţie de numărul variabilelor libere. Astfel, noţiunea 
de satisfacere care este aplicată unei funcţii cu o variabilă liberă este o relaţie 
binară între acea funcţie şi un singur obiect; când avem de-a face cu o funcţie cu 
două variabile libere, relaţia de satisfacere devine ternară, între funcţie şi cele două 
cupluri de obiecte, şi tot aşa mai departe. Vom avea, prin urmare, nu un concept de 
realizare, ci infinit de multe asemenea concepte. Pentru a se depăşi această difi-
cultate, Tarski introduce noţiunea matematică de secvenţă infinită (sau secvenţă 
finită cu un număr arbitrar de termeni). Conceptul de satisfacere devine prin aceasta 
dintr-o relaţie n-tuplă dintre funcţii propoziţionale şi un număr infinit de obiecte, o 
relaţie binară dintre funcţii şi secvenţe infinite de obiecte.12 Vom spune atunci că o 
secvenţă satisface o funcţie propoziţională, dacă propoziţia devine adevărată atunci 
când prima variabilă liberă este înlocuită cu primul obiect al secvenţei, a doua 
variabilă liberă este înlocuită cu al doilea obiect al secvenţei, şi aşa mai departe.13 
Funcţia propoziţională x l-a ucis pe y este satisfăcută de orice secvenţă infinită care 

10 Ibidem, p. 188-189. 
11 Ibidem, p. 190. 
12 Idem, The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, p. 43-44, 

nota 15. 
13 W.V.O. Quine, Philosophy of logic, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970,  

p. 37-38. 
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are primii doi termeni Brutus, Cezar. În cazul propoziţiilor situaţia devine alta. 
Propoziţia ∃x∃y (x l-a ucis pe y) este adevărată independent de orice secvenţă. Aşa 
cum în cazul funcţiei propoziţionale x l-a ucis pe y orice termeni ai oricărei 
secvenţe sunt irelevanţi cu excepţia primilor doi, tot astfel, în cazul propoziţiei  
∃x∃y (x l-a ucis pe y) orice termeni ai oricărei secvenţe sunt irelevanţi, propoziţia 
fiind satisfăcută, sau nu, de orice secvenţă, şi devenind prin aceasta adevărată sau 
falsă.14 Aceasta reprezintă şi definiţia adevărului la care ajunge Tarski:15 

X este o propoziţie adevărată dacă şi numai dacă X∈S (este o propoziţie cu 
sens) şi orice secvenţă de obiecte satisface pe X .    
Pornind de la definiţia adevărului pentru expresiile atomare, Tarski defineşte 

inductiv adevărul în cazul expresiilor complexe, cele rezultate prin aplicarea conec-
tivelor logice la expresiile atomare.16 Exemplificând cazul unei funcţii propoziţio-
nale (A) cu o variabilă liberă, (i), şi notând cu xi obiectul din orice secvenţă x care 
ocupă poziţia i, definiţia inductivă a satisfacerii începe cu definirea conceptului 
respectiv pentru expresia atomară Ai: Pentru orice i şi x, x satisface pe Ai dacă şi 
numai dacă avem Axi. La fel în cazul unei funcţii binare (B) cu variabilele libere (i) 
şi (j): Pentru orice i, j, şi x, x satisface Bij dacă şi numai dacă avem Bxixj, unde xi 
şi xj  reprezintă obiecte ale oricărei secvenţe ce ocupă poziţiile i, respectiv j.  Luând 
ca punct de plecare aceste definiţii ale satisfacerii pentru expresiile atomare, definiţia 
inductivă a acesteia arată astfel: 

• Pentru orice secvenţă x şi orice funcţie propoziţională y, x satisface 
negaţia lui y dacă şi numai dacă x nu satisface pe y; 

• Pentru orice secvenţă x şi orice funcţii propoziţionale y şi z, x satisface 
conjuncţia lui y cu z, dacă şî numai dacă x satisface pe y şi x satisface pe z; 

• Pentru orice x, y şi i, secvenţa x satisface funcţia propoziţională y care are 
un cuantificator existenţial şi o variabilă liberă, i, dacă şi numai dacă y 
este satisfăcută de o secvenţă x’ astfel încât xi = x’j pentru orice j ≠ i, unde 
xi şi x’j reprezintă obiecte care ocupă poziţiile i în secvenţa x, respectiv j în 
secvenţa x’. 

Definiţia adevărului este dată, aşadar, în funcţie de conceptul de satisfacere, 
adevărul devenind cazul limită al satisfacerii, la fel cum propoziţia reprezintă cazul 
limită al funcţiei propoziţionale.17 Această modalitate de definire a adevărului depinde 
însă  de o condiţie fundamentală: întrucât atât conceptul de satisfacere cât şi cel de 
adevăr sunt concepte ce aparţin metalimbajului, metalimbajul trebuie să fie esenţial 
mai bogat decât limbajul în chestiune. În caz contrar, definiţia adevărului după me-
toda de mai sus nu mai este realizabilă, singura posibilitate fiind introducerea ade-
vărului direct în metalimbaj, ca termen nedefinit, iar proprietăţile acestuia stabilite 
axiomatic.18 

În ceea ce priveşte aplicarea definiţiei adevărului în cadrul limbajelor naturale, 
Tarski apreciază că ori de câte ori se încearcă definirea adevărului (ca şi a altor 
concepte ale semanticii) pentru limbajul natural, şi se ţine în acelaşi timp cont de 

14 Ibidem, p. 38-40. 
15 Alfred Tarski, The Concept of Truth in Formalized Languages, p. 195. 
16 W.V.O. Quine, op. cit., p. 41-42. 
17 Ibidem, p. 47. 
18 Alfred Tarski, The Concept of Truth in Formalized Languages, p. 255. 
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legile generale ale logicii, se ajunge inevitabil la confuzie şi contradicţie.19 Dacă în 
ciuda acestei dificultăţi se doreşte totuşi aplicarea conceptelor semantice la limbajul 
natural, atunci este nevoie de o „restructurare” a acestuia, în sensul definirii struc-
turii sale în vederea evitării ambiguităţii termenilor care apar în cadrul lui, şi în 
final, divizarea limbajului natural într-o infinitate de limbaje cu o extindere din ce 
în ce mai mare, fiecare dintre acestea având o relaţie cu următorul similară modului 
în care limbajul formalizat o are cu metalimbajul. O asemenea „raţionalizare” a 
limbajului natural va duce însă la pierderea caracteristicilor acestuia şi la trans-
formarea sa într-un limbaj formalizat. În ciuda unei asemenea „reforme” a lim-
bajului natural, definiţia adevărului prezervă caracterul comun al acestuia; astfel, 
Tarski consideră că definiţia adevărului la care se ajunge prin metoda sa are în 
vedere acelaşi concept utilizat în limbajul comun. 

III. În genere, se consideră că problema centrală a filosofiei limbajului este 
una semantică, aceea a explicării „semnificaţiilor”, entităţi pe baza cărora este posi-
bilă interacţiunea dintre oameni (comunicarea) şi interacţiunea dintre om şi lume 
(cunoaşterea). O teorie a semnificaţiei aplicată unităţilor de bază ale comunicării, 
adică propoziţiilor, indică faptul că semnificaţia unei propoziţii este dată de situaţia 
care o face adevărată (condiţia de adevăr a acesteia). O propoziţie este adevărată 
dacă se realizează o anumită situaţie în realitate, şi este falsă dacă situaţia respec-
tivă nu se realizează. Prin urmare, din perspectiva propoziţională, teoria semnificaţiei 
se reduce la teoria condiţiilor de adevăr ale propoziţiilor.20  Cum propoziţia este 
alcătuită din cuvinte, iar acestea sunt dispuse într-o anumită ordine în cadrul propo-
ziţiei, rezultă că explicarea condiţiilor de adevăr ale propoziţiei, şi deci semnificaţia 
acesteia, ar depinde, pe de o parte de referinţa cuvintelor care alcătuiesc propoziţia, 
iar pe de altă parte, de structura propoziţională (de forma propoziţiei).21 

Problema rolului referinţei în explicarea semnificaţiei propoziţiilor a generat 
o divizare a modalităţilor de explicare: pe de o parte, unii teoreticieni consideră că 
unitatea de semnificaţie a limbajului trebuie să rămână propoziţia, părţile acesteia, 
cuvintele, neavând nici o semnificaţie în afara propoziţiei, iar în această situaţie 
semnificaţia propoziţiei va fi explicată în termenii teoriei adevărului, pe de altă 
parte, o mare parte a filosofilor consideră că explicarea semnificaţiei propoziţiilor 
trebuie să ţină cont de referinţa extralingvistică a cuvintelor, de obiectele fizice pe 
care le desemnează. Aceste două modalităţi distincte de explicare a semnificaţiei 
propoziţiilor au drept corespondenţă în cadrul teoriei adevărului două tipuri diferite 
de „adevăr-corespondenţă”: unul care ia în considerare referinţa şi consideră 
adevărul ca relaţie între cuvintele propoziţiei şi  entităţile fizice pe care le denotă 
într-un mod univoc (numit fie obiect, fie fapt, fie eveniment), altul care consideră 
adevărul drept proprietate a propoziţiei şi care este înţeles prin intermediul con-
ceptului de satisfacere, unde locul relaţiei stricte dintre cuvânt şi referent este luat 
de proprietatea secvenţelor de obiecte de a da naştere unei propoziţii prin elimi-
narea variabilelor libere. Concepţia lui Tarski despre adevăr se înscrie în cadrul 
ultimei, însă teoria sa nu se aplică limbajelor naturale, ci doar limbajelor construite 

19 Ibidem, p. 267. 
20 Michael Devitt, Kim Sterelny, Limbaj şi realitate. O introducere în filosofia 

limbajului, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 39-40. 
21 Ibidem, p. 40-42. 
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artificial prin intermediul formalizării. Donald Davidson este cel care preia teoria 
formală a adevărului construită de Tarski şi o aplică limbajului natural, considerând 
totodată că aceasta este responsabilă de explicarea semnificaţiilor propoziţiilor fără 
a se lua în considerare rolurile referenţiale ale cuvintelor. Teoria semantică a lui 
Davidson este una mai largă, integrând teoria adevărului tarskiană unei teorii a 
interpretării, prima având rolul central în elaborarea interpretării semnificaţiei 
propoziţiilor unui vorbitor. 

Susţinătorii referinţei în explicarea semnificaţiei propoziţiilor s-au diferenţiat 
şi ei în funcţie de modalităţile de înţelegere a referinţei. Concepţia clasică despre 
referinţă, numită şi „concepţia milliană”,22 considera că semnificaţia unui cuvânt 
este dată în întregime de referinţa acestuia. Această concepţie este astăzi unanim 
respinsă datorită unor dificultăţi imposibil de depăşit,23 între care poate cea mai 
cunoscută este problema propoziţiilor de identitate. Plecând chiar de la această pro-
blemă şi încercând soluţionarea ei, Gottlob Frege introduce în explicarea semnifi-
caţiei unui cuvânt un al doilea termen în afară de referinţă, sensul, definit ca „mod 
de prezentare” al unui obiect, şi care în acelaşi timp determină referinţa. Teoriile 
referinţei fundamentate pe această înţelegere a semnificaţiei cuvintelor au primit 
numele de teorii descriptive ale referinţei. Primii ei susţinători, Frege şi Bertrand 
Russell, au considerat că sensul unui cuvânt este dat de o descripţie definită 
asociată cu cuvântul respectiv, semnificaţia fiind aşadar dată de sensul descripţiei 
respective.24 Teoreticienii moderni ai teoriei descriptive a referinţei, încercând să 
rezolve anumite probleme legate de justificarea asocierii unei anumite descripţii cu 
un cuvânt şi nu a altora, au redefinit sensul ca fiind dat, nu de o descripţie, ci de un 
mănunchi de descripţii care determină referinţa.25 Cei mai influenţi reprezentanţi ai 
acestei concepţii sunt Peter Strawson şi John Searle. Teoriile descriptive ale refe-
rinţei se confruntă însă cu o seamă de dificultăţi, printre care cea mai importantă 
este aceea legată de sarcina epistemică prea mare care se pune pe seama 
utilizatorului limbajului, în sensul că vorbitorul este obligat să-şi cunoască obiectul 
denotat în măsura în care îi asociază descripţia corectă. Utilizarea descripţiilor ar 
presupune, prin urmare, cunoaşterea obiectului denotat, ceea ce în realitate nu se 
întâmplă. Astfel, putem utiliza descripţii corecte chiar dacă suntem ignoranţi în 
privinţa obiectului căruia îi asociem descripţia respectivă. Totodată este posibil să 
utilizăm o descripţie pentru a desemna un anume obiect, dar care, în realitate, se 
referă la un alt obiect. Teoriile descriptive ale referinţei nu pot explica satisfăcător 
fenomenele ignoranţei şi erorii.26 

Ca alternativă la teoriile descriptive au apărut teoriile cauzale ale referinţei,27 
ai căror iniţiatori au fost Saul Kripke şi Keith Donnellan. Modificarea pe care 
acestea o aduc în explicarea semnificaţiilor cuvintelor constă în considerarea 
semnificaţiilor ca depinzând în mod direct de realitatea externă (fizică), şi nu prin 
intermediul unor stări interioare ale individului (descripţiile asociate cu obiectul). 
Teoria cauzală a referinţei va avea două componente: teoria fixării referinţei prin 

22 Ibidem, p. 48. 
23 Ibidem, p. 47-53. 
24 Ibidem, p. 61-64. 
25 Ibidem, p. 65-68. 
26 Ibidem, p. 68-71 şi 73-76. 
27 Ibidem, p. 79-84. 
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care se întemeiază cauzal cuvântul pe obiect, printr-un „botez” (formal sau infor-
mal) realizat în prezenţa obiectului, şi teoria împrumutului referinţei, care explică 
modalitatea prin care cei care nu au participat la botezul obiectului se pot referi la 
acel obiect, şi anume prin intermediul celor legaţi cauzal de obiect. În cadrul 
teoriilor cauzale ale referinţei sensul este dat de lanţul cauzal care se întinde de la 
utilizator la obiect. Teoriile cauzale leagă aşadar limbajul de realitatea extra-
lingvistică în mod direct, spre deosebire de teoriile descriptive ale referinţei care 
lăsau incompletă descrierea modului în care limbajul se relaţionează cu realitatea; 
în virtutea a ce anume descripţiile sunt asociate în mod corect unor obiecte fizice? 

Avându-se în vedere prezenţa dualităţii referinţă/satisfacere în cadrul expli-
caţiilor adevărului, teoreticienii filosofiei limbajului au încercat extinderea teoriei 
tarskiene a adevărului fie în direcţia adăugării referinţei, fie în aceea a eliminării 
acesteia în favoarea conceptului de satisfacere. 

IV. Unul dintre teoreticienii limbajului, care a încercat o reinterpretare a 
concepţiei tarskiene despre adevăr în vederea aplicării acesteia limbajelor naturale 
este Hartry Field. Acesta arată că teoria tarskiană a adevărului trebuie înţeleasă în 
sensul definirii adevărului în termeni de denotare primitivă (denotare, aplicare, 
satisfacere).28 Considerând un limbaj L care conţine variabile (x1, x2,…), nume (c1, 
c2,…), simboluri funcţionale unare (f1, f2,…) şi predicate unare (p1, p2,…), Field 
caracterizează termenii denotării primitive, în funcţie de secvenţe s = (s1, s2,…) de 
obiecte, astfel: 

i. denotaţia variabilei xk va fi reprezentată de obiectul care ocupă poziţia k în 
cadrul unei secvenţe infinite de obiecte; 

ii. denotaţia numelui ck va fi reprezentată de un anume obiect determinat la 
care utilizatorul limbajului respectiv se referă atunci când pronunţă numele 
ck; 

iii. denotaţia simbolului funcţional fk(e) va fi reprezentată de un obiect a care 
îndeplineşte condiţiile: 1) există un obiect b pe care e îl denotă, şi 2) (a,b) 
satisface fk. 

Plecând de la termenii denotării primitive adevărul va fi definit recursiv astfel: 
i. Pk(e) este adevărat dacă şi numai dacă 1) există un obiect a  pe care e  îl 

denotă, şi 2) Pk  se aplică lui a; 
ii. ∼e este adevărată dacă şi numai dacă e  nu este adevărată; 

iii. e1∧e2 este adevărată dacă şi numai dacă e1 este adevărată, şi e2 este 
adevărată; 

iv. ∀xk(e) este adevărată dacă şi numai dacă pentru orice secvenţă de obiecte 
care diferă de s  în cel mult poziţia k, e  este adevărată; 

v. O  propoziţie este adevărată dacă şi numai dacă ea este adevărată pentru 
orice secvenţă  s  de obiecte. 

Field consideră că prin această interpretare teoria lui Tarski reduce adevărul 
nu la un concept semantic (cel de satisfacere) definit anterior în termenii limbajului 
obiect, ci la alte trei noţiuni semantice ce urmează a fi clarificate ulterior prin supli-
mentarea teoriei tarskiene astfel reinterpretată cu o teorie a referinţei de genul celei 

28 Hartry Field, Tarski’s Theory of Truth, în „Journal of Philosophy”, Vol. 69, 
13/1972, p. 348-351. 
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cauzale elaborate de Kripke.29 Teoria explică adevărul unei propoziţii în termenii 
caracteristicilor semantice ale componentelor primitive ale propoziţiilor, adică în 
termenii a ceea ce înseamnă pentru nume să denote ceva (cazul variabilelor este 
similar numelor, întrucât primele sunt tratate ca „nume temporare”), a ceea ce 
înseamnă pentru un predicat să se aplice la ceva, şi a ceea ce înseamnă pentru un 
simbol funcţional să fie satisfăcut de anumite n-tupluri de obiecte. Pornind de la 
acestea, putem introduce expresia de „denotare primitivă” înţeleasă astfel: fiecare 
nume denotă primitiv un obiect determinat; fiecare predicat denotă primitiv obiec-
tul la care predicatul se aplică; fiecare simbol funcţional denotă primitiv obiectele 
care satisfac funcţia respectivă; nici o expresie complexă nu denotă primitiv vreun 
obiect. 

Înţeleasă astfel teoria tarskiană a adevărului are avantaje evidente în special 
în ceea ce priveşte aplicarea ei la limbajele naturale.30 În primul rând, prin conside-
rarea ca „purtători” ai adevărului propoziţiile-reprezentanţi (sentence-tokens) şi nu 
propoziţiile-tip (sentence-types), noua teorie poate explica şi propoziţiile ambigue, 
a căror semnificaţie nu este dată doar de forma lor, aşa cum cerea Tarski, şi care 
sunt specifice limbajelor naturale. Totodată, un alt avantaj îl constituie faptul că 
teoria rămâne valabilă chiar dacă sunt introduşi ulterior alţi termeni pe care teoria 
trebuie să-i explice. Astfel vocabularul teoriei nu trebuie fixat anterior într-un mod 
riguros, ci doar la nivelul structurii sale, adică al categoriilor semantice pe care le 
conţine (nume, predicat unar, etc.). 

V. Situându-se pe o poziţie diametral opusă lui Field în ceea ce priveşte 
recursul la realitatea extralingvistică în vederea definirii adevărului, Donald Davidson 
propune o concepţie holistică asupra înţelegerii atât a adevărului, cât şi a semnifi-
caţiei, păstrând, în cadrul explicaţiei adevărului conceptul de satisfacere şi conside-
rându-l irelevant în înţelegerea adevărului şi semnificaţiei pe cel de referinţă. 
Considerând cuvintele ca având sens doar în cadrul propoziţiilor şi propoziţiile 
având semnificaţie doar în cadrul limbajului, în corelaţie cu celelalte propoziţii, 
Davidson construieşte o teorie a semnificaţiei sub forma teoriei tarskiene a adevă-
rului pe care o transpune într-o teorie a interpretării, formulând aşa-numitul concept 
de interpretare radicală, aceasta nefiind altceva decât procesul de înţelegere a spuselor 
cuiva care se exprimă într-un limbaj prin intermediul unei teorii a semnificaţiei, 
construită în metalimbaj. Astfel, teoria respectivă trebuie să aibă drept consecinţe 
toate propoziţiile de forma „S are semnificaţia p”, unde „S” reprezintă descripţia 
propoziţiei din limbajul în chestiune, iar „p”, propoziţia însăşi sau traducerea 
acesteia, care dă totodată semnificaţia lui „S”. Davidson concepe propoziţia „S are 
semnificaţia p” ca fiind echivalentă extensional cu schema adevărului tarskiană „s 
este adevărată dacă p”.31 În consecinţă teoria semnificaţiei trebuie să producă 
semnificaţia pentru infinitatea propoziţiilor unui limbaj, la fel cum un vorbitor 
trebuie să fie capabil să înţeleagă (să interpreteze) infinitatea propoziţiilor pe care 
le poate spune alt vorbitor. Atât teoria semnificaţiei, cât şi cel ce interpretează trebuie 
să plece de la o listă finită de primitive semantice, iar această listă este oferită de 

29 Ibidem, p. 366-367. 
30 Ibidem, p. 351-354. 
31 Donald Davidson, Truth and Meaning, în Inquiries into Truth and Interpretation, 

Oxford University Press, 2003, p. 21-24. 
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teoria tarskiană a adevărului, care, prin mijloace finite, defineşte adevărul pentru 
infinitatea propoziţiilor unui limbaj. Prin urmare,  pentru orice propoziţie „S” a 
unui limbaj, teoria semnificaţiei davidsoniană trebuie să producă o T-propoziţie (o 
instanţiere a schemei tarskiene a adevărului) de forma „S este adevărată dacă p”, 
unde „s” este descripţia propoziţiei respective, iar „p” propoziţia respectivă (sau 
traducerea ei), care dă condiţiile de adevăr ale  propoziţiei descrise si prin aceasta 
semnificaţia ei. Se inversează astfel modelul explicativ tarskian, care pornea de la 
semnificaţie şi definea adevărul, Davidson considerând adevărul oarecum ca ter-
men primitiv, pe baza lui explicându-se semnificaţia. Însă nemaifiind presupusă 
semnificaţia, care în cazul teoriei tarskiene asigura identitatea de sens între expresiile 
limbajului şi traducerile acestora din metalimbaj,32 Davidson va trebui să pună 
anumite constrângeri asupra T-propoziţiilor pentru ca acestea să ofere interpretări 
corecte ale propoziţiilor din limbajul obiect şi nu anomalii de genul Zăpada este 
albă este adevărată dacă şi numai dacă iarba este verde, care deşi este corectă din 
punct de vedere al valorii de adevăr, este falsă din punct de vedere al teoriei semni-
ficaţiei (nu se poate spune că propoziţia Iarba este verde reprezintă semnificaţia 
propoziţiei Zăpada este albă). 

O altă modificare propusă de Davidson faţă de teoria lui Tarski este relati-
vizarea teoriei la timp şi vorbitor pentru a se explica în mod corespunzător 
expresiile cu indexicali. „Convenţia T” aplicată teoriei semnificaţiei davidsoniene 
necesită însă anumite ajustări în ceea ce priveşte forma T-propoziţiilor. Datorită 
caracteristicilor speciale ale limbajelor naturale, adevărul trebuie relativizat în 
funcţie de vorbitor şi timp. Astfel T-propoziţiile capătă următoarea formă: s este o 
propoziţie adevărată exprimată de vorbitorul v la timpul t dacă şi numai dacă p. 
Relativizarea adevărului pentru limbajele naturale la vorbitor şi timp poate părea 
similară relativizării adevărului la un domeniu definit sau la un model realizată de 
Tarski, însă între cele două teorii ale adevărului, cea tarskiană şi cea davidsoniană, 
există o diferenţă fundamentală în ceea ce priveşte utilitatea acestora. În timp ce 
adevărul definit de Tarski este specific limbajelor artificiale, adevărul definit de 
Davidson caracterizează limbajele naturale. Ca atare verificarea instanţierilor 
„Convenţiei T” (T-propoziţiile) va implica doar mijloace logic-formale în cazul 
teoriei tarskiene, în timp ce verificarea T-propoziţiilor în teoria lui Davidson va fi, 
prin implicarea vorbitorului şi timpului, empirică. T-propoziţiile în cadrul teoriei 
lui Davidson vor fi aşadar propoziţii analitice, dar în acelaşi timp empirice, contin-
gente. Acest lucru va fi arătat de Davidson prin intermediul includerii structurii 
formale a teoriei semnificaţiei (structură preluată din teoria tarskiană a adevărului) 
într-o teorie mai largă a interpretării radicale.33 

Considerarea adevărului ca termen primitiv este transpusă în cadrul interpre-
tării radicale în principiul îngăduinţei: interpretarea spuselor unui vorbitor trebuie 
să plece de la premisa că acesta doreşte să exprime propoziţii adevărate.34 Pornin-
du-se de la evidenţa că vorbitorul rosteşte propoziţii adevărate pot fi cunoscute 
ulterior semnificaţia acestora, cadrul extern în care se rostesc propoziţii adevărate, 
dar şi convingerile (atitudinile) care se află în spatele rostirii acestor propoziţii, 

32 Idem, Radical Interpretation, în op. cit., Oxford University Press, 2003, p. 134-135. 
33 Idem, In Defence of Convention T, în Inquiries into Truth and Interpretation, 

Oxford University Press, 2003, p. 74-75. 
34 Idem, Radical Interpretation, în op. cit., Oxford University Press, 2003, p. 135-136. 
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convingeri care conform aceluiaşi principiu al îngăduinţei trebuie să fie coerente, 
cu alte cuvinte, să alcătuiască în sistem atitudinal coerent. Rolul esenţial al inter-
pretării radicale se dovedeşte în cazul înţelegerii unui limbaj străin fără vreo 
cunoaştere anterioară a semnificaţiilor propoziţiilor sau a convingerilor vorbitorului. 
Într-un asemenea caz, va avea loc o punere în corespondenţă a propoziţiilor consi-
derate adevărate ale vorbitorului cu propoziţiile celui ce interpretează, în acelaşi 
timp ţinându-se cont de contextul extern în care propoziţia considerată adevărată 
este rostită.35 Prin cunoaşterea condiţiilor de adevăr ale propoziţiilor se cunoaşte în 
fapt semnificaţia acestora, iar cunoscând semnificaţia propoziţiei este posibilă 
interpretarea acesteia. Prin urmare, prima dificultate, legată de obţinerea unor 
propoziţii analitice şi contingente în acelaşi timp este rezolvată de Davidson prin 
postularea principiului îngăduinţei, conform căruia orice vorbitor are ca „poruncă 
internă” atitudinea de a rosti propoziţii adevărate. Interpretarea, aşadar, porneşte de 
la cunoaşterea condiţiilor de adevăr ale propoziţiilor rostite de un vorbitor, şi deci 
de la cunoaşterea semnificaţiilor propoziţiilor rostite de acesta, iar apoi trece la 
cunoaşterea convingerilor acestuia având în vedere întotdeauna întreg sistemul 
atitudinal al vorbitorului. Prin aceasta interpretarea trebuie să ţină cont atât de 
dispoziţiile interne ale vorbitorului (convingerile) cât şi de condiţiile externe în 
care sunt rostite propoziţiile adevărate,36 obiecte mediului extern care aparţin 
contextului rostirii propoziţiilor adevărate fiind considerate obiecte ale convingerii. 

Prin dubla relaţionare a interpretării, de atitudini şi de circumstanţele externe 
, este soluţionată şi problema constrângerilor ce trebuie puse asupra T-propoziţiilor 
pentru ca acestea să ofere interpretări corecte. Corectitudinea T-propoziţiilor este 
asigurată pe de o parte de o serie de constrângeri formale, ce se referă la caracte-
ristica de teorie axiomatizată pe care trebuie să o aibă teoria semnificaţiei, T-
propoziţiile constituind de fapt teoreme în cadrul acesteia. Pe de altă parte, o a doua 
grupă de constrângeri sunt de natură materială, acestea referindu-se atât la cores-
pondenţa dintre convingeri şi circumstanţele externe ale exprimării unei propoziţii 
adevărate, cât şi la consistenţa dintre obiectele convingerilor la care vorbitorul unei 
propoziţii adevărate se referă şi obiectele convingerilor celorlalţi membri ai comu-
nităţii căreia vorbitorul aparţine.37 

Teoria semnificaţiei elaborată de Davidson sub forma unei teorii a interpre-
tării defineşte conceptele semantice fără a apela la conceptul de referinţă, definirea 
acestuia nefiind necesară pentru explicarea unor concepte semantice, precum sem-
nificaţia sau adevărul. Referinţa relaţionată la cuvinte este înlocuită cu conceptul de 
satisfacere raportat la propoziţiile deschise (funcţiile propoziţionale), Conceptul de 
satisfacere este postulat ca termen primitiv, el având un rol teoretic în explicarea 
adevărului, acesta din urmă fiind conceptul „observabil” la nivelul comportamentului 
uman. Această explicaţie este considerată de Davidson similară celei din fizică 
atunci când se explică fenomenele macroscopice prin intermediul unor elemente 
structurale neobservabile a căror existenţă este postulată.38 

35 Idem, Truth and Meaning, în op. cit., p. 35. 
36 Idem, Thought and Talk, în Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford 

University Press, 2003, p. 161-162. 
37 Idem, Belief and the Basis of Meaning, în Inquiries into Truth and Interpretation, 

Oxford University Press, 2003, p. 151-153. 
38 Donald Davidson, Reality without Reference, în Mark Platts (ed.), Reference, Truth 

and Reality: Essays on the Philosophy of Language, Londra, Routledge & Kegan, 1980,  
p. 136-137. 
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În cadrul teoriei lui Davidson legătura dintre limbaj şi realitate capătă forma 
raportului dintre atitudini (propoziţionale) şi comportament lingvistic, iar această 
legătură este asigurată indirect, prin intermediul T-propoziţiilor.39 Acestea însă 
trebuie supuse unor constrângeri atât formale cât si materiale pentru a furniza 
interpretări corecte ale propoziţiilor unui limbaj. Constrângerile formale sunt date 
de caracteristica sistemică a teoriei semnificaţiei, caracteristică ce se regăseşte şi în 
proprietăţile structurale (sintactice) ale propoziţiilor exprimate de vorbitor, în timp 
ce constrângerile materiale sunt date de relaţia complexă dintre comportamentul 
lingvistic al vorbitorului şi contextul exterior, relaţie ce permite descrierea şi 
înţelegerea comportamentului acestuia în termeni intenţionali (atitudinali).40     

VI. O interpretare specială a teoriei tarskiene a adevărului cu privire la rolul 
acesteia în explicarea adevărului în cadrul limbajelor naturale este cea exprimată de 
Scott Soames, conform căruia concepţia lui Tarski nu este altceva decât o variantă 
semantică a perspectivei deflaţioniste asupra adevărului.41 Potrivit perspectivei 
deflaţioniste adevărul este neutral din punct de vedere ontologic şi epistemologic şi 
se caracterizează prin postularea echivalenţei dintre afirmaţia unei propoziţii că 
este adevărată şi afirmaţia pe care o face însăşi propoziţia (aşa-numitul principiu al 
discotaţiei42. Deşi adevărul tarskian este coextensiv cu noţiunea comună de adevăr 
aceasta nu înseamnă că cele două concepte sunt sinonime. Scott Soames consideră 
că purtătorii celor două noţiuni sunt diferiţi. În timp ce adevărul tarskian se aplică 
propoziţiilor (sentences), adevărul limbajelor naturale se aplică convingerilor 
(propositions), şi doar secundar propoziţiilor limbajelor arbitrare.43 Tarski oferă o 
definiţie stipulativă care introduce restrictiv predicatul „adevărat” destinat în primul 
rând unei utilizări teoretice, în limitele unui domeniu determinat. O caracteristică 
evidentă a definiţiei tarskiene este aceea că relaţionează adevărul propoziţiilor de 
proprietăţile semantice ale părţilor lor, ceea ce furnizează instrumentele necesare 
pentru investigaţiile sistemice metateoretice ale propoziţiilor din limbajul-obiect şi 
oferă bazele definirii adevărului logic şi a consecinţei logice. Dincolo însă de aceste 
avantaje teoretice, definiţia tarskiană nu oferă şi înţelesul a ceea ce înseamnă sem-
nificaţia adevărului aşa cum apare aceasta în limbajul natural. 

Diferenţa de semnificaţie între adevărul tarskian şi cel comun este demons-
trată de Soames prin intermediul a patru argumente, pornindu-se de la asumarea 
faptului că adevărul limbajelor naturale se aplică judecăţilor, în timp ce în cazul 
teoriei lui Tarski adevărul reprezintă proprietatea propoziţiilor. 

i. Propoziţia din metalimbaj, X este adevărată, nu are aceeaşi semnificaţie 
cu propoziţia din limbajul-obiect, p, al cărei nume este X.44 Fie, spre 
exemplu, următoarea instanţă a schemei T: „Pământul este rotund” este 
adevărată dacă şi numai dacă Pământul este rotund. Dacă „Pământul este 
rotund” este adevărată are aceeaşi semnificaţie cu Pământul este rotund, 
atunci cele două propoziţii ar trebui să exprime aceeaşi judecată şi, deci, 

39 Ibidem, p. 137-138. 
40John McDowell, Physicalism and primitive denotation: Field on Tarski, în op. cit., 

p. 121-122.  
41 Scott Soames, Understanding Truth, op. cit., p. 229. 
42 Michael Devitt, Kim Sterelny,  op. cit., p. 192. 
43Scott Soames, Understanding Truth, op. cit., p. 238-239.  
44 Ibidem, p. 240. 
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oricine este convins de adevărul primei trebuie să fie convins şi de adevărul 
ultimei. În fapt, cineva care nu cunoaşte limba română sau care nu cunoaşte 
semnificaţia propoziţiei Pământul este rotund ar putea fi convins de adevărul 
oricăreia dintre cele două propoziţii fără să aibă aceeaşi convingere şi 
despre cealaltă. Altfel spus nu există nici o bază logică, în afara cunoaşterii 
anterioare a semnificaţiei propoziţiei din limbajul-obiect, pentru a infera de 
la convingerea asupra uneia la convingerea asupra celeilalte. 

ii. Instanţierile schemei T  nu definesc adevărul din limbajele naturale.45 Fie 
următoarele două propoziţii: 1) „Zăpada este albă” este adevărată în limba 
română dacă şi numai dacă zăpada este albă, şi 2) „Zăpada este albă” în 
limbajul meu dacă şi numai dacă zăpada este albă. Să presu-punem că 
limbajul meu este limba română însă eu nu ştiu că termenul română se 
referă la limbajul meu. Acest lucru nu este imposibil întrucât pot înţelege o 
serie de propoziţii care ştiu că aparţin limbii române, dar nu ştiu că limba 
română desemnează chiar limba ale cărei propoziţii le înţeleg. În această 
situaţie convingerile mele cu privire la propoziţiile (1) şi (2) vor fi diferite. 
Astfel voi fi convins de adevărul propoziţiei (2), dar nu şi de acela al 
propoziţiei (1). 

iii. Definiţia predicatului „adevărat în L” dată de Tarski diferă substanţial în 
ceea ce priveşte semnificaţia de predicatul „adevărat în L” din limbajele 
naturale.46 Astfel, T-propoziţiile care conţin cele două predicate poartă 
informaţii diferite. Fie două T-propoziţii de forma: 1) X este adevărată în L 
dacă şi numai dacă p şi 2) X este T în L dacă şi numai dacă p, propoziţia 
(1) conţinând predicatul adevărat din limbajul natural, în timp ce propoziţia 
(2) conţine predicatul T introdus de Tarski. Fără a cunoaşte semnificaţia lui 
p din propoziţia (1) putem spune ceva despre semnificaţia lui X, în timp ce 
în propoziţia (2) înţelegerea predicatului T ca „adevărat” depinde de 
cunoaşterea anterioară a semnificaţiei lui p. Fie, spre exemplu, p = Pământul 
este rotund, despre a cărei semnificaţie nu ştim nimic. Din propoziţia (1) 
putem trage concluzii cu privire la semnificaţia lui Pământul este rotund, 
în sensul că aceasta nu semnifică în L că Pământul nu este rotund. Dimpo-
trivă, în propoziţia (2) nu putem trage nici o concluzie cu privire la propo-
ziţia în cauză întrucât definiţia predicatului T ca „adevărat” este depen-
dentă de o cunoaştere anterioară a semnificaţiei propoziţiei din limbajul-
obiect. 

iv. Diferenţa de semnificaţie dintre cele două predicate are drept consecinţă 
faptul că în timp ce noţiunea comună de adevăr poate juca un rol 
fundamental în interpretarea semantică a propoziţiilor, conceptul tarskian 
de adevăr nu are un asemenea rol.47 

După Soames, ceea ce este caracteristic noţiunii de adevăr din limbajul natural 
este faptul că aceasta este conectată conceptual cu noţiunea de semnificaţie într-o 
modalitate în care face toate instanţele schemei de forma dacă X semnifică în L  p,  
atunci X este adevărată în L  dacă şi numai dacă p  triviale, a priori necesare. Cum 
propoziţiile exprimă întotdeauna convingeri, iar acestea din urmă sunt purtătorii 

45 Ibidem, p. 240-243. 
46 Ibidem, p. 104-105 şi 243. 
47 Ibidem, p. 244. 
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adevărului, rezultă că schema anterioară capătă următoarea formă: dacă propoziţia 
X exprimă convingerea p în L, atunci convingerea exprimată de propo-ziţia X  în L 
este adevărată dacă şi numai dacă p. Însă instanţele acestei scheme îşi moştenesc 
evidenţa din trivialitatea şi necesitatea a priori a instanţelor următoarei scheme ce 
caracterizează adevărul convingerilor: convingerea p este adevărată dacă şi numai 
dacă p. Consecinţa acestei scheme este faptul că informaţia despre semnificaţie 
exprimată prin enunţurile care dau condiţiile de adevăr ale propoziţiilor vine şi este 
explicată prin implicita angajare la nivelul convingerilor, „purtătorii” noţiunii comune 
de adevăr. La Tarski noţiunea de adevăr, fiind aplicată propoziţiilor, presupune 
cunoaşterea anterioară a semnificaţiei. 

VII. Încercările teoreticienilor filosofiei limbajului de a transpune teoria 
tarskiană a adevărului în cadrul limbajului natural au drept consecinţă faptul că 
aceste transpuneri conduc la modificarea teoriei lui Tarski fie în ceea ce priveşte 
natura adevărului, fie în aceea a purtătorilor acestuia. În ceea ce priveşte a doua 
problemă, diferenţele sunt radicale. Nici una dintre cele trei teorii prezentate nu 
păstrează ca purtători ai adevărului propoziţia-tip, ci aceştia devin, fie propoziţiile-
reprezentant, la Field, fie convingerile, la Soames; o situaţie specială apare la 
Davidson pentru care adevărul este exprimat concomitent atât printr-o convingere 
(atitudine propoziţională), cât şi printr-o propoziţie-reprezentant, care în acelaşi 
timp exprimă semnificaţia convingerii adevărate. Referitor la natura adevărului, la 
Field odată cu introducerea referinţei în vederea explicării adevărului, acesta din 
urmă nu mai reprezintă o proprietate a limbajului, ca la Tarski, ci devine o relaţie 
între propoziţiile-reprezentant ale unui vorbitor şi obiectele extralingvistice la care 
acestea se referă. Davidson păstrează adevărul tarskian ca proprietate, dar întrucât 
adevărul devine primitiv în raport cu semnificaţia, adevărul este în primul rând o 
proprietate a convingerilor (a propoziţiilor mentale ale vorbitorului), ceea ce are 
drept rezultat formularea principiului îngăduinţei. Totodată însă, prin explicarea 
semnificaţiei plecând de la adevărul convingerilor, Davidson elimină referinţa din 
explicarea adevărului, păstrând conceptul de satisfacere. Un caz special este concepţia 
lui Soames, pentru care conceptul de adevăr aşa cum este definit de Tarski este 
complet diferit de adevărul comun, cel din limbajele naturale. 

Dintre cele două probleme legate de explicarea adevărului se poate spune că 
simptomatică pentru faptul că adevărul tarskian este diferit de adevărul limbajelor 
naturale este problema purtătorilor adevărului. Astfel, adevărul în limbajul natural 
depinde de vorbitor, iar de aici rezultă că cele două tipuri de entităţi care pot fi 
purtători ai adevărului sunt fie propoziţiile mentale (convingerile), fie propoziţiile-
reprezentant. Propoziţiile-tip, cele pe care Tarski le consideră purtători ai adevărului, 
sunt de fapt clase (tipuri) de propoziţii-reprezentant. Prin urmare, propoziţia-tip 
„Eu alerg pe stradă” ce aparţine limbajului natural numit „limba română” include 
o infinitate de propoziţii-reprezentant  „Eu alerg pe stradă” rostite (inscripţionate) 
de diferiţi vorbitori în anumite situaţii concrete de timp şi spaţiu. Dacă am consi-
dera că propoziţiile-tip sunt purtători ai adevărului atunci acestea ar trebui considerate 
ca existând independent de vorbitor şi deţinătoarele unui statut ontologic aparte. 
Dar aceasta ar însemna şi considerarea adevărului ca fiind independent de vorbitor, 
ceea ce ar duce la o poziţie realistă asupra adevărului contravenind poziţiei 
tarskiene. Pe de altă parte propoziţiile-tip sunt conţinuturi ale propoziţiilor mentale 
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(convingerilor) vorbitorului, primele devenind în acest caz secundare ca purtători ai 
adevărului în raport cu celelalte. Şi în acest caz, considerarea propoziţiilor-tip ca 
primare în ceea ce priveşte adevărul ar duce la trecerea în plan secund a propo-
ziţiilor mentale ale vorbitorului, care ar „reproduce” propoziţiile-tip „eterne” (exte-
rioare mentalului vorbitorului), cu aceleaşi consecinţe ca mai sus.  

Concepţia lui Tarski despre adevăr este aşadar specifică propoziţiilor inde-
pendente de vorbitor dar în acelaşi timp neutră din punct de vedere ontologic şi 
epistemologic. Rezultă de aici două posibile explicaţii: 1) fie concepţia tarskiană 
despre adevăr este caracteristică doar limbajelor artificiale pentru care a fost elabo-
rată, în cazul limbajelor naturale nefiind eficientă datorită dificultăţilor expuse de 
Tarski; 2) fie concepţia lui Tarski despre adevăr reprezintă o variantă semantică a 
perspectivei deflaţioniste asupra adevărului, aşa cum crede Soames. Cu privire la 1), 
rămâne însă neelucidată problema identităţii de semnificaţie dintre adevărul tarskian 
şi cel al limbajului natural. Teoriile lui Field şi Davidson, deşi pornesc de la con-
cepţia tarskiană asupra adevărului, produc modificări ulterioare în cadrul teoriei 
spre a o adapta limbajului natural. 
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TARSKI’S CONCEPTION OF TRUTH AND NATURAL LANGUAGE  

ABSTRACT 

Though Alfred Tarski accomplishes a theory of truth just for formalized languages, 
the author alleges the identity of the meaning between truth of own semantic conception 
and notion of truth in its common-sense and everyday usage. Applying Tarski’s theory of 
truth to natural languages, some achievements of philosophy of language by Hartry Field 
and Donald Davidson, though they start from Tarski’s theory of truth, change it to fit 
colloquial language. Therefore, either Tarski’s theory of truth is fitted just for formalized 
languages, or, another one possible interpretation, it is a semantic version of deflationism, 
as Scott Soames maintains. The aim of this paper is to analyze if it’s possible to extend 
Tarski’s conception of truth to colloquial language and, at the same time, if Tarski’s truth 
has the same meaning with the notion of truth of natural languages. 
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Filosofie socială 
 
 

DEMOCRAŢIE – AUTORITATE – DICTATURĂ 
ÎN DIALECTICA ACTUALĂ A VIEŢII SOCIALE  (I) 

 
Ion TUDOSESCU 

 
 
 
Termenii de democraţie, autoritate, dictatură exprimă o tipologie complexă 

de raporturi organizaţionale ce configurează un organism social. Dacă termenii 
limită ai acestei triade, respectiv cei de dictatură şi democraţie au referinţă în tipo-
logii de raporturi sociale ce se exclud şi nu interferează între ele, termenul mediu, 
cel de autoritate, se referă la continuitatea triadei, intervenind în celelalte două, 
sugerând rigoarea unei ordini sociale, condiţionarea stabilităţii organizaţionale a 
unei societăţi, manifestarea ei ca întreg, ca totalitate omogenă. 

Simplificând problema (ordinii sociale) este de remarcat un adevăr de noto-
rietate că democraţia desemnează o ordine în care puterea de decizie asupra 
actului în procesul social o are majoritatea – în primul rând producătorii de bunuri 
şi valori şi lucrătorii din sfera serviciilor – iar dictatura desemnează o ordine în 
care decizia aparţine minorităţii, de regulă posesorilor principalelor mijloace de 
producţie şi de capital şi managerilor acestora, care-şi arogă dreptul de a dispune de 
beneficiul ordinii unui organism social. Uneori, poziţia de comandă a acestei mino-
rităţi fiind asumată de grupuri restrânse ale corpului social, la limită reprezentate de 
un singur individ sau de un grupuscul al acestuia. 

Este de dedus din configuraţia acestei scheme structurale, simplificate la 
maximum, a sistemului organizaţional al societăţii, că democraţia avantajează cla-
sele şi păturile sociale mai largi ale unui corp social, iar dictatura avantajează o 
categorie elitară din punct de vedere social a acestui corp şi funcţionează în defa-
voarea populaţiei majoritare – de regulă asuprite şi uneori chiar oprimate de către 
elita ce-şi asumă atribuţii comunitare. 

Într-o formulă aproape unanim utilizată în limbajul sociologic şi politologic 
comun, se poate reţine ideea că opoziţia dintre democraţie şi dictatură este asi-
milată ca opoziţie între democraţie şi aristocraţie – indiferent dacă aceasta din 
urmă a intervenit oligarhic în istoria socială ca aristocraţie sclavagistă, feudală, 
burgheză sau muncitorească, iar, începând din epoca modernă, într-o variantă mai 
complexă, ca aristocraţie burghezo-moşierească sau burghezo-democrată. 

Asemănător, democraţia a reprezentat puterea demosului (în accepţie clasică), 
dar şi puterea exercitată de pături largi ale populaţiei, cuprinzând, începând din epoca 
modernă, de la reprezentanţii clasei producătorilor de bunuri şi valori până la cei ai 
micilor proprietari de mijloace de producţie, ai intelectualilor, func-ţionarilor şi 
chiar ai unor segmente ale marilor proprietari – care-şi asumă idealuri de realizare 
comune cu cele ale majorităţii corpului social. Exercitarea puterii majorităţii 
înfăptuindu-se organizaţional pe cale parlamentară (selectată electiv prin 
funcţionarea principiului pluripartidismului). 
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Configuraţia şi aria de cuprindere a ceea ce s-ar  numi forţele democratice 
într-o societate este, aşadar, foarte elastică – fapt evidenţiat cu atât mai mult în 
epoca contemporană, mai ales în condiţiile în care atât democraţia, cât şi dictatura 
nu mai sunt atât de clasă, cât, mai ales, fie una liberală sau social-democrată (şi, 
eventual, creştin-democrată), în cazul democraţiei, fie una personală sau a unor 
grupuri restrânse de interes (de regulă, în contradicţie flagrantă cu interesele marii 
majorităţi a populaţiei) în cazul dictaturii. 

Situaţii de dictatură personală sau de grup au fost bine cunoscute în secolul al 
XX-lea, remarcându-se în mod deosebit, în această privinţă, dictatura fascistă şi 
dictatura comunistă (ne referim cu precădere la condiţia social-politică a unor 
întinse zone de pe continentul european şi a celor de răspândire a civilizaţiei de tip 
european în alte continente – amerindian, asiatic, african). În afara acestor dictaturi 
de tip clasic ale secolului al XX-lea, în acest secol au mai coexistat şi coexistă 
democraţii şi dictaturi (îndeosebi de tip asiatic, african, sud-american) şi, în anu-
mite limite, chiar europene, care fie s-au instituit în jurul unui autocrat de sorginte 
demagogic-populară, fie au înflorit prin devianţă de la principiile democratice prin 
suprasolicitarea autoritarismului şi izolarea grupului de putere de masa largă a 
populaţiei. 

Iar în ce priveşte democraţiile parlamentare ale secolului al XX-lea, sunt de 
amintit cele în care s-au respectat principiile pluripartidismului în alegerea parla-
mentului (sau camerei reprezentanţilor) şi separaţiei puterilor (în stat), ale economiei 
de piaţă şi liberei iniţiative, care au aplicat şi aplică – mai accentuat sau mai puţin 
accentuat – şi principiile libertăţii individului şi drepturilor omului, ale egalităţii în 
faţa legii şi egalităţii de şansă în materie de personalizare şi realizare umană. Cele 
mai avansate şi, în felul lor, model de trăire democratică fiind din acest punct de 
vedere democraţiile occidentale (vestice şi nord-vestice europene, nord americane 
şi, în ultima vreme, est-asiatice) care au asigurat popoarelor în care funcţionează 
niveluri înalte de dezvoltare economico-socială şi, corespunzător, tuturor membrilor 
societăţii, niveluri şi moduri superioare de vieţuire în materie de personalizare şi 
realizare umană. 

Apreciind situaţia organizaţională a societăţilor lumii contemporane, se constată 
că au cea mai mare răspândire democraţiile europene şi euro-atlantice, iar numărul 
dictaturilor se află în restrângere accentuată (aceasta fiind, de altfel, o caracteristică 
a noii ordini internaţionale), fiind eliminate în Europa şi America de nord, precum 
şi într-o mare parte din zonele celorlalte continente. În mare parte, datorită trium-
fului aplicării principiilor libertăţii individului şi ale drepturilor omului în practica 
relaţiilor internaţionale. Problemele importante care se pun acum la nivel global sunt 
cele ale adâncirii democratismului parlamentar şi, în aceeaşi măsură, a eliminării 
regimurilor dictatoriale de orice fel, precum şi cele privind crearea unor raporturi 
de egalitate în drepturi a tuturor naţiunilor şi, respectiv, pe acelaşi plan, cele ale 
sprijinirii procesului (obiectiv) de integrare (politică) zonală (în condiţiunile con-
servării identităţilor în plan spiritual şi valoric) şi de modernizare economică. 

Funcţionarea comunităţilor zonale (continentală, în cazul Europei) este asigurată 
de structuri organizaţionale comune (ceea ce presupune un proces de limitare parţială 
a suveranităţii statelor integrate, în favoarea întregului comunitar în care acestea se 
integrează). Astfel încât, pe lângă parlamentele statelor integrate funcţionează şi un 
parlament comun – din dispoziţia căruia urmează să funcţioneze şi organisme 
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executive şi judecătoreşti comune (unele deja existente), acestea exercitându-se pe 
aceleaşi principii democratice specifice lumii contemporane (în esenţă, principiile 
statului de drept). 

a. Determinism stilistic în vieţuirea democratică 

Tipul de democraţie sau de dictatură depinde în mare măsură şi de anumite 
condiţionări stilistice, de tipologia paradigmelor (matricilor) valorice ale fiecărei 
comunităţi umane. Această diferenţiere funcţionează nu numai la nivelul tipologiei 
civilizaţiilor ci şi la cel al tipologiei comunităţilor etnice care practică acelaşi tip de 
civilizaţie. De exemplu, în materie de opţiune organizaţională nu numai civilizaţiile 
europene se disting de cele asiatice sau africane, dar şi în cadrul aceleiaşi civilizaţii 
apar diferenţieri în funcţie de determinismele stilistice între diverse comunităţi 
etnice. De exemplu, nu se poate gândi şi percepe o democraţie românească actuală 
asemănătoare cu cea germană, franceză, rusească, maghiară sau suedeză etc. Deoa-
rece în fiecare caz în parte operează alt determinism stilistic. 

În general, pe măsură ce ne deplasăm spre vestul Europei, modelul de democraţie 
al etniilor trăitoare în această regiune a continentului este marcat de pragmatism şi 
pozitivism în gândire şi acţiune. În timp ce, deplasându-ne spre est, se constată 
prezenţa unui contemplativism şi a unui spiritualism. Dacă în primul caz predomină 
ideologii cultice bazate pe raţionalism de sorginte scolastică, în al doilea caz pre-
domină ideologii de sorginte mistică sau, în orice caz, mitologică orientală – fapt 
ce se manifestă, de pildă, prin gradul de religiozitate – mai ridicat în estul Europei 
şi mai diminuat în vestul european. 

Particularitatea constă în faptul că în zona europeană de trăire românească, 
unde civilizaţiile de tip european vestic şi cele tip european estic se întâlnesc, 
respectiv, cea de tip holist răsăritean, în care valoarea scop este comunitatea şi 
valoarea mijloc este individul, se întâlneşte cu cea de tip umanist apusean, în care 
valoarea scop este individul uman, iar valoarea mijloc este comunitatea (întregul 
comunitar). Din această cauză, la români, sunt accentuat prezente în aria valorică 
valori ca patriotismul şi naţionalismul (uneori de factură holistă), alături de 
valori ca individualismul şi raţionalismul (valori de factură umanistă). Primele 
dintre acestea decurgând dintr-o atitudine contemplativă (de factură răsăriteană), 
iar celelalte dintr-o atitudine pragmatică (de factură apuseană). De aici rezultă 
înclinaţia românului atât pentru contemplativism, cât şi pentru pragmatism – la noi 
împletindu-se holismul şi umanismul în structurarea matricii stilistice.  

Această sinteză stilistică explică de ce democratismul românesc nu poate fi 
identic celor germanic, francez, suedez, american – pentru români având situare 
centrică (scop) atât omul (ca individ), cât şi comunitatea şi funcţionalitate de mijloc 
atât individul, cât şi totalitatea etnică. Chiar şi în condiţiile integrării europene 
(proces care se produce accelerat în aceste decenii de început ale secolului al XXI-lea), 
românii nu-şi pierd etnicitatea, spiritul comunitar şi înclinaţia spre contemplativ, 
spre identitate psiho-spirituală şi de factură holistă. De aceea, nu poate fi aplicabil 
modelul democratic suedez sau american sau de altă natură la procesul românesc 
de democratizare. Democraţia românească nu poate fi decât originală – tocmai 
pentru că teritoriul românesc este situat într-o zonă istorico-geografică de cumpănă 
a civilizaţiilor. 
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Dincolo de această particularitate românească a tipului de democraţie, deter-
minat mai ales de sorgintea sa stilistică, în prezenta analiză se pune şi problema 
(mai generală într-o astfel de dezbatere) raporturilor dintre model şi individuali-
tatea concretă în care-şi găseşte aplicabilitate modelul. Modelul este o abstracţie, 
o gândire mai mult sau mai puţin de factură transcendentistă. El se află în plan 
ideal, este o construcţie a minţii operată prin generalizare, pe cale inductivă. Nu 
poate fi socotit ca model o anumită experienţă de construcţie democratică în cazul 
aflat în discuţie. Pot fi luate în consideraţie ca reper anumite trăsături ale modelului 
experimentat într-o anume concretitudine. Astfel încât totdeauna concretitudinea 
rămâne de domeniul specificităţii. Se manifestă ca un caz particular ce incumbă o 
anumită originalitate. De aceea, orice democraţie socială reală implică particularizări 
în raport cu modelul şi solicită din partea celor care se angajează în a o edifica într-o 
ţară sau alta şi cu atât mai mult într-o civilizaţie sau alta, o accentuată creativitate. 

 
În această privinţă, respectiv în legătură cu tipologia democraţiilor, este de 

semnalat a fi cu totul nepotrivită tendinţa actuală de a extrapola modelul 
european de democraţie, îndeosebi de factură apuseană, asupra unor procese de 
democratizare din alte tipuri de civilizaţie, cărora le sunt specifice alte determi-
nisme stilistice (de exemplu, celor din Orientul mijlociu). Niciodată nu este de 
conceput a se institui în Afganistan sau Irak democraţii  de tip vestic.  

Este de amintit că în matricea stilistică din civilizaţiile islamice se concepe 
altfel relaţia dintre individ şi comunitate, inclusiv procesul general de realizare 
umană. Numai dacă se porneşte de la constatarea acestei specificităţi stilistice se 
poate sconta eficienţă în eforturile actuale (nu de puţine ori cu totul neacoperitoare 
de opţiuni valorice umaniste şi raţionaliste) de construire a unor raporturi democra-
tice în zonele sus-menţionate ale Orientului mijlociu. Democraţia autentică este 
imposibil de a fi instituită exclusiv cu forţa şi numai din iniţiativă externă. Fără 
voinţa internă nu este de conceput angajarea într-un proces istoric a unei comunităţi 
umane, fie ea şi politică nu numai etnică. 

Prilej de a conchide nevoia de abordare diferenţiată a procesului de demo-
cratizare în condiţii de diferenţiere a civilizaţiilor îl constituie experienţa chineză 
şi, mai nou, vietnameză de constituire a economiei de piaţă – cu toate derivatele ei 
în plan social şi uman. Holismul civilizaţiei lor determină funcţionarea principiului 
unipartidic în procesul democratizării, în contextul coexistenţei economiei de piaţă 
cu economia de comandă. De altfel şi experienţa japoneză a demonstrat că se pot 
împleti principiul democratizării cu cel al holismului extrem, respectiv al unui 
individualism de tip european tipic cu un colectivism la fel de tipic asiatic, cu 
repercusiuni greu de înţeles în planul trăirii spirituale, morale şi juridice comunitare 
– aproape de invidiat din perspectiva mentalităţii individualiste europene. 

Pornind de la aceeaşi experienţă diferenţiată în domeniul democratizării vieţii 
sociale şi a construcţiei economiei de piaţă se poate gândi şi varietatea modalităţilor 
de integrare economică zonală şi continentală actuală (în acest context putând fi 
gândită şi integrarea nord-atlantică şi, respectiv, cea europeană). 

Astfel de procese de integrare, care solicită diferenţiere, au loc (şi, mai ales, 
ar trebui să aibă loc), de exemplu, în zonele centrale şi sud-estice ale Europei (şi de 
ce nu, în perspectivă şi în cele răsăritene). Diferenţierile apar şi în acest caz în 
funcţie de specificitatea paradigmei stilistice: nu se pot aplica aceleaşi coduri 
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__________________ 

normative în procesul de aliniere (la ordinea juridică şi economică europeană) în 
fiecare ţară care-şi propune ca scop integrarea. Situaţie constatată, de exemplu, în 
ce priveşte mecanismul nostru (românesc) de integrare – pragmatismul la români 
nu se poate dispensa de contemplativism, spiritul individual de cel comunitar (care 
solicită corelarea libertăţii individuale cu cea colectivă, conservarea identităţii 
psiho-spirituale de nivel comunitar). 

În ce priveşte specificul vieţuirii democratice, indiferent pe ce cale se reali-
zează în epoca contemporană, este de reţinut că nu se recomandă conceperea în 
aceleaşi modalităţi a procesului democratic într-o ţară unicomunitară din punct 
de vedere etnic (chiar dacă în hotarele ei vieţuiesc şi minorităţi etnice) şi într-o ţară 
federativă (care cuprinde un conglomerat de naţiuni sau popoare). Din această 
categorie, ţări ca Rusia sau China, nu mai puţin şi India, cunosc (îndeosebi ultimele 
două) ritmuri de construcţie economică de tip capitalist (cu toate consecinţele 
sociale ce decurg din aceasta) nemaiîntâlnite şi (corespunzător) de modernizare a 
întregului complex infrastructural de natură să susţină cote înalte de progres social 
şi înnoire umană.* 

În acest domeniu al democratizării vieţii sociale, deceniile următoare vor 
cunoaşte reaşezări spectaculoase în ce priveşte structurile de putere la nivel inter-
naţional. Ceea ce va dovedi că tipologia trăirii democratice nu se reduce în nici 
un caz la tipologia specifică spaţiilor actuale euro-atlantice. 

În aceleaşi condiţii de specificitate, decurgând din identitatea determinismelor 
stilistice, se impune a fi apreciată şi varietatea tipologică a regimurilor dictato-
riale în epoca contemporană (în mod expres, în secolul al XX-lea). În această 
privinţă şi socialismul (ca orânduire socială tipic totalitaristă) a cunoscut o mare 
diversitate. În nici un caz nu s-au asemănat, din punct de vedere organizaţional, 
socialismul asiatic cu cel cubanez sau cel sovietic cu cel iugoslav şi chiar cu socia-
lismul românesc – care, la rândul său, a avut particularităţile lui faţă, de exemplu, 
de cel central-european. Deosebirea principală a decurs, în mare măsură, din tipologia 
diferenţiată a civilizaţiilor (respectiv, a matricilor lor statistice). La români, spiritul 
de obşte, de esenţă holistă, a fost mai pronunţat decât cel individualist, de esenţă 
umanistă, fapt care a determinat prezenţa mai activă în România a unor tendinţe 
holiste, apropiate într-o anumită măsură de cele orientale. Lucru care explică, în 

* În astfel de ţări federative (în hotarele cărora locuiesc zeci sau chiar sute de etnii) 
situate în zone geografice foarte întinse, nu se poate renunţa la centralism, la o anume 
autoritate ce pune în valoare tradiţiile unipartidismului şi ale unui monolitism organi-
zaţional. Întrucât se consideră a fi producătoare de anarhie, autonomia etnică locală şi 
descentralizarea administrativă dincolo de o anumită limită, a cărei depăşire se consideră a 
avea efect dizolvant. Viitorul va decide raţiunea acestui autoritarism specific federaţiilor de 
popoare inclusiv asupra tipologiei raporturilor dintre centralismul organizaţional şi autono-
mismul organizaţional şi, respectiv, a măsurii susţinerii centralismului în aria sistemelor 
valorice şi de vieţuire democratică. Europa însăşi, după integrarea tuturor ţărilor care o 
alcătuiesc, va trebui să regândească această problemă – a raporturilor dintre unitatea conti-
nentală şi diversitatea componentelor ei – care, în momentul de faţă, năzuiesc spre conservarea 
identităţii psiho-spirituale. 

    Avem de a face, în astfel de situaţii, cu un autoritarism federal, pe care-l practică 
deja ţările mari, cu întinderi teritoriale şi număr considerabil al populaţiei, în care depen-
denţa economică şi politică (nu culturală) de centrul organizaţional al federaţiei are caracter 
necesar (pentru menţinerea echilibrului interior). 
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mare parte, şi particularităţile tranziţiei la capitalism din România, faţă de altele ale 
altor ţări foste socialiste din Europa centrală şi de sud-est. 

Din sublinierea acestei diversităţi de aspecte ale vieţuirii democratice şi, 
respectiv, ale vieţuirii totalitare, se impune a conchide ideea că numai pe temeiul 
conştientizării diversităţii în materie democratic-organizaţională sunt întrunite 
condiţiile pentru a răspunde (mai de vreme sau mai târziu) la întrebarea: 
încotro se îndreaptă omenirea în general şi diversele ei civilizaţii în particular?  

Pentru a răspunde la o asemenea întrebare (cardinală în configurarea strate-
giilor actuale ale dezvoltării) este imperios necesară renunţarea la viziunile 
europocentriste tradiţionale asupra istoricităţii vieţii sociale (concepute ca panaceu 
în gândirea secolelor al XIX-lea şi, în mare măsură şi în secolul al XX-lea), ele 
dovedindu-se deja a fi neproductive şi chiar dăunătoare la nivel global pentru expli-
carea proceselor istorice. 

 
 

DEMOCRACY – AUTHORITY – DICTATORSHIP 
WITHIN THE CURRENT DIALECTICS OF THR SOCIAL LIFE  (I) 

ABSTRACT 

The ideea of democracy, as that the dictatorship, is related to that of authority. The 
latter one establishes the organizing of certain social democratic systems if it exerts itself 
freely consented (it is freely awarded as necessary within the collective human experience), 
while it establishes the organizing of certain didctatorial systems if it experts itself through 
organizational power, no matter the kind of society in  which it demonstrates itself 
necessarily. 

In this chapter of the book analyzes the stylistic determinism of democratic living – 
an aspect that sets to debate the trend that demonstrate themselves within certain cases of 
extrapolating several democratic paradigms from certain countries to other, whose 
communities possess another stylistic pattern. From that comes the need of a different 
approach of the democratization process in various conditions of the civilizations. 
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Viaţa ştiinţifică, recenzii, semnale 
 
 

O CARTE DESPRE  METAFIZICA DATULUI  
ŞI METAFIZICA LIRICĂ 

 
 
 
În anul 2001, profesorul Gh. Al. Cazan a inaugurat un proiect mai amplu – 

cel mai amplu de până acum – de istorie a filosofiei româneşti. Domnia sa a pu-
blicat atunci volumul intitulat Filosofie românească. De la Zalmoxis la Titu Maiorescu, 
apărut la Casa de editură şi presă „Şansa” SRL. Au urmat, apoi, în 2002, volumul ce 
poartă titlul Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu, scos la Editura 
Agerpress Typo, iar în 2004, cel dedicat succesiunii imediate a lui Maiorescu, 
anume, Dincoace de Maiorescu. Constantin Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Ion 
Petrovici, publicat la aceeaşi editură.  

Anul acesta, seria este continuată de apariţia celui de-al patrulea volum, 
dedicat altor doi corifei ai filosofiei româneşti interbelice: Mircea Florian şi Nae 
Ionescu. Aşa cum arată titlul, dar mai ales subtitlul lucrării, aceasta îşi propune să 
ne prezinte, oarecum în oglindă, diferenţa dintre două modalităţi de a înţelege şi 
practica filosofia. Adică, ea ne oferă disputa, chiar faptică, reală, dintre o filosofie 
realistă, care pleacă de la ceea ce este dat, şi o filosofie „lirică”, o filosofie care 
consideră că faptul de a gândi asupra lumii este mai degrabă un „act de trăire” 
decât unul de pură gândire a lumii.  

Cunoscând proiectul autorului, pot spune că acest din urmă volum va fi urmat 
îndeaproape de altele, dedicate, fiecare, lui Conta şi Gherea unul, lui Blaga şi  
D.D. Roşca altul, lui Noica un alt volum, iar un al patrulea ne va vorbi despre 
tribulaţiile filosofiei româneşti din perioada postbelică, devastată mai întâi de 
stalinism şi relaxată apoi, întrucâtva, sub Ceauşescu.  

După cum se poate vedea, autorul a trecut brusc, nemediat, de la volumul 
rezervat lui Maiorescu la cel ce are ca obiect de studiu filosofia practicată de  
Constantin Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu şi Ion Petrovici., urmaşi imediaţi ai 
gânditorului care a regizat prima sincronizare a culturii române cu cea europeană 
modernă. Or, asta înseamnă că autorul i-a „sărit” pe Vasile Conta şi C.D. Gherea, 
ca să exemplific doar cu cei mai importanţi dintre contemporanii lui Maiorescu pe 
tărâmul filosofiei. Să fie o  desconsiderare a celor doi? Să fie o încălcare flagrantă a 
metodologiei istoriei filosofiei? Bineînţeles că niciuna dintre cele două întrebări nu 
poate primi un răspuns pozitiv. Cum ar putea un istoric meticulos al filosofiei să-l 
neglijeze pe Vasile Conta, filosof pe care el însuşi îl consideră ca fiind primul 
creator de sistem filosofic din filosofia românească? Cum ar putea un marxist, care 
nu se dezice nici acum, spre lauda sa, de marxismul lui să-l neglijeze tocmai pe cel 
mai important filosof român de orientare marxistă de la confluenţa dintre secolele 
XIX şi XX? În sfârşit, cum ar putea încălca metodologia istoriei filosofiei cineva 
care consideră şi afirmă mereu că fără acest instrument nu putem realiza o bună 
prezentare a faptelor şi ideilor filosofice?  

Răspunsul ni-l dă chiar autorul în introducerea la prezentul volum. „Neglijarea” 
aparentă a lui Conta şi Gherea reprezintă doar o amânare a analizei contribuţiilor 
filosofice ale celor doi. Iar această amânare a fost dictată de urgenţele imediatului:  
Motru, Negulescu şi Petrovici aveau nevoie de o urgentă prezentare obiectivă, 
istorico-filosofică, a gândirii lor, întrucât – în „bună” tradiţie românească – în anii 
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’90 ai veacului trecut, ei au suferit o a doua „execuţie”, sub acuze nedrepte, precum 
acelea de: fascism, bolşevism, plagiat etc.  

Revenind, acum, la prezentul volum, nu o voi face pentru o prezentare amă-
nunţită a sa, deoarece, o lucrare de istoria filosofiei este mai ales un instrument de a 
cărui utilitate ne putem convinge numai prin folosirea lui. Important este felul în 
care este alcătuit instrumentul. Mă voi limita, aşadar, doar la câteva notaţii. Voi 
spune, mai întâi, că, în ceea ce-l priveşte pe Mircea Florian, profesorul Cazan ne 
oferă o prezentare completă, deşi nu foarte extinsă, a gândirii acestui important 
filosof român. Dacă în Fundamentul filosofiei la Mircea Florian – în virtutea temei 
alese, fireşte – autorul a vorbit doar despre concepţia filosofică şi gnoseologică a 
lui Florian; dacă în Istoria filosofiei româneşti din 1975 şi cea din 1984 el a adăugat şi 
prezentarea criticii pe care filosoful român o face raţionalismului şi iraţionalismului; de 
această dată – graţie apariţiei între timp a Recesivităţii... – istoricul realizează o 
expunere monografică, completă, a gândirii filosofului interbelic, vorbind despre viaţa 
gânditorului, despre metafizica sa, despre teoria cunoaşterii, despre raţionalismul 
neutral, şi despre recesivitate ca o concepţie ce desăvârşeşte realismul ontologic, 
practicat de Mircea Florian de-a lungul întregii sale cariere filosofice.  

În ceea ce-l priveşte pe Nae Ionescu, voi nota că demersul săvârşit de autorul 
lucrării a fost unul invers decât în cazul lui Florian. Dacă în Istoria filosofiei 
româneşti, profesorul Cazan punea accentul mai mult pe concepţia ce poate fi des-
prinsă din cărţile puse sub numele lui Nae Ionescu, acum domnia sa mută acest 
accent pe viaţa şi personalitatea filosofului. Îndrăznesc să văd aici un răspuns subtil 
pe care profesorul îl dă adulatorilor fără rezerve ai lui Nae Ionescu. Îndrăznesc să 
văd în subtext ideea că, după autor, opera lui „Tata Nae” nu este atât una făcută din 
cărţi, cât este chiar propria lui viaţă, pe care a ştiut să şi-o construiască cu o histri-
onică măiestrie.  

Numai din motive retorice am lăsat pentru încheierea acestei recenzii notarea 
unui foarte important aspect al lucrării. Anume, faptul că, în introducerea la prezentul 
volum, profesorul Gh. Al. Cazan avansează o foarte îndrăzneaţă formulă, una în 
deplină contradicţie cu cei care cred fie că filosofia românească încă nu şi-a dat 
deplina măsură, fie că nici măcar n-ar fi început încă. Pentru a denumi etapa numită 
până acum în bibliografia de specialitate „filosofie românească interbelică”, domnia 
sa foloseşte sintagma „filosofie clasică românească”. Într-o cultură normală, într-o 
cultură în care ideile nu cad în gol, ci se dispută, această sintagmă propusă de cel 
mai avizat şi cel mai informat istoric al filosofiei româneşti de până acum, ar trebui 
să stârnească vii dezbateri, întrucât ea presupune o tranşantă evaluare a tot ceea ce 
s-a întâmplat în gândirea românească de la începuturi şi până astăzi. 

Mărturisesc că şi mie sintagma mi se pare cam tare. Cel puţin la o primă 
vedere. Şi, totuşi, mă întreb, dacă, prin Constantin Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, 
Mircea Florian, Nae Ionescu, Lucian Blaga, D.D. Roşca, Constantin Noica, filosofia 
s-a „împământenit” la noi; dacă, prin aceiaşi, filosofia românească a ajuns să dea 
concepţii filosofice originale (într-o măsură mai mică sau mai mare); dacă, mai ales 
prin Blaga şi Noica, gândirea românească s-a înfruntat de la egal la egal cu filosofia 
universală; dacă, în sfârşit, prin Blaga, ea înfăptuieşte sistemul filosofic („cu arcuri 
şi cupole”), oare sintagma în cauză n-o fi potrivită? Nu ştiu încă, dar cred că putem 
vorbi despre asta!  

 
Ilie PINTEA 

 
 



 185

NOI CERCETĂRI ASUPRA FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI 
 
 
 
În cartea sa, Lucian Blaga: o nouă paradigmă în filosofia ştiinţei (Timişoara, 

Editura Eurobit, 2003), Alexandru Petrescu, valoros profesor al Universităţii de 
Vest – Timişoara, urmăreşte, în primul rând, contribuţia lui Blaga în domeniul 
filosofiei ştiinţei. Prin prisma domeniului amintit, autorul întreprinde însă o 
incursiune şi în istoria filosofiei româneşti, în măsura în care analizează contrastiv 
concepţia lui Blaga despre ştiinţă, raportând-o, nu o dată, la alte contribuţii 
româneşti, cum sunt cele aduse de I. Petrovici, C. Rădulescu-Motru, M. Florian, 
D.D. Roşca. Mai mult, analiza comparativă a concepţiei blagiene se desfăşoară şi 
în raport cu unele orientări filosofice contemporane. Astfel, în primul capitol al 
lucrării autorul trece în revistă, plecând de la recursul critic la Kant, modul în care 
concep cunoaşterea ştiinţifică reprezentanţi ai neopozitivismului, ai fenomenologiei 
sau ai intuiţionismului, iar în ultimul capitol evocă o serie de puncte de vedere de la 
sfârşitul secolului al XX-lea, inclusiv româneşti, în raport cu care actualizează 
consideraţiile lui Blaga privind infrastructura filosofică a teoriilor ştiinţifice, abor-
darea culturală a ştiinţei, raportul dintre problemă şi raţionalitate în ştiinţă, precum 
şi disputa care angajează realismul metafizic, realismul ştiinţific şi antirealismul. 
Între prologul şi epilogul amintite, autorul investighează metodic o multitudine de 
probleme ridicate de concepţia blagiană şi grupate în următoarele trei capitole: 
Condiţionarea culturală a ştiinţei (cap. 2), Perspectiva cultural-metodologică 
asupra ştiinţei  (cap. 3), Raţionalitate şi stil în cunoaşterea ştiinţifică (cap. 4). 
Spaţiul de faţă nu ne permite să menţionăm toate contribuţiile notabile aduse de 
exeget, dar precizăm că ele sunt subsumate punctului de vedere cultural-stilistic, 
prin prisma căruia Blaga a abordat ştiinţa în mod înnoitor, în raporturile acesteia 
îndeosebi cu filosofia, dar şi cu celelalte componente ale culturii.  

O altă secţiune tematică prin filosofia lui Lucian Blaga, şi anume o secţiune în 
nucleul ei despre „tărâmul de dincolo”, noologic, abisal, o constituie cartea 
medicului filosof Geo Săvulescu, cu un titlu nu tocmai sau numai parţial adecvat, 
Filosofia prin metafore (Bucureşti, Editura „Focul veşnic viu”, 2000). Precizându-şi 
obiectivele şi justificând, oarecum, titlul ales, autorul afirmă: „În lucrarea prezentă 
ne interesează ceea ce aduce nou Lucian Blaga în filosofie, şi mai puţin o exegeză 
asupra întregii opere filosofice. Ne interesează mai ales punctul său de vedere 
asupra psihologiei adâncurilor pe care-şi bazează, după cum singur declară, întreaga 
construcţie filosofică, Noologia sa abisală. De asemenea, importanţa pe care o dă 
metaforei şi rolului ei în cultură, Cenzura transcendentă, şi rolului omului pe 
pământ, Antropologia sa filosofică, Filosofia culturii.” (p. 17). Într-adevăr, după o 
serie de capitole privind concepţia lui Lucian Blaga despre inconştient şi înainte de 
Încheierea lucrării, ultimele două capitole se referă la Cenzura transcendentă şi, 
respectiv, la Cine suntem? Cine este omul? Care este viitorul omului? Cartea la care 
ne referim este nu numai exegetică, ci şi confesivă, autorul îmbinând cu 
dezinvoltură şi (relativă) indistincţie ideile blagiene sau explicitările şi interpretările 
concordante acestora cu unele reflecţii strict personale, generate de experienţa sa de 
medic (deşi nu psihiatru) sau chiar de experienţa de viaţă. În consecinţă, pe de o 
parte, autorul luminează multe sensuri embrionare sau doar latente ale concepţiei 
blagiene, dar, pe de altă parte, proiectează asupra ei şi unele gânduri care aparţin 
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mai curând exegetului sau numai acestuia. De exemplu, autorul circumscrie 
inconştientului şi categoriile intelectului (în măsura în care acestea acţionează fără a 
fi conştientizate), în timp ce filosoful român nu le plasează câtuşi de puţin la nivel 
abisal. Oricum, şi fără o mai marcată delimitare între ideile blagiene şi glosele pe 
marginea lor (departajare pe care cititorul avizat o poate realiza), cartea medicului-
filosof Geo Săvulescu îl redă şi pe Blaga, ca teoretician al „matricii stilistice”, par 
lui-même şi chiar un Blaga mai bine înţeles în lumina unor consideraţii ale inter-
pretului său privind anumite aspecte ale inconştientului sau ale relaţiilor dintre 
conştient şi inconştient, care necesită încă aprofundări.  

Concepţia lui Blaga despre inconştient este abordată şi de către Eugeniu 
Nistor, în cartea sa Teoria blagiană despre matricea stilistică (Târgu-Mureş, 
Editura Ardealul, 1999), dar nu atât sub unghi psihanalitic, cât în strânsă legătură 
cu filosofia blagiană a culturii. De altfel, Eugeniu Nistor, licenţiat al Facultăţii de 
Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret, în prezent cadru didactic la 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, editor şi redactor-şef al revistei de 
filosofie şi literatură „Târnava” din aceeaşi localitate, s-a consacrat de aproape un 
deceniu cercetării sistemului filosofic blagian şi urmează să-şi finalizeze un doc-
torat pe tema Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga. Poet 
consacrat, pasionat de filosofie, Eugeniu Nistor reconstituie în manieră istorico-
logică drumul parcurs de Blaga în conturarea viziunii lui stilistice asupra culturii. 
În primul capitol, ne prezintă, în ordine cronologică, principalele Repere biobi-
bliografice ale creatorului originar din Lancrăm, având în vedere numai lucrările 
filosofice ale acestuia şi conturând traseul preocupărilor sale de filosofia culturii. În 
capitolul al doilea, intitulat Metamorfozele stilului, reface istoricul reflecţiilor blagiene 
asupra stilului, printr-o analiză pe orizontală, de decelare a particularităţilor diver-
selor stiluri artistice şi culturale (romanic, gotic, baroc, clasic, romantic, naturalist, 
impresionist, expresionist) şi a unor diferenţe în cadrul aceluiaşi stil la popoare 
diferite. În capitolul al treilea, Matricea stilistică, realizează o analiză pe verticală, 
urmărind explicaţia dată de filosoful român caracterelor stilistice ale unei anumite 
culturi prin structurarea factorilor ei abisali într-o anumită „matrice stilistică”, cu 
exemplificări ale acţiunii fiecărui factor în parte. Pe parcursul acestui capitol, ca şi 
într-un set de concluzii, autorul evidenţiază specificul explicaţiei blagiene în raport 
cu alte perspective (freudiană, fenomenologică, romantică, morfologică), faptul că 
aceasta justifică diferenţele culturale de la popor la popor sau chiar de la individ la 
individ fără a exclude posibilitatea comunicării, precum şi existenţa altor idei 
similare asupra culturii româneşti, ideea spaţiului nostru „mioritic” regăsindu-se 
întrucâtva şi la gânditori ca Dimitrie Cantemir, Vasile Conta, Vasile Pârvan, Dan Botta, 
iar cea a destinului – la un Emil Cioran sau C. Rădulescu-Motru.  

Un alt Blaga, în context european, este înfăţişat de Teodor Vidam, profesor la 
Universitatea din Cluj, în lucrarea sa Lucian Blaga şi filosofia europeană a seco-
lului XX (Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005). Lucrarea pune accent pe 
antropologia blagiană şi pe deschiderile acesteia în raport cu alte orientări contem-
porane din cadrul filosofiei europene. În primul capitol autorul fixează coordonatele 
filosofiei blagiene între metafizică şi antimetafizică, în cel de-al doilea expune şi 
apreciază antropologia blagiană ca temei al întregului sistem filosofic blagian, iar 
în cel de-al treilea, de trecere la următoarele, consideră că specificul cultural 
românesc în context european este dat de fondul traco-get pe care „s-a altoit spiritul 
greco-bizantin, tradiţia creştină, influenţa neoaristotelică şi cea occidentală” (p. 62). 
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În următoarele trei capitole, autorul raportează filosofia lui Blaga, în ordine, la 
psihanaliza secolului XX, la fenomenologie şi la filosofia culturii a lui Ortega y 
Gasset, ceea ce îi permite să proiecteze mai multă lumină asupra filosofiei blagiene 
şi să adauge un capitol final despre modernitatea acesteia.  

Alt cercetător, Valentin Protopopescu, al unui alt „reper” al filosofiei româ-
neşti, Emil Cioran, se singularizează prin metoda psihanalitică de abordare, 
menţionată prin chiar titlul lucrării sale: Cioran în oglindă. Încercare de psihanaliză 
(Bucureşti, Editura Trei, 2003). Autorul, publicist-comentator la Radio România 
cultural şi iniţiat în psihanalitică,  secretar de redacţie al revistei Psihanaliza (între 
1994 şi 1998), titular al unui curs de masterat Psihanaliză şi cinematograf la 
U.N.A.T.C. Bucureşti şi semnatar al volumului Dincolo de seninătate. Eseuri de 
psihanaliză aplicată (Bucureşti, Editura Trei, 2001), a ales o metodă prezentă în 
exegezele apusene, dar care, aplicată la nivelul întregii opere cioraniene (filosofică, 
politico-ideologică şi morală), constituie o premieră pentru analizele consacrate 
gânditorului franco-român în  ţara noastră, dar şi în alte ţări. Miza urmărită de autor 
este aceea ca, prin înţelegerea mecanismelor sufleteşti ale evoluţiei existenţiale a 
lui Emil Cioran, să descifreze  temeiurile  filosofice ale acestuia şi opţiunile sale 
politico-ideologice, precum şi implicatele morale ale acestor temeiuri şi opţiuni. De 
fapt, demersul întreprins de autor va fi nu numai dinspre biografie spre operă, ci şi 
invers. 

În prima parte a lucrării, autorul îşi defineşte tema aleasă, ţinta cercetării şi 
metodologia utilizată, nu fără a confrunta opţiunea metodologică pentru psihanaliză 
cu posibile contestări din partea altor metode de cercetare. În partea a doua, se 
ocupă, în ordine, de relaţia filosofului cu subiectul matern, cu subiectul patern, cu 
figura feminină şi cu cea masculină. Întrucât prezintă şi prelungirile imaginare şi 
simbolice ale figurilor reale din biografia lui Cioran, această parte va constitui şi 
temeiul următoarelor două, referitoare la opera cioraniană. În partea a treia, anali-
zează stările psihologice de depresie şi melancolie, în legătură cu nihilismul 
cioranian, apoi râsul ca formă a agresivităţii refulate, unele trăsături  ale filosofiei   
lui Cioran, între care caracterul nesistematic şi cel aforistic şi, îndeosebi, trecerea 
ideologică de la extremismul antebelic la o reacţie defensivă postbelică.  Partea a 
patra ordonează interpretările date operei lui Cioran şi se pronunţă atât împotriva 
celor hagiografice, cât şi a celor negativ-critice. Remarcăm dezinvoltura şi chiar 
plăcerea cu care autorul operează cu metoda psihanalitică, dar şi faptul că relevă 
deosebirea dintre psihanaliza clinică şi psihanalitica literară şi, în consecinţă, 
caracterul ipotetic, iar nu apodictic al celei din urmă. Totodată, autorul nu exclude 
câtuşi de puţin importanţa altor modalităţi şi a conjuncţiei unor multiple moduri de 
abordare pentru explicarea cât mai cuprinzătoare a unei gândiri. De altfel, lucrarea 
se distinge şi prin sugerarea altor metode, cum ar fi analiza sociologică, şi utili-
zarea expresă a metodei comparative, exercitată îndeosebi la analiza raportului 
concepţiei lui Cioran cu filosofia lui Spengler sau cu filosofia lui Nietzsche, dar şi 
la relaţia ideologului Cioran cu sine însuşi, în ipostaza sa antebelică şi cea 
postbelică. Concluziv, potrivit  metodei psihanalitic-filosofice utilizate  argumentat 
şi convingător, autorul afirmă că Emil Cioran a fost o personalitate accentuată, fără 
a profesa însă un extremism autentic sau un antisemitism radical nici în plan 
filosofic, nici în atitudinile sale politice. 
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Între modalităţile de cercetare a filosofiei româneşti se înscrie şi abordarea 
monografică a operei unui anumit filosof, modalitate practicată de Ştefan Munteanu 
în lucrarea Raţionalitatea metafizicii lui Ion Petrovici (Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 
2003). Este însă de semnalat şi faptul că, într-o altă manieră, eseistică, autorul a 
publicat concomitent şi o culegere de studii, Ipostaze ale spiritului filosofic românesc 
(Bacău, Editura Moldavia, 2003), în care consacră trei studii lui Ion Petrovici, şi 
câte unul lui Eminescu, Brâncuşi, Ştefan Zeletin, Lucian Blaga, Petre Botezatu, 
Ştefan Lupaşcu şi Liviu Rusu. Revenind la lucrarea despre Ion Petrovici, men-
ţionăm că titlurile celor patru capitole ale cărţii sunt semnificative pentru amintita 
perspectivă monografică: cap. I: Condiţia şi statutul filosofiei; cap. II: Importanţa 
şi legitimitatea metafizicii; cap. III: Contribuţii la problematica logicii (în care 
autorul se referă nu numai la logica formală, ci şi la epistemologie şi metodologie); 
cap. IV: Elemente de filosofia culturii. Analizând semnalatele componente ale 
preocupărilor filosofice ale lui Ion Petrovici, autorul argumentează că „sistemul” 
acestuia se caracterizează prin accentul pus pe raţionalitate atât în concepţia sa 
despre filosofie, cât şi în concepţia sa filosofică: în metafizică, în teoria cunoaşterii 
şi a metodei, sau în filosofia culturii. Bun cunoscător al scrierilor lui Petrovici şi al 
numeroaselor referinţelor critice, Ştefan Munteanu reuşeşte o analiză substanţială şi 
detaliată a operei investigate, evidenţiindu-i principalele probleme şi contribuţii, 
într-un stil clar, precis şi echilibrat, în care admiraţia pentru „un pisc în cultura 
română, numit, pentru vecie, Ion Petrovici” se supune mereu adevărului.  

În final, vom menţiona realizarea unor ediţii critice ale unora din filosofii 
români. Avem în vedere trei volume, recent apărute: Ion Petrovici, Misiunea 
filosofului (Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2004), Mircea Florian, Philosophia 
perennis (Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2004) şi Mircea Florian, Filosofia 
românească (Craiova, Editura Aius, 2005), primul îngrijit de Adrian Michiduţă şi 
Vasile Gogea, iar următoarele două de Adrian Michiduţă. În cazul volumului din 
opera lui Ion Petrovici, meritul îngrijitorilor este de a fi stabilit, strâns la un loc şi 
ordonat într-un singur volum cu caracter unitar texte apărute anterior numai în 
periodice sau în diverse volume, unul din ele, Naţionalitatea în filosofie, fiind 
publicat acum pentru prima oară în limba română. Volumul Mircea Florian, Filosofia 
românească, include o secţiune de studii şi una de recenzii, cronici şi note, în ele 
Mircea Florian ocupân-du-se de nume ca T. Maiorescu, M. Eminescu, C. 
Rădulescu-Motru, I. Petrovici, P.P. Negulescu, Şt. Motaş Zeletin, V. Băncilă ş.a. 
Cu totul inedit este volumul Mircea Florian, Philosophia perennis, întrucât, aşa cum 
precizează Adrian Michiduţă,  „reproduce integral cursul Introducere în filosofie, curs 
ţinut de prof. Mircea Florian studenţilor din anul preparator seria 1930-1931 la 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filosofie” (p. 5). În alcătuirea 
volumelor amintite, Adrian Michiduţă are şi meritul de a semna notele şi 
comentariile, precum şi un edificator studiu introductiv bio-bibliografic despre Ion 
Petrovici, un interesant studiu despre Specificul filosofiei naţionale (la volumul 
Filosofie românească) şi o extrem de utilă cronobiografie a lui Mircea Florian (la 
volumul Philosophia perennis). Nu putem să nu adăugăm că Adrian Michiduţă a 
realizat şi lucrarea Filosoful Mircea Florian. Biobibliografie (Cluj-Napoca, Editura 
Grinta, 2003), indispensabilă oricărei cercetări.  

 
                                                                                         Ioan N. ROŞCA 
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APARIŢII EDITORIALE ÎN DOMENIUL FILOSOFIEI (2005-2006) 
 
 
 
1. Mirela Arsith, Introducere în filosofie, Editura EduSoft, Bacău, 2005, 200 p. 
 
Lucrarea este de fapt un manual destinat învăţământului universitar, dar se 

adresează şi publicului doritor de a dobândi cunoştinţe generale de filosofie. 
Autoarea propune cititorului următoarele capitole: Specificul discursului filosofic, 
Paradigme filosofice ale umanului, Universul uman al limbajului şi semnificării, 
Întemeierea şi valoarea cunoaşterii, O abordare filosofică a esteticii, Elemente de 
filosofie a valorilor. De asemenea, cartea cuprinde un succint glosar de termeni 
filosofici, precum şi o bibliografie utilă unei prime orientări în literatura filosofică. 

Se pune accentul, în special, pe prezentarea unor concepţii filosofice care au 
avut o largă circulaţie în secolul al XX-lea, pe baza subsumării lor la câteva disci-
pline bine reprezentate în literatura contemporană de specialitate (hermeneutica, 
teoria cunoaşterii, axiologia, estetica). Principala calitate a expunerii autoarei o 
constituie claritatea. Aceasta este însă de nepreţuit pentru cel care, alegându-şi un 
îndrumător sub forma unei cărţi, se încumetă să păşească întâia oară pe teritoriul 
filosofiei. 

 
2. Cristian Bădiliţă, Metamorfozele Anticristului la Părinţii Bisericii, trad. 

de Teodora Ioniţă, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 376 p. 
 
Deşi nu este o carte de filosofie, ci mai degrabă de istoria religiilor, Meta-

morfozele Anticristului la Părinţii Bisericii poate fi considerată şi un eveniment 
filosofic în măsura în care „examinarea mitului Anticristului este, de fapt, o încer-
care de regândire, dintr-un unghi inedit, a problemei răului absolut care acţionează 
în istorie” (p. 10). Conform autorului, miturile dau coerenţă şi autenticitate lumii şi 
structurează civilizaţiile. Activităţile noastre cotidiene, ceea ce ni se întâmplă, bun 
sau rău, capătă sens prin intermediul miturilor. De aceea, s-ar putea spune, studiul 
miturilor ar putea fi azi un substitut al metafizicii, dacă nu chiar metafizica renăs-
cută într-o nouă înfăţişare.  

Este o iluzie, pe care autorul o denunţă ca atare, impresia că lumea de azi, 
spre deosebire de cele trecute, ar fi lipsită de mituri. Problema răului, care i-a 
preocupat intens pe Părinţii Bisericii, nu şi-a pierdut nimic din intensitate nici în 
zilele noastre. Un studiu al ipostazelor pe care le-a traversat Răul absolut încarnat 
ca personaj istoric în viziunea creştină poate fi văzut şi ca o propedeutică la un 
studiu al Răului absolut în viziunile descreştinate ale modernităţii, în care filosofia 
istoriei îşi cultivă propriul mit al luptei dintre raţiune şi iraţional. 

Autorul prezintă amănunţit stadiul cercetărilor în domeniul anticristologiei, 
subliniind importanţa lucrărilor lui Gregory C. Jenks (1991) şi  L. Peerbolte (1995), 
prin raportare la care sunt stabilite scopul, metodele şi cadrul propriei cercetări (p. 23). 

Concluziile, prezentate pe scurt, ale celor XI capitole ale lucrării, care descriu 
amănunţit „preistoria” mitului, precum şi formele sale la Irineu al Lyonului, Hipolit, 
Origen, susţinătorii şi criticii avatarului neronian al Anticristului, Chiril al Ierusalimului, 
Pseudo-Hipolit (autorul omiliei De consummatione mundi), Ieronim, Augustin şi 
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predecesorii săi, Theodoret al Cyrului şi în apocrife sunt următoarele: la Părinţii 
Bisericii se identifică trei tipuri de interpretare a mitului Anticristului: 1. în funcţie 
de distanţa dintre acesta şi dimensiunea istorică pe care o ia. Tendinţa este către 
aceasta din urmă, mai cu seamă în epocile de persecuţie, ceea ce este echivalat cu o 
parţială demitologizare; 2. atribuindu-i-se un sens colectiv (multitudine de personaje 
identificate cu ereticii); 3. „răul absolut” este reaua conştiinţă a oricărui pseudo-
creştin (p. 347).  

Lucrarea reprezintă traducerea în limba română a tezei de doctorat a 
autorului, susţinută la Sorbona, teză publicată mai întâi în Franţa, unde a obţinut 
Premiul Salomon Reinach al Asociaţiei Eleniştilor din Franţa pentru cea mai bună 
mono-grafie pe tema Anticristului. 

 
3. Elena Bondor, Ştefan Lupaşcu în perspectiva „logicii dialectice”, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, 277 p. 
 
În viziunea autoarei, Ştefan Lupaşcu face parte dintre acei filosofi ai seco-

lului al XX-lea care au fost preocupaţi cu precădere de criza pe care modul 
tradiţional de a gândi a suferit-o ca urmare a impactului descoperirilor din dome-
niul cunoaşterii ştiinţifice. Reacţia lui a fost contrară celei pe care au adoptat-o alţi 
gânditori de prestigiu, precum Heidegger, care au preferat să propună consolidarea 
acelui mod tradiţional aflat în curs de lichidare sau, în orice caz, o reconstrucţie 
pornind de la el. Pentru Lupaşcu, „totul trebuie luat de la început” (p. 9), vizându-se 
„o asociere intimă între filosofie şi ştiinţe” (p. 10), scop ce ar putea fi realizat por-
nindu-se de la „ideea contradicţiei, considerată veritabila regulă, singura condiţie 
logică a existenţei oricărui fenomen” (p. 11). Însă ideea contradicţiei nu a fost 
valorificată pentru prima oară de Lupaşcu, fapt de care filosoful era conştient; 
filosofia nu a aşteptat descoperirile din domeniul fizicii pentru a o transforma într-o 
problemă pentru gândire. Există o tradiţie a dialecticii, acea ramură a filosofiei 
care, pornind în Antichitate de la discuţia în contradictoriu, a evoluat spre surprin-
derea unor antinomii reale, la care gândirea ştiinţifică este obligată să se raporteze 
dacă vrea să se pună în armonie cu filosofia. Această tradiţie nu este lipsită de 
discontinuităţi, între care importantă aici este discuţia privind momentul sintezei. 
Lupaşcu face parte dintre cei care nu recurg la sinteza opuşilor, a aşa numitelor 
„dialectici nehegeliene”; totuşi, el nu aparţine nici dialecticilor de inspiraţie marxistă.  

Autoarea îşi împarte materia pe care o va trata în două secţiuni: Logică şi 
dialectică. Ipostaze istorico-sistematice şi Logica dialectică a lui Ştefan Lupaşcu. 
Cea dintâi secţiune aprofundează tipologia logicilor dialectice. După unul dintre 
criteriile de clasificare ale logicilor dialectice, logica lui Ştefan Lupaşcu face parte 
dintre logicile dialectice „înglobante”, pentru care logica clasică rămâne un „caz 
particular” al unei logici a antagonismului contradictoriu, analog cu situaţia fizicii 
clasice faţă de microfizică (p. 87). 

A doua secţiune a lucrării se ocupă strict de logica dialectică a filosofului 
român de la Paris. Sunt deosebite trei etape majore ale dezvoltării operei lui Lupaşcu. 
Cea dintâi, enunţă pentru prima oară principiul antagonismului; cea de-a doua este 
reprezentată de lucrarea L’Expérience microphysique et la Pensée humaine. Cea 
de-a treia etapă este încercarea de axiomatizare a logicii energiei pornind de la 
principiul antagonismului. Acum se enunţă pentru prima oară principiul terţului 
inclus (starea T).  
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Valorile logicii dinamice a contradictoriului sunt: adevăr pozitiv, adevăr 
negativ şi fals (contradicţia dintre cele două adevăruri, cea de-a treia valoare a logicii 
dinamice). Ele sunt definite ca „procese”, „activităţi” etc., dar nu în termenii abso-
lutului care, după Lupaşcu, caracterizează logica clasică (p. 149-150). 

Am amintit aici numai câteva generalităţi despre o lucrare densă în conţinut, 
care ar merita să fie analizată mai pe larg, ceea ce ne propunem pentru alt prilej. 

  
4. Viorel Cernica, Fenomenul şi nimicul, I, Proiectul fenomenologic – con-

cept şi aplicaţii, Editura Paideia, Bucureşti, 2005, 205 p. 
 
Deşi proiectată ca o introducere în studiul filosofiei, lucrarea este prezentată 

de autor şi ca „o cale posibilă de filosofare sau de reconstrucţie filosofică” (p. 5). 
Autorul îşi împarte materia în două părţi: Locul proiectului fenomenologic în 

reconstrucţia filosofică şi Modelări ale atitudini fenomenologice. Dacă cea dintâi 
parte are o semnificaţie  sistematică (aici este formulată regula fenomenologică şi 
sunt prezentate diferenţele dintre propria „fenomenologie” şi formula fenomenologică 
husserliană), cea de-a doua este oarecum istorică, ilustrând regula despre începutul 
fenomenologic şi neontologic al filosofiei la Kant, Hegel, Comte, Mill, Kierkegaard, 
V. Soloviov, B. P. Hasdeu, Nietzsche. 

Trebuie evidenţiat caracterul original al lucrării de faţă. Autorul vorbeşte 
chiar despre o „re-instituire” a semanticii termenului de „fenomenologie”. 

 
5. Marius Dobre, Însemnări filosofice, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2006, 

170 p. 
 
Autorul strânge între coperţile cărţii, al cărei titlu împrumută denumirea unei 

rubrici a „Revistei de filosofie” a Academiei Române, o serie de articole publicate 
anterior în diverse reviste, structurându-le în următoarele teme: logică, filosofie 
politică, filosofie românească. 

Trebuie spus, în primul rând, că avem de-a face cu o carte agreabilă, dar în 
acelaşi timp şi cu un mănunchi de teme care pot fi rafinate, devenind punctul de 
plecare al construirii viitoare a unei opere.  

La capitolul logică reţinem studiul cu care se deschide volumul, Logica 
religiei la J. M. Bocheński. Logica religiei este, în viziunea lui Bocheński o logică 
aplicată şi se distinge de teologie, fiind prezentată ca un sistem metateologic, cu un 
program structurat în patru direcţii: studiul legitimităţii proprii, a structurii logice a 
discursului religios, a semnificaţiei în discursul religios şi a justificării în discursul 
religios (p. 15). Sunt analizate pe rând toate aceste direcţii. 

În privinţa filosofiei politice semnalăm analiza nuanţată din Teoria dreptăţii 
din Republica lui Platon în faţa atacului popperian, precum şi observaţiile din 
Optimismul social şi istoric marxist. 

Dintre personalităţile filosofiei româneşti, Marius Dobre se opreşte asupra lui 
Mircea Vulcănescu, Emil Cioran şi Constantin Noica, toţi trei aparţinând şcolii lui 
Nae Ionescu, „al doilea creator de şcoală după Maiorescu” (p. 161). 

 
Dragoş POPESCU 
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