




MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI

Manual pentru clasa a XII-a

Ioan N. Roºca (coordonator)

Codruþa Sorina Missbach

Gabriel Ion

CORINT
�

ilosofieF



Manualul a fost aprobat prin O.MEdCT nr. 1262/55 din 6.06.2007, `n urma evalu\rii calitative, [i este realizat `n conformitate
cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului educa]iei ºi cercet\rii nr. 5959 din 22.12.2006.

Date despre autori:
IOAN N. ROªCA (coordonator) — prof. univ. dr., decanul Facult\]ii de Filosofie ºi Jurnalism, Universitatea „Spiru Haret” 

din Bucureºti.
GABRIEL ION — profesor gradul II, Liceul „Nicolae Iorga” din Bucureºti. A elaborat capitolele Politica (p. 44-45, 62-80),

Cunoaºterea, Existenþa, Filosofia.
CODRUÞA SORINA MISSBACH — profesor gradul I, Colegiul Naþional „Spiru Haret” din Bucureºti, coautoare a Manualului

de filosofie pentru clasa a XII-a (Editura Print Internaþional, 2001). A elaborat capitolele Omul, Morala, Politica (p. 46-61) 
ºi Anexele.

Referen]i:
Profesor gradul I Elena Parciu, Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Bucure[ti. 
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, decanul Facultãþii de Filosofie, Universitatea din Bucure[ti.

Redactor: Lia Decei
Tehnoredactare computerizat\: Corina Roncea
Coperta: Valeria Moldovan

Editura CORINT
Difuzare: 
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucure[ti, cod po[tal 060012
Tel.: 021.319.88.22; 021.319.88.33; 0748.808.083; 0758.225.443; fax: 021.319.88.66; 021.310.15.30.
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Redac]ia [i administra]ia: 
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucure[ti
Tel./fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20.

ISBN: 978-973-135-351-7

Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT, 
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

Tiparul executat la: FED PRINT S.A. 

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României
ROªCA, IOAN N.
Filosofie: Tip B: manual pentru clasa a XII-a / Ioan N. Roºca (coord.),

Codruþa Sorina Missbach, Gabriel Ion. 
– Ed. a 2-a. – Bucure[ti: Corint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-135-351-7

I. Missbach, Codruþa Sorina 
II. Ion, Gabriel

1(100)(075.35)



A

R

G

U

M

E

N

T

Acest manual de filosofie se adreseaz\ elevilor din clasele a XII-a, filiera teoretic\, profilul
umanist, specializarea filologie [i [tiin]e sociale. Manualul a fost elaborat în conformitate cu pro-
grama de tip B pentru disciplina filosofie, dar poate fi utilizat [i pentru clasele c\rora le este alocat\
doar o or\ pe s\pt\mân\, programa de tip A fiind de asemenea acoperit\ integral. 

Manualul pe care vi-l propunem cuprinde toate cele [ase teme prev\zute în program\: Omul,
Morala, Politica, Cunoa[terea, Existen]a [i Filosofia. Fiec\rei teme i-a fost dedicat un capitol, iar
lec]iile sunt alc\tuite din dou\ pagini, asigurându-se astfel condi]ii optime pentru utilizarea manua -
lului în activit\]ile de predare-înv\]are. Conform programei [colare de tip B, elementele de con]inut
marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii numai pentru filiera teoretic\, profil umanist, specia li zarea
[tiin]e sociale.

Fiecare capitol are o lec]ie introductiv\, în care este prezentat\ sintetic tema respectiv\.
Urm\toarele lec]ii sunt structurate astfel: � o parte în care este analizat\ tema [i sunt prezentate
ideile principale [i cele mai importante contribu]ii; aceast\ prim\ parte este conceput\ ca un instru-
ment necesar elevilor pentru în]elegerea temei [i pentru elaborarea unor analize [i eseuri speci-
fice � unul sau mai multe texte relevante pentru tema respectiv\ � aplica]ii concepute atât pentru
fixarea principalelor achizi]ii ale lec]iei, cât [i pentru evaluare [i autoevaluare. În plus, paginile
manualului cuprind casete [i fotografii care `i ajut\ pe elevi `n formarea [i dezvoltarea compe -
ten]elor prev\zute în program\. 

~n casete ve]i g\si: � informa]ii despre filosofi [i curente filosofice � prezent\ri succinte ale
conceptelor filosofice (în ordinea apari]iei [i utiliz\rii lor în lec]ii) — pe pagina din dreapta, având 
denumirea Dic]ionar � alte texte relevante pentru tema respectiv\ � aplica]ii pentru activit\]i 
de grup. 

Pentru a asigura o cât mai bun\ formare [i dezvoltare a competen]elor, fiecare capitol se
încheie cu � un plan de idei � un set de aplica]ii finale � o pagin\ care asigur\ formarea unor com-
peten]e transcurriculare [i interdisciplinare. 

Prin textele selectate, prin comentariile care înso]esc aceste texte [i prin aplica]iile propuse,
autorii au urm\rit atingerea urm\toarelor obiective: însu[irea de c\tre elevi a cuno[tin]elor [i con-
ceptelor fundamentale ale marilor domenii ale filosofiei; cunoa[terea celor mai importante pozi]ii
din filosofia contemporan\; însu[irea principiilor referitoare la drepturile omului [i a unor principii
[i norme etice; dezvoltarea competen]elor specifice gândirii critice; o percepere mai aprofundat\ a
realit\]ii, în genere, mai ales a celei sociale; formarea unui aparat conceptual care s\ permit\ o înte-
meiere ra]ional\ a deciziilor [i a comportamentelor elevilor.

În aceea[i m\sur\, manualul ofer\ condi]ii optime pentru promovarea urm\toarelor valori [i ati-
tudini: gândire critic\ [i divergent\; disponibilitate pentru dialog [i dezbatere; curiozitate [i interes
pentru studiul filosofiei; coeren]\ [i rigurozitate în gândire [i ac]iune; con[tientizarea identit\]ii
personale; acceptarea diversit\]ii; valorizarea pozitiv\ a diferen]elor; solidaritate [i asumarea
responsabilit\]ii personale a elevilor.

Profesorii pot aborda diferen]iat [i creativ temele [i aplica]iile propuse, în func]ie de nivelul de
preg\tire al clasei, de interesele [i preferin]ele elevilor, punând accentul pe considerarea acestora
ca subiec]i ai activit\]ii instructiv-educative. 

*

În conformitate cu normele prev\zute în ultima edi]ie a DOOM, unii termeni specifici limbaju-
lui filosofic au fost scri[i cu majuscul\. Astfel, termenii „Unu”, „Multiplu”, „Idee” [i „Form\” apar
întotdeauna cu majuscul\. Termenul „Fiin]\” apare în toate lec]iile, citatele [i aplica]iile cu majus-
cul\, excep]ie f\când doar citatele din lucr\rile filosofului român Constantin Noica. Unii termeni au
fost scri[i doar uneori cu majuscul\, pentru a sublinia importan]a [i semnifica]ia acestora în con-
textul respectiv. 
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OMUL

capitolul 1

Problematica naturii umane

Sensul vie]ii

*Omul — fiin]\ cultural\
Paul Gauguin (1848-1903),  
De unde venim? Ce suntem?  
Încotro ne îndreptãm?
(detaliu)

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� sã analizezi ºi sã 
compari unele puncte 
de vedere dife rite asupra
problematicii naturii
umane ºi a sensului vieþii;

� sã formulezi unele jude -
cãþi ºi aprecieri personale 
referitoare la diferitele 
concepþii cu privire la 
problematica naturii
umane ºi a sensului vieþii;

� sã argumentezi unele 
poziþii diferite privind
raportul identitate- 
alteritate în definirea 
persoanei;

� sã elaborezi un eseu
liber pe teme de filosofia
culturii.



PROBLEMATICA NATURII UMANE 

Problema filosofic\  a omului

Fãrã îndoialã, întrebãrile, constatãrile, reflecþiile filosofiei despre om
contureazã o problemã filosoficã fundamentalã. Teoriile privitoare la natu-
ra ºi sensul existenþei umane relevã excepþionala complexitate a acestei
problematici — sunt vizate fiinþa ºi fiinþarea umanã, relaþiile individului cu
semenii ºi, nu în ultimul rând, multiplele manifestãri sociale —, dar ºi difi-
cultatea de a o epuiza sau de a gãsi rãspunsuri certe. 

Demersul filosofic nu procedeazã asemenea celui ºtiinþific, prin obser-
vaþii ºi experimente, ci formuleazã acele întrebãri prin care, identificând
natura sau esenþa omului, dacã acestea existã, sã putem explica apoi posi-
bilitãþile ºi modalitãþile comportamentului uman. 

PERSPECTIVE TRADIÞIONALE

În cadrul filosofiei tradiþionale, problema omului a fost `n]eleas\ în
principal ca problemã a definirii lui. Se aprecia cã o definiþie ar permite
identificarea unei naturi sau esenþe umane, respectiv a unui set de trãsã-
turi esenþiale, care îi sunt date omului ºi prin care este posibilã deter-
minarea identitãþii fiinþei umane, a omenescului din om. 

În acelaºi timp, s-a încercat diferenþierea omului de alte entitãþi sau
genuri de fiinþare. Aristotel, de pildã, considera cã omul se manifestã în
calitatea sa de fiin]\ diferi\ de celelalte prin limbaj ºi moralitate; conform
esenþei sale, ca fiinþã socialã, în comunitate cu semenii, omul îºi împli -
neºte menirea de a practica virtuþile: cumpãtarea, înþelepciunea, curajul,
dreptatea. Omul are nevoie de semenii sãi pentru a se împlini, pentru a se
desãvârºi ca fiinþã raþionalã; participând prin binele propriu la binele
cetãþii, îºi manifestã propria naturã: sociabilitatea. 

În epoca modernã, René Descartes, fondatorul raþionalismului clasic,
aprecia cã omul trebuie definit din perspectiva dualitãþii sale, ca trup ºi
suflet deopotrivã (ºi substanþã întinsã, ºi substanþã cugetãtoare), dar ºi a
esenþei sale, care este cugetarea. Prin principiul raþionalismului clasic
„gândesc, deci exist”, filosoful a introdus în antropologia filosoficã înþele -
gerea condiþiei singulare a omului ca subiect cunoscãtor.

În schimb, empirismul, prin David Hume, considera cã, înainte de a fi
fiinþã raþionalã, omul este o fiinþã sensibilã; el se manifestã ca fiinþã empi-
ricã, dotatã cu afectivitate ºi voinþã, douã caracteristici, dacã nu specific
umane, cel puþin esenþiale pentru înþelegerea omului. 

Apreciind cã raþionalismul ºi empirismul, considerate în sine, nu oferã
o cunoaºtere adecvatã a naturii umane, Immanuel Kant sintetiza cele douã
teorii astfel: dacã prin latura sa corporalã, omul se manifestã ca fiinþã 
cu înclinaþii biologice, deci egoiste, prin cea spiritualã, el se manifestã ca
fiinþã moralã. În viziunea filosofului german, nu vom ºti ce este omul dacã,
mai întâi, nu ne întrebãm: Ce poate sã ºtie? Ce trebuie sã facã? Ce poate
sã spere? Metafizica, morala, religia oferã în ultima instanþã rãspunsurile
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OMUL

Templul lui Apollo din Delfi, 
pe frontispiciul c\ruia scria
„Cunoa[te-te pe tine `nsu]i”  

Gândirea lui Socrate graviteaz\ în
jurul problemei cunoa[terii de sine,
ca demers sigur pentru cu noa[ terea
omului în sine; „Cu noa[te-te pe tine
însu]i!” este maxi ma preluat\ de pe
frontispiciul templului lui Apollo din
Delfi; era formula de salut între
oameni [i de întâmpinare a zeului.

Pentru a evita interpretarea îngust\
a maximei, a[a cum ne spune Platon,
în dialogul Charmides, Socrate afirma
c\ aceasta este un îndemn la cunoa[ -
terea esen]ei umane; de mer sul este
fundamental [i pentru cu noa[ terea
lumii în general. 

Apre ciind exerci]iul filosofic în -
drep  tat spre (auto)cunoa[ terea omu-
lui, Cicero considera c\ So crate a 
co borât filosofia din cer pe p\mânt.

Info



cerute de antropologie. Aºadar, omul nu poate fi doar animal raþional sau
animal politic; el este persoanã, obiect de respect. Numai o antropologie
întemeiatã pragmatic poate sã surprindã în om fiinþa raþionalã ºi liberã.
Umanitatea, afirma Kant, este ea însãºi o demnitate. Prin urmare, este o
necesitate moralã, o datorie sã-i tratãm pe oameni respectând legea
moralã, care ne spune cã orice om este scop în sine ºi nu doar mijloc pen-
tru interesele noastre egoiste. 

ABORD|RI CONTEMPORANE

În altã ordine de idei, preocupãrile legate de singularitatea umanã, 
de caracterul problematic al sensului vieþii, de finitudinea ei, se aflã la 
originea existenþialismului. Pentru cã nu existã naturã umanã datã, nici
existenþa omului nu poate sã aibã vreun sens prestabilit. Cum afirma 
Jean-Paul Sartre, „omul nu este, ci devine!”. Altfel spus, dacã ar exista un
sens, acesta ar fi chiar libertatea absolutã a fiecãrui om, manifestatã prin
alegerile fiecãruia. Nefiind altceva decât ceea ce face el din sine, omul tre-
buie sã-ºi asume, cu responsabilitate maximã, propriile alegeri, care sunt
alegeri de sine. Acesta este principiul existenþialismului ateist.

Martin Heidegger aprecia cã, prin cele douã direcþii — încercarea de a
determina ce este omul ºi efortul de a-l diferenþia de alte entitãþi, prin 
formule precum „omul este animal raþional” —, tradiþia occidentalã a reuºit
exilarea omului în domeniul animalitas: chiar dacã nu era identificat cu 
animalul, esenþa lui era subapreciatã. Soluþia ar fi conceperea omului din
perspectiva dimensiunii de humanitas, a omului ca om. 

Temã reluatã relativ recent în dezbaterile filosofice despre om, alteri-
tatea ºi relaþia Eu-Tu, Eu-Celãlalt îndreaptã reflecþiile filosofice spre ana-
lize ºi constatãri diverse, de ordin etic, sociologic, psihologic etc. Deºi
exprimã diferitele relaþii de reciprocitate dintre oameni, alteritatea este nu
numai o categorie abstractã a spiritului, ci ºi o realã stare de spirit, fãrã de
care experienþa umanã nu ar fi posibilã. Conºtiinþa de sine este împlinitã
prin alteritate, în sensul cã, prin prezenþa celuilalt, conºtiinþa se îmbogã -
þeºte prin manifestãri precum: dialogul, întâlnirea, prietenia, ca ºi teama,
frica, libertatea º.a.

Diversele contexte de problematizare filosoficã nu pot ignora nici 
faptul cã omul este o fiinþã culturalã. Trãitor în spaþiul creaþiei, omul îºi
manifestã perfectibilitatea, realizând, cum spunea Lucian Blaga, saltul
ontologic de la animalitate la umanitate. Sesizându-i în acest mod demni-
tatea, filosoful român considera cã omul este eminamente subiectul cre-
ator în Univers: prin experienþa fundamentalã a culturii, el se plaseazã
ontologic în spaþiul existenþei întru mister ºi pentru revelare. Pe de altã
parte, numai omul îºi poate forma o conºtiinþa filosoficã, „calitate psiho-
spiritualã (...) caracterizatã în primul rând printr-o particularã stare de
luciditate, act de reflectare prin care gândirea (...) se gândeºte pe ea însãºi”.

În viziunea filosofului, crea]ia de cultur\ are câteva caracteristici, care
o individualizeaz\: a) „este act «creator»”, b) are, „în raport cu transcen-
den]a sau cu misterul, inten]ii «revelatorii»”, c) „utilizeaz\ imediatul ca
material (metaforic)”; d) „dep\[e[te imediatul prin «stilizare»” etc.
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Problematica naturii umane

Antropologie filosofic\ — disciplin\
filosofic\ în care problema omului
este tratat\ sub aspectul naturii, esen -
]ei, locului [i rostului s\u în lume. 
Alteritate — corelativ al identit\]ii; 
calitate de a fi diferit.
Condi]ie uman\ — modul în care
omul se manifest\ în raport cu natura,
istoria, fiin]a; ceea ce condi ]ioneaz\
existen]a uman\; modul de fiin]are
specific omului. 
Identitate — ansamblul  tr\s\turilor
prin care se determin\ ce este [i cum
este omul în raport cu celelalte fiin]e.
Ontologie — domeniu filosofic al
c\rui obiect este Fiin]a în sine; teorie
despre existen]\ `n ansamblu.
Metafizic\ — filosofie prim\

*
Cicero, Marcus Tullius (106-43 î.Hr.) —
filosof, orator [i om politic roman.
Heidegger, Martin (1889-1976) —
filosof german, autorul lucr\rii Fiin]\
[i timp (1927).
Hume, David (1711-1776) — fi lo sof,
economist [i istoric sco]ian.
Socrate (c. 470-399 î.Hr.) — filosof
grec, considerat p\rintele filosofiei
occidentale.

Dic]ionar

Am impresia c\ oamenii nu sunt
decât ceea ce spun sau fac. Suntem
sco[i din noi [i proiecta]i altundeva,
cu fiecare gest pe care îl întreprin-
dem (…) De aceea, nu suntem în
lume decât ceea ce se întâmpl\ s\
fim. Un prieten, o dragoste, c\r]ile,
lumea de ieri-noapte, astea toate ne
construiesc. Noi ne facem din pro-
pria noastr\ risipire. Fiecare om este
dezor dinea sa. Cum s\ ne p\str\m?
Asta ar trebui [tiut. 

(Constantin Noica)



Esen]a omului

De-a lungul timpului, una dintre modalit\]ile importante prin care a
fost abordat\ problema fiin]ei umane a fost aceea de a caracteriza natura
sau esen]a omului. 

Blaise Pascal, de exemplu, [i-a propus s\ caracterizeze natura [i
condi]ia uman\ din perspectiva antropologiei cre[tine. Modernitatea ana-
lizei lui rezid\ în modalitatea prin care este surprins\ „dispropor]ia”, para-
doxul existen]ei umane: fiind nimic în compara]ie cu infinitul [i tot prin
compara]ie cu neantul, omul este un lucru de mijloc între nimic [i tot. El
este ceva, o fiin]\ cu totul aparte, a c\rei natur\ nu se las\ u[or dezv\luit\
[i a c\rei condi]ie este determinat\ de p\catul originar. Datorit\ acestuia,
omul a ajuns sã fie prins în mod tragic între setea [i imposibilitatea de a-L
cunoa[te pe Dumnezeu, între c\utarea continu\ a fericirii [i nefericirea lui
aproape iremediabil\, în condi]iile unui r\zboi permanent între ra]iune [i
pasiuni. 

În ciuda unor contradic]ii uimitoare, care relev\ natura omului sau
felul s\u propriu de a fi, filosoful francez subliniaz\ totu[i demnitatea sau
m\re]ia acestuia în capacitatea de se vedea nenorocit, de a se în]elege pe
sine sau, cu alte cuvinte, în cugetare. În acest fel, este determinat\ identi-
tatea omului [i specificat\ diferen]a dintre el [i alte modalit\]i ale exis-
ten]ei (un copac nu se [tie nenorocit) [i chiar fa]\ de întregul Univers.

Trei sunt orizonturile majore în care se manifest\ natura paradoxal\ 
a omului. În plan ontologic, el este unica fiin]\ ra]ional\ (judec\tor al 
tuturor lucrurilor); aceast\ unicitate nu-l sustrage `ns\ nimicniciei, mize riei
condi]iei umane (imbecil vierme de p\mânt); dispropor]ia este elocvent\
[i în plan gnoseologic: chiar dac\ îi este destinat ca, prin cugetare, s\ fie
o fiin]\ privilegiat\, omul nu reu[e[te s\ dobândeasc\ certitudinea; dim-
potriv\, cunoa[terea sa este, mai degrab\, îngr\m\dire de incertitudine 
[i de eroare; sub aspect moral-inten]ional, este [i m\rire, [i lep\d\tur\ a
Universului; altfel spus, de[i este unica fiin]\ moral\, numai el face r\ul
inten]ionat.

Exprimându-i echilibrat natura, Pascal îl a[az\ pe om în centrul lumii
(antropocentrism), sus]inând deopotriv\ demnitatea sau m\re]ia lui (prin
capacitatea de a se în]elege pe sine), dar [i vulnerabilitatea (prin
sl\biciunile [i neputin]ele ra]iunii sale, [i asta în plin secol ra]ionalist). 

Fondator al ra]ionalismului clasic, în contextul disputei cu empirismul
[i din perspectiva idealului clasic al certitudinii în cunoa[tere, René
Descartes, prin formula „gândesc, deci exist”, consacr\ [i el cugetarea
drept esen]\ uman\. Consecin]a acestui demers ra]ionalist este reafirma -
rea dualismului corp-suflet, gândit de c\tre Descartes ca particularizare a
unui dualism ontologic universal, între res extensa (substan]a întins\) [i
res cogitans (substan]a cuget\toare). Pentru el, dificultatea major\ este
aceea de a demonstra c\, de[i cele dou\ substan]e sunt atât de deosebite
încât pot exista una f\r\ cealalt\, „alc\tuiesc un singur lucru împreun\”.
Chiar dac\ relativ la existen]a uman\ concret\ corpul [i sufletul sunt 
indisociabile, în cele din urm\, sufletul reprezint\ natura primar\ [i nemu-
ritoare a omului (vezi compara]ia cu rela]ia corabie-cor\bier). 

BLAISE PASCAL 
(1623–1662)

Pascal [i-a manifestat din copil\-
rie voca]ia [tiin]ific\. ~nc\ de la 12 ani,
a formulat teorema despre suma
unghiurilor unui triunghi. La 17 ani,
public\ un eseu de geometrie: Eseu
asupra conicelor. A frec ventat me-
diile academice ale vremii, unde era
apreciat drept un geniu al geome-
triei. El conside ra c\ geometria este
modelul [tiin]ific pentru cunoa[ -
terea ra]io nal\ a lumii. A inventat,
pentru a-[i ajuta tat\l la calcularea [i
repartiza rea taxelor [i impozitelor,
primul calculator mecanic.

Lucr\ri principale:
� Cuget\ri   
� Eseu despre conice
� Scrisori provinciale

Sunt mai de pre] decât stele -
le. Deoarece eu [tiu c\ ele sunt
acolo sus, în timp ce ele nu [tiu
c\ eu sunt aici jos.

(William Temple)

OMUL
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� OMUL ESTE FIINÞÃ CONTRADICTORIE
Ce himer\ este deci omul? Ce noutate, ce monstru, ce haos, ce îngr\m\dire

de contradic]ii? Judec\tor al tuturor lucrurilor, imbecil vierme de p\mânt; depo-
zitar al adev\rului, îngr\m\dire de incertitudine [i de eroare; m\rire [i lep\d\tur\
a universului. (...) Omul este a[a de mare, încât m\re]ia lui reiese [i din aceea c\
se [tie nenorocit. Un copac nu se [tie nenorocit. (...) Este adev\rat c\ s\ te vezi
nenorocit înseamn\ s\ fii cu adev\rat. (...) M\re]ia omului apare în îns\[i pofta
sim]urilor [i e, de fapt, tocmai arta de a face din aceasta o lege [i un tablou al
carit\]ii. Iat\ adev\rata noastr\ stare: r\t\cim într-un mediu vast, plutind (...)
lipsi]i de orice siguran]\. Omul s\ se aprecieze la justa sa valoare, s\ se iubeasc\
deoarece are o natur\ deschis\ spre bine; dar s\ nu-[i iubeasc\ sc\derile care se
afl\ în ea; aceasta e capacitatea lui de a cunoa[te adev\rul [i de a fi fericit; dar nu
are adev\rul stabil sau satisf\c\tor. (...) Omul nu este decât o trestie, cea mai
slab\ din natur\; dar este o trestie cuget\toare. 

(Blaise Pascal, Cuget\ri)

� OMUL ESTE LUCRU CE CUGETÃ
Dar ce sunt, prin urmare? Un lucru care gânde[te. Ce este acesta? Unul care

se îndoie[te, care în]elege, care concepe, care afirm\, care neag\, care vrea [i nu
vrea, care imagineaz\ [i care simte. (...) Prin urmare, din simplul fapt c\ [tiu de
existen]a mea [i totodat\ observ c\ nimic altceva nu apar]ine firii sau esen]ei
mele, în afar\ de faptul c\ sunt fiin]\ cuget\toare, închei pe drept c\ esen]a mea
const\ în aceea doar c\ sunt fiin]\ cuget\toare. {i cu toate c\ (...) am un corp care
mi-e foarte strâns legat fiindc\ totu[i, pe de o parte, am o idee distinct\ [i clar\ a
mea însumi ca fiin]\ cuget\toare doar, neîntins\, iar pe de alt\ parte, o idee dis-
tinct\ a corpului ca lucru întins doar, necuget\tor, e sigur c\ sunt deosebit cu
adev\rat de corpul meu [i c\ pot exista f\r\ el. (...) Natura ne arat\ prin aceste
sim]iri de durere, foame, sete [.a.m.d. c\ eu nu sunt doar de fa]\ prin raport cu
corpul meu, precum e cor\bierul pe corabie, ci sunt legat în chip cât se poate de
strâns [i ca [i cum am fi confunda]i, astfel încât eu alc\tuiesc un singur lucru
împreun\ cu el. C\ci altminteri, atunci când trupul e v\t\mat, eu, care nu sunt
decât fiin]\ cuget\toare, n-a[ sim]i durere, ci a[ percepe acea v\t\mare doar prin
intelect, dup\ cum cor\bierul î[i d\ seama pe calea v\zului dac\ ceva e rupt în
corabie; iar atunci când corpul are nevoie de hran\ [i b\utur\, a[ în]elege tocmai
aceasta în chip l\murit [i n-a[ avea sim]urile tulburi de foame [i sete. 

(René Descartes, Medita]ii metafizice)

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Relev\ sensurile filosofice ale urm\torilor termeni la Blaise Pascal: om,
m\re]ia omului, a te [ti nenorocit, a fi cu adev\rat, natur\ deschis\ spre
bine, trestie cuget\toare.

3. Analizeaz\ comparativ modul în care cei doi gânditori identific\ esen]a
omului.

4. Comenteaz\, din perspectiva celor dou\ concep]ii, maxima urm\toare:
„M\re]ia omului nu se exercit\ în m\re]ie, ci în mediocritate” (Michel de
Montaigne). 

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „C\ut\m adev\rul, dar nu g\sim decât
incertitudine. (…) Suntem incapabili de a nu dori adev\rul [i fericirea: îns\
nu suntem capabili nici de certitudine, nici de fericire” (Blaise Pascal).

Aplica]ii 
Empirism — concep]ie filosofic\ pen-
tru care experien]a sensibil\ este fun-
damentul, sursa ultim\ a cunoa[ te rii.
Ra]ionalism — concep]ie filosofic\
pentru care ra]iunea este fundamen-
tul, sursa ultim\ a cunoa[terii.

*
Montaigne, Michel de (1533-1592) —
moralist francez.
Temple, William (1881-1944) — arhie -
piscop de Canterbury; a introdus ter-
menul welfare state (statul bun\st\rii).

Dic]ionar

Pascaline, primul calculator
mecanic, a fost inventat 

de Blaise Pascal

Înc\ din copil\rie am studiat lite -
rele; [i, pentru c\ mi se spunea c\
prin intermediul lor pot dobândi o
cunoa[tere clar\ [i cert\ a tot ce este
util în via]\, am fost st\pânit de
dorin]a de a înv\]a. De asemenea,
lectura c\r]ilor bune este ca o con-
ver sa]ie cu oamenii cultiva]i ai sec-
olelor trecute care au scris aceste
c\r]i (…) Îmi pl\cea mai ales mate -
matica pentru certitudinea [i evi-
den]a ra]ionamentelor ei, dar nu
remarcasem înc\ adev\rata lor între -
buin ]are. Am avut totdeauna marea
dorin]\ de a înv\]a s\ deosebesc
adev\rul de fals, pentru a vedea clar
în ac]iunile mele [i a p\[i sigur în
via]\. 

(René Descartes)

Problematica naturii umane
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Persoana este ceea ce ofer\ dem-
nitatea omului. Numai persoana
pose d\ demnitate uman\ [i ea
const\ în eliberarea de sclavie, de
concep]ia servil\ a vie]ii religioase [i
a raporturilor între om [i Dumnezeu.

Persoana se define[te, înainte 
de toate, prin raporturile sale cu
Dumnezeu [i din aceste raporturi
intime î[i extrage for]a care îi per-
mite s\ adopte o atitudine liber\ fa]\
de lume [i de om.

(Nicolai Berdiaev)

Fiecare persoan\ de]ine în
sine unitatea prin rela]ia sa cu
ceilal]i, nu mai pu]in prin rela -
]ia cu sine îns\[i. 

(Sf. Ioan Damaschinul)

Viktor Vasne]ov (1848-1926),
Plecarea de acas\

OMUL
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Omul este o persoan\, nu un lucru

În general, gânditorii care au abordat problema naturii umane [i, mai
ales, aceia care au în]eles-o ca problem\ a definirii sau a identific\rii acelor
tr\s\turi prin care se poate indica ce este [i prin ce se diferen]iaz\ omul
de alte entit\]i au resim]it dificultatea problemei [i faptul c\ întotdeauna
r\mâne ceva nedefinit: fiin]a uman\ nu se las\ atât de u[or prins\ în limi -
tele unei defini]ii; ea r\mâne mereu ascuns\, oarecum dincolo de ceea ce
se vede, dincolo de diferitele sale modalit\]i de fiin]are. Cu alte cuvinte,
omul nu are [i nu poate avea felul de a fi al unui lucru, al unui obiect: el
este persoan\. Ceea ce se vede nu reprezint\ decât o masc\. În spatele
acesteia se afl\ fiin]a autentic\ a omului. 

Este destul de probabil c\ niciodat\ nu vom putea ajunge la o în]e le -
gere sau cunoa[tere deplin\ a ceea ce suntem. Analogia om-actor (masc\
teatral\, rol) poate sugera îns\ mai mult de atât, [i anume c\ toate
ac]iunile noastre sunt de fapt roluri, pe care le interpret\m mai bine sau
mai pu]in bine.

Conceptul modern de persoan\ s-a îndep\rtat foarte mult îns\ de sem-
nifica]ia lui originar\. Treptat, s-au ad\ugat [i sedimentat note precum:
ra]ionalitatea, unitatea, unicitatea, identitatea, moralitatea, demnitatea,
m\re]ia, intersubiectivitatea, libertatea (autodeterminarea) etc.

Cu alte cuvinte, în diverse contexte, prin ideea c\ omul este persoan\,
se subliniaz\ c\ el este singura fiin]\ care: a) se poate în]elege pe sine [i
condi]ia sa; b) se poate raporta individual — prin ra]iune, afectivitate,
voin]\ — la Dumnezeu; c) are o identitate moral\ de-a lungul timpului, în
ciuda schimb\rilor [i a diversit\]ii ac]iunilor sale; d) rela]ioneaz\ cu
Cel\lalt (cu lumea, cu ceilal]i sau cu Dumnezeu); e) este, în ultim\ instan -
]\, nedefinibil\, întrucât transcende pân\ [i dihotomia tradi]ional\ dintre
trup [i suflet [.a.m.d.

Dezvoltat\ în filosofia bizantin\ [i, în general, în Evul Mediu în contex-
tul teologic al asem\n\rii cu Dumnezeu [i al rela]iei interpersonale dintre
om [i Dumnezeu, categoria persoanei devine, în epoca modern\, mai ales
prin Immanuel Kant, o categorie moral\. Pentru el, persoana are o valoare
absolut\ [i exist\ ca scop în sine. Una dintre formul\rile imperativului ca-
tegoric (vezi [i capitolul Morala) subliniaz\ respectul absolut al omului ca
persoan\: „Ac]ioneaz\ astfel ca s\ folose[ti umanitatea atât în persoana ta,
cât [i în persoana oricui altuia totdeauna în acela[i timp ca scop, iar nicio-
dat\ numai ca mijloc”.

Pe de alt\ parte, în]elegerea omului ca persoan\ este considerat\
esen]ial\ pentru numero[i teoreticieni ai drepturilor omului: întrucât este
persoan\, deci are valoare [i demnitate prin el însu[i, omul este subiect al
unor drepturi inalienabile. 

Abord\rile recente din etica aplicat\ privind eutanasia, statutul embri-
onului uman, clonarea etc. arat\ c\ o afirma]ie de genul „orice om este
persoan\” nu este nici pe departe sustras\ criticii. De aceea, devin rele-
vante întreb\ri precum: Când [i, mai ales, cum devine cineva persoan\
(admi]ând c\ nu este astfel prin na[tere)? Un asemenea rezultat este



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Care este semnifica]ia filosofic\ a afirma]iei c\ omul, ca persoan\, este
obiect de respect?

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Dac\ a[ fi o privi ghetoare, m-a[ com-
porta ca o privighetoare, dac\ a[ fi o leb\d\, ca o leb\d\. Dar sunt o fiin]\
ra]ional\ [i, prin urmare, trebuie s\ cânt un imn zeului” (Epictet).

4. Compar\ conceptul persoanei ca „substan]\ individual\ de natur\
ra]ional\” (Boethius) cu cel kantian.

5. Crezi c\ în în]elegerea omului ca persoan\ primeaz\ na[terea sau
educa]ia? Apeleaz\ la propria experien]\ pentru a elabora un r\spuns
argumentat la aceast\ întrebare. 

6. Teologia subliniaz\, între altele, c\ persoana reprezint\ individualitatea
deschis\ spre comuniune, o existen]\ ra]ional\ [i liber\, singura fiin]\
care, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, a primit porunca s\ devin\
Dumnezeu. Analizeaz\ comparativ aceast\ perspectiv\ cu cea filosofic\. 

Aplica]ii

Persoan\ — în sens curent, no]iune
care desemneaz\ omul ca subiect
con[tient [i ra]ional, capabil s\ distin -
g\ binele de r\u, s\ aleag\ [i s\
ac]ioneze responsabil; în sens teolo-
gic, trimite la ideea c\ omul este o
realitate irepetabil\, singular\, ireduc -
tibil\ la altceva, capabil\ de dialog cu
persoana divin\.

*
Berdiaev, Nikolai (1874-1948) —
filosof [i scriitor religios rus.
Boethius, Anicius (c. 480-525) — filo -
sof cre[tin, unul dintre primii doctori
ai Bisericii.
Sf. Ioan Damaschinul (c. 675-749) —
teolog, considerat ultimul P\rinte al
Bisericii (în ordine cronologic\).
Epictet (55-135) — filosof grec stoic.
Sf. Vasile cel Mare (330-379) — unul
dintre cei patru doctori r\s\ri teni ai
Bisericii.

Dic]ionar

Umanismul nu e un p\cat prin el
însu[i; este unul doar prin trufie. Ce
însemn eu în fa]a maselor? Ce
însemn eu în fa]a istoriei? Ce, în fa]a
Cosmosului? Nu însemn nimic ne -
gre[it. 

(Constantin Noica)

Problematica naturii umane
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determinat de o evolu]ie natural\, de educa]ie sau de interven]ia divin\?
Putem identifica criterii clare, care s\ ne permit\ s\ distingem între per-
soane [i alte genuri de fiin]e? 

� DIFERENÞA DINTRE LUCRU {I PERSOAN|

Dar s\ admitem c\ ar exista ceva, a c\rui existen]\ prin ea îns\[i s\ aib\ o va-
loare absolut\ [i care ca scop în sine s\ poat\ deveni baza anumitor legi, atunci în
el [i numai în el ar putea s\ rezide principiul unui imperativ categoric posibil,
adic\ al unei legi practice. 

Acum eu spun: omul [i, în genere, orice fiin]\ ra]ional\ exist\ ca scop în sine,
nu numai ca mijloc, de care o voin]\ sau alta s\ se foloseasc\ dup\ bunul ei plac,
ci în toate ac]iunile lui, atât în cele care-l privesc pe el însu[i, cât [i în cele care au
în vedere alte fiin]e ra]ionale, omul trebuie considerat totdeauna în acela[i timp
ca scop. Toate obiectele înclina]iilor nu au decât o valoare condi]ionat\; c\ci dac\
n-ar fi înclina]iile [i trebuin]ele întemeiate pe ele, obiectul lor ar fi f\r\ valoare.
Dar înclina]iile însele ca izvoare ale trebuin]ei au atât de pu]in o valoare absolut\
pentru a le dori în ele însele, încât dorin]a general\ a oric\rei fiin]e ra]ionale tre-
buie s\ fie mai curând aceea de a se elibera cu totul de ele. (...) Fiin]ele a c\ror
existen]\ nu este întemeiat\ pe voin]a noastr\, ci pe natur\ au, totu[i, dac\ sunt
fiin]e f\r\ ra]iune, numai o valoare relativ\, ca mijloc, [i de aceea se numesc
lucruri, pe când fiin]ele ra]ionale se numesc persoane, fiindc\ natura lor le dis-
tinge deja ca scopuri în sine, ca ceva adic\ ce nu este îng\duit s\ fie folosit numai
ca mijloc, prin urmare, îngr\de[te orice bun plac ([i este obiect de respect).
Aceste fiin]e ra]ionale nu sunt deci numai scopuri subiective, a c\ror existen]\ are
o valoare pentru noi ca efect al ac]iunii noastre, ci sunt scopuri obiective, adic\
lucruri a c\ror existen]\ în ea îns\[i este un scop, c\ruia nu i se poate substitui
nici un alt scop, pentru care el ar trebui s\ serveasc\ numai ca mijloc, fiindc\ f\r\
acesta nu s-ar putea g\si nic\ieri nimic de valoare absolut\. 

(Immanuel Kant, Bazele metafizicii moravurilor)



Fiindc\ starea (natural\) a omului
este o stare de r\zboi a fiec\rui om
contra fiec\rui om, în care fiecare
este condus de ra]iunea proprie [i 
nu exist\ nimic de care s\ nu se
foloseasc\ din ce-i este de ajutor pen-
tru conservarea vie]ii sale contra
inamicilor, urmeaz\ c\ într-o aseme-
nea stare fiecare om are drept la
orice, chiar [i la via]a celuilalt. 

(Thomas Hobbes)

Prima pagin\ a lucr\rii lui 
Thomas Hobbes 
Leviathan (edi]ia întâi)

Societatea poate fi compa ra -
t\ cu o ma[in\rie enorm\,
]inut\ în func]iune prin partici-
parea a nenum\rate persoane
(...). Individul este un instru-
ment al societ\]ii, nu organul
care particip\ con[tient la crea -
rea ei.

(Wilhelm Dilthey)

OMUL
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Omul — fiin]\ social\

Gândirea filosofic\ despre om nu poate ignora dimensiunea sa social\.
Problematiz\rile privind atributul sociabilit\]ii au conturat dou\ tipuri de
explica]ie: teoria naturalist\ — care, prin Aristotel, sus]inea c\ instinctul
pentru comunitate este înscris în îns\[i natura omului — [i teoria contrac-
tualist\ — care sus]ine c\ sociabilitatea este dobândit\ ca urmare a
accept\rii tacite între oameni a unui pact social. 

Concep]ia aristotelic\ despre om, concentrat\ în expresia zoon politi -
kon, exprim\ modelul teoretic prin care filosofia antic\ explic\ natura
uman\. Instinctul pentru comunitate, dar [i expresia acestuia, polisul
(cetatea, statul), sunt manifest\rile st\rii naturale a omului, nicidecum ale
uneia artificiale, a[a cum apreciau sofi[tii.

Situarea în afara spa]iului s\u existen]ial, cel al comunit\]ii cu semenii,
ca [i cum [i-ar fi suficient lui însu[i, înseamn\ nu numai „c\derea” omului
din nivelul s\u ontologic, dar [i anularea modalit\]ii sale de fiin]are: socia -
li tatea. Astfel, el încalc\ atât ordinea naturii, care nu creeaz\ nimic 
f\r\ scop, cât [i ordinea cet\]ii, supus\ deopotriv\ cauzalit\]ii naturale [i
sociale. 

Viziunea aristotelic\ despre om ca specie este întregit\ de aceea care
îl vizeaz\ pe om ca individualitate în comunitate; aceasta din urm\ nu
poate fi mai bun\ sau mai rea decât oamenii care o alc\tuiesc. Pe de alt\
parte, existen]a comunit\]ii nu este suficient\ dac\ nu este ordonat\ prin
comportamentul ra]ional-moral al oamenilor.

În schimb, modernii, prin Thomas Hobbes, John Locke [i Jean-Jacques
Rousseau, considerau c\ existen]a omului ca fiin]\ social\ este condi ]io -
nat\ de existen]a contractului social; acesta reprezint\ mediul propice [i
determinant al manifest\rii sociabilit\]ii. A[adar, în timp ce pentru antici,
comunitatea precede (evident logic [i nu cronologic) individul social, pen-
tru moderni raportul este invers: acesta creeaz\ comunitatea, societatea.
Totodat\, dac\, în viziunea lui Thomas Hobbes, starea natural\, anterioar\
celei sociale, este permanent conflictual\ (bellum omnium contra omnes),
omul fiind lup pentru om (homo homini lupus), ceea ce face cu atât mai
necesar contractul social, pentru Jean-Jacques Rousseau, abandonarea
st\rii naturale este un regres pentru om; aceasta pentru c\ omul, obligat
s\ renun]e la starea edenic\ a libert\]ii naturale, va fi constrâns s\
accepte, chiar dac\ sub autoritatea legilor sociale, toate consecin]ele aces-
tui pact mutual, corup]ia fiind doar una dintre acestea. 

� OMUL ESTE FIINÞ| SOCIALÃ

Din toate acestea se vede c\ statul este o institu]ie natural\ [i c\ omul este din
natur\ o fiin]\ social\, pe când antisocialul din natur\, nu din împrejur\ri
ocazionale, este ori supraom ori fiar\. (...) Totodat\ este clar de ce omul este o
fiin]\ mai social\ decât orice albin\ [i orice fiin]\ gregar\; c\ci natura nu creeaz\
nimic f\r\ scop. Îns\ grai are numai omul dintre toate viet\]ile. Vocea (nearticu-
lat\) este doar semnul pl\cerii [i al durerii [i exist\ [i la celelalte viet\]i, c\ci 
natura lor se ridic\ numai pân\ acolo, s\ aib\ sim]irea pl\cerii [i durerii [i s\ o



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Precizeaz\ cele trei niveluri de existen]\ [i cele dou\ modalit\]i de fiin]are,
a[a cum le articuleaz\ Aristotel.

3. Dac\, a[a cum afirm\ Aristotel, binele, care este scopul întregii naturi,
este [i binele cet\]ii, atunci în ce mod socialitatea este o condi]ie a reali -
z\rii acestui bine? Argumenteaz\, referindu-te [i la comunitatea din care
faci parte.

4. Cum comentezi c\, în mentalitatea grecilor antici, barbarii (cei din afara
cet\]ii), erau socoti]i ca fiind inferiori? Ce semnifica]ie cap\t\, în mentali-
tatea noastr\, ideea de cetate?

5. Este condi]ia natural\ a omului, a[a cum o imagineaz\ J.-J. Rousseau,
necesar\ pentru a [ti dac\ omul s-a n\scut om sau a devenit om?

Aplica]ii

Gregarism — spirit de turm\; instinct
gregar — instinct care îi determin\ pe
unii oameni s\ se supun\ orbe[te, 
s\-[i piard\ individualitatea.
Socialitate — calitatea natural\ de a
apar]ine comunit\]ii umane, faptul c\
omul este fiin]\ social\.
Sociabilitate — aptitudinea de a fi so -
cial; predispozi]ia de a institui rela]ii
sociale.
Teorie naturalist\ — în sens larg, teo -
rie care privilegiaz\ existen]a [i ele  -
mentele ce apar]in realit\]ii naturale.
Teorie contractualist\ — în filosofia
politic\, teorie care explic\ apari]ia [i
legitimitatea puterii politice (a statului)
prin apel la contractul social, adic\ la
un presupus pact originar. 

*
Denis Diderot (1713-1784) — filosof,
scriitor, eseist francez, care a ini]iat
proiectul (nefinalizat) al Enciclope diei,
conceput\ ca dic]ionar de [tiin]\, art\
[i meserii.
Lucr\ri: Cuget\ri filosofice, Enciclo -
pedia, Nepotul lui Rameau.
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) — filo -
sof, psiholog [i sociolog german.
Hobbes, Thomas (1588-1679) — filo -
sof englez. 

Dic]ionar

Cine are prea mul]i prieteni,
nu are niciunul!

(Aristotel)

Vroi]i a afla o scurt\ istorie a a -
proa pe întregii noastre mizerii? Iat-o:
a existat un om natural, în interiorul
c\ruia s-a introdus un om artificial.
De aici a izbucnit între cei doi un
r\zboi civil [i acesta ]ine pân\ la
moarte.

(Denis Diderot)
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comunice unele altora, pe când limba serve[te a exprima ce este folositor [i ce
este v\t\m\tor, precum [i ce este drept [i nedrept. {i aceast\ însu[ire este carac-
teristic\ omului, spre deosebire de toate viet\]ile, a[a c\ singur el are sim]irea
binelui [i r\ului, a dreptului [i nedreptului [i a tuturor celorlalte st\ri morale.
Comu nitatea unor asemenea fiin]e cu asemenea însu[iri creeaz\ familia [i sta-
tul.(...) A[adar, este clar c\ statul este din natur\ anterior individului, c\ci întrucât
individul nu-[i este suficient, el este fa]\ de stat ca m\dularele unui corp fa]\ de
acesta, iar, pe de alt\ parte, dac\ nu poate ori nu are trebuin]\ s\ se
întov\r\[easc\ în societate, din cauza suficien]ei sale, atunci nu este membru al
statului, ci este ori fiar\, ori zeu.

(Aristotel, Politica)

� OMUL NATURAL, OMUL SOCIAL

Ce experien]e ar fi necesare pentru a reu[i s\ cunoa[tem omul natural [i care
sunt mijloacele pentru a face aceste experien]e în sânul societ\]ii? (…) sufletul
ome nesc modificat în sânul societ\]ii datorit\ unor cauze ce se repetau mereu,
datorit\ unei mul]imi de cuno[tin]e câ[tigate [i de erori, datorit\ schimb\rilor
intervenite în constitu]ia corpului [i tulbur\rilor continue provocate de pasiuni, 
[i-a schimbat înf\]i[area în a[a m\sur\ încât a devenit aproape de nerecunoscut
(...) Dar atât timp cât nu cunoa[tem defel omul natural, în zadar vrem s\ deter-
min\m legea pe care a primit-o sau cea care se potrive[te cel mai bine constitu]iei
lui. Tot ce putem vedea limpede în leg\tur\ cu aceast\ lege este c\, pentru a fi
lege, ea îl oblig\ s\ i se poat\ supune în mod con[tient; apoi, pentru ca aceast\
lege s\ fie natural\, mai trebuie s\ vorbeasc\ nemijlocit prin glasul naturii. L\sând
deci deoparte toate c\r]ile [tiin]ifice care nu ne înva]\ decât s\ vedem a[a cum 
s-au f\cut ei în[i[i [i cugetând asupra primelor [i celor mai simple activit\]i ale
sufletului omenesc, cred c\ disting dou\ principii anterioare ra]iunii: unul care ne
face s\ fim puternic interesa]i de bun\starea [i conservarea noastr\ [i altul care
ne inspir\ o repulsie natural\ în fa]a pieirii [i suferin]ei oric\rei fiin]e sim]itoare
[i în primul rând a semenilor no[tri. Din unirea [i îmbinarea pe care spiritul nos-
tru este în stare s-o realizeze cu aceste dou\ principii, f\r\ a fi necesar s\ fie intro-
dus aici [i principiul sociabilit\]ii, ni se pare c\ decurg toate regulile dreptului 
natural; reguli pe care ra]iunea este apoi silit\ s\ le stabileasc\ pe alte baze atun-
ci când, prin dezvoltarea sa treptat\, ea a reu[it s\ în\bu[e natura. 

(Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalit\]ii dintre oameni)



� Ai hot\rât s\ te expatriezi (într-o
]ar\ pe care ai ales-o). Vorbe[ti
despre acest lucru cu prietenii.
Unii î]i vor spune urm\toarele:

1. Pentru oamenii din acea ]ar\
vei r\mâne mereu un str\in.

2. Vei pierde o parte din tine
însu]i.

3. Nu le vei în]elege umorul [i
glumele; î]i vei pierde pl\cerea de
a râde.

Solu]iile propuse vor urm\ri
scenariul:
� se formeaz\ un grup de 6-8
persoane;
� profesorul prezint\ tema;
� în cadrul grupului se aduc ar -
gumente [i contraargumente; 
� se analizeaz\ solu]iile;
� acestea se supun dezbaterii
întregii clase.

Activitate de grup

OMUL
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Identitate [i alteritate

Primele abord\ri ale fiin]ei umane s-au raportat la acele tr\s\turi care
puteau fi considerate esen]iale întrucât, pe de o parte, acea entitate care
nu le-ar avea nu ar reprezenta o fiin]\ uman\, iar, pe de alt\ parte, aceea[i
entitate, prin ele, [i-ar dezv\lui identitatea, felul propriu de a fi sau natura
[i s-ar diferen]ia în mod categoric de alte genuri de fiin]are. De exemplu,
ra]ionalitatea a fost gândit\ ca un atribut esen]ial al omului, definitoriu
pentru orice om. Un asemenea atribut ar specifica în mod direct ce este
omul (fiin]\ ra]ional\) [i indirect care sunt entit\]ile care nu sunt astfel
(fiin]ele nera]ionale).  

Chiar dac\ o asemenea abordare trimite implicit la altceva, la altul, în
filosofia tradi]ional\ alteritatea a fost, de regul\, o problem\ secundar\, o
ipostaz\ analizat\ în context ontologic-metafizic, în contextul discursului
despre existen]\, în genere. În în]elesul ei de diferit, de opus al identit\]ii
(ceea-ce-este), alteritatea define[te o proprietate rela]ional\, stabilit\ între
dou\ realit\]i: între ceva, identitatea, [i altceva, alteritatea. În sens metafi-
zic, Platon consider\ c\ alteritatea nu exprim\ nega]ia absolut\ a Fiin]ei,
ci opusul s\u, este altceva, ca o anumit\ nefiin]\, cum ar fi, de pild\, în
raport cu fiin]a uman\, fagul, p\durea, albina etc. Fiin]a, identitatea,
rezum\ întreaga realitate [i semnific\, în limbaj platonician, ceea-ce-este;
alteritatea este accidentalitatea, nefiin]a. Fiin]a, identic\ cu ea îns\[i, are
atribute specifice: este etern\ [i nesupus\ schimb\rii; în schimb, alteri-
tatea este mi[care, transformare, devenire. Constantin Noica preciza c\
alteritatea platonician\ reprezint\, de fapt, „complementara unei realit\]i
date”, tot ce nu este ea, mai precis un „tip” de nefiin]\ logic dedus\, care
îns\ ar fi mai pu]in semnificativ\ din punct de vedere ontologic. 

În cartea a V-a a Metafizicii, Aristotel arat\ c\ prin calitatea de a fi dife-
rit trebuie s\ în]elegem diversitatea, care exist\ între entit\]ile ce apar]in
aceluia[i gen. 

{i filosofia modern\ teoretizeaz\ alteritatea în acela[i sens abstract, dar,
de aceast\ dat\, ca „altceva” fa]\ de subiectul cunosc\tor.

Filosofia contemporan\, mai precis cea postbelic\, regânde[te alteri-
tatea în contextul problematiz\rilor despre om. Alteritatea exprim\ rela]ia
cu cel\lalt [i devine paradigma comunic\rii cu cel\lalt în dou\ sensuri: 
Eu-Tu [i Eu-Eu. În ambele situa]ii, este vorba deopotriv\ despre comuni-
carea cu sine [i cu Cel\lalt. În primul caz, este vizat\ cunoa[terea de sine
prin intermediul celuilalt. În al doilea caz, este vizat\ cunoa[terea de sine
prin în]elegerea sinelui (Eul ca [i cum ar fi Altul). În aceast\ din urm\
ipostaz\, alteritatea devine reper al autocunoa[terii. Astfel, Cel\lalt nu mai
are doar dimensiunea alterit\]ii, ci [i pe aceea a identit\]ii; este un raport
cu sine însu[i, care este deopotriv\ altul [i acela[i. 

Filosofii contemporani subliniaz\ c\ prezen]a Celuilalt este condi]ie
esen]ial\ pentru existen]a [i manifestarea con[tiin]ei de sine. Sesizarea
propriei subiectivit\]i este posibil\ doar prin prezen]a Celuilalt, iar lumea
omului este una a intersubiectivit\]ii. Totodat\, Cel\lalt exprim\ cenzura
moral\, c\ci oblig\ con[tiin]a s\ reflecteze, s\ valorizeze nu numai lumea

Hermes 
(sculptur\ din epoca elenistic\)



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Comenteaz\ afirma]ia: alteritatea este distribuit\ asupra tuturor reali t\ ]i -
lor unele fa]\ de altele.

3. Care este semnifica]ia afirma]iei lui Sartre: „Cel\lalt este mediatorul indis-
pensabil între mine [i mine însumi”?

4. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „În via]a ma selor, rolul determinant
este jucat de contagiune [i imita]ie. Eu ies din starea mea de solitudine,
dar prin pierderea de sine” (Nikolai Berdiaev). 

Aplica]ii

„Tu nu vei ucide!” este prima vor b\
a fe]ei sau este un ordin. Exist\, în
apari]ia fe]ei, un comandament ca [i
cum mi-ar vorbi un maestru. Totu[i, în
acela[i timp, fa]a celuilalt este dez-
golit\. Este s\rmanul pentru care eu
pot totul [i c\ruia îi datorez totul.

(Emmanuel Lévinas)

Lévinas, Emmanuel (n. 1905) — filo -
sof francez.

Dic]ionar
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din jur, ci [i propriile gesturi, acte, scopuri, motiva]ii etc. Ca „loc” în care
se na[te con[tiin]a, Cel\lalt oblig\ omul s\ renun]e la libertatea neutral\,
indiferent\, pentru a se plasa în cea con[tient\, moral\. În acest sens,
ru[inea (ca [i emo]ia sau frica, de pild\) este modul prin care omul se
situeaz\ responsabil, dar deplin liber în lume.

� ALTERITATEA ESTE CEVA DIFERIT

STR|INUL: Acum îns\ este v\dit c\, orice ar fi alteritatea, îi revine în chip
necesar s\ fie îns\[i fa]\ de ceva diferit. (...) C\ci fiecare este alta decât celelalte,
nu prin natura ei, ci prin participarea la ideea de alteritate. (...) În chip necesar
deci, nefiin]a revine mi[c\rii, ca [i tuturor genurilor. C\ci, potrivit tuturor, na-
tu  ra alterit\]ii, f\când pe fiecare altul decât fiin]a lucrurilor, aduce nefiin]a. {i, 
într-adev\r, pe toate, potrivit cu cele spuse, le vom putea numi pe drept ca nefiind,
dar deopotriv\, de vreme ce particip\ la fiin]a lucrurilor, ca fiind [i ca realit\]i. (...)
Ori de câte ori vorbim despre ceea ce nu este, pare-se nu rostim ceva contrar
fiin]ei lucrurilor, ci doar diferit de ea. (...) A[adar, nu vom fi de acord s\ spunem
c\ nega]ia înseamn\ contrariul, ci doar c\ „ne” ori „nu” indic\ un lucru din cele
diferite, când sunt puse înaintea numelor respective. C\ci dovedind cum c\ exist\
o anumit\ natur\ a alterit\]ii [i c\ ea este distribuit\ asupra tuturor realit\]ilor
unele fa]\ de altele, am cutezat s\ spunem, cu privire la partea opus\ fa]\ de
fiecare lucru existent, cum c\ ea, ca atare, este cu adev\rat ceea ce nu este. 

(Platon, Sofistul)

� EXPERIENÞA RUªINII

Mi-e ru[ine de ce sunt. Prin ru[ine în]eleg o rela]ie intim\ a eului cu eul: am
descoperit în ru[ine un aspect al fiin]ei mele. (...) Ru[inea este, la origine, un
fenomen de reflec]ie (...) ru[inea, în structura sa prim\ [i originar\, este ru[inea
fa]\ de cineva sau în fa]a cuiva. Când fac un gest, stângaci sau vulgar, acest gest
porne[te din mine, nu-l judec, nici nu-l condamn, îl tr\iesc pur [i simplu, îl
îndeplinesc în cheia lui „pentru sine”. Dar deodat\ ridic capul: cineva era acolo [i
m-a v\zut. Îmi dau seama de vulgaritatea gestului meu [i mi se face ru[ine. (...)
Cel\lalt este mediatorul indispensabil între mine [i mine însumi. {i, prin îns\[i
apari]ia celuilalt, devin capabil s\ avansez o judecat\ asupra mea ca asupra unui
obiect, c\ci eu apar celuilalt ca obiect. (...) Prin natura ei, ru[inea este recunoa[ -
tere. Eu recunosc c\ sunt a[a cum m\ vede cel\lalt.

(Jean-Paul Sartre, Fiin]a [i Neantul) 

JEAN-PAUL SARTRE
(1905–1980)

Este unul dintre cei mai cunoscu]i
filosofi [i scriitori francezi, reprezen-
tant al existen]ialismului ateu. În
numele libert\]ii sale, în 1964,
Sartre refuz\ Premiul Nobel pentru
literatur\, afirmând: ,,Un scriitor tre-
buie s\ refuze s\ se lase transformat
în institu]ie, chiar dac\ acest lucru
are loc sub formulele cele mai ono-
rabile, cum este cazul acum”.

Lucr\ri principale:
� filosofice: Adev\r [i existen]\,

Critica ra]iunii dialectice, 
Existen ]alismul este un umanism,
Fiin]a [i neantul

� romane: Grea]a, Zidul
� teatru: Mu[tele, U[i închise, 

Prizonierii din Altona.



*OMUL – FIIN}| CULTURAL|

Modul de existen]\ specific uman 
[i destinul creator al omului

Dac\ abord\rile tradi]ionale s-au raportat îndeosebi la natura uman\ în
genere sau la om ca fiin]\ social\, filosofia culturii vizeaz\ în special omul
ca fiin]\ cultural\ — ca entitate care se define[te în [i prin cultur\.

În viziunea lui Lucian Blaga, cultura are, în primul rând, o semnifica]ie
metafizic\, fiind în]eleas\ cu referire la mistere sau la profunzimile exis-
ten]ei, respectiv la Marele Anonim. 

La rândul lui, prin raportare la orizontul misterului [i la condi]ia lui de
fiin]\ cultural\, omul se define[te printr-un mod de fiin]are care îi apar]ine
exclusiv: existen]a întru mister [i pentru revelare. Nefiind doar fiin]\ bio-
logic\, asemenea animalului, c\ruia îi este proprie existen]a întru imediat
[i pentru securitate, omul este definit atât prin nevoia de a dep\[i imedia-
tul, cât [i prin destinul lui creator. 

Respingând ideea c\ aceste manifest\ri ar putea fi privite ca fiind „un
simplu fenomen psihologic”, Blaga consider\ c\ saltul ontologic de la ani-
malitate la umanitate a fixat definitiv omul în orizontul misterului [i al
revel\rii. 

Ca subiect creator, omul se plaseaz\ în mod explicit în orizontul miste -
rului, iar revelarea acestuia devine una dintre ac]iunile lui definitorii.
Imediatul [i conservarea speciei sunt dep\[ite prin raportarea la mister [i
prin actele creatoare, care nu sunt cunoa[tere sau dezv\luire deplin\ a
acestuia. F\r\ a se raporta îns\ la ceea ce dep\[e[te experien]a, la ceea ce
este dincolo de lumea lui, omul nu se poate împlini; mai mult, [i-ar nega
astfel destinul, natura proprie.

Definitorii pentru el devin astfel destinul creator [i pl\smuirile crea -
toare, care nu sunt altceva decât „emisiunea complementar\” a actului
creator. Cu alte cuvinte, cum spune filosoful român, omenescul din om se
manifest\ odat\ ce „omul biologic s-a lansat în orizontul misterului [i al
unor virtuale revel\ri”. El distinge muta]ia ontologic\ de cea biologic\,
proprie [i diferitelor specii de organisme; prin aceast\ caracteristic\ esen -
]ial\, omul este singurul subiect creator în cosmos. 

Modul eminamente uman de a fi este „condi]ia general\ [i necesar\”,
realizat\ printr-un salt ontologic, care radicalizeaz\ distan]a dintre animal
[i om. Acesta din urm\ se raporteaz\ deopotriv\ la imediat [i la mister.
Crea]ia va prevala îns\ asupra grijii pentru propria securitate, nu numai
prin faptul c\ fiin]a uman\ nu se poate împlini f\r\ a lua o atitudine fa]\ de
transcenden]\, de ceea ce este dincolo de imediat, de lumea concret\, 
dar mai ales prin aceea c\, uneori, individul, „capturat” de destinul lui cre-
a tor, va l\sa deoparte propria via]\, individual\, concret\, pentru via]a
spiritului. 

Cele dou\ determin\ri, misterul [i revelarea, nu au conota]ie religioa -
s\, ci filosofic\. Destinul s\u creator îl pune pe om fa]\ în fa]\ cu misterul
[i îi cere imperativ s\ ia atitudine fa]\ de acesta. Nu este vorba de o simpl\

A v\zut lumea, a str\v\zut
lumea [i ne-a dat miracolul
acesta care este sistemul s\u
filosofic. Putem spune lini[ti]i
ast\zi c\ secolul al XIX-lea cul-
mi nea z\ prin Eminescu, sec-
olul al XX-lea prin Lucian
Blaga. 

(Constantin Noica)

LUCIAN BLAGA
(1897–1964)

A fost filosof, scriitor, profesor
universitar, diplomat, personalitate
major\ a culturii române interbelice.
În 1937, a devenit membru titular al
Aca de miei Române; cu aceast\ oca -
zie, a ]inut un discurs de recep]ie,
intitu lat Elogiul satului românesc.
Dup\ Dictatul de la Viena, s-a refu-
giat la Sibiu, înso]ind Universitatea
din Cluj. A avut un rol major în for-
marea tinerilor care f\ceau parte din
„Cercul literar de la Sibiu”. 

Lucr\ri filosofice:
� Filosofia stilului 
� Trilogia cunoa[terii
� Trilogia culturii
� Trilogia valorilor
� Fiin]a istoric\ 
� Despre con[tiin]a filosofic\. 
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Care sunt condi]iile culturii [i în ce mod influen]eaz\ acestea comporta-
mentul uman?

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Crea]ia are pârjolul ei. Me[terul
Manole [i-a zidit so]ia sub pietre [i var pentru ca s\ înal]e biserica” 
(Lucian Blaga). Identific\ [i alte referin]e la actul crea]iei în câteva opere
literare studiate [i analizeaz\-le comparativ cu aceasta.

4. Reconstruie[te demersul lui Lucian Blaga privind semnifica]ia culturii,
pornind de la urm\torii termeni: imediat, existen]\ întru mister [i pentru
revelare, act de cunoa[tere [i act pl\smuitor.

Aplica]ii

Animalul

� El exist\ exclusiv întru imediat [i
pentru securitate.
� El cunoa[te, în felul s\u, lumea con-
cret\.
� Animalului i se pot atribui anumite
categorii cognitive în sens func]ional.
� Animalul poate fi produc\tor de civ-
ili za]ie, dar astilistic\, stereotip\ [i
atemporal\.

Omul

� Omul nu exist\ exclusiv întru ime-
diat [i securitate, ci [i în orizontul
miste rului [i pentru revelare.
� Omul e înzestrat cu un destin crea -
tor de cultur\ (metaforic\ [i stilistic\).
� Omul e înzestrat nu numai cu cate-
go rii cognitive, ca animalul, ci [i cu 
categorii abisale.
� Omul are posibilitatea nu numai de
a „produce”, ci [i de a „crea” o civi  li -
za  ]ie, de aspect stilistic [i istoric vala-
bil\.

(Lucian Blaga, 
Geneza metaforei [i sensul culturii)

Imediat — nemijlocit, nemediat, con-
cret.
Mister — ceea ce dep\[e[te expe-
rien]a [i este inaccesibil cunoa[terii.
Revelare — ar\tare, punere în lumina
con[tiin]ei.
Muta]ie ontologic\ — salt din orizon-
tul existen]ei biologice în cel al cultu -
rii; diferen]a specific\ fa]\ de animali-
tate; se manifest\ prin nevoia de a
crea.

Dic]ionar
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atitudine teoretic\ ori de o cunoa[tere sau dezv\luire a misterului, ci mai
degrab\ de un act creator, de o „pl\smuire”, de o construc]ie a unei lumi
în care subiectul devine [i el un creator. Dac\ nu al lumii, în genere, cel
pu]in al lumii sale. Dar astfel lumea îns\[i va fi cultural\. 

� SEMNIFICAÞIA METAFIZICÃ A CULTURII 

A exista ca om înseamn\ din capul locului a g\si o distan]\ fa]\ de imediat,
prin situarea în mister. Imediatul nu exist\ pentru om decât spre a fi dep\[it.(…)
Dar situarea în mister, prin care se declar\ incendiul uman în lume, cere o com-
pletare; situa]iei îi corespunde un destin înzestrat cu un permanent apetit: nevoia
de a încerca revelarea misterului. Prin încerc\rile sale revelatorii, omul devine
îns\ creator, [i anume creator de cultur\ în genere. Facem o deduc]ie a
condi]iilor culturii, adâncind înse[i dimensiunile existen]iale ale omului. Cultura,
în aceast\ perspectiv\, nu este un lux, pe care [i-l permite omul ca podoab\, care
poate s\ fie sau nu; cultura rezult\ ca o emisiune complementar\ din specifici-
tatea existen]ei umane ca atare, care este existen]a în mister [i pentru revelare.
(...) Cultura ]ine deci mai strâns de defini]ia omului, decât conforma]ia sa fizic\
sau cel pu]in tot a[a de strâns. (...) Cultura n-o privim aici neap\rat în în]eles
umanist, ca mijloc de atenuare a animalit\]ii, sau ca reac]iune împotriva ani-
malit\]ii ca atare. (...) Ea e împlinirea omului. (...) 

F\r\ o schimbare a modului, planului, orizontului existen]ial, cultura nu s-ar fi
ivit niciodat\, oricât geniu ar fi tres\rit sub ]easta uman\. În fundamentarea cul-
turii nu se poate evita acest motiv ontologic, de des]elenire ini]ial\ a câmpului
existen]ial. Existen]a `n mister [i pentru revelare se g\se[te, ca miez implicat, în
orice crea]iune de cultur\, cum faimosul cogito mocne[te în orice judecat\ a
cunoa[terii umane. (...) „Omul” a fost produs printr-o muta]iune biologic\ numai
cât prive[te conforma]ia sa de specie vital\; cât prive[te modul s\u de a exista (în
orizontul misterului [i pentru revelare), omul s-a declarat, datorit\ unei muta]iuni
ontologice, singular în Univers. (...) Omul tinde s\-[i reveleze sie[i misterul.
Lucru posibil pe dou\ c\i: prin acte de cunoa[tere sau prin acte pl\smuitoare.
Revelarea prin pl\smuiri duce în genere la crea]ie de cultur\. Repet\m, cultura e
trupul [i expresia unui anume mod de existen]\ a omului. Pentru a fi creator de
cultur\, omul nu trebuie s\ fie decât om, adic\ o fiin]\ care trage consecin]ele
existen]ei sale specifice. 

(Lucian Blaga, Geneza metaforei [i sensul culturii)



Împlinirea omului prin cultur\, ca spirit

Pentru Constantin Noica, „cultura e omeneasc\, e adev\rul nostru, e
ordinea dup\ chipul [i asem\narea noastr\” (Mathesis sau bucuriile sim-
ple). El distinge, plecând de la „dualismul” geometrie-istorie, între dou\
tipuri de cultur\ — una de tip matematic, cealalt\ de tip istoric. Cultura de
tip matematic se fundamenteaz\ pe ideile de ordine [i de adev\r mate-
matic, iar idealul ei este o mathesis universalis, „un sistem care s\ dea
socoteal\ de tot ce se întâmpl\ în univers”. Spre deosebire de aceasta, cul-
tura de tip istoric se orienteaz\ spre subiect, spre „ceea ce se petrece
acolo, în\untru”. Ambele se raporteaz\ la idealul uman de ordine [i, chiar
dac\ s-a crezut c\ ordinea apar]ine naturii, lumii exterioare, în modalit\]i
diferite, acestea relev\ c\ „nu natura e ordine, nu lumile astronomice”, ci
„spiritul e ordine [i el ritmeaz\ realit\]ile”.

Potrivit filosofului român, pentru în]elegerea omului este necesar\
clarificarea raporturilor dintre individual [i general, dintre om ca indivi-
dualitate [i om ca fiin]are autentic\, împlinit\, ca „instan]iere” individual\
a generalului, a Omului. Aceste raporturi sunt reinterpretate din perspec-
tiva unor distinc]ii fundamentale: situa]ii statistice / fapte logice, logica lui
Ares / logica lui Hermes. 

Primul model cultural este acela în care întregul acapareaz\ partea, în
care „omul este asemenea osta[ului în oaste”; pentru cel\lalt, omul, ca
individualitate, nu mai este un fapt statistic, ci unul logic: partea reflect\
întregul. Un individual exemplar, cum este Socrate, „rezum\ întreaga
umanitate”, este un individual-general, o parte „ridicat\ la puterea întregu -
lui”. Dac\, prin cel dintâi, Noica are în vedere cunoa[terea de tip matema -
tic, prin cel de-al doilea este vizat\ cealalt\, de tip istoric, [i, ceea ce este
mai important, însu[i sensul existen]ei umane individuale: împlinirea,
realizarea, revelarea a ceea ce este omul într-o via]\ exemplar\. 

Cultura, prin manifest\rile ei, relev\ necesitatea întâlnirii celor dou\
logici, dar [i evaluarea superioar\ a logicii lui Hermes: numai individul
care las\ în urma lui o oper\ sau care s\de[te m\car un pom, numai acela
se împline[te, numai acela se ridic\ la puterea generalului, a umanului.
Mai mult decât atât, aceast\ putin]\ îi apar]ine numai omului, care r\mâne
astfel „individualul cel mai uimitor”.

Cele dou\ modalit\]i de în]elegere a raportului parte-întreg — întregul
explic\ partea, respectiv partea explic\ întregul — „se combat statornic în
istoria culturii”. Spiritul îns\, iar omul trebuie s\ fie spirit, argumenteaz\
Noica, reprezint\ doar unul dintre cele dou\ sensuri: ai atins aceast\
treapt\ a spiritului numai atunci când tu însu]i, un individual, o parte,
explici sau reprezin]i întregul, umanitatea. Modelul este, printre altele,
acela al lui Socrate: „Omul este în Socrate, nu în uman”. 

A ne realiza ca oameni presupune, în perspectiva gânditorului român,
a tr\i logic, a înfrunta via]a cu ajutorul formelor spiritului. Pe de o parte,
via]a se relev\ ca „dev\lm\[ie anarhic\” (lips\ de ordine). Spiritul, pe de
alt\ parte, se relev\ ca ordine, luciditate, înst\pânire asupra vie]ii [i dezor-
dinii ei. A te l\sa în voia vie]ii, tr\ind „nedisciplinat [i amorf” e totuna,

Ceea ce men]ine „deschise”
culturile este a[adar prezen]a
imaginilor [i a simbolurilor; în
orice cultur\, australian\ sau
atenian\, situa]iile limit\ ale
omului sunt perfect revelate
datorit\ simbolurilor pe care le
sus]in culturile respective.

(Mircea Eliade)

CONSTANTIN NOICA 
(1909–1987)

A fost elev al Liceului bucure[tean
„Spiru Haret”. A absolvit Facultatea
de Litere [i Filosofie din Bucure[ti,
cu teza de licen]\ Problema lucrului
în sine la Kant. În 1939, a ob]inut
doctoratul în filosofie, cu teza Schi]\
pentru istoria lui „Cum e cu putin]\
ceva nou”. În anii 1958-1964, a fost
de]inut politic. Din 1975, s-a retras la
P\ltini[. A fost preocupat de toate
marile domenii ale filosofiei. Este
autorul uneia dintre cele mai im-
portante lucr\ri de ontologie din
secolul al XX-lea: Devenirea întru
fiin]\ (1981). 

Lucr\ri principale:
� De dignitate Europae
� Devenirea întru fiin]\
� Mathesis sau bucuriile simple
� Rostirea filosofic\ româneasc\
� Sentimentul românesc al fiin]ei
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1. Caracterizeaz\ cele dou\ tipuri de cultur\, de tip matematic [i de tip
istoric, [i elaboreaz\ un punct de vedere argumentat în leg\tur\ cu valoa -
rea fiec\reia. 

2. Ce consecin]e asupra comportamentului uman s-ar putea deduce dac\
acesta s-ar manifesta cultural doar în sensul logicii lui Ares, de pild\? Dar
în cel de-al doilea tip? 

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Dac\ e vorba de o bibliotec\ [i nu de
o gr\mad\ de c\r]i, dintr-o simpl\ carte sau dintr-o submul]i me a biblio -
tecii se poate vedea ce este întregul: bibliotec\ de istoric, bibliotec\ de
medic sau de jurist” (Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes).

Aplica]ii

Problematizarea fiin]ei culturale

Descrierea logic\
� logica este o atitudine, nu o disci-
plin\;
� logica reprezint\ înst\pânirea spi-
ritului;
� logica este singura bucurie auten-
tic\.

Câmp logic:
� este ansamblul în care întregul este
în parte;
� omul este în Socrate, nu în uman;
� partea nu este în, ci întru intreg;
� `ntregul este acela[i în fiecare
parte.

Logica lui Ares:
� ]ine seama numai de situa]iile sta-
tistice;
� individualul este în mul]ime;
� solda]ii pot pieri, oastea s\ nu
moar\;
� este logica r\zboiului.

Logica lui Hermes:
� ]ine seama de situa]iile logice;
� se ocup\ de indivizii care sunt
întru întreg;
� este logica interpret\rii.

(Constantin Noica, 
Devenirea întru fiin]\)

Eliade, Mircea (1907-1986) — scriitor,
filosof [i istoric al religiilor. 

Dic]ionar

� Organiza]i `n grupe de patru-
cinci elevi, analiza]i modul în care
ne putem împlini ca fiin]\ cultu-
ral\ în contextul lumii multicul-
turale contemporane. Apelând la
propria experien]\ de via]\, elabo-
ra]i un punct de vedere unitar. 

Activitate de grup

Omul –  fiin]\ cultural\
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spune Noica, cu „a te desfiin]a ca individ”. Via]a nu trebuie s\ cople[easc\
individul, ci, dimpotriv\, acesta, prin spirit, prin cultur\, printr-o atitudine
logic\, trebuie s\ ia în st\pânire [uvoiul vie]ii. În Jurnalul de la P\ltini[,
Noica afirm\ chiar c\ singura bucurie autentic\ este cea cultural\, a spiri -
tului, restul fiind desf\t\ri sau chiar neîmpliniri. 

� SEMNIFICAÞIA LOGICÃ A CULTURII

Un om devine cu adev\rat om [i iese din statistic\ atunci când devine o lume.
(„În fiecare om o lume î[i face încercarea”, spunea Eminescu; ar trebui s\-[i fac\
încercarea). (...) Dar mai ales în comportarea [i crea]ia omului se vede aceasta.
Poetul adev\rat este cel care devine la un moment dat Poezia; fizicianul, excedat
la început de tot ce se [tie, sfâr[e[te prin a deveni el Fizica. (...) În situa]iile 
logice, întregul este acela[i în fiecare parte. Tautologia este, poate, de esen]a 
logicului, dar nu în sensul reflect\rii lui acela[i în fiecare moment al ansamblului.
În acest sens, s-ar putea spune c\ [i un destin sau o via]\ de om pot fi într-o
situa]ie logic\, atunci anume când fiecare demers al vie]ii are justific\rile între-
gului. În]eleptul tr\ie[te „logic” pentru c\ are în fiecare clip\ legea de om adev\rat
în el. (...) 

În timp ce logica lui Ares era cea a r\zboiului, logica lui Hermes ar fi cea a
interpret\rii, s\ spunem. Prima logic\ a[eza partea în întreg [i de vreme ce între-
gul (clasa uneori, func]ia alt\dat\, rela]ia abstract\ în fine) re]inea totul pentru el,
partea devenea o simpl\ variabil\, disparent\ sau oricând gata s\ fie sacrificat\. În
logica lui Hermes îns\, partea — dac\ este una a situa]iilor logice, iar nu un sim-
plu element statistic — nu mai este indiferent\ [i irevocabil\: ea este, de fiecare
dat\, interpretarea întregului. (...) Cu exemple întâmpl\toare poate opera logica
lui Ares, pentru care individualul este doar un fapt statistic, un buletin, o cifr\, sau
o constant\ individual\. 

Logica lui Hermes, respectuoas\ fa]\ de parte, de vreme ce aceasta poate fi
purt\toare de întreg, opereaz\ cu exemple privilegiate. (...) Am spune în termenii
lui Hermes: universul logic trebuie s\ interpreteze orice alt univers (fizic, de
cunoa[tere, moral, artistic) [i de aceea toate [tiin]ele, de la fizic\ pân\ la istorie,
tind s\ devin\ o logic\. (…) poate c\ întreaga cultur\ nu e altceva decât o medi-
ta]ie asupra individualului. 

(Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes)



Hieronimus Bosch (1450-1516), 
Gr\dina pl\cerilor (detaliu)

Atunci sufletul nostru va avea de
ce s\ se felicite, când eliberat din
acest întuneric, în care se învârte[te,
va vedea str\lucirea nu cu o vedere
slab\, ci va primi întreaga lumin\ [i
va fi redat cerului, c\ruia îi apar]ine.
(…) Originea sa îl cheam\ sus. Dar
el va fi acolo [i înainte de a se elibera
din aceast\ închisoare, când va fi
lep\dat viciile [i se va fi în\l]at pur [i
u[or în medita]ii divine. 

(Seneca, 
Scrisori c\tre Lucilius) 

Unii oameni î[i pun proble-
ma dac\ via]a are sau n-are
sens. În realitate, totul se redu -
ce la a [ti dac\ e suportabil\
sau nu. Problema înceteaz\ [i
r\mân hot\rârile.

(Emil Cioran)

OMUL
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SENSUL VIE}II
Pentru mul]i autori, întrebarea despre sensul vie]ii reprezint\ inima

reflec]iilor filosofice. Aceasta este redat\ de cele mai multe ori prin dile-
ma: are sau nu are via]a un sens? Iar dac\ exist\, acesta este unul prede-
terminat? Poate da omul, prin inteligen]a [i voin]a sa, un sens vie]ii?

Ne preocup\ sensul vie]ii ori de câte ori c\ut\m o motiva]ie pentru a
trece de anumite obstacole majore, cum ar fi cele întâlnite în a[a-numitele
situa]ii-limit\. De asemenea, despre sensul vie]ii este vorba atunci când ne
întreb\m dac\ felul în care ne tr\im via]a este cel optim, dac\ via]a are un
temei ascuns, pe care înc\ nu-l cunoa[tem, sau dac\ aceast\ via]\ are con-
tinuitate într-o via]\ viitoare. 

Întreb\rile despre sensul vie]ii sunt determinate [i de o mul]ime de
contexte sau de orizonturi de a[teptare, cum ar fi cel social-politic, econo -
mic, cultural, teologic, sau de experien]e, precum aceea a mor]ii, în gene-
ral, sau, mai ales, a unei persoane dragi. 

Problema sensului vie]ii a fost abordat\ din perspective cu totul 
opuse în cadrul crea]ionismului [i al evolu]ionismului. Sub aspect crea -
]ionist-religios, sensul vie]ii este dat de via]a viitoare a fiec\rui individ în
parte. Potrivit celeilalte perspective, evolu]ia organismelor, privit\ ca suc-
cesiune de transform\ri [i procese bio-fizico-psihice, este cea care relev\
sensul vie ]ii, predominant îns\ din perspectiva speciei sau a existen]ei în
ansamblu. 

În filosofie, gândirea asupra sensului vie]ii se impune nu numai prin
distinc]ia dintre trup [i suflet, ci [i prin problematiz\rile legate de condi]ia
uman\. A[a cum am v\zut, Blaise Pascal, de pild\, exprim\ prin metafora
trestie cuget\toare con[tiin]a finitudinii, dar [i a unicit\]ii omului, prin
care se poate revela o perspectiv\ aparte asupra sensului vie]ii.

Arthur Schopenhauer a ini]iat discu]iile despre sinucidere, ca voin]\
negativ\, ca negare a vie]ii. Tema sinuciderii, corelat\ cu tema lipsei de
sens a vie]ii, a absurdului existen]ei, a fost reluat\ în cadrul exis-
ten]ialismului ateu de c\tre Albert Camus [i Jean-Paul Sartre.

Camus apreciaz\ c\ Sisif, eroul tragic din mitologia antic\, este în fapt
însu[i modelul condi]iei umane, definit\ în mod paradoxal prin dou\
atribute, contradictorii la prima vedere — fericirea [i absurdul —, care
sunt îns\ „copiii aceluia[i p\rinte”. Prin analogie cu situa]ia lui Sisif,
în]elegerea [i acceptarea condi]iei umane echivaleaz\ cu con[tientizarea
[i tr\irea absurdului: Sisif î[i accept\ cu senin\tate pedeapsa de a împinge
stânca spre vârful muntelui, de unde inevitabil aceasta trebuie s\ cad\. În
joc este destinul eroului, determinat îns\ de propria lui alegere, respectiv
destinul omului. 

Pentru Sartre, sensul vie]ii apar]ine exclusiv omului, deoarece, prin
ac]iunile sale, acesta alege s\ tr\iasc\ într-un mod sau altul. El nu poate
afla în afara sa un sens al propriei vie]i. Mai mult, pentru om, adev\rata
problem\ nu este dac\ Dumnezeu exist\, ci dac\ tot ce i se întâmpl\ omu-
lui exprim\ chiar propria alegere, îl reprezint\, fiind „alegerea sa de sine”.
Din acest motiv, absurdul nu este o simpl\ idee, ci condi]ia [i cheia pro-
priei vie]i. Prin urmare, esen]a vie]ii const\ în manifestarea libert\]ii [i a
responsabilit\]ii absolute a omului. 



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, 
indi când premisele [i consecin]ele sale: „Fericirea noastr\ r\mâne întot-
deauna numai o dorin]\, f\r\ ca vreodat\ s\ poat\ deveni o speran]\, dac\
nu intervine o alt\ putere (...) care s\ împart\ fericirea dup\ meritele [i
vina oamenilor, care s\ porunceasc\ întregii naturi [i s\ conduc\ lumea cu
în]elepciune suprem\, ceea ce înseamn\ s\ credem în Dumnezeu”
(Immanuel Kant).

3. În ce m\sur\ crezi c\ experien]a de via]\ a fiec\ruia constituie un funda-
ment pentru dezlegarea sensului vie]ii? Formuleaz\ [i argumenteaz\ un
punct de vedere personal.

4. Elaboreaz\ un scurt eseu despre sensul vie]ii, luând în considerare unul
dintre urm\toarele contexte: a) via]a nu este decât un „drum c\tre
moarte”; b) via]a este doar o clip\ în raport cu infinitatea timpului; c) sun-
tem singuri, f\r\ Dumnezeu; d) în aceast\ lume suntem doar pelerini spre
cetatea lui Dumnezeu (Augustin).

Aplica]ii

Suferin]a este [coala concesivit\]ii.
A înv\]a s\ suferi este a înv\]a s\ ier]i.
De ce ier]i? Fiindc\ în durere te
desprinzi progresiv de lucruri. In dis-
perare, desprins de tot, ier]i totul.
Omul normal [i cel mediocru, ata[a]i
de lumea înconjur\toare, interesa]i de
fr\mânt\rile meschine (...) nu pot s\
ierte nimic, fiindc\ ata[area de lucruri
duce la iluzionare [i la un fals abso-
lutism. Ei a[teapt\ totul de la timp, de
aici [i rolul surprizei în via]a acestora.
{i, atunci este explicabil de ce un om
care sufer\, chiar lipsit de cultur\, nu
poate fi mediocru.

(Emil Cioran, Revela]iile durerii)

Camus, Albert (1913-1960) — roman-
cier ºi filosof francez, unul dintre
pãrinþii existenþialismului. 
Cioran, Emil (1911-1995) — filosof [i
eseist român. 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) —
filosof german, autorul lucrãrii Lumea
ca voinþã ºi reprezentare.
Seneca, Lucius Annaeus (4 î.Hr.-
65 d.Hr.) — filosof, scriitor [i om de
stat roman. 

Dic]ionar

Mitul lui Sisif
(vas grecesc cu figuri negre) 

Sensul vie]ii
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� ESENÞA VIEÞII ESTE VOINÞA DE PUTERE

În acest domeniu trebuie s\ p\trundem temeinic pân\ în str\funduri [i s\ ne
st\vilim toate sl\biciunile sentimentale: via]a îns\[i este în esen]\ sustragere,
r\nire, biruin]\ asupra celui str\in [i asupra celui slab, oprimare, duritate, impu -
nerea cu for]a a formelor proprii, asimilare sau, în cel mai bun caz, exploatare.
(...) [i aceasta nu pe temeiul vreunei moralit\]i sau imoralit\]i oarecare, ci din
cauz\ c\ (...) via]a este tocmai voin]\ de putere. (...) „Exploatarea” apar]ine nu
unei societ\]i corupte sau imperfecte [i primitive: ea apar]ine esen]ei vie]ii, ca
func]iune organic\ fundamental\, ea este o consecin]\ a voin]ei de putere pro-
priu-zis\, cea care e îns\[i voin]a de a tr\i. 

(Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine [i de r\u)

� OMUL ABSURD

Toat\ bucuria t\cut\ a lui Sisif se afl\ aici. Destinul s\u îi apar]ine. Stânca lui
este lucrul lui. Tot astfel, omul absurd, când î[i contempl\ chinul, face s\
amu]easc\ to]i idolii.(...) Omul absurd spune da [i efortul s\u nu va înceta nicio-
dat\. Dac\ exist\ un destin personal, în schimb, nu exist\ un destin superior sau
cel pu]in exist\ doar unul pe care îl socote[te total [i vrednic de dispre]. Cât
prive[te restul, el se [tie st\pânul zilelor sale. În acea clip\ subtil\ în care omul se
apleac\ asupra vie]ii sale, Sisif, întorcându-se la stânc\, contempl\ acel [ir de
fapte f\r\ leg\tur\ care devine propriul s\u destin, creat de el, unit sub privirea
memoriilor sale [i în curând pecetluit de moarte. Astfel, încredin]at de originea
deplin omeneasc\ a tot ce-i omenesc, orb care vrea s\ vad\ [i care [tie c\ noaptea
nu are sfâr[it, el nu se opre[te niciodat\. Stânca se rostogole[te [i acum. (...) Ne
întoarcem întotdeauna la povara noastr\. Dar Sisif ne înva]\ fidelitatea superioar\
care îi neag\ pe zei [i înal]\ stâncile. (...) Lupta îns\[i c\tre în\l]imi e de ajuns pen-
tru a umple un suflet omenesc. Trebuie s\ ni-l închipuim pe Sisif fericit.

(Albert Camus, Mitul lui Sisif)
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Recapitulare

OMUL                        PLAN DE IDEI

I. Problematica naturii umane

Conceptele de baz\ ale antropologiei filosofice:
� natura uman\
� esen]\ uman\
� identitate uman\
� alteritate (Cel\lalt).

Perspective fundamentale:
� abordarea antropologiei cre[tine: omul este fiin]\ contradictorie, dar natura lui este

deschis\ spre bine (Blaise Pascal)
� abordarea ra]ionalismului clasic: omul este fiin]\ cuget\toare (René Descartes).

II. Omul este persoan\:
� persoana dezv\luie fiin]a autentic\ a omului
� sensurile conceptului de persoan\ 
� valoarea absolut\ a persoanei, ca scop în sine (Immanuel Kant).

III. Omul este fiin]\ social\: 
� perspectiva organicist\ (Aristotel)
� perspectiva contractualist\ (Jean-Jacques Rousseau).

IV. Identitate [i alteritate: 
� semnifica]iile alterit\]ii
� abordarea metafizic\: alteritatea este opusul Fiin]ei (Platon)
� abordarea existen]ialist\: Cel\lalt este condi]ia [i cenzura moral\ a existen]ei mele 

(Jean-Paul Sartre).

V. Omul este fiin]\ cultural\:
� specificul abord\rii filosofiei culturii: 
� Lucian Blaga: impactul [i semnifica]ia culturii asupra existen]ei omului.
� Constantin Noica: dualismul manifest\rii culturale a omului: de tip istoric [i de tip
� logic; dou\ modalit\]i logice de în]elegere a rela]iei om (parte)/societate (întreg).

VI. Sensul vie]ii
� întreb\rile despre sensul vie]ii [i orizonturile de a[teptare
� principalele abord\ri filosofice: voin]a de a tr\i (Friedrich Nietzsche) 
� [i absurdul (Albert Camus).



Evaluare
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1. Indic\ direc]iile principale de proble -
matizare ale umanului în filosofie. Argumen -
teaz\ în favoarea celei pe care o consideri ca
fiind cea mai relevant\.

2. Argumenteaz\ pro sau contra: Pro ba -
bil, cel mai important sens al maximei so cra -
tice „Cunoa[te-te pe tine însu]i” este: S\
devii ceea ce e[ti.

3. Analizeaz\ comparativ abordarea lui
Pasca   l [i cea cartezian\, pornind de la ideea
lui Kant c\ omul este persoan\.

4. Precizeaz\ cui apar]ine urm\toarea
idee: ca fiin]\ social\, omul este o fiin]\ na-
tural\ denaturat\. Indic\ o alt\ tez\ filosofic\
despre om ca fiin]\ social\. 

5. Men]ioneaz\ una dintre consecin]ele
distinc]iei identitate/alteritate în defi ni rea
persoanei.

6. Comenteaz\ urm\toarele idei:
� cel\lalt este, în primul rând, ceea ce

este diferit de mine;
� `n acela[i timp, el este seme nul meu;
� este, a[adar, alter ego, un alt eu [i un

altul decât mine, deopotriv\ eu [i noneu;
� prin el m\ cunosc pe mine însumi, ceea

ce sunt eu [i ceea ce nu sunt eu.

7. Pornind de la ideea c\ omul este „fiin -
]\ cultural\”, eviden]iaz\ o corela]ie posibil\
între cele dou\ perspective de teoretizare pe
care le propune Constan tin Noica: „partea
este în întreg” [i „partea este purt\toare de
întreg”. 

Arat\ dac\ în imaginea din aceast\ pagi -
n\ este vorba de un întreg. Dac\ da, care
dintre cele dou\ situa]ii prezentate de Noica
este cea potrivit\ aici? 

8. Stabilind rela]ia dintre urm\toarele 
no ]iuni — „existen]\ întru mister [i pentru
revelare” [i „muta]iune ontologic\” —, anali -
zeaz\ concep]ia lui Lucian Blaga despre om
ca fiin]\ cultural\.

9. Cite[te cu aten]ie urm\torul text:
„Natura unui om, de exemplu, este 

alc\ tuit\ din amintirile sale [i din restul

cunoa[terii sale, din iubirile [i urile sale [i
a[a mai departe; prin urmare, în lipsa
obiectelor pe care le cunoa[te, le iu be[te sau
le ur\[te, el nu ar putea fi ceea ce este. El
este în mod esen]ial [i evident un fragment:
luat ca sum\ total\ a realit\]ii, el ar fi auto-
contradictoriu” (Bertrand Russell, Proble me -
le filoso fiei).

Comenteaz\ textul într-un scurt eseu,
luând ca repere urm\toarele: precizarea
problemei filosofice abordate; identificarea
[i prezentarea solu]iei pe care o sus]ine
autorul; iden tificarea [i analiza argumentu-
lui prezentat în text; indica rea [i caracteri-
zarea unei concep]ii al ternative în leg\tur\
cu problema respectiv\; ana liza comparativ\
a celor dou\ concep]ii; prezentarea [i argu -
men tarea unui punct de vedere personal.

10. Elaboreaz\ un eseu liber plecând de
la urm\toarele texte: 

� „Via]a nu exist\, iar moartea este o
stare de vis. Suferin]a a inventat atât pe una,
cât [i pe alta, spre a se justifica pe sine
îns\[i. Numai omul se poate chinui între o
irealitate [i o închipuire” (Emil Cioran).

� „A stabili ce este [i de unde începe
via]a este o cerin]\ de care depinde via]a
noastr\” (Umberto Eco).

11. Elaboreaz\ un eseu cu privire la una
dintre urm\toarele teme: 

� rela]ia dintre în]elegerea naturii umane
[i sensul vie]ii; 

� în]elegerea omului ca fiin]\ cultural\.



FILOSOFIE {I UFOLOGIE

DAN D. FARCA{, 
Superciviliza]iile [i ipoteza extraterestr\

(Revista {tiin]\ [i tehnic\, 9/2002)

Din p\cate, noi cunoa[tem doar o singur\ civiliza]ie tehnologic\ — a
noastr\ — [i nici o superciviliza]ie (…) Specia uman\ se va schimba [i ea.
Ne putem gândi la cercet\rile privind regenerarea, prelungirea speran]ei
de via]\, ingineria genetic\, biorobo]ii, ciborgii etc. În viitorul apropiat,
practic toate obiectele artificiale mai importante vor deveni „inteligente”,
cu microprocesoare integrate. Ele vor fi [i interconectate, prin internet,
cu toate calculatoarele [i bazele de date din lume. Comanda de la distan]\
a tuturor acestor dispozitive [i calculatoare se va face prin microproce-
soare implantate în cap, conectate direct la creierul uman. 

În mai pu]in de o sut\ de ani, va fi suficient s\ ne gândim la un subiect,
pentru ca în momentul urm\tor toate informa]iile necesare despre acel
subiect s\ ne soseasc\ în minte. Vom vedea prin ochi situa]i la mii de kilo-
metri, vom ac]iona prin bra]e robot la distan]e la fel de mari sau ne vom
întâlni unii cu al]ii în realitatea virtual\, toate prin intermediul acestui
implant, f\r\ complicatele dispozitive utilizate ast\zi în teleprezen]\. Mai
mult, vom putea vorbi unii cu al]ii „de la o minte la alta”, prin re ]eaua de
transmitere a datelor, f\r\ a scoate sunete [i la orice distan]\. (...) 

Anumite persoane cred chiar c\ a existat o interven]ie extern\ în
apari]ia omului [i în îmbun\t\]irile ulterioare ale sale. În ce scop se puteau
realiza oare astfel de opera]ii? Pentru a crea în cele din urm\ un
„supraom” ca acela visat de Nietzsche? Pentru mai mult\ creativitate sau
inteligen]\? (...) 

Scrierile din vechime sunt pline de aluzii la experimente genetice
menite s\ îmbun\t\]easc\ specia uman\. În Biblie g\sim crearea Evei din
coasta lui Adam (clonare?), hibrizi nedori]i de Dumnezeu rezulta]i prin
ac]iunea îngerilor c\zu]i, Noe a fost un exemplar ideal, toate celelalte
specimene fiind distruse de Potop etc. (...) 

Toate istoriile privind experimente genetice: cele din Biblie, cele din
alte tradi]ii folclorice sau religioa se, ca [i din rapoartele privind r\piri
OZN, sunt compatibile cu ideea monitoriz\rii P\mântului [i a omenirii de
c\tre o Inteligen]\ Superioar\ ]inând de o superciviliza]ie. (...) Pentru
mul]i al]ii, o invazie spa]ial\ de tipul celei din filmul Independence Day
pare perfect plauzibil\.

1. Identific\ tema [i precizeaz\ semnifica]ia problemei superciviliza]iilor.
2. Coreleaz\ concep]ia filosofic\ despre natura uman\ cu ipoteza superci-

viliza]iei. 

Aplica]ii

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E

24

DAN D. FARCA{
(n. 1940) 

Este vicepre[edintele ASFAN
(Aso  cia]ia pentru Studiul Fenome -
nelor Aerospaþiale Neidentificate)
din România. A publicat articole 
[i c\r]i de referin]\ în domeniul 
ufologiei.

Lucr\ri principale:
� De ce tac civiliza]iile extraterestre
� Extratere[trii printre noi?
� Sfidarea extraterestr\.

Ufologie — cercetare asupra contro-
verselor privind obiectele zbur\toare
neidentificate (OZN).
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capitolul 2

Bine [i r\u

Teorii morale

Probleme de etic\ aplicat\

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� sã precizezi sensul 
conceptelor ºi categoriilor
esenþiale pentru studiul
filosofiei morale;

� sã formulezi unele
argumente pro ºi contra la
probleme controversate 
de eticã aplicatã, în cadrul
unor activitãþi pe grupe
sau în echipã;

� sã recunoºti conse cin þele
etice implicate de o anu-
mitã poziþie filosoficã;

� sã argumentezi un
punct de vedere personal
în cadrul unei dezbateri
etice.

Andrea Mantegna (1431-1506),
Agonie `n Gr\dina Ghetsimani
(detaliu)



BINE {I R|U

Specificul filosofiei morale

OMUL ESTE SINGURA FIINÞÃ MORALÃ

În raport cu lumea real\, omul manifest\ nevoia de a o cunoa[te [i de
a o explica, dup\ cum, fa]\ în fa]\ cu sine sau cu semenii, manifest\ nevoia
la fel de imperioas\, de a-[i cunoa[te propria natur\, locul [i rostul s\u în
Univers [i, mai ales, de a-[i în]elege [i ra]ionaliza comportamentul. Scopul
acestor demersuri este nu numai limitarea arbitrariului [i a dezordinii, ci
[i, mai ales, introducerea armoniei [i ordinii în rela]iile cu semenii,
respectiv asigurarea moralit\]ii ac]iunilor sale.

Numai ac]iunile omului sunt valorizate ca fiind bune sau rele, pozitive
sau negative, drepte sau nedrepte, tot a[a cum conduita sa în familie, soci-
e tate, în grupul de prieteni poate fi altruist\ sau egoist\, moral\ sau
imoral\. Aceste aprecieri sunt morale [i este specific omului c\ î[i apre-
ciaz\ comportamentul din punct de vedere moral. 

Pentru a judeca moral o fapt\, trebuie îndeplinit\ îns\ condi]ia esen -
]ial\: acel comportament s\ presupun\ op]iunea, alegerea, deliberarea.
Numai astfel vom putea compara actul nostru cu ceea ce prescrie regula
moral\, norma prin care apreciem comportamentul în termenii rela]iei
dintre ceea ce facem [i ceea ce trebuie s\ facem. Judecata moral\ se aplic\
exclusiv conduitei umane, prin urmare, sfera moral\ este „mediul” pro-
priu, exclusiv comportamentelor omului, c\ci numai în cazul s\u vorbim
despre fiin]a moral\. Cu toate acestea, nu orice act uman poate [i trebuie
s\ fie judecat în termeni morali. Nerespectarea unei promisiuni nu pre-
supune, în mod automat, c\ am înc\lcat morala (dac\, de pild\, absen]a de
la întâlnirea cu prietenii este justificat\ de motive care ]in de s\n\tate). 

TEORII ETICE

Dar ce este morala? Care sunt temeiurile în baza c\rora apreciem c\ 
o ac]iune este sau nu moral\? În context filosofic, morala este reflec]ia
ra]ional\ despre scopurile [i mijloacele pe care [i le propune omul în
ac]iunile sale. Despre con]inutul moral sau imoral al actelor noastre,
despre modul [i capacitatea de a respecta legile [i normele morale se pro-
nun]\ etica (gr. ethos). Folosim termenul „etic\” [i în sens de practic\
uman\, dar [i în sens de teorie, de cercetare a principiilor ac]iunii umane
deliberate. În filosofia tradi]ional\, s-au conturat dou\ mari teorii etice,
care au în comun ideea c\ orice om este determinat s\ realize ze propriul
bine: ca scop (etica teleologic\) sau ca datorie (etica deontologic\). 

Pentru teoriile de tip teleologic, care apreciaz\ valoarea moral\ a
ac]iunilor în func]ie de scopul (gr. telos) lor, problema fundamental\ se
refer\ la determinarea celui mai mare bine pentru om [i a c\ilor prin care
acesta poate fi atins. Au fost propuse mai multe „solu]ii”. Astfel, „scopul 

Morala
Este un ansamblu de reguli, de va-

lori comportamentale acceptate de
so cie tate (grup social) la un moment
dat.

Este normativ\: legi, reguli, princi -
pii morale (de exemplu, imperativul
cate go ric, norme morale, cutume).

Tipuri: 
� morala virtu]ii
� morala datoriei
� morala utilit\]ii
� etica situa]iilor concrete (etica

aplicat\).

Coduri: sisteme contextualizate  de
norme [i valori.

Tipuri:
� moral-religioase (de exemplu, eti -

ca cre[tin\) 
� deontologice:
� al politicianului
� al medicului
� al jurnalistului
� al profesorului etc.).

Info

Rembrandt (1606-1669),
Întoarcerea Fiului risipitor
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Etica
Este sistemul teoriilor mo rale; doc-

trin\ care stabile[te criteriile mo ra -
lit\]ii modalit\]ile [i mijloacele ac]iu -
nii morale. 

Etica tradi]ional\
� Care este fundamentul moralitãþii?
Solu]ii clasice/ 
Tipuri ale eticii tradi]ionale:
� scopul ⇒ etic\ teleologic\

� hedonism (pl\cere)
Aristip
Epicur

� eudemonism ra]ional
Aristotel
Epictet

� eudemonism teologic
Sf. Augustin

� datoria ⇒ etic\ deontologic\
Imm. Kant 

� consecin]ele ⇒ consecven]ialism
(consecin]ionism)

� utilitarism
J. Bentham
J. St. Mill 

Etica aplicat\
� Determinarea moralit\]ii ac]iunilor
`n contexte concrete, nu abstracte

J. Rachels
B. Williams.

Info

Bentham, Jeremy (1748-1832) —
jurist [i filosof englez.
Epicur (341-270 î. Hr.) — filosof grec,
fondatorul {colii epicureice. 
Rachels, James (1941-2003) — filosof
american.
Williams, Bernard (1929-2003) —
filosof englez. 
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vie]ii” este: a) pl\cerea (gr. hedone) — pentru  hedonism, curent etic 
înte meiat de c\tre Epicur ; b) fericirea sau des\vâr[irea (gr. eudaimonia),
în]eleas\ ca activitate ra]ional\ conform\ cu virtutea — pentru eude-
monismul ra]ional, fundamentat de Aristotel ; c) mântuirea sau împ\ carea
sufletului cu Dumnezeu — pentru eudemonismul teologic, dezvoltat mai
ales de Sfântul Augustin [i Sfântul Toma d’ Aquino. 

Conform unei teorii de tip deontologic, moralitatea ac]iunii este apre-
ciat\ în func]ie de împlinirea datoriei (gr. deion). În acest tip de explica]ie,
datoria trebuie împlinit\ în afara oric\rui interes personal [i indiferent de
consecin]ele sale. Immanuel Kant, întemeietorul acestui tip de etic\, con-
sider\ c\ datoria, „obligare necondi]ionat\”, nu este o condi]ie suficient\
pentru a deveni în mod automat ferici]i. Ideal de neatins, fericirea r\mâne
doar o speran]\, dac\ nu credem în [i dac\ nu exist\ Dumnezeu.
Respectarea datoriei este esen]ial\, deoarece numai astfel, deci numai ca
fiin]e morale, suntem demni de fericire.

În teoria concurent\, utilitarismul, dezvoltat mai ales de c\tre John
Stuart Mill, se consider\ c\ utilitatea, apreciat\ prin consecin]ele ac]iunii,
este „principiul celei mai mari fericiri”. În acest caz, Binele moral nu mai
înseamn\ împlinirea cu orice pre] a datoriei, ci, dimpotriv\, moralitatea
ac]iunii rezid\ tocmai în consecin]ele ac]iunii, respectiv în faptul c\ aces-
tea duc sau nu la realizarea „celei mai mari fericiri”. În plus, dac\ aceste
consecin]e reprezint\ un bine pentru cât mai mul]i oameni, atunci, cu atât
mai mult, ac]iunea este moral\. John Rawls, critic\ utilitarismul clasic,
care, în mod abstract, consider\ c\ binele societ\]ii este ceea ce deter-
min\ dreptatea. Pentru ca binele colectiv (fericirea general\) s\ fie maxi-
mal\ ar trebui ca „repartizarea” bunurilor în socie tate s\ nu se fac\ la
întâm plare, sus]ine Rawls. 

ETICA APLICAT|

În a doua jum\tate a secolului al XX-lea, s-a impus ca domeniu impor-
tant al filosofiei morale etica aplicat\.

Complexitatea rela]iilor umane, pe de o parte, cât [i caracterul 
abstract-normativ al eticii tradi]ionale, care, în mod iluzoriu, considera c\
ra]ionalitatea este unica virtute a ordinii morale în societate, pe de alt\
parte, au generat problematiz\rile [i reflec]iile specifice acestui nou tip de
etic\. Totodat\, [tim c\ standardele morale difer\ de la o epoc\ la alta [i
chiar de la o societate la alta. Din perspectiva eticii aplicate, o norm\
moral\, cum ar fi aceea a iubirii semenilor, de[i recunoscut\ ca necesar\,
nu rezolv\ situa]ii de via]\ dificile. De aceea, etica aplicat\ cerceteaz\
aspecte privind situa]ii de via]\ concrete, reale ([i nu imaginare), cum ar
fi etica medical\ sau bioetica (eutanasia, avortul, clonarea [.a.m.d.), pro-
blemele ecologice (care privesc atitudinile omului fa]\ de mediul natural)
sau etica în afaceri, lumea dinamic\ a economicului având [i componente
morale, cum ar fi responsabilitatea social\, administrarea crizelor etc.



Ce este binele?

Binele ºi rãul sunt termeni uzuali. Îi folosim în diverse contexte pentru
a exprima aprecieri sau evaluãri. Folosim termenul „bine”, de pildã, pen-
tru a spune cã „vremea este bunã”, cã „au trecut ani buni de când s-a
întâmplat un eveniment”, cã un om „este tatã bun”, fie pentru a exprima
„bunãtatea”, fie pentru a preciza cã este vorba despre tatãl natural, sau
vorbim despre bunuri patrimoniale, de consum etc. Complexitatea terme-
nilor moralei se manifestã prin douã caracteristici: polisemantismul
termenilor (aºa cum am vãzut în exemplele de mai sus) ºi bipolaritatea
categoriilor morale. 

De obicei, `n aprecierile noastre, facem distincþia între fapte ºi valoarea
acestora, prin consideraþii de tipul: bine/rãu, moral/imoral, pios/nepios,
drept/nedrept º.a.m.d. În realitate, de multe ori aceste distincþii sunt rãs-
turnate, în sensul cã „tratãm binele ca pe un rãu ºi rãul ca pe un bine”
(Epicur). 

Binele ºi rãul sunt categoriile fundamentale ale moralei. În filosofia
tradiþionalã, ,,binele” este problematizat în douã moduri. 

În primul rând, termenul are semnificaþie metafizicã. Astfel, pentru
Platon, cea mai înaltã dintre cunoaºteri — sursã a dreptãþii, a virtuþilor, a
ordinii ºi armoniei etc. — este binele (gr. agathon). Plasat în lumea inte-
ligibilã în vârful ierarhiei Formelor, Binele în sine exprimã ceea ce este,
adevãratul bine, principiu ultim, arhetip, sursa cunoaºterii noastre ade-
vãrate. În schimb, în lumea simþurilor, „lumea vizibilului”, binele fiind con-
fundat cu plãcerea, nu este binele autentic, ci unul aparent, sursa acestu-
ia aflându-se în sensibilitatea, în impresiile omului. Ori de câte ori credem
cã trãim binele, în realitate confundãm binele aparent cu binele autentic.
Oricâte bunuri am poseda, oricâtã cunoaºtere credem cã deþinem, în
absenþa cunoaºterii binelui, nu cunoaºtem nimic cu adevãrat, nu ºtim ce
este frumosul, ce este adevãrul. Filosoful vorbeºte despre trei forme ale
binelui uman:  cel ,,pe care ne-am bucura sã-l avem de dragul lui”, cum ar
fi veselia sau alte  plãceri nevãtãmãtoare; ,,binele pe care-l iubim pentru el,
cât ºi pentru ceea ce provine de la el”, cum ar fi confortul fizic, ºi binele
,,cãruia îi aparþin sporturile, vindecarea bolilor (...) ºi celelalte modalitãþi
de a face bani”. Acesta nu îi poate aduce omului fericirea, ci, în cel mai bun
caz, rãsplata. Sursa fericirii posibile se aflã însã în virtutea dreptãþii.

În viziunea lui Aristotel, Binele în sine este o noþiune vidã, cãci nu
existã un Bine absolut care sã unifice toate determinãrile binelui. Binele
real exprimã însã relaþia dintre acþiunile noastre ºi scopul propus. În înþe-
lesul sãu de cauzã finalã, binele este „menirea” tuturor lucrurilor: „când
este vorba de fiecare caz în parte, este binele sãu, iar când este vorba de
naturã, în ansamblul sãu, este Bine absolut” (Metafizica).

În al doilea rând, vorbim despre bine în sens moral. Printre întrebãrile
fundamentale ale eticii, se numãrã: Ce este binele? Existã bine intrinsec?
Este binele însuºirea esenþialã ºi permanentã a lucrurilor? Sau este doar
atributul prin care noi valorizãm în judecãþile noastre propriile comporta-
mente, gusturi etc.?

Rafael Sanzio (1483-1520), 
{coala din Atena (detaliu)

Regula mea de via]\, dup\ care
îmi c\l\uzesc comportarea [i a
c\rei înc\lcare o consider un p\cat,
este de a ac]iona în felul cel mai în
m\sur\ s\ produc\ fericirea cea
mai mare, luând în considerare 
atât intensitatea fericirii, cât [i
num\rul de oameni ferici]i. {tiu c\
mama-mare consider\ acest punct
de vedere ca pe o regul\ de via]\ de
nepracticat [i sus]ine c\ este
imposibil s\ [tii ce anume poate s\
produc\ cea mai mare fericire.

(Bertrand Russell)

Organizaþi-vã în grupe de câte
patru-cinci elevi.
� Determina]i semnifica]ia con-
ceptului ,,regul\ de via]\” în textul
de mai sus.
� Identifica]i alte reguli de via]\
pe baza propriei experien]e.

Activitate de grup

MORALA
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. În explicaþia lui Platon, semnificaþia filosoficã a binelui este una pur teore-
ticã; po]i identifica un argument care sã susþinã acest mod de înþelegere a
binelui? 

3. ~n ce m\sur\ veselia, confortul fizic ºi sporturile, ca forme ale binelui, nu
reprezintã adevãrata cunoaºtere a binelui? Poþi da exemple din propria
experienþã?

4. Identific\ în relaþia bine-adevãr dacã, prin dobândirea adevãrului, dobân -
dim [i fericirea sau dacã fericirea ar putea sã fie conse cinþa posesiei aces-
tei cunoaº teri; d\ exemple. 

Aplica]ii 

Cuvântul „bine” se refer\ deci la un
anume obiect elementar de gândire,
între nenum\rate altele; acest obiect a
fost identificat frecvent cu un altul —
o eroare pe care o voi numi „eroarea
naturalist\”. 

(G.E. Moore)

Analiza ideatic\ a textului
1. Identificarea problematicii: natu-

ra Binelui.
2. Teza sus]inut\: „Binele este cea

mai înalt\ dintre cunoa[teri”.
3. Argumentare: Dac\ nu cunoa[ -

tem Binele, indiferent cât de bine cu -
noa[tem restul, aceste cuno[tin]e nu
ne sunt utile.

Cauza: majoritatea oamenilor con-
fund\ pl\cerea cu Binele, prin urma -
re, cunoa[terea lor este aparent\,
eronat\ [i inutil\.

4. Concluzia: Binele în sine este: 
� realitatea suprem\, Unul — temei

pentru lucrurile multiple;
� fundamentul a tot ce este real [i

ade v\rat [i al obiectelor cunoa[terii;
� sursa puterii de a face binele.
5. Concepte filosofice: Bine în sine,

bine, dreptate, virtute, pl\cere, uni-
tate, multiplicitate, adev\r, fals. 

Info

Silindu-ne s\ facem mai bine,
stric\m adesea ce e bun.

(William Shakespeare)

Moore, George Edward (1873-1958) —
filosof englez.
Shakespeare, William (1564-1616) —
poet, scriitor ºi dramaturg englez.
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Tradiþia filosoficã ºi cea religioasã considerã cã binele suprem,
Dumnezeu, este reperul moral fundamental; în schimb, rãul este o „pri-
vare de ceea ce este natural ºi trebuie sã aibã fiecare. Prin urmare, nimic
nu este rãu potrivit esenþei sale”(Toma d’Aquino). Omul, fiinþã limi tatã,
înclinatã mai degrabã sã facã rãul, se manifestã ca fiinþã moralã dacã
respectã legile divine: îl iubeºte pe Dumnezeu ºi se iubeºte pe sine,
iubindu-ºi semenii. 

În altã ordine de idei, relativismul ºi subiectivismul sunt deopotrivã 
atitudini morale, dar ºi viziuni filosofice. Sofiºtii au iniþiat aceste abordãri
filosofice: binele este o „mãsurã” deopotrivã subiectivã ºi relativã, din
moment ce „omul este «mãsura» tuturor lucrurilor”. Alþi filosofi antici
argumentau cã binele nu trebuie confundat cu voinþa subiectivã de a face
sau nu binele, în funcþie de interese sau scopuri. Dimpotrivã, binele moral
se manifestã în relaþiile cu semenii prin respectarea virtuþilor, prin viaþa
raþionalã dusã în comunitate cu semenii (Aristotel). 

� NATURA BINELUI 

M-ai auzit de multe ori spunând cã ideea Binelui este cea mai înaltã dintre
cunoaºteri, cea cãreia dreptatea ºi celelalte virtuþi îi acordã utilitatea ºi avantajele
lor. Acum eºti conºtient cã nu cunoaºtem în mod satisfãcãtor aceastã idee. Or,
dacã nu o cunoaºtem, indiferent cât de bine cunoaºtem restul, ºtii cã aceste
cunoºtinþe nu ne-ar fi cu nimic utile. Crezi cã ar fi avantajos sã avem o mulþime de
lucruri, dacã nu sunt bune, sau sã cunoaºtem totul, cu excepþia Binelui, ºi sã nu
cunoaºtem nimic despre frumos ºi despre Bine? Desigur, ºtii la fel de bine cã
majoritatea oamenilor confundã Binele cu plãcerea, (...) cei care au acest senti-
ment nu pot explica despre ce fel de cunoaºtere este vorba, dar sunt obligaþi sã
spunã pânã la urmã cã este cunoaºterea Binelui (...) ca ºi cum noi ar trebui sã-i
înþelegem chiar din momentul în care au pronunþat termenul „bine”. Numeam
Frumos în sine, Bine în sine ºi aºa mai departe Fiinþa realã a fiecãruia dintre
lucrurile pe care le-am stabilit mai întâi ca multiple, dar le-am aranjat apoi sub
ideea lor proprie, postulând unitatea acesteia din urmã. (...) Recunoaºte aºadar cã
ceea ce rãspândeºte lumina adevãrului asupra obiectelor cunoaºterii ºi conferã
subiectului care cunoaºte puterea de a o face este ideea Binelui, (...) dar este fals
sã credem cã una sau alta sunt acelaºi lucru cu Binele; natura Binelui trebuie sã
fie privitã ca mult mai valoroasã. 

(Platon, Republica)



Concep]ii despre bine [i r\u 

Cu scopul de a reevalua valorile, Friedrich Nietzsche consider\ c\
natura binelui [i r\ului nu trebuie c\utat\ nici în „prejudecata teologic\”,
„nici dincolo de lume”. Problema este de a [ti dac\ binele [i r\ul sunt
inventate pentru a servi ca fundament al judec\]ilor noastre morale sau în
ce m\sur\, identificând natura binelui [i r\ului, umanitatea progreseaz\ în
plan moral. Conform filosofului, binele [i r\ul, printr-o dubl\ determinare,
î[i au originea în voin]a de a tr\i, mai precis, în voin]a puternic\, a celui pe
care îl nume[te st\pân, [i în voin]a slab\, a sclavului. Nu [tim dac\ binele
este un concept sau este o stare, o atitudine sau un scop etc. Nu avem
nicio certitudine c\ omul care este considerat bun este într-adev\r bun,
iar cel apreciat ca fiind r\u nu este bun. 

Nici metoda ra]ional\ a filosofiei nu ne relev\ natura binelui [i r\ului.
O posibil\ în]elegere a semnifica]iei lor ar putea fi explica]ia etimologic\
a termenilor: în majoritatea limbilor, „bun” înseamn\ „nobil”, „distins
suflete[te”, iar „r\u”, „vulgar”, „grosolan”, „josnic”. 

În ceea ce prive[te filosofia moralei, nici aceasta nu a reu[it s\ eluci -
deze problema. De pild\, `n morala kantian\, care stabile[te c\ „toate con-
ceptele morale î[i au sediul [i originea cu totul a priori în ra]iune”
(comun\ sau teoretic\), binele moral înseamn\ împlinirea datoriei.
Pentru Nietzsche, binele [i, asemenea lui, r\ul ar trebui mai degrab\
în]elese din perspectiva celor dou\ tipuri de moral\: „morala de st\pân [i
morala de sclav”, iar existen]a acestora este rezultatul modului de
în]elegere [i experimentare a binelui [i r\ului. Una exprim\ voin]a puter-
nic\, iar cealalt\ voin]a slab\. În sensul acesteia din urm\, „binele” nu este
comun celui din primul tip de moral\; dimpotriv\, este apreciat ca fiind
„r\ul” din cealalt\. 

În consecin]\, morala de sclav este resentimentar\, iar valori cum ar fi
mila, comp\timirea, modestia etc., de[i sunt pre]uite în numele binelui
însu[i, nu sunt, în fond, decât valori „utile” pentru a îndura povara exis-
ten]ei. Lipsi]i fiind de for]\, de voin]\ puternic\, cei slabi sunt permanent
preocupa]i de ceea ce le lipse[te, ºi anume libertatea [i fericirea, inutile ca
idea luri pentru cei puternici, care simt c\ ei determin\ asemenea valori.
Cei cu voin]\ puternic\ le interpreteaz\ altfel: „eu sunt liber, tu trebuie s\
te supui”! 

A[adar, pentru morala de sclav, resentimentul [i utilitatea sunt sursele
binelui [i r\ului, a[a cum le practic\ voin]a slab\. În schimb, cei cu voin]\
puternic\, care refuz\ o asemenea moral\ a resemn\rii, g\sesc c\ valorile
lor se afl\ dincolo de bine [i de r\u, dincolo de comp\timire [i mil\.
Încrederea în sine, capacitatea de autod\ruire sunt virtu]ile c\rora li se
dedic\ cei puternici. 

În acest fel se explic\ de ce oamenii puternici, fiind activi, nu vizeaz\ o
fericire artificial\, cl\dit\ pe resentiment; „comparându-se cu du[manii lor
(...) ei [tiu, de asemenea, s\ nu despart\ fericirea de ac]iune”. În schimb,
fericirea celor slabi este „un narcotic, o ame]ire, o lini[te (...) o destindere
a sufletului [i trupului, pe scurt, are o form\ pasiv\”.

~n fond dou\ sunt nega]iile pe
care termenul meu de imoralist le
închide în sine. ~n primul rând, eu
neg un tip de om care pân\ acum a
fost socotit cel mai de seam\, omul
bun, binevoitorul, binef\c\torul.
(...) Ar fi îng\duit s\ consider\m
cea de a doua negare ca fiind 
decisiv\, întrucât supraaprecierea
binelui mi se pare (...) o consecin]\
a decaden ]ei, un simptom al sl\bi-
ciunii. 

(Friedrich Nietzsche)

Binele este prin aceea c\ eu
îl vreau [i în afar\ de aceasta el
nu exist\. Aceasta este expre-
sia libert\]ii.

(Søren Kierkegaard)

FRIEDRICH NIETZSCHE 
(1844–1900)

Acest filosof [i scriitor german a
fost inspirat de romantism, mai ales
de Arthur Schopen hauer. A l\sat, 
ca precursor al existen]ialismului, o
vast\ [i inedit\ oper\ despre con di -
]ia uman\. {i-a propus s\ înlocuiasc\
fundamentele moralei tradi]ionale
cre[ ti ne, pentru a edifica o nou\
moral\, a voin]ei de putere.

Lucr\ri principale:
� A[a gr\it-a Zarathustra
� Dincolo de bine [i de r\u
� Ecce Homo
� Genealogia moralei
� Na[terea tragediei
� {tiin]a voioas\.
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1. Arat\ care sunt ideile principale ale textului de mai sus.
2. Comenteaz\ concep]ia lui Fr. Nietzsche cu privire la cele dou\ tipuri de

moral\. În care dintre acestea v\ reg\si]i?
3. Care este semnifica]ia filosofic\ a termenilor [i expresiilor bine, r\u, din-

colo de bine [i de r\u, moral\ a utilit\]ii în contextul filo sofiei morale a lui
Nietzsche? Compar\ aceste sensuri cu cele pe care termenii da]i le aveau
în Antichitate. 

4. Argumenteaz\ pro [i contra fa]\ de cele dou\ modalit\]i de a gândi binele
[i r\ul.

5. Încearc\ s\ g\se[ti exemple în care r\bdarea, h\rnicia, modestia sunt 
valori utile.

6. Ilustreaz\ prin câteva exemple diferite rela]ii interpersonale din perspecti-
va celor dou\ tipuri de moral\.

Aplica]ii 

Într-adev\r, v\ zic, binele [i r\ul,
no]iuni crezute de nestr\mutat, nici
nu exist\. 

(Fr. Nietzsche, 
A[a gr\it-a Zarathustra)

Binele înceteaz\ de a mai fi bun
din momentul când ajunge pe buzele
vecinului. {i cum ar fi cu putin]\ s\
existe un bun comun! Cuvântul se
contrazice pe sine: ceea ce poate fi
posedat în comun are întotdeauna
prea pu]in\ valoare.

(Fr. Nietzsche, 
Dincolo de bine [i de r\u)

Din fericire, am înv\]at din timp s\
deosebesc prejudecata teologic\ de
cea moral\ [i n-am mai c\utat ori-
ginea r\ului dincolo de lume.
(Fr. Nietzsche, Genealogia moralei)

Obâr[ia „binelui [i r\ului” — o
îmbun\t\]ire va fi inventat\ numai de
acela care [tie s\ simt\ c\ „lucrul
acesta nu este bun”.

(Fr. Nietzsche, {tiin]a voioas\)

Kierkegaard, Soren (1813-1855) –
filosof ºi teolog danez.

Dic]ionar

Organizaþi-vã în grupe de câte
patru-cinci elevi.
� Analiza]i fragmentele de mai
sus [i elabora]i un punct de
vedere unitar privind problemati-
ca binelui [i a r\ului la Friedrich
Nietzsche.

Activitate de grup

Bine [i r\u
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� DOU| TIPURI DE MORAL| 

Exist\ morale de st\pâni [i morale de sclavi. (...) În primul caz, în care st\pâ-
nitorii sunt cei care determin\ no]iunea „binelui”, st\rile suflete[ti elevate [i
trufa[e sunt resim]ite ca distinctive, ele determinând ierarhia. (...) S\ remarc\m
pe dat\ c\ în cazul acestei prime variet\]i de moral\ antagonismul „bun” [i „stri-
cat” echivaleaz\ cu „nobil” [i „detestabil”;  antagonismul „bun” [i „r\u” are o alt\
origine. (...) E evident c\ pretutindeni calificativele morale au fost aplicate mai
întâi oamenilor [i doar mai târziu, prin extindere, asupra ac]iunilor. (...)

Aristocratul simte c\ el este cel care determin\ valorile, c\ pentru aceasta nu
are nevoie s\ ob]in\ încuviin]area cuiva, apreciind c\ „ceea ce îmi d\uneaz\ mie
este d\un\tor în sine”, el fiind acela care confer\ cel dintâi prestigiu lucrurilor,
care creeaz\ valori (...) o astfel de moral\ const\ în glorificarea sinelui. (...)
Aristocratul respect\ în propria-i fiin]\ pe omul puternic, st\pân asupra lui însu[i,
pe cel care se pricepe s\ vorbeasc\ [i s\ tac\, pe cel care uzeaz\ bucuros de seve-
ritate fa]\ de sine însu[i (...) fa]\ de fiin]ele de rang inferior [i fa]\ de str\ini cei
puternici pot ac]iona dup\ cum cred de cuviin]\ sau „dup\ voia inimii”, în orice
caz „dincolo de Bine [i de R\u” — iat\ un domeniu în care se poate manifesta
comp\timirea [i alte sentimente asem\n\toare. (...) 

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul celui de-al doilea tip de moral\, morala
sclavilor. S\ presupunem c\ asupri]ii, oprima]ii, suferinzii, robii, [i chiar cei nede-
ci[i [i istovi]i de ei în[i[i se îndeletnicesc cu morala: care va fi oare numitorul
comun al evalu\rilor lor morale? (...) Sclavul prive[te cu invidie virtu]ile celor 
puternici: el este sceptic [i suspicios, posedând chiar un rafinament al b\nuielii
fa]\ de tot acel „bun” pre]uit de cei puternici. (...) Dimpotriv\, calit\]ile menite s\
u[ureze existen]a suferinzilor sunt eviden]iate [i sc\ldate în lumin\: sclavul
pre]uie[te comp\timirea, mâna serviabil\ [i s\ritoare, inima cald\, r\bdarea,
h\rnicia, modestia, amabilitatea —, c\ci acestea sunt calit\]ile cele mai utile,
aproape singurele mij loace de a îndura povara existen]ei. Morala sclavilor este
esen]ialmente o moral\ a utilit\]ii. Acesta-i locul de obâr[ie al vestitului antago-
nism dintre „bun” [i „r\u” .

(Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine [i de r\u)



TEORII MORALE

Etica teleologic\. Eudemonismul

Teoria moral\ pe care o numim eudemonism s-a manifestat în filosofie
sub dou\ forme: eudemonismul ra]ional [i cel religios, ambele fiind exem-
plific\ri ale eticii teleologice. Dar ce este eudemonismul? Filosofia moral\
atribuie eudemonismului problematizarea naturii [i mijloacelor prin care
omul realizeaz\ Binele suprem. Ceea ce diferen]iaz\ cele dou\ forme ale
eudemonismului este modalitatea de a identifica natura [i mijloacele
împli nirii fericirii. În sensul eudemonismului ra]ional, demonstra]ia filoso -
fic\ este axat\ pe dou\ direc]ii de problematizare: în ce const\ binele [i
care este actul specific omului; altfel spus, ce fel de „bine” este esen]ial
pentru fiin]area uman\ [i ce îl define[te pe om ca specie? Prin aceste
determin\ri, scopul eudemonistului este acela de a demonstra c\ fericirea
este tangibil\ [i const\ în activitatea ra]ional\ conform\ cu virtutea.

Potrivit lui Aristotel, binele este scopul, principiul final al tuturor ac]iu -
nilor omului; în schimb, actul specific uman rezid\ în comportamentul
ra]ional al sufletului, care îl constrânge pe om s\-[i împlineasc\ activitatea
proprie; în caz contrar, omul ar tr\i asemenea plantelor, limitându-[i exis-
ten]a la hran\ [i cre[tere. În consecin]\, activitatea îl conduce spre
realizarea binelui [i se manifest\ ca ac]iune moral\ dac\ este conform\ cu
virtutea. 

Dar omului îi sunt proprii [i alte activit\]i, care îi aduc în primul rând
pl\cere. Jocul ar fi una dintre ele. F\r\ a-l exclude, jocul trebuie în]eles [i
practicat ca repaus între activit\]i. Aristotel precizeaz\ c\ omul, fiin]\ al
c\rei specific const\ în ra]ionalitate [i st\ri morale, nu î[i irose[te efortu -
rile doar cu scopul distrac]iei. Ar fi [i absurd ca scopul vie]ii s\ fie  
dedicat exclusiv doar acestor tipuri de pl\ceri, care sunt proprii p\r]ii
„apetente” a sufletului sau celei „pasionale”, a afectelor, f\r\ ca acestea s\
fie limitate de c\tre partea ra]ional\ a sufletului. În schimb, virtu]ile, care
nu sunt nici afecte, nici pasiuni, trebuie s\ se manifeste ca „dispozi]ii
habituale” pentru c\, datorit\ habitus-ului (obi[nuin]ei) „omul devine bun
[i î[i împli ne[te bine func]ia proprie”. Virtutea, media dintre dou\ vicii
(cum ar fi cump\tarea, ca medie între abuz [i insuficien]\), reprezint\
manifes tarea moral\ a omului. Aceasta este cu atât mai des\vâr[it\, cu cât
omul o poate practica permanent, „de-a lungul unei vie]i des\vâr[ite”. 

În forma sa religioas\, eudemonismul sus]ine c\ Binele suprem
(Summum bonum) este Dumnezeu. Fericirea ca mântuire exprim\ acea
stare prin care omul, împ\cat cu sine [i cu lumea de care s-a îndep\rtat,
reface armonia cu divinitatea. Pentru Augustin din Hippona, eudemo -
nismul este „pacea dintre trup [i suflet”, „pacea dintre om [i Dumnezeu”,
„pacea dintre oameni”. Chiar dac\, în aceast\ via]\, fericirea se poate
atinge doar fragmentar sau preliminar, exist\ îns\ o fericire viitoare. În
om coexist\, deopotriv\, omul exterior, dedicat lumii senzoriale, [i omul
interior, evlavios, care caut\ divinitatea, Acesta din urm\ deosebe[te
bucuria de adev\rata fericire.

G\sesc c\ p\rerile mele etice
(anu me c\ nu exist\ valori abso -
lute) sunt argumentativ irefutabile,
cu toate c\ sunt greu de crezut. (...)
Nu pot întrevedea argumente împo -
triva valorilor etice absolute [i, cu
toate acestea, nu pot crede c\ a 
nu-]i pl\cea cruzimea nest\vilit\ e
numai o chestiune de gust, ceva
asem\ n\tor cu a nu-]i pl\cea s\
studiezi. (...) Nu cunosc solu]ia. 

(Bertrand Russell)

AUGUSTIN DIN HIPPONA
(354–430)

Aureliu Augustin s-a n\scut la
Tagastes (în provincia roman\
Numidia). Dup\ studii temeinice,
devine profesor de gramatic\ [i
retoric\ la Cartagina, al doilea mare
ora[ al Occidentului. A trecut la
cre[tinism în anul 387 [i a ajuns
episcop de Hippona, fiind considerat
unul dintre P\rin]ii Bisericii. Cea
mai mare parte a vie]ii [i-a con sa -
crat-o ap\r\rii cre[tinismului, ame -
nin]at `n acea vreme de religii popu-
lare (maniheismul), erezii, secte
etc. A interpretat cre[tinismul prin
prisma neoplatonismului. 

Lucr\ri principale:
� Cetatea lui Dumnezeu
� Confesiuni
� Despre Trinitate.

MORALA

32



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Determinând rela]ia dintre bine [i scopuri la Aristotel, analizeaz\ aceea[i
rela]ie la Sf. Augustin. 

3. Argumenteaz\ pro [i contra posibilit\]ii fericirii eudemo nistului.  
4. În ce fel ar argumenta eudemonistul ra]ional c\ fericirea înseamn\ „împ\ -

carea” cu sine [i cu lumea? 
5. Comenteaz\ posibilitatea fericirii tale în sensul armoniei sau dizar moniei

dintre scopurile pe care ]i le-ai propus [i reu[itele tale.
6. Elaboreaz\ un minieseu pornind de la aprecierile c\ fericirea este „bine

perfect [i autarhic” [i c\ „fericirea se afl\ în credin]a în Dumnezeu”.

Aplica]ii

Nici frumuse]ea chipului, nici pu-
te rea trupului nu te poate face fericit:
nici una, nici alta nu rezist\ vremii.
Caut\ ceva care nu se face zi de zi
mai r\u, c\ruia nimic nu i se poate
împotrivi. Ce este acesta? Sufletul.
Dar un suflet drept, bun [i mare.

(Seneca) 

Nu-s de ajuns prietenii pen-
tru a fi fericit; nu-s de ajuns
du[ ma nii pentru a fi nefericit;
nu-i de ajuns mintea pentru a
dobândi avere; nu-s de ajuns
banii pentru a fi fericit.

(Mahabharata)

Eudaimonism (gr. eudaimonia) —
des\vâr[ire, fericire; concep]ie, teorie
ce pune la baza moralei n\zuin]a spre
fericire.
Mahabharata — poem epic sanscrit;
oper\ fundamental\ pentru spirituali-
tatea indian\. 

Dic]ionar

Etica nicomahic\
(manuscris medieval,

Biblioteca din Geneva)

Teorii morale
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� FERICIREA ESTE UN BINE PERFECT {I AUTARHIC

Dac\ exist\ un scop al actelor noastre pe care-l urm\rim pentru el însu[i, iar
pe celelalte numai în vederea acestuia [i dac\ nu orice lucru îl dorim în vederea
a altceva (...) este evident c\ acest scop trebuie s\ fie binele, [i anume binele
suprem. (...) 

Binele este exprimat în tot atâtea moduri ca [i existentul (c\ci în ca-tegoria
esen]ei, de exemplu, el este numit divinitate [i intelect, iar în cea a calit\]ii este
numit virtute, în cea a cantit\]ii m\sur\, în cea a rela]iei utilitate (...) încât e
limpede c\ binele nu este ceva comun general [i unic; altfel el nu ar fi fost inclus
în toate categoriile, ci într-una singur\ (...) A[adar, care dintre felurile de bine ar
putea fi considerat ca bine în sine? Cele pe care le urm\rim [i numai pentru sine,
cum sunt gândirea, vederea, unele pl\ceri sau onorurile? (...) 

Fericirea apare deci ca un bine perfect [i autarhic, pentru c\ ea este scopul
tuturor actelor noastre (...) ar trebui poate s\ l\murim [i mai bine ce este ea.
Acest lucru va fi u[or de reali zat dac\ vom stabili care este actul specific omului.
C\ci, a[a cum pentru flautist, pentru un sculptor, ca [i pentru o activitate sau
îndeletnicire anume, se pare c\ binele [i perfec]iunea rezid\ în lucr\rile lor, tot
astfel trebuie s\ fie [i pentru om, dac\ exist\ un act care-i este specific. Dac\ actul
specific unui om este activitatea sufletului conform\ cu ra]iunea sau cel pu]in nu
lipsit\ de ra]iune (...) actul propriu unui individ oarecare este identic cu cel al unui
om des\vâr[it.

(Aristotel, Etica nicomahic\)

� FERICIREA {I CREDINÞA

Când te caut pe tine, Dumnezeul meu, eu caut via]a fericit\. Dac\ trebuie s\
spun cum voi c\uta via]a fericit\, îmi pun urm\toarele întreb\ri. S\ o caut oare
prin reamintire, ca [i cum a[ fi uitat-o, dar înc\ mai ]in minte c\ am uitat-o? Sau
s\ o caut prin dorin]a de a o cunoa[te, ca [i cum ar fi ceva necunoscut pentru
mine? (...) 

Abia dac\ auzim numele fericire [i îndat\ recunoa[tem cu to]ii c\ pe ea o râv-
nim; nu ne încânt\ doar sonoritatea cuvântului. (...) C\ci exist\ o bucurie care nu
este dat\ celor f\r\ evlavie, ci doar acelora care te slujesc de bun\voie, iar aceast\
bucurie e[ti tu însu]i. {i aceasta este adev\rata fericire a vie]ii, s\ ne bucur\m
întru tine, pentru tine, [i din cauza ta; aceasta este fericirea adev\rat\ [i nu exist\
alt\ fericire. 

(Sf. Augustin, Confesiuni)



Etica teleologic\. Hedonismul [i utilitarismul

A doua direc]ie antic\ în cadrul eticilor de tip teleologic este hedonis-
mul, întemeiat de c\tre Epicur. Prin ideea de calcul al pl\cerilor [i prin
determinarea în]elepciunii drept „cel mai mare bun”, din care „izvor\sc
toate celelalte virtu]i”, hedonismul lui Epicur se diferen]iaz\ de cel
sus]inut de c\tre Aristip din Cirene, potrivit c\ruia „scopul este pl\cerea
particular\, în timp ce fericirea este suma total\ a pl\cerilor particulare”.

În general, pentru o concep]ie hedonist\, pl\cerea este scopul vie]ii.
Fiindc\ este un bun înn\scut, un bine natural, pl\cerea este dezirabil\ prin
ea îns\[i. Ca atare, valoarea lucrurilor pe care le dorim sau pe care le res-
pingem este dependent\ de prezen]a sau absen]a pl\cerii. Dar, de[i to]i
oamenii sunt determina]i, în mod firesc, s\ tr\iasc\ pl\cerea, nu to]i
urm\resc acelea[i pl\ceri [i aceea[i cantitate a acestora. Pl\cerea este
definit\, în sens negativ, ca „absen]a suferin]ei din corp [i a tulbur\rii din
suflet”. Pl\cerea, ca stare de echilibru a trupului [i sufletului, care const\
în „a avea spiritul lipsit de orice agita]ie [i corpul lipsit de durere”, asigur\
omului fericirea. Dar cum ar putea omul s\ dobândeasc\ astfel pl\cerea?
Solu]ia lui Epicur este aparent la îndemân\: o via]\ s\n\toas\ [i alungarea
fricii de moarte. Pe scurt, fericirea presupune capacitatea de a elimina, pe
cât posibil, ceea ce ne provoac\ opusul pl\cerii, durerea. Prin nuan]area
rela]iei dintre pl\cere [i durere, dintre bine [i r\u, Epicur argumenteaz\
în favoarea ideii c\ principiul pl\cerii nu suprim\ normele morale. Pl\ce-
rile pot fi înalte sau frivole. Astfel, pentru hedonist, tr\irea pl\cerii este
una moral\, pentru c\, de[i are înclina]ia natural\ de a o tr\i, omul nu se
mani fest\ doar instinctiv în raport cu pl\cerea. C\ unele pl\ceri sunt mai
valoroa se decât altele este dovedit de faptul c\ nu to]i oamenii rezum\
pl\cerea doar la distrac]ii. Dimpotriv\, pl\cerea moral\ este senin\tatea
în]eleapt\, „judecata sobr\” (gr. ataraxia), pentru c\ în]eleptul o caut\ [i o
tr\ie[te ca pe o virtute: cump\tat [i cu discre]ie. 

Identificarea unui principiu unic al moralit\]ii este scopul demersului
filosofic al John Stuart Mill. Acest principiu este utilitatea, care întemeiaz\
principiul celei mai mari fericiri. Este moralmente corect ca fiecare s\
caute s\-[i diminueze suferin]a prin împlinirea scopurilor sale, care nu se
rezum\ doar la pl\cerile fizice. Intelectul, imagina]ia, crea]ia, în general,
con]in [i produc de asemenea pl\ceri, dar superioare. Nefiind [tiin]\, ci
art\, „morala este domeniul în care se manifest\ corectitudinea ac]iunilor
noastre”. Pentru a demonstra c\ „promovarea fericirii este principiul
ultim al teleologiei” [i pentru a preveni în]elegerea eronat\ a principiului
utilit\]ii (care afirm\ c\ „fericirea este sinonim\ cu utilitatea”), Mill pre-
cizeaz\ c\ utilitarismul este o doctrin\ neegoist\. Fericirea ca utilitate, ca
„mod de existen]\” real [i activ, nu contrazice moralitatea, dat fiind c\, în
mod ra]ional, utilitaristul ia în calcul, evalueaz\ nu doar cantitatea, ci [i
calitatea pl\cerilor sau durerilor. Criticii atrag îns\ aten]ia asupra gene-
ralit\]ii termenului „utilitate” (un sadic, de pild\, poate considera c\ pl\ce -
rile sale, fiindu-i „utile”, sunt [i morale) sau c\ dreptatea nu poate fi redus\
la utilitate [i nici promovat\ printr-un astfel de principiu exclusivist, 

Binele real [i r\ul real sunt mai
importante decât doar absen]a
binelui [i r\ului; (...) A[adar, dac\
suntem hedoni[ti, vom spune c\
faptul c\ cineva tr\ie[te pl\cerea
este intrinsec bun. C\ci nu vom
spune c\ nega]ia sa – nimeni nu tr\ -
ie[te pl\cerea – este intrinsec rea. 

(Roderick Chisholm)

Caravaggio (1571-1610), 
Juc\torii

Trebuie observat c\ se spune
numai relativ c\ ceva e bun sau r\u.
(...) S\ lu\m ca bune anumite reguli
de via]\, [i anume pe acestea:

S\ vorbim pe în]elesul mul]imii [i
s\ facem dup\ felul ei de a vedea tot
ce nu ne împiedic\ întru nimic de a
ne atinge scopul (...).

S\ gust\m pl\cerile atât cât este
nevoie s\ ne p\str\m s\n\tatea.

~n fine s\ urm\rim banii sau orice
alt bun material atât cât este nevoie
ca s\ ne p\str\m via]a [i s\n\tatea 
[i s\ practic\m acele obiceiuri ale
socie t\]ii care nu se opun scopului
nostru. 

(Baruch Spinoza)

� Argumenteaz\ pro sau contra:
„Jocul este scopul vie]ii”.

� Compara]i regula de via]\ a
lui Baruch Spinoza cu aceea a
lui Bertrand Russell.
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Compar\ sintagmele „pl\cerea ca utilitate” [i „utilitatea ca pl\cere”.
3. Precizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a conceptelor [i a expresiilor pl\cere,

suferin]e preferabile pl\cerilor, utilitate.

Aplica]ii

Pl\cerea: 
� este un concept: – psihologic   

– filosofic.      
Utilitatea:
� este un concept: – psihologic

– economic
– filosofic.

� Alc\tui]i dou\ grupe [i elabora]i
un punct de vedere unitar cu
privire la rela]ia dintre utilitate [i
pl\cere din perspectivele:
– filosofic\ (hedonism; utilitarism)
– economic\ (legea utilit\]ii mar-
ginale)
– psihologic\ (motiva]ia [i afecti-
vitatea).

Activitate de grup

Ataraxie — lini[te, senin\tate sufle -
teasc\; ideal moral pentru unii dintre
filosofii greci, mai ales pentru stoici.

*
Aristip din Cirene (c. 435-c. 360 î.Hr.) —
filosof grec, discipol al lui Socrate;
întemeietor al {colii cirenaice.
Chisholm, Roderick (1916-1999) —
filosof american.

Dic]ionar

Thomas Couture (1815-1879), 
Decaden]a romanilor (detaliu)

Teorii morale

35

individualist. John Rawls, preocupat de pericolul pe care îl implic\ sepa-
ra]ia dintre politic\ [i moral\, critic\  utilitarismul clasic, care, în mod
abstract, nenuan]at, consider\ societatea ca [i cum ar fi un singur individ;
or, pentru ca binele colectiv (fericirea general\) s\ fie maximal, ar trebui
ca „repartizarea” bunurilor în societate s\ nu fie aleatorie (întâmpl\toare).
De aceea o societate nu poate fi  moral\ decât prin afirmarea priorit\]ii
justi ]iei [i libert\]ii, valori deopotriv\ morale [i politice.   

� PL|CEREA ESTE UN BUN ~NN|SCUT

Deoarece pl\cerea este primul dintre bunurile înn\scute, de aceea nu trebuie
s\ alegem orice fel de pl\cere ar fi, ci adesea renun]\m la multe pl\ceri, când din
ele decurge o nepl\cere mai mare pentru noi. {i de multe ori consider\m multe
suferin]e preferabile pl\cerilor dac\ suportarea timp îndelungat a unor chinuri ne
aduce, ca urmare, o pl\cere mai mare. De aceea, de[i toate pl\cerile ne sunt, în
mod firesc, un bun apropiat, totu[i, prin natur\ nu orice suferin]\ trebuie totdeau-
na evitat\. (...) Atunci când spunem c\ pl\cerea este scopul vie]ii, nu în]elegem
pl\cerile vicio[ilor sau pl\cerile ce constau în desf\t\ri senzuale (...), ci prin
pl\cere în]elegem absen]a suferin]ei din corp [i a tulbur\rii din suflet. Nu succe-
siunea neîntrerupt\ de chefuri [i orgii face o via]\ pl\cut\, ci judecata sobr\,
c\utarea motivelor fiec\rei alegeri [i respingeri ca [i alungarea acelor p\reri prin
care cele mai mari tulbur\ri pun st\pânire pe suflet. Dintre toate acestea, primul
[i cel mai mare bun este în]elepciunea. (…)

(Epicur, Scrisoare c\tre Menoiceus)

� PRINCIPIUL CELEI MAI MARI FERICIRI

Pozi]ia care accept\ ca fundament al moralei utilitatea sau principiul celei mai
mari fericiri sus]ine c\ ac]iunile sunt juste în m\sura în care tind s\ promoveze
fericirea [i injuste în m\sura în care tind s\ produc\ opusul fericirii. Prin „fericire”
se în]elege pl\cerea sau absen]a suferin]ei; prin nefericire durerea [i privarea de
pl\cere. (...) O astfel de teorie a vie]ii provoac\ multor min]i (...) o repulsie de
neînvins. A presupune c\ via]a nu are (...) un scop mai înalt decât pl\cerea, nici
un obiect mai bun [i nobil pentru dorin]\ [i efort, este dup\ ei absolut josnic [i
înjositor: o doctrin\ demn\ doar pentru porci. (...) 

Potrivit Principiului celei mai mari fericiri (...) scopul suprem cu referire la
care [i pentru care sunt dezirabile toate celelalte lucruri (fie c\ ne gândim la
binele nostru, fie la cel al altor oameni) este o existen]\ ferit\ pe cât posibil de
durere [i cât mai bogat\ posibil în pl\ceri atât în privin]a calit\]ii, cât [i a cantit\]ii. 

(John Stuart Mill, Utilitarismul) 



Etica deontologic\

În general, etica deontologic\ este construit\ în jurul `ntreb\rii: „Ce
este o ac]iune moral\?”. Pentru c\ încearc\ s\ r\spund\ la aceast\ între-
bare apelând la conceptul de datorie, Immanuel Kant este considerat 
creatorul acestui tip de etic\. El apreciaz\ c\ ac]iunile omului sunt deter-
minate de înclina]ie sau de datorie. Nu au valoare moral\ ac]iunile din
înclina]ie (când subiectul ac]ioneaz\ din interes egoist, cum ar fi, în exem-
plul s\u, cazul b\canului care le vinde marfa clien]ilor la un pre] fix, 
valabil pentru oricine, pentru a ob]ine un profit cât mai mare) [i nici cele
conforme datoriei, dar nu din datorie (de[i a fi binef\c\tor este o datorie,
po]i ac]iona în acest sens  determinat de pl\cerea procurat\ de aprecierea
celor din jur). În schimb, au con]inut moral ac]iunile realizate din datorie
care exclud orice înclina]ie (când filantropul, insensibil fiind la suferin]ele
celorlal]i, datorit\ propriilor suferin]e, mai are îns\ puterea de a fi
binef\c\tor). 

Etica deontologic\ stabile[te c\ omul, ca fiin]\ ra]ional\, are, dincolo
de orice imperative ipotetice, anumite obliga]ii, care se supun voin]ei
autonome (ra]ionale) [i care sunt necondi]ionate. Fiind fiin]\ ra]ional\ [i
moral\, omul nu trebuie s\ fie dezinteresat de consecin]ele acte lor sale [i
nici de prevenirea conflictului datoriilor, care se ivesc în orice om. În acest
sens, Immanuel Kant opereaz\ câteva distinc]ii: între scopuri, între impe-
rative [i între ac]iunile omului, `n func]ie de caracterul moral sau nonmo -
ral (al scopurilor, al imperativelor [i al ac]iunilor care le concretizeaz\).  

Împlinirea datoriei, „cea mai sublim\ obliga]ie”, înseamn\ respectarea
imperativului categoric; totodat\, aceasta reprezint\ condi]ia „unic\ [i uni-
versal\ a demnit\]ii de a fi fericit”. Unicitatea acestui imperativ rezid\ [i în
faptul c\, fiind o datorie universal\, nu are excep]ii. Astfel, chiar dac\, une-
ori, ne folosim de semenii no[tri, aceasta nu înseamn\ c\-i folosim doar ca
mijloace, prin urmare, doar în vederea anumitor scopuri. Dac\, de pild\,
suntem nevoi]i s\ împrumut\m bani [i nu îi mai return\m, atunci
înseamn\ c\ ne-am folosit prietenul doar ca mijloc, ignorând c\ el este  
totdeauna [i în acela[i timp scop (în sine). Tocmai aceast\ restric]ie uni-
versalizeaz\ imperativul [i, în concep]ia filosofului, îi confer\ calitatea de
principiu moral. 

~n ciuda importan]ei covâr[itoare, filosofiei morale kantiene i se
repro[eaz\ rigorismul excesiv. În acest sens, de exemplu, de[i Kant con-
sider\ c\ într-o lume moral\ minciuna este un viciu de neacceptat, exist\
[i situa]ii în care aceasta poate fi justificat\, chiar cu pre]ul înc\lc\rii
con[tiente a datoriei de a nu min]i. A respecta rug\mintea cuiva de a nu
spune familiei sale adev\rul c\ el este grav bolnav reprezint\, potrivit 
concep]iei kantiene, o înc\lcare a datoriei de a nu min]i. De asemenea,
mila, compasiunea, chiar dac\ este calificat\ drept înclina]ie, se manifest\
ca un sentiment profund, care nu suprim\ morala. Aceste limit\ri nu
exclud îns\ efortul exemplar al filosofului german de a demonstra [i de a
argumenta c\ împlinirea datoriei înseamn\ respectarea demnit\]ii umane.

Acest „imperiu al scopurilor”
este „numai posibil” c\ci înainte ca
el s\ poat\ c\p\ta existen]\ ar tre-
bui nu doar ca toate fiin]ele ra]iona -
le s\ ac]ioneze unanim în virtutea
maximei în cauz\, ci [i ca imperiul
naturii s\ fie „în acord” cu imperiul
scopurilor — ceea ce este o utopie
absolut\. „Imperiul scopu rilor” nu
este deci „decât o Idee”.

(Hans Vaihinger)

Rafael Sanzio (1483-1520),
Justi]ia

Putere, bog\]ie, onoare, chiar
s\n\tatea [i toat\ bun\sta rea 
[i mul]umirea cu soarta sa, 
sub numele de fericire, produc
curaj [i, prin el, adeseori [i tru-
fie dac\ lipse[te o voin]\ bun\
care s\ îndrepte [i s\ conduc\
la un scop comun înrâurirea
lor asupra sufletului. 

(Immanuel Kant)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. D\ exemple de imperative ipotetice.
3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -

când premisele [i consecin]ele sale: „Dac\ el a ucis, trebuie s\ moar\. Aici
nu exist\ nici un substitut care s\ satisfac\ justi]ia. Nu exist\ nici o simili-
tudine între o via]\, oricât de nenorocit\, [i moarte” (Immanuel Kant). 

4. Care sunt „valorile condi]ionate” la care ai putea s\ renun]i pentru a
respecta imperativul categoric?

5. Identific\ situa]ii concrete în care, aplicând imperativul categoric, te-ai
sim]it tratat ca mijloc.

Aplica]ii

Vaihinger, Hans (1852-1933) — filo -
sof german. 

Dic]ionar

Dic]ionar kantian
� moralitatea: raportul ac]iunilor cu

autonomia voin]ei, adic\ cu o legis-
la ]ie universal\ posibil\ prin
maxime;

� voin]a: cauzalitate a fiin]elor vii;
� autonomia voin]ei: este principiu

suprem al moralit\]ii; este proprie -
tatea voin]ei prin care aceasta î[i
este ei în[e[i lege;

� eteronomia voin]ei: este izvor al
tuturor principiilor false ale mora -
lit\]ii; exprim\ aptitudinea voin]ei
de a-[i c\uta legea în altceva decât
în maxima moral\;

� imperativul ipotetic: „eu trebuie s\
fac ceva, fiindc\ vreau altceva”; se
spune: eu nu trebuie s\ mint, dac\
vreau s\ r\mân respectat;

� imperativul categoric: „trebuie s\
fac abstrac]ie de orice obiect, astfel
încât acesta s\ nu aib\ nici o influ-
en]\ asupra voin]ei”; se spune: eu
nu trebuie s\ mint chiar dac\ acest
lucru nu mi-ar aduce nici cea mai
mic\ ru[ine;

� datoria: necesitate obiectiv\ a unei
ac]iuni f\cute din obliga]ie.

Tipuri ale datoriei 
� fa]\ de sine; de exemplu, conser -
va rea vie]ii;
� fa]\ de al]ii; de exemplu, preveni -
rea atenta telor contra libert\]ii [i pro-
priet\]ii;
� întâmpl\toare (meritorie fa]\ de
sine însu[i); de exemplu, a dezvolta,
dar [i a conserva umanitatea ca scop
în sine;
� meritorie fa]\ de al]ii: de exemplu,
scopuri le lui s\ fie pe cât posibil [i
scopu rile mele.

(Immanuel Kant, Întemeierea 
metafizicii moravurilor)
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Faptul c\ demnitatea omului nu are pre], a[a cum au toate celelalte
lucruri, nu poate fi doar o consecin]\ a respect\rii datoriei, ci mai degrab\
condi]ionarea esen]ial\ pentru a ne respecta datoria fa]\ de om. 

� IMPERATIVUL CATEGORIC

Reprezentarea unui principiu obiectiv, întrucât e constrâng\tor pentru voin]\,
se nume[te o porunc\ (a ra]iunii), [i formula poruncii se nume[te imperativ. (...)
Toate imperativele poruncesc sau ipotetic sau categoric. Cele dintâi exprim\
necesitatea practic\ a unei ac]iuni posibile considerat\ ca mijloc pentru a ajunge
la altceva  pe care-l vrem (sau totu[i e posibil ca s\-l vrem). Imperativul categoric
ar fi acela care ar exprima o ac]iune ca obiectiv necesar\ în sine, independent de
orice alt scop. (...) 

Scopurile pe care [i le propune o fiin]\ ra]ional\, dup\ bunul plac, ca efecte ale
ac]iunii ei (scopuri materiale) sunt toate numai relative; c\ci ceea ce le d\ valoare
este numai raportul lor cu o stare particular\ a facult\]ii de a râvni (...) Toate aces-
te scopuri relative nu sunt, a[adar, decât baza pentru imperative ipotetice. 

Dar s\ admitem c\ ar exista ceva a c\rui existen]\, prin ea îns\[i, s\ aib\ va-
loare absolut\ [i care, ca scop în sine, s\ poat\ deveni baza anumitor legi, atunci
în el [i numai în el ar putea s\ rezide principiul unui imperativ categoric posibil,
adic\ al unei legi practice. (...) 

Dac\ deci exist\ un principiu practic suveran [i, în ce prive[te voin]a ome-
neasc\, dac\ exist\ un imperativ categoric, el trebuie s\ fie un astfel de principiu
încât din reprezentarea a ceea ce este în mod necesar scop pentru oricine, fiindc\
este scop în sine, s\ constituie un principiu obiectiv al voin]ei, prin urmare, care
poate servi ca lege practic\ universal\. Fundamentul acestui principiu este: natu-
ra ra]ional\ exist\ ca scop în sine. Astfel î[i reprezint\ omul în mod necesar pro-
pria existen]\ [i în acest sens el este un principiu subiectiv al ac]iunilor omene[ti.
Dar la fel î[i reprezint\ [i orice alt\ fiin]\ ra]ional\  existen]a ei în virtutea aceluia[i
principiu ra]ional care e valabil [i pentru mine; deci el este în acela[i timp un prin-
cipiu obiectiv, din care, ca dintr-un principiu practic suveran, trebuie s\ poat\ fi
deduse toate legile voin]ei. Imperativul practic va fi deci urm\torul: ac]ioneaz\
astfel ca s\ folose[ti umanitatea atât în persoana ta, cât [i în persoana oricui 
altuia totdeauna în acela[i timp ca scop, iar niciodat\ numai ca mijloc. 

(Immanuel Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor)



PROBLEME DE ETIC| APLICAT|

Faptul c\ etica tradi]ional\ nu are r\spunsuri [i solu]ii satisf\c\toare la
problemele omului contemporan a impus în filosofia moral\ un nou dome-
niu de cercetare [i reflec]ie: etica aplicat\. F\r\ a se substitui teoriilor
moralei generale, etica aplicat\ confirm\, prin actualitatea ei, c\ nu exist\
un bine general, care s\ fie unul valabil pentru toat\ lumea. Totodat\,
chiar [i teoriile moralei tradi]ionale sunt divergente în privin]a binelui. S\
ne amintim, de pild\, c\ datoria [i utilitatea sunt valori morale concurente,
divergente. În general, fac obiectul eticii aplicate acele probleme care,
fiind controversate, pun în disput\ o mul]ime de argumente pro [i contra,
astfel încât nu exist\ un principiu moral unic pentru solu]ionarea acestor
situa]ii, cum ar fi aspectele legate de evenimente din sfera politicii [i
demersurilor sociale sau ale vie]ii fiec\ruia. Ca s\ fac\ obiectul eticii prac-
tice, situa]iile controversate trebuie s\ poat\ oferi argumente — pro [i
contra — din punct de vedere moral, astfel încât, prin solu]ionarea lor, s\
se poat\ preveni conflictele de ordin moral. 

Etica aplicat\ nu este îns\ „indiferent\” fa]\ de cea tradi]ional\, pentru
c\ principiile moralei generale r\mân, indiscutabil, reperele la care se
raporteaz\ problematiz\rile ei. Ceea ce le deosebe[te este faptul c\, în
timp ce etica general\ problematizeaz\ teme abstracte ca ,,binele [i r\ul”,
,,fericirea viitoare” etc., etica aplicat\ analizeaz\, contextualizând sub
aspect moral, situa]ii concrete, individuale, cum ar fi eutanasia, avortul,
drepturile civile ale unor minorit\]i, protec]ia omului în fa]a expansi-
unii tehnologiei, lumea afacerilor, ecologia etc. În acest sens, eticianul
James Rachels afirm\ c\ morala cre[tin\, care respinge avortul [i eutana-
sia, de exemplu, nu poate oferi „o ghidare moral\ precis\”. De[i pre-
ceptele religioase „pot fi considerate relevante pentru o multitudine de
situa]ii”, acestea ,,nu pot oferi r\spunsuri precise la întreb\rile noastre”;
mai mult, ,,în numeroase cazuri, Scripturile [i tradi]ia Bisericii sunt
ambigue”. Prin urmare, aprecieri de tipul „corect” [i „incorect” nu trebuie
folosite ape lând la divinitate. 

În cazul eutanasiei, în în]elesul ei de „ucidere din mil\”, este vizat\
direct etica practic\. Poate fi acuzat medicul de crim\? Ignor\ pacientul,
din egoism, normele cre[tine? Pe de alt\ parte, nici morala utilitarist\ nu
poate rezolva o asemenea problem\. Dac\, de exemplu, aplic\m princi-
piul utilitarist al lui John Stuart Mill, potrivit c\ruia ,,legile care interzic
eutanasia nu sunt contrare numai bun\st\rii generale, ci sunt, de aseme-
nea, restric]ii neîndrept\]ite asupra oamenilor de a-[i controla singuri 
propriile vie]i”, atunci este limpede c\ utilitarismul se plaseaz\ pe pozi]ii
anticre[ tine, ceea ce contravine spiritului acestei doctrine morale. 

În concluzie, etica aplicat\ nu elimin\ conflictele valorice, cum nici 
nu-[i propune, de altfel, dar are avantajul c\ l\rge[te câmpul tematic al
eticii în general [i, mai ales, limiteaz\ generalitatea, deseori steril\, a
r\spunsurilor la probleme ce vizeaz\ via]a concret\ a omului.

Motiva]ia moral\
Noi apreciem prietenia, dragostea

[i respectul. (...) Aceasta nu este totu-
na cu ac]iunea dintr-un sim] abstract
al datoriei sau cu dorin]a de „a face
ceea ce este corect”.

Indoielile cu privire la „idealul”
impar]ialit\]ii

Dragostea [i prietenia implic\ p\r -
tinire fa]\ de cei iubi]i [i prieteni; ama-
bilitatea fa]\ de oameni în genere este
de asemenea o virtute, dar o virtute
de un tip diferit. (...) ceea ce ne tre-
buie nu este o cerin]\ general\ de
impar]ialitate, ci o în]elegere a naturii
acestor virtu]i.

Etica virtu]ii [i feminismul
Problemele legate de via]a priva-

t\ — în care femeia domin\ în mod
tradi]ional — sunt aproape în între -
gime absente. Teoria virtu]ii poate fi
v\ zut\ ca o corectare a acestui deze -
chi libru. 

(James Rachels)
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S T U D I U  D E  C A Z

1. Întocme[te un tablou al adep]ilor, respectiv al adversarilor, uneia dintre
situa]iile: a) este necesar\ folosirea dro gu rilor pentru tratarea unor boli
incurabile; b) interzicerea circula]iei autoturismelor pentru reducerea
noxelor din atmosfer\; c) plafonarea impozit\rii veniturilor, indiferent de
m\rimea acestora; d) acceptarea tacit\ a faptului c\ în campaniile elec-
torale se fac pro   misiuni care nu vor fi respec tate.

2. Identific\ o situa]ie etic\ problematic\ [i analizeaz-o din una dintre urm\ -
toarele perspective: a) pozi]ia contractualist\: acordurile etice vizea z\ res -
pec tarea clau  zelor contractuale; b) pozi]ia utilitarist\: acordurile etice
vizeaz\ ca to]i participan]ii s\ beneficieze din acea ac]iune; c) pozi]ia mora -
lei generale: analiza deciziei etice ]ine cont de natura personal\ a omului,
al c\rui scop este propria realizare.

Aplica]ii

Sindromul Down — boal\ genetic\
cromozomial\, cu malforma]ii cardia -
ce, digestive, oculare, tulbur\ri meta-
bolice, imunologice etc. Factorul cel
mai implicat este vârsta mamei, dar
exist\ [i factori precum: tulbu r\ri hor-
monale, radia]ii, infec]ii virale etc.

*
Nagel, Thomas (n. 1937) — filosof
american de origine sârb\.

Dic]ionar

Etica aplicat\ 

� a cunoscut o mare expansiune în
lu mea anglo-saxon\ începând cu
anii 1970;

� poate fi considerat\, în mod legi-
tim, o rena[tere a tradi]iei cazuis-
tice a Evului Mediu [i a începutului
epocii moderne;

� afirmarea acestui domeniu prin
reviste [i centre specializate de 
cer cetare a fost [i o urmare a pro-
cesului de transformare a filoso-
fului mo ral în consilier al institu -
]iilor publice [i în profesionist care
practic\ [edin]e individuale de
counseling;

� primul domeniu în care s-a exerci-
tat etica aplicat\ a fost bioetica,
care s-a afirmat ca disciplin\ auto -
nom\ dup\ ce s-a r\spândit ten -
din]a de a dota spitalele [i insti-
tutele de cercetare biomedicale cu
„comisii etice”;

� în cadrul eticii aplicate intr\ [i
„etica social\”, adic\ studiul judec\ -
]ilor morale în domenii legate de
drepturile civile, de caracterul (i)li cit
al r\zboiului, de responsa bilit\]ile
colective asupra indivizilor. 

InfoI. TERMENII
1.1 Prezentarea cazului
Viitorii p\rin]i afl\ înainte de na[terea copilului c\ acesta va avea o

boal\ grav\: sindromul Down.
Consult\ mai mul]i medici. Unii i-au sf\tuit s\ renun]e la a da na[ tere

copilului, avertizându-i c\ speran]a de via]\ este limitat\ [i c\ dezvoltarea
copilului va fi afectat\ sub ambele aspecte: fizice [i psihice. Al]ii, dimpo -
triv\, îi îndeamn\ s\ nu renun]e, cu speran]a c\ în viitor medicina ar putea
oferi solu]ii.

1.2 Cazuistic\
� p\rin]ii sunt con[tien]i de gravitatea bolii copilului;
� p\rin]ii [tiu c\ avortul este interzis de morala cre[tin\;
� nu exist\ nicio certitudine pentru un tratament eficient în viitorul

apropiat.
1.3 Întreb\ri privind problema
� indic\ dou\ argumente pro [i contra pentru o solu]ionare a cazului;
� ce op]iune a p\rin]ilor ar putea fi apreciat\ ca fiind contrar\ moralei?
� cum ar trebui s\ se ac]ioneze: în favoarea copilului sau în favoarea

p\rin]ilor?
� dac\ p\rin]ii nu ar fi în m\sur\ s\-[i îngrijeasc\ copilul, cum se va

implica societa tea?
II. PROBLEMATIZARE
� Ce solu]ii ar sugera: a) eudemonistul ra]ionalist?; b) eudemonistul

religios?; c) utilitaristul?

III. TEME DE MEDITAÞIE
� Via]a este sacr\ pentru orice individ uman.
� Cum îi ocrote[te societatea pe cei afla]i în dificultate?
� În ce m\sur\ ar fi justificat oprobriul moral, în cazul în care p\rin ]ii

ar renun]a s\ dea via]\ unui copil cu handicap?
� Comenteaz\, în sensul eticii aplicate, afirma]ia ,,Etica e f\cut\ s\

guverneze ac]iu nea [i nu doar opinia” (Thomas Nagel).  
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Recapitulare
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MORALA                        PLAN DE IDEI

I. Specificul moralei
� concepte de baz\ ale moralei

� sfera moral\
� valori morale
� reguli morale

� etica [i tipurile ei.

II. Binele [i r\ul 
� temeiuri [i valori morale fundamentale
� abordarea metafizic\ a binelui (Platon)
� sursa binelui [i a r\ului în concep]ia lui Nietzsche (voin]a de putere)

� morale de st\pâni [i morale de sclavi
� func]ia moral\ a resentimentului.

III. Tipuri de etic\ [i teoriile moralei tradi]ionale
� etica teleologic\

� problema fundamental\: determinarea celui mai mare bine pentru om
� eudemonismul ra]ional:

— activitatea ra]ional\, conform\ cu virtutea (Aristotel)
� eudemonismul teologic:

— fericirea autentic\ rezid\ în mântuirea sufletului sau `n  
împ\ carea omului cu Dumnezeu (Sf. Augustin)

� hedonismul antic:
— Aristip din Cirene: pl\cerea este dorit\ pentru ea îns\[i
— Epicur: pl\cerea este scopul vie]ii, dar via]a trebuie s\ fie

în]eleapt\, cump\tat\ [i dreapt\ 
� consecin]ionismul (consecven]ialismul)

� utilitatea (ca o consecin]\ a ac]iunilor noastre) este principiul celei mai mari
fericiri (John Stuart Mill)

� etica deontologic\ 
� principiul datoriei fundamenteaz\ actul moral-ra]ional, indiferent de conse -
cin]ele acestuia (Imm. Kant)
� autonomia voin]ei
� omul ca scop în sine 

— distinc]ia dintre persoane [i lucruri; 
— imperativul categoric.

IV. Etica aplicat\
� diferen]ierea fa]\ de eticile tradi]ionale — abstracte, generale; irelevan]a teore ti-
z\ri lor abstracte ale moralei tradi]ionale
� conflictele [i dilemele morale pot fi rezolvate doar în contexte concrete, determi-
nate [i nu impun solu]ii generale, definitive, universale.



Evaluare

1. În accep]ia filosofiei, morala exprim\
nevoia omului de a-[i ra]ionaliza comporta-
mentul fa]\ de semeni. Identific\ princi-
palele categorii morale prin care apreciem
ac]iunile noastre din acest punct de vedere.

2. Toma d’Aquino afirma c\ „obiectul
unei ac]iuni umane (…) d\ actului respectiv
specificul s\u moral”. Comenteaz\ acest
punct de vedere.

3. Exemplific\ o situa]ie în care nu te
sim]i constrâns dac\ respec]i regula „s\ nu
faci în mod inten]ionat r\ul!”.

4. Scrie un text în care s\ folose[ti în mod
corect termenii: moral, imoral, amoral,
pl\cere, virtute, utilitate. 

5. Fie urm\toarea precizare: „Moralitatea
este cel pu]in efortul de a îndruma compor-
tamentul cuiva cu ajutorul ra]iu nii — adic\
de a face acel lucru pentru care exist\ cele
mai bune temeiuri — acordând în acela[i
timp valoare egal\ intereselor fiec\rui indi-
vid” (J. Rachels). Arat\ dac\ aceast\ definire
minimal\ este adecvat\ principalelor teorii
morale pe care le-ai studiat în acest capitol. 

6. În Antichitate, au fost identificate la un
moment dat trei tipologii umane: „iubitorul
de în]elepciune”, „iubitorul de victorii” [i
„iubitorul de câ[tig”. Identificând pl\cerile
corespunz\toare fiec\reia, analizeaz\, potri-
vit concep]iei aristotelice, care dintre cele
trei repre zint\ binele autentic.

7. Cite[te cu aten]ie afirma]ia: „Prin
urmare, cel r\u este r\u doar datorit\ unei
erori; lua]i-i eroarea [i îl ve]i face inevitabil
bun” (Fr. Nietzsche). Por nind de aici, ana-
lizeaz\ diferen]a dintre morala de st\pâni [i
morala de sclavi.

8. Compar\ imperativul categoric cu re-
gula recunoa[terii voin]ei semenului ca fiind
egal\ cu a ta [i elaboreaz\ un dialog imagi-
nar între Fr. Nietzsche [i Imm. Kant.

9. Elaboreaz\ un eseu despre moralitate
plecând de la urm\torul text: „{i, dup\ cum
spune Heraclit, este înc\ [i mai dificil s\ lup]i

cu pl\cerea decât cu mânia. În leg\tur\ cu
ceea ce este mai greu intervin îns\ totdeau-
na arta [i virtutea; c\ci, prin interven]ia lor,
bi nele se transform\ în [i mai bine”
(Aristotel).

10. Argumenteaz\ pro sau contra în leg\ -
tur\ cu urm\toarea aser]iune: Dezv\ luirea în
pres\ a unor aspecte ale vie]ii particulare ale
unei persoane publice nu încalc\ cerin]e
etice fundamentale. 

11. Identific\ principalele consecin]e eti -
ce pe care le implic\ urm\toarele abord\ri
filosofice: a) „Fericirea este activita tea con-
form\ cu virtutea „(Aristotel); b) „A descon-
sidera dictatul ra]iunii este echi valent cu a
dispre]ui porunca lui Dumnezeu” (Toma
d’Aquino); c) „(…) fundamentul moralei
este utilitatea, sau principiul celei mai mari
fericiri” (J.St. Mill).

12. Pornind de la aser]iunea lui J.St. Mill,
potrivit c\reia promovarea fericirii „este jus-
tificarea [i trebuie s\ fie instan]a de control
a tuturor scopurilor noastre, dar nu este ea
îns\[i singurul scop”, elabo reaz\ un eseu
despre rela]ia dintre fericire [i moralitate,
având în vedere urm\ toarele cerin]e: a) iden-
tificarea problemei pe care o abordeaz\; 
b) identificarea [i prezentarea solu]iei pe
care o sus]ine autorul; c) identificarea [i ana -
liza argumentului prezentat în text; d) indi-
carea si caracterizarea unei concep]ii alter-
native în leg\tur\ cu problema respectiv\;
e) analiza comparativ\ a celor dou\ con cep -
]ii; f) prezentarea [i argumentarea unui
punct de vedere personal.

41

E

V

A

L

U

A

R

E



FILOSOFIE {I CINEMATOGRAFIE

SERGE CARFANTAN, 
Insula. Problema clon\rii umane

Se spune c\, ajutat\ de geniul genetic, biologia ne promite marea cu
sarea. Ne promite totodat\ [i o oroare absolut\. Putem deja, de bun\
vreme, s\ cultiv\m celule, dar [i propriile clone, pe post de piese de
schimb. Filmul nostru începe într-un univers subteran [tiin]ifico-fantastic.
La suprafa]\, cu excep]ia unei „insule” misterioase, se pare c\ lumea este
otr\vit\; ceea ce `l determin\ pe erou s\-[i pun\ `ntreb\ri asupra adev\ra-
tului sens al existen]ei sale [i asupra libert\]ii care `i este l\sat\.

La fel ca to]i ceilal]i locuitori ai acestui univers închis, eroul nostru
sper\ ca, în final, s\ fie ales pentru a merge pe „insul\”. Într-o zi, gãseºte
un fluture viu. ~ntreb\rile pe care [i le pune se amplific\ [i se clarific\. Prin
urmare, existã viaþã în exterior. De ce au fost min]i]i? La ce se raporteaz\
aceast\ existen]\ foarte ordonat\ `ntr-un ora[ unde toat\ lumea se
`mbrac\ la fel [i unde totul este sub control? To]i locuitorii acestui straniu
stabiliment sunt, în realitate, clone perfecte ale unor oameni boga]i, care
î[i pot astfel oferi organe de schimb în caz de boal\ [i accident. Spre
exemplu, un juc\tor de baseball alcoolic va putea avea un ficat nou, per-
fect compatibil, prin transplantul ficatului clonei sale `n propriul corp. 

În film, „omul”, este cel care tr\ie[te în lumea obi[nuit\, cel\lalt, clona,
nu este considerat drept „uman”. Doctorul Merrick, fondatorul acestei
clinici, vinde organe, spunându-le clien]ilor c\ aceste corpuri r\mân în
stare vegetativ\ [i nu sunt con[tiente. Asta e ceea ce spune, dar, în reali-
tate, s-a lovit de probleme de dezvoltare care l-au obligat s\ lase clonele s\
duc\ o via]\ normal\. 

Filmul ne conduce, bineîn]eles, c\tre întâlnirea între clon\ [i original
[i acolo totul se dezv\luie. (...) Ipoteza ne face `nfioar\, dar este foarte
serioas\. {tim doar: Cea mai bun\ dintre lumi, a lui Huxley, este 
rea li  zabil\, dar, în final, Insula nu este decât o extensie a aceleia[i pro-
blematici. 

Meritul acestui film este de a pune problema cultiv\rii celulelor c\tre
o deriv\ perfect previzibil\. Din momentul în care clona este realizat\,
este o fiin]\ uman\ ca toate celelalte. Dar avem oare dreptul s\ facem ceea
ce natura nu a produs niciodat\, o reproducere identic\? Trebuie s\ încu-
raj\m aceast\ tendin]\ de perfec]ionare a corpului prin piese de schimb? 
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1. Identific\ [i comenteaz\ consecin]ele posibile ale ingineriei ge netice
asupra moralei. 

2. Prezint\ un punct de vedere personal cu privire la consecin]ele morale
pe care le genereaz\ clonarea.

Aplica]ii 

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E

SERGE CAFANTAN
Este doctor în filosofie, profesor la

Universitatea din Bayonne [i la
Liceul „Victor Duruy” din Mont-de-
Marsan, Fran]a. A scris mai multe
articole [i c\r]i de specialitate [i are
un site pe internet, Filosofie [i spiri-
tualitate, destinat profesorilor [i
elevilor. Printre eseurile filosofice
referitoare la diverse opere cine-
matografice se num\r\ [i Insula.
Problema clon\rii umane.

� Clonare — izolarea unui fragment
de ADN [i multiplicarea identic\ a
acestuia; reproducere a unor organis -
me vii pentru a ob]ine fiin]e genetice
identice.
� ~n anul 1997, o echip\ de geneti-
cieni sco]ieni a reu[it s\ ob]in\ prin
clonarea unor celule nereproduc\ -
toare, un mamifer: oaia Dolly. Acest
eveniment a provocat numeroase
reac]ii de ordin religios [i filosofic.

Info



POLITICA

capitolul 3

Frederic Auguste Bartholdi
(1834-1904), Statuia Libert\]ii

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� sã analizezi ºi sã 
compari principalele 
teorii politice moderne 
ºi contemporane;

� sã analizezi problemele
de legitimitate a puterii în
cadrul unor teorii politice
moderne ºi contemporane;

� sã utilizezi argumen ta -
rea, analiza de text etc. 
în caracterizarea pro-
ble ma ticii libertãþii ºi
responsabilitãþii în plan
social-politic, a egalitãþii 
ºi dreptãþii;

� sã identifici ºi ºi sã 
analizezi unele cazuri de 
încãlcare a drepturilor
omului, în cadrul unor
activitãþi pe grupe sau 
în echipã, pornind de la
surse mediatice;

� sã formulezi ºi sã 
argumen tezi unele opinii 
personale asupra 
raportului stat-cetãþeni.

Libertate [i responsabilitate social-politic\

Egalitate [i dreptate

Teorii politice moderne [i contemporane

*Putere [i legitimitate

Idealul democratic. Drepturile omului



FILOSOFIA POLITIC|

CE ESTE FILOSOFIA POLITIC|?

Originile filosofiei politice se regãsesc în Antichitatea greac\. Trebuie
men]ionate, în primul rând, reflec]iile nesistematizate asupra vie]ii politice
apar]inând sofi[tilor, cel mai important fiind Protagoras din Abdera, ºi, în
al doilea rând,  primele contribu]ii clasice: Republica, Omul politic, Legile
(Platon) [i Politica (Aristotel). Aceast\ disciplin\ filosofic\ s-a dezvoltat
îns\ din ce în ce mai mult odat\ cu teoriile moderne despre stat, elaborate
de John Locke, Thomas Hobbes sau Jean-Jacques Rousseau [i, mai ales,
prin contribu]ii fundamentale ale unor filosofi precum John Stuart Mill,
Friedrich Hayek, John Rawls [.a.

Obiectul de studiu sau domeniul de referin]\ al acestei discipline este
politicul. Cele mai importante încerc\ri de a preciza prin ce anume se
diferen]iaz\ acesta de celelalte componente ale domeniului social, din
care face parte ºi politicul, apeleazã la idei precum distribu]ie [i alocare a
„lucrurilor de valoare” — „cine, ce ob]ine, când [i cum?” —, constrânge-
re, putere, decizie.

Filosofia politic\ î[i împarte îns\ domeniul cu discipline precum etica,
sociologia, psihologia, economia, sociologia politic\, geografia politic\
[.a.m.d. 

Se distinge de acestea prin faptul c\ se concentreaz\ asupra unor car-
ac teristici foarte generale ale procesului politic [i printr-o puternic\
tendin]\ normativ\, de a descoperi [i aplica no]iunile morale — bine,
corect, drept etc. — în sfera ac]iunii politice. Comportamentul concret al
actorilor politici este de asemenea supus analizei, dar ceea ce este vizat
înainte de toate este modul în care ace[tia trebuie s\ se comporte, respec-
tând valori fundamentale, precum libertatea, dreptatea, egalitatea, drep-
turile omului. 

PROBLEMATICA FILOSOFIEI POLITICE

Politica (gr. polis — ora[-stat) se refer\, pe de o parte, la ansamblul
aspectelor cet\]ii, la „treburile publice” (lat. res publica), cunoa[terea
problemelor publice [i arta guvern\rii. Pe de alt\ parte, politica vizeaz\
orice modalitate prin care membrii unui grup, având interese, opinii,
nevoi divergente ajung la decizii colective, care sunt socotite apoi ca fiind
obligatorii pentru respectivul grup. 

Mai întotdeauna îns\, scopurile [i, mai ales, mijloacele prin care aces-
tea ar putea fi atinse sunt cât se poate de diverse. În acest sens, printre
întreb\rile [i problemele specifice domeniului se num\r\: Care sunt sco-
purile dezirabile (pentru to]i)? Care sunt cele mai bune mijloace pentru
stabilirea [i atingerea acestora? Aceste mijloace trebuie s\ fie impuse sau,
dimpotriv\, stabilite prin alegeri democratice? 

Ca în orice alt domeniu, [i în filosofia politic\ exist\ o diversificare [i o
dezvoltare a problemelor în timp. Unul dintre factori este îns\[i evolu]ia
politicului de la o epoc\ la alta. Reflec]ia asupra acestuia are, evident, note
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POLITICA

JOHN STUART MILL 
(1806–1873)

A fost unul dintre cei mai cunos -
cu]i filosofi englezi. În planul eticii, a
aderat la utilitarismul lui Jeremy
Bentham, dar, spre deosebire de
acesta, a insistat asupra calit\]ii pl\ -
ce rilor. În plan politic, a respins so -
cia lismul [i a aderat la liberalism. 

Lucr\ri principale: 
� Despre libertate 
� Principii de economie politic\ 
� Sistem de logic\ inductiv\

[i deductiv\ 
� Utilitarismul.

Puterea
� este o rela]ie social\ între dou\

categorii de subiec]i: cei care conduc
[i cei care sunt condu[i (elementul
esen]ial este domina]ia);

� este un factor de organizare [i
reglare a vie]ii sociale (fixeaz\ sco-
purile ac]iunii uma ne [i mijloacele
necesare pentru realizarea acestora);

� se manifest\ atât în plan local sau
na]ional, cât [i în plan interna]ional;

� se manifest\ sub forme diferite, în
func]ie de domeniu: putere politic\,
economic\, militar\, tehnologic\ etc.;

� se prezint\ sub forma unor centre
de putere, ierarhizate în cadrul sis-
temului social [i al subsistemelor
acestuia;

� principala problem\, atât în plan
intern, cât [i în plan interna]ional,
este managementul puterii, respectiv
asigurarea unui echilibru al puterii (în
plan intern, acest echilibru se ba zea z\
pe principiul separ\rii puterilor).

Info



aparte în polisurile din Grecia antic\, în lumea medieval\, dominat\ de 
sistemele teologice, sau în perioada Iluminismului. Instaurarea unor
regimuri totalitare în secolul al XX-lea a impus noi teme de reflec]ie [i
încerc\ri de clarificare a mecanismelor prin care se poate trece de la
democra]ie la opusul acesteia, prin care idealul clasic al libert\]ii indivi-
duale poate ceda locul, în mod liber sau nu, bun\st\rii [i binelui general
sau realiz\rii „misiunii superioare a statului”.

Dintre preocup\rile principale ale filosofiei politice de-a lungul timpu-
lui trebuie men]ionate mai ales: a) încerc\rile de a elabora teorii ale 
statului ideal sau ale politicii ideale; b) stabilirea elementelor esen]iale ale
politicului, diferen]ierea acestuia fa]\ de alte domenii ale experien]ei
umane; c) identificarea motivelor care explic\ supunerea oamenilor fa]\
de putere, respectiv a fundamentului legitimit\]ii; d) descrierea [i eva-
luarea ac]iunii politice; e) clarificarea conceptelor, a tipurilor de discurs, a
procedurilor limbajului politic. 

CONCEPTUL DE PUTERE

În cadrul filosofiei politice, un loc aparte îl au reflec]iile asupra puterii:
Cine are putere în societate? Cum este distribuit\ puterea între diferi tele
grupuri sociale? Care este rela]ia dintre putere [i decizie?

Concept fundamental al acesteia [i element esen]ial al politicului, 
puterea se define[te, în sens larg, ca afectare, influen]are de c\tre un indi-
vid sau o institu]ie a atitudinilor sau ac]iunilor altora. De[i este puternic
înrudit\ cu autoritatea, puterea politic\ nu se identific\ cu aceasta. La rân-
dul lor, teoriile contractului social subliniaz\ distinc]ia dintre puterea sau
suveranitatea poporului [i puterea celui sau a celor care guverneaz\:
ace[tia nu au puterea în mod natural, ci în baza unui contract sau acord
voluntar, care determin\ condi]iile în care o pot exercita [i limitele exerci -
t\rii legitime a puterii. În acest sens, puterea nu este un scop în sine, ci un
instrument, un mijloc subordonat unor ]eluri sau idealuri considerate fun-
damentale (dreptatea, libertatea, drepturile naturale ale oamenilor).

Una dintre cele mai importante teme ale teoriilor [i dezbaterilor
politice este aceea a legitimitãþii puterii. În strâns\ leg\tur\ cu ideea cla-
sic\ a suveranit\]ii poporului, cea mai important\ surs\ a acesteia este
identificat\ azi în votul universal [i alegerile libere. Rezultatul acestora
poate fi o dispersare a puterii, cum arat\ plurali[tii, sau, dimpotriv\, o con-
centrare a acesteia, cum se argumenteaz\ în teoria elitelor.

Indiferent îns\ de rezultat, idealul democratic exprim\ faptul c\ pu-
terea trebuie s\ r\mân\, în ultim\ instan]\, a „celor mul]i”. Numai astfel [i
numai în m\sura în care institu]iile politice [i agen]ii politici individuali se
vor supune „domniei Legii” (Friedrich Hayek), în mod necondi]ionat,
numai astfel libertatea individual\ va putea fi maximizat\. A[a cum arat\
clasicii filosofiei politice, aceasta este idealul, implicit criteriul, mobilul
oric\rei ac]iuni politice. Calea este, potrivit tradi]iei liberale, limitarea 
puterii, stabilirea limitelor în care aceasta se poate exercita f\r\ a aduce
atingere libert\]ii.

Filosofia politic\

Autoritate — rela]ie social\ între cel
pu]in doi actori, bazat\ pe un princi-
piu de legitimitate, în care unul dintre
actori accept\ s\-[i modifice compor-
tamentul în func]ie de cerin]ele,
normele, ordi nele celuilalt. 
Elit\ — grup restrâns de persoane
care de]ine o capacitate de influen]are
în diferite medii (economice, politice,
culturale). Ini]iatorii teoriei politice a
elitelor sunt Gaetano Mosca [i
Vilfredo Pareto. Pentru ei, existen]a
unei elite în via]a politic\ reprezint\ o
constant\ fundamental\.
Etatism — concep]ie care subor do -
nea z\ societatea statului.
Puralism — concep]ie potrivit c\reia 
puterea este dispersat\, împ\r]it\
între mai multe centre sau grupuri de
influen]\.
Suveranitate — atributul specific pu-
terii supreme în cadrul unei ierarhii
politico-juridice; situa]ia în care nu
exist\ o putere extern\ care s\ aib\
autoritate asupra unui stat.

*
Plutarh (c. 46-125) — scriitor [i mo ra -
list greac, autorul c\rþii Vieþile para-
lele ale oamenilor iluºtri.
Protagoras din Abdera (487-
420 î.Hr.) — filosof grec, reprezentant
al sofiºtilor. 

Dic]ionar
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Nimeni nu de]ine mult timp o pu-
tere bazat\ pe violen]\; numai cea
moderat\ este durabil\.

(Seneca) 

Este cusurul acelora care pot mult
de a fi `ncredin]a]i c\ pot totul.

(J.W. Goethe)

Când cineva poate face ce vrea,
este o mare primejdie ca nu cumva
s\ voiasc\ ce nu tre buie. 

(Plutarh)



LIBERTATE {I RESPONSABILITATE
SOCIAL-POLITIC|

Conceptul [i problema filosofic\ a libert\]ii

Valoare esenþialã a experienþei umane, libertatea este definitã, în sens
larg, ca absenþã a constrângerii. Sub aspect filosofic, aceastã problematicã
vizeazã raportãrile dintre libertate ºi necesitatea naturalã ºi nonnaturalã.

Fãrã a acorda o atenþie anume problemei libertãþii în general ºi, mai
ales, libertãþii individuale, anticii apreciau cã ordinea cosmosului este
determinatã de necesitatea naturalã, iar omul, parte a universului, este [i
el supus acesteia. 

Expresia comunã a necesitãþii nonnaturale este destinul. În înþelesul
sãu de necesitate ontologicã, impersonalã, determinantã pentru ordinea
universalã, dar ºi pentru viaþa oricãrei fiinþe din univers, destinul acþio -
neazã asemenea unei cauze prime, de neocolit. 

Stoicii (Epictet, Marcus Aurelius) reinterpreteazã relaþia necesitate-
libertate din perspectiva umanului. Rostul omului în univers este bine
delimitat: sã respecte armonia universalã. Supus deopotrivã legilor naturii
ºi propriilor dorinþe, el trebuie sã practice virtuþile, pentru cã acestea
ordoneazã  comportamentul uman. Ceea ce se întâmplã în general, dar ºi
în viaþa fiecãrui om, este „urzit”, „hãrãzit” de o „cauzã simplã ºi primarã”
care „cârmuieºte universul”, fiind „cauza înþeleaptã (...) a bunului sãu
mers, a desãvârºirii ºi chiar a propriei existenþe” (Marcus Aurelius).
Pentru Epictet, omul trãieºte deopotrivã în douã realitãþi care-i definesc
împreunã existenþa: cele care nu stau în puterea sa (boala, moartea, sãrã-
cia, notorietatea, faima de conducãtor) ºi cele care depind de el (impul-
surile, dorinþele, aversiunea). Din aceastã perspectivã, starea de libertate
este de fapt libertatea interioarã, accesibilã doar omului raþional. Numai
acesta ºtie ºi reuºeºte ca, stãpânindu-ºi ºi înfrângându-ºi pasiunile ºi do-
rinþele, sã-ºi  împlineascã menirea, aceea cã „s-a nãscut pentru activitate ºi
pentru muncã”. 

Înþeleptul stoic este liber, pentru cã este în posesia secretului libertãþii:
nu confundã ºi nu inverseazã cele douã realitãþi: celei dintâi i se supune,
pe cealaltã o stãpâneºte. Între obiecþiile aduse stoicismului se numãrã 
ºi aceea cã, în problema libertãþii, trateazã sumar natura uman\. Este 
libertatea înscrisã în însãºi natura omului? O altã problemã este aceea
dacã apatia poate fi aplicatã în toate situa þiile concrete de viaþã. Este aceas-
ta într-adevãr o stare de seninãtate înþeleaptã sau este mai degrabã
resemnare? 

Prin liberul arbitru, definit drept puterea de a alege între bine ºi rãu,
de a asculta sau nu de poruncile lui Dumnezeu, creºtinismul regândeºte
raportul om-Dumnezeu deopotrivã din perspectivã teologicã ºi moralã.
Atribut esenþial al omului, liberul arbitru „respectã” spiritul dogmei creº-
tine: rãul n-a preexistat creãrii omului; acesta, prin darul raþionalitãþii (ºi
al liberului arbitru), are ºansa de a se supune sau nu voinþei divine.
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Eugène Delacroix (1798-1863),
Libertatea conducând poporul

Anticii g\seau mai multe bucurii
în existen]a lor public\, [i mai
pu]ine în existen]a privat\: în con-
secin]\, atunci când sacrificau liber-
tatea individual\ libert\]ii poli tice,
ei sacrificau mai pu]in pentru mai
mult. Aproape toate bucuriile mo -
der nilor se afl\ în existen]a lor pri-
vat\. 

Imitându-i pe antici modernii ar
sacrifica deci mai mult pentru a
ob]ine mai pu]in.

(Benjamin Constant) 

Dac\ e[ti gata s\ sacrifici
pu]in din libertatea ta pentru a
te sim]i în siguran]\, tu nu
meri]i nici una, nici alta.

(Thomas Jefferson)



Fa]\ de voinþa divinã, liberul arbitru nu înseamnã `ns\ acþiune arbi-
trarã, dupã bunul plac, ci alegere raþionalã, conºtientã de consecinþele pe
care le poate avea. 

Modernii depãºesc prejudecata imposibilitãþii libertãþii, pe care con-
cepþiile fatalismului au plasat-o în contextul strictei necesitaþi naturale,
pentru a releva cã aceasta se manifestã atunci când omul nu este con-
strâns de nici o cauzã exterioarã sã acþioneze într-un anumit fel (Baruch
Spinoza). Dacã înþelegem libertatea ca posibilitate de a acþiona în absenþa
oricãrei determinãri, atunci trebuie sã recunoaºtem cã nu suntem liberi.
Dimpotrivã, dacã înþelegem libertatea ca posibilitate de a acþiona potrivit
voinþei noastre, fãrã a fi constrânºi de cauze externe, atunci, cel puþin în
unele dintre acþiunile noastre, suntem liberi. A acþiona liber nu înseamnã
însã a acþiona la întâmplare, în afara oricãrei cauzalitãþi. 

În altã ordine de idei, libertatea este problematizatã ºi în sfera socialã
a existenþei umane. Pentru Jean-Jacques Rousseau existã o corelaþie fun-
damentalã între libertatea individualã, libertatea „comunã” ºi respectarea
legilor: „soarta libertãþii este legatã totdeauna de soarta legilor; ea dom-
neºte sau piere odatã cu ele”. La rândul lui, John Stuart Mill anali zeazã
„marele principiu al libertãþii individuale”, în contextul necesitãþii de a
limita puterea statului, respectiv puterea ºi dreptul societãþii de a inter-
veni în viaþa privatã, în sfera proprie libertãþii individuale. 

� CE ESTE LIBERTATEA?

Eu numesc liber un lucru care existã ºi lucreazã numai din necesitatea naturii
sale, iar constrâns acela care e determinat de altul sã existe ºi sã lucreze într-un
fel anumit ºi determinat. 

(Baruch Spinoza, Scrisoarea nr. 58 cãtre G.H. Schuller)

Libertatea înseamnã mai puþin a face ce vrem, cât a nu fi suspuºi altuia; ea
înseamnã, totodatã, a nu supu ne voinþa altuia voinþei noastre. Niciun om care este
stãpân nu poate fi liber. 

(Jean-Jacques Rousseau, Scrisori scrise de pe munte) 
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Libertate [i responsabilitate social-politic\

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Exemplificã ideea de destin, aºa cum ai surprins-o în diverse opere lite-
rare, culte sau populare. 

3. În ce mãsurã am putea spune cã libertatea reprezintã, în viaþa concretã, un
exerciþiu sustras oricãrei condiþionãri? 

4. Aratã care este semnificaþia termenilor: liber arbitru, arbitrar, libertinism.
5. Sã presupunem cã poþi sã faci urmãtoarele alegeri: a) a mânca fructe sau

dulciuri; b) a þine dietã sau a face sport; c) a te antrena pentru un concurs
sportiv sau a învãþa pentru tezã. 
În care dintre aceste situaþii ai acceptat liber sã fii constrâns ºi în care 
te-ai simþit constrâns sã acþionezi liber?

Aplica]ii 

� Gândi]i-v\ la `ntre b\rile de mai
jos. Alege]i una sau dou\ dintre
acestea. Argumenta]i dac\ forma
de libertate la care se refer\ v\
este necesar\ acum sau în viitor,
urmând planul:
�se formeaz\ grupuri de cinci-

[a se persoane, cu participarea
între gii clase;

�grupurile se constituie alea -
toriu;

�fiecare grup alege un coordona-
tor;

�profesorul prezint\ variantele
de mai jos;

�cele alese se discut\ 5-6 minute;
�fiecare grup are la dispozi]ie

dou\ minute pentru a prezenta
un punct de vedere;

�la final, punctele de vedere se
supun dezbaterii întregii clase.

� A fi liber înseamn\ a te supune
doar ]ie însu]i?
� Po]i fi propriul sclav?
� Indiferen]a înseamn\ libertate?
� A fi liber înseamn\ puterea de a
spune „Nu!”?
� Ce este legea pentru libertate:
un obstacol sau o condi]ie?
� Hobby-ul t\u este o dovad\ a li -
ber t\]ii, sau dimpotriv\?

Activitate de grup

Apatie — (pentru unii filosofi greci)
stare ideal\ a în]eleptului, insensibil la
durere [i pl\cere [i lipsit de pasiuni.

*
Constant, Benjamin (1767-1830) —
scriitor [i om politic francez.
Jefferson, Thomas (1743-1826) —
unul dintre autorii Declara]iei de
independen]\ (1776); al treilea pre[e -
dinte al SUA.
Marcus Aurelius (121-180) — filosof
stoic; împãrat roman între 161 ºi 180.

Dic]ionar



Liberul arbitru

Deopotrivã necesar din punct de vedere teoretic ºi moral-practic,
liberul arbitru este conceput de gânditorii creºtini pentru a rãspunde unor
întrebãri fundamentale: dacã dreptatea ºi bunãtatea divinã sunt atributele
esenþiale ale divinitãþii, atunci cum se explicã existenþa rãului? Dacã
Dumnezeu este atotputernic, nu cumva toate acþiunile umane sunt opera
Lui? Aºadar, nu este El responsabil pentru tot ceea ce se întâmplã, pentru
tot ceea ce fac oamenii? 

Cu alte cuvinte, ideea liberului arbitru încearcã sã concilieze existenþa
rãului moral ºi a celui fizic (suferinþa) cu existenþa ºi natura Lui
Dumnezeu, respectiv libertatea umanã ºi atotputernicia divinã. Rezultatul
inevitabil este afirmarea responsabilitãþii omului: dacã existã rãu, omul
este autorul acestuia. 

Sfântul Augustin apreciazã cã omul existã ºi acþioneazã în trei planuri:
în lumea fizicã (supusã legilor naturii, care sunt obiective), în planul
raþionalitãþii (omul discerne între actele sale) ºi în plan etic ( acþiunile sale
sunt morale sau nonmorale, în funcþie de modul în care alege binele în
defavoarea rãului ºi invers). Pentru el, Dumnezeu nu poate fi autorul rãu-
lui, pentru cã atunci rãul ar avea naturã ontologicã. Rãul pe care îl face
omul nu provine din cauze exterioare. 

Sensul liberului arbitru nu este acela ca voinþa omeneascã sã ignore
normele divine pentru cã astfel, prin arbitrar, ar fi alterate cele trei cate-
gorii ale binelui: mãsura, forma ºi ordinea. Liberul arbitru este, în esenþã,
darul divin prin care omul a dobândit demnitate ºi, mai ales, prin care
omul se îmbunãtãþeºte.

Pentru Friedrich Nietzsche, valorile moralei tradiþionale, bazatã în
esenþã pe creºtinism, sunt generate de „cauze imaginare”. Acestea sunt
eronate ºi, ceea ce este mai important, afecteazã însãºi esenþa vieþii, fiind,
mai degrabã, principii ale descompunerii ºi decãderii. Întregul comporta-
ment uman trebuie explicat, în viziunea filosofului german, pe baza prin-
cipiului fundamental al vieþii: voinþa de a trãi care se manifestã fie ca voinþã 
puternicã, fie ca voinþã slabã. Din aceastã perspectivã, însãºi ideea liberu-
lui arbitru exprimã o voinþã de putere, voinþa teologilor ºi a preoþilor de 
a-i domina sau stãpâni pe ceilalþi. Aceºtia au elaborat doctrina liberului
arbitru cu scopul declarat al „ameliorãrii omenirii”, în realitate ei urmã -
rind sã gãseascã „þapi ispãºitori”, sã învinovãþeascã, sã domine, sã
pedepseascã pe oameni, nu în nume propriu, ci în numele lui Dumnezeu.
Aºadar, rolul liberului arbitru este acela de a servi drept instrument sau
mijloc de constrângere.

� LIBERUL ARBITRU {I ACÞIUNEA CORECTÃ

Consider cã este necesar ca mintea sã fie mai puternicã decât patima, pentru
însuºi faptul cã, în mod normal ºi corect, ea are puterea asupra patimii. (...) Cãci
deocamdatã, indiferent care este acea naturã, cãreia i se îngãduie sã fie supe-
rioarã unui spirit întãrit prin virtute, noi putem ºti cã ea nu poate sã constrângã
spiritul sã slujeascã patimii (...) aºa cum am demonstrat-o, rãmâne clar cã niciun
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Caravaggio (1571-1610), 
Narcis (detaliu)

Tocmai de aceea i s-a dat
omului, în luntrea sa fragil\,
vâsla în mân\, pentru ca s\ nu
asculte de capriciul valurilor,
ci de voin]a sa. 

(J.W. Goethe)

R\ul metafizic este rezultatul con  -
di]iei limitate a oric\rei creaturi [i nu
al unei alegeri (r\u moral) sau al
ac]iunii generatoare de suferin]\ (r\ul
fizic).

Info

� Este amorul propriu o mani-
festare a liberului arbitru?

POLITICA



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Care este sensul expresiilor „acþiune corectã” ºi „acþiune liberã”? Este
voinþa liberã condiþia acþiunii corecte? Argumenteazã

3. Comenteazã afirmaþia: „Aºa-numitul «liber arbitru» este sentimentul de
superioritate asupra celui care trebuie sã se supunã” (Fr. Nietzsche).

4. Ce înþelege Nietzsche prin „psihologia de a face rãspunzãtor”? Crezi cã
noþiunile de „vinã” ºi „pedeapsã” sunt anterioare, aºa cum sugereazã
filoso ful german, noþiunilor de „bine” ºi „rãu”? Argumenteazã-þi punctul de
vedere.

5. Argumenteazã pro sau contra: Creând universul, Dumnezeu ºi-a asumat
un risc: prin libertate, creaþia sa este supusã hazardului. Astfel, rãul nu
este o problemã a omului, ci chiar a divinitãþii.

6. Analizeaz\ structura argumentativ\, premisele [i consecin]ele care se
deduc din urm\torul text: „Li ber tatea mea de alegere este atât de mare,
încât ideea vreunei alte facultãþi mai mari este dincolo de ceea ce pot 
eu cuprinde; atât de mare, încât ea, în primul rând, mã face sã înþeleg cã
eu însumi înfãþiºez o anumitã imagine ºi asemãnare a lui Dumnezeu”
(René Descartes).

Aplica]ii 

alt lucru n-ar putea sã transforme spiritul într-un asociat al poftei decât fie din pro-
pria voinþã, fie din libertatea sa de decizie. (...) Cãci dacã omul este o valoare în
sine ºi nu este în mãsurã sã acþioneze corect decât atunci când vrea, este necesar
ca el sã aibã voinþã liberã, fãrã de care n-ar putea sã acþioneze în mod corect.
Fiindcã, de fapt, nu trebuie sã se creadã cã Dumnezeu i-a dat-o doar ca prin ea sã
comitã rãul. Este, aºadar suficient pentru motivul invocat de ce omul nu poate sã
trãiascã în mod corect. 

(Sf. Augustin, Despre liberul arbitru)  

� EROAREA LIBERULUI ARBITRU

Astãzi nu mai avem milã faþã de ideea „liberului arbitru”: ºtim prea bine ce
înseamnã — este cea mai dubioasã dintre ºmecheriile teologilor, având drept
scop ca omenirea sã devinã „responsabilã” în înþelesul dorit de ei, adicã sã de-
vinã dependentã de ei. (...) Dau aici numai psihologia „tragerii la rãspundere”.
Pretutindeni unde sunt cãutate responsabilitãþi, cel care cautã este de obicei
instinctul voinþei de a pedepsi ºi judeca. (...) doctrina voinþei a fost inventatã în
principal în scopul pedepsirii, adicã cu intenþia de a gãsi vinovaþi. Toatã vechea
psihologie, psihologia voinþei, are ca premisã faptul cã inventatorii ei, preoþii din
fruntea vechilor comunitãþi, voiau sã-ºi creeze dreptul de a pedepsi — sau sã
creeze acest drept pentru Dumnezeu. (...) Oamenii erau consideraþi „liberi” pen-
tru a putea fi judecaþi ºi pedepsiþi — pentru a putea fi fãcuþi vinovaþi: prin urmare,
orice acþiune trebuia socotitã ca fiind deliberatã, originea oricãrei acþiuni trebuia
gãsitã în conºtiinþã. (...) Astãzi, când am pãºit în direcþia opusã, când (...) în spe-
cial noi, imoraliºtii, încercãm din toate puterile sã eliminãm din lume noþiunile de
vinã ºi pedeapsã. (...) Nu existã în ochii noºtri adversari mai înverºunaþi decât
teologii, care continuã, prin ideea de „ordine moralã a lumii”, sã contamineze cu
„pedeapsã” ºi „vinã” inocenþa devenirii. Creºtinismul e o metafizicã a cãlãului.  

(Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor)

Omul care cultiv\ sau ud\
p\mântul, care s\de[te un pom, care
ucide un animal periculos, acest om
îndepline[te o îndatorire religioas\.
(…) Vedem, în toate acestea un
efort eroic al omenirii; un efort de a
se elibera de presiunea [i constrân-
gerea for]elor magice, un nou ideal
de libertate. 

(Ernst Cassirer)

Dac\ întreg viitorul este, f\r\
îndoial\, determinat, din moment ce
noi nu [tim care este el, nici ce este
prev\zut sau hot\rât, trebuie s\ ne
facem datoria conform ra ]iunii pe
care ne-a dat-o Dumnezeu (…) [i
deci trebuie s\ st\m cu sufletul
lini[tit [i s\-l l\s\m pe Dumnezeu s\
aib\ grij\ de rezultat.

(G.W. Leibniz)

Ernst Cassirer (1874-1945) — filosof
al culturii; a dezvoltat o teorie a sim-
bo lurilor conform c\reia miturile, ca
[i religia, arta [i [tiin]a etc., sunt
forme simbolice prin care omul î[i
manifest\ creativitatea.
Lucr\ri: Filosofia formelor simbolice,
Eseu despre om, Despre fizica mo-
dern\.

Dic]ionar
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Problema libert\]ii sociale

Fondator al empirismului clasic, dar ºi precursor al filosofiei politice,
John Locke considerã cã impulsul natural al autoconservãrii trezeºte în
om necesitatea conºtientã a libertãþii, aspect fundamental pentru înte-
meierea societ\]ii umane. Ca atare, orice formã nelegitimã de restrângere
a libertãþii individuale altereazã existenþa omului ºi a socie tãþii ºi îl pune
pe acesta în stare conflictualã cu semenii. Chiar ºi pentru starea naturalã,
libertatea reprezintã „fundamentul” tuturor drepturilor sale. Pentru a nu
înþelege cã societatea civilã, respectiv organizarea politicã, ar avea ca unic
temei manifestãrile instinctive ale omului, filosoful precizeazã cã omul
înþelege rostul libertãþii, pe care o considerã o va-loare în sine. 

În general, teoreticienii contractului social disting douã forme ale li -
ber tãþii: libertatea naturalã ºi libertatea omului în societate. În sensul celei
dintâi, omul se supune exclusiv propriilor necesitãþi, urmând legea natu-
ralã; din perspectiva celei de-a doua, a fi liber înseamnã a nu fi supus decât
puterii recunoscute prin consimþãmânt de întreaga comunitate, în ultimã
instanþã, a te supune doar legilor. Legea îl îndrumã pe fiecare om sã se
manifeste ca „agent liber ºi inteligent în direcþia propriului interes”, în
condiþiile în care „nu prescrie nimic dincolo de binele general al celor
aflaþi sub acea lege”. 

Conform lui Jean-Jacques Rousseau, adevãrata libertate nu poate
exista decât sub domnia legii. Libertatea nu înseamnã sã faci ce vrei; li -
bertatea înseamnã a „nu supune voinþa altuia voinþei noastre”. Corelativ,
el eviden þiazã un paradox: „niciun om care este stãpân nu este liber”.
Aceasta pentru cã acela care se crede stãpân nu se supune voinþei gene -
rale, dreaptã ºi ordonatoare, ci, se manifest\ ca voinþã particularã sau
„dezordonatã”, care limiteazã libertatea celorlalþi, implicit propria liber-
tate. 

Totodatã, adevãrata libertate se impune prin instituþia legilor dreptãþii
ºi nu prin cea a magistraþilor, aceºtia trebuind sã pãzeascã legile. 

Filosoful distinge mai multe tipuri de legi, menite sã apere libertatea:
a) „legile politice” sau ale guvernãmântului, fundamentale pentru toþi,

ºi pentru supuºi ºi pentru cei care guverneazã; 
b) legile civile (guverneazã relaþiile dintre membrii comunitãþii: asigu -

rã, pe de o parte, independenþa cetãþenilor între ei ºi, pe de altã parte, 
liber tatea acestora faþã de autoritate); 

c) legile criminale (care, ca raport `ntre om [i lege, reglementeazã
relaþia dintre „nesu punere ºi pe deapsã”); 

d) legile moravurilor (considerate ca fiind cele mai importante,
întrucât „menþin poporul în spiritul rânduielilor sale ºi înlocuiesc pe ne-
simþite forþa autoritãþii prin forþa deprinderii”) altfel spus, prin moravuri,
obiceiuri, opinii. Ordinea civil\ îns\ este întemeiat\ pe regula de adminis-
trare legitim\ [i sigur\, [i consfin]e[te dreptul sfânt la libertate. În conse -
cin]\, existen]a libert\]ii este legat\ totdeauna de soarta legilor.

Cel care devine st\pânul unei
cet\]i deprinse s\ tr\iasc\ [i nu o
distruge, s\ se a[tepte s\ fie el dis-
trus de ea; pentru c\ ea totdeauna
are ca refugiu în revolt\ numele de
libertate [i vechea ei orânduial\,
care nu se uit\ niciodat\, oricât
timp ar trece [i oricât bine i s-ar
face. 

(Niccolo Machiavelli)

JOHN LOCKE 
(1632–1704)

Acest filosof [i om politic modern
este fondatorul empirismului clasic
englez (împreun\ cu George
Berkeley [i David Hume). În sfera
teoriei politice, a l\sat o oper\ de
referin]\, în care a problematizat
teme ca legitimitatea puterii, con-
tractul social, drepturile naturale ale
omului, libertatea, proprietatea etc.

Lucr\ri principale:
� Dou\ tratate despre guvernare
� Eseu asupra intelectului omenesc
� Scrisoare despre toleran]\.

Un stat care se folose[te de
legi rele, dar respectate, st\
mai presus de acela care are
legi bune, dar ne]inute în
seam\. 

(Tucidide)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Care este sensul filosofic al expresiei: „puterea sa absolutã, împotriva
dreptului meu la libertate”.

3. Argumenteazã pro sau contra: a renunþa la libertate înseamnã a renunþa la
calitatea de om.

4. Ce tip de necesitate este exprimat în afirmaþia: „Omul s-a nãscut liber, dar
pretutindeni e în lanþuri”? 

5. Care sunt libertãþile vizate de dreptul la opinie, dreptul la credinþã ºi drep-
tul la proprietate? 

Aplica]ii 

Ne vom pronun]a împotriva legi -
lor absurde pân\ când vor fi schim-
bate; pân\ atunci le vom respecta.
Acela care, din proprie ini]iativ\,
încalc\ o lege proast\, îl încurajeaz\
pe altul s\ le încalce [i pe cele bune.
(...) S\ ne spunem nou\ în[ine, s\ 
ne strig\m neîncetat c\ ru[inea,
pedeap sa [i josnicia au fost prea ade-
sea legate de unele fapte inocente
prin ele însele; dar s\ nu le comitem,
pentru c\ ru[inea, pedeapsa [i josni-
cia sunt cele mai mari dintre toate
relele. 

(Denis Diderot)

Machiavelli, Niccolo (1469-1527) —
filosof politic din perioada Rena[ terii,
cunoscut mai ales pentru lucra rea
Principele.
Tucidide (c. 460 î.Hr. – 398 î.Hr.), mare
istoric grec, autorul c\r]ii Istoria
r\zboiului peloponeziac, considerat\
prima lucrare istoric\ [tiin ]ific\, pen-
tru c\ descrie evenimentele f\r\ s\
invoce interven]ia zeilor.

Dic]ionar

Declara]ia drepturilor omului
[i ale cet\]eanului

Libertate [i responsabilitate social-politic\
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� DREPTUL LA LIBERTATE

(...) Nimeni nu poate dori sã mã aibã sub puterea sa absolutã decât dacã mã
obligã prin forþã, ceea ce este împotriva dreptului meu la libertate, adicã mã face
sclav. A fi liber faþã de o asemenea forþã este singura protecþie a conservãrii mele,
iar raþiunea îmi porunceºte sã-l privesc ca pe un duºman al acesteia pe cel care
vrea sã mã lipseascã de libertate, care este pavãza conservãrii. Astfel cel ce
încearcã sã mã robeascã intrã într-o stare de rãzboi cu mine. Trebuie sã pre-
supunem cã acela care în starea naturalã i-ar lipsi pe ceilalþi de libertatea proprie
tuturor are ca scop de a-i lipsi ºi de toate celelalte, libertatea fiind fundamentul
acestora. (...) Dar dacã, printr-o eroare ce poate interveni în cursul obiºnuit al
naturii, cineva nu atinge acel nivel al raþiunii la care este capabil sã cunoascã
legea ºi sã trãiascã astfel în limitele ei, el nu va putea sã fie liber ºi nu va fi lãsat
la dispoziþia propriei voinþe (...), rãmânând în continuare supus educaþiei ºi câr-
muirii celorlalþi. 

(John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire)

� LIBERTATEA ªI AUTORITATEA LEGII

Când fiecare face ce-i place, se face adesea ceea ce nu place altora. Aceasta nu
înseamn\ libertate. Libertate înseamn\ mai pu]in a face ce vrem, cât a nu fi supu[i
altuia; ea înseamn\, totodat\, a nu supune voin]a altuia voin]ei noastre. Nici un
om care este st\pân nu poate fi liber. (...) Nu existã libertate acolo unde nu sunt
legi sau unde cineva este deasupra legilor; nici chiar în starea de naturã omul nu
este liber decât datoritã legii naturale, care porunceºte tuturor. Un popor liber se
supune, dar nu ca o slugã; el are conducãtori, nu stãpâni. El se supune legilor, dar
nu se supune decât lor. Tocmai datoritã legilor el nu se supune decât lor. Toate
îngrãdirile ce se impun puterii magistraþilor de cãtre republici nu urmãresc decât
sã-i împiedice de a se atinge de incinta sfântã a legilor, cãci ei sunt slujitorii, nu
stãpânii legilor ºi trebuie sã le pãzeascã, nu sã le încalce. Un popor este liber,
orice formã ar avea guvernãmântul sãu, atunci când în cel care îl guverneazã nu
vede deloc omul, ci organul legii. ~ntr-un cuvânt, soarta libert\]ii este legat\ tot-
deauna de soarta legilor: ea domne[te sau piere odat\ cu ele. 

(Jean-Jacques Rousseau, Scrisori scrise de pe munte)



Libertate [i autoritate 

Începând cu epoca modernã, determinarea libertãþii vizeazã cu
precãdere spaþiul public, convieþuirea socialã ºi, mai ales, raportul dintre
libertate ºi autoritate.  

În viziunea lui John Stuart Mill, libertatea individualã nu este un scop
în sine, ci o normã fundamentalã pe care trebuie sã o respecte orice
guvernare care vrea sã fie dreaptã. Libertatea este demnã de numele sãu
doar dacã omul îºi poate împlini nestingherit propriul bine, fãrã a fi
împiedicat de cãtre societate. 

În înþelesul ei general, de posibilitate de acþiune în condiþiile limitãrii
puterii autoritãþii, libertatea se manifestã atât în spaþiul public (ca libertate
de exprimare a opiniilor, de exemplu), cât ºi, mai ales, în spaþiul privat (ca
libertate de credinþã, de pildã). 

Individul ºi societatea au fiecare propria „sferã de acþiune”. Ca „dome-
niu specific al libertãþii umane”, sfera individualã a libertãþii, numitã „câm-
pul de acþiune personal”, are, la rândul sãu, douã componente: prima, cea
lãuntricã, a libertãþii conºtiinþei, se manifestã ca libertate de gândire; a
doua, exterioarã, vizeazã libertatea indivizilor de a acþiona ºi coopera în
orice problemã care-i poate interesa. În vederea protejãrii libertãþii indi-
viduale, „sfera societãþii” vizeazã, în primul rând, prevenirea oricãrui con-
flict de interese între indivizi. În acest sens, fiecare individ se bucurã de
protecþia juridicã a societãþii. 

Puterea autoritãþii trebuie sã se exercite în mod legitim ºi într-un sens
precis: orice constrângere asupra unui individ, împotriva propriei voinþe,
vizeazã exclusiv prevenirea libertãþii celorlalþi. Nu existã nicio justificare
pozitivã pentru limitarea libertãþii individuale; este respinsã, printre altele,
ideea cã realizarea binelui general ar oferi o asemenea justificare.
Armonizarea relaþiilor dintre cele douã sfere se manifestã prin asumarea
„obligaþiilor”: individul, deplin liber ºi suveran, este obligat sã nu prejudi-
cieze, prin exercitarea propriei libertãþi, libertatea celorlalþi, pe scurt, sã
nu transforme libertãþile sale în privilegii; la rândul sãu, societa tea este
obligatã ca, prin mijlocirea „jurisdicþiei”, sã garanteze libertatea.

Pentru Mill, problema libertãþii „sociale” nu se reduce numai la limita -
rea autoritãþii politice, ci la limitarea oricãrei forme de tiranie, inclusiv a
tiraniei „atitudinii ºi opiniei dominante”. Aºadar, aceast\ problem\ vizeaz\
stabilirea acelei limite dincolo de care orice imixtiune „în sfera de inde-
pendenþã a individului” nu mai este legitimã. Practic, ideea este de a vedea
cum pot fi „acomodate” independenþa individului ºi „îndrumarea socialã”. 

În acest sens, Mill afirm\ c\ un popor este liber dac\ ,,nu se va l\sa
niciodat\ robit de un om sau un grup de oameni pentru c\ ace[tia pot
st\pâni frânele administra]iei centrale”.

Îmbinând teoretizarea utilitarist\ cu cea politic\, John Stuart Mill a 
stabilit c\ libertatea individual\ este, prin consecin]ele sale politice, mo -
rale [i „administrative”, condi]ia esen]ial\ pentru existen]a democratic\ a
socie t\]ii. Ca temei al societ\]ii drepte, libertatea individual\ se manifest\,
a[adar, ca fiind singura libertate care î[i merit\ cu adev\rat numele.

James Gillray (1757-1815),
Arborele libert\]ii

John Bull, personajul principal al 
caricaturii, simbolizeaz\ Anglia [i
englezul de rând.

� Arborele libert\]ii are în mijlo cul
coroanei boneta frigian\, sim bol al
libert\]ii în arta clasic\. R\d\cina
arborelui este format\ din invidie,
ambi]ie, dezam\gire; tulpina este
opozi]ia, iar ramurile, drepturile
omului; merele (care nu sunt între-
gi): revolu]ia, reforma, conspira]ia,
ateismul etc.

La provocarea st\pânului arbore-
lui: ,,Frumos m\r (apple) Johnny,
frumos m\r!”, John Bull r\spun de:
,,Este într-adev\r frumos la Nea-
po le (Napple)!” 

� Organiza]i `n grupe de cinci-[ase
elevi, comenta]i:
� jocul de cuvinte;
�semnifica]iile metaforei libert\ ]ii;
� (in)actualitatea ideii de liberta te

pentru omul obi[nuit;
�m\sura în care ,,fructele” liber t\   -

]ii aduc binele sau, mai degra b\,
aduc r\ul.

Activitate de grup
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Ilustreazã, prin exemple concrete, ideea cã istoria umanitãþii este istoria
conflictului dintre libertate ºi autoritate. 

3. A sfãtui pe cineva este o chestiune care priveºte sfera libertãþii individuale
sau un act social, care trebuie supus controlului social? Argumenteazã.

4. Intervenþia guvernelor în viaþa indivizilor este apreciatã de Mill din douã
perspective: 
a) pe baza principiului libertãþii (acþiunile guvernului trebuie sã fie limitate
pentru a asigura libertatea); 
b) pe baza principiului ajutorãrii indivizilor (indivizii trebuie sã fie ajutaþi
pentru a realiza propriul bine). 
Chiar ºi în al doilea sens, intervenþia statului trebuie sã fie limitatã: 
1) cel mai probabil, lucrul de care este nevoie poate fi fãcut mai bine de
cãtre indivizi; 
2) realizarea lui poate fi un mijloc pentru educarea spiritualã  ºi întãrirea
capacitãþii de acþiune a indivizilor; 
3) creºterea puterii cârmuirii este inutilã ºi reprezintã „marele pericol”,
întrucât i-ar putea face pe toþi „dependenþi de cârmuire sau de membrii
vreunui partid”. Alege una dintre motiva]iile prezentate [i argumenteaz\
pro sau contra limit\rii interven]iei statului în via]a individului.  

Aplica]ii 
Pentru a ridica problema controlu-

lui asupra guvernanþilor, trebuie sã
admitem doar cã guvernãrile nu sunt
întotdeauna bune sau înþelepte. (...)
Înclin sã cred cã guvernanþii s-au ridi-
cat doar rareori deasupra mediei
umane, fie din punct de vedere mo ral,
fie intelectual, situându-se de cele mai
multe ori sub aceastã medie. ªi cred
cã, în politicã, este rezonabil sã adop-
tãm principiul sã fim pregãtiþi pentru
varianta cea mai rea, cu toate cã tre-
buie, fireºte, sã încercãm în acelaºi
timp sã o obþinem pe cea mai bunã. Mi
se pare o nebunie sã ne bazãm toate
eforturile politice pe slaba speranþã cã
vom reuºi sã avem conducãtori exce-
lenþi sau mãcar competenþi.

(Karl Popper) 

William Hogarth (1697-1764),
Propagand\ electoral\ (detaliu)

� Sugereaz\ evenimentul ale -
gerilor o invita]ie la libertate?

Libertate [i responsabilitate social-politic\
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� LIBERTATEA ªI LIMITAREA AUTORITÃÞII

Care sunt deci limitele legitime ale suveranitãþii individului asupra lui însuºi?
Unde începe autoritatea societãþii? Cât anume din viaþa omului trebuie lãsat în
seama individualitãþii ºi cât în seama societãþii? Atât individualitatea, cât ºi socie -
tatea vor primi partea potrivitã, cu condiþia ca fiecare sã se rezume la ceea ce o
priveºte mai mult pe ea. Individualitãþii trebuie sã-i aparþinã acea parte din viaþã
care intereseazã în principal individul; societãþii partea care intereseazã în princi-
pal societatea. (...) 

De îndatã ce o parte din conduita cuiva prejudiciazã interesele altora, socie -
tatea are autoritatea de a se pronunþa (...) în chestiunile care-l privesc pe individul
însuºi, spontaneitatea sa individualã este îndreptãþitã sã se manifeste liber. (...)
Orice erori ar putea comite el, ignorând sfaturile ºi avertismentele primite, ele nu
pot cântãri nici pe departe cât rãul de a se permite altora sã-l constrângã sã facã
ceea ce socotesc ei cã este bine pentru el. (...)

Câtã vreme este vorba de activitãþi care nu împiedicã, ci ajutã ºi stimuleazã
exercitarea ºi dezvoltarea individualitãþii, niciun guvern nu poate fi acuzat cã face
prea mult. Rãul începe atunci când, în loc de a stimula activitatea ºi puterile indi-
vizilor ºi organizaþiilor, el substituie activitãþii lor propria activitate; când în loc de
a informa, sfãtui ºi, la nevoie, condamna, el încãtuºeazã acþiunile lor sau,
poruncindu-le sã stea deoparte, face el treaba în locul lor. (...) 

Un stat care face din cetãþenii sãi niºte pitici, pentru ca ei sã fie instrumente
mai docile în mâinile sale, chiar dacã o face în scopuri benefice — un asemenea
stat va constata cã niciun lucru realmente mare nu se poate realiza cu oameni
mici (...). 

(John Stuart Mill, Despre libertate)



EGALITATE {I DREPTATE

Evolu]ia ideii de dreptate

De obicei, folosim termenul „dreptate” pentru a ne referi la repara]ie,
justi]ie. În sens larg, dreptatea const\ în reglarea [i corectarea rela]iilor
dintre oameni. De regul\, asociem termenului [i ideea de bine, de pild\,
atunci când spunem c\ „s-a f\cut dreptate”, c\ legea este dreapt\ sau
nedreapt\ etc. 

În general, dreptatea este considerat\ una dintre tr\s\turile fundamen-
tale ale unei societ\]i bune. Unii v\d în aceasta chiar virtutea politic\ aflat\
la baza celorlalte virtu]i sau care le condi]ioneaz\. Sensul primar al
drept\]ii se refer\ la modul în care indivizii sunt trata]i în societate, de
c\tre ceilal]i indivizi sau de societate în ansamblu. În acest caz, dreptatea
vizeazã realizarea unui ideal de moralitate în via]a social\. 

Pornind de la intui]ia general\ potrivit c\reia dreptatea înseamn\ a da
fiec\ruia ceea ce i se cuvine [i distingând apoi între ceea ce i se cuvine ca
merit [i ceea ce i se cuvine ca r\splat\, putem deosebi dou\ forme funda-
mentale ale drept\]ii: a) dreptatea distributiv\, ale c\rei reguli impun un
anumit mod de distribuire sau împ\r]ire a bunurilor (în sens larg) [i 
b) dreptatea retributiv\ sau dreptatea bazat\ pe recompens\ sau/[i
pedeaps\. Pe lâng\ acestea, se poate vorbi [i de dreptatea corectiv\ 
(sau reparatorie), ale c\rei reguli urm\resc restabilirea — cât mai mult
posibil — a unei st\ri de drept care a fost înc\lcat\, fie în cazul distribuirii
bunurilor, fie în cazul pedepselor sau recompenselor. În oricare dintre
aceste sensuri, dreptatea poate fi în]eleas\ ca dreptate procedural\: apli-
carea acelora[i proceduri legale, indiferent de contextul concret sau de
persoane, rang, situa]ie etc. În ceea ce prive[te dreptatea distributiv\, un
loc aparte îl au teoriile drept\]ii sociale, care ofer\ diferite criterii pentru
realizarea unei distribuiri corecte. 

În filosofia greac\, prin Platon [i Aristotel, au fost elaborate cele mai
importante teorii clasice despre dreptate, ambele analizând dreptatea în
primul rând din perspectiva rela]iei cu via]a social\, ca virtute fundamen-
tal\ a acesteia.

Filosofia modern\ teoretizeaz\ dreptatea mai ales din perspectiva
rela]iei cu normele moralit\]ii [i a rela]iei cu regulile juridice. Respectarea
acestora condi]ioneaz\ existen]a drept\]ii [i, în caz contrar, înc\lcarea 
lor atrage sanc]iunea, care, în func]ie de caz, poate fi chiar sub forma
pedepsei penale. Pentru mul]i gânditori moderni — John Locke, Thomas
Hobbes, Immanuel Kant [.a. — sursa drept\]ii rezid\ în drepturile natu-
rale ale omului, în virtutea c\rora orice om este îndrept\]it s\ i se fac\
dreptate. ~n acest mod, filosofia modern\ readuce în aten]ie ideea
drept\]ii ca egalitate. Jean-Jacques Rousseau consider\ îns\ c\ omul are
sim]ul înn\scut al drept\]ii [i virtu]ii, prin care judec\ moralitatea sa [i a
semenilor. Dac\ dreptatea ar fi, prin natura ei, doar o conven]ie, o „crea]ie
pur moral\ f\urit\ de gândire”, atunci ar fi iluzorie. Omul drept trebuie s\
respecte [i s\ aplice preceptele legii naturale, iar ,,principiul drept\]ii”
este ,,iubirea de oameni derivat\ din iubirea de sine”. 

Dreptatea [i nedreptatea nu sunt
niciuna din facult\]ile nici ale trupu-
lui, nici ale sufletului. Dac\ acestea
ar exista, ar putea fi într-un om sin-
gur pe lume, tot a[a ca [i sim]urile [i
pasiunile sale. Acestea sunt calit\]i
care se refer\ la oameni în societate,
nu în singur\tate. (…) Pasiunile care
încli n\ pe oameni spre pace sunt
frica de moarte, dorin]a de atare
lucruri care sunt necesare unei vie]i
comode [i o speran]\ de a le ob]ine
prin sârguin]a lor. 

(Thomas Hobbes)

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
(1712–1778)

Acest mare filosof [i scriitor
francez a fost preocupat de proble-
matica omului (bun de la natur\ [i
perfectibil). El a analizat societatea
uman\ din perspective diferite: filo -
sofic\, a teoriei politice, dar [i din
cea a educa]iei. Principalele teme
vizeaz\ contractul social, principiile
dreptului [i autorit\]ii, morala etc.
Opera sa a influen]at programatic
Revolu]ia francez\ (1789), dar [i 
ideologiile marxiste.

Lucr\ri principale:
� Contractul social
� Discurs asupra [tiin]elor [i artelor
� Discurs asupra originii [i funda-

mentelor inegalit\]ii dintre oameni
� Emil.
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1. Identific\ unele situa]ii în care ideea de dreptate pe care ]i-ai format-o con-
cord\ cu ideea despre dreptate a celor din jurul t\u. Exist\ situa]ii în care
ideea celorlal]i despre dreptate nu este corelat\ cu binele individual? Dac\
da, atunci ilustreaz\ prin exemple concludente acest lucru. 

2. Arat\ în ce m\sur\ dreptatea este practicat\ în grupul t\u de prieteni ca o
conven]ie. 

3. Care dintre urm\toarele sensuri ale drept\]ii crezi c\ este cel mai adecvat:
a) respectarea legilor [i a drepturilor celorlal]i; b) respec tarea regulilor
generale ale moralit\]ii; c) a da fiec\ruia ceea ce i se cuvine; d) a ac]iona
întotdeauna în mod impar]ial? Argumenteaz\ alegerea f\cut\. 

4. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Luat\ în general, dreptatea este
aceea[i pentru to]i; în aplicarea ei la cazurile particulare, nu to]i g\sesc
acela[i lucru ca fiind drept” (Epicur). 

5. Analizeaz\ rela]ia dreptate-libertate, pornind de la principiul enun]at de 
Jean-Paul Sartre c\ „omul este condamnat la libertate”.

Aplica]ii 

(...) Oricât de plauzibile ar p\rea
aceste idei de egalitate perfect\, ele
sunt de fapt, în fond, impracticabile:
iar dac\ nu ar fi astfel, ar fi extrem de
periculoase pentru umanitate. Chiar
dac\ s-ar realiza vreodat\ egalita-
tea propriet\]ii, gradele diferite de
iscusin]\, preocupare [i h\rnicie ale
oamenilor ar distruge imediat aceas -
t\ egalitate. Sau, dac\ ai încerca s\ ]ii
sub control aceste virtu]i, ai reduce
societatea la cea mai mare mizerie.
(...) Cea mai exigent\ inchizi]ie ar fi
ne ce sar\, de asemenea, pentru a
urm\ri orice inegalitate de la prima
sa apari]ie.

(David Hume)

� Analizeaz\ textul de mai sus [i
formuleaz\ în sprijin exemple
descoperind conexiuni interdisci-
plinare cu ceea ce [tii de la istorie
sau din literatur\.

A s\vâr[i o nedreptate pen-
tru a ob]ine pu]in\ glorie sau
pentru a o salva pe aceea pe
care o avem înseamn\ a recu -
noa[te c\ nu e posibil s\ me -
rit\m ceea ce dorim sau ceea
ce posed\m. 

(Maurice Maeterlink)

Maeterlink, Maurice (1862-1949) —
scriitor, poet, dramaturg belgian.
Laureat al Premiului Nobel pentru 
literatur\ (1932).
Nozick, Robert (1938-2002) — filosof
american, reprezentant al libertaria-
nismului.

Dic]ionar
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În alt\ ordine de idei, odat\ cu na[terea ideii de dreptate social\
(începând cu secolul al XIX-lea), se produce o reorientare în teoria
drept\]ii: pe de o parte, se revine la ideea drept\]ii ca merit [i r\splat\; pe
de alt\ parte, se dezvolt\ ideea drept\]ii în func]ie de nevoi. În primul caz,
dreptatea presupune c\ inegalit\]ile sunt drepte atât timp cât meritul,
modul în care fiecare î[i folose[te corect [ansa subiectiv\, constituie 
criteriul drept\]ii. Concep]iile fundamentate pe ideea de nevoie au cunos-
cut dou\ variante: una mai radical\, sus]inut\ de comuni[ti, potrivit c\reia
societatea trebuie s\ asigure toate nevoile indivizilor, [i una mai precaut\,
la mod\ în Occident, care îmbin\ nevoile [i meritele: unele bunuri trebuie
s\ fie distribuite în func]ie de merite, altele în func]ie de nevoi. Princi -
palele obiec]ii aduse acestor perspective asupra drept\]ii vizeaz\ modul în
care meritele [i nevoile pot fi identificate [i evaluate în practic\. 

John Rawls, Friedrich Hayek [i Robert Nozick au propus teorii alterna-
tive la teoria drept\]ii sociale. Ralws dezvolt\ o teorie în care consider\ c\
inegalit\]ile sunt drepte doar dac\ accesul la func]ii [i posturi este garan-
tat [i deschis tuturor, în avantajul tuturor. În caz contrar, inegalit\]ile fiind
„arbitrare”, sunt nedrepte. Ideea este aceea c\ inegalit\]ile în alocarea
bunurilor pot fi admise dac\ sunt în folosul celor mai dezavantaja]i mem-
bri ai societ\]ii. Pentru Hayek, dreptatea trebuie corelat\ în mod necesar
cu principiul egalit\]ii [anselor: oamenii trebuie s\ fie egali în ceea ce
prive[te [ansele obiective (care ]in de ansamblul societ\]ii), chiar dac\ ei
sunt inegali sub raportul celor subiective (care ]in de aptitudinile [i
tr\s\turile lor particulare). Nozick critic\ ideea de dreptate social\, a
rgumentând c\, în cadrul statului minimal, dreptate înseamn\ dreptul 
la proprietate bazat pe garantarea — întemeiat\ legal — a drepturilor 
statornicite.



Ce este dreptatea?
Platon pune problema drept\]ii în formula sa clasic\ [i o caracterizea-

z\ în dou\ sensuri. Pe de o parte, consider\ c\ este una din virtu]ile fun-
damentale. În analiza cet\]ii ideale din Republica, dreptatea este acea 
virtute care face cu putin]\ ca alte virtu]i — cump\tarea, în]elepciunea,
curajul — s\ ia fiin]\ [i s\ se p\streze atâta vreme cât exist\ [i ea. În
acela[i context, dreptatea este în]eleas\ ca oikeopragie, în sensul c\
fiecare parte a cet\]ii sau a sufletului trebuie s\ fac\ ceea ce îi este pro-
priu, potrivit naturii sale. Cât prive[te definirea drept\]ii, Platon consider\
c\ aceasta este cea mai frumoas\ „specie de bine”, „cea mai nobil\ dintre
categorii, însemnând c\ trebuie s\ fie iubit\ de cel ce vrea s\ fie fericit atât
pentru ea îns\[i, cât [i pentru ceea ce decurge din ea”. 

Concep]ia platonician\ despre dreptate are un dublu în]eles: logic [i
etic. ~n primul caz, dreptatea este consecin]a logic\ a faptului c\, prin
ac]iunile sale, omul este drept pentru c\ ,,particip\” la ideea pur\ a
Drept\]ii. Altfel spus, sufletul virtuos, înclinat s\ ,,participe” la Forma
Drept\]ii, nu se rezum\ în cetate s\ practice dreptatea doar ca o conven]ie
manifestat\ conjunctural. ~n sens etic, dreptatea este proprie numai omu-
lui care, având caracter virtuos, se situeaz\ mai presus de conven]ionala
dreptate: el ,,actualizeaz\” modelul ideal al Drept\]ii. 

Prin personajul Socrate, Platon se opune majorit\]ii oamenilor care
„a[az\ dreptatea în specia bunurilor dificile care trebuie s\ ne preocupe
din pricina r\spl\]ilor”. Filosoful respinge atât concep]ia comun\ (drep-
tatea înseamn\ s\ spui adev\rul [i s\ dai înapoi ceea ce ai primit de la 
cineva), cât [i concep]ia sofi[tilor (nedreptatea este mai profitabil\, iar
dreptatea doar „o nobil\ neghiobie”, o iscusin]\). Conform acestei con-
cepþii, dreptatea de[i îm po v\r\toare, trebuie practicat\, pentru c\ este
mijlocul prin care „cei care trudesc” cred c\ vor fi r\spl\ti]i, în bani [i
laude. În concluzie, afirm\ sofi[tii, pentru ca oamenii s\ nu-[i provoace, pe
cât posibil, nedrept\]i unii altora, „încep s\-[i croiasc\ legi [i s\ încheie
conven]ii, numind legal\ [i dreapt\ porunca legii”. 

În Republica, participan]ii la dialog pun în discu]ie [i problema dac\,
pentru a preveni nedreptatea f\cut\ din ignoran]\, solu]ia elimin\rii r\u -
lui, a erorii, a nedrept\]ii ar fi educa]ia. Acest punct de vedere este respins
de sofistul Glaucon, prin observa]ia c\ oamenii, dimpotriv\, sunt înclina]i
ca, în beneficiul propriu, s\-[i foloseasc\ cunoa[terea cu scopul împlinirii
propriilor pl\ceri [i interese. Prin urmare, vor face nedrept\]i. A[adar, în
lumea omului, nu exist\ un „bine propriu al drept\]ii”. Mai mult chiar,
între omul drept [i cel nedrept nu ar exista nici o diferen]\, dac\ ambii ar
ac]iona la ad\postul invizibilit\]ii. În aceea[i ordine de idei, nici cetatea nu
poate fi dreapt\, dac\ membrii s\i sunt nedrep]i. 

Explica]ia lui Platon se bazeaz\ pe ideea c\ statul ar putea fi drept
numai dac\ fiecare din p\r]ile sale (me[te[ugarul, soldatul, conduc\torul
cet\]ii) va face ceea ce este îndrept\]it\ s\ fac\, tot astfel cum [i omul va
fi drept dac\ fiecare din p\r]ile sufletului s\u î[i împline[te func]ia proprie.

Dreptatea este prima virtute a
institu]iilor sociale, tot a[a cum este
adev\rul pentru sistemele de gân -
dire. (…) Fiecare persoan\ posed\ o
inviolabilitate întemeiat\ pe drep-
tate, peste care nu  poate trece nici
m\car bun\starea întregii societ\]i. 

(John Rawls)

Corrado Giaquinto (1703-1766),
Alegoria Drept\]ii (detaliu)

C\ci pân\ când nedreptatea
nu a devenit general\ [i inten -
]iile r\uvoitoare ale condu c\ -
torilor nu au devenit vizibile
sau încerc\rile lor nu s-au f\cut
sim]ite de c\tre majoritate, oa -
me nii au fost dispu[i s\ îndure
decât s\-[i fac\ dreptate opu -
nând rezisten]\. 

(John Locke)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ a unuia din textele de mai sus [i pre-
cizeaz\ conceptele filosofice.

2. Construie[te o structur\ argumentativ\ pentru urm\torul punct de vede -
re, indicând premisa [i consecin]ele ce decurg: „dreptatea e binele altuia
[i folosul celui mai puternic (...) nedreptatea e profit [i folos pentru cel ce
o practic\, împotriva folosului celui slab” (Platon, Republica).

3. În ce m\sur\ consideri c\ educa]ia, înv\]\tura este o solu]ie pentru a pre-
veni nedreptatea?

4. Cite[te mitul lui Gyges din dialogul Republica. Cum ai ac]iona dac\, aflân-
du-te în situa]ia p\storului, ai avea puterea s\ faci ce vrei?

Aplica]ii
Dup\ cum se vede, conceptul de

dreptate al lui Platon difer\ în chip
fundamental de ideile noastre despre
dreptate. (…) Noi în]elegem prin
dreptate un gen de egalitate în trata-
mentul indivizilor, pe când Platon
consider\ dreptatea nu ca pe o rela]ie
între indivizi, ci ca pe o proprietate a
întregului stat. (…) Statul este drept
dac\ e s\n\tos, puternic, unit, stabil”.

(Karl Popper)

Cât despre dreptatea îns\[i, auten-
tic\, ea ar fi — se pare — ceva ase -
m\n\tor: c\ ea nu se refer\ la fapta
îndreptat\ în afar\, ci la cea îndrep-
tat\ înl\untru, privind cu ade v\rat
sinele [i ceea ce are de-a face cu 
acesta. (…) Ci, stabilindu-[i bine
omul treaba sa proprie, st\pân pe
sine, bine orânduit [i prieten sie[i, 
s\-[i potriveasc\ cele trei p\r]i ale 
su fletului între ele. 

(Platon)

� ~n gruepe de câte patru, citi]i cu
aten]ie textul de mai sus [i com-
para]i concep]ia lui Platon cu cea
a sofi[tilor, urmând planul de idei: 
� alege]i una dintre cele dou\

concep]ii (a sofi[tilor sau a lui
Platon) [i argumenta]i care
expri m\, din punctul vostru de
vedere, dreptatea autentic\; 

� imagina]i o situa]ie în care 
v-a]i comportat în sensul sus -
]inut de sofi[ti [i alta în care a]i
ac]ionat în cel indicat de Platon; 

�care din cele dou\ a fost profi -
tabil\?

Activitate de grup
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� TEMEIUL {I SCOPUL DREPTÃÞII (punctul de vedere al sofi[tilor)

Callicles: F\c\torii legii sunt, dup\ credin]a mea, tocmai oamenii slabi, cei
mul]i. Pentru sine [i în vederea intereselor proprii î[i întocmesc ei legile [i-[i
orânduiesc r\spl\]ile: laude [i dojeni. Spre a înfrico[a pe oamenii care sunt mai
puternici [i în m\sur\ s\ aib\ mai mult decât dân[ii: iat\ de ce spun c\ râvna pen-
tru îmbog\]ire este lucru ru[inos [i nedrept. (…) Aceasta-i pricina c\ în legi se
trateaz\ ca nedreapt\ [i imoral\ orice str\duin]\ de agonisire care întrece m\sura
obi[nuit\ a gloatelor, de ce-i zice nedrept\]ire. Cât prive[te natura, ea învede-
reaz\ — cred — de la sine c\-i dreptul celui mai destoinic s\ aib\ mai mult decât
nevolnicul, a celui mai puternic mai mult ca bicisnicul. Ea arat\ c\ a[a-i pretutin-
deni: la celelalte vie]uitoare la fel ca [i la oameni, în toate statele [i familiile aces-
tora. A[a e, dup\ ei, îns\[i temelia dreptului: superiorul s\ cârmuiasc\ pe inferi-
or, el s\ capete mai mult. (…) 

Pentru aceea, gloatele ]in de r\u pe asemenea oameni; ele î[i ascund propria
incapacitate, de care li-i ru[ine, [i declar\ necump\tarea lucru urât (…) nefiind
capabile s\-[i agoniseasc\ cele trebuitoare pentru s\turarea poftelor, mul]imile
laud\ cump\tarea [i dreptatea: o fac din la[itate.

(Platon, Gorgias) 

� VIRTUTEA DREPTÃÞII (punctul de vedere comb\tut de Platon)

Glaucom: A[adar, dac\ ar exista dou\ astfel de inele [i dac\ pe primul l-ar avea
omul drept [i pe cel\lalt omul nedrept, se poate crede c\ nimeni nu s-ar dovedi în
asemenea m\sur\ stan\ de piatr\, încât s\ se ]in\ de calea drept\]ii [i s\ aib\ t\ria
de a se înfrâna de la bunul altuia. (…) Îns\, f\când a[a ceva, prin nimic nu s-ar
deosebi omul drept de cel\lalt, ci amândoi s-ar îndrepta spre acelea[i fapte. A[a
fiind, aceasta este o bun\ dovad\ c\ nimeni nu este drept de bun\voie, ci doar 
silnic. Astfel, neexistând un bine propriu al (drept\]ii), oricând [i oriunde omul se
gânde[te c\ e în stare s\ s\vâr[easc\ nedrept\]i, le face. C\ci toat\ lumea crede
în sinea ei c\ e mult mai profitabil\ nedreptatea decât dreptatea, [i bine gânde[te.
Iar dac\ cineva, st\pân pe asemenea puteri, nu va voi s\ f\ptuiasc\ nedrept\]i [i
nici nu se va atinge de bunul altuia, va fi socotit de c\tre cei ce îl vor cunoa[te cel
mai neno rocit [i mai neghiob. Desigur, ei îl vor l\uda unii fa]\ de ceilal]i, am\gin-
du-se reciproc, de fric\ s\ nu p\]easc\ vreo nedreptate.

(Platon, Republica)



Conceptul aristotelic al drept\]ii

În sensul viziunii antice, [i pentru Aristotel, dreptatea este o virtute, [i
anume acea „virtute civic\” (social\) sau „dispozi]ie de a efectua ac]iuni
care produc [i conserv\ fericirea [i elementele acesteia, pentru o comu-
nitate politic\”. Prin urmare, dreptatea nu este o virtute oarecare [i nici
chiar o parte sau un substitut al vreunei virtu]i oarecare, ci este chiar
expresia „virtu]ii în întregime”. Cu alte cuvinte, în în]elesul ei de virtute,
dreptatea se manifest\ ca ac]iune moral\ deliberat\. Tot astfel [i în cazul
nedrept\]ii: fiind deopotriv\ ,,ilegalitate [i inegalitate”, aceasta este ,,viciul
în întregime” [i nu doar o parte a sa. 

În ce prive[te natura ei, dreptatea (ca virtute) trebuie în]eleas\ în
dubla sa ipostaz\: ca habitus (obi[nuin]\), pe de-o parte, [i, pe de alt\
parte, ca  medietate. În primul caz, cel al dispozi]iei habituale, care este
,,îns\[i natura specific\ a virtu]ii”, dreptatea nu este orice fel de
obi[nuin]\, ci este acea obi[nuin]\ datorit\ c\reia, în mod voluntar, ,,omul
devine bun [i î[i îndepline[te bine func]ia proprie”. Aceast\ posibilitate
devine realitate dac\, în deciziile sale, omul se las\ condus nu de afecte
(mânie, ur\, regret, mil\, prietenie etc.), ci doar de ra]iune. 

În cea de-a doua sa ipostaz\, ca ,,m\sur\ just\”, dreptatea exclude atât
„excesul” (abuzul), cât [i „insuficien]a”, prin urmare, difer\ [i de ceea ce
poate fi „prea mult”, dar [i de ceea ce este „prea pu]in”. ~n consecin]\, [i
în acest sens dreptatea poate fi acceptat\ numai ca ac]iune determinat\ de
ra]iune. Concluzia filosofului este c\, de vreme ce omul este mereu tentat
s\ „oscileze când spre exces, când spre insuficien]\”, practicarea drept\]ii
exprim\ efortul realiz\rii ei ca „dispozi]ie habitual\ ce p\streaz\ linia de
mijloc”. 

Pe de alt\ parte, filosoful distinge între dreptatea general\ sau legal\,
care vizeaz\ binele cet\]ii în general, [i dreptatea particular\, care vizeaz\
binele individual al cet\]enilor. În ceea ce prive[te primul tip, Aristotel
statuea z\ „egalitatea numeric\”: în cetate, to]i, pân\ la ultimul cet\]ean,
sunt egali în fa]a legii. 

În cazul drept\]ii particulare, el distin ge dreptatea corectiv\, care
vizeaz\ tranzac]iile dintre indivizi [i care are la baz\ principiul egalit\]ii, [i
dreptatea distributiv\; reparti]ia avantajelor [i a onorurilor se bazeaz\ pe
principiul propor]ionalit\]ii. Acest tip al drept\]ii statueaz\ egalitatea pro-
por]ional\: oamenii sunt egali numai în cazul în care au merite egale.
Numite [i „specii de neegalitate”, meritele trebuie s\ fie adecvate
bunurilor supuse distribu]iei. În general, teoriile ulterioare de inspira]ie
aristotelic\ vor fundamenta dreptatea pe cele dou\ principii: al egalit\]ii
(legea trebuie s\ fie aceea[i pentru to]i) [i al echit\]ii (fiecare trebuie s\
primeasc\ ceea ce i se datoreaz\). În leg\tur\ cu rela]ia dintre dreptate [i
egalitate, Aristotel se pronun]\ ferm în Politica: pentru el constitu]iile care
nu respect\ principiul echit\]ii (a trata în mod egal indivizi egali din toate
punctele de vedere [i în mod inegal indivizi inegali) sunt în mod necesar
corupte.

Justi]ia distributiv\ se va opune
chiar [i acestei egalit\]i riguroase
din starea de natur\, când va fi prac-
ticabil\ în societatea civil\; (...) În
acest sens trebuie în]eles acel pasaj
al lui Isocrates în care îi laud\ pe
primii atenieni pentru c\ au [tiut s\
aleag\ cel mai bun dintre dou\ feluri
de egalitate: unul consta în a împ\r]i
acelea[i avantaje tuturor cet\]enilor
f\r\ deosebire, iar cel\lalt în a le dis-
tribui dup\ meritul fiec\ruia. 

(Jean-Jacques Rousseau)

No]iunea de dreptate a unei
socie t\ ]i se schimb\ dup\ timp. 

(Eschil) 

Michele Schiavoni (1557-1622),
Virtu]ile cardinale (Cump\tarea,
Dreptatea, Vitejia r\zboinic\ [i
~n]elepciunea)

� Care dintre aceste virtu]i
crezi c\ este cea mai impor-
tant\ pentru via]a social\?
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ a unuia dintre cele dou\ texte de mai sus
[i selecteaz\ conceptele filosofice.

2. Cum ai putea exemplifica ideea c\, de[i în ce ne prive[te dorim respec -
tarea drepturilor, nu facem acela[i lucru fa]\ de ceilal]i? 

3. Care este semnifica]ia filosofic\ a expresiei „dispozi]ie moral\”? 
4. În ce ar consta deosebirea dintre dreptate ca dispozi]ie moral\ [i ca act

justi]iar? Dar deosebirea dintre egalitatea aritmetic\ [i egalitatea pro-
por]ional\? Cum difer\ semnifica]ia termenului „egalitate” în cele dou\
cazuri? Argumenteazã.

5. Comenteaz\ [i exemplific\ ideea c\ „egalitatea [i neegalitatea complet\
sunt nedrepte între indivizii care se deosebesc într-o singur\ privin]\”.

Aplica]ii

Aceast\ tendin]\ exasperant\, sis-
tematizat\ de Aristotel în faimoasa
„doctrin\ a c\ii de mijloc”, este una
dintre sursele criticilor sale adesea
for]ate la adresa lui Platon. 

(Karl Popper)

Gustav Klimt (1862-1918),
Palas Atena

Oamenii cu des\vâr[ire fe-
rici]i [i suficien]i lor în[i[i nu
au deloc nevoie de prieteni,
pentru c\ posed\ deja toate
bunurile (…); or, prietenul,
care este un al doilea eu, ne
ofer\ ceea ce nu ne putem oferi
noi în[ine.

(Aristotel)

� Comenteaz\ ideea aristotelic\
despre necesitatea prieteniei în
contextul rela]iei identitate–alte-
ritate.
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� DREPTATEA, VIRTUTE PERFECTÃ

Dreptatea este o virtute perfect\, nu în sens absolut, ci în raport cu altceva. {i
de aceea ea este privit\ în general ca o suveran\ a virtu]ilor. (…) De aici [i prover-
bul: „Dreptatea concentreaz\ în ea întreaga virtute”. Dreptatea este o virtute
absolut des\vâr[it\ pentru c\ exercitarea ei este cea a unei virtu]i perfecte; [i este
perfect\ pentru c\ cel ce o posed\ poate face uz de virtutea sa [i în favoarea alto-
ra, nu numai pentru sine. C\ci mul]i pot practica virtutea în chestiuni personale,
dar sunt incapabili s-o fac\ în cele privitoare la al]ii. De aceea trebuie s\ fim de
acord cu Bias când spune c\ „exercitarea puterii dezv\luie omul”, c\ci cel învestit
cu putere se afl\ în raporturi cu al]ii [i prin aceasta intr\ în comunitate cu ei. Din
acest motiv, dreptatea este singura dintre virtu]i ce pare a fi un bine pentru altul,
manifestându-se în favoarea altuia; aceasta îndepline[te ceea ce este în favoarea
altuia, fie c\ este vorba de un om cu autoritate public\, fie de un simplu membru
al societ\]ii.  

(Aristotel, Etica nicomahic\)

� DREPTATEA {I PRIETENIA

Fiec\rei forme de guvern\mânt îi corespunde, evident, o form\ de prietenie, în
aceea[i m\sur\ în care îi corespunde [i o form\ de justi]ie. (…) În regimurile
tiranice, prietenia [i dreptatea ocup\ un loc neînsemnat, pe când în democra]ie
importan]a lor este maxim\, pentru c\ acolo unde cet\]enii sunt egali [i interese-
le comune sunt numeroase.

(Aristotel, Etica nicomahic\)

� DREPTATEA {I MERITUL

Se va motiva poate c\ puterea politic\ trebuie s\ se împart\ în mod neegal,
potrivit superiorit\]ii meritelor, chiar dac\ toate celelalte calit\]i ar fi egale [i chiar
dac\ cet\]enii ar fi cu totul asem\n\tori, [i c\ drepturile [i considera]ia trebuie s\
fie diferite, când indivizii se deosebesc. (…) Dac\ s-ar împ\r]i flaute unor arti[ti
egali între ei, ca unora ce se îndeletnicesc to]i cu aceea[i art\, nu li se vor da cele
mai bune instrumente celor mai nobili, pentru c\ noble]ea nu-i face destoinici a
cânta la flaut; ci va trebui s\ se dea instrumentul cel mai des\vâr[it artistului care
va [ti s\ se serveasc\ bine de el. (…) Pe lâng\ acestea, deoarece egalitatea [i nee-
galitatea complet\ sunt nedrepte între indivizi care nu sunt egali ori neegali decât
într-o singur\ privin]\, toate constitu]iile în care egalitatea [i neegalitatea sunt
întemeiate pe baze de felul acesta, sunt în mod necesar corupte. 

(Aristotel, Politica)



Dreptate formal\ [i suprema]ia dreptului

Friedrich Hayek opune drept\]ii formale, bazat\ pe egalitatea ridicat\
[i esen]ial\, al c\rei ideal este dreptatea distributiv\, adev\rata dreptate,
bazat\ pe „egalitatea formal\ în fa]a legii” [i având ca scop restrângerea
for]ei coercitive a puterii statului. Cu alte cuvinte, opune statul de drept,
întemeiat pe „domnia Legii”, guvern\mântului samavolnic. Temeiul statu-
lui de drept este legea, iar caracterul general [i instrumental al acesteia o
impune ca „regul\ formal\”. Asemenea Codului rutier, de pild\, care sta-
bile[te doar condi]iile generale ale circula]iei, nicidecum traseul strict sau
culoarea ma[inii pe o rut\ sau alta, regula formal\ îi constrânge pe guver-
nan]i s\ ac]ioneze în a[a fel încât cei guverna]i s\ „prevad\ cu o certitu-
dine mul]umitoare felul în care autorit\]ile î[i vor folosi în diverse situa]ii
puterile coercitive”, pentru a-[i putea planifica în mod liber propriile activi -
t\]i, în beneficiul lor. Suprema]ia dreptului are un dublu rol: pe de o parte,
previne privilegiile „legale”, generate în economia planificat\ de „m\surile
ad-hoc” (care conduc la „distinc]ii de rang”), [i, pe de alt\ parte, garan-
teaz\ fiec\ruia [anse obiective egale. F\când astfel posibil\ practicarea
drept\]ii, respectarea regulii formale presupune câteva cerin]e obligatorii:
în primul rând, trebuie anun]at\ în prealabil, pentru ca fiecare, încuno[ -
tiin]at fiind, s\-[i planifice scopurile [i mijloacele de a le realiza; apoi, tre-
buie s\ fie valabil\ pentru o perioad\  suficient de lung\, astfel încât 
inegalit\]ile produse în societate s\ nu favorizeze „anumi]i oameni în anu-
mite moduri”. 

John Rawls problematizeaz\ mai ales temeiurile [i posibilit\]ile insti-
tuirii societ\]ii drepte. Presupunând c\ întemeierea drept\]ii sociale
impune eliminarea subiectivit\]ii [i a arbitrarului, filosoful propune ipo -
teza unei societ\]i aflate în „situa]ia originar\”. Sub „v\lul de ignoran]\”,
membrii ipotetici ai societ\]ii decid condi]iile unui nou contract. Ei nu
cunosc tradi]iile din care provin, viitoarea lor pozi]ie social\, nici chiar
propriile interese [i rela]ii. Scopul experimentului este ca participan]ii s\
cad\ de acord pentru „o procedur\ echitabil\, care s\ ne asigure c\ prin-
cipiile care vor fi acceptate sunt drepte”. Ideea v\lului de ignoran]\
vizeaz\ eliminarea intereselor particulare care viciaz\ dreptatea.
Totodat\, permite „acorduri drepte dac\ p\r]ile sunt echitabil situate [i
tratate în chip egal ca persoane morale”. 

Cele dou\ principii — al libert\]ii si al inegalit\]ii — exprim\ esen]a
drept\]ii ca echitate. Astfel, este deschis, în mod organizat, accesul tutu-
ror la posturi [i func]ii, iar inegalit\]ile produse, cum ar fi cele legate de
„distribu]ia veniturilor [i a bog\]iei, precum [i de construc]ia organiza -
]iilor”, nu vor fi arbitrare dac\ to]i cet\]enii, în primul rând cei defavoriza]i,
vor putea s\ profite de ele. Dreptatea nu exclude inegalit\]ile astfel
în]elese, ci exclude ca dezavantajele unora s\ fie justificate prin avantajele
mai mari ale altora. Principala obiec]ie adus\ concep]iei lui Rawls vizeaz\
dreptatea distributiv\, mai precis instituirea principiului (in)egalit\]ilor
permise, care, în viziunea adep]ilor statului minimal, permit interven]ia
guvern\rii în distribu]ia bunurilor în societate.

Ac]iunea realizatoare a legilor
este îns\ guvern\mântul în genere.
Guvern\mântul este, mai întâi, o
exer citare strict\ a legilor [i p\stra -
rea lor; (…) c\ci nu este suficient
numai ca un cet\]ean s\ poat\ practi-
ca o meserie, el trebuie s\ aib\ [i un
câ[tig de pe urma ei; nu ajunge ca
omul s\ poat\ s\-[i întrebuin]eze
for]ele, el trebuie s\ g\seasc\ ocazia
s\ le aplice. 

(G.W.F. Hegel)

FRIEDRICH AUGUST 
VON HAYEK
(1899–1992)

Acest exponent al liberalismului a
primit Premiul Nobel pentru eco no -
mie în 1974. A fost un critic sever al
economiei centralizate pentru con-
secin]ele acesteia asupra drept\]ii 
[i libert\]ii în societate. Fiind con-
si derat drept ,,fundamentalist al 
eco no miei de pia]\”, a fost criticat
deo potriv\ de adep]ii liberalismului,
ca [i de cei ai marxismului. 

Lucr\ri principale: 
� Constitu]ia libert\]ii
� Drept, legisla]ie, libertate
� Drumul c\tre servitute. 
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Dreptatea [i concuren]a pot avea
pu]ine lucruri în comun; este un elogiu adus concuren]ei, ca [i drept\]ii,
s\ spui c\ nu sunt în stare s\ vad\ deosebiri între persoane” (Friedrich
Hayek).

3. Avantajarea celor defavoriza]i este considerat\ de unii filosofi ne dreapt\.
În ce m\sur\ gratuitatea educa]iei sau îngrijirii medicale minimale expri -
m\ dreptatea sau binele celor asista]i? Argumenteazã.

4. Comenteaz\ principiul egalit\]ii [anselor, în contextul concep]iilor lui
Hayek [i Rawls.

Aplica]ii 

De[i oamenii sunt datori s\-[i cul-
tive [i s\-[i exploateze însu[irile natu-
rale, cei mai mul]i dintre noi nu vom
putea niciodat\ interpreta un rol ca
Meryl Streep, picta ca Picasso sau
construi automobile ca Henry Ford,
oricât de mult ne-am str\dui. (…)
{anse egale produc rezultate inegale. 

(Thomas Nagel)

JOHN RAWLS 
(1921–2002)

Acest filosof american este apre-
ciat drept cel mai important teoreti-
cian al filosofiei politice [i morale
din secolul al XX-lea. A avut variate
preocup\ri în domeniile economiei,
sociologiei, politicilor sociale, edu -
ca ]ionale etc.

Lucr\ri principale:
� Dreptatea ca echitate
� Liberalismul politic
� O teorie a drept\]ii.

Cel mai puternic nu este
niciodat\ destul de puternic
încât s\ fie întotdeauna st\ pâ -
nul, dac\ nu-[i transform\ pu-
terea în drept [i nu-[i schimb\
ascultarea în datorie. 

(Jean-Jacques Rousseau)

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1770-1831) — filosof german, princi-
palul reprezentant al idealismului în
filosofia secolului al XIX-lea. 

Dic]ionar

Egalitate [i dreptate
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� DOMNIA LEGII

Suprema]ia dreptului, în sensul domniei legii formale, al absen]ei de privilegii
legale acordate anumitor oameni desemna]i expres de c\tre autorit\]i, este cea
care garanteaz\ acea egalitate în fa]a legii care reprezint\ opusul guvern\rii arbi-
trare. Un rezultat necesar, [i doar aparent paradoxal, al acestei situa]ii este acela
c\ egalitatea formal\ în fa]a legii se afl\ în conflict, iar în fapt este incompatibil\
cu orice activitate statal\ care urm\re[te în mod deliberat nivelarea material\ sau
de fond între diver[i oameni [i c\ orice politic\ vizând un ideal concret de drep-
tate în distribu]ie trebuie s\ duc\ la distrugerea suprema]iei dreptului. Ca s\ ob]ii
acela[i rezultat în cazul unor oameni diferi]i, este necesar s\-i tratezi în mod dife-
rit. A le da unor indivizi diferi]i acelea[i posibilit\]i obiective nu e totuna cu a le
acor da aceea[i [ans\ subiectiv\. (...) 

Conflictul dintre dreptatea formal\ [i egalitatea formal\ în fa]a legii, pe de o
parte, [i încerc\rile de a realiza diferite idealuri de dreptate [i egalitate concrete,
pe de alta, este, de asemenea, de vin\ pentru confuzia curent\ în tratarea concep-
tului de privilegiu [i abuzurile ce decurg din ea. 

(Friedrich Hayek, Drumul c\tre servitute)

� PRINCIPIILE DREPT|ÞII {I INEGALITATEA

Concep]ia asupra drept\]ii pe care vreau s\ o dezvolt poate fi rezumat\ în
urm\toarele dou\ principii: mai întâi, fiecare persoan\ care particip\ la o practic\
sau care e influen]at\ de aceasta are un drept egal la cea mai larg\ libertate, com-
patibil\ cu o libertate de acela[i fel pentru toate persoanele; [i, în al doilea rând,
inegalit\]ile sunt arbitrare în m\sura în care nu ne vom a[tepta ca ele s\ conduc\
la avantajul tuturor [i nu ne vor garanta c\ posturile [i func]iile de care sunt legate
sunt deschise tuturor. Aceste principii formuleaz\ dreptatea ca un compus din
trei idei: libertatea, egalitatea [i recompensa pentru activit\]ile ce contribuie la
binele comun. (…) 

Potrivit celui de-al doilea principiu, o inegalitate este admis\ numai dac\
exist\ un motiv s\ consider\m c\ acea inegalitate c\reia îi va da na[tere o prac-
tic\ va ac]iona în avantajul fiec\rui participant la ea. S\ accentu\m c\ fiecare par-
ticipant trebuie s\ câ[tige din inegalitate. (…) Aceste principii trebuie s\ fie aran-
jate într-o ordine serial\, cu primul prioritar fa]\ de al doilea. 

(John Rawls, O teorie a drept\]ii)



TEORII POLITICE MODERNE 
{I CONTEMPORANE

Teoriile contractului social

Teoriile politice sunt reflec]ii sistematice asupra naturii [i scopurilor
guvern\mântului, asupra situa]iilor în care se impune schimbarea 
institu]iilor politice, a modului în care se poate face o asemenea schimba -
re sau asupra rela]iilor individ-societate, stat-societate civil\, putere-legi-
timitate etc. 

La începutul epocii moderne, cele mai influente au fost teoriile contrac-
tului social, dezvoltate mai ales de John Locke, Thomas Hobbes [i Jean-
Jacques Rousseau. Acestea nu pun problema istoric\ a originii societ\]ii,
ci problema fundamentului societãþii sau a legitimit\]ii autorit\]ii politice.
Cu alte cuvinte, întrebarea este urm\toarea: ce îi determin\ pe oameni s\
se supun\ autorit\]ii, f\r\ nicio constrângere fizic\? 

Teza principal\ este aceea c\ statul sau guvern\mântul legitim repre -
zint\ produsul artificial al acordului voluntar al unor agen]i liberi, care
confer\ guvernan]ilor puterea pe care o au [i legitimitatea acesteia. Astfel,
contractuali[tii combat: a) concep]ia potrivit c\reia puterea este un fapt
arbitrar; b) concep]ia aristotelic\ a statului ca institu]ie natural\ [i c) teo-
riile dreptului divin al regilor. 

În general, concep]iile contractualiste explic\ traiul comunitar al oame-
nilor prin faptul c\ ei prefer\ s\ tr\iasc\ mai bine decât în starea natural\
(caracterizat\ mai ales de o insecuritate general\). Organizarea social\
este rezultatul unui contract, o „oper\ artificial\”, nu un dat pozitiv. Fiind
rezultatul unui contract social originar, statul nu este anterior indivizilor.
Oamenii au anumite drepturi naturale inalienabile, cum sunt dreptul la
proprietate, la via]\ [i fericire. Acestea sunt anterioare atribu]iilor statului
[i nu pot fi negate în mod legitim de nici o organizare social\.

Un aspect particular al teoriilor contractualiste este recursul la o stare
natural\, anterioar\ st\rii sociale, respectiv faptul c\ nu exist\ o autoritate
politic\ „natural\”, orice autoritate politic\ întemeindu-se pe acordul 
voluntar al indivizilor, în ultim\ instan]\ pe libertatea [i responsabilitatea
originare ale fiec\rui individ.

Pentru John Locke, starea natural\ era caracterizat\ de o „libertate
perfect\” [i guvernat\ de legea naturii. În cadrul ei, to]i oamenii erau
liberi, egali, independen]i. Trecerea la starea social\, care va fi caracteri-
zat\ de supunerea fa]\ de autoritatea politic\, a fost determinat\ de
dorin]a oamenilor de a duce o existen]\ „mai confortabil\, sigur\, pa[ni -
c\” [i de convingerea c\ numai în condi]iile ei pot fi evitate st\rile de con-
flict pe care abuzul de libertate originar\ le-ar putea provoca. Guvernarea
are drept func]ie proprie protejarea drepturilor individuale naturale (care
nu depind de conven]ii, contracte sau garan]ii politice).

Întrucât în starea natural\ nu exista nicio autoritate care s\ aib\ pu-
terea de a obliga la respectarea legii naturale, a fost necesar\ apari]ia unei
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Hyacinthe Rigaud (1659-1743),
Ludovic al XIV-lea.
Acestui suveran al Franþei,
supranumit Regele Soare, îi
aparþin cuvintele: Statul sunt eu.

Este o dorin]\ stranie aceea de a
c\uta puterea [i de a pier de liber-
tatea. 

(Francis Bacon)

Statul este cel mai rece dintre
mon[trii reci. {i care minte cu r\cea -
l\; de pe buzele lui se prelinge
aceast\ minciun\: Eu, statul, eu sunt
poporul.

(Friedrich Nietzsche)

Cât timp exist\ stat, nu exist\ lib-
er  tate; când va domni libertatea, nu
va mai exista stat.

(V.I. Lenin)

Statul, dac\ e puternic, ne zdro -
be[te; dac\ e slab, pierim.

(Paul Valéry)



puteri capabile s\-i oblige pe oameni s\ respecte regulile. Constituirea
acesteia presupune un acord voluntar, prin care indivizii renun]\ la drep-
tul originar nelimitat în favoarea unui om sau unui grup de oameni care
vor avea o putere suveran\, care nu este, a[adar, nici natural\, nici divin\,
ci este uman\. 

David Hume a respins în mod explicit teoria contractului social. El cre-
dea c\, apelând la convingeri [i idealuri morale precum dreptatea, este
posibil s\ explic\m apari]ia guvern\mântului [i supunerea indivizilor fa]\
de autoritate, f\r\ a fi nevoie de ideea contractului social, acesta fiind con-
siderat improbabil din punct de vedere istoric. Guvern\ mântul a ap\rut,
pur ºi simplu, deoarece oamenii au în]eles c\ este în folosul lor s\ sprijine
o autoritate care poate impune respectarea „regulilor de dreptate”. În
plus, nicio form\ de guvernare nu poate fi justificat\, arãta el, pe baza unor
principii abstracte (cum este cel al contractului social), ci doar prin
raportare la circumstan]ele locale, prin concordan]a dintre institu]iile
politice, pe de o parte, [i atitudinile [i interesele „naturale” ale oamenilor,
pe de alt\ parte.

� CLAUZELE CONTRACTULUI SOCIAL

A g\si o form\ de asociere care s\ apere [i s\ protejeze de orice for]\ comun\
persoana [i bunurile fiec\rui asociat [i prin care fiecare, unindu-se cu to]i, s\ nu
se supun\ totu[i decât sie[i [i s\ r\mân\ la fel de liber ca înainte. Aceasta este
problema fundamental\ pe care o solu]ioneaz\ contractul social. 

Clauzele acestui contract sunt astfel determinate prin natura actului, încât cea
mai mic\ modificare le-ar face inutile [i le-ar anula efectele; astfel încât, de[i pro-
babil c\ nu au fost niciodat\ enun]ate formal, ele sunt pretutindeni acelea[i, 
pretutindeni admise [i recunoscute tacit; de a[a manier\ c\, pactul social fiind vio-
lat, fiecare reintr\ în primele sale drepturi [i î[i recap\t\ libertatea natural\,
pierzând libertatea conven]ional\ pentru care renun]ase la prima. Aceste clauze
se reduc bineîn]eles la una singur\, [i anume alienarea total\ a fiec\rui asociat cu
toate drepturile sale la întreaga comunitate. 

(Jean-Jacques Rousseau, Contractul social)
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Teorii politice moderne [i contemporane

Alienare — înstr\inare, separa]ie, 
scin dare. Termenul are semnifica]ii
specializate în diferite domenii: 
� drept — transferul titlului de pro -
prie tate de la un proprietar la altul; 
� medicin\, psiho logie — scindarea
fa   cul  t\]ilor menta le; 
� sociologie, filosofia politic\ — în str\ i-
narea subiectului fa]\ de comunitatea
sa, fa]\ de societate sau lume etc.

*
Bacon, Francis (1561-1626) — filo sof
englez.
Lenin, Vladimir Ilici (1871-1924) —
revolu]ionar rus; conduc\tor al Parti -
dului Bol[evic [i fondator al Uniunii
Sovietice.
Valéry, Paul (1871-1945) — scrii tor
francez.

Dic]ionar

1. Contractualismul a fost apreciat de un gânditor drept o doctrin\ a „voin]ei
[i artificiului”.  Argumenteaz\ pro sau contra în raport cu aceast\ idee.

2. S\ presupunem c\ e[ti un adept al contractualismului. În acest sens, ]i se
cere s\ elaborezi o strategie pe care indivizii ar trebui s-o urmeze în
situa]ia în care statul î[i dep\[e[te prerogativele stabilite prin contract.  

3. Elaboreaz\ un minieseu în care, din perspectiva contractualismului, s\
r\spunzi la urm\toarele întreb\ri: Binele [i r\ul sunt naturale sau con ven -
]ii? Omul este originar bun sau r\u?

4. Analizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a urm\torului text: ,,Asocierea civil\ este
cel mai voluntar act din lume; fiecare om fiind n\scut liber [i st\pân pe el
însu[i, nimeni, sub nici un pretext, nu poate s\-l supun\ f\r\ acordul s\u”
(Jean-Jacques Rousseau).

Aplica]ii 

� Citi]i cu aten]ie urm\torul text:

Presupun c\ oamenii au ajuns în
stadiul când obstacolele care
împiedic\ r\mânerea lor în starea
de natur\ trag mai mult în cum -
p\n\, prin rezisten]a lor, decât
for]ele pe care fiecare individ le
poate întrebuin]a pentru a se
men]ine în aceast\ stare. Atunci
starea primitiv\ nu mai poate
d\inui [i genul uman ar pieri dac\
nu [i-ar schimba felul de a fi. 

(Jean-Jacques Rousseau)

Organiza]i `n grupe,
� Identifica]i problema abordat\.
� Preciza]i care este solu]ia antici -
pat\ în acest fragment.
� Prezenta]i întregii clase rezulta -
tele ob]inute.
� Reveni]i asupra acestora în func -
]ie de solu]iile celorlal]i.

Activitate de grup



Liberalismul individualist

Liberalismul este, în sens larg, doctrina care atribuie cea mai mare 
valoare libert\]ii individuale. Motivul central este revendicarea drep-
turilor [i libert\]ilor individului împotriva oric\rei forme de putere autori-
tar\ [i opresiv\. În acest sens, se opune socialismului, colectivismului,
absolutismului [i, în general, oric\rei forme de tiranie. 

Originile liberalismului modern sunt identificate, de regulã, în dezba-
terile politice legate de Revolu]ia englez\ din 1688 [i în filosofia poli tic\ a
lui John Locke. 

Pentru liberalismul britanic individualist, reprezentat de John Stuart
Mill, societatea (puterea) trebuie s\ maximizeze libertatea individual\,
l\sând pe fiecare s\ tr\iasc\ cum vrea, cât\ vreme nu aduce nicio
v\t\mare altei persoane. Exercitarea constrângerii sociale este justificat\
doar în sens negativ — pentru a împiedica v\t\marea altcuiva. Este
recunoscut\ îns\ necesitatea constrângerilor [i importan]a datoriilor:
fiecare este obligat s\ respecte o anumit\ linie de conduit\ fa]\ de ceilal]i,
s\ nu aduc\ daune intereselor altuia [i s\ suporte partea care-i revine „din
ostenelile [i sacrificiile pe care le reclam\ ap\rarea societ\]ii ori a mem-
brilor s\i de prejudicii [i maltrat\ri” (Despre libertate). 

Minimizarea constrângerii [i amplificarea maxim\ a liberei op]iuni nu
sunt îns\ scopuri, ci instrumente fundamentale, reguli ale jocului social,
norme-cadru ale ac]iunii individuale sau colective, elemente ale unui mod
de a organiza cât mai bine existen]a colectiv\. 

Principiul liberalismului modern subliniaz\ c\ exercitarea constrân-
gerii nu este legitim\ decât atunci când vizeaz\ în mod direct prevenirea
unei lez\ri sau v\t\m\ri concrete a drepturilor [i libert\]ilor individuale.
Nu exist\ niciun temei suficient, nici a[a-numitul Bine general, nici alte
interese sociale superioare sau vreo misiune a statului, care s\ justifice
înc\lcarea acestui principiu sau, altfel spus, ingerin]e în sfera libert\]ii
individuale. Pentru liberalism, acceptarea existen]ei unei misiuni supe-
rioare a statului nu este decât primul pas, dar sigur, pe drumul spre des-
potism, intoleran]\, totalitarism. Un alt izvor al acestora este acceptarea
ideii c\ o singurã persoanã poate de]ine Adev\rul. 

De aceea, liberalismul pune accent pe failibilism [i toleran]\ [i respin -
ge scepticismul [i relativismul. În acest sens, subliniaz\ dreptul de a con-
sidera c\ o anumit\ opinie este adev\rat\ atât timp cât nu a fost infirmat\,
dar respinge dreptul de a sustrage opinia respectiv\ oric\rei critici. În
ultim\ instan]\, numai individul însu[i are competen]a de a stabili care
este binele lui propriu. În acest sens, ideologiile intolerante [i regimurile
totalitare sunt denun]ate deoarece pretind c\ îi pot ar\ta individului ce
este bine pentru el [i recurg la practica de a face „bine” cu for]a.

Cu alte cuvinte, puterea nu are dreptul de a decide nici ce este binele
general, nici ce este binele individual; nu are dreptul s\ impun\ modele de
comportare, sisteme de valori, idealuri, altfel s-ar transforma în autorita -
rism. Crezul gânditorilor liberali poate fi formulat astfel: libertatea îng\ -
duie puterii s\ existe, nu invers.

� „Sfera potrivit\ libert\]ii umane”
este o no]iune clar\? 

� Pot fi determinate grani]e preci -
se între spa]iul privat [i cel public?

Caracteristica libert\]ii este
dreptul de a vorbi deschis; îns\
e greu de cunoscut momentul
oportun.

(Democrit)

Liberalismul politic 
� vizeaz\ reducerea puterilor statu-

lui la protec]ia drepturilor [i libert\ -
]ilor individuale;

� se opune ideii de stat providen]ial;
� indivizii sunt liberi s\ î[i urm\ -

reas c\ propriile interese cât\ vreme
nu afec teaz\ drepturile [i interesele
celorlal]i.

Liberalism economic 
� proclam\ libera concuren]\ [i

neinterven]ia statului în economie;
� are ca principiu fundamental pro-

prietatea individual\.

Valorile liberale fundamentale
� libertatea individual\;
� creativitatea individual\;
� responsabilitatea [i independen]a

personal\;
� respectul drepturilor individuale;
� egalitatea în fa]a legii.

Info
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1. Pentru John Stuart Mill, „sfera potrivitã libert\]ii umane” cuprinde: dome-
niul l\untric al con[tiin]ei, libertatea de gândire [i de spirit, libertatea
absolut\ de opinie [i de atitudine, libertatea înclina]iilor [i a n\zuin]elor
etc. Identific\ alte forme ale libert\]ii umane [i arat\ dac\, a[a cum apre-
cia Mill, societatea în care sunt înc\lcate este într-adev\r lipsit\ de liber-
tate, indiferent de forma de guvern\mânt. 

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere [i
unele dintre implica]iile sale: „Omenirea are mai mult de câ[tigat l\sând
pe fiecare s\ tr\iasc\ cum crede el c\ e mai bine, decât silind pe fiecare s\
tr\iasc\ a[a cum li se pare celorlal]i c\ ar fi bine” (John Stuart Mill). 

3. Argumenteaz\ pro sau contra: Libertatea nu este un ideal care ar trebui
atins cândva în viitor, ci o practic\ [i o premis\ fundamental\ pentru atin-
gerea scopurilor pe care [i le propun oamenii. 

Aplica]ii 

Autoritatea care nu subzist\ de
dragul libert\]ii nu este autoritate, ci
for]\.

Libertatea: Putere asupra ta. Opu -
sul: Putere asupra altuia.

Statul în care libertatea este prote-
jat\ suficient atât împotriva cârmui rii,
cât [i a poporului este statul ideal.

Libert\]ile sunt toate condi]iona te,
limitate [i, prin urmare, inegale.
Statul nu poate s\ fac\ niciodat\ ceea
ce îi place în propria sfer\; este îngr\ -
dit de tot felul de legi.

(Lord Acton)

Libertarianism — doctrin\ politic\
din secolul al XX-lea; ramura anar hi[ -
tilor consider\ c\ orice guvern\mânt
este nelegitim, iar ramura minarhi[ -
tilor limi teaz\ legitimitatea guvern\ -
mântului la func]ii precum protec]ia
poli]ie neasc\ [i ap\rarea na]ional\.
Stat asisten]ial („stat-providen]\”) —
expresie prin care sunt desemnate
sistemele sociale în care statul inter-
vine direct în via]a economic\ a ]\rii
pentru promovarea intereselor cet\ -
]enilor, prin politici sociale prin care
se urm\re[te asigurarea unor servicii
de baz\, precum s\n\tatatea [i înv\]\ -
mântul, de regul\ gratuit. ~n prezent,
existen]a statului asisten]ial este
acceptat\ de cei mai mul]i gânditori [i
politicieni. Acesta este contestat `n
mod categoric numai de libertarieni.
Pentru ei, statul asisten]ial este o
form\ de `nc\lcare a drepturilor celor
care sunt pu[i s\ pl\teasc\ impozitele
pe baza c\rora se formeaz\ veniturile
folosite pentru realizarea politicilor
de asisten]\.

*
Lord Acton (1834-1902) — istoric
englez.

Dic]ionar
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Numeroºi gânditori subliniazã cã puterea, dac\ nu este limitat\, se
exercit\ prin ac]iuni [i decizii arbitrare [i ne îndep\rteaz\ de moralitate.
Lord Acton aprecia în acest sens: „Puterea tinde s\ corup\ [i puterea
absolut\ corupe în mod absolut. (...) Puterea absolut\ îndep\rteaz\ de
moral\”.

În concluzie, liberalismul este considerat de unii autori doctrina poli -
tic\ modern\ a libert\]ii, întrucât revendic\ drepturile [i libert\]ile indi-
vidului împotriva oric\rei forme de coerci]ie arbitrar\. Tocmai din acest
motiv, una dintre tezele principale ale acestuia se refer\ la necesita tea de
a limita [i controla orice putere care poate ac]iona în via]a social\, în spe-
cial puterea guvern\mântului.

� PRINCIPIUL LIBERALISMULUI INDIVIDUALIST

Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte simplu, ca fiind întru
totul îndrept\]it s\ guverneze pe de-a întregul raporturile bazate pe constrângere
[i control dintre societate [i individ, indiferent dac\ mijlocul folosit va fi for]a
fizic\, sub forma pedepsei legale, sau va fi constrângerea moral\ a opiniei publice.
Acest principiu este urm\torul: unicul scop care îi îndrept\]e[te pe oameni, indi-
vidual sau colectiv, la ingerin]e în sfera de ac]iune a oric\ruia dintre ei, este
autoap\rarea; unicul ]el în care puterea se poate exercita, în mod legitim, asupra
oric\rui membru al societ\]ii civilizate, împotriva voin]ei sale, este acela de a
împiedica v\t\marea altora. (…) Singurul aspect al conduitei unui om pentru care
el poate fi tras la r\spundere de c\tre societate este cel privitor la ceilal]i. Sub
aspectele care îl privesc doar pe el însu[i, independen]a lui este, de drept, abso-
lut\. Asupra lui însu[i, a propriului trup [i spirit, individul este suveran. (…)
Exist\ o sfer\ de ac]iune în care societatea, spre deosebire de individ, este intere-
sat\ numai în mod indirect (sau chiar deloc); ea cuprinde acea parte din via]a [i
conduita unui om care nu-l atinge decât pe el însu[i sau, dac\ îi atinge [i pe
ceilal]i, aceasta se întâmpl\ numai cu participarea [i acordul lor sincer, liber [i
voluntar (…) aceasta este sfera potrivit\ libert\]ii umane. 

(John Stuart Mill, Despre libertate)



Individualism [i colectivism

Individualismul se refer\ la o mare varietate de idei, atitudini [i doc-
trine care acord\, în mod sistematic, un loc central „individului”, de la
ideile romantice de individualitate, unicitate [i autorealizare a individului
la libera ini]iativ\, guvern\mântul limitat sau ideea potrivit c\reia socie -
tatea este constituit\ de indivizi în vederea satisfacerii unor scopuri pre-
ponderent individuale. 

De asemenea, poate fi identificat în lucr\rile de filosofie politic\ un
individualism metodologic, potrivit c\ruia orice explica]ie în [tiin]ele
sociale trebuie s\ fie formulat\ exclusiv cu referire la indivizi. A ar\ta, de
pild\, ce este un ansamblu social înseamn\ a ajunge, în cele din urm\, la
fundamentul lui, la indivizi. Unii autori, precum Karl Popper, consider\ c\
ap\rarea acestei doctrine este esen]ial\ pentru politica liberal\. 

În perioada contemporan\, `n filosofia politic\, individualismul este
ap\rat, printre altele, prin pledoaria în favoarea unor drepturi umane de
baz\, a protej\rii libert\]ilor [i intereselor fundamentale ale indivizilor sau
a respectului datorat persoanei. 

Marea provocare a individualismului r\mâne amenin]area pe care o
reprezint\ pentru via]a public\, în m\sura în care poate duce la sl\birea
legãturilor sociale. În acest sens, Alexis de Tocqueville scria în Despre
democra]ie în America: „Individua lismul este (...) un sentiment cald [i
moderat, care îl predispune pe cet\ ]ean s\ se izoleze de mul]imea seme-
nilor [i s\ stea la o anumit\ distan]\, împreun\ cu familia [i prietenii s\i”,
l\sând „marea societate în seama ei”. Acest sentiment seac\ „izvorul
virtu]ilor publice”, pentru ca mai apoi s\ le atace [i s\ le distrug\ pe toate
celelalte, fiind „absorbit, în cele din urm\, de egoism”.

Colectivismul este acea perspectiv\ asupra vie]ii sociale [i a ac]iunii
politice care, în diverse forme doctrinare, pune accent pe colectivitate [i
pe interesele colective, adesea în dauna celor individuale. 

Friedrich August von Hayek argumenteaz\, în Drumul c\tre servitute,
c\ individualismul [i colectivismul sunt principii opuse ale teoriei [i prac-
ticii politice. Pentru el, individualismul î[i are originile în cre[tinism [i
filosofia clasic\ a Antichit\]ii [i se bazeaz\ pe „respectul pentru individ ca
om, adic\ recunoa[terea valorilor [i gusturilor acestuia drept criterii
supreme în sfera sa personal\ (...) [i credin]a c\ este de dorit ca oamenii
s\-[i cultive talentele [i înclina]iile individuale”. Colectivismul, în schimb,
subordoneaz\ individul binelui colectiv, intereselor generale, unor idea  -
luri de distribu]ie egalitar\, în a[a fel încât individul aproape dispare sub
presiunea colectivit\]ii, a maselor. 

Trebuie re]inut c\ individualismul [i colectivismul nu se reg\sesc ca
teorii politice de sine st\t\toare, cât mai ales ca principii sau idei generale
care stau la baza unor teorii sau a unor sisteme politice. A[a cum am
v\zut, individualismul este corelat uneori în mod explicit cu liberalismul,
ca principiu fundamental al acestuia. La rândul lui, comunismul este 
con siderat de Hayek „cea mai important\ specie de colectivism sau 
plani ficare”. 

� Orice mul]ime de oameni
este  un grup social? 

� Analiza unui grup are ca
punct de plecare indivizii?

� Elabora]i un studiu despre co -
mu nismul românesc în care s\
descrie]i:
� situa]ia propriet\]ii private
� rolul partidului unic
� sistemul planific\rii centralizate
� cultul personalit\]ii
� fenomenul Cântarea României
� persecu]iile politice.
� Elabora]i un eseu despre comu-
nism având ca punct de plecare 
filmul românesc Blestemat\ fii,
închisoare.
� Citi]i una dintre lucr\rile urm\ -
toare. Elabora]i o recenzie pe care
s\ o prezenta]i întregii clase:
� Paul Goma, Gherla
� Paul Goma, Culoarea curcu -
beului ’77
� Virgil Ierunca, Fenomenul
Pite[ti
� Constantin Noica, Ruga]i-v\
pen tru fratele Alexandru
� Monica Lovinescu, Unde scurte.
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Dobândirea [i exercitarea puterii politice sunt pentru mul]i ]eluri esen -
]iale. Din aceastã perspectivã, arat\ prin ce se distinge un liberalist indivi-
dualist de un sus]in\tor al colectivismului.

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Libertatea în toate — în religie,
în filosofie, în literatur\, în industrie, în politic\; iar prin liber tate în]eleg
triumful individualit\]ii atât asupra autorit\]ii ce ar vrea s\ guver neze
despotic, cât [i asupra maselor care reclam\ dreptul de a aservi minori-
tatea majorit\]ii. Despotismul nu are nici un drept. Majoritatea are dreptul
de a constrânge minoritatea s\ respecte ordinea. Dar tot ceea ce nu tul-
bur\ ordinea, tot ceea ce e doar l\untric, precum opinia, tot ceea ce în
manifestarea opiniei nu d\uneaz\ altuia (...) are caracter individual [i nu
poate fi supus în chip legitim puterii sociale” (Benjamin Constant). 

4. Elaboreaz\ un eseu în care, plecând de la urm\torul text, s\ analizezi
rela]ia stat-putere-individ-libertate: „Statul este absolutul fa]\ de care in-
divizii nu sunt decât relativul. Liberalismul nega statul în interesul indi-
vidului; fascismul reafirm\ statul drept adev\rata realitate a individului”
(Benito Mussolini).

Aplica]ii 

Comunism —  sistemul social, preco -
nizat de teoria marxist\, în care nu ar
exista nici clase sociale, nici proprie -
tate privat\.
Fascism — ideologie ap\rut\ în
Europa dup\ Primul R\zboi Mondial,
caracterizat\ prin na]ionalism extre -
mist, violen]\, respingerea demo cra -
]iei [i a liberalismului, antiindividua-
lism, totalitarism, etatism. 
Totalitarism — regim politic în care
puterea apar]ine în mod absolut unei
persoane sau grup de persoane; re -
gim bazat pe existen]a unui partid
unic, a unei poli]ii secrete, a unui
monopol guvernamental (economic,
cultural, informa]ional).

*
Arendt, Hannah (1906-1975) — teo-
retician politic american de origine
german\.
Mussolini, Benito (1883-1945) — con -
du  c\ torul Italiei între 1922 [i 1943.
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) —
gânditor istoric [i scrii tor francez. 

Dic]ionar

Sunt de acord c\ pacea public\
este un mare bine, dar nu vreau s\
uit c\, printr-o ordine bun\, popoa -
rele au ajuns la tiranie. Asta nu
înseamn\ cu siguran]\ c\ popoarele
trebuie s\ dispre]uiasc\ pacea publi -
c\, dar nu înseamn\ nici c\ aceasta
trebuie s\ le fie suficient\. O na]iune
care nu cere guvernului s\u decât s\
men]in\ ordi nea este deja sclav\ în
adâncul inimii; este sclava bun\st\rii
sale [i omul care s\ o înl\n]uie poate
s\ apar\ oricând.

(Alexis de Tocqueville)
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Exist\ îns\ [i o corelare semnificativ\ între idealul colectivist [i totali-
tarism: a c\uta cu orice pre] realizarea unor scopuri colective, cum ar fi
binele general, poate duce la anihilarea oric\rei delimit\ri între sfera 
public\ [i cea individual\ [i, în cele din urm\, la teroarea total\ (Hannah
Arendt), definitorie pentru orice sistem totalitar. 

� NATURA COLECTIVISMULUI

Diferitele tipuri de colectivism, comunism, fascism etc. se deosebesc între ele
prin natura ]elului c\tre care vor s\ dirijeze eforturile sociale. Dar toate se dife-
ren]iaz\ de liberalism [i individualism prin dorin]a de a organiza ansamblul socie -
t\]ii [i toate resursele în vederea atingerii acestui scop unitar [i prin refuzul de a
recunoa[te sfere autonome în care primeaz\ scopurile indivizilor. Pe scurt, ei
sunt totalitari în în]elesul deplin al acestui cuvânt nou, adoptat pentru a descrie
efectele nea[teptate, totu[i inseparabile, ce înso]esc ceea ce în teorie numim
colectivism. 

„Scopul social” sau „]elul comun”, în vederea c\ruia urmeaz\ s\ fie organizat\
societatea, este de obicei descris în mod vag prin formule precum „binele comun”
sau „bun\stare general\”, sau „interesul public”. Nu este nevoie s\ reflectezi prea
mult pentru a vedea c\ ace[ti termeni nu au un în]eles suficient de clar pentru a
îndrepta lucrurile pe f\ga[ul unui anumit curs al ac]iunilor. Bun\starea [i feri-
cirea a milioane de oameni nu pot fi cânt\rite pe o balan]\ unic\. Bun\starea unui
popor, ca [i fericirea unui om, depinde de un num\r mare de lucruri, care pot fi
furnizate într-o infinit\ varietate de combina]ii. Nu poate fi exprimat\ cu adev\rat
ca un scop unic, ci numai ca o ierarhie de scopuri, o scar\ cuprinz\toare de 
valori pe care se fixeaz\ locul fiec\rei nevoi a unei persoane. 

(Friedrich Hayek, Drumul c\tre servitute)



*PUTERE {I LEGITIMITATE

Începând cu teoriile politice moderne, în cadrul dezbaterilor apare tot
mai mult problema legitimit\]ii. În sens larg, aceasta se refer\ la legitimi-
tatea ordinii sociale existente la un moment dat, respectiv la temeiul aces-
teia, la acel ceva care face ca membrii societ\]ii s\ o respecte, s\ i se
supun\ în mod voluntar, respectiv s\ nu o conteste. În sens restrâns, nu
este vizat\ ordinea social\ în ansamblu, ci puterea sau autoritatea politic\.
Toate formele de guvern\mânt au nevoie de legitimare, altfel puterea lor
nu va fi acceptat\ în mod liber de cãtre cet\]eni. 

În mod tradi]ional, ordinea social\ era v\zut\ ca reflex al ordinii sau
armoniei cosmice, aceasta din urm\ fiind în]eleas\ ca rezultat al ac]iunii
divinit\]ii sau, dimpotriv\, ca rezultat al ac]iunii unor for]e impersonale.
Niciuna dintre aceste interpret\ri ale ordinii cosmice nu putea fi corelat\
cu ideea c\ ordinea social\ presupune libertatea individual\, în sensul c\
ordinea este de fapt rezultatul op]iunilor libere ale agen]ilor sociali — idee
central\ îns\ în cadrul teoriilor politice moderne. 

În cadrul teoriilor contemporane despre legitimitate, se diferen]iaz\, în
principal, cele care fac apel la tradi]ie [i cele care fac apel la con-
sim]\mântul ra]ional al cet\]enilor. Pentru cele din urm\, izvorul legitim-
it\]ii oric\rei institu]ii sau norme politice este intern, nu din afara orga-
niz\rii sociale. Este vorba de acordul sau consim]\mântul liber al
cet\]enilor fa]\ de principiile de baz\ ale organiz\rii [i guvern\rii statului. 

Corela]ia dintre libertatea individual\ [i legitimitate genereaz\ o pro-
blem\ specific\, aceea a dezacordului posibil între libera voin]\ a indivi -
zilor [i deciziile puterii. Acestea din urm\ sunt legitime numai dac\ nu o
afecteaz\ în niciun fel pe prima. Fiind rezultatul unei conven]ii, puterea nu
se poate prevala de nimic în afar\ de consim]\mântul cet\]enilor, pentru
niciuna dintre ac]iunile sale. Dac\ o face, î[i pierde legitimitatea.

În realitate, puterea se poate aliena, iar acordul cet\]enilor poate fi
ob]inut prin manipulare sau chiar prin constrângere. 

Pe de alt\ parte, este evident c\ niciodat\ nu poate fi vorba de acordul
tuturor cet\]enilor. O consultare a acestora pentru toate situa]iile [i deci-
ziile nu este nici posibil\, nici necesar\. În plus, ei în[i[i refuz\ de multe
ori s\ ia parte la o asemenea consultare (cum se întâmpl\, de pild\, în
cazul alegerilor sau al unor referendumuri). 

Cu alte cuvinte, îns\ºi legitimitatea puterii poate fi o chestiune con-
ven]ional\. 
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Omul s-a n\scut liber, dar pretutindeni e în lan]uri. Cum s-a produs aceast\
schimbare? Nu [tiu. Ce o poate face s\ fie legitim\? Cred c\ pot r\spunde la
aceast\ întrebare. Ordinea social\ este îns\ un drept sfânt, care st\ la baza tutu-
ror celorlalte. Totu[i, acest drept nu vine nicidecum de la natur\, ci este întemeiat
pe conven]ii. Problema e de a [ti care sunt aceste conven]ii. 

(Jean-Jacques Rousseau, Contractul social)

Sistemele electorale 
(sistemele de vot)

� mecanismele prin care se selec -
teaz\ reprezentan]ii unei grup\ri; 

� prin vot, acestora li se deleg\
autoritatea de a-[i reprezenta aleg\ -
torii [i de a lua decizii în numele lor [i
pentru ei;

� exist\ dou\ mari tipuri de sisteme
electorale:

– sistemul electoral majoritar (cursa
electoral\ este câ[tigat\ de candidatul
care prime[te cel mai mare num\r de
voturi);

– sistemul electoral cu reprezentare
propor]ional\ (are mai multe for me;
cea mai des întâlnit\ este aceea ba zat\
pe liste de partid: aleg\torii voteaz\
una din listele propuse, iar locurile
din Parlament, de exemplu, se atri buie
în func]ie de procentele ob]inute).

Info

Nikolai Iaro[enko (1846-1898),
Prizonierul

� Care credeþi cã este sem-
nificaþia acestei imagini din
perspectiva concepþiei lui
Rousseau?



69

Putere [i legitimitate

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Max Weber identific\ urm\toarele temeiuri ale legitimit\]ii: „datina con-
sfin]it\”, „autoritatea dat\ de neobi[nuitul har al unei persoane (charis-
ma)” [i „atitudinea de supunere în îndeplinirea îndatoririlor legale”. Cel
din urm\ se bazeaz\ pe „motiva]ii puternice” ale cet\]enilor. Care crezi c\
sunt cele mai importante asemenea motiva]ii? Dar cel mai important 
dintre cele trei temeiuri men]ionate? 

3. Eviden]iaz\ problema filosofic\ a urm\torului punct de vedere: „Cel mai
r\u lucru la care se poate a[tepta un principe din partea unui popor care 
îl du[m\ne[te este s\ fie p\r\sit de acesta” (Niccolo Machiavelli,
Principele).

4. „Puterea care ]ine la un loc cet\]ile [i pe oameni este nobila p\stra re a
legilor” (Euripide). Aceast\ tez\ enun]\ un punct de vedere asu pra legiti -
mit\]ii? Argumenteazã-]i punctul de vedere.

5. Elaboreaz\ un eseu în care s\ sus]ii un punct de vedere personal privind
corela]iile dintre libertate, lege [i legitimitate.

Aplica]ii 

Autocra]ie — form\ de guvernare în
care puterea este concentrat\ în mâna
unei singure persoane sau a unui sin-
gur grup; tiranie, absolutism.

*
Colton, Charles Caleb (1780-1832) —
scriitor britanic.
Euripide (c. 480-406 `.Hr.) — scriitor
grec. 
Jaspers, Karl (1883-1969) – psiholog
ºi filosof existenþialist german.
Tan, Amy (n. 1952) — scriitoare 
ame rican\ de origine chinez\. 
Weber, Max (1864-1920) — econo-
mist [i sociolog german.

Dic]ionar

Statul constituie, asemenea uniunilor politice care l-au precedat în 
isto  rie, un raport de dominare a oamenilor de c\tre oameni, bazat pe instrumen-
tul exercit\rii legitime (mai bine zis: considerate legitime) a constrângerii. Pentru
ca statul s\ existe, trebuie a[adar ca cei domina]i s\ se supun\ autorit\]ii celor ce
se pretind a fi la un moment dat dominatorii.

(Max Weber, Politica, o voca]ie ºi o profesie)

O putere legitim\ poate guverna f\r\ fric\, încrezându-se în consensul 
popula]iei; cea nelegitim\ manifest\ fric\ fa]\ de popor, propria violen]\ stârnind
violen]a celorlal]i; din fric\, aceasta caut\ s\-[i asigure pozi]ia printr-o teroare
crescân d\, astfel c\ frica devine starea de spirit fundamental\ a tuturor. Legitimi -
tatea este ca o formul\ magic\, ce prin încredere creeaz\ o ordine indispensabil\;
nelegalitatea este domnia violen]ei, care gene reaz\, prin neîncredere [i fric\, la
rândul ei, violen]a. Temeiul legitimit\]ii este oricând îndoielnic, susceptibil de a fi
obiectul criticii (…) orice tip de legitimitate este permanent expus primejdiei.
Intelectul îl poate foarte u[or contesta. Totu[i, întrucât singura op]iune care
exist\ este cea dintre legitimitate [i despotism, legitimitatea r\mâne singura cale
gra]ie c\reia omul poate tr\i f\r\ fric\ [i care permite corectarea erorilor. De aici,
respectul intelectual fa]\ de sursa legitimit\]ii. Epoca noastr\ o vede în alegeri [i
voturi. În st\rile de lucruri legitime, infinit de multe aspecte prezint\ neajunsuri,
sunt nedrepte, inoportune. (…) Con[tiin]a legiti mi t\]ii accept\ mari neajunsuri
numai pentru a evita r\ul absolut, teroarea [i frica, proprii regimului despotic.
Libertatea politic\ nu este fructul intelectului pur, ci este dependent de legitimi-
tate. Pentru ca for]a s\ nu duc\ la autocra]ie este necesar ca utilizarea ei s\ fie
legitim\. Numai prin legitimitate exist\ libertatea, pentru c\ prin ea for]a este
înc\tu[at\. Acolo unde legitimitatea dispare, este distrus\ [i libertatea. 

(Karl Jaspers, Originea [i sensul istoriei)

� Citi]i cu aten]ie urm\toarele
texte: 

a) Puterea celor tineri st\ în
fapt\, a celor b\trâni în chibzuin]\.

(Euripide) 
b) Aceasta este puterea — s\ ]ii

în mâini frica altcuiva [i s\ i-o
ar\]i.

(Amy Tan)
c) Ca s\ afl\m durerile provo-

cate de putere trebuie s\ mergem
la cei care o au; ca s\ afl\m pl\ce-
rile puterii trebuie s\ mergem la
cei care o caut\. 

(Charles Caleb Colton)

� Determina]i pentru fiecare în
parte semnifica]ia specific\ a ter-
menului putere.
� Analiza]i relevan]a acestor texte
pentru în]elegerea conceptului de
putere politic\.
� Prezenta]i întregii clase rezulta -
tele ob]inute.
� Reveni]i asupra acestora în
func]ie de solu]iile celorlal]i.

Activitate de grup



IDEALUL DEMOCRATIC

Ce este democra]ia?

Democra]ia este, în primul rând, acel tip de organizare politic\ sau
form\ de guvern\mânt în care poporul, respectiv cet\]enii, indiferent de
avere, origine, preg\tire profesional\ etc., de]in sau controleaz\ puterea
politic\, participând la guvernare în mod direct (democra]ie direct\) sau
indirect, prin reprezentan]i sau ale[i (democra]ie reprezentativ\). În al
doilea rând, democra]ia este acea teorie a suveranit\]ii potrivit c\reia baza
ultim\ a autorit\]ii politice este puterea fiec\rui cet\]ean de a se guverna
el însu[i.

La origine, democra]ia a însemnat guvernarea de c\tre popor (gr.
demos). A f\cut parte din clasificarea standard a formelor de guvern\ -
mânt, al\turi de cârmuirea exercitat\ de c\tre un singur individ
(monarhia) [i cea exercitat\ de c\tre o minoritate (aristocra]ia). 

Fiind în]eleas\ drept cârmuire de c\tre cei mul]i, democra]ia a fost
asociat\ de multe ori cu cârmuirea de c\tre „prostime” sau „gloat\”, cu
subordonarea ra]iunii fa]\ de pasiuni (Platon) sau privit\ ca surs\ de tul-
bur\ri [i de acte politice nechibzuite (Aristotel).

În epoca modern\, idealul democratic al guvern\rii în folosul celor
mul]i a fost corelat uneori cu teoriile contractului social, care subliniau c\
la originea autorit\]ii se afl\ consim]\mântul liber al cet\]enilor. 

Începând cu secolul al XVIII-lea, democra]ia a devenit etalonul princi-
pal dup\ care erau judecate diferitele regimuri. În acest sens, era consi-
derat nedemocratic orice regim care nu asigura votul universal, care avea
autoritate nelimitat\, inclusiv în via]a privat\ a indivizilor, înc\lcând astfel
drepturi [i libert\]i fundamentale ale acestora, sau care punea interesele
comunitare mai presus de cele individuale. 

Una dintre problemele importante ale democra]iilor contemporane
este în ce m\sur\ guvernan]ii, parlamentul, partidele politice etc. servesc
într-adev\r interesele celor mul]i. Cu alte cuvinte, este vorba de ruptura,
uneori foarte mare, dintre cei care guverneaz\ [i cei care sunt guverna]i.
Din aceast\ perspectiv\, o alt\ problem\, corelat\ cu prima, este aceea a
modului în care pot fi corectate erorile guvern\rii sau, în ultim\ instan]\,
a modului în care poate fi schimbat, evident prin mijloace democratice, un
anumit guvern sau [ef de stat. 

Dintre cele mai importante dileme ale teoriilor [i vie]ii democratice pot
fi amintite: a) subiectul guvern\rii este poporul sau un num\r mai mare
ori mai mic de persoane?; b) beneficiarul guvern\rii este poporul sau cei
care conduc ori apropia]i ai acestora?; c) guvernarea este limitat\ sau
nelimitat\, exist\ limite în ceea ce prive[te competen]ele acesteia?; d) indi-
vizii pot fi capabili sau sunt incapabili de autoguvernare?; e) criteriul unei
guvern\ri bune este respectarea drepturilor [i libert\]ilor individuale sau
asigurarea binelui public? 

Trebuie subliniat c\ nicio democra]ie nu poate fi viabil\ f\r\ o societate
civil\ puternic\, f\r\ justi]ie independent\, care s\ fie sustras\ intereselor

Parlamentul European,
Strasbourg 

Parlamentul European 
� Este unul dintre organismele

Uniunii Europene. 
� Din 1979 este ales direct, o dat\ la

5 ani.
� Are trei sedii: Strasbourg, Luxem -

burg [i Bruxel les. 
� Deputa]ii provin din aproximativ

160 de partide politice diferite, în care
ei sunt membri în ]\rile de origine.

Principalele institu]ii  
ale Uniunii Europene

� Parlamentul European — repre -
zint\ cet\]enii Uniunii Europene.

� Consiliul Uniunii Europene
(Consiliul de Mini[tri) — reprezint\
statele membre.

� Comisia European\ — reprezint\
interesele generale ale UE.

� Curtea de Justi]ie — urm\re[te
respectarea legilor comunitare.

� Curtea European\ de Conturi —
verific\ finan]area activit\]ilor UE.

Info

În fapt, „democra]ia” îns\[i
nu poate face nimic, de ac]ionat
nu pot ac]iona decât cet\]enii
unui stat democratic (bineîn]e -
les, inclusiv guvernul).

Democra]ia nu este decât un
cadru în interiorul c\ruia pot
ac]iona cet\]enii.

(Karl Popper)
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1. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Dac\-i socotim pe oameni insuficient
de lumina]i spre a exercita controlul cu deplin discern\mânt, remediul
const\ nu în a li-l refuza, ci în a le forma acest discern\mânt” (Thomas
Jefferson).

2. Analizeaz\ urm\torul schimb de replici, din piesa Rug\toarele, scris\ 
de Euripide: „Tezeu: Aceast\ cetate nu ascult\ de un singur om. Aici
demos-ul este rege; fiecare cet\]ean, pe rând, chivernise[te ]ara vreme de
un an, iar avu]ia nu se bucur\ de-ntâietate: bogatul [i s\racul au acelea[i
drepturi. Solul teban: Dar asta e o guvernare a gloatei. Demos-ul, neînzes-
trat cu dreapt\ judecat\, cum ar putea dirigui pe drumul drept cetatea?”. 

3. Care este semnifica]ia tezei lui Protagoras, potrivit c\reia to]i oamenii sunt
înzestra]i cu capacitatea de a participa la procesul deciziei politice, îns\ nu
to]i în aceea[i m\sur\? Argumenteazã punctul tãu de vedere.

4. Elaboreaz\ un eseu despre democra]ie, pornind de la unul dintre
urm\toarele texte: 
a) „Democra]ia este un sistem politic prost, cel mai bun îns\ dintre cele pe
care omenirea le-a inventat pân\ acum” (Winston Churchill); 
b) „Un democrat n-ar trebui s\ cread\ c\ majoritatea ia mereu decizii
în]elepte. El trebuie s\ [tie îns\ c\ hot\rârea majorit\]ii, în]eleapt\ sau nu,
trebuie acceptat\, pân\ atunci când majoritatea va lua o alt\ decizie”
(Bertrand Russell); 
c) „Prin democra]ie `n]eleg sistemul care `i confer\ celui mai slab dintre
noi acela[i [anse ca [i celui mai puternic” (Mahatma Gandhi). 

Aplica]ii 

Societate civil\ — termen generic
pentru formele asociative de tip
apolitic, care nu sunt p\r]i ale unei
institu]ii a statului sau ale sectorului
de afaceri (organiza]ii nonguverna-
mentale, organiza]ii comunitare, sin -
dicate, institu]ii culturale, mi[c\ri
ecologiste, mass-media etc.).

*
Churchill, Winston (1874-1965) — om
politic britanic; prim-ministru al Marii
Britanii în timpul celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial.
Gandhi, Mahatma (1869-1948) — 
partizan al nonviolen]ei, lider politic
[i spi ritual indian, lupt\tor pentru
independen]a Indiei. 
Tezeu — rege legendar al Atenei; r\z -
boi nic [i erou atenian. Este cel care 
l-a ucis pe Minotaur, monstrul `nchis
`n Labirint.

Dic]ionar

Clasificarea aristotelic\ 
a formelor de guvern\mânt

Statul poate fi guvernat: 
1. de un singur cârmuitor
2. de un grup mic
3. de un grup mare

Cârmuitorii pot conduce: 
a) în interesul tuturor
b) în propriul interes

Rezult\ astfel [ase constitu]ii de baz\:
� trei „corecte” 

� monarhia – 1a
� aristrocra]ia – 2a
� guvernarea constitu]ional\ – 3a

� [i trei „deviante”
� tirania – 1b
� oligarhia – 2b
� democra]ia – 3b

Idealul democratic
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politice [i, mai ales, f\r\ o cultur\ democratic\ autentic\, f\r\ cunoa[terea
mecanismelor [i institu]iilor statului democratic. 

Este adev\rat c\ nu exist\ o form\ perfect\ de democra]ie, dar aceas-
ta s-a dovedit a fi cea mai bun\ form\ pentru asigurarea drepturilor [i lib-
er t\]ilor indivizilor [i pentru solu]ionarea pa[nic\ a conflictelor. 

� NATURA DEMOCRAÞIEI

Exist\ trei forme de guvern\mânt [i tot atâtea forme de denaturare, adic\ de
corupere a acestora. Acestea sunt regalitatea, aristocra]ia [i, în al treilea rând, cea
întemeiat\ pe cens, pentru care, evident, mai propriu ar fi termenul de timocra]ie,
dar pe care majoritatea oamenilor obi[nuiesc s-o numeasc\ regim constitu]ional.
Cea mai bun\ este regalitatea, iar cea mai rea timocra]ia. (...) Tirania este contra-
riul regalit\]ii, pentru c\ tiranul î[i urm\re[te doar binele personal. (...) 

Dintre formele de guvern\mânt corupte, democra]ia este cea mai pu]in rea,
pentru c\ reprezint\ doar o u[oar\ deviere de la regimul constitu]ional. (...)
Formele analoage [i, ca s\ spunem a[a, paradigme ale acestor forme de
guvern\mânt putem g\si [i în comunit\]ile domestice. (...) Democra]ia se
întâlne[te mai ales în casele f\r\ st\pân (acolo to]i aflându-se pe picior de egali-
tate) [i în cele în care capul familiei este slab [i fiecare e liber s\ fac\ ce vrea.

(Aristotel, Etica nicomahic\)



DREPTURILE OMULUI

Ce sunt drepturile?

În filosofia politic\, termenul „drept” (lat. directus) are mai multe
accepþii. O importan]\ aparte a fost acordat\: a) ideii c\ un drept este ceva
care poate fi revendicat de c\tre titularul s\u; b) obliga]iei statelor de a
asigura men]inerea [i respectarea drepturilor omului; c) rela]iei dintre
drep turi [i valori politice fundamentale, cum sunt liber tatatea [i egalita -
tea.  De asemenea, s-a accentuat mai ales în]elegerea drepturilor ca liber -
t\]i sau privilegii (o persoan\ care este atacat\ are dreptul de a se ap\ra)
[i ca preten]ii (o persoan\ are dreptul de a nu fi atacat\). 

Majoritatea teoriilor despre drepturile omului eviden]iaz\ faptul c\
recunoa[terea lor implic\ asumarea unor obliga]ii atât din partea celorlal]i
oameni, cât [i din partea guvernelor. Cu alte cuvinte, a avea un drept
implic\ existen]a unei obliga]ii din partea altcuiva. Indivizii sunt nu numai
proteja]i, ci [i îngr\di]i în ac]iunile lor. La rândul lor, guvernele trebuie s\
creeze cadrul care s\ fac\ posibil\ respectarea drepturilor sau chiar s\ se
implice în asigurarea acestora. 

Ideea drepturilor omului a ap\rut în epoca modern\, în contextul teo-
riilor contractului social. Pentru unii autori, distinc]ia dintre starea de
natur\ (prepolitic\) [i starea social\ (politic\) este corelat\ cu existen]a
unor drepturi naturale (pe care oamenii le au, de pild\, în virtutea „legii
naturale a lui Dumnezeu”), la care ei nu renun]\ [i pe care societatea,
respec tiv autoritatea politic\, trebuie s\ le garanteze. În acest sens,
respec tarea drepturilor naturale ale oamenilor este criteriul sau funda-
mentul legitimit\]ii puterii politice. 

Ideea drepturilor naturale poate fi asociat\ îns\ atât cu încerc\rile de a
justifica o autoritate politic\ nelimitat\, care s\ poatã astfel asigura aceste
drepturi în cât mai mare m\sur\, cât [i cu o guvernare limitat\, care s\ nu
se poat\ transforma în tiranie, sub care drepturile naturale ar fi abolite.
Întrucât prima direc]ie este o cale explicit\ spre arbitrar [i tiranie, au
devenit dominante teoriile care au sprijinit ideea limit\rii puterii. Pentru
John Locke, de pild\, drepturile naturale limiteaz\ autoritatea guver nan -
]ilor, în a[a fel încât o cârmuire care violeaz\ drepturile cet\]enilor s\i nu
mai este legitim\. În acela[i sens, în Declara]ia de independen]\ (1776) se
afirm\ c\ puterea legitim\ a guvernelor deriv\ din consim]\mântul celor
guvernaþi [i c\ un guvern care ar încerca s\ anihileze drepturile cet\ -
]enilor poate fi înl\turat de popor. 

Problema drepturilor omului nu poate fi abordat\ independent de
probleme precum cele privind natura guvern\rii, rolul statului, rela]ia
stat-societate civil\, raportul dintre interesele individuale [i cele generale
etc. De asemenea, problema drepturilor umane este corelat\ cu probleme
de etic\ aplicat\ (de pild\, aceea dac\ un foetus este sau nu o fiin]\ uman\,
respectiv dac\ poate fi sau nu subiectul dreptului la via]\) [i, mai ales, cu
valori fundamentale precum libertatea [i autonomia [i cu ceea ce în]ele -
gem prin via]\ bun\ sau prin societate dreapt\. 

Konstantin Makovski (1839-1915),
Copiii artistului

Copilul va fi protejat de practicile
care ar putea implica discrimin\ri
rasiale, religioase sau de orice alt fel.
El va fi crescut în spiritul în]ele gerii,
toleran]ei, prieteniei între oameni, al
p\cii [i înfr\]irii universale, [i având
con[tiin]a deplin\ c\ energia [i ta-
lentele sale trebuie puse în slujba
semenilor s\i.

(Declara]ia drepturilor copilului,
articolul 10)

A `nv\]a c\ `n via]\ mai u[or
se poate `nvinge ura cu dragos -
tea, minciuna cu adev\rul [i
violen]a cu abnega]ia, ar trebui
s\ fie un element fundamental
`n educa]ia oric\rui copil.

(Mahatma Gandhi)

POLITICA

72



1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Dac\ cel mai puternic îl domin\
pe cel mai slab [i dac\ el este superior ultimului, acest fapt este conform
cu natura dreptului, da, pe Zeus, cu legea naturii” (acesta este, în dialogul
Republica, punctul de vedere sus]inut de Callicles). 

3. Crezi c\ drepturile sunt exclusiv atribute ale oamenilor? Este justificat\,
din punctul t\u de vedere, sintagma drepturi ale animalelor? Înainte de a
r\spunde, ia în considerare [i urm\torul text: „Întrebarea care se pune nu
este dac\ animalele pot s\ ra]ioneze sau dac\ pot s\ vorbeasc\, ci dac\ pot
s\ sufere (Jeremy Bentham).

4. Apelând la informa]ii din mass-media, prezint\ o situa]ie concret\ `n care
crezi c\ unui copil i-a fost `nc\lcat un anumit drept. Argumenteaz\ punctul
t\u de vedere [i arat\ ce ar trebui f\cut pentru a evita acest lucru `n viitor.

Aplica]ii 

Guvernele sunt înfiin]ate de c\tre
oameni pentru garantarea dreptu-
rilor lor, iar justi]ia puterii lor reiese
din adeziunea guvernan]ilor. În toate
cazurile în care o form\ de guvern\ -
mânt se abate de la acest obiectiv,
poporul are dreptul s\ o schimbe 
sau s\ o aboleasc\ [i s\ stabileasc\ o 
alta, întemeind-o pe principiile (...)
asigu r\rii securit\]ii [i fericirii lui 
[i dându-i forma cea mai potrivit\
respect\rii acestora.

(Declara]ia de independen]\,
1776)

Principalele documente 
referitoare la drepturi le omului:

1215 — Magna Charta Libertatum
1679 — Habeas Corpus Act
1776 — Declara]ia de independen]\
1789 — Declara]ia drepturilor omului

[i cet\]eanului
1791 — Carta american\ a drepturilor

(Bill of Rights)
1948 — Declara]ia universal\ a drep-

turilor omului
1950 — Conven]ia european\ a drep-

turilor omului
1959 — Declara]ia drepturilor copi-

lului
1989 — Conven]ia ONU cu privire la

drepturile copilului

Info

Drepturile omului
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� PROMULGAREA DREPTURILOR OMULUI

To]i oamenii sunt crea]i egali [i înzestra]i de Creator cu anumite drepturi
inalienabile, printre care drepturile la Via]\, Libertate [i c\utarea Fericirii. 

(Declara]ia de independen]\, 1776)

(…) Recunoa[terea demnit\]ii inerente tuturor membrilor familiei umane [i a
drepturilor lor legale [i inalienabile constituie fundamentul libert\]ii, drept\]ii [i
p\cii în lume (...) este esen]ial ca drepturile omului s\ fie ocrotite de autoritatea
legii pentru ca omul s\ nu fie silit s\ recurg\, ca solu]ie extrem\, la revolt\
împotriva tiraniei [i asupririi. 

(Preambul la Declara]ia universal\ a drepturilor omului)

Toate fiin]ele umane se nasc libere [i egale în demnitate [i în drepturi (…)
(art. 1). Orice fiin]\ uman\ are dreptul la via]\, la libertate [i la securitatea per-
soanei sale (art. 3). To]i oamenii sunt egali în fa]a legii [i au, f\r\ nici o deosebire,
dreptul la o egal\ protec]ie a legii (…) (art. 7) Orice om are dreptul la libertatea
gândirii, de con[tiin]\ [i religie (…) (art. 18). Orice persoan\ are dreptul de a lua
parte la conducerea treburilor publice ale ]\rii sale, fie direct, fie prin reprezen-
tan]i liber ale[i (art. 21.1). Voin]a poporului trebuie s\ constituie baza puterii de
stat; aceast\ voin]\ trebuie s\ fie exprimat\ prin alegeri nefalsificate, care s\ aib\
loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal [i exprimat prin vot secret sau
urmând o procedur\ echivalent\ care s\ asigure libertatea votului (art. 21.3). În
exercitarea drepturilor [i libert\]ilor sale, fiecare om nu este supus decât numai
îngr\dirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoa[ -
tere [i respectare a drepturilor [i libert\]ilor altora [i ca s\ fie satisf\cute justele
cerin]e minime ale moralei, ordinii publice [i bun\st\rii generale într-o societate
democratic\ (art. 29.1). Nicio dispozi]ie a prezentei Declara]ii nu poate fi inter-
pretat\ ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoan\ dreptul de a se deda
la vreo activitate sau de a s\vâr[i vreun act îndreptat spre desfiin]area unor drep-
turi sau libert\]i enun]ate în prezenta declara]ie (art. 30). 

(Declara]ia universal\ a drepturilor omului) 
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Simbolul Organiza]iei 
Amnesty International

Asigurarea drepturilor 

Problema drepturilor omului este legat\ de ideea statului de drept [i
de problema interven]iei statului pentru asigurarea lor. 

Statul de drept are ca scop principal protejarea libert\]ilor [i limitarea
arbitrarului puterii. Acesta se bazeaz\ pe o serie de principii fundamen-
tale, dintre care trebuie amintite ierarhizarea normelor, suprema]ia legii
[i separarea puterilor. 

În primul rând, într-un stat de drept exist\ un ansamblu de norme fun-
damentale, Constitu]ia, care reprezint\ voin]a general\ [i criteriul de legi-
timitate al tuturor celorlalte norme. Institu]ii [i mecanisme specializate,
cum este Curtea constitu]ional\, au rolul de a verifica conformitatea 
a[a-ziselor norme inferioare cu cele superioare. Niciuna dintre institu]iile
statului nu se poate prevala de „dreptul” de a le înc\lca. 

În al doilea rând, într-un stat de drept nimeni nu este mai presus de
lege. Ac]iunile celor guverna]i, ca [i ac]iunile celor care guverneaz\ sunt
limitate, supuse constrângerii generale de a respecta legea.

În fine, statul de drept se opune existen]ei unui centru unic de putere.
Puterea nu este nici absolut\, necondi]ionat\, nici indivizibil\. În secolul
al XVII-lea, John Locke vorbea de separarea puterii „de a decide în ce fel
trebuie folosit\ for]a statului” (legislativ\) de puterea „de a veghea asupra
aplic\rii legilor emise [i valabile” (executiv\). Formularea clasic\ a prin-
cipiului separ\rii puterilor îi apar]ine îns\ lui Charles de Montesquieu. 

A[adar, asigurarea drepturilor omului presupune existen]a unor carac-
teristici specifice statului de drept. În statele în care se întâlnesc tr\s\tu -
rile opuse, discursul despre drepturile omului devine un nonsens.

Pe de alt\ parte, problema asigur\rii drepturilor este strâns legat\ de
problema interven]iei statului în via]a indivizilor sau a societ\]ii civile. 

Unii teoreticieni sus]in c\ pentru o cât mai bun\ asigurare a drep-
turilor este necesar\ interven]ia cât mai larg\ a statului. Pentru al]ii, dim-
potriv\, statul nu trebuie s\ se implice în mod special, ci doar s\ vegheze
ca indivizii s\ nu-[i încalce reciproc drepturile. 

O distincþie importantã, corelat\ cu problematica interven]iei statului
în via]a indivizilor, este aceea dintre drepturile pozitive ºi cele negative.
Drepturile negative nu fac necesar\, sau chiar interzic, interven]ia activ\
a statului, fiind suficient\ crearea unui cadru legal adecvat. Drepturile
pozitive, dimpotriv\, presupun interven]ia statului în via]a oamenilor.
Ideea drepturilor pozitive a dat na[tere la nume roase controverse. Pentru
unii, nu sunt realmente drepturi, îndrituiri ale oamenilor, întrucât se
refer\ la satisfacerea unor nevoi [i nu la condi]iile generale care pot face
posibil\ satisfacerea trebuin]elor fiec\rui individ, fiind a[adar mai curând
scopuri sau interese ale indivizilor. În plus, acestea solicit\ libertatea
celorlal]i [i pot intra uneori în contradic]ie cu drepturile negative. Este
posibil, de pild\, ca un ideal precum acela al bun\st\rii generale s\ duc\
la înc\lc\ri ale drepturilor individuale. 

Amnesty International
� organiza]ie neguvernamental\ in -

ter na]ional\
� are ca ]el promovarea drepturilor

omului, mai ales a celor men]ionate în
Declara]ia universal\ a drepturilor
omului

� a fost fondat\ în 1961
� este guvernat\ de un Consiliu

interna]ional 

În România, principalele organiza]ii
care lupt\ pentru respectarea drep-
turilor omului sunt:

� Asocia]ia pentru Ap\rarea Dreptu -
rilor Omului în România — Comitetul
Helsinki (APADOR–CH)

� Liga pentru Ap\rarea Drepturilor
Omului (LADO)

� Institutul Român pentru Dreptu -
rile Omului (IRDO)

� Societatea Independent\ Român\
pentru Drepturile Omului (SIRDO)

Info



� SEPARAREA PUTERILOR

Atunci când în mâinile aceleia[i persoane sau ale aceluia[i corp de dreg\tori
se afl\ întrunite puterea legiuitoare [i puterea executiv\, nu exist\ libertate,
deoarece se poate na[te teama ca acela[i monarh sau acela[i senat s\ nu
întocmeasc\ legi tiranice pe care s\ le aplice în mod tiranic. (...) Totul ar fi pier-
dut dac\ acela[i om sau acela[i corp de frunta[i, fie ai nobililor, fie ai poporului,
ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a duce la îndeplinire
hot\rârile ob[te[ti [i pe cea de a judeca infrac]iunile sau litigiile dintre particulari. 

(Charles de Montesquieu, Spiritul legilor)

� SUPREMAÞIA DREPTULUI

Nimic nu diferen]iaz\ mai tran[ant condi]iile dintr-o ]ar\ liber\ de cele dintr-o
]ar\ aflat\ sub o guvernare arbitrar\ decât respectarea, în prima, a marilor principii
cunoscute sub numele de suprema]ia dreptului. Aceste principii, despuiate de
orice detalii tehnice, ne spun c\ statul, în toate ac]iunile lui, este limitat de 
reguli fixe [i anun]ate în prealabil, reguli care fac posibil\ prevederea, cu o bun\
doz\ de certitudine, a modului în care autoritatea î[i va folosi puterile coercitive
într-o împrejurare dat\ [i fac posibil\ planificarea afacerilor individuale pe baza
acestei cunoa[teri. De[i acest ideal nu poate fi atins niciodat\ în mod desvâr[it. (...)
se desprinde destul de limpede ideea central\ c\ posibilitatea l\sat\ orga nelor
executive de a folosi în mod discre]ionar puterea coercitiv\ trebuie s\ fie redus\
cât mai mult. Orice lege restrânge libertatea individual\ într-o anumit\ m\sur\,
modificând mijloacele de care oamenii pot uza în urm\rirea scopurilor lor, dar, în
condi]iile suprema]iei dreptului, statul este împiedicat s\ z\d\r ni ceasc\ eforturile
individuale printr-o ac]iune ad hoc! Fiind sigur c\ puterea statului nu va fi folosit\
în mod deliberat pentru a-i dejuca inten]iile, individul este liber s\ urm\reasc\
]elurile [i dorin]ele lui personale, în cadrul regulilor cunoscute ale jocului. 

(Friedrich Hayek, Drumul c\tre servitute)
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Drepturile omului

1. Libertarianismul este o doctrin\ politic\ din secolul trecut, care sus]ine c\
orice guver n\mânt este nelegitim sau c\ nu poate asigura în mod legitim
decât protec]ia poli]ieneasc\, executarea contractelor [i ap\rarea na]io -
nal\. Cum crezi c\ poate fi rezolvat\ în acest context problema asigur\rii
drepturilor omului? Argumenteaz\-]i p\rerea. 

2. John Stuart Mill, în Utilitarismul, determin\ semnifica]ia termenului
„injust” ca „privare a cuiva de propria libertate, de proprietatea sa ori de
orice alt lucru care-i apar]ine prin lege”, respectiv ca violare „a drepturilor
legale ale cuiva”. Elaboreaz\ un minieseu în care sã analizezi corela]iile
dintre conceptul de drepturi ale omului [i idealul drept\]ii [i s\ argu-
mentezi un punct de vedere personal în aceast\ privin]\. 

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Scopul oric\rei asocia]ii politice
este men]inerea drepturilor naturale [i inalienabile ale omului. Aceste
drepturi sunt libertatea, proprietatea [i rezisten]a la opresiune (Decla  ra]ia
drepturilor omului [i ale cet\]eanului, art. 2).

Aplica]ii 

Montesquieu, Charles-Louis de
Secondat, baron de (1689-1755) — re -
prezentant al Iluminismului francez.

Dic]ionar

� Realiza]i o dezbatere cu tema:
Asigurarea drepturi lor omului
`ntr-un stat democratic, pe baza
urm\torului scenariu:
�profesorul prezint\ [i clarific\

tema;
�se formeaz\ un grup de cinci-

[apte elevi cu aptitudini pentru
analiz\ reflexiv\ [i dezbatere;

�`n cadrul acestuia are loc dezba -
terea temei (15-20 minute);

�ceilal]i elevi pot interveni doar
cu ajutorul unor bile]ele pe care
noteaz\ `ntreb\ri, sugestii sau
puncte de vedere persona le
(pentru cele trei tipuri de me -
saje pot fi folosite foi de culori
sau forme diferite);

�un membru al grupului („injec-
torul de mesaje”) prime[te
aces   te bile]ele, le cite[te [i le su -
pune dezbaterii grupului atunci
când crede c\ este oportun;

�la final, se formuleaz\ ideile
prin cipale ale dezbaterii [i con-
cluziile.

Activitate de grup



Idealul democratic 
Rolul criticii în democra]ie

Una dintre aprecierile cel mai des întâlnite în privin]a sistemelor demo-
cratice este c\ acestea se disting mai ales prin factorul de competi]ie
politic\. Prin alegerile generale, libere, ]inute la intervale regu late de
timp, la care particip\ partide cu obiective diferite, sunt legitima]i cei care
dobândesc puterea politic\. Pe de alt\ parte, garantarea drepturilor omului
limiteaz\ în aceste sisteme puterea de]inut\ de stat, creând astfel cadrul
necesar exercit\rii libere a acestor drepturi [i a ac]iunii politice înse[i. 

Sistemele democratice nu pot supravie]ui îns\ în condi]iile în care
opiniile [i interesele indivizilor sunt uniformizate. Libertatea de opinie [i
de exprimare este o valoare-cadru a oric\rui asemenea sistem. Aceasta
implic\ inevitabil chiar critica sistemului respectiv [i a componentelor
sale (institu]ii, agen]i politici, decizii politice, ac]iuni etc.).

Chiar dac\ nu este o practic\ politic\ perfect\, democra]ia este singu-
ra dintre cele cunoscute care permite corectarea pa[nic\ a erorilor sau,
cum spunea Karl Popper, „în care se poate sc\pa de guvern f\r\ v\rsare
de sânge”. 

Autoritarismul [i totalitarismul sunt, [i în acest sens, sisteme [i prac-
tici politice opuse democra]iei. Un sistem totalitar, de pild\, este „închis”
fa]\ de orice critic\. Voin]a poporului nu este acceptat\ ca factor de limi-
tare a puterii. Cei afla]i la putere pretind c\ [tiu cum arat\ societatea
ideal\, care este binele pentru to]i [i, mai ales, cum poate fi atins.
Distinc]ia dintre via]a privat\ [i cea public\ este, în general, estompat\,
guvernul având drept de imixtiune în toate domeniile vie]ii. Un întreg
aparat de opresiune [i de cenzur\ este menit s\ asigure adeziunea liber\
a tuturor indivizilor la adev\rurile oficiale, infailibile, [i la drumul, unic,
care duce spre acestea. Autoritarismul, la rândul lui, de[i este mai tole-
rant, este aproape în aceea[i m\sur\ imun la critic\. Se recunoa[te exis-
ten]a unei sfere private a indivizilor [i libertatea de a avea atitudini
diferite, dar acestea din urm\, mai ales cele critice, nu sunt permise în
spa]iul public [i sunt posibile numai în m\sura în care indivizii nu sunt
adversari activi ai regimului. 

Cu alte cuvinte, amploarea ºi func]iile criticii, posibilitatea cet\]enilor
de a avea ºi sus]ine opinii divergente sunt fundamentale pentru orice
demo cra]ie, prezentând principala distinc]ie între aceasta [i sistemele
nedemocratice. 

� NATURA DICTATURII

Orice dictatur\ este rea din punct de vedere moral. Iar principiul moral funda-
mental al democra]iei ne spune c\ ea este acea form\ de stat în care guvernul
poate fi destituit f\r\ v\rsare de sânge. Dictatura este rea din punct de vedere
moral, întrucât îi condamn\ pe cet\]enii statului, în pofida con[tiin]ei lor, în pofi-
da convingerii lor morale, s\ colaboreze cu r\ul, fie [i prin t\cere. Dictatura îl
priveaz\ pe om de r\spunderea sa moral\, f\r\ de care el nu mai este decât o
jum\tate sau chiar o miime de om.

(Karl Popper, Lec]ia acestui secol )
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POLITICA

SIR KARL RAIMUND POPPER
(1902–1994)

Acest filosof englez de origine
austriac\ este considerat unul dintre
cei mai importan]i filosofi ai [tiin]ei
din secolul al XX-lea ºi unul dintre
cei mai înver[una]i adversari ai to-
ta litarismului [i istoricismului (doc-
trina potrivit c\reia istoria omenirii
este guvernat\ de legi istorice
obiec tive a[a cum natura este guver-
nat\ de legi naturale). A fost `nnobi-
lat `n 1965, iar `n 1982 a primit titlul
Companion of Honour.

Lucr\ri principale:
� Cunoa[terea obiectiv\
� Logica cercet\rii
� Mizeria istoricismului 
� Sinele [i creierul s\u
� Societatea deschis\ [i du[manii ei 
� Universul deschis.

Termenul „democra]ie”, care în -
seam n\ „puterea poporului”, repre -
zint\ totu[i un pericol. Orice om 
din popor [tie c\ de fapt el nu are
pute rea [i de aceea are impresia c\
demo cra]ia este o mare în[el\torie.
Aici se afl\ pericolul. E important s\
se înve]e din [coal\ c\ termenul
„demo cra]ie”, începând cu demo -
cra]ia atenian\, define[te în mod
tradi]ional o constitu]ie menit\ s\
împiedice o dictatur\, o tyrannis. 

(Karl Popper)



� CRITICA DEMOCRAÞIEI

Nu este deloc necesar ca un om care critic\ democra]ia [i institu]iile demo-
cratice s\ fie un du[man al lor, de[i este probabil ca atât democra]ii pe care îi 
critic\, cât [i antidemocra]ii care sper\ s\ profite de orice dezbinare din tab\ra de-
mocratic\, s\-l categoriseasc\ a[a. Exist\ o deosebire fundamental\ între o critic\
democratic\ a democra]iei [i o critic\ totalitar\ a acesteia. (...) Democra]ii care nu
pricep deosebirea dintre o critic\ prieteneasc\ a democra]iei [i o critic\ ostil\ a
acesteia sunt ei în[i[i p\trun[i de spirit totalitar. Totalitarismul, fire[te, nu poate
socoti prieteneasc\ nicio critic\, deoarece orice critic\ a unei asemenea autorit\]i
contest\ inevitabil însu[i principiul autorit\]ii.

(Karl Popper, Societatea deschis\ [i du[manii ei )

� SOCIETATEA ÎNCHIS| {I SOCIETATEA DESCHIS|

În cele ce urmeaz\, societatea magic\, tribal\ sau colectivist\ va fi numit\ 
societate închis\, iar societatea în care indivizii se confrunt\ cu decizii personale
societate deschis\. O societate închis\ în sensul deplin al cuvântului poate fi, pe
drept cuvânt, comparat\ cu un organism. A[a-numita teorie organic\ sau biolo-
gic\ a statului i se potrive[te în mare m\sur\. O societate închis\ seam\n\ cu o
ciread\ sau un trib prin faptul de a fi o unitate semiorganic\ ai c\rei membri sunt
]inu]i laolalt\ prin leg\turi semibiologice — de rudenie, convie]uire, participare la
eforturi comune, la primejdii comune, la bucurii [i necazuri comune. Aceasta este
înc\ un grup concret de indivizi concre]i, lega]i între ei (...) prin rela]ii fizice con-
crete, cum sunt atingerea, adulmecarea [i vederea (...) într-o societate deschis\
mul]i oameni se str\duiesc s\ urce pe scara social\ [i s\ ia locurile altora. Aceasta
poate s\ duc\, de exemplu, la un fenomen social atât de important, cum este lupta
de clas\. Celulele sau ]esuturile unui organism, despre care se spune câteodat\
c\ ar corespunde membrilor unui stat, pot eventual s\ concureze pentru hran\;
dar nu exist\ vreo tendin]\ inerent\ din partea picioarelor de a deveni creier, 
sau din partea altor p\r]i ale corpului s\ devin\ stomac. (...) Ca urmare a pierderii
caracterului s\u organic, o societate deschis\ poate s\ devin\, treptat, ceea ce a[
numi o „societate abstract\”. Aceasta poate s\ piard\ într-o m\sur\ însemnat\ 
caracterul unui grup de oameni sau a unui sistem de asemenea grupuri concrete. 

(Karl Popper, Societatea deschis\ [i du[manii ei)
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Drepturile omului

1. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Avem nevoie de liber tate pentru a
împiedica statul s\ abuzeze de puterea sa [i avem nevoie de stat pentru a
împiedica abuzul de libertate” (Karl Popper).

2. Analizeaz\ într-un minieseu rolul criticii la adresa puterii politice [i a
ac]iunilor sale, pentru limitarea puterii statului [i protec]ia împotriva tira niei
(aspecte considerate de Popper ca fiind defini torii pentru democra]ie).

3. Elaboreaz\ [i argumenteaz\ un punct de vedere personal privind rela]ia
dintre democra]ie [i liberalism, plecând de la urm\torul text: „Chiar dac\
întreaga omenire, cu o singur\ excep]ie, ar fi de aceea[i p\rere [i doar o
singur\ persoan\ ar fi de p\rerea contrar\, omenirea n-ar fi mai
îndrept\]it\ s\ reduc\ la t\cere acea unic\ persoan\ decât ar fi îndrept\]it\
aceasta din urm\ s\ reduc\ la t\cere întreaga omenire” (John Stuart Mill).

Aplica]ii 

Madison, James (1751-1836) — unul
dintre autorii Constitu]iei SUA; al
patrulea pre[edinte american.

Dic]ionar

Activitate de grup

Acumularea tuturor puteri lor, le-
gis  lative, executive [i juridice, în ace-
lea[i mâini (...) poate fi considerat\
drept cea mai bun\ defini]ie a tiraniei.

(James Madison)

Organiza]i-v\ pe grupe de cinci-
[ase elevi.

� Folosi]i caracteristicile de mai
jos pentru a diferen]ia regimurile
democratice de cele nedemocra-
tice:
� puterea politic\ trebuie s\ slu-
jeasc\ poporul;
� principiul ordinii este supu ne -
rea absolut\ a indivizilor;
� orice m\sur\ este adecvat\ pen-
tru realizarea misiunii superioare
a statului;
� ordinea este un mijloc pentru
ca indivizii s\-[i poat\ urm\ri în
mod liber scopurile;
� cea mai eficient\ form\ de coor-
donare a activit\]ilor economice
este planificarea centralizat\;
� orice exprimare referitoare la
ac]iunile puterii trebuie s\ fie cen-
zurat\;
� guvernan]ii nu pot fi tra[i la
r\spundere;
� cet\]enii nu au acces la infor-
ma]iile de interes public;
� to]i oamenii sunt considera]i
egali în fa]a legii.
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Recapitulare
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POLITICA PLAN DE IDEI

I. Ce este filosofia politic\?
� originile, obiectul [i evolu]ia filosofiei politice
� preocup\ri principale ale filosofiei politice: 

� putere [i legitimitate
� idealul democratic

� valorile politice fundamentale: libertatea, dreptatea, 
egalitatea în fa]a legii.

II. Libertate [i responsabilitate social-politic\
� conceptul [i problema filosofic\ a libert\]ii
� doctrina liberului arbitru [i implica]iile ei
� corela]ii fundamentale: libertate-lege, libertate-determinare, libertate-constrânge -
re, libertate-autoritate politic\
� problema limitelor puterii.

III. Egalitate [i dreptate
� evolu]ia ideii de dreptate
� teorii clasice despre dreptate 

� rela]ia dreptate-virtute (Platon, Aristotel)
� forme fundamentale ale drept\]ii
� problema rela]iei dintre egalitate [i dreptate (Aristotel, Hayek, Rawls).

IV. Teorii politice moderne [i contemporane
� teoriile contractului social
� liberalismul

� problema limitelor puterii 
� conceptul de sfer\ privat\, proprie libert\]ii individuale

� principiul individualismului 
� colectivismul.

V. Drepturile omului
� semnifica]iile conceptului de drepturi ale omului
� promulgarea drepturilor omului
� principalele documente ale drepturilor omului
� problema asigur\rii drepturilor [i problema interven]ionismului puterii politice.

VI. Idealul democratic
� conceptul de democra]ie
� principiul separ\rii puterilor
� diferen]a dintre democra]ie [i totalitarism
� rela]ia dintre democra]ie [i libert\]ile individuale
� rolul criticii în democra]ie.



Evaluare
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1. Analizeaz\ problema libert\]ii în raport
cu armonia universal\.

2. Prezint\ ideile principale ale doctrinei
liberului arbitru [i critica acesteia f\cut\ de
Nietzsche. Arat\ dac\ e[ti sau nu de acord
cu aceasta din urm\.

3. Elaboreaz\ un text de 5-7 rânduri în
care s\ corelezi conceptele: determinism,
fatalism, libertate.

4. Analizeaz\ comparativ dou\ concep]ii
diferite despre libertate.

5. Indic\, în contextul teoriilor contractu-
lui social, principalele diferen]e dintre liber-
tatea natural\, specific\ st\rii naturale, [i 
libertatea comun\, specific\ st\rii sociale.

6. Analizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a 
ur m\ torului text: „Un popor este liber, orice
form\ ar avea guvern\mântul s\u, atunci când
în cel care îl guverneaz\ nu vede deloc omul,
ci organul legii” (Jean-Jacques Rousseau).

7. Elaboreaz\ un text în care s\ corelezi
conceptele dreptate [i societate bun\.

8. Indic\ principalele forme ale drept\]ii,
precizând totodat\ criteriile folosite pentru
diferen]ierea lor.

9. Prezint\ [i analizeaz\ o concep]ie des -
pre rela]ia dintre dreptate [i egalitate.

10. Care crezi c\ este cel mai bun criteriu
pentru realizarea drept\]ii distributive?
Argu menteaz\-þi punctul de vedere. 

11. Indic\ principalele teze ale teoriilor
contractului social. Compar\ aceste teze cu
cele specifice liberalismului.

12. Analizeaz\ problema legitimit\]ii 
pu terii în contextul teoriilor contractului
social.

13. Prezint\ semnifica]iile principale ale
conceptelor: drepturi ale omului, drepturi
na tu rale, drepturi pozitive, drepturi negative.

14. Care crezi c\ este cel mai important
temei al legitimit\]ii puterii în lumea con-
temporan\?

15. Prezint\, pornind de la surse media-
tice, un caz de înc\lcare a drepturilor omului.
Analizeaz\ acest caz [i propune o strategie
pentru rezolvarea lui [i pentru prevenirea în
viitor a unor situa]ii similare. 

16. Elaboreaz\ un eseu liber cu privire la
una dintre urm\toarele teme: a) rolul criticii
în democra]ie; b) respectarea drepturilor
omului; c) raportul dintre stat [i cet\]eni.

17. Cite[te cu aten]ie urm\torul text: 
„A[ fi vrut ca nimeni în stat s\ nu se poat\

socoti mai presus decât legea [i ca nimeni s\
nu poat\ obliga statul s\ recunoasc\ o ac]i u -
ne f\cut\ în afara legii; c\ci, oricare ar fi
alc\tuirea unui guver n\mânt, dac\ acolo
exist\ un singur om care nu este supus legii,
to]i ceilal]i sunt în mod necesar la discre]ia
lui; iar dac\ exist\ un [ef na]ional [i un [ef
str\in, oricum [i-ar împ\r]i între ei autori-
tatea, este cu neputin]\ ca [i unul, [i cel\lalt
s\ fie asculta]i cum se cuvine [i ca statul s\
fie bine guvernat.” (Jean-Jacques Rousseau).

Comenteaz\ textul, având în vedere
urm\toarele cerin]e: a) identificarea proble -
melor pe care le abordeaz\; b) iden tifi carea
[i prezentarea solu]iilor sus]i nute de autor;
c) indica rea si caracterizarea unei concep]ii
alternative în leg\tur\ cu una dintre proble -
me respective; e) analiza comparativ\ a celor
dou\ con cep]ii; f) prezentarea [i argumen -
tarea unui punct de vedere personal.
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1. Identificã în fragmentele de mai sus teme ale gândirii politice.
2. Analizeazã modul în care aceastã abordare este diferitã faþã de cea speci-

ficã filosofiei.

Aplica]ii 

GEORGE ORWELL,
Ferma Animalelor

Tovarãºi, zise el, sunt convins cã fiecare, dintre animalele de aici apreci-
azã sacrificiul fãcut de tovarãºul Napoleon, care ºi-a asumat aceastã muncã
suplimentarã. Nu vã închipuiþi, tovarãºi, cã este o plãcere sã conduci!
Dimpotrivã, este o profundã ºi dificilã responsabilitate. Nimeni nu este mai
convins ca tovarãºul Napoleon cã toate animalele sunt egale. N-ar fi decât
foarte fericit sã vã lase sã luaþi singure hotãrârile. Dar uneori s-ar putea sã
luaþi hotãrâri greºite, tovarãºi, ºi atunci unde am ajunge? (...) 

Dacã tovarãºul Napoleon spune aºa, trebuie sã fie adevãrat. ªi, de atunci
înainte, el adoptã ºi lozinca „Napoleon are întotdeauna dreptate”, în plus faþã
de deviza lui personalã „O sã muncesc mai mult”. (...) 

Despre Napoleon nu se mai vorbea niciodatã simplu, cu „Napoleon”.
Despre el se spunea întotdeauna, cu emfazã, „Conducãtorul nostru, tovarãºul
Napoleon”, iar porcilor le plãcea sã inventeze, pentru el, titluri, cum ar fi:
Pãrinte al Tuturor Animalelor, Teroare a Omenirii, Protector al Comunitãþii
Ovine, Prieten al Rãþuºtelor. În discursurile lui, Squealer vorbea, cu lacrimile
scurgându-i-se pe obraji, despre înþelepciunea lui Napoleon, despre bunãtatea
sufletului sãu ºi despre profunda iubire pe care o arãta animalelor de pretutin-
deni, în primul rând ºi în mod special animalelor nefericite care mai trãiau
încã în ignoranþã ºi sclavie la celelalte ferme. Devenise un obicei sã i se
atribuie lui Napoleon meritul pentru orice acþiune încununatã de succes ºi
pentru fiecare strop de soartã mai bunã. Adeseori, se auzea câte o gãinã
spunând alteia: „Sub îndrumarea Conducãtorului nostru, tovarãºul Napoleon,
am ouat cinci ouã în ºase zile”, sau douã vaci bucurându-se cã beau apã din
iaz ºi exclamând: „Mulþumitã conducerii tova rãºului Napoleon, ce gust exce-
lent are aceastã apã!” Sentimentul general de la fermã era bine exprimat 
într-un poem intitulat „Tovarãºe Napoleon”, compus de Minimus ºi care suna
astfel: 

Napoleon aprobã acest cântec ºi dispuse sã fie copiat pe peretele hamba -
rului cel mare, la celãlalt capãt faþã de cele ªapte Precepte. Poemul era domi-
nat de un portret al lui însuºi, din profil, executat de Squealer cu vopsea albã.

„Pãrinte al copiilor, 
Izvor al bucuriilor, 
Stãpân care ne dã hrana! 
O, cum mi-e sufletul un con 
De foc, dacã mã uit cu dor 
La ochiu-þi calm, poruncitor, 

Precum un soare fãrã nor, 
Tovarãºe Napoleon! 
De la tine noi toþi primim 
Tot ce din inimã dorim, (...)
Tu ne veghezi ca un tãtic, 
Tovarãºe Napoleon! (...)

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E
FILOSOFIE {I LITERATUR| 
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GEORGE ORWELL
(1903–1950)

George Orwell este pseudoni -
mul lite rar al lui Eric Blair, scriitor
englez. Este autorul a dou\ romane
celebre în care critic\ totalitarismul
[i ideologia autoritarist\, respectiv
societ\]ile distopice (bazate pe
diverse forme de opresiune sau de
control social): Ferma animalelor
(1945) [i O mie nou\ sute optzeci [i
patru (1949).  

Alte lucr\ri: 
� Fiica preotului 
� Omagiu Cataloniei 
� Vagabond prin Paris [i Londra
� Zile birmaneze. 



capitolul 4

Giuseppe Arcimboldo 
(1527–1593),
Bibliotecarul (detaliu)

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� sã identifici unele 
concepte ºi categorii 
specifice teoriei cunoaºterii;

� sã compari soluþiile 
propuse de diferite 
concepþii filosofice 
problemelor specifice cunoaº-
terii umane;

� sã caracterizezi 
premi sele presupuse 
de o poziþie filosoficã 
în gnoseologie.

Opinie [i cunoa[tere. 
Problema întemeierii cunoa[terii

Forme de cunoa[tere [i tipuri de adev\r

Adev\r [i eroare

Limbaj [i cunoa[tere

CUNOA{TEREA
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CUNOA{TEREA

PROBLEMA CUNOA{TERII

TEORIA CUNOA{TERII ~N ANTICHITATE

Întrebãrile privind natura, întinderea ºi limitele cu noaºterii omeneºti nu
sunt solidare cu apariþia filosofiei. Întrebãri precum Cât cunoaºtem? Cum
cunoaº tem? Cum decidem dacã cunoaºtem sau nu? Cum putem respinge
scepticismul? Care este valoarea cunoºtinþelor noastre? etc. au apãrut
dupã ce filosofii au încercat sã rãspundã la întrebarea Ce este? (Ce existã
cu adevãrat?). 

În perioada clasic\ a filosofiei grece[ti, cea mai important\ contribu]ie
la formularea problemei cunoa[terii apar]ine sofi[tilor (a doua jum\tate a
secolului al V-lea î.Hr.).

Ei au acordat o mare importanþã studiului omului ca fiinþã individualã,
metodei inductive, experienþei, criticii convenþiilor ºi dogmelor filosofice.
Printre acestea din urmã aveau în vedere existenþa unei realitãþi situate
dincolo de aparenþe, inaccesibilã simþurilor, dar posibil de cunoscut cu aju-
torul raþiunii. În general, sofiºtii au accentuat finalitatea practicã a filosofiei
ºi relativismul (binele, rãul, adevãrul, falsul nu sunt absolute, deoarece la
originea lor se aflã obiceiuri ºi credinþe cât se poate de diferite). 

Pentru Protagoras, de pildã, nu existã nicio diferenþã între ceea ce este
ºi ceea ce apare. Existã doar lumea fenomenelor ºi despre aceasta nu
putem avea decât opinii. Acestea sunt în mod inevitabil schimbãtoare de
la o epocã la alta, de la o comunitate la alta, deci relative. În plus, întrucât
„omul este mãsura tuturor lucrurilor: a celor ce sunt cã sunt ºi a celor ce
nu sunt cã nu sunt”, tot ce þine de lumea omului — cunoaºterea, etica, lim-
ba jul, acþiunea politicã etc. — va fi pe mãsura lui sau, cum ar spune 
Friedrich Nietzsche, „omenesc, prea omenesc”.

În unele dintre dialogurile sale (Republica, Sofistul, Theaitetos),
Platon formuleazã o serie de teze asupra adevãrului ºi falsului, a naturii
cunoaºterii, a posibilitãþii ºi cãilor de a cunoaºte ceea-ce-este. El distinge
între o cunoaºtere deplinã, a Formelor sau Ideilor, ºi opinie, între raþiune
(facultatea prin care cunoaºtem realitatea autenticã) ºi sim þuri (care ne
oferã doar o cvasicunoaºtere). Definiþia cunoaºterii, pe care o formuleazã
Socrate la un moment dat în dialogul Theaitetos, va sta la baza aºa-numitei
analize clasice a cunoaºterii.

Aristotel va consacra singura teorie definiþionalã a adevãrului, potrivit
cãreia acesta reprezintã corespondenþa dintre enunþurile noastre ºi reali-
tate (teoria corespondenþei). 

PERIOADA MODERN| {I CONTEMPORAN|

În epoca modernã, se acutizeazã disputele dintre gânditorii care cre-
deau cã raþiunea este sursa ultimã a cunoºtinþelor noastre (raþionaliºtii) ºi
cei care considerau cã simþurile sau experienþa reprezintã o asemenea
sursã (empiriºtii). Filosofi precum René Descartes, Baruch Spinoza,
Gottfried Wilhelm Leibniz, John Locke sau David Hume au avut o 

Nu exist\ nimic.
Chiar dac\ ar exista, 
nu ar putea fi cunoscut.
Chiar dac\ ar putea fi cunoscut,
n-ar putea fi exprimat.

Sofi[tii au fost filosofi, oratori, politi-
cieni din secolul al V-lea `.Hr., care se
considerau mae[tri ai virtu]ii. Erau
profesori ambulan]i care, nefiind
lega]i de o anumit\ cetate, îi înv\]au,
în general pe tineri, în schimbul unei
retribu]ii, arta argument\rii ra]ionale.
Cei mai cunoscu]i sunt: Protagoras
(ini]ia torul mi[c\rii sofis te), Gorgias,
Prodicos, Callicles.  

Info

� Argumenteaz\ pro sau con-
tra în raport cu una dintre
aces te teze (formulate de
sofistul Gorgias).
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contri buþie însemnatã la dezvoltarea celor douã curente epistemologice
clasice ºi, în general, la dezvoltarea teoriei cunoaºterii. 

Prin Critica raþiunii pure (1783), Immanuel Kant oferã una dintre cele
mai importante analize ale cunoaºterii omeneºti din întreaga istorie a
gândirii. Filosoful german este cunoscut pentru dezvoltarea unor teme
ale predecesorilor — analitic-sintetic, a priori-a posteriori —, dar mai ales
pentru revoluþia copernicanã, care era menitã sã rezolve problemele
metafizicii, angajând-o „pe drumul sigur al ºtiinþei”. Prin ideea cã obiec -
tele trebuie sã se orienteze dupã cunoaºterea noastrã, nu invers, rolul de
filosofie primã, pe care ontologia îl avea din Antichitate, va fi cedat teoriei
cunoaºterii. 

Ulterior, sunt formulate teoriile criteriale ale adevãrului (teoria prag-
matistã a adevãrului ºi teoria adevãrului-coerenþã), se dezvoltã cercetãrile
privind întemeierea cunoaºterii (deosebindu-se între fundaþionalism ºi
coerentism) ºi cele privind cunoaºterea ºtiinþificã (natura acesteia, dife-
renþa ei faþã de cunoaºterea comunã, progresul cunoaº terii ºtiinþifice,
rolul ipotezelor ºi al teoriilor etc.). Unul dintre cei mai cunoscuþi ºi influ-
enþi epistemologi din secolul al XX-lea a fost Karl Popper. Pentru el, 
teoria cunoaºterii este principalul domeniu al cercetãrii filosofice.
Problema fundamentalã nu mai este însã aceea a surselor cunoaºterii,
cum se întâmpla în epistemologia clasicã, ci a valorii acesteia. În acest
context, filosoful englez subliniazã failibilismul, ideea cã nu putem atinge
niciodatã o certitudine deplinã în cunoaºtere, cã adevãrurile noastre sunt
inevitabil nesigure. Prin urmare, ºtiinþa însãºi nu mai poate fi înþeleasã
drept o acumulare continuã de adevãruri, ci un demers continuu de detec -
tare ºi eliminare a erorilor, fundamentat pe criti ca raþionalã a ipo te ze lor ºi
teoriilor ºtiinþifice, pe efortul cercetãtorilor de a falsifica, de a supune unor
teste din ce în ce mai severe chiar ºi proprii le rezultate epistemice.

PROBLEMA RELAÞIEI LIMBAJ-CUNOAªTERE

În cadrul filosofiei analitice, sunt abordate probleme privind limbajul,
în special modul în care acesta contribuie sau este un obstacol pentru
cunoaºtere, un instrument al adevãrului sau, dimpotrivã, o sursã a difi-
cultãþilor ºi erorilor noastre.

Supozi]ia principal\ este aceea c\, în forma ei cea mai elevat\,
cunoa[terea este un ansamblu de enun]uri adev\rate [i întemeiate,
respectiv demersul prin care încerc\m s\ ob]inem asemenea enun]uri.
Discursivitatea limbajului devine unul dintre cele mai importante aspecte
care sunt luate în considerare pentru analiza naturii [i a limitelor cunoa[ -
terii noastre, a capacit\]ii unei cunoa[teri discursive de a reda în mod
adecvat realitatea nondiscursiv\, nefragmentar\ la care se refer\. În acest
sens, natura limbajului, felul în care cuvintele exprim\ sau nu entit\]i
reale, tr\s\turile limbajului comun etc. sunt teme importante ale teoriei
cunoa[terii [i ale filosofiei în general. 

Dogmatism — în filosofie, pozi]ie
care const\ în convingerea c\ pot fi
cunoscute adev\ruri certe, definitive.
Epistemologie (gr. episteme — [tiin -
]\, logos — discurs, teorie) — teorie a
cunoa[terii [tiin]ifice. 
Gnoseologie (gr. gnosis — cunoa[ -
tere, logos — discurs, teorie) — teo-
ria cunoa[terii. Uneori este folosit ca
sinonim pentru epistemologie. 
Relativism — în filosofia cunoa[terii,
concep]ie care afirm\ c\ adev\rul
este relativ [i depinde de un punct de
vedere propriu subiectului, caracte-
ristic\ în Antichitate sofi[tilor [i
repre  zentan]ilor scepticismului.
Revolu]ie copernican\ — sintagm\
care denume[te schimbarea modului
de gândire sau revolu]ia propus\ de
Kant pentru a rezolva problema posi-
bilit\]ii metafizicii. 
Scepticism — atitudine prin care se
pune la îndoial\ posibilitatea cunoa[ -
terii; mi[care filosofic\ care s-a 
dezvol tat în Antichitate, ini]iat\ de
Pyrrhon. 

Dic]ionar

Admite c\ aceast\ entitate, ce ofer\
adev\rul pentru obiectele de cunos-
cut [i putin]a de a cunoa[te pentru
cunosc\tor este ideea Binelui.
Gânde[te-te la ea ca fiind cauza cu -
noa[ terii [i a adev\rului, în]eles 
ca obiect al cunoa[terii. (...) Este
drept ca acestea dou\ — adev\rul [i
cunoa[terea — s\ fie socotite asem\ -
n\toare Binelui, nefiind drept ca una
sau alta s\ fie socotite Binele, ci ran-
gul Binelui trebuie socotit vrednic de
o cinste mai înalt\.

(Platon)
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A cunoa[te înseamn\, în primul rând, a de]ine un adev\r, a fi în posesia
unei opinii sau idei adev\rate. Nicio opinie despre care [tim c\ este fals\
nu va fi considerat\ cunoa[tere. În acela[i timp, nici opiniile pe care le
consider\m adev\rate, dar în favoarea c\rora nu putem aduce nici un
temei sau nici o justificare, cum sunt cele bazate pe o ghicire inspirat\ sau
cele care rezult\ în urma unui ra]ionament incorect, nu vor fi considerate
cuno[tin]e. 

Cu alte cuvinte, trebuie s\ distingem între a avea o opinie [i a cunoa[te,
în]elegând astfel c\ diferen]iem între dou\ atitudini diferite sau chiar 
între cunoa[tere [i ceea ce în sensul deplin al cuvântului nu reprezint\
cunoa[tere.

În general, a avea o opinie înseamn\ a crede c\ un lucru, o situaþie etc.
este într-un anumit fel [i nu în altul. Este vorba de o atitudine mental\ fa]\
de a o anumit\ stare de lucruri (X crede c\ p, de pild\ X crede c\ P\mântul
este rotund), dar [i de exprimarea acesteia prin intermediul limbajului
(enun]ul p, prin care este exprimat\ opinia lui X, de pild\, enun]ul
„P\mântul este rotund”). Uneori, ceea ce crede X poate fi adev\rat [i X
poate avea bune temeiuri în acest sens. Alteori îns\, ceea ce crede X poate
fi fals [i/sau lipsit de temeiuri. În primul caz, spunem c\ X crede [i
cunoa[te deopotriv\; în cel de-al doilea, c\ el crede, este convins, dar nu
cunoa[te. 

Distinc]ia dintre opinie [i cunoa[tere are o lung\ tradi]ie filosofic\.
Xenofan, de pild\, credea c\ oamenii nu pot avea o cunoa[tere a Fiin]ei,
aceasta fiind rezervat\ zeilor. Ulterior, Democrit va diferenþia astfel:
„Exist\ dou\ forme ale cunoa[terii, cea autentic\ [i cea obscur\. Celei
obscure îi apar]in urm\toarele: vedere, auz, gust, pip\it. Cealalt\ form\
este îns\ cea autentic\, care este îns\ cu totul desp\r]it\ de prima”.

Mai târziu, Platon va dezvolta aceast\ distinc]ie gnoseologic\ în
leg\tur\ cu diferen]ierea ontologic\ dintre lumea sensibil\ (reprezentat\
de lucrurile umbre sau copii) [i lumea inteligibil\ (reprezentat\ de Forme
sau Idei). Pentru el, cunoa[terea autentic\ (gr. episteme) are ca obiect
„ceea-ce-este în felul în care este”. Aceasta apar]ine doar filosofului, cel
care vede lucrurile „în esen]a [i fiin]a lor neschimb\toare”. Numai el se
poate elibera de lumea aparen]elor, respectiv de acea form\ intermediar\
sau cvasicunoa[tere (gr. doxa), în care adev\rul este amestecat cu falsul.
Distinc]ia platonician\ se bazeaz\ atât pe statutul ontologic diferit al obiec -
telor proprii opiniei (obiectul sensibil, trec\tor, schimb\tor, pieritor) [i
[tiin]ei (obiectul inteligibil, nen\scut, nepieritor, ve[nic, mereu identic cu
sine), cât [i pe funcþiile diferite ale sim]urilor [i ra]iunii. Sim]urile pot duce
doar la o cunoa[tere failibil\, iar ra]iunea la o cunoa[tere infailibil\.

Distinc]ia dintre opinie [i cunoa[tere autentic\, a[a cum a fost elabo-
rat\ în filosofia tradi]ional\, implic\ faptul c\ acestea se pot raporta la unul
[i acela[i obiect: în leg\tur\ cu acela[i lucru putem avea o simpl\ opinie,
dar [i cunoa[tere. În acest sens, idealul cunoa[terii poate fi descris ca tre-
cere de la opinii (subiective) la cuno[tin]e cu valoare obiectiv\. 

Caravaggio (1571-1610), 
Toma Necredinciosul (detaliu)

Pentru Platon, oglindirile [i
reflexiile lucrurilor sensibile 
re pre zint\ ultimul nivel al realit\ -
]ii, cel mai aproape de nefiin]\.

� Pentru tine, a avea o opinie
înseamn\ a crede?

� Crezi c\ rela]ia dintre Forme
[i lucrurile-umbre poate fi în]e -
leas\ prin analogie cu rela]ia
dintre lucruri [i reflexii le aces-
tora? Prezint\ un puct de
vedere unitar.
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� {TIINÞÃ, NE{TIINÞÃ {I OPINIE

{tiin]a are ca obiect ceea-ce-este, adic\ a cunoa[te ceea-ce-este în felul în care
este? (...) Opinia, spuneam, are ca obiect opinarea? (...) Oare ea cunoa[te acela[i
lucru ca [tiin]a? Sau e cu neputin]\? (...) Dar este oare opinabilul ceea-ce-nu-este?
(...) Îns\ ceea-ce-nu-este ar trebui, pe drept, numit nu „ceva”, ci „nimic”. (...)
Necunoa[terea, deci, o vom raporta la ceea-ce-nu-este în chip necesar, iar la ceea-
ce-este vom raporta cunoa[terea? (...) Atunci nici ceea-ce-este, nici ceea-ce-nu-
este nu sunt opinabile? (...) Opinia n-ar fi, deci, nici necunoa[tere, nici
cunoa[tere? (...) Ar mai r\mâne de c\utat acel domeniu — pare-se — care par-
ticip\ la ambele — [i la ceea-ce-este [i la ceea-ce-nu-este, domeniu pe care, pe
drept, l-am putea numi, cu îndrept\]ire, „opinabil”. (...) Vom afirma deci c\ aceia
ce privesc multe lucruri frumoase, dar nu v\d frumosul însu[i [i nici nu sunt în
stare s\-l urmeze pe cel ce i-ar îndrepta c\tre el, c\, deopotriv\, cei care privesc
mul]imea faptelor drepte, dar nu [i dreptatea îns\[i [i la fel cu toate, vom afirma,
deci, c\ ace[ti oameni opineaz\ asupra tuturor lucrurilor, dar c\ nu [tiu nimic
legat de obiectul opiniilor lor? (...) Dar ce spui despre cei care privesc fiecare din-
tre aceste entit\]i care r\mân mereu la fel? Oare nu ace[tia sunt cei care [tiu [i
nu opineaz\? (...) Iar cei care îndr\gesc fiecare din ceea-ce-este trebuie numi]i
iubitori de în]elepciune [i nu iubitori de opinie? 

(Platon, Republica)

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ urm\toarele aser]iuni, referitoare la conceptele a avea o opinie
[i a cunoa[te: a) pot crede c\ un drum duce într-un anumit loc [i pot [ti
acest lucru; b) pot crede c\ P\mântul este rotund, f\r\ s\ [tiu îns\ acest
lucru.

3. Compar\ modul în care Platon distinge între opinie [i cunoa[tere [i urm\ -
toarele teze kantiene: a) opinia reprezint\ ceea ce nu are nici temeiuri
subiective, nici temeiuri obiective pentru a fi socotit adev\rat; b) convin-
gerea reprezint\ ceea ce are temeiuri subiective, dar nu [i temeiuri obiec-
tive pentru a fi socotit adev\rat; c) amândou\ se plaseaz\ la antipodul
cunoa[terii, fiind opuse fa]\ de ceea ce are atât temeiuri subiective, cât [i
temeiuri obiective pentru a fi socotit adev\rat.

4. Care este semnifica]ia filosofic\ a urm\torului enun]: „Nu cred c\ ea este
vinovat\, [tiu c\ este!”?

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Niciunul dintre zei nu este un
iubitor de cunoa[tere [i nu dore[te s\ fie un cunosc\tor, el chiar fiind
aceasta; a[a cum nimeni nu dore[te s\ aib\ ceea ce are, nici cunosc\torul
nu mai are nevoie de cunoa[tere. Pe de alt\ parte, nici necunosc\torii nu
sunt iubitori de cunoa[tere [i nu doresc s\ fie cunosc\tori. Pentru c\ toc-
mai în asta st\ r\ul necunoa[terii, în faptul c\ cineva care nu este înzestrat
cu minte [i, îndeob[te, nu este un om cu mari însu[iri socoate c\ nu-i
lipse[te nimic, iar cel care crede asta nici nu râvne[te s\ dobândeasc\ ceva
(…)” (Platon, Banchetul).

Aplica]ii 

Failibilism — în filosofia cunoa[terii,
concep]ie care afirm\ c\ suntem
supu[i erorii, c\ nu putem ajunge la
adev\ruri certe, stabilite o dat\ pen-
tru totdeauna.
Întemeiere — demersul prin care
aducem probe (temeiuri) pentru
sus]inerea faptului c\ un enun] este
adev\rat.

*
Anaxagoras din Clazomene (c. 500-
428 î.Hr.) — filosof grec. A afirmat c\
la baza existen]ei se afl\ un num\r
infinit de principii („semin]e”), care
au „forme, culori [i gusturi de orice
fel”, numite ulterior homeomeri. A
negat posibilitatea devenirii ca tre-
cere de la nefiin]\ la Fiin]\. 
Democrit (c. 460-380 î.Hr.) — filo sof
grec, contemporan cu Socrate. Este
fondatorul atomismului: tot ceea ce
exist\ este materie, compus\ din
atomi (elemente indivizibile) [i vid.
Xenofan (c.  570-475 î.Hr.) — filosof
grec din din Colofon (Ionia). A atacat
antropomorfismul religiei homerice:
„Dac\ boii [i caii (...) ar avea mâini,
(...) caii [i-ar desena chi puri de zei
asemenea cailor, boii asemenea
boilor”.

Dic]ionar

Noi nu [tim nimic în realitate, c\ci
adev\rul este în abis.

Democrit

Din cauza sl\biciunii sim]urilor, 
nu suntem în stare s\ deosebim
adev\ rul.

Anaxagoras



Problema `ntemeierii cunoa[terii

În dialogul Theaitetos, Socrate defineºte cunoa[terea drept „opinie
adev\rat\ înso]it\ de un temei ra]ional”. Aceastã definiþie a stat la baza
analizei clasice a cunoa[terii, care coreleaz\ în mod explicit opinia [i
cunoa[terea (aceasta din urm\ este un anumit tip de opinie), dar le ºi
separ\ (nu orice opinie reprezint\ cunoa[tere, ci numai acelea adev\rate
[i întemeiate). Sunt indicate aici cele trei condi]ii clasice ale cunoa[terii:
opinia, adev\rul [i întemeierea. Evident, nu este vorba de opinie în sensul
de atitudine mental\, ci în sensul de purt\tor al adev\rului.

Întemeierea (justificarea) este considerat\ drept condi]ie necesar\ a
cunoa[terii, în sensul c\ o opinie reprezint\ cunoa[tere numai dac\ este
întemeiat\, adic\ avem temeiuri în favoarea ei, respectiv a sus]inerii c\
opinia respectiv\ este adev\rat\. 

Întemeierea nu este îns\ [i o condi]ie a adev\rului unei opinii. Este
posibil s\ avem temeiuri pentru a crede c\ o opinie este adev\rat\ [i totu[i
s\ fie fals\. De pild\, opinia c\ Soarele [i celelalte planete se învârt în jurul
P\mântului a fost considerat\ la un moment dat bine întemeiat\. Prin
urmare, întemeierea [i failibilismul nu sunt incompatibile. 

În func]ie de modul în care se realizeaz\ întemeierea, aceasta poate fi
liniar\, în cazul în care toate enun]urile vor fi întemeiate prin raportare la
enun]uri de baz\ sau „fundamente ultime ale cunoa[terii” (care nu vor fi
întemeiate, la rândul lor, pe alte enun]uri), sau circular\, în cazul în care
enun]urile se sprijin\ unele pe altele, neexistând unele privilegiate. Cu
alte cuvinte, distingem astfel între funda]ionalism [i coerentism. Funda -
]ionalismul vede cunoa[terea noastr\ ca o piramid\, iar coerentismul ca o
plut\ care, pe ap\, nu poate fi schimbat\ decât scândur\ cu scândur\.

Unii filosofi resping îns\, în general, posibilitatea întemeierii. Karl
Popper, de pild\, referindu-se la cunoa[terea [tiin]ific\, consider\ c\ ]elul
acesteia poate fi atins f\r\ întemeierea ipotezelor [tiin]ifice. A[a-numitele
enun]uri de baz\ sunt adoptate prin decizie de c\tre comunitatea
cercet\torilor [i nu au un statut aparte, în sensul cã ar fi autovalidatoare,
întemeiate pe ele însele. În plus, nu pot fi întemeiate nici prin raportare la
alte enun]uri, cum ar fi cele care descriu faptele sau rezultatele obser -
va]iilor. Acestea din urm\ pot doar s\ ofere o confirmare a enun]urilor
noastre, dar nu una definitiv\. În acest sens, enun]urile vor fi doar corobo -
rate cu faptele, nu întemeiate. 

Pe de alt\ parte, întrucât nu vom fi niciodat\ siguri de adev\rul enun -
]urilor noastre, cunoa[terea, ca demers al apropierii de adev\r, va progre-
sa nu prin acumularea de cuno[tin]e, ci prin încercarea de a infirma
presupusele noastre cuno[tin]e. În acest sens, sarcina cercet\torului este
aceea de a elabora teste prin care s\ încerce falsificarea acestora. Dac\
vor rezista testelor, el nu va avea temeiuri s\ considere c\ sunt întemeiate
sau pe deplin adev\rate. Ipotezele [i teoriile care au rezistat testelor pot fi
considerate doar trepte în procesul apropierii de adev\r. {i tocmai acest
proces oblig\ la elaborarea unor teste din ce în ce mai severe. Numai o
asemenea atitudine critic\ ne poate asigura c\ ne vom apropia mai mult
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Funda]ionalism:
Sistemul cunoa[terii omene[ti
este asemenea unei piramide: 
la baz\ se afl\ „fundamentele
ultime ale cunoa[terii”, iar spre
vârf cuno[tin]ele care sunt
întemeiate pe acestea.

Coerentism:
Sistemul cunoa[terii omene[ti
este asemenea unei plute: 
aflându-ne pe ap\ (deci folosind
cuno[tin]ele noastre), nu putem
schimba întreaga plut\ 
dintr-odat\, ci doar scândur\ 
cu scândur\ (nu toate
adev\rurile dintr-odat\).

� Care dintre cele dou\ ima-
gini (metafore) crezi c\ re -
pre zint\ mai bine natura
cunoa[ terii?



de adev\r, c\ vom elabora ipoteze [i teorii care s\ reprezinte aproximãri
mai bune ale acestuia. Critica, nu întemeierea, este mijlocul adecvat ]elu-
lui cunoa[terii: a ne apropia de adev\r [i a elimina eroarea.

� OPINIA ADEVÃRATÃ

Diotima: Ar trebui s\ [tii c\ a socoti adev\rat un lucru f\r\ a putea s\-i
dovede[ti adev\rul nu înseamn\ nici [tiin]\ (cum s\ existe [tiin]\ f\r\ dovad\?),
nici ne[tiin]\ (cum s\ fie ne[tiin]\ ceva ce nimere[te peste adev\r?). P\rerea ade -
v\rat\ este tocmai cunoa[terea despre care vorbeam: ceva care se afl\ între
în]elegere [i ne[tiin]\. 

(Platon, Banchetul)

� TEORIA FALSIFICABILITÃÞII

Toat\ activitatea [tiin]ific\ este orientat\ spre cre[terea cunoa[terii obiective.
(...) Munca noastr\ este failibil\, ca orice munc\ omeneasc\. Facem mereu
gre[eli [i exist\ standarde la nivelul c\rora putem s\ nu ne ridic\m — standarde
de adev\r, de con]inut, de validitate etc. Limbajul, formularea problemelor,
apari]ia unor noi probleme situa]ie, teoriile concurente, critica reciproc\ prin
intermediul argumentului — toate acestea sunt mijloace indispensabile pentru
cre[terea cunoa[terii [tiin]ifice. (...) Oamenii de [tiin]\ încearc\ s\-[i elimine teo-
riile false (…). 

(Karl Popper, Subiectiv versus obiectiv în cunoa[tere)

Modul în care cunoa[terea progreseaz\ [i, în primul rând, cunoa[terea
[tiin]ific\, se face prin anticip\ri neîntemeiate ([i care nu pot fi în principiu înte-
meiate), prin presupuneri, prin încerc\ri de rezolvare a problemelor, prin conjec-
turi. Aceste conjecturi sunt sub un control critic, [i anume, prin tentative de infir-
mare care includ teste critice severe. Ele pot supravie]ui acestor teste, dar nu pot
fi niciodat\ întemeiate definitiv. (...) Critica conjecturilor este de o importan]\
hot\râtoare (...) chiar [i infirmarea unei teorii — adic\, a oric\rei încerc\ri seri -
oase de a rezolva o problem\ — este întotdeauna un pas înainte care ne duce mai
aproape de adev\r. Acesta este modul în care putem înv\]a din propriile gre[eli. 

(Karl Popper, Conjecturi [i infirm\ri)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Dac\ cineva ajunge la o concluzie
adev\rat\, f\r\ a ap\rea c\ are o baz\ adecvat\ pentru ea, suntem înclina]i
s\ spunem c\, de fapt, nu cunoa[te” (Alfred J. Ayer).

2. Fie urm\torul argument prezentat în 1963 de c\tre Edmund Gettier:
„Smith [i Jones au candidat pentru aceea[i slujb\. Smith e întemeiat s\
cread\ c\: a) Jones va ob]ine slujba [i b) Jones are zece monede în buzu-
nar. Pe baza lui a) [i b), Smith trage concluzia: c) persoana care va c\p\ta
sluj ba are zece monede `n buzunar. Dar dup\ cum se va dovedi c\ stau
lucrurile, Smith însu[i va c\p\ta slujba. În plus, se întâmpl\ ca [i el s\ aib\
zece mo-nede în buzunar. Astfel, de[i Smith are temeiuri pentru a crede
propozi]ia adev\rat\ (c), Smith nu cunoa[te (c)”. Determin\ raportul din-
tre acest argument [i analiza clasic\ a cunoa[terii. 

Aplica]ii 

Conjectur\ — p\rere bazat\ pe ipo te -
ze sau pe presupuneri; supozi]ie;
prezum]ie.
Intui]ie — în sens general, sesizare
direct\ a unui obiect sau fapt, form\ a
cunoa[terii nemijlocite. În filosofia lui
Bergson, timpul „real” este tr\it ca
durat\ [i sesizat numai prin intui]ie
(nu prin sim]uri sau intelect).

*
Ayer, Alfred Jules (1910-1989) —
filosof britanic.
Bergson, Henri-Louis (1859-1941) —
filosof francez, laureat al Premiului
Nobel pentru literatur\ (1928). 
Gettier, Edmund (n. 1927) — filo sof
american.

Dic]ionar

Diotima este un personaj în dia-
logul Banchetul, femeia în]eleapt\
din Mantineia, care îi reveleaz\ lui
Socrate înv\]\turile referitoare la
adev\ratul Eros [i la „adev\rata
Frumuse]e”, aceasta nefiind supus\
na[terii [i pieirii, nesporind [i
nemic[orându-se, având ,,în ve[nicia 
ei mereu aceea[i form\”. La aceast\
Frumuse]e — adic\ la Ideea de
Frumos — se poate ajunge urcând
treapt\ cu treapt\, pornind de la 
frumu se]ile „din lumea noastr\ pieri-
toa re”. 

Unii autori consider\ c\ nu este un
personaj real, ci unul creat de Platon
pentru a-[i expune propriile idei.

Info



Problema întemeierii 
[i problema surselor cunoa[terii

Mult\ vreme, filosofii au crezut c\ întemeierea este solidar\ cu origi -
nea cuno[tin]elor noastre: dac\ [tim care este originea unei cuno[tin]e
sau c\ile pe care a fost ob]inut\ ne putem da seama dac\ este bine înteme -
iat\ sau nu, dac\ este sau nu o cuno[tin]\ autentic\. Democrit, de pild\,
ar\ta c\ prin sim]uri nu putem ob]ine decât o cunoa[tere obscur\, în vreme
ce prin intelect sau ra]iune ajungem la o cunoa[tere autentic\.

De[i diferen]ierea între dou\ surse diferite ale cunoa[terii, respectiv
între sim]uri [i ra]iune, era f\cut\ înc\ din Antichitate, abia în epoca mo -
dern\ se vor contura clar dou\ curente epistemologice opuse: empirismul
[i ra]ionalismul. 

Pentru empiri[ti (John Locke, David Hume), cunoa[terea noastr\
provine în întregime din experien]\ sau, oricum, aceasta este sursa ultim\
a cuno[tin]elor noastre. John Locke ar\ta c\ mintea noastr\ este la
na[tere „ca o coal\ alb\ de hârtie, pe care nu st\ scris nimic”, ceea ce
înseamn\ c\ nu exist\ idei înn\scute, adic\ idei la care nici sim]urile, nici
ra]iunea s\ nu contribuie în niciun fel. Abia ulterior, prin observa]ia
îndreptat\ „fie spre obiectele exterioare sensibile, fie spre procesele
l\untrice ale min]ii noastre” sunt procurate „toate elementele gândirii”.
Altfel spus, primele elemente ale cunoa[terii noastre rezult\ din ac]iunea
lucrurilor exterioare asupra sim]urilor. În plus, ideile care iau na[tere f\r\
interven]ia intelectului sunt sigure. Eroarea survine abia atunci când
intervine intelectul, prelucrând ideile primite de la sim]uri.

În schimb, pentru ra]ionali[ti (René Descartes, Baruch Spinoza,
Gottfried Wilhelm Leibniz), ra]iunea este sursa ultim\ a cunoa[terii au-
tentice. Spinoza ar\ta c\ numai ra]iunea poate cunoa[te lucrurile „a[a 
cum sunt în ele însele”, în vreme ce sim]urile ne pot oferi doar o
cunoa[tere „mutilat\ [i confuz\”. În general, ei credeau c\ numai adev\ -
rurile care î[i au sursa în ra]iune [i f\r\ amestecul sim]urilor sunt sigure.
Dac\ sim]urile intervin în cuno[tin]ele noastre, putem fi siguri c\ acestea
sunt supuse erorii. Ei recuno[teau îns\ c\ nu putem reduce cunoa[terea
noastr\ numai la ceea ce ne ofer\ ra]iunea. Pe de alt\ parte, credeau c\
exist\ idei înn\scute. Descartes, de exemplu, argumenta c\ Dumnezeu
însu[i a s\dit în mintea noastr\ înc\ de la na[tere ideea Lui ca Fiin]\ 
absolut perfect\. 

Karl Popper considera c\ întrebarea curentelor epistemologice clasi-
ce — Care este sursa ultim\ a cunoa[terii: intelectul sau sim]urile? — este
p\truns\ ,,în mod v\dit de un spirit autoritar”. În plus, el contest\ legitimi -
tatea acestei întreb\ri, afirmând c\, în realitate, nu exist\ surse ideale ale
cunoa[terii, care s\ nu conduc\ la eroare [i c\rora ne-am putea adresa „ca
unei supreme cur]i de apel”. În consonan]\ cu teoria falsifica]ionist\ a
adev\rului, filosoful britanic propune înlocuirea întreb\rii clasice cu
urm\ toarea: Cum putem spera s\ detect\m [i s\ elimin\m eroarea?
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Karl Popper folose[te sintagma
„teoria g\le]ii” pentru punctul de
vedere obi[nuit potrivit c\ruia ipote -
zele iau na[tere din observa]ii, prin
asociere [i gene ralizare. Îi opune „teo-
ria reflectorului”: întotdeauna obser-
va]iile noas tre sunt precedate de
ipoteze sau a[tept\ri.

Info

BARUCH (BENEDICT) SPINOZA
(1632–1677)

Filosof olandez a c\rui filosofie
este centrat\ pe ideea de Dumnezeu,
dar `ntr-o ma nie r\ panteist\. În Etica
(1674), argumen teaz\ identitatea
dintre Dumnezeu [i Natur\ (Deus
sive Natura). A vorbit despre trei
genuri diferite ale cunoa[ terii, cel
mai important fiind „cunoa[ terea
clar\ [i distinct\” sau „[tiin]a intu-
itiv\”, prin care cunoa[ tem fiecare
lucru ca decurgând din natura
divin\ în mod necesar. Omul care
tr\ie[te sub primatul ra]iunii
cunoa[te ordinea lucrurilor [i este
cu adev\rat liber.

Lucr\ri principale: 
� Etica
� Tratat teologico-politic.



� CUNOA{TEREA PROVINE DIN EXPERIENÞÃ

Toate ideile vin pe calea senza]iei sau a reflec]iei. S\ presupunem, deci, c\
mintea este oarecum ca [i o coal\ alb\ de hârtie, pe care nu st\ scris nimic, c\ e
lipsit\ de orice idee; cum ajunge ea s\ fie înzestrat\? (...) De unde are ea toate ele-
mentele ra]iunii [i ale cunoa[terii? La aceasta eu r\spund într-un cuvânt: din expe-
rien]\. Pe aceasta se sprijin\ cunoa[terea noastr\ [i din aceasta provine în cele
din urm\ ea îns\[i. 

Observa]ia noastr\, îndreptat\ fie spre obiectele exterioare sensibile, fie spre
procesele l\untrice ale min]ii noastre, pe care le percepem [i asupra c\rora
reflect\m, este ceea ce procur\ intelectului toate elementele gân dirii. Acestea
dou\ sunt izvoarele cunoa[terii, de unde se nasc ideile pe care le avem sau pe
care le putem avea în chip natural. 

(John Locke, Eseu asupra intelectului omenesc)

� CUNOA{TEREA SE BAZEAZÃ PE RAÞIUNE

C\ci, în sfâr[it, fie c\ suntem treji, fie c\ dormim, nu trebuie niciodat\ s\ ne
l\s\m convin[i decât de eviden]a ra]iunii noastre. {i trebuie subliniat c\ spun: de
ra]iunea noastr\ [i nu de imagina]ia noastr\ sau de sim]urile noastre. Dup\ cum,
de[i vedem soarele foarte clar, nu trebuie s\ deducem de aici c\ el are m\rimea
pe care o vedem; [i ne putem închipui în mod foarte distinct un cap de leu a[ezat
pe trupul unei capre, f\r\ a trebui s\ conchidem, din aceast\ pricin\, c\ ar exista
în lume o himer\; c\ci ra]iunea nu ne spune c\ ceea ce vedem sau ne închipuim
astfel este adev\rat. Dar ea ne spune neap\rat c\ toate ideile sau no]iunile noas-
tre trebuie s\ aib\ un temei de adev\r; c\ci nu ar fi cu putin]\ ca Dumnezeu, care
este în totul perfec]iune [i adev\r, s\ le fi pus în noi f\r\ ca ele s\ fie adev\rate. 

(René Descartes, Discurs despre metod\) 
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1. Pentru Karl Popper, întrebarea specific\ epistemologiei clasice reprezint\
o „alternativ\ stupid\”, ca [i întrebarea din filosofia politic\ — „Cine tre-
buie s\ ne conduc\: capitali[tii sau muncitorii?” — care ar trebui înlocuit\
cu întrebarea: „Cum ne putem organiza institu]iile politice în a[a fel încât
conduc\torii r\i sau incompeten]i s\ nu poat\ d\una prea mult?”. Anali -
zeaz\ semnifica]ia filosofic\ a acestui punct de vedere.

2. Ce sugereaz\ un enun] de genul „Este adev\rat ce a spus X, pentru c\ el
nu minte niciodat\”?

3. Crezi c\ libertatea de expresie [i cerin]a întemeierii enun]urilor noastre
sunt incompatibile? Argumenteaz\-]i punctul de vedere.

4. Argumenteaz\ dac\ urm\torul text apar]ine unui ra]ionalist sau unui
empirist: „M\ opun acestei axiome admise printre filosofi, c\ nimic nu este
în suflet care nu provine din sim]uri. C\ci trebuie s\ except\m sufletul [i
afec]iunile sale”.

5. Elaboreaz\ un eseu în care s\ corelezi conceptele ra]ionalism, empirism,
idei înn\scute, cunoa[tere, întemeiere pornind de la textul lui Platon de pe
coloana al\turat\. 

Aplica]ii 

Experien]\ — (în contextul discu]iilor
despre sursele cunoa[terii): ceea ce
ne ofer\ sim]urile, ansamblul datelor
senzoriale sau al impresiilor sensibile.
Inneism — concep]ie potrivit c\reia
exist\ idei înn\scute, pe care le avem
în mintea noastr\ înc\ de la na[tere. 
Tabula rasa (lat. — tabl\ [tears\) —
sintagm\ folosit\ de empiri[ti pentru
a descrie intelectul nostru la na[tere:
în a[teptarea ideilor care ne vin din
experien]\, mintea noastr\ este goal\,
f\r\ idei înn\scute.

Dic]ionar

Ceea ce se nume[te înv\]are este
de fapt numai o reamintire (...) Noi
afirm\m c\ exist\ ceva numit egali-
tate, dar nu egalitatea unui b\] cu alt
b\], ori a unei pietre cu alt\ piatr\
(...) ci altceva dincolo de toate cazu -
rile concrete, egalitatea în sine (...)
cunoa[terea egalit\]ii în sine trebuie
s-o fi dobândit noi cumva înainte de a
începe s\ vedem, s\ auzim, s\ per-
cepem prin celelalte sim]uri.

(Platon)



FORME DE CUNOA{TERE 
{I TIPURI DE ADEV|R

Cunoa[terea nemijlocit\ [i cunoa[terea mijlocit\

Distinc]ia dintre cunoa[terea mijlocit\ [i cunoa[terea nemijlocit\ (sau
imediat\) este aceea dintre cuno[tin]ele întemeiate pe alte cuno[tin]e
(adic\ derivate) [i cele care nu sunt întemeiate în acest fel (adic\ primare),
de exemplu, dintre o idee ob]inut\ pe baza unui ra]ionament [i o idee care
exprim\ ceea ce percep sau gândesc într-o anumit\ împrejurare. 

O asemenea distinc]ie implic\ ideea c\ nu are sens sã cerem temeiuri
sau justific\ri pentru toate cuno[tin]ele noastre. Unele dintre ele sunt
ob]inute în mod direct, nemijlocit, întemeindu-se, altfel spus, pe ele 
însele. Platon, de pild\, credea c\ sufletele noastre, înaintea acestei vie]i
p\mânte[ti, au avut o cunoa[tere direct\ a Ideilor, la care putem reveni
prin reamintire. René Descartes considera cã avem o cunoa[tere ne-
mijlocit\ a noastr\ ca fiin]e cuget\toare sau a lui Dumnezeu ca Fiin]\ 
perfect\. Ne putem întreba de ce avem aceste idei înn\scute, dar nu
putem pune la îndoial\ faptul c\ acestea sunt adev\rate. 

Existen]a unei cunoa[teri nemijlocite a fost contestat\ de numero[i
gânditori, argumentându-se c\ intui]iile, senza]iile noastre, judec\ ]ile
despre datele sim]urilor etc. — propuse ca exemple de cunoa[tere nemi-
jlocit\ — nu reprezint\ în fapt cunoa[tere. 

Bertrand Russell a formulat o distinc]ie apropiat\, între luare la cuno[ -
tin]\ (sau cunoa[tere direct\) [i descriere. În cazul celei dintâi, este vorba
de o rela]ie nemijlocit\ a subiectului cu obiectul (când v\d sala de clas\
iau cuno[tin]\ prin vedere, nemijlocit, cu sala de clas\). Descrie rea (sau
cunoa[terea prin atribuire de propriet\]i) reprezint\ cunoa[terea c\ un
lucru este într-un anumit fel [i se exprim\ prin enun]uri de genul „X este
ro[u” sau „X nu este francez”.

Cunoa[terea tacit\ [i cunoa[terea explicit\

În general, numeroase activit\]i umane se bazeaz\ pe un set de
cuno[tin]e neexplicitate, neexprimate sub forma unor enun]uri. De pild\,
un foarte bun buc\tar sau un pilot experimentat de]ine o serie de cuno[ -
tin]e, acumulate prin experien]\, care cu greu pot fi exprimate. De multe
ori, cineva poate spune „[tiu cum se face” — [i poate dovedi acest lucru
realizând activitatea respectiv\ —, dar nu poate exprima acest „cum se
face” într-o form\ verbal\. Asemenea situa]ii reprezint\ o cunoa[tere
tacit\ (numit\ [i cunoa[tere în stare practic\).

În schimb, cunoa[terea explicit\ (numit\ [i cunoa[tere propozi]ional\)
este cunoa[terea exprimat\ prin enun]uri (judec\]i, reguli, legi etc.) [i
este considerat\ drept forma cea mai evoluat\ a cunoa[terii omene[ti. 

Spre deosebire de elementele care reprezint\ cunoa[terea tacit\, care
nu pot fi apreciate decât prin rezultatele activit\]ii [i în termeni de perfor-
man]\, în cazul enun]urilor (ca elemente ale cunoa[terii explicite) are
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Henri-Jules Geoffroy (1853-1924),
Sal\ de clas\ `n 1889 (detaliu)

� Organiza]i-v\ în grupe de câte
doi elevi. Citi]i enun]urile de mai
jos, apoi preciza]i pentru fiecare
în parte dac\ este vorba de
cunoa[tere mediat\ sau de
cunoa[ tere nemijlocit\:
� La ora de matematic\ am

reu[it s\ determin primul o
solu]ie, dar… era gre[it\!

� Dumnezeu poate fi cunoscut
prin revela]ie.

� Din enun]ul ,,Toate triunghi-
urile au trei laturi” se poate
deduce printr-o inferen]\
ime diat\ enun]ul „Unele fi-
guri cu trei laturi sunt tri-
unghiuri”.

� P\rin]ii mei intuiesc din com-
portamentul meu c\ nu am
luat o not\ bun\ la [coal\.

� E = mc2

� Argumentele care încalc\ 
cel pu ]in o lege logic\ sunt
neva lide.

Activitate de grup



sens s\ ne întreb\m dac\ sunt adev\rate sau false, respectiv dac\ sunt
înte meiate sau nu. Deosebirile dintre cele dou\ forme de cunoa[tere au
fost exprimate de c\tre Gilbert Ryle prin sintagmele a cunoa[te cum [i a
cunoa[te c\. A cunoa[te cum înseamn\ s\ [tii s\ faci un anumit lucru, iar
a cunoa[te c\ înseamn\ a avea un set de judec\]i pentru care avem
temeiuri s\ credem c\ sunt adev\rate (eventual false). 

� EXPERIENÞÃ NEMIJLOCITÃ {I DESCRIERE

Cuvântul „a cunoa[te” este folosit aici în dou\ sensuri diferite: 1) În prima sa
accep]ie este aplicabil acelui tip de cunoa[tere care este opus erorii, sensul în
care ceea ce cunoa[tem este adev\rat, sensul care se aplic\ opiniilor [i convinge -
rilor noastre, adic\ la ceea ce se numesc judec\]i. În acest sens al cuvântului,
cunoa[tem c\ ceva este adev\rat. Acest tip de cunoa[tere poate fi descris drept
cunoa[terea adev\rurilor. 2) În cea de-a doua accep]ie a cuvântului „a cunoa[te”
de mai sus, cuvântul se aplic\ cunoa[terii noastre a lucrurilor, pe care o putem
numi experien]\ nemijlocit\. Acesta este sensul în care cunoa[tem datele senzo-
riale. (...) Vom spune c\ avem experien]a nemijlocit\ a oric\rui lucru de care sun-
tem direct con[tien]i, f\r\ intermedierea vreunei inferen]e sau cunoa[teri de
adev\ruri. Astfel, în prezen]a mesei mele, am experien]a nemijlocit\ a datelor
senzoriale care alc\tuiesc aparen]a mesei mele — culoarea, forma, duritatea,
netezimea ei etc.; toate acestea sunt lucruri de care sunt imediat con[tient când
v\d [i ating masa mea. (...)  Întreaga noastr\ cunoa[tere a mesei este în realitate
cunoa[tere de adev\ruri, iar adev\ratul lucru care este masa nu ne este, strict
vorbind, deloc cunoscut. Cunoa[tem o descriere [i [tim c\ exist\ un singur obiect
c\ruia i se aplic\ aceast\ descriere, de[i obiectul însu[i nu ne este cunoscut în
mod direct. Într-un astfel de caz, spunem despre cunoa[terea noastr\ asupra
obiectului c\ este cunoa[tere prin descriere. Întreaga noastr\ cunoa[tere, atât
cunoa[terea lucrurilor, cât [i cunoa[terea adev\rurilor, se sprijin\ pe experien]a
nemijlocit\ ca fundament al ei. 

(Bertrand Russell, Problemele filosofiei)
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Forme de cunoa[tere [i tipuri de adev\r

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Explic\, referindu-te la cunoa[terea tacit\ [i la cunoa[terea explicit\,
urm\toarea situa]ie: un foarte bun buc\tar a scris o carte de bucate pe
baza c\reia cei care au folosit-o au ob]inut numai rezultate slabe.

3. Pentru care dintre cele dou\ distinc]ii pot fi folosite sintagmele „a
cunoa[te ceva” [i „a cunoa[te despre ceva”? Dar sintagmele „a cunoa[te
pe baz\ de reguli” [i „a cunoa[te pe baz\ de exemple”?

4. Despre un elev care nu poate r\spunde la nicio întrebare legat\ de lec]ie
putem spune c\ nu [tie lec]ia respectiv\. Putem spune la fel despre un 
pictor, care nu mai picteaz\ de mult, c\ nu mai [tie s\ picteze? Dac\ nu,
care este diferen]a dintre cele dou\ situa]ii?  

5. Cei mai mul]i dintre epistemologii contemporani subliniaz\ caracterul
failibil al cunoa[terii noastre. Crezi c\ acesta afecteaz\ în acela[i fel
cunoa[terea prin luare la cuno[tin]\ [i cunoa[terea prin descriere?

Aplica]ii 

Pieter Brueghel cel B\trân 
(1525-1569),
Petrecere ]\r\neasc\

Un buc\tar experimentat de]ine
o cunoa[tere tacit\ pe care nu 
o poate exprima într-o form\
pro pozi]ional\.

Ryle, Gilbert (1900-1976) — filosof
britanic. Este cunoscut, printre altele,
pentru critica dualismului car te zian,
pe care l-a numit dogma fantomei din
ma[in\.

Dic]ionar

Mul]i [tiu ce trebuie f\cut,
dar numai cei pricepu]i o aduc
la înde plinire. 

(Proverb roman)

Calea cea mai scurt\, cea mai
sigur\ [i cea mai frumoas\ este 
ca în orice lucru vei voi s\ pari
destoinic, s\ cau]i s\ [i devii.

To]i fac cel mai u[or, cel mai
iute, cel mai bine [i cu cea mai
mare pl\cere ceea ce [tiu.

(Xenofan)



Analitic [i sintetic
Distinc]ia dintre judec\]ile analitice [i cele sintetice a fost elaborat\ în

moduri diferite [i chiar contestat\ de c\tre unii filosofi. 
John Locke, de pild\, considera c\ sunt analitice propozi]iile de identi-

tate — în care „afirm\m însu[i termenul spus” („Trandafirii sunt tranda -
firi”) —  [i cele predicative —  în care „o parte a unei idei complexe este
predicat\ despre numele întregului” („Trandafirii sunt flori”). El le consi-
dera îns\ ca fiind „neserioase”, întrucât ar reprezenta doar un simplu „joc
de cuvinte”. Dimpotriv\, judec\]ile sintetice, cum ar fi o teorem\ matema -
tic\, enun]\ „un adev\r real [i transport\ o cunoa[tere real\ instructiv\”.

Immanuel Kant propune douã criterii solidare pentru a distinge între
cele dou\ tipuri de judec\]i. Din punct de vedere formal, al structurii 
logice, un enun] este analitic dac\ [i numai dac\ no]iunea predicatului
este inclus\ în cea a subiectului. Pentru a testa adev\rul enun]ului Toate
corpu rile sunt întinse, nu trebuie s\ examin\m niciun corp, întrucât a fi
întins face parte din în]elesul termenului „corp”. Mai mult, nega]ia unei
propo zi]ii analitice (cum ar fi propozi]ia Niciun corp nu este întins) este
contradictorie, ceea ce înseamn\ c\ propozi]iile analitice sunt adev\ruri
necesare. În schimb, un enun] este sintetic atunci când ceea ce afirm\
predicatul adaug\ ceva la conceptul subiectului. Predicatul care apare în
enun]ul Unele corpuri sunt grele nu face parte din în]elesul termenului
„corp”’, ci îi este ad\ugat. 

Din punct de vedere gnoseologic, judec\]ile analitice (numite [i expli -
cative) nu sporesc cu nimic cunoa[terea noastr\, iar cele sintetice (sau
extensive), dimpotriv\, sporesc cunoa[terea noastr\. Judec\]ile înte-
meiate pe experien]\ (Orice corp este întins), cele matematice (7 + 5 = 12,
Linia dreapt\ este linia cea mai scurt\ care une[te dou\ puncte) [i
judec\]ile „metafizice propriu-zise” (Tot ce este substan]\ în lucruri este
neschimb\tor) sunt sintetice. 

Alte formul\ri ale distinc]iei analitic-sintetic se bazeaz\ pe criterii logi -
ce sau psihologice. Pentru Gottlob Frege, de pild\, un enun] este analitic
adev\rat sau analitic fals dac\ poate fi demonstrat sau infirmat pornind
numai de la defini]ii [i folosind doar legile logice. Pe de alt\ parte, el
vorbe[te nu numai de propozi]ii analitice de tipul subiect-predicat, pre-
cum To]i celibatarii sunt nec\s\tori]ii, ci [i de propozi]ii analitice de 
tip rela]ional (Jane merge împreun\ cu persoanele care se plimb\ cu ea,
Jack i-a ascultat pe cei pe care el însu[i i-a ascultat) sau de implica]ii ana -
litice (,,eu gândesc”, prin urmare „eu exist”).

Din punct de vedere psihologic, un enun] este analitic dac\ eu sunt
convins c\ predicatul este prezent în mod clar în conceptul subiectului.

Ulterior, unii filosofi au criticat distinc]ia kantian\ sau chiar au respins-o,
argumentând, de pild\, c\ nu marcheaz\ o diviziune clar\ între tipuri de
enun]uri. Într-un studiu intitulat Dou\ dogme ale empirismului, Willard
van Orman Quine denun]\ prima dogm\ drept „credin]a într-o anumit\
ruptur\ fundamental\ între adev\rurile analitice, întemeiate pe semnifica]ii
independente de fapte, [i adev\rurile sintetice, întemeiate factual”. Pentru
el, ambele grupe de adev\ruri depind de experien]\. În plus, gra ni]a din-
tre acestea nu se poate trasa în mod univoc numai la nivelul limbajului. 
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IMMANUEL KANT 
(1724–1804)

S-a n\scut în Prusia oriental\, la
Königsberg, ora[ pe care nu-l va p\ -
r\si niciodat\. Este unul dintre cei
mai mari gânditori din perioada
Iluminismului german [i unul dintre
cei mai importan]i filosofi occiden-
tali. A scris lucr\ri de referin]\ pen-
tru diverse domenii filosofice: meta -
fi zic\, teoria cunoa[terii, moral\,
estetic\, filosofia religiei.

Problema filosofic\ fundamen-
ta l\ în jurul c\reia s-a concentrat
reflec  ]ia lui filosofic\ este cea 
gno  seo  logi c\, a posibilit\]ii [i limi -
telor cunoa[terii noastre, pentru a
determina ceea ce nu poate fi cunos-
cut, ci doar gândit.

Lucr\ri principale: 
� Critica ra]iunii pure
� Prolegomene la orice metafizic\

viitoare care ar dori s\ se prezinte
ca [tiin]\
� ~ntemeierea meta fizicii mora vurilor
� Critica ra]iunii practice
� Critica facul t\]ii de judecare
� Religia în limitele ra]iunii
� Proiect pentru pacea etern\.

Dou\ lucruri umplu sufletul
cu mereu nou\ [i crescând\
admira]ie [i venera]ie, cu cât
mai des [i mai st\ruitor se
ocup\ gândirea cu ele: cerul
înstelat deasupra mea [i legea
moral\ în mine.

(Immanuel Kant)



� JUDECÃÞI ANALITICE {I JUDECÃÞI SINTETICE

Oricare ar fi îns\ originea judec\]ilor sau forma lor logic\, exist\ o deosebire
între ele din punctul de vedere al con]inutului, [i anume aceea c\ ele sunt fie pur
explicative, adic\ nu adaug\ nimic la con]inutul cunoa[terii, fie extensive, cu alte
cuvinte, sporesc cunoa[terea noatr\; primele vor putea fi numite judec\]i
analitice, iar celelalte judec\]i sintetice. Judec\]ile analitice nu cuprind în predi-
catul lor nimic altceva decât ceea ce era de acum gândit în conceptul subiectului,
chiar dac\ nu atât de limpede [i pe deplin con[tient. Atunci când spun: Toate cor-
purile sunt întinse, nu am l\rgit câtu[i de pu]in conceptul meu de corp, ci l-am
desf\cut doar în elementele sale. C\ci întinderea era gândit\ în acest concept deja
înainte de formularea judec\]ii, chiar dac\ rela]ia nu a fost enun]at\ explicit; jude-
cata mea este, prin urmare, analitic\. Dimpotriv\, propozi]ia: Unele corpuri sunt
grele con]ine ceva în predicat ce nu era g\sit în conceptul general de corp; ea
spore[te a[adar cunoa[terea mea pentru c\ adaug\ ceva la conceptul pe care-l
avem [i trebuie ca atare s\ fie numit\ judecat\ sintetic\. (...)

La prima vedere, s-ar putea crede c\ propozi]ia 7 + 5 = 12 este o judecat\ pur
analitic\ ce decurge, potrivit legii contradic]iei, din conceptul unei sume de [apte
[i cinci. Dac\ privim lucrurile mai îndeaproape, observ\m îns\ c\ în conceptul
sumei de 7 [i 5 nu este cuprins nimic altceva decât unirea celor dou\ numere 
într-unul singur, f\r\ ca prin aceasta s\ fie câtu[i de pu]in gândit care este acel
num\r unic care le cuprinde pe amândou\. Conceptul de doisprezece nu este
nicidecum gândit deja prin aceea c\ eu gândesc pur [i simplu unirea lui [apte cu
cinci; oricât de mult a[ analiza conceptul meu despre o asemenea sum\ posibil\,
tot nu voi g\si într-însul pe cel de doisprezece. Trebuie s\ trecem dincolo de aces-
te concepte luând în ajutor intui]ia care corespunde unuia dintre cele dou\
numere; bun\oar\, cele cinci degete sau cinci puncte (...) [i s\ ad\ug\m, una câte
una, unit\]ile lui cinci, date în intui]ie, la conceptul de [apte. Ne l\rgim într-adev\r
conceptul prin propozi]ia 7 + 5 = 12, deoarece ad\ug\m la primul concept un altul
nou, care nu era câtu[i de pu]in gândit în cel dintâi, ceea ce înseamn\ c\ judeca-
ta aritmetic\ este întotdeauna sintetic\. 

(Immanuel Kant, Prolegomene)
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Forme de cunoa[tere [i tipuri de adev\r

1. Arat\ care dintre urm\toarele enun]uri sunt, în sens kantian, analitice [i
care sintetice: a) Nu este adev\rat  c\ mâine va ploua [i nu va ploua; b) To]i
celibatarii sunt nec\s\tori]i; c) Toate cercurile sunt rotunde; d) Unele 
cercuri au diametrul egal cu diagonala unor p\trate; e) Cantitatea medie
anual\ de precipita]ii din România este mai mare decât cea din Kenya; 
f) Unii celibatari nu au participat niciodat\ la vreo olimpiad\; g) Luna este
satelitul natural al P\mântului; h) Logica este cercetarea formelor logice.   

2. Analizeaz\, din perspectiva distinc]iei analitic-sintetic, argumentul lui
Descartes potrivit c\ruia în propozi]ia „gândesc, deci exist” „nu este nimic
care s\ m\ asigure c\ spun adev\rul, decât doar c\ v\d foarte limpede c\,
pentru a gândi, trebuie s\ exist”. 

3. Argumenteaz\ pro sau contra: Propozi]iile analitice, chiar dac\ sunt
adev\rate, nu spun nimic despre lumea real\.

Aplica]ii 

În Dou\ dogme ale empirismului,
Quine arat\ c\ [tiin]a sau „totalitatea
cunoa[terii noastre” include atât pro -
pozi]ii de observa]ie, care formuleaz\
constat\ri despre fapte individuale [i
se afl\ la liziera observa ]ional\, cât [i
legi teoretice aflate la o distan]\ tot
mai mare de aceasta. Împreun\, aces-
tea formeaz\ o totalitate organic\.
Niciun enun] nu este pe deplin asi-
gurat, sustras oric\rei revizuiri în
urma confrunt\rii cu experien]a. Cu
cât un enun] se afl\ îns\ mai aproape
de regiunile centrale ale sistemului,
cu atât va fi modificat mai greu. 

Cele dou\ dogme ale empirismului:
� deosebirea între adev\rurile ana -

litice, întemeiate independent de
fapte, [i adev\rurile sintetice, înte-
meiate factual.
� reduc]ionismul, credin]a c\ orice

enun] cu sens se poate traduce în
propozi]ii formate din termeni care 
se refer\ la experien]a imediat\, sen-
sibil\.

Info

Dogm\ — în sens curent, opinie, idee
considerat\ ca intangibil\ [i indiscu -
tabil\, imuabil\, nesupus\ criticii; în
sens teologic, tez\ fundamental\ a
unei religii.

*
Frege, Gottlob (1848-1925) — logician,
matematician [i filosof german.
Quine, Willard van Orman (1908-
2000) — filosof american.

Dic]ionar



Cunoa[terea a priori [i cunoa[terea a posteriori

Distinc]ia dintre cunoa[terea a posteriori [i cunoa[terea a priori este
distinc]ia dintre cuno[tin]ele întemeiate pe experien]\ [i cele care pot fi
întemeiate f\r\ raportare la datele experien]ei. Un enun] de genul
„Aceast\ carte este interesant\” este a posteriori, deoarece poate fi justifi-
cat numai pe baza experien]ei. Dimpotriv\, un enun] de genul „To]i celi-
batarii sunt nec\s\tori]i” este a priori, deoarece adev\rul lui nu depinde în
nici un fel de experien]\. 

Problema cunoa[terii a priori este aceea de a explica dac\ [i cum este
posibil ca unele adev\ruri s\ fie întemeiate independent de experien]\.
Înseamn\, cu alte cuvinte, a ne întreba dac\ putem [ti ceva despre lumea
înconjur\toare cu totul independent de experien]\. În fapt, problema nu se
reduce la întrebarea dac\ exist\ cuno[tin]e a priori. Aceasta vizeaz\, în
ultim\ instan]\, îns\[i posibilitatea metafizicii, adic\ posibilitatea de a
cunoa[te în vreun fel ceea ce dep\[e[te limitele experien]ei noastre. În
func]ie de r\spunsul la problema cunoa[terii a priori se va aprecia c\ a
vorbi despre Dumnezeu sau despre suflet, de pild\, are sau nu are sens. 

În epoca modern\, aceast\ distinc]ie a fost dezvoltat\ mai ales de
Immanuel Kant. 

În primul rând, cunoa[terea noastr\ despre lumea real\ este produs\
prin conlucrarea a dou\ facult\]i: a) sensibilitatea ne ofer\, prin intui]ii sau
reprezent\ri, date despre obiectele reale, aflate în afara noastr\; b) intelec-
tul prelucreaz\ acest material, organizându-l [i transformându-l astfel în
cunoa[tere. Sensibilitatea singur\ ne poate oferi numai un „material brut”
de impresii senzoriale care nu înseamn\ cunoa[tere. F\r\ acesta îns\ nu
am avea acces la lumea real\ din afara noastr\. A[adar, orice cunoa[tere
a noastr\ despre lucruri poate fi dobândit\ numai prin conlucrarea celor
dou\ facult\]i. Prin impresiile sensibile ne sunt date obiectele [i este
declan[at\ activitatea intelectului. Acesta din urm\ aplic\ categoriile [i
principiile sale materialului astfel oferit. Numai în acest fel ajungem s\
cunoa[tem ceva despre lumea real\. Altfel spus: „intui]iile f\r\ concepte
sunt oarbe, iar conceptele f\r\ intui]ii sunt goale”. 

În al doilea rând, Kant arat\ cã „nicio cunoa[tere a noastr\ nu precede
în noi experien]a [i cu ea începe orice experien]\”. Dar simpla experien]\
sau „prima înv\]\tur\” produs\ de intelectul nostru prin prelucrarea mate-
rialului brut al senza]iilor nu este totul, cunoa[terea noastr\ prin expe-
rien]\ fiind ,,un compositum din ceea ce primim noi prin impresii [i ceea
ce facultatea noastr\ proprie de cunoa[tere (...) produce din ea îns\[i”. Cu
alte cuvinte, exist\ [i cuno[tin]e independente de experien]\ [i de orice
impresii ale sim]urilor.

Aceste cuno[tin]e a priori se disting prin dou\ atribute specifice: nece-
sitatea [i universalitatea. Altfel spus, orice judecat\ necesar\ [i universal\
în sens strict este o judecat\ a priori, independent\ de experien]\. Aceasta
din urm\ nu este un sprijin nici pentru necesitatea unei judec\]i (ceea 
ce experien]a ne poate ar\ta c\ este necesar poate fi în realitate 
con tin gent), nici pentru universalitatea ei (experien]a poate sus]ine doar
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Un adev\r este necesar când opu -
sul implic\ o contradic]ie; când nu
este necesar, el se nume[te contin-
gent. Este un adev\r necesar c\
Dumnezeu exist\, c\ toate unghiu -
rile drepte sunt egale între ele; este
un adev\r contingent c\ eu exist, c\
exist\ corpuri în natur\ care prezint\
un unghi drept, în mod efectiv.

(G.W.F. Leibniz)

Conceptul kantian 
al cunoa[terii prin experien]\:

Intui]ia prin care ne este dat
acest obiect

+ 
Conceptul de „stânc\”

=
Cunoa[tere 

(dar nu a unui lucru în sine, 
ci a unui fenomen)



o universalitate relativ\, deoarece niciodat\ nu ne vor fi date, în expe-
rien]\, toate cazurile astfel încât s\ fim siguri c\ nu exist\ nici o excep]ie).
Faptul c\ universalitatea [i necesitatea unei judec\]i nu se sprijin\ în 
niciun fel pe experien]\ fac din aceasta o judecat\ a priori. 

În cele din urm\, problema fundamental\ este aceea a posibilit\]ii unor
cuno[tin]e sintetice a priori, adic\ independente de orice experien]\ [i
care s\ extind\ cunoa[terea noastr\, respectiv posibilitatea metafizicii. În
metafizic\, o [tiin]\ „indispensabil\ prin natura ra]iunii omene[ti”, lumea
sensibil\, arat\ Kant, este dep\[it\, iar experien]a nu poate servi drept
c\l\uz\. Dac\ cuno[tin]ele sintetice nu ar fi posibile, nu ar fi posibil\ nici
metafizica.  

� CUNO{TINÞELE A PRIORI

În cele ce urmeaz\, vom în]elege prin cuno[tin]e a priori nu pe acelea care au
loc independent de cutare sau cutare experien]\, ci pe acelea care sunt indepen-
dente absolut de orice experien]\. Acestora le sunt opuse cuno[tin]ele empirice
sau acelea care sunt posibile numai a posteriori, adic\ prin experien]\. Dar prin -
tre cuno[tin]ele a priori se numesc pure acelea în care nu este amestecat absolut
nimic empiric. Astfel, de exemplu, judecata: orice schimbare î[i are cauza ei este
o judecat\ a priori, dar nu pur\, fiindc\ schimbarea este un concept care nu poate
fi scos decât din experien]\. (...) 

Se poate u[or ar\ta c\ exist\ într-adev\r în cunoa[terea omeneasc\ astfel de
judec\]i necesare [i, în cel mai strict în]eles, universale, prin urmare, judec\]i
pure a priori. Dac\ vrem un exemplu din [tiin]e, atunci nu avem decât s\ privim
toate judec\]ile matematicii; dac\ vrem un exemplu din cea mai comun\ folosire
a intelectului, atunci pentru aceasta poate servi judecata c\ orice schimbare tre-
buie s\ aib\ o cauz\.

(Immanuel Kant, Critica ra]iunii pure)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Enun]ul „Dac\ plou\, atunci plou\” poate fi considerat ca fiind a priori sau
a posteriori? Argumenteaz\ r\spunsul dat.

3. Analizeaz\ problema cunoa[terii a priori plecând de la urm\toarea tez\ a
lui Ludwig Wittgenstein: „Numai supranaturalul poate exprima suprana-
turalul”.

4. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Impresiile sensibile ofer\ pri mul
prilej de a desf\[ura toat\ facultatea de cunoa[tere cu privire la ele [i de a
realiza experien]a, care con]ine dou\ elemente foarte diferite, anume o
materie pentru cunoa[terea din sim]uri [i o anumit\ form\ de a o ordona
din izvorul intern al intuirii [i al gândirii pure [i care sunt puse mai întâi în
func]ie [i produc concepte cu prilejul impresiilor” (Immanuel Kant, Critica
ra]iunii pure). 

Aplica]ii 

Prieteni, eu [tiu c\ vorbele
pe care le voi spune sunt ade -
v\rate. Cu mult\ trud\ se
g\se[ te adev\rul [i cu greu
p\trunde în suflet crezarea.

(Empedocle)

Ce importan]\ are prin ce
metod\ caut\ fiecare adev\rul?
La o tain\ atât de mare nu se
poate ajunge pe un singur
drum.

(Symmachus)

Contingent — întâmpl\tor, accidental;
opus necesarului.

*
Empedocle (c. 490-430 î.Hr.) – filosof
grec presocratic.
Symmachus, Quintus Aure lius (c. 340-
402) — om politic roman.

Dic]ionar

O, putere mare a adev\rului, care
se ap\r\ singur contra min]ii, iscu -
sin]ei [i abilit\]ii oamenilor [i contra
tuturor curselor n\scocite!

(Cicero)



ADEV|R {I EROARE

Ce este adev\rul? Teoria coresponden]ei

Teoriile despre adev\r se diferen]iaz\ în teorii defini]ionale [i teorii cri-
teriale. O teorie defini]ional\ a adev\rului încearc\ s\ r\spund\ la între-
barea Ce este adev\rul? Teoriile criteriale încearc\ s\ ofere teste sau cri-
terii pe baza c\rora s\ putem distinge adev\rul de fals. Diferen]a dintre
cele dou\ tipuri de teorii poate fi exprimat\ prin ideea c\ a [ti ce este
adev\rul nu înseamn\ a [ti întotdeauna care sunt opiniile adev\rate,
respectiv cele false. 

În general, se apreciaz\ c\ teoria coresponden]ei este singura teorie
defini]ional\ a adev\rului, în vreme ce teoria adev\rului-coeren]\ [i teoria
pragmatist\ a adev\rului sunt teorii criteriale.

Teoria coresponden]ei (expresia a fost consacrat\ de Bertrand Russell)
este cea mai veche teorie despre adev\r. Platon, în dialogul Sofistul, ar\ta
c\ „teza cum c\ nu sunt cele ce sunt [i c\ sunt cele ce nu sunt va trebui
socotit\ fals\”. Formularea clasic\ a teoriei îi apar]ine îns\ lui Aristotel. În
Metafizica exist\ mai multe exprim\ri alternative. Una este urm\toarea:
„A enun]a c\ ceea ce este nu este sau c\ ceea ce nu este este, constituie o
propozi]ie fals\; dimpotriv\, o enun]are adev\rat\ este aceea prin care
spui c\ este ceea ce este [i c\ nu este ceea ce nu este”.

Conform acestei teorii, un enun] este adev\rat dac\ descrie starea de
lucruri real\ la care se refer\, dac\, altfel spus, corespunde acesteia. Prin
urmare, adev\rul este un atribut sau o proprietate rela]ional\. 

În acest context, se poate distinge cu u[urin]\ între adev\r [i înteme -
iere: un enun] poate fi adev\rat chiar dac\ noi nu putem aduce temeiuri în
acest sens. De pild\, enun]ul „P\mântul se învârte în jurul Soarelui” era
adev\rat chiar [i atunci când oamenii aveau temeiuri s\ cread\ c\
lucrurile stau altfel. De asemenea, se poate distinge între a fi adev\rat [i a
[ti c\ este adev\rat. Enun]ul „Galaxia noastr\ nu este singura în care
exist\ fiin]e inteligente” poate fi adev\rat chiar dac\ noi nu vom [ti nicio-
dat\ acest lucru. 

A[adar, în vreme ce temeiurile noastre sunt relative ºi se schimb\ de-a
lungul timpului, adev\rul este un atribut atemporal. De asemenea, este
independent de posibilitatea noastr\ de a verifica dac\ un enun] este sau
nu adev\rat.

Principala obiec]ie la adresa acestei teorii arat\ c\ exist\ enun]uri al
c\ror adev\r nu poate fi explicat pe baza coresponden]ei, cum sunt
enun]urile care descriu fapte din trecut sau cele care descriu fapte din
viitor. În asemenea cazuri, nu poate fi vorba de o coresponden]\ între ceea
ce se sus]ine în enun] [i starea de lucruri la care se refer\. 

Dar în ce sens spunem c\ este adev\rat enun]ul ,,{tefan cel Mare a fost
unul dintre domnitorii Moldovei”? Pentru c\ exist\ o serie de documente
care atest\ acest lucru sau în sensul c\ în realitate a[a au stat lucrurile?

Putem în]elege obiec]ia de mai sus în sensul c\ nu mai avem cum s\
verific\m rela]ia de coresponden]\ între enun] [i fapt, numai c\ aceasta

96

CUNOA{TEREA

Potrivit teoriei coresponden]ei,
enun]ul „În Univers exist\ [i alte
fiin]e inteligente” poate fi
adev\rat chiar dac\ noi nu vom
[ti niciodat\ acest lucru. 

Ce este, a[adar, adev\rul? O multi-
tudine instabil\ de metafore, de
metonimii, de antropomorfisme, pe
scurt: o sum\ de rela]ii umane care,
în chip poetic [i retoric, au fost
pream\rite, transpuse [i împodobite,
[i care, dup\ o lung\ folosire, par
ferme, canonizate [i constrâng\ toa -
re; adev\rurile sunt metafore despre
care am uitat ce sunt, metafore uzate
care [i-au pierdut for]a sensibil\.

(Friedrich Nietzsche)

� E[ti de acord cu aceast\
aser]iune?



este chiar una dintre implica]iile ideii de coresponden]\: poate exista o
coresponden]\ între enun] [i realitate chiar dac\ eu nu cunosc [i nu pot
verifica aceast\ cores ponden]\. 

În]elegerea adev\rului drept coresponden]\ (în sensul precizat mai
sus) ridic\ într-adev\r o problem\ serioas\: chiar dac\ accept\m c\ am
determinat astfel ce este adev\rul, acest lucru nu este suficient pentru a
distinge opiniile adev\rate de cele false. În concluzie, teoria coresponden -
]ei nu ofer\ niciun criteriu pentru a stabili dacã o propozi]ie este adev\rat\
sau nu. 

În concluzie, prin apelul la o lume real\ la care ne raport\m, teoria
coresponden]ei este o teorie realist\ a adev\rului, iar acesta este un con-
cept nonepistemic.

� NATURA ADEVÃRULUI {I A FALSITÃÞII

Trebuie observat c\ adev\rul sau falsitatea unei opinii depinde întotdeauna de
ceva care se afl\ în afara opiniei îns\[i. Dac\ eu cred c\ regele Carol I a murit pe
e[afod, a[a ceva e adev\rat nu datorit\ vreunei calit\]i intrinseci a opiniei mele,
pe care am putea-o descoperi prin simpla examinare a acesteia, ci datorit\ unui
eveniment istoric ce s-a întâmplat acum dou\ secole [i jum\tate. Dac\ eu cred c\
regele Carol I a murit în patul s\u, a[a ceva e fals: oricât de puternic\ ar fi opinia
mea [i cu oricât\ grij\ am adopta-o, nu vreo proprietate intrinsec\ a ei, ci tocmai
ceea ce s-a întâmplat cu mult timp în urm\ o împiedic\ s\ fie adev\rat\. Astfel,
adev\rul [i falsitatea sunt propriet\]i ale opiniilor, ele depind de rela]iile opiniilor
cu alte lucruri [i nu de vreo calitate intern\ a acestora. Aceast\ cerin]\ ne con-
duce la adoptarea punctului de vedere care, în general, a fost cel mai obi[nuit
printre filosofi: acela c\ adev\rul const\ într-o anumit\ form\ de coresponden]\
între opinie [i fapt. Totu[i, nu e deloc u[or s\ se descopere vreo form\ de cores -
ponden]\ c\reia s\ nu i se poat\ aduce obiec]ii de neînl\turat. 
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Rela]ia de coresponden]\ dintre enun]uri [i fapte a fost comparat\ uneori
cu rela]ia dintre o hart\ [i terenul pe care îl reprezint\ sau cu rela]ia din-
tre notele unei melodii [i melodia respectiv\. Analizeaz\ aceste analogii [i
arat\ dac\ ne pot ajuta s\ în]elegem teoria coresponden]ei.

3. S\ presupunem c\ nu ai citit romanul Baltagul. Ce semnifica]ie are, din
perspectiva teoriei coresponden]ei, enun]ul: Sofia Vicoveanca trece prin  tr-o
serie de peripe]ii, pentru a se logodi, în cele din urm\, cu Nechifor Lipan?

4. Un argument de genul celui care urmeaz\ este formulat uneori de c\tre
cei care aduc obiec]ii la teoria coresponden]ei: Eu cred c\ enun]ul
„Aceast\ coal\ nu este ro[ie” este adev\rat, dar nu pot fi sigur c\ opinia
mea red\ starea de lucruri real\ (pagina ar putea fi, de pild\, verde, iar eu
s\ fiu daltonist, chiar dac\ nu [tiu acest lucru). În plus, opinia mea este o
interpretare, o prelucrare a datelor sim]urilor, nu o imagine exact\ a rea -
lit\]ii. Crezi c\ o asemenea strategie reu[e[te s\ arate c\ teoria corespon-
den]ei este gre[it\?

Aplica]ii 

Trebuie s\ afirm c\ adev\rul (...),
în conformitate cu no]iunea sa ime -
dia t\ [i primordial\, exist\ în
inteligen]\. (...) Adev\rul se define[te
prin conformitatea inteligen]ei cu
realitatea. 

(Toma d’Aquino)

BERTRAND RUSSELL
(1872–1970)

Este unul dintre cei mai cunoscu]i
filosofi britanici. În Problemele filo -
sofiei, abordeaz\ problema cunoa[ -
terii plecând de la întrebarea:
„Exist\ pe lume o cunoa[tere atât de
cert\ încât nimeni s\ nu o poat\
pune sub semnul îndoielii?”. A con-
siderat c\ fizica este modelul unei
astfel de cunoa[teri. În 1970 a pri-
mit Premiul Nobel pentru literatur\,
„ca recunoa[tere a scrierilor sale
atât de variate [i semnificative în
care s-a manifestat ca ap\r\tor al
uma nit\]ii [i libert\]ii de gândire”.

Lucr\ri principale:
� Analiza spiritului
� Eseuri sceptice
� Filosofia atomismului logic 
� Principia Mathematica. 



Teoria pragmatist\ a adev\rului 

Principalul reprezentant al teoriei pragmatiste a adev\rului este
William James. Pentru el, metoda pragmatist\ „const\ în a interpreta
fiecare concep]ie dup\ consecin]ele sale practice”, orientându-se astfel
spre faptele concrete, individuale, spre experien]\. Valoarea unei con cep -
]ii va fi dat\ tocmai de totalitatea acestor consecin]e practice. Din aceast\
perspectiv\, problema central\ a unei teorii a adev\rului este for mulat\ în
urm\torii termeni: Cum putem [ti care idei sunt adev\rate [i care sunt
false? Ce rezult\ pentru via]a practic\ dac\ o idee este adev\rat\ sau fals\?
Ce consecin]e vom avea dac\ accept\m c\ o idee este adev\rat\?

Consecin]ele practice pozitive care confer\ valoare unei concep]ii sau
idei se refer\ la posibilitatea de a ne conduce direct, nemijlocit la real, de
a fi o c\l\uz\ sau un ghid care s\ u[ureze adaptarea intelectului la reali-
tatea exterioar\, de a coordona diversitatea experien]elor noastre, de a ne
orienta cu succes în a[tept\rile noastre etc., respectiv la utilitatea acesteia
(într-un sens foarte larg). 

O idee este adev\rat\ dac\ are asemenea consecin]e, dar în sensul c\
este astfel un instrument util pentru adaptarea la realitate. Teoriile nu
sunt reproduceri ale realit\]ii, ci un fel de „steno grafie conceptual\” a
acesteia.

În consecin]\, adev\rul unei idei depinde de contextul utiliz\rii ei:
ideile devin adev\rate, sunt f\cute adev\rate de c\tre anumite fapte.
Despre ideile care nu au, la un moment dat, consecin]e practice utile nu
se spune c\ sunt neap\rat false. Acestea sunt un fel de adev\ruri „supra -
numerare”, care, în împrejur\ri viitoare favorabile, ar putea deveni utile.
Cât\ vreme nu utiliz\m o idee, adev\rul acesteia este totu[i o posibilitate
la îndemâna noastr\. Va deveni efectiv îns\ numai dac\ ideea respectiv\
va fi utilizat\ [i se va dovedi eficient\.

Cu alte cuvinte, potrivit acestei teorii, adev\rul este ceea ce este util s\
credem sau s\ acceptãm. Adevãrul nu este un atribut atemporal, o valoare
static\ [i poate fi atribuit unei idei numai în m\sura în care aceasta este
verificat\ prin punerea ei la lucru. Mai mult, adev\rul nu este o valoare
intelectual\ [i nici un scop al cunoa[terii, în sensul de des crie re adecvat\
a realit\]ii, ci un mijloc de a satisface diferite nevoi ale vie]ii. 

Cum nu putem verifica toate ideile noastre, valoarea de adev\r este
negat\ în fapt doar ideilor pentru care nu poate fi conceput\ niciun fel de
verificare, respectiv niciun fel de utilizare sau utilitate practic\. 

Printre obiec]iile principale aduse teoriei pragmatiste a adev\rului
men]ion\m: a) uneori [i o idee fals\ poate fi util\ din punct de vedere prac-
tic (de exemplu, diagnosticul gre[it al unei boli); b) unele idei considerate
adev\rate pot fi lipsite de utilitate; c) întrucât oamenii pot aprecia diferit
utilitatea unui enun], aceea[i idee poate fi considerat\ adev\rat\ de unii [i
fals\ de al]ii. În consecin]\, se apreciaz\ c\ teoria pragmatist\ a adev\rului
ofer\ cel mult un criteriu al adev\rului, dar nu reu[e[te s\ arate ce este
adev\rul.
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„Recunoa[terea unei p\s\ri-cardi-
nal este o realizare intelectual\
remarcabil\, deoarece ea presu -
pune implicit (...) s\ se sesizeze
conceptul de pas\re-cardinal.”

(Brand Blanshard)

Pragmatismul

� este o mi[care filosofic\ care s-a
dez voltat în SUA la sfâr[itul seco-
lului al XIX-lea [i începutul secolu-
lui al XX-lea;

� teza fundamental\ a mi[c\rii este
aceea c\ semnifica]ia unei idei sau
a unui concept este determinat\ de
relevan]a sa practic\;

� în acest sens, metoda pragmatic\
const\  în a interpreta fiecare con-
cep]ie dup\ consecin]ele sale prac-
tice;

� întemeietorul acestei mi[c\ri este
considerat Charles Sanders Pierce;

� sub influen]a lui William James,
aceasta s-a extins [i s-a distan]at de
varianta ini]ial\, în special spre
etic\ [i metafizic\ (ca teorie a
adev\rului [i a realit\]ii);

� pragmatismul se apropie foarte
mult de utilitarism [i, în general, de
curentele antiintelectualiste;

� în ceea ce prive[te teoriile [tiin]i -
fi ce, se subliniaz\ caracterul lor in -
stru mental: teoriile sunt instrumen -
te de cercetare, nu r\spunsuri
ultime, definitive la vreo enigm\.

Info



Teoria adev\rului-coeren]\

Reprezentan]ii teoriei adev\rului-coeren]\ apreciaz\ valoarea ideilor
noastre din perspectiva compatibilit\]ii lor cu ansamblul ideilor conside-
rate la un moment dat adev\rate. O anumit\ idee va fi considerat\ adev\ -
rat\ numai dac\ va fi în concordan]\ cu acest sistem (sau, altfel spus, dac\
nu va fi în contradic]ie cu acesta). Prin extindere, se va spune c\ adev\rul
este o proprietate a întregului sistem de „cuno[tin]e”.

S-a obiectat îns\: a) este posibil s\ avem dou\ propozi]ii contradictorii
care s\ fie, separat, compatibile cu sistemul de propozi]ii acceptate deja ca
adev\ruri (deci consisten]a logic\ nu este o condi]ie suficient\); b) pentru
a fi siguri, ar trebui s\ avem un singur sistem de adev\ruri la care s\ ne
raport\m: ne putem imagina dou\ asemenea sisteme, noncontradictorii
fiecare în parte; în acest caz, s-ar putea s\ admitem c\ trebuie s\ raport\m
cele dou\ sisteme la lumea real\ [i c\, în ultim\ instan]\, criteriul
adev\rului este „coeren]a” cu realitatea; c) coeren]a presupune, printre
altele, principiul noncontradic]iei, dar nu ne poate ajuta s\ decidem dac\
acesta este adev\rat sau nu; dac\ suntem nevoi]i s\ spunem c\ acesta este
o conven]ie fundamental\, am putea fi sili]i s\ accept\m c\ toate adev\ -
rurile sunt conven]ii etc. 

În consecin]\, coeren]a poate fi apreciat\ doar ca test negativ al adev\ -
rului: ne poate ajuta s\ decidem c\ unele dintre ideile noastre sunt false,
dar nu [i care [i de ce sunt adev\rate. 

� IDEILE NU SUNT, CI DEVIN ADEVÃRATE

Aceasta este teza pe care vreau s\ o ap\r. Adev\rul unei idei nu este o propri-
etate care i-ar fi inerent\ [i care ar r\mâne inactiv\. Adev\rul este un eveniment
care se produce în privin]a unei idei. Aceasta devine adev\rat\; ea este f\cut\
adev\rat\ de anumite fapte. Ea î[i dobânde[te adev\rul printr-o activitate spe-
cial\, constând în a o verifica [i având drept scop [i rezultat verificarea ei. 

(William James, Pragmatismul)
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� COERENÞA ESTE 
CRITERIUL ADEVÃRULUI

S\ lu\m mai întâi o judecat\ de
fapt: „Burr l-a ucis pe Hamilton în
duel”.(...) 

O analiz\ cât de sumar\ va ar\ta
c\ în acest caz coresponden]a nu
poate fi folosit\ drept criteriu al
adev\rului. C\ci unul dintre termenii
care urmeaz\ s\ fie pu[i în corespon-
den]\ a disp\rut definitiv. (...) 

Crite riul real al adev\rului jude -
c\]ii este dat de opiniile noastre aflate
în cone-xiune cu aceasta [i care, o
dat\ ce ea ar fi respins\, ar trebui la
rândul lor s\ fie eliminate. Or, acest
criteriu este coeren]a. 

(Brand Blanshard)

1. Analizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a urm\torului text: „(…) în timp ce pen-
tru alte doctrine adev\rul este o descoperire, pentru pragmatism este o
inven]ie” (Henri Bergson).

2. Potrivit teoriei pragmatiste a adev\rului: a) o lege fizic\ este adev\rat\
dac\ are aplica]ii tehnice fecunde; b) o credin]ã politic\ este adev\rat\
dac\ justific\ anumite ac]iuni; c) o religie este ade v\ rat\ dac\ este consola -
toare; c) ideea de Dumnezeu este ade v\rat\ dac\ este rentabil\
(Dumnezeu este un lucru de care ne folosim) etc. Elaboreaz\ un minieseu
în care s\ prezin]i punctul t\u de vedere în leg\tur\ cu una dintre aceste
teze. 

3. Elaboreaz\ o schem\ în care s\ redai principalele idei ale celor trei teorii
despre adev\r. Identific\ apoi principalele deosebiri dintre acestea.

Aplica]ii

Concordan]\ — acord, potrivire.

*
Blanshard, Percy Brand (1892–1987) —
filosof american.
Burr, Aaron (1756–1836) — om poli -
tic american.
Hamilton, Alexander (1857–1804) —
om politic american; a fost r\nit mor-
tal, într-un duel, de c\tre A. Burr.
James, William (1842–1910) — filosof
american.

Dic]ionar



Natura, cauzele [i rolul erorii în cunoa[tere
Dup\ cum am v\zut, cunoa[terea se define[te în primul rând ca pose -

sie a adev\rului. Cunoa[terea uman\ este îns\ un amestec de eroare [i
adev\r: multe dintre ideile [i teoriile considerate la un moment dat ca fiind
ade v\rate s-au dovedit în timp eronate; multe dintre ideile [i teoriile noas-
tre ar putea avea cândva aceea[i soart\. 

În opozie fa]\ de adev\r — în]eles ca norm\ sau valoare fundamental\
a cunoa[terii — eroarea este solidar\ cu minciuna. Le deosebe[te în
primul rând inten]ionalitatea. Ambele sunt categorii ale falsit\]ii, una nein-
ten]ionat\ îns\, cealalt\ inten]ionat\. Simplificând, minciuna sugereaz\
indirect posesia adev\rului, iar eroarea indic\ absen]a acestuia. 

Noi c\ut\m îns\ adev\rul. Ce anume ne împiedic\ s\ ajungem la el? 
Probabil, cele mai importante r\spunsuri la aceast\ întrebare se refe-

r\ la: a) natura omului; b) natura adev\rului; c) influen]a nefast\ a unor
„puteri” care ne împiedic\ s\ descoperim adev\rul.

René Descartes argumenta c\ facultatea noastr\ de cunoa[tere, de[i
limitat\, este perfectã dac\ ]inem cont de inten]iile Creatorului [i de
nevoile noastre (în sensul c\ prin ea îns\[i nu poate fi cauz\ a erorii), 
altfel ar trebui s\ spunem c\ Dumnezeu ne-a înzestrat cu o facultate
menit\ s\ ne duc\ la erori [i am pune la îndoial\ veracitatea Sa. Intelectul
este îns\ lesne biruit de facultatea liberului arbitru (voin]a), care îl sile[te
s\ treac\ dincolo de limitele sale, aceasta fiind principala cauz\ a erorilor
noastre. Celelalte dou\ r\spunsuri sunt legate de acceptarea sau respin-
gerea ideii c\ adev\rul este manifest. Dac\ vom considera c\ adev\rul nu
ni se dezv\luie niciodat\ ca atare, fiind ascuns, înv\luit, originea erorii va
fi legat\ în principal de natura sau modul de a fi al acestuia. Dimpotriv\,
dac\ vom considera c\ adev\rul ni se prezint\ a[a cum este, iar noi sun-
tem înzestra]i cu facult\]ile care ne pot ajuta s\ îl „vedem”, atunci va tre-
bui s\ explic\m apari]ia erorii prin refuzul nostru de a vedea adev\rul sau
prin apel la „puteri” care ne împiedic\ s\-l vedem ori s\ îl recunoa[tem. 

În filosofia tradi]ional\, eroarea a fost apreciat\, de regul\, în mod 
nega tiv: este o lips\ [i nu are niciun rol în cunoa[tere. Karl Popper argu -
men teaz\ c\ eroarea are îns\ un asemenea rol. În încercarea noastr\ de a
atinge adev\rul, noi ne raport\m la eroare [i, mai mult decât atât, 
trebuie s\ încerc\m s\ falsific\m ideile [i teoriile noastre, pentru a detec-
ta [i a elimina apoi erorile. Astfel, cunoa[terea nu este un continuu proces
de acumulare de adev\ruri, ci unul de detectare [i eliminare a erorii. 

Pentru el, „cu fiecare pas înainte, cu fiecare problem\ pe care o rezol -
v\m, nu descoperim numai probleme noi [i nerezolvate, ci [i c\ acolo
unde am crezut c\ st\team pe temeiuri solide [i sigure, toate lucrurile
erau, în realitate, nesigure [i într-o stare de curgere”. Cu alte cuvinte,
igno ran]a este mediul cunoa[terii noastre. Progresul acesteia nu
înseamn\ atât o sporire a num\rului de adev\ruri pe care le de]inem, cât
o în]elegere mai bun\ a ignoran]ei noastre, ceea ce  reprezint\, a[a cum
subliniaz\ Popper, o semnifica]ie modern\ a cuvintelor lui Socrate: ,,{tiu
c\ nu [tiu nimic”. Prin urmare, eroarea, respectiv descoperirea ideilor false,
are un rol pozitiv pentru cunoa[tere. 
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„Adev\rul este asemenea unui
vârf de munte care este întot-
deauna sau aproape întotdeauna
înv\luit în nori.” 

(Karl Popper)

Cine este mincinos nu trebuie s\
fie în niciun caz [i uituc. 

Cine spune adev\rul trebuie s\
stea cu un picior în [a. 

Cine-[i pune frâu limbii î[i pune
capul la ad\post. 

Unele minciuni sunt preferabile
adev\rului.

(Proverbe turce[ti)

A-]i cunoa[te ne[tiin]a este partea
cea mai bun\ a cunoa[terii. 

În[elându-i pe al]ii, te în[eli pe
tine.

Ne trebuie doi ani s\ înv\]\m s\
vorbim [i întreaga via]\ s\ înv\]\m
s\ t\cem.

(Proverbe chineze[ti)



� METAFORA VÂRFULUI DE MUNTE

Statutul adev\rului în sens obiectiv, al adev\rului ca o coresponden]\ cu
faptele, precum [i rolul s\u ca principiu normativ, ar putea fi comparat cu cel al
unui vârf de munte, care este întotdeauna sau aproape întotdeauna înv\luit în
nori. Alpinistul poate nu numai s\ întâmpine greut\]i în a-l atinge, el poate chiar
s\ nu [tie c\ l-a atins, deoarece s-ar putea s\ nu fie în stare s\ deosebeasc\ în cea]\
vârful principal al muntelui de o creast\ secundar\. Dar aceasta nu afecteaz\ cu
nimic existen]a obiectiv\ a piscului, iar dac\ alpinistul ne spune „Am unele îndo -
ieli c\ a[ fi atins vârful real”, el recunoa[te implicit existen]a obiectiv\ a vârfului.
Îns\[i ideea de gre[eal\ sau de îndoial\ (în sensul ei simplu [i normal) implic\
ideea unui adev\r obiectiv la care s-ar putea s\ nu izbutim a ajunge. 

(Karl Popper, Adev\r, ra]ionalitate [i cunoa[tere)

� VOINÞA ESTE CAUZA ERORII

Dac\ tot ce se afl\ în mine izvor\[te de la Dumnezeu, iar el nu mi-a dat vreo
facultate de a gre[i, nu-mi pare c\ a[ putea gre[i vreodat\. {i, de fapt, atâta vreme
cât nu cuget decât despre Dumnezeu [i m\ întorc întreg c\tre el, nu observ 
nici o pricin\ de gre[eal\ ori falsitate; dar, revenit la mine curând dup\ aceea, îmi
dau seama c\, totu[i, sunt supus la nenum\rate gre[eli. (...) Atunci de unde
izvor\sc gre[elile mele? Din faptul c\ voin]a, întinzându-se mai mult decât intelec-
tul, nu o închid între acelea[i grani]e, ci o extind chiar asupra lucrurilor pe care
nu le în]eleg; iar fiindc\ în privin]a acestora ea e indiferent\, se abate lesne de la
ceea ce e adev\rat [i bun, iar astfel m\ în[el [i p\c\tuiesc. 

(René Descartes, Meditaþii metafizice)

101

Adev\r [i eroare

� ADEVÃRUL MANIFEST 
{I EROAREA

Prin doctrina c\ adev\rul e mani-
fest am în vedere (...) viziunea opti-
mist\ c\ adev\rul, dac\ ni se prezint\
în nuditatea lui, poate fi totdeauna
recunosut drept adev\r. (...) Doctrina
adev\rului manifest face necesar\
explicarea falsi t\]ii. Cunoa[terea,
st\pânirea adev\rului nu necesit\ nici
o expli ca]ie. Cum se poate întâmpla
îns\, dac\ adev\rul e manifest, s\
c\dem vreodat\ în eroare? R\spunsul
e: prin propriul nostru refuz vinovat
de a vedea adev\rul manifest; sau
pentru c\ în mintea noastr\
s\l\[luiesc prejudec\]i s\dite în ea de
educa]ie [i de tradi]ie ori alte influ-
en]e nefaste ce ne-au pervertit spi-
ritul, care la înce put a fost pur [i
inocent. Ignoran]a se poate datora
unor puteri ce conspir\ pentru a ne
]ine în ne[tiin]\ (...) Asemenea
prejudec\]i [i asemenea puteri sunt
deci surse ale ignoran]ei. 

(Karl Popper)

1. Este posibil ca o persoanã s\ mint\ [i s\ spun\ totu[i adev\rul? Dar s\ 
fie sincer\ [i s\ spun\ ceva fals? Ilustreaz\-þi r\spunsurile prin exemple
potri vite. 

2. Înc\ din Antichitate, unii gânditori au crezut c\ adev\rata cauz\ a erorii
este superioritatea pasiunilor asupra ra]iunii. Argumenteaz\ un punct de
vedere personal în leg\tur\ cu aceast\ idee.

3. Analizeaz\ semnifica]ia urm\torului punct de vedere: „(…) în fapt, aceas-
ta e sursa principal\ a ignoran]ei noastre: cunoa[ terea noastr\ nu poate fi
decât finit\, pe când ignoran]a noastr\ este inevitabil infinit\” (K. Popper). 

4. Elaboreaz\ (la alegere) un minieseu în care: a) s\ analizezi problema
erorii în contextul uneia dintre teoriile despre adev\r; b) s\ corelezi con-
ceptele eroare, ra]iune, libertate, bine; c) s\ eviden]iezi rela]ia dintre
eroare [i sursele cunoa[terii.

5. Argumenteaz\ pro sau contra în raport cu una dintre urm\toarele
aser]iuni: a) „Eroarea nu are limite” (Seneca); b) „Cea mai mare parte din
erorile noastre ne vin nu atât de la noi, cât mai ales de la al]ii”
(Montaigne); c) „Ce câ[tig\ cei care mint? — C\ nu sunt crezu]i atunci
când spun adev\rul” (Aristotel).

Aplica]ii 

Când eroarea devine ob-
[ teasc\, ea ne ]ine loc de
ceea ce-i drept. 

(Seneca)

Cea mai mare parte din erorile
noastre ne vin nu atât de la noi, cât
mai ales de la al]ii.

(Jean-Jacques Rousseau)



CUNOA{TERE {I LIMBAJ

Problema limbajului

În forma ei cea mai elevatã, cunoaºterea este un ansamblu de enunþuri
adevãrate ºi întemeiate. Adevãrul este o proprietate pe care o au unele
dintre enunþurile noastre. Aºadar, cunoaºterea ºi adevãrul sunt legate
volens nolens de limbaj, ceea ce înseamnã cã natura ºi limitele acestuia
pot fi considerate teme epistemologice importante. 

Limbajul are faþã de cunoaºtere în principal un rol de instrument sau
mediu al acesteia. Într-un fel, limbajul are o funcþie transcendentalã: face
posibilã cunoaºterea noastrã. 

Relaþia cunoaºtere-limbaj sporeºte problematizãrile specifice teoriei
cunoaºterii: Poate reuºim uneori sã dobândim adevãrul, dar îl putem reda
în mod adecvat prin intermediul limbajului nostru? Cuvintele ºi structurile
limbajului sunt potrivite pentru lumea realã? Nu cumva, folosind limbajul
pentru a cunoaºte ºi pentru a reda ceea ce ºtim, ne referim la o altã lume
decât cea realã?

Printre cele mai importante teze referitoare la relaþia dintre cunoaº -
tere ºi limbaj, amintim: a) cunoaºterea, cel puþin cunoaºterea explicitã
(propoziþionalã) este mediatã prin limbaj, ceea ce înseamnã cã nu repre -
zintã o cale directã, nemijlocitã de acces la realitate; b) diferitele limbaje,
ireductibile unul la celãlalt, par a descrie lumi diferite; c) limbajul nu este
un simplu instrument (pasiv) al cunoaºterii, ci are un rol constitutiv în
cadrul acesteia, pentru unii un rol de deformare ºi falsificare a realitãþii;
d) limbajul este discontinuu; lumea descrisã prin limbaj devine ºi ea 
astfel; e) originea limbajului este corelatã cu originea omului (limbajul nu
a apãrut înainte sau dupã apariþia omului, ci odatã cu el).

Problemele privind originea limbajului nu au în mod explicit relevanþã
pentru teoria cunoaºterii, dar unele puncte de vedere pot spune, indirect,
ceva despre posibilitãþile noastre de a cunoaºte lumea realã.

Astfel, dacã punctul de vedere al lui Cratylos (personaj în dialogul
omonim al lui Platon) — „în chip firesc, pentru fiecare din realitãþi, ar
exista o dreaptã potrivire a numelui” — este îndreptãþit, putem spera cã
vom cunoaºte lumea aºa cum este. Lucrurile stau însã altfel dacã este
corect punctul de vedere al lui Hermogenes, potrivit cãruia „dreapta
potrivire a numelui” nu ar fi decât „convenþie ºi acord”. 

În epoca modernã, John Locke considera cã între cunoaºterea noastrã
ºi cuvinte existã o relaþie atât de strânsã, încât este necesar sã cercetãm
„mai întâi exact ce se aflã în puterea cuvintelor ºi în ce fel denumesc ele
lucrurile”. Cunoaºterea noastrã, sublinia filosoful englez, „are mereu de-a
face cu enunþuri”, iar cuvintele nu sunt decât „semne ale ideilor noastre”,
nu lucruri în sine. 

David Hume diferenþia trãirile imediate, cum este durerea, de amin -
tirea lor ºi arãta cã evocarea unor impresii nu poate avea niciodatã forþa ºi
vitalitatea originarã a acestora. Pentru el, „gândul cel mai viu rãmâne în
urma celei mai palide senzaþii”. 
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Aceast\ reprezentare ideografic\
chinezeasc\ `nseamn\ „liter\”,
„cuvânt”. 

Mul]i au c\zut de ascu]i[ul
sabiei; dar nu a[a de mul]i ca
cei care au c\zut din pricina
limbii.

(Septuaginta)

� Organiza]i-v\ pe grupe de
patru-cinci elevi. Alege]i una din-
tre urm\ toarele teme. Dezbate]i
aceast\ tem\ în cadrul grupului,
apoi prezenta]i punctul vostru
de vedere pentru întreaga clas\.
� limbajul — ca vehicul al cul-

turii;
� func]iile limbajului;
� rolul limbajului intern;
� rela]ia dintre limbaj [i via]a

social\;
� comunicarea în lumea ani-

malelor;
� comunicarea dintre oameni

[i animale;
� limbajul nonverbal;
� adecvarea/inadecvarea lim-

bajului pentru exprimarea
tr\irilor interne.

Activitate de grup



La rândul lui, Friedrich Nietzsche considera cã limbajul falsificã în
mod necesar realitatea ºi duce la o ordonare ºi simplificare a realitãþii, la
o prindere a acesteia prin noþiuni doar cu preþul unei distorsiuni inevi -
tabile, ceea ce înseamnã cã limbajul ºi realitatea sunt incomensurabile.
Cunoaºterea nu este decât un instrument în lupta care este viaþa, un
fenomen condiþionat de viaþã, iar adevãrul este întotdeauna interpretare.
Reprezentãrile noastre asupra lumii, condiþionate de limbajul nostru, sunt
perspective asupra lumii, nu expresii ale unei lumi în sine. 

� ROLUL CUVINTELOR ÎN CUNOAªTERE

De atâta doar s-au dovedit în stare cuvintele — spre a le da ceva mai multã
însemnãtate — sã ne atragã atenþia pentru a cerceta lucrurile, iar nu sã ni le dea
la ivealã, pentru ca sã le cunoaºtem. Acela însã mã învaþã ceva, care înfãþiºeazã fie
ochilor, fie altui simþ trupesc, fie minþii însãºi lucrurile pe care vreau sã le cunosc.
Aºadar, prin cuvinte nu învãþãm altceva decât cuvinte, ba chiar numai sunetul ºi
zgomotul cuvintelor. (...) 

Dar, în privinþa tuturor lucrurilor pe care le înþelegem, nu ne lãmurim de la
cel care rosteºte vorbe în afarã, ci de la adevãrul care domneºte în însuºi spiritul
nostru — îndemnaþi, poate, prin cuvinte sã cãpãtãm aceastã lãmurire. Însã acela
care ne lãmureºte ºi ne învaþã e Hristos, despre care se spune cã sãlãºluieºte în
omul lãuntric, (...) adicã nepieritoarea putere a lui Dumnezeu ºi veºnica înþelep-
ciune; de la aceasta într-adevãr ia povaþã orice suflet raþional, dar fiecãruia îi este
dezvãluit atât cât poate el primi potrivit relei sau bunei sale porniri. 

(Sf. Augustin, De Magistro)
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1. Enunþul „Cezar este o ecuaþie de gradul al doilea” este corect din punct de
vedere gramatical. Totuºi, el este lipsit de sens. Ce crezi cã relevã aceastã
situaþie pentru înþelegerea limbajului ca instrument al cunoaºterii?

2. Pentru Cratylos, unul dintre temeiurile „potrivirii naturale a numelor” era
faptul cã acestea au fost date de cãtre divinitate. Uneori, se spune însã cã
Adam a dat nume lucrurilor. Care este punctul tãu de vedere? Are vreo
semnificaþie faptul cã Dumnezeu este fiinþa perfectã, iar Adam (omul) o
fiinþã imperfectã?

3. Uneori, relaþia dintre un nume ºi lucrul numit este asemãnatã cu aceea
dintre o fotografie ºi ceea ce înfãþiºeazã. Prezintã punctul tãu de vedere în
legãturã cu aceastã analogie. Propune, eventual, alte asemenea analogii.

4. Ai fost vreodatã în situaþia de a nu avea cuvinte pentru a spune ceea ce
simþeai? Dacã nu, îþi poþi imagina o asemenea situaþie? Ar fi ea relevantã
pentru limitarea cunoaºterii noastre de cãtre limbaj?

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Întrucât gândirea noastrã este
pãtrun sã de diferenþe ºi distincþii, urmeazã cã obiºnuinþa de a le folosi ne
conduce la a le privi ca diviziuni reale, aºa încât lumea va fi vãzutã ºi trãitã
ca fiind în realitate fãrâmiþatã în fragmente” (David Bohm). 

Aplica]ii 

Frumoas\ fars\ e [i vorbirea;
cu ea omul danseaz\ peste
toate lucrurile.

(Friedrich Nietzsche)

Limbaj — sistem de comunicare ver-
bal\ sau nonverbal\.
Limb\ — limbajul specific unei comu-
nit\]i naturale; sistem de comunicare
verbal\. 
Semn — element material, grafic,
fonic, gestual etc. care permite evoca -
rea unui alt lucru, pe care îl repre -
zint\ sau îl substituie.
Vorbire — actul prin care se exercit\
func]ia lingvistic\.
Perspectivism — punctul de vedere
potrivit c\ruia lumea exterioar\ este
interpretat\ prin prisma unor sisteme
cognitive [i c\ nu exist\ un criteriu
pentru a spune care dintre ele este
mai „adecvat” realit\]ii.
Transcendent — ceea ce dep\[e[te ex -
perien]a uman\; ceea ce este dincolo
de posibilit\]ile noastre de cunoa[ tere.
Transcendental — ceea ce face posi-
bil\ o anumit\ realitate. În concep]ia
lui Kant, de exemplu, geometria este
un ansamblu de cuno[tin]e a priori
(necesare [i universale), pe care le fac
posibile intui]iile pure ale spa]iului [i
timpului. În acest sens, filosofia trans -
cendental\ este tocmai analiza, deter-
minarea condi]iilor de posibilitate.

*
Bohm, David Joseph (1917-1992) —
fizician [i filosof american.

Dic]ionar



Filosofia limbajului comun

Unele dintre cele mai importante contribuþii cu privire la analiza
relaþiei dintre limbaj ºi realitate, respectiv dintre limbaj ºi gândire, aparþin
filosofului austriac Ludwig Wittgenstein.

În Tractatus logico-philosophicus, problema centralã este acea a felu-
lui în care limbajul ºi gândirea se pot raporta la realitate. 

Punctul de plecare este ideea cã noi ne raportãm la realitate prin inter-
mediul propoziþiilor, care sunt imagini ale realitãþii. Aceste imagini repre -
zintã situaþii sau stãri de lucruri, ceea ce existã sau se petrece în realitate,
în condiþiile în care elementele unei imagini corespund obiectelor, iar
acestea au corespondent în elementele imaginii. O imagine poate fi ade-
vãratã sau falsã în mãsura în care „concordã” sau nu cu realitatea. 

Pe de altã parte, propoziþiile sunt modalitãþi de exprimare a gândirii,
condiþionate de faptul cã „nu putem gândi nimic nelo gic”. Tot ceea ce poa -
te fi gândit poate fi gândit clar, iar ceea ce poate fi gândit clar poate fi ex-
primat prin intermediul limbajului. Ceea ce nu poate fi exprimat poate fi
însã arãtat. Distincþia este decisivã pentru problemele filosofice: acestea
apar, aratã Wittgenstein, atunci când încercãm sã exprimãm inexprima-
bilul prin limbaj. Din aceastã perspectivã, orice vorbire despre frumos,
bine sau Dumnezeu este exclusã ca fiind lipsitã de sens, iar sarcina
filosofiei este aceea de a delimita ceea ce se poate spune prin limbaj de
ceea ce nu poate fi spus. 

În Cercetãri filosofice, Wittgenstein indicã o serie de prejudecãþi care
stau la baza unor teorii clasice ale limbajului ºi a gândirii occidentale în
general. 

Prima este aceea a limbii ca reprezentare: limba este un ansamblu de
nume prin care sunt desemnate entitãþi reale (lucruri, feno mene, acþiuni,
însuºiri). Pe de o parte, Wittgenstein aratã cã limbajul îndeplineºte nume -
roase alte funcþii, ireductibile la funcþia de repre zen tare. Pe de altã parte,
el identificã în aceastã prejudecatã sursa multor dificultãþi filosofice, cum
este aceea a referirii la „lucruri” care nu existã în realitate. 

Legatã de aceasta este ºi prejudecata potrivit cãreia semnificaþia sau
înþelesul unui cuvânt este ceva de genul unei definiþii, a unei idei prin care
se redã ceea ce este comun, esenþial pentru lucrurile desemnate prin
cuvântul respectiv. Pentru Wittgenstein, semnificaþia unui cuvânt nu este
datã nici de ceea ce desemneazã acesta, nici de experienþa interioarã a
vorbitorilor, ci de utilizarea acestuia în diferite jocuri de limbaj ºi pe baza
unor asemãnãri de familie. De pildã, semnificaþia termenului „numãr” este
datã de folosirea acestuia în diferite contexte ºi se determinã printr-o
„reþea complicatã de asemãnãri care se suprapun ºi se încru ci ºea zã”: înþe-
lesul lui este dat de înrudirea lucrurilor pe care le numim „numãr”; pe baza
acestora nu ajungem la ceva comun tuturor numerelor, ci la trãsãturi care
se suprapun parþial, dar care dau împreunã, aºa cum fibre diferite formea -
zã un singur fir de lânã, un anumit înþeles.
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LUDWIG WITTGENSTEIN
(1889–1951)

S-a n\scut la Viena. A studiat la
Facultatea Tehnic\ din Berlin, apoi
la Trinity College, din Cambridge.
În timpul Primului R\zboi Mondial,
a scris Tractatus logico-philosophi-
cus (singura carte publicat\ în tim-
pul vie]ii). Dup\ aceea, a renun]at la
studiul filosofiei. O perioad\, a fost
înv\]\tor în câteva sate din sudul
Austriei, apoi gr\dinar într-o mân\s -
tire de c\lug\ri. Abia la sfâr[itul
anilor 1920 revine în lumea acade-
mic\. Inaugureaz\ acum un nou
mod de a practica filosofia, radical
diferit fa]\ de cel specific perioadei
Tractatus-ului. 

Lucrarea reprezentativ\ pentru a
doua perioad\ (Wittgenstein II) este
Cercet\ri filosofice (1953).

Las\ s\ vorbeasc\ doar natura [i
nu recunoa[te decât un lucru mai
presus decât natura, dar nu ceea ce
ar putea gândi ceilal]i.

Nu m\ intereseaz\ s\ construiesc
o cl\dire, ci s\ am în fa]a ochilor în
mod clar fundamentele cl\dirilor
posibile. 

Pentru om, eternul, importantul,
este acoperit adesea de un v\l de ne -
p\  truns. El [tie: aici, dedesubt, exist\
ceva, dar nu-l vede. V\lul reflect\
lumina zilei. 

(Ludwig Wittgenstein,
~nsemn\ri postume)



În fine, o altã prejudecatã este aceea a evaluãrii limbajului comun —
neordonat, neomogen, neechivoc — drept un limbaj imperfect. Pentru
Wittgenstein, în mãsura în care funcþioneazã în foarte multe cazuri, limba-
jul comun este „în regulã”. Mai mult decât atât, este etalonul, modelul a
ceea ce este un limbaj ºi conþine toate resursele necesare soluþionãrii
problemelor filosofice. 

� LOGICA LIMBAJULUI

4 003. Cele mai multe propoziþii ºi întrebãri care au fost scrise despre obiecte
filosofice nu sunt false, ci absurde. Deci nu putem rãspunde deloc la astfel de între-
bãri, ci putem constata doar absurditatea lor. Cele mai multe probleme ºi propo-
ziþii ale filosofiei se bazeazã pe faptul cã nu înþelegem logica limbajului nostru.

(Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus)

� FUNCÞIILE CUVINTELOR

Gândeºte-te la uneltele dintr-o ladã de unelte: existã aici un ciocan, un cleºte,
un ferãstrãu, o ºurubelniþã, o riglã, un borcan de clei, clei, cuie ºi ºuruburi. 
Cât de diferite sunt funcþiile acestor obiecte, tot atât de diferite sunt ºi funcþiile
cuvintelor. 

(Ludwig Wittgenstein, Cercetãri filosofice)

� ASEMÃNÃRILE DE FAMILIE

Nu pot sã caracterizez mai bine aceste asemãnãri decât prin expresia „ase -
mãnãri de familie”; cãci în acest fel se suprapun ºi se încruciºeazã diferitele
asemãnãri care existã între membrii unei familii: staturã, trãsãturi ale feþei,
culoarea ochilor, mers, temperament etc. etc. 

(Ludwig Wittgenstein, Cercetãri filosofice)
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1. Analizeazã semnificaþia filosoficã a tezei de la sfârºitul lucrãrii Tractatus
logico-philosophicus: „Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie sã se tacã”.

2. Comparã teza lui Wittgenstein privind semnificaþia cuvintelor cu urmãtoa -
rea, specificã pragmatismului: semnificaþia unei expresii constã în conse -
cin þele sale practice, legate de utilizarea ei.

3. Argumenteazã pro sau contra: Nimeni nu gândeºte în cazul unui cuvânt
exact ceea ce gândeºte celãlalt. 

4. Prin expresia „joc de limbaj”, Wittgenstein vrea sã evidenþieze cã „vor-
birea este o parte a unei activitãþi sau a unei forme de viaþã”. Iatã câteva
exemple: a relata un eveniment, a nãscoci o poveste, a dezlega ghicitori, a
traduce dintr-o limbã în alta; a ruga, a mulþumi. 
a) Stabileºte asemãnãri ºi deosebiri între acestea. 
b) Indicã alte asemenea jocuri de limbaj.

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: „Nu putem ghici cum funcþio -
neazã un cuvânt. Trebuie sã privim modul în care este utilizat ºi sã învãþãm
de aici” (Ludwig Wittgenstein).

Aplica]ii 

Noi nu vedem lucrurile înse[i; ne
m\rginim cel mai adesea s\ citim
etichetele lipite pe ele. Aceast\ încli-
na]ie, n\scut\ din necesitate, s-a
accentuat [i mai mult sub influen]a
limbajului. C\ci cuvintele (cu excep -
]ia numelor proprii) desemneaz\
genuri. Cuvântul care nu re]ine decât
func]ia cea mai comun\ [i aspectul
cel mai banal al lucrului, se insi-
nueaz\ între lucru [i noi (…) {i nu
numai obiectele exterioare, dar [i 
st\rile noastre suflete[ti ne scap\ în
ce au ele intim, personal, tr\it în chip
original. Când resim]im iubire sau
ur\, când ne sim]im bucuro[i sau
tri[ti, ajunge oare la con[tiin]a noas-
tr\ sentimentul însu[i cu miile lui de
nuan]e [i rezonan]e profunde care fac
din el ceva cu des\vâr[ire al nostru? 

(Henri Bergson)

Lingvistic Turn este sintagma care
define[te cotitura ling vis  tic\ specific\
secolului al XX-lea: rolul de filosofie
prim\ a revenit, dup\ ontologie (Anti -
chitate) [i teoria cunoa[terii (epoca
modern\), filoso fiei limbajului.

Info
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Recapitulare

CUNOA{TEREA                 PLAN DE IDEI

I. Problema cunoa[terii
� con]inutul problemei cunoa[terii
� apari]ia problemei cunoa[terii; rolul sofi[tilor.

II. Opinie [i cunoa[tere
� analiza clasic\ a cunoa[terii: 

� distinc]ia dintre opinie [i cunoa[tere.
III. Problema întemeierii

� întemeierea (justificarea) este condi]ie necesar\ a cunoa[terii
� formele întemeierii: liniar\ (funda]ionalism) — circular\ (coerentism)
� cunoa[terea f\r\ întemeiere [i teoria falsifica]ionist\ a adev\rului (Karl Popper)
� problema întemeierii se distinge de problema surselor cunoa[terii

� curentele epistemologice clasice 
� sinteza kantian\: cunoa[terea este rezultatul conlucr\rii dintre sensibilitate

[i intelect
� critica problemei tradi]ionale a surselor cunoa[terii (Kare Popper).

IV. Forme de cunoa[tere
� cunoa[tere nemijlocit\ — cunoa[tere mijlocit\ (mediat\) 
� cunoa[tere tacit\ — cunoa[tere explicit\ (propozi]ional\).

V. Tipuri de adev\r
� adev\ruri analitice (explicative) — adev\ruri sintetice (extensive)
� adev\ruri a priori — adev\ruri a posteriori

� criteriul judec\]ilor a priori (necesitatea [i universalitatea)
� problema cuno[tin]elor sintetice a priori; posibilitatea metafizicii. 

VI. Adev\r [i eroare
� natura adev\rului

�teoria adev\rului manifest [i implica]iile ei
� importan]a adev\rului pentru cunoa[tere (condi]ie necesar\ a cunoa[terii)
� teorii despre adev\r

�teoria coresponden]ei (singura teorie defini]ional\ a adev\rului)
�teorii criteriale

– teoria pragmatist\ a adev\rului: criteriul adev\rului este utilitatea
– teoria adev\rului-coeren]\: criteriul adev\rului este coeren]a

� natura erorii; eroare [i minciun\
� cauzele erorii

� caracteristici ale facult\]ii noastre de cunoa[tere; liberul arbitru; influen]e 
externe (teoria conspira]ional\ a ignoran]ei)

� rela]ii între cunoa[tere [i eroare.
VII. Cunoa[tere [i limbaj

� rolul limbajului în cunoa[tere
� relevan]a întreb\rilor despre originea limbajului
� Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

� propozi]iile sunt imagini ale realit\]ii
� Ludwig Wittgenstein, Cercet\ri filosofice

� prejudec\]ile teoriilor clasice despre limbaj.
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1. Indic\ tema gnoseologic\ care poa te fi
corelat\ cu actul de a ghici, de a prezice
viitorul.

2. Indic\ dou\ teme gnoseologice legate
de urm\torul enun]: „Este adev\rat pentru
c\ a[a a spus X, care este o autoritate în
domeniu”.

3. În dialogul Sofistul, este prefigurat\
una dintre cele mai importante teorii fi lo so -
fice. Precizeaz\ care este aceast\ teorie [i
cine a formulat-o în varianta clasic\.

4. Precizeaz\ care este concep]ia alterna-
tiv\ la în]elegerea cunoa[terii ca acumulare
de adev\ruri [i descrie contextul în care
apare.

5. Ce curent filosofic este redat sugestiv
prin metafora plutei? Care este ideea princi-
pal\ a acestuia?

6 Arat\ care este semnifica]ia gnoseolo-
gic\ a sintagmei a cunoa[te cum.

7. Nume[te dou\ teorii despre adev\r [i
indic\ dou\ asem\n\ri dintre acestea.

8. Precizeaz\ un punct de vedere cu
privire la originea cuvintelor [i ara t\ în ce
m\sur\ este relevant din punctul de vedere
al teoriei cunoa[terii.

9. Pentru una dintre variantele urm\ toa -
re elaboreaz\ un text în care s\ utilizezi
corect [i s\ corelezi conceptele: a) opinie,
adev\r, falsitate; b) ra]iune, origine, idee,
sensibilitate; c) judecat\ a priori, judecat\
sintetic\, metafizic\; d) coeren]\, adev\r, defi-
ni]ie a ade v\ ru lui; e) limbaj, cunoa[tere,
adev\r. 

10. Indic\ ideile principale ale analizei
clasice a cunoa[terii. Coreleaz\ aceast\ teo -
rie cu punctul de vedere pe care îl argumen -
teaz\ Karl Popper în leg\tur\ cu teza
cunoa[terii f\r\ întemeiere.

11. Analizeaz\ urm\torul enun] din 
pers pectiva concep]iei kantiene privitoare la
deosebirea dintre judec\]ile a priori [i cele 
a posteriori: 

„1 546 984+35 252 584 = 35 799 568”.

12. Elaboreaz\ un eseu în care s\ core lezi
conceptul gnoseologic al cunoa[terii cu cel
antropologic al cunoa[terii celuilalt.

13. a) Comenteaz\ urm\toarea aser]iune
a lui Kant cu privire la rela]ia dintre sensi-
bilitate [i intelect: „Aceste dou\ facult\]i sau
capacit\]i nu-[i pot schimba func ]iile. Inte -
lectul nu poate intui nimic, sim ]urile nu pot
gândi nimic. Numai din faptul c\ ele se
unesc poate izvorî cunoa[terea”. 

b) Folose[te ideea acestui text referin-
 du-te la imaginea din aceast\ pagin\. 

14. Cite[te cu aten]ie urm\torul text: 
„O, de ar fi voit Dumnezeu s\ cunoa[ tem

toate lucrurile prin instinct [i prin senti-
ment! Dar natura ne-a refuzat acest bine;
dimpotriv\, ea nu ne-a dat decât foarte
pu]ine cuno[tin]e de felul acesta; toate cele-
lalte nu pot fi dobândite decât prin
ra]ionament” (Pascal).

Comenteaz\ textul, având în vedere
urm\ toarele cerin]e: a) identificarea pro-
ble mei pe care o abordeaz\; b) identificarea
[i pre zentarea solu]iei pe care o sus]ine
auto  rul; c) identificarea [i analiza argumen-
tului prezentat în text; d) indicarea [i carac-
terizarea unei concep]ii alternative în leg\ -
tur\ cu problema respectiv\; e) analiza com-
parativ\ a celor dou\ concep]ii; f) prezen -
tarea [i argumentarea unui punct de vedere
personal.

Evaluare
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FILOSOFIE {I RELIGIE

PAUL EVDOKIMOV, 
Cunoaºterea lui Dumnezeu în tradiþia rãsãriteanã

Orientatã spre Dumnezeu, sub aspectul sãu apofatic, de negare a oricãrei
definiþii umane, antropomorfice, teologia se prezintã ca o apropiere de
întuneric, franjã a inaccesibilei lumini dumnezeieºti. Axioma sa spune:
„Despre Dumnezeu ºtim numai cã El este”. (...) Dumnezeu este absolut
incomparabil, niciun nume nu-L exprimã în mod adecvat. Numele Sãu este
mai presus de orice nume (Filipeni, 2.9) ºi aceasta pentru totdeauna (Efeseni
1.21), cãci Numele dumnezeiesc este – Adonai – numele care nu poate fi ros-
tit. Spunând Dumnezeu sau Creatorul, nu-L desemnãm niciodatã pe
Dumnezeu în Sine însuºi, ci chipul Sãu întors spre lume, ceea ce este „în jurul
lui Dumnezeu”. Teologia catafaticã, pozitivã, „simbolicã”, nu se aplicã decât
atributelor revelate, manifestãrilor lui Dumnezeu în lume. Aceastã cunoaº -
tere a lui Dumnezeu în lucrãrile Sale este o traducere a revelaþiilor Sale în lim-
bajul conceptual ºi nu este decât o expresie cifratã, cãci realitatea despre care
dã mãrturie este absolut originalã, ireductibilã la orice sistem de gândire, în
aºa mãsurã încât un „Dumnezeu logic” nu va fi altceva decât un idol fabricat
de mintea umanã. În jurul adâncului abisal al lui Dumnezeu, în jurul abisului
Tatãlui, dupã cum spune Origene, este conturat un cerc de tãcere.

Metoda catafaticã foloseºte afirmaþiile care îl limiteazã pe Dumnezeu, aºa
cum face orice definiþie, ºi, în felul acesta, învãþãtura sa este insuficientã: tre-
buie s-o completãm prin metoda apofaticã. Teologia pozitivã nu este, prin
aceasta, lipsitã de valoare, ci doar i se precizeazã dimensiunea ºi limitele. Din
contrã, teologia negativã ne obiºnuieºte cu distanþa cea de netrecut ºi mântui -
toare. „Conceptele creeazã idoli despre Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie de
Nyssa, numai uimirea pricepe ceva”. Tainele simple se descoperã dincolo de
orice cunoaºtere, dincolo chiar de necunoaºtere, în întunericul mai mult
decât luminos al tãcerii. În nici un caz nu este vorba aici de agnosticism, cãci
tocmai datoritã acestei necunoaºteri, printr-o „intuiþie primordialã ºi simplã”,
cunoaºtem dincolo de orice înþelegere. Teologia negativã este o depãºire care
nu se desprinde niciodatã de fundamentul sãu, teologia pozitivã a Revelaþiei.
(...) ea este o teologie autonomã care-ºi are propria metodã ºi aduce o anu-
mitã cunoaºtere. Astfel, termenii „suprabun” ºi „supraexistent” sunt negaþii-
afirmaþii ºi conþin o anumitã descriere a Celui care este de neconceput. (...)
Ca metodã, apofaza (calea negãrii) ne învaþã atitudinea corectã a oricãrui
teolog: omul nu teoretizeazã, ci se schimbã. Tocmai în aceastã stare de conti -
nuã schimbare, de îndumnezeire progresivã, contemplã el monada cea deo-
datã una ºi întreitã, „care rãmâne ascunsã chiar în propria descoperire”,
spune Sfântul Maxim Mãrturisitorul. 

1. Identificã ºi prezintã temele abordate în fragmentul de mai sus ºi con-
ceptele specifice limbajului teologic.

2. Comparã analiza filosoficã a cunoaºterii cu analiza teologicã a cunoaºterii
lui Dumnezeu.

Aplica]ii

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E

PAUL EVDOKIMOV 
(1901–1970) 

Este unul dintre cei mai cunoscu]i
teologi ai emigra]iei ruse. Teologia
sa este caracterizat\ de prioritatea
credin]ei asupra ra]iunii, a misticii
asupra filosofiei, Scripturile fiind
punctul de referin]\ absolut al cre -
din]ei. Este cofondator al organi za -
]iei mondiale a tineretului ortodox. 

Lucr\ri principale:
� Arta icoanei — Teologia frumuse]ii
� Iubirea nebun\ a lui Dumnezeu 
� Rug\ciunea Bisericii de R\s\rit 
� Taina iubirii 
� Vârstele vie]ii spirituale.
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capitolul 5

Existen]\ [i devenire

Spa]iu [i timp

Determinism

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� sã identifici noþiunile 
ºi conceptele specifice 
ontologiei implicate 
într-un text filosofic;

� sã interpretezi un text 
filosofic prin evidenþierea
strategiilor de abordare 
a problemelor de ontologie.

Pieter Brueghel cel B\trân 
(1525–1569), 
Turnul Babel (detaliu)

EXISTEN}A



*EXISTEN}| {I DEVENIRE

Problemele ontologiei

Întreb\rile privind rela]ia dintre existen]\ [i devenire, natura acestora,
spa]iul [i timpul, determinarea universal\ etc. sunt probleme metafi zi ce/
ontologice fundamentale.

Mult\ vreme, metafizica [i ontologia au fost indistincte. În gândirea
aristotelic\, ontologia — cercetare a fiin]ei ca Fiin]\ — este una dintre
cele patru dimensiuni ale metafizicii, pe lâng\ aitiologie (cercetarea prin-
cipiilor prime [i a ra]iunilor de a fi ale lucrurilor), usiologie (cercetare a
substan]ei) [i teologie ([tiin]a „lucrurilor divine”). Prin „revolu]ia coperni-
canã” realizatã de Immanuel Kant în filosofie, diferen]a dintre metafizic\
[i ontologie se accentueaz\, rolul de filosofie prim\ revenind teoriei
cunoa[terii, în]eleas\ ca o cercetare critic\ preliminar\: pe de o parte,
înainte de a încerca s\ cunoa[tem ceea ce exist\, trebuie s\ determin\m
natura [i limitele cunoa[terii noastre, respectiv posibilit\]ile noastre de a
cunoa[te lumea real\; pe de alt\ parte, metafizica va putea fi construit\
doar ca filosofie transcendental\ (cercetare a condi]iilor de posibilitate, de
pild\ ale experien]ei, ca o critic\ a ra]iunii pure, sau ale moralit\]ii, ca o
cri tic\ a ra]iunii practice).

TEMA FIINÞEI

Ontologia/metafizica s-a n\scut practic odat\ cu filosofia, prin încer -
c\rile primilor filosofi greci de a determina principiul tuturor lucrurilor,
acel ceva care reprezint\ originea, temeiul, substan]a din care provine,
este [i în care se întoarce tot ceea ce exist\. Presocraticii au fost, în gene -
ral, interesa]i de rela]ia dintre Fiin]\ (ceea ce este în genere, în sens 
primar, fundamental, în sine) [i devenire sau, în al]i termeni, de rela]ia 
dintre Unu (unitate) [i Multiplu (pluralitate [i diversitate). Prin Parmenide
[i Heraclit, s-au conturat dou\ tendin]e fundamentale. Primul pune accen-
tul pe stabilitate, permanen]\, consider\ c\ numai Fiin]a este, nu [i nefiin -
]a, [i determin\ „tr\s\turile” acesteia: unic\, indivizibil\, nen\s cut\, nepie-
ritoare, ve[nic\, imobil\ etc. Heraclit pune accentul pe devenire, schim-
bare („totul curge”), schimb\rile fiind îns\ în]elese în rela]ie cu principiul
unic, „ve[nic viu”, care „dup\ m\sur\ se aprinde [i dup\ m\sur\ se stinge”. 

Distinc]ia dintre Fiin]\ [i devenire va fi dezvoltat\ ulterior de c\tre
Platon prin analiza Formelor (care sunt mereu identice cu sine, ve[nice,
nen\scute, nepieritoare, neschimb\toare) [i a lucrurilor sensibile (reali-
tatea sensibil\ care exist\ nu prin sine, ci prin participare la realitatea 
autentic\, des\vâr[it\, perfect\), respectiv prin distinc]ia între lumea inte-
ligibil\ (etern\) [i lumea sensibil\ (schimb\toare [i trec\toare).

În concep]ia lui Aristotel, semnifica]ia fundamental\ a Fiin]ei este sub-
stan ]a: ceea ce exist\ în sens primar, ca realitate autentic\, este 
substan]a, în primul rând individualul. Pe de o parte, Fiin]a este în]elea s\
prin cele zece categorii, prima dintre ele, substan]a, semnificând, din punct
de vedere metafizic, ceea ce exist\ în sine, ca substrat pentru celelalte 
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GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 
(1646–1716)

S-a n\scut la Leipzig. A studiat
filosofia, dreptul [i matematicile. A
elaborat un sistem filosofic, ale
c\rui principale repere sunt: mona-
da (unitatea, substan]a individual\)
este fundamentul oric\rei realit\]i;
orice monad\ este diferit\ de oricare
alta; ac]iunea unei monade este
legat\, din aproape în aproape, de
toate evenimentele, dar nici o mona -
d\ nu ac]ioneaz\, din exterior,
asupra alteia; fiecare monad\ se
acord\ cu celelalte în baza unei
armo nii prestabilite; chiar dac\ nu
este perfect\, noi tr\im în cea mai
bun\ dintre lumile posibile.

Lucr\ri principale: 
� Diserta]ie metafizic\
� Eseuri de teodicee
�Monadologia
� Noi eseuri asupra intelectului

omenesc.

Trebuie ca totul s\ fi existat
dintotdeauna pentru ca noi s\
putem exista o singur\ minut\
azi.

(Maurice Maeterlinck)



categorii. Substan]a reprezint\ ceea ce este în sine, ceea ce subzist\,
„ceea ce nu este în altul [i nu este predicat despre altul”, de exemplu, un
om, iar celelalte categorii ceea ce este în altul, de exemplu o culoare (om
alb) sau o rela]ie (om care este fiu). Pe de alt\ parte, Aristotel distinge
substan]a sensibil\ [i substan]a supra sensibil\, aceasta din urm\ fiind
obiectul specific teologiei (sau filosofiei ca [tiin]\ divin\). 

O abordare contemporan\ deosebit de semnificativ\ a problemei onto-
lo gice a rela]iei dintre Fiin]\ [i devenire apar]ine filosofului român
Constantin Noica. Pentru el, Fiin]a îns\[i trebuie corelat\ cu devenirea:
nu o putem gândi sau în]elege separat; tot ceea ce exist\ în sens deplin,
au tentic este, de fapt, devenire întru fiin]\. 

TIMP {I SPAÞIU

Timpul [i spa]iul sunt, la rândul lor, teme metafizice/ontologice funda-
mentale. Timpul a fost corelat adesea cu ideea devenirii, în sensul c\ orice
schimbare are loc în timp. În filosofia modern\, a fost abordat\ în special
problema naturii timpului [i a spa]iului, respectiv dac\ acestea sunt sub-
stan]e (realit\]i) de sine st\t\toare, independente de orice schimbare [i de
orice existent, medii sau cadre absolute sau, dimpotriv\, rela]ii între
lucruri, dependente de existen]a [i schimb\rile acestora. O alt\ întrebare
este aceea dac\ spa]iul [i timpul exist\ în afara noastr\, în lucruri, sau în
noi, drept condi]ii a priori care fac posibil\ cunoa[terea noastr\ prin expe-
rien]\ (concep]ia kantian\) ori, pur [i simplu, sunt imagini subiective ale
rapor t\rii noastre la lumea exterioar\. Tendin]a contemporan\ este aceea
de a privi spa]iul [i timpul ca realit\]i obiective, independente de noi, dar
relative. 

DETERMINISMUL

Filosofii au fost interesa]i, înc\ din Antichitate, de modul de a fi al lumii:
ansamblu ordonat sau haos? Ideea dominant\ a fost aceea a ordinii univer-
sale, fundamentat\ pe înl\n]uirea tuturor lucrurilor, armonia universal\
dintre toate lucrurile sau, mai ales, pe determinarea universal\ (ideea c\
tot ceea ce exist\ este determinat s\ existe [i s\ ac]ioneze în tr-un anumit
fel). În general, determinarea a fost corelat\ cu necesitatea (imposibi-
litatea de a fi altfel) [i a exclus întâmplarea (posibilitatea de a fi altfel).  

PERSPECTIVE CONTEMPORANE

În secolul al XX-lea, au ap\rut tot mai multe obiec]ii la ideea deter-
min\rii universale, în special prin eviden]ierea, la nivelul realit\]ii cuanti -
ce, a unor fenomene întâmpl\toare. În acest fel, indeterminismul a devenit
imaginea alternativ\ asupra existen]ei în general.

În Arhitectura existenþei, Ilie Pârvu aratã cã noile construcþii teoretice
din fizicã, cosmologie, filosofia limbajului, filosofia cogniþiei etc. au fãcut
posibile noi modalitãþi de construcþie a discursului ontologic, în care un
rol important îl are unitatea dintre Fiinþã ºi devenire. În acest sens, se vor-
beºte despre „devenirea întru Fiinþã” (C. Noica), „fiinþa devenirii” 
(D. Bohm), „devenirea fiinþei” (I. Prigogine), „existenþa ca totalitate” fiind
înþeleasã ca unitate autogeneratã, ca „unitatea ce se diversificã” (C. Noica).
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Apari]ia nu este sus]inut\ de niciun
existent diferit de ea: ea are propria
fiin]\. Fiin]a prim\ pe care o întâlnim
în cercet\rile noastre ontologice este
deci fiin]a apari]iei. (…) 

Fiin]a ne va fi dezv\luit\ prin orice
mijloc de acces imediat, plictiseala,
dezgustul etc., iar ontologia va fi
descrie rea fenomenului de fiin]\ a[a
cum se manifest\, adic\ f\r\ interme-
diar. 

Totu[i, se impune s\-i punem
oric\rei ontologii o întrebare preala-
bil\ (…): fiin]a care mi se dezv\luie,
care îmi apare este de aceea[i natur\
cu fiin]a existen]ilor care îmi apar?  

(Jean-Paul Sartre)

Fiin]\ — termen fundamental al lim-
bajului filosofic, mai ales al meta fizi -
cii. În sens larg, desemneaz\ ceea-ce-
este, un nivel fundamental al exis ten -
]ei sau al fiin]\rii, temeiul acesteia din
urm\. Semnifica]iile termenului se
stabilesc [i prin referire la nefiin]\
(ceea ce nu este) [i la perechile fiin]a
în sine–fiin]a determinat\, fiin]\–fiin -
]are, temei–realit\]i întemeiate etc. 

*
Heraclit (c. 535-475 î.Hr.) — filosof
grec; a avut o mare influenþã asupra
lui Socrate ºi Platon.
Parmenide din Elea (secolul V î.Hr.) —
filosof grec presocratic. 
Prigogine, Ilya (1917-2003) — fizician
belgian de origine rus\, laureat al
Premiului Nobel.

Dic]ionar



Principiul ontologic
Filosofia s-a n\scut în Grecia antic\ odat\ cu întrebarea privind princi-

piul tuturor lucrurilor, adic\ acel ceva din care se nasc [i la care se întorc
toate lucrurile atunci când pier. Totodat\, întrebarea privind ,,materialul”
de baz\ din care sunt f\cute toate lucrurile va fi înso]it\ de întrebarea pri-
vitoare la procesul prin care au ap\rut acestea, prin care se trece de la
temei la cele întemeiate, de la ceea ce exist\ în sine la cele care exist\ în
plan secund. Altfel spus, lucrurile care se nasc [i pier sunt în]elese prin
raportare la ceea ce nu se na[te [i nu piere; acestea apar, exist\ [i dispar,
dar principiul sau temeiul lor nu are nici început, nici sfâr[it.

La originea acestei întreb\ri se afl\ încercarea de a explica prin
mijloace ra]ionale unitatea lumii, în condi]iile în care sim]urile ne
dezv\luie o diversitate de lucruri [i fenomene, iar supozi]ia de baz\ este
aceea c\ existen]a [i devenirea sunt distincte. 

Atunci când spune c\ ,,obâr[ia tuturor lucrurilor este apa”, Thales din
Milet distinge, de fapt, între dou\ planuri ale realului. Pe de o parte, avem
existen]a sau lumea concret\, lucrurile pe care le putem observa cu aju-
torul sim]urilor, realit\]ile trec\toare, schimb\toare, pieritoare, care nu
exist\ prin ele însele. Pe de alt\ parte, el sugereaz\ c\ dincolo de acest
plan exist\ o realitate sau o substan]\ unic\, aflat\ la originea lumii ca
întreg [i a tuturor elementelor acesteia. Astfel, se na[te o distinc]ie funda-
mental\ pentru întreaga filosofie, formulat\ ulterior în diferite modalit\]i,
cum ar fi: lumea sensibil\-lumea inteligibil\, fiin]a în sine-fiin]a determi-
nat\, temei-întemeiat, fizic-metafizic etc. 

În filosofia antic\, principiul ontologic se refer\ la substan]a originar\,
suprem\, care st\ la baza lumii ca întreg. Acesta exist\ în toate lucrurile,
dar [i separat de toate lucrurile care provin din el. Este suportul perma-
nent al existen]ei lucrurilor, al gener\rii [i distrugerii lor. Reprezint\ un
nivel ireductibil al realit\]ii, suficient sie[i, implicat în tot ceea ce exist\.
Numai despre acesta se poate spune c\ exist\ în sens autentic, deplin. 

În filosofia contemporan\, este respins\ ideea principiului ca substrat
unic, comun tuturor lucrurilor. Acesta se reg\se[te îns\ ca nucleu al
gener\rii [i organiz\rii întregii existen]e, care face posibile existenþa [i
devenirea. Nu este vorba de un element, ci de o structur\ sau un nivel fun-
damental al existen]ei, care nu se aflã dincolo de tot ceea ce exist\.
Devenirea sau transformarea lucrurilor nu mai este explicat\ prin inter-
ven]ia unei for]e supranaturale, a unui zeu sau a unei inteligen]e care pune
lumea în ordine. 

La rândul lui, principiul ontologic este înþeles ca nucleu generator al
întregii existenþe, ca principiu intern al oricãrei fiinþãri. Accentul nu mai
cade pe o situare transcendentã a acestuia, ci pe una transcendentalã:
principiul reprezintã ceea ce face cu putinþã existenþa ºi devenirea, ,,nucle-
ul structural-generativ” (Ilie Pârvu) al Fiinþei ºi devenirii. Pentru Constan -
tin Noica, de pildã, principiul ontologic este determinat prin intermediul
unui model ontologic care reprezintã ,,cifrul” sau ,,codul fiinþei”. Acesta
nu este ,,în afara lucrurilor”, ci în ele, reprezentând ,,ce este mai adânc real
în ele decât ele însele”, ceea ce face cu putinþã lucrurile ,,dinlãuntrul lor”.
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Pentru primul filosof (Thales
din Milet), la baza tuturor
lucrurilor st\ apa (dar nu apa ca
realitate fizic\, pe care o vedem,
ci apa ca principiu, ca termen
situat „în spatele” tuturor
lucrurilor, apa care nu este unul
dintre lucrurile concrete).

Elemente primordiale la primii
filosofi greci

� Primii filosofi credeau c\ exist\
elemente (substan]e, realit\]i) cosmo -
lo gice primordiale, din care sunt con-
stituite toate lucrurile: apa, aerul,
focul [i p\mântul
� uneori, numai unul dintre acestea

este gândit ca principiu al tuturor
lucru rilor (monism)
� la Empedocle, apar toate ca princi -

pii-elemente 
� prin agregare [i dezagregare se
formeaz\ [i dispar toate lucrurile;
– iubirea (prietenia) încearc\ s\
uneasc\ cele patru elemente;
– ura (discordia) încearc\ s\ le
separe

� la Heraclit, cele patru elemente sunt
corelate pentru a explica trece rea
de la principiu la lucrurile concrete
[i invers
� drumul în jos descrie trecerea
de la foc la aer la ap\ [i la p\mânt;
� drumul în sus descrie trecerea
de la p\mânt la ap\ la aer [i apoi
la foc.

Info



� PROBLEMA PRINCIPIULUI

Dintre primii care s-au îndeletnicit cu filosofia, cei mai mul]i au socotit drept
principii ale tuturor lucrurilor doar pe acelea de tipul materiei, de unde provin
toate cele-ce-sunt [i care este întâia lor surs\ [i ]inta final\ a nimicirii lor. Fiin]a
lumii ca atare ar r\mâne neschimbat\, dar s-ar modifica în efectele sale. Pe aceas-
ta ei au numit-o element [i principiu al celor-ce-sunt. De aceea, ei cred c\ nimic
nu se na[te [i nimic nu piere, dat fiind c\ aceea[i natur\ se conserv\ mereu, tot
a[a cum noi nu afirm\m c\ Socrate apare în sens absolut, atunci când la el apar
frumuse]ea sau priceperea la muzic\, [i nici c\ el piere, atunci când el ar pierde
aceste însu[iri, deoarece persist\ substratul — Socrate însu[i — [i, în acela[i
sens, nici celelalte lucruri nici nu apar, nici nu pier. C\ci mereu persist\ o anu-
mit\ natur\ — fie una, fie mai multe decât una — din care se nasc toate cele, ea
îns\ conservându-se. (...)  C\ci, dac\ orice apari]ie [i pieire sunt, pe cât se poate,
rezultatele fie ale unuia, fie ale mai multor substraturi, de ce se petrec trans-
form\rile [i care le este ra]iunea de a fi? C\ci nu este cu putin]\ ca substratul
însu[i s\ se modifice singur pe sine. Spre exemplu: nici lemnul, nici bronzul nu
sunt responsabile pentru transformarea fiec\ruia dintre ele [i nici nu face lemnul
patul ori bronzul statuia, ci un alt element este ra]iunea transform\rii lor. Or, 
a-l c\uta pe acesta înseamn\ a c\uta cel\lalt principiu, anume — cum am spune
noi —  de unde provine mi[carea. 

(Aristotel, Metafizica)
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Existen]\ [i devenire

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Argumenteaz\ pro sau contra: Faptul c\ exist\ un principiu unic, aflat din-
colo de lucrurile sensibile, [i c\ acesta reprezint\ realitatea autentic\ nu
explic\ de ce lumea este a[a cum o vedem, ci sugereaz\ c\ este întru totul
iluzorie. 

3. Analizeaz\ semnifica]ia urm\torului argument: ,,Întrucât are ca funda-
ment un principiu unic, de sine st\t\tor, prin care exist\ toate lucrurile,
lumea ca întreg nu este haos, ci ordine, kosmos”.

4. Determin\ principalele semnifica]ii la care se referã defini]ia aristotelic\ a
principiului: ,,primul punct de plecare datorit\ c\ruia un lucru este, ia
na[tere [i poate fi cunoscut”. 

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: ,,S\ consider\m, de exemplu, demer-
surile pe care le numim jocuri. M\ refer la jocuri distractive, jocuri de
c\r]i, jocuri cu mingea, jo curi olimpice [.a.m.d. Ce au toate în comun? S\
nu spui: Trebuie s\ aib\ ceva comun, altfel nu s-ar numi ,,jocuri” — ci
prive[te [i vezi dac\ exist\ ceva comun tuturor. C\ci dac\ le prive[ti nu vei
vedea nimic comun tuturor, ci asem\n\ri, înrudiri [i o mul]i me de aseme-
nea lucruri. (...) {i rezultatul acestei examin\ri este: vedem o re]ea com-
plicat\ de asem\n\ri suprapunându-se par]ial [i încruci[ându-se; uneori
asem\ n\ri complete, alteori asem\n\ri de detaliu. (Ludwing Wittgenstein,
Cercet\ri filosofice). 

Aplica]ii 

Problema principiului la primii
filosofi greci (Thales, Anaximandru, 

Anaximene, Empedocle)
� punctul de plecare
� diversitatea, haosul aparent al
lumii

� convingeri fundamentale
� în spatele acestui haos trebuie s\

existe ceva originar, primordial;
� acest ceva trebuie s\ se afle într-un

fel sau altul în tot ceea ce exist\;
� numai cu referire la principiu pu -

tem construi o explica]ie ultim\ a
tuturor lucrurilor, a lumii ca întreg;
� principiul trebuie s\ fie nen\scut,

nepieritor, ve[nic;
� unitatea principiului este fundamen-

tul unit\]ii lumii ca întreg.

Info

Anaximandru (c. 610-546 î.Hr.) —
urma[ [i discipol al lui Thales; consi-
dera c\ principiul lumii este apeironul
(nedeterminatul, nem\rginitul); din
acesta au luat na[tere toate lucrurile,
prin separarea contrariilor: caldul [i
recele, umedul [i uscatul etc.
Anaximene (c. 585-525 î.Hr.) — urma[
[i discipol al lui Anaximandru; pentru
el, lucrurile au un substrat unic [i
infinit: aerul. Toate lucrurile provin
din aer: când se condenseaz\ se trans-
form\ în ap\, apoi în p\mânt, în pietre
[i în celelalte lucruri formate din
acestea; când se rarefia z\, aerul devi -
ne foc. Aerul mediaz\ între ceea ce
este indeterminat, ilimitat, unic, etern
[i ceea ce este determinat, limitat,
multiplu, trec\tor.
Thales din Milet (c. 625-547 î.Hr.) —
întemeietorul {colii din Milet; pentru
Hegel, este primul filosof tocmai pen-
tru c\ [i-a propus c\utarea [i desco -
perirea unui principiu unic al lumii.
Pentru el, obâr[ia tuturor lucrurilor
este apa.

Dic]ionar



Problema Fiin]ei

Problema Fiin]ei apare explicit la Parmenide. Pentru el, ceea-ce-este
(Fiin]a) nu poate s\ nu fie, iar ceea-ce-nu-este (nefiin]a) nu poate s\ fie. În
acest fel, sunt negate atât trecerea de la Fiin]\ la nefiin]\ sau invers, cât [i
realitatea schimb\rii [i a mi[c\rii. În acela[i timp, se afirm\ unicitatea
Fiin]ei, respectiv faptul c\ numai aceasta poate fi cunoscut\ [i numit\. 

Pentru Parmenide, Fiin]a este nen\scut\, nepieritoare, neclintit\, f\r\
limit\, indivizibil\, nemi[cat\, f\r\ de început [i f\r\ de sfâr[it, mereu în
identitate cu sine. Cu alte cuvinte, este în]eleas\ drept ceea ce este stabil,
în opozi]ie cu ceea ce devine. 

Prin Platon, Aristotel, Toma d’Aquino, Leibniz, Descartes, Kant, Sartre,
Heidegger, Noica etc. Fiin]a a devenit o tem\ fundamental\. Inte roga]ia
lui Leibniz: „De ce exist\ Fiin]a mai degrab\ decât nefiin]a?”, poate fi con -
si de rat\ marea provocare a oric\rei construc]ii metafizice. 

Vorbind despre Fiin]\, filosofii vizeaz\ sensul fundamental al exis -
ten]ei. Astfel, ei nu se refer\ la existen]\ în mod particular, nu se întreab\
ce înseamn\ a exista într-un anumit fel, ci, mai profund, ce înseamn\ a
exista în genere, care este temeiul sau fundamentul pentru tot ceea ce
exist\. Cu alte cuvinte, pleac\ de la supozi]ia potrivit c\reia existen]a nu
este un dat necondi]ionat: s-ar fi putut s\ nu existe nimic. A descrie exis-
ten]a, a ar\ta cum exist\ ceea ce exist\, care sunt structurile existen]ei nu
sunt demersuri suficiente pentru în]elegerea acesteia. Este nevoie, în
plus, de o încercare de a în]elege ceea-ce-este sau ceea ce face posibil\
aceast\ existen]\, de un efort (ra]ional) îndreptat spre Fiin]\ — ca temei,
origine, „suport” pentru orice fel de fiin]are. 

O supozi]ie mai profund\ este aceea c\ Fiin]a este, c\ vorbirea despre
Fiin]\ are un obiect, nu este goal\ sau lipsit\ de sens. Unii gânditori con-
sider\ îns\ c\ aceast\ supozi]ie este neîntemeiat\. Fiin]a nu ar fi decât un
postulat, o realitate instituit\ de ra]iune pentru a-[i explica existen]a [i
determin\rile acesteia. Tot ceea ce exist\ este aceast\ lume. Distinc]ia
dintre existen]\ [i Fiin]\ ar fi, a[adar, nelegitim\. Contrar unei asemenea
perspective, în filosofia contemporan\ se vorbe[te despre Fiin]\ ca nucleu,
ca ,,existen]\ prim\”, care d\ seama de existen]a acestei lumi si de orga-
nizarea ei specific\. Perspectiva asupra Fiin]ei este diferit\ fa]\ de cea din
filosofia greac\. Punctul de plecare nu este o supozi]ie neîntemeiat\, cum
ar fi: Fiin]a este [i nu poate decât s\ fie. Lumea, ceea ce exist\ reprezint\
punctul de plecare, iar interoga]ia asupra Fiin]ei vizeaz\ condi]iile de posi-
bilitate ale acesteia: a) exist\ ceva; b) prin urmare, ceea ce face posibil
acest ceva trebuie s\ fie, altfel acest ceva, lumea, nu ar exista. În plus,
Fiin]a [i devenirea nu mai sunt opuse, ci gândite împreun\. 

De la Parmenide pânã în zilele noastre, problema Fiinþei reprezintã cea
mai importantã ºi constantã provocare a ontologiei. De-a lungul timpului,
Fiinþa a reprezentat ,,obiectul de referinþã al celor mai semnificative teo-
re me filosofice” (Ilie Pârvu) — Existenþa precede esenþa (Jean-Paul
Sartre), Cogito ergo sum (René Descartes), Tot ceea ce este raþional este
real (G.W.F. Hegel), Existenþa nu este un predicat real (Immanuel Kant)
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EXISTEN}A 

RENÉ DESCARTES 
(1596–1650) 

S-a n\scut în localitatea La Haye
(azi La Haye-Descartes), într-o fami-
lie de mici nobili. În 1604, a fost
încredin]at a[ez\mântului iezui]ilor
din La Flèche, unde va studia latina,
greaca, matematica, fizica, logica,
morala [i metafizica. În noaptea de
10-11 noiembrie 1619 are un faimos
,,vis”, care îi dezv\luie ,,fundamen-
 te le unei [tiin]e admirabile”, respec-
tiv ideile principale ale metodei sale
de mai târziu. În 1628, s-a stabilit în
Olanda. Aici a publicat cele mai
importante dintre lucr\rile sale:
Discursul despre metod\, Principii -
le filosofiei, Medita]ii de filosofie
prim\, Pasiunile sufletului. În 1649,
la invita]ia reginei Cristina, pleac\ în
Suedia, unde moare, în 1650, în
urma pneumoniei contractate în tim-
pul deplas\rilor de la re[edin]a sa la
palatul regal pentru a preda filoso -
fia, la orele cinci ale dimine]ii — sin-
gurul moment al zilei în care regina
considera c\ avea ,,mintea limpede”. 

Va fi fiind un în]elept în
mine, î[i spune fiecare, dar n-a
ie[it înc\ la iveal\.

(Constantin Noica)



Existen]\ [i devenire

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Argumenteaz\ pro sau contra: Numai ceea ce este poate fi gândit; despre
ceea ce nu este nu se poate gândi sau spune ceva cu sens. 

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Vedem în lume multe lucruri contin-
gente, adic\ din cele care pot s\ fie sau s\ nu fie (...) Este îns\ imposibil
ca lucrurile contingente s\ existe totdeauna. (...) Dac\ deci toate lucrurile
sunt contingente, a fost un timp în care nu exista nimic pe lume. Dar, dac\
ar fi fost a[a, n-ar exista nimic ast\zi; c\ci ceea ce nu este nu poate s\
înceap\ a fi, decât prin ceva care este. Dac\ deci nimic n-ar fi existat 
într-un timp dat, nimic n-ar fi putut vreodat\ s\ existe; nu ar exista ast\zi
nimic, ceea ce este absurd. Totul nu poate fi deci contingent, deci exist\ o
fiin]\ necesar\. Îns\ o Fiin]\ necesar\ are cauza necesit\]ii sale sau în ea
îns\[i sau în altul; (...) Trebuie deci s\ recunoa[tem c\ exist\ o fiin]\ nece-
sar\ prin ea îns\[i, care nu g\se[te în altceva decât în ea cauza necesit\]ii
sale, dar care este cauza necesit\]ii altora [i aceasta este ceea ce numim
Dumnezeu” (Toma d’Aquino, Summa theologiae). 

Aplica]ii
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etc. — ºi al unor lucrãri fundamentale ale filosofiei contemporane: Fiinþã
ºi timp (M. Heidegger), Proces ºi realitate (A.N. Whitehead), Construcþia
logicã a lumii (R. Carnap), Devenirea întru fiinþã (C. Noica). 

� FIINÞA ESTE

Mai r\mâne s\ aduc vorba despre calea ce zice c\ Fiin]a este. De-a lungul ei
sunt semne în num\r mare cum c\, nen\scut\ fiind, aceasta e [i nepieritoare,
întreag\, neclintit\ [i f\r\ cap\t. Nici nu era, nici nu va fi, de vreme ce e acum lao-
lalt\, una [i neîntrerupt\. Ce obâr[ie i-ai putea g\si? (...) C\ci n-am s\ te las s\
spui, nici s\ gânde[ti c\ s-a putut ivi din nefiin]\: nu se poate, într-adev\r, spune,
nici gândi c\ ceea ce nu este este. {i-apoi ce nevoie ar fi putut-o face — ivit\ din
nimic — s\ se nasc\ mai târziu ori mai devreme? A[a c\ trebuie neap\rat s\ cre-
dem c\ este întru totul ori c\ nu este. 

(Parmenide, Despre natur\)

Conceptul de fiin]\ (...) implic\ fiin]area. Nu po]i avea conceptul de fiin]\ f\r\
ca el s\ fie fiin]\tor. (...) Dintre toate în]elesurile sau conceptele gândirii, el e sin-
gurul care, de vreme ce este gândit, are fiin]\. Nu po]i spune ca la zeitate: dac\ ar
fi. Ci a[a este fiin]a, ca fiin]ând. Felul ei de a fi gândit\ e de a fi realizat\. Toate
celelalte concepte sunt ceva [i au în plus fiin]area, când o au. Fiin]a îns\ nu este
f\r\ fiin]are. Dac\ nu e fiin]\toare înseamn\ c\ nu ai conceptul corect de fiin]\, 
c\ nu gânde[ti a[a cum este. E ca [i cum ai gândi omul f\r\ ra]ionalitate, sau zei-
tatea f\r\ nemurire: nu le gânde[ti pe acestea, în fapt. Deci: dac\ n-ar fi, nu s-ar
povesti — acesta este argumentul ontologic. De vreme ce se poveste[te, este. De
vreme ce ai conceptul de fiin]\, ea este. 

(Constantin Noica, Devenirea întru fiin]\) 

Carnap, Rudolf (1891-1970) — filosof
american, reprezentant al pozitivis-
mului logic.
Whitehead, Alfred North (1861-1947) —
filosof [i matematician britanic.

Dic]ionar

� Organiza]i-v\ `n grupe de câte 
patru-cinci elevi. Analiza]i urm\ -
toa rele situa]ii ale fiin]ei neîmpli-
nite în viziunea lui Constantin
Noica. Alege]i una [i identifica]i
exemplific\ri în câteva opere liter-
are studiate. Prezenta]i întregii
clase solu]ia voastr\. 

� n-a fost s\ fie — imposibilita tea,
neîmplinirea, absen]a fiin]ei;
� ceea ce n-a fost s\ fie a în cer cat
s\ fie, ,,a b\tut la poarta realit\]ii,
dar n-a fost”;
� cele care n-au fost s\ fie le-au
modelat pe cele care sunt;
� era s\ fie (dar n-a fost) — o ten-
tativ\ în real, fiin]a suspendat\;
� va fi fiind — ceva de ordinul
prezumtivului, al nedetermin\rii;
exprim\ nesiguran]a, nedume ri -
rea, îndoiala, problematicul, ceea
ce este doar presupus, o ,,f\g\ -
duin ]\ de fiin]\”; fiin]a eventual\;
� ar fi s\ fie — posibilitatea (e cu
putin]\ s\ fie; ,,a fi este [i: a nu fi
înc\”); fiin]a posibil\;
� este s\ fie, st\ s\ fie — un fel de
iminen]\; fiin]a intr\rii în fiin]\;
� a fost s\ fie — necesitatea; fiin -
]a s\vâr[it\;
� cu a fost s\ fie, fiin]a se des -
chide deopotriv\ spre trecut [i
spre viitor.

Activitate de grup



Distinc]ia dintre fiin]\ [i devenire 
în filosofia platonician\

În dialogurile platoniciene, distinc]ia dintre Fiin]\ [i devenire este dis-
tinc]ia dintre ceea-ce-este în mod autentic, prin sine, [i ceea-ce-se-vede,
care exist\ (fiin]eaz\) doar prin participare la adev\rata realitate, respec-
tiv diferen]ierea între lumea inteligibil\ [i lumea sensibil\.

Lucrurile concrete, care pot fi observate cu ajutorul sim]urilor, fiind
n\scute, schimb\toare, pieritoare, multiple, compuse, au realitate numai
în m\sura în care particip\ la modelele lor necondi]ionate, numite Forme
sau Idei, [i sunt fa]\ de acestea umbre sau copii, având a[adar o realitate
condi]ionat\ (o cvasirealitate). Omul în sine nu este cutare sau cutare om,
ci modelul, Ideea de om, prin care fiecare dintre noi suntem în mod imper-
fect oameni. Lumea sensibil\, ea îns\[i o copie sau un reflex al lumii inte-
ligibile, este dominat\ de schimbare, dezordine, haos, nesiguran]\. Dac\
nu ar participa la ceea-ce-este, nu ar avea în niciun fel realitate, nu ar fi nici
m\car asemenea unui vis.

Ideile (formele) sunt mereu identice cu ele însele, eterne, nen\scute,
nepieritoare, simple, netransformabile. Prin faptul c\ nu sunt caracteri-
zate de nicio schimbare sau devenire, acestea sunt reale în sensul deplin
al termenului. Sunt realit\]i de sine st\t\toare, independente fa]\ de noi
sau de lucruri. Nu pot fi cunoscute cu ajutorul sim]urilor, ci numai prin
intelect. Nu pot fi g\site printre obiectele sensibile, ci numai într-o lume
suprasensibil\, aflat\ dincolo de experien]a sim]urilor. Prin sim]uri poate
fi trezit\ îns\, odat\ cu perceperea lucrurilor concrete, amintirea formelor
la care acestea particip\, pe care, într-o existen]\ anterioar\, sufletul nos-
tru le-a contemplat în mod nemijlocit. Ideea de Bine sau Binele în sine
reprezint\ realitatea suprem\, necondi]ionat\, principiul a tot ceea ce este
[i a tot ceea ce poate fi cunoscut, temeiul ultim al tuturor lucrurilor.

Rela]ia dintre forme [i obiectele sensibile este descris\ uneori ca
asem\nare, alteori ca participare. În ambele sensuri, Formele sunt ra]iu -
nea de a fi (cauza, temeiul) lucrurilor sensibile.

Pe de altã parte, aºa cum se aratã în dialogul Republica, pentru toate
obiectele ,,putinþa de a fi” ºi „putinþa de a fi cunoscute” sunt date de Ideea
de Bine, care depãºeºte prin ,,vârstã, rang ºi putere” tot ceea ce este.
Binele în sine reprezintã realitatea supremã, necondiþionatã, temeiul pen-
tru orice existã, atât în lumea sensibilã, cât ºi în lumea inteligibilã.

� FIINÞ| {I DEVENIRE 

A[adar, dup\ p\rerea mea, mai întâi trebuie s\ facem urm\toarea distinc]ie:
ce este Fiin]a ve[nic\, ce nu are devenire, [i ce este devenirea ve[nic\, ce nu are
fiin]\. Ceea ce este ve[nic identic cu sine poate fi cuprins de gândire printr-un dis-
curs ra]ional, iar ceea ce devine [i piere, neavând niciodat\ fiin]\ cu adev\rat, este
obiectul opiniei [i al sensibilit\]ii ira]ionale. În plus, tot ceea ce devine, devine în
mod necesar sub ac]iunea unei cauze, c\ci în lipsa unei cauze nimic nu poate avea
devenire. 

(Platon, Timaios)
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{tefan Luchian, Anemone

O floare este un bun care se 
distribuie f\r\ s\ se împart\? 
Dar pl\cerea de a privi o floare
frumoas\? 

� R\spunde la aceste întreb\ri 
din perspectiva concep]iei
filosofului Constantin Noica
despre unitate.

Forme ale unit\]ii
� Unitatea ob]inut\ prin unificare,
prin strângerea laolalt\ a diversului
� este unitatea pe care o dezv\luie

genurile, speciile: toate albinele, de
exemplu, re prezint\ o singur\ spe -
cie de insecte.

� Unitatea care se distribuie
� exprim\ felul de a fi al fiin]ei; aceas-

ta este o unitate care se afirm\ pe
sine;
� un exemplu de acest fel este valoa -

rea:
– binele, de pild\, nu este un bun
care se distribuie împ\r]indu-se,
risipindu-se cu fiecare fapt\ bun\
– el este o valoare care se distri -
buie f\r\ s\ se împart\ 
– la fel, un adev\r este „[i al unuia
[i al altuia”
– în schimb, o bucat\ de pâine
satisfa ce sau dorin]a unuia, sau
dorin]a altuia; ea se împarte [i
piere prin consumare.

(Constantin Noica, 
Modelul cultural european)

Info



� CE EXIST|?

Dac\ ra]iunea [i opinia adev\rat\ sunt dou\ genuri diferite, atunci cu sigu-
ran]\ aceste realit\]i, forme pe care noi nu le percepem, ci doar le gândim, exist\
în ele însele; în schimb, dac\, a[a cum cred unii, opinia adev\rat\ nu se
deosebe[te cu nimic de ra]iune, atunci toate lucrurile pe care le percepem prin
mijlocirea trupului trebuie considerate drept cele mai sigure realit\]i. Noi trebuie
s\ spunem îns\ c\ acestea sunt dou\ lucruri distincte, deoarece au origini [i pro-
priet\]i diferite. Una se na[te în noi prin înv\]\tur\, cealalt\ prin persuasiune; una
e înso]it\ mereu de adev\rul demonstra]iei sale, cealalt\ e indemonstrabil\; una
r\mâne neclintit\ de persuasiune, pe cealalt\ persuasiunea o poate schimba; de
opinia adev\rat\ are parte, trebuie s\ spunem, omenirea întreag\, de cea de-a
doua, de ra]iune, numai zeii [i un num\r mic de oameni. 

A[a stând lucrurile, trebuie s\ admitem c\ exist\, mai întâi, forma identic\ cu
sine, nen\scut\ [i de nenimicit, care nici nu prime[te în sine ceva venit din alt\
parte, nici nu intr\ ea îns\[i, undeva, în ceva; ea nu poate fi perceput\ nici cu
v\zul, nici cu vreun alt sim], fiind, de fapt, obiectul de cercetare al gândirii. 

În al doilea rând, exist\ ceea ce poart\ acela[i nume cu forma [i îi seam\n\ ei,
dar este perceptibil, n\scut, în ve[nic\ mi[care, c\p\tând fiin]\ într-un loc anume
[i pierind tot de acolo, putând fi cunoscut prin opinie [i percep]ie.

În al treilea rând, exist\ locul, care este ve[nic, nefiind supus nimicirii, [i care
d\ loc de a[ezare tuturor celor care se nasc, putând fi conceput f\r\ ajutorul
sim]urilor (...) El este de bun\ seam\ cel pe care îl vedem ca într-un vis, atunci
când spunem c\ tot ceea ce exist\ trebuie neap\rat s\ se afle într-un anume loc [i
s\ ocupe un anumit spa]iu, c\ci ceea ce nu este nici undeva pe p\mânt, nici unde-
va prin cer nu e nimic. 

(Platon, Timaios)
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Existen]\ [i devenire

1. Analizeaz\, pe baza ultimului fragment, deosebirea pe care o face Platon
între opinie [i cunoa[tere, respectiv leg\tura acesteia cu deosebirea dintre
Fiin]\ [i devenire.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a textului; precizeaz\ premisa [i con-
cluziile care se deduc: „Acest univers, z\mislit prin îmbinarea necesit\]ii
cu ra]iunea, este re zultatul unui amestec. Ra]iunea a jucat rolul conduc\tor
prin faptul c\ a convins necesitatea s\ îndrepte cea mai mare parte a
lucrurilor supuse de venirii spre ceea ce este cel mai bun. În felul acesta [i
potrivit cu acestea, universul nostru a fost alc\tuit dintru început a[a cum
este el alc\tuit, datorit\ faptului c\ necesitatea a fost învins\ de puterea
convingerii ra]io nale” (Platon, Timaios).

3. Argumenteaz\ pro sau contra: Lumea sensibil\ este un exil al sufletului
nemuritor.

4. În dialogul Parmenide, Platon aduce trei obiectii legate de teoria Ideilor.
Una este urm\toarea: Dac\ presupunem c\ Ideile sunt modele pentru
lucruri (de pild\, Ideea de Om pentru omul individual), trebuie s\
admitem un model [i pentru raportul dintre lucruri concrete [i Idei
(a[adar pentru raportul dintre om [i Ideea de Om). Deci copia (omul) [i
Ideea de Om trebuie s\ participe la o form\ superioar\: Ideea Ideii de Om.
Cum crezi c\ poate fi „rezolvat\” aceast\ obiec]ie?

Aplica]ii 

Formele acestea subzist\ în sânul
firii în calitate de prototipuri, pe când
lucrurile celelalte vin s\ li se aseme -
ne, luând chipul [i asem\ na rea lor, iar
aceast\ participare a acestor lu cru ri la
forme nu e nimic altceva decât de a
lua asemuire de la ele.         

(Platon)

Raporturi posibile între Unu 
[i Multiplu

� Unu [i repeti]ia sa
� specific culturilor primitive de tip

totemic
� exist\ o singur\ realitate, care se

repet\ 
– de pild\, o for]\ sau o pute re
protectoare care se repet\ în toa -
te animalele din aceea[i specie

� Unu [i varia]ia sa
� specific culturilor de tip monoteist 

– exist\ un singur principiu,
care se manifest\ în forme cât
mai diverse

� Unu în Multiplu
� specific culturilor de tip panteist 

– exist\ o realitate unic\, care se
r\spânde[te în toate realit\ ]ile
individuale

� Unu [i Multiplu
� specific culturilor de tip politeist 
� este prima schem\ cultural\ în care

se afirm\ cu prec\dere Multi plul
� Unu multiplu
� specific culturii europene
� nu primeaz\ nici Unul, nici Multi plul

– „Unu este de la început multi-
plu, distribuindu-se f\r\ s\ se
împart\”
– el se r\spânde[te în unit\]i
auto nome, aflate întru sine (nu
în afara lui).

(Constantin Noica, 
Modelul cultural european)
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Devenirea întru fiin]\

Bazându-se pe ideea c\ numai ceea ce este mereu identic cu sine
exist\ în mod autentic, distinc]ia dintre Fiin]\ [i devenire a dus fie la a
spune c\ schimbarea este iluzorie sau ininteligibil\, fie la a considera c\
permanen]a este un simplu postulat al ra]iunii noastre (realitate deplin\
având numai schimbarea, transformarea ve[nic\ a lucrurilor). Cu alte
cuvinte, o distinc]ie radical\ între cei doi termeni îl face pe fiecare de
neîn]eles prin raportare la cel\lalt: dac\ numai Fiin]a este, devenirea nu
are sens; dac\ totul devine, nu are sens s\ mai vorbim despre Fiin]\. 

Constantin Noica propune prin ideea devenin]ei [i a devenirii întru
fiin]\ o solu]ie la aceast\ problem\ clasic\. 

Lumea este str\b\tut\ de o n\zuin]\ spre fiin]\. Lucrurile, chiar dac\
reu[esc foarte rar, tind s\ devin\ Fiin]\, s\ fie în sens deplin. La temelia
lumii nu st\ nici Fiin]a pur [i simplu, nici simpla devenire, ci devenirea
întru fiin]\. Datorit\ ei realitatea care ne înconjoar\ este ordonat\, [i nu un
haos indistinct.

Aceast\ n\zuin]\ a tuturor lucrurilor se exprim\ printr-un model
dinamic sau printr-o structur\ a Fiin]ei, care ilustreaz\ împlinirea aces-
teia: Fiin]a este cu adev\rat numai acolo [i atunci când se întâlnesc împre-
un\ toate cele trei categorii ale modelului ontologic: individualul, deter mi -
na]iile [i generalul. Individualul (Eminescu, de pild\) nu este în tr-un fel
anume de la bun început. Generalul, Poezia în acest caz, nu este nici el
gata f\cut. N\zuin]a individualului este îns\ aceea de a dobândi determi-
na]iile generalului, de a se identifica cu acesta din urm\, de fapt, de a se
ridica la treapta generalului. În exemplul dat, n\zuin]a este împlinit\,
întrucât individualul (Eminescu) s-a identificat cu generalul (Poezia), a
dobândit determina]iile acestuia. Asemenea împliniri sunt îns\ rare. Mai
des pot fi întâlnite neîmplinirile fiin]ei sau precarit\]ile ontologice. Acestea
se definesc prin lipsa unuia dintre cei trei termeni ai modelului ontologic.
În ceea ce prive[te omul, nu sunt întâmpl\toare, ci adev\rate maladii
(incurabile) ale spiritului. Acestea sunt modalit\]i ontologice, „feluri de a
fi”, „forme sl\bite ale fiin]ei”, situate între „a fi [i a nu fi”, între fiin]\ [i nefi-
in]\. Una dintre cele [ase maladii este aceea în care o realitate individual\
se manifest\ în diverse feluri, prin diverse ac]iuni, dar f\r\ s\ fie cu
adev\rat, f\r\ un sens, haotic, dezorganizat, f\r\ ca s\ se reg\seasc\ în
toate manifest\rile sale. De o asemenea „boal\” au suferit, arat\ Noica,
Fiul Risipitor, Don Juan, Napoleon, Kierkegaard, Nietzsche. 

Cu alte cuvinte, ceva poate s\ existe, dar s\ nu fie. Lucrurile sau
f\pturile în care modelul nu s-a împlinit nu sunt cu adev\rat. Oamenii care
nu au pus st\pânire, prin spirit, asupra trupului [i sufletului lor, asupra
curgerii haotice a vie]ii, care se las\ în voia ei, tr\ind la întâmplare, f\r\
nici o n\zuin]\, care nu se revars\ în afara lor, doar exist\. În ei, Fiin]a este
neîmplinit\. 

Tot ceea ce este real, toate lucrurile sunt în Fiin]\: peste tot este Fiin]a
[i totul st\ sub legea ei; toate pot fi în]elese numai în lumina ei, chiar dac\
nu sunt Fiin]a, chiar dac\ ,,o dezmint” sau ,,o contrazic”. Acestea se
definesc prin n\zuin]a lor de a fi, prin procesualitatea lor, dar nu printr-o
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EXISTEN}A 

Constantin Brâncu[i (1876-1957),
Coloana infinitului (sus);
Masa t\cerii (jos), Târgu-Jiu

Masa dezv\luie
� atât o prezen]\ — într-un

obiect central, cu puii lui, cu mul-
tiplul lui, cu organizarea lui, 
� dar [i o absen]\ — masa, cu

scaunele din jurul ei, mai a[teap -
t\ ceva ori au fost p\r\site de
ceva.

În concretul acestei Mese a
t\ce rii se dezv\luie:
� num\r\toarea (adic\ unitate

[i multiplicitate); 
� na[terea de fiin]e vii, prefi-

gurarea de via]\; 
� gân direa ra]ional\, deschi -

de rea dintr-un gând a unui evan-
tai de gânduri.

Este o Mas\ a t\cerii, dar [i
una a vorbirii, atât una a Mor]ii,
cât [i a Vie]ii.

(Constantin Noica, 
Sentimentul românesc al fiin]ei)



devenire ,,oarb\”, f\r\ sens (devenire întru devenire), ci devenire întru
fiin]\. ,,Suntem într-o lume” — conchide Noica — ,,unde fiecare lucru
contrazice Fiin]a, dar nimic nu este contrazis de ea”. 

� MODELUL ONTOLOGIC

Temeiul fiin]ei trebuie s\ fie acela[i, oriunde ar ap\rea ea [i în ea îns\[i.
Trebuie s\ existe un cifru al fiin]ei, sau un cod al ei; dar cel mai potrivit este s\
spunem: un model, în]eles ca un procedeu arhetipal. Iar ,,procedeu” ar exprima
clar faptul c\ fiin]a nu este un gata-împlinit, ci c\, în afara diversit\]ii ei l\untrice,
are [i un proces al acestei diversit\]i. Mai mult decât de fiin]\ dinainte dat\, se
poate vorbi de ,,intrare în fiin]\”. De ce prinde ceva fiin]\ în loc s\ r\mân\ în haos?
cum prinde fiin]\? [i cum este fiin]a, ca s\ prind\ [i cuprind\ lucrurile? 

(Constantin Noica, Devenirea întru fiin]\)

� FIINÞ| {I DEVENIRE

Problema filosofiei este, în ultim\ instan]\, fiin]a; dar felul cum s-a pus tema
fiin]ei a riscat s\ fie sfâr[itul filosofiei. Atâta vreme cât fiin]a este opus\ devenirii,
gândirea r\mâne în impas. (...) Devenirea sluje[te fiin]a, nu i se opune. (...) Se
ob]ine astfel un termen ontologic nou, în afar\ de fiin]\ [i devenire: cel de
devenire întru fiin]\. (...) Ce este fiin]a la modul ei? E devenire întru fiin]\ reu[it\.
Ajungem astfel la constatarea c\ devenirea întru fiin]\, termenul aparent constru-
it artificial, el este miezul realului. (...) Totul este deve nire întru fiin]\ — floarea
este a[a, absolutul este a[a. Numai c\ floarea este devenire întru fiin]\ neob]i nut\,
absolutul o denume[te pe cea reu[it\. (...) 

(Constantin Noica, Devenirea întru fiin]\)

119

Existen]\ [i devenire

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\, la alegere, semnifica]ia unuia dintre urm\toarele fragmente
din Jurnal de idei (Constantin Noica): a) ,,Nu e[ti dac\ nu î]i supravie -
]uie[ti: s\dind un pom, l\sând un gând”; b) „(…) bun\tatea fiin]ei este de
a coborî pân\ la realit\]ile cele mai umile, iar t\ria ei este de a le prelua [i
pe acestea în lucrarea ei”. 

3. Identific\ problema la care se refer\ Constantin Noica în textul urm\tor:
„Când ni se vorbe[te despre om în termeni de animalitate se face aceea[i
gre[eal\, poate, ce se f\cea vorbindu-se de el în termeni de divinitate. Nu
este adev\rul lui în joc. La nivelul lui, omul e altceva”. 

4. Ilustreaz\ prin exemple concrete neîmplinirile fiin]ei care pot fi descrise
prin sintagmele: n-a fost s\ fie, era s\ fie, va fi fiind, ar fi s\ fie. De exem-
plu, prima dintre ele poate descrie situa]ia unui individ care a încercat s\
scrie un roman, ba chiar a elaborat o schi]\ a acestuia, s-a documentat, a
f\cut tot felul de încerc\ri, dar, în cele din urm\, n-a reu[it. 

5. Heraclit credea c\ totul este într-un flux permanent, într-un proces conti-
nuu, c\ realul este lupt\, devenire, dar [i c\ exist\ ceva (focul) care-[i
men]ine identitatea în ciuda tuturor schimb\rilor. Pentru el, aceast\ lume
„a fost întotdeauna, este [i va fi un foc ve[nic viu, care dup\ m\sur\ se
aprinde [i dup\ m\sur\ se stinge”. Crezi c\ poate fi descris\ în acest fel
devenirea întru fiin]\? 

Aplica]ii

Cuvântul ~NTRU
� une[te dou\ semnifica]ii: în\untru

[i înspre;
� ea reflect\ tensiunea lui a fi în ceva

(într-un orizont, într-un sistem) [i a
tinde c\tre acel ceva;

� a fi întru nu înseamn\ a fi în, a fi
gata f\cut, absolut, de neclintit;

� fiin]a îns\[i este un fel de a fi întru
� a fi întru arat\ cum ceva se confun -

d\ în altceva, cre[te laolalt\ cu
acesta din urm\, î[i construie[te
identitatea împreuna cu acesta;
� prin a fi întru e[ti permanent din-
colo de tine [i î]i dezv\lui puterea ta
de înfiin]are

– pentru un individ, Poezia poate
fi acest orizont;
– nu este Poezia gata f\cut\, care
fiin]eaz\ deja, ci Poezia care abia
prin el va dobândi fiin]\;
– astfel, dac\ reu[e[te, el [i Poezia
ajung împreun\ la împlinire;
– deocamdat\, Poezia reprezint\
prefiin]a, fiin]a pe cale de a fi, ori-
zontul sau câmpul de fiin]\ în [i
spre care se îndreapt\ poetul;

� este exprimat\ astfel devenirea, mai
precis devenirea întru fiin]\, intimi-
tatea dintre devenire [i fiin]\;
� prin a fi întru, fiin]a [i nefiin]a se
dezv\luie ca ,,termeni spre care se
deschide devenirea, în care se des-
face ea”;
� devenirea nu este simpla trecere
de la nefiin]\ la fiin]\;
� ea are loc în fiin]\ [i întru fiin]\;
� devenirea presupune deopotriv\
un a fi [i un a nu fi (nu este înc\);

– timpul pare a fi o devenire întru
devenire, dar exist\ [i un timp al
crea]iei, care este devenire întru
fiin]\.

(Constantin Noica, 
Sentimentul românesc al fiin]ei)
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*SPA}IU {I TIMP

Problema timpului

Ne putem întreba nu numai ce exist\, de ce exist\ ceea ce exist\, ci [i
cum exist\. Din aceast\ ultim\ perspectiv\, ne vom referi la dimensiuni ºi
tr\s\turi ale existen]ei, cum sunt spa]iul, timpul, ordinea, determinarea. 

Spa]iul [i timpul au fost considerate drept determina]ii funda mentale,
modalit\]i ale existen]ei, în general, [i ale fiec\rui lucru. Despre ceva 
se poate spune c\ exist\ în mod real numai în m\sura în care ocup\ un loc
în spa]iu, într-un moment determinat. Numai despre Dumnezeu se poate
spune c\ nu exist\ nici într-un loc anume, nici într-un moment anume, El
fiind, pe de o parte, în orice loc [i în orice timp [i, pe de alt\ parte, dinco-
lo de timp [i spa]iu (transcendent). 

În sens larg, spa]iul este în]eles prin categoriile coexisten]ei (stânga-
dreap ta, în fa]\-în spate, sus-jos), iar timpul prin categoriile succesiunii
(înainte-dup\) sau duratei (mai mult-mai pu]in). Spa]iul este o înl\n]uire
de ,,locuri”, iar timpul o succesiune de momente. 

Cu referire la spa]iu [i timp, se poate vorbi de câteva tipuri mai impor-
tante de problematizare: a) dac\ sunt obiective (independente de expe-
rien]a noastr\, de modul nostru de a percepe realitatea) sau subiective
(simple perspective sau modalit\]i omene[ti de a în]elege existen]a); 
b) dac\ sunt realit\]i aflate în noi sau în afara noastr\; c) dac\ sunt sub-
stan]e (realit\]i de sine st\t\toare, independente de orice fel de con]inut)
sau rela]ii; d) dac\ sunt omogene (toate „p\r]ile” lor fiind asemenea) sau
eterogene. 

Distinc]ia dintre timpul obiectiv [i cel subiectiv este intuitiv\, comun\:
uneori timpul curge mai repede (de pild\, atunci când sus]inem un exa -
men), alteori mai încet (când a[tept\m pe cineva). Este posibil chiar ca în
situa]ii similare curgerea timpului s\ fie tr\it\ diferit de persoane diferite
(pentru cineva care nu [tie, timpul unui examen ar putea trece foarte
greu). Pe de alt\ parte, a vorbi despre tr\irea sau perceperea timpului pre-
supune implicit existen]a obiectiv\ a acestuia. Problema nu este a[adar
dac\ timpul exist\, ci dac\ noi putem [ti vreodat\ ce este timpul în sine,
independent de modul nostru de tr\ire sau de cunoa[terea noastr\.

Momentele timpului — trecutul, prezentul [i viitorul — indic\ a[a-
numita s\geat\ a timpului: el curge într-un singur sens, ireversibil, din-
spre trecut spre viitor. Este vorba de o caracteristic\ a tot ceea ce exist\,
de la particulele elementare, pân\ la Universul însu[i. Oamenii au fost
îns\ întotdeauna fascina]i de ideea revenirii ciclice a tuturor lucrurilor sau
de posibilitatea c\l\toriei în timp. În acest sens, problema timpului poate
fi reformulat\ astfel: De ce exist\ o s\geat\ a timpului?

În lucrarea Universul într-o coajã de nucã, Stephen Hawking propune
o imagine alternativã asupra timpului: acesta nu este asemenea unui
„ºuvoi continuu” sau ca o linie care duce într-un singur sens, ci asemenea
unei cãi ferate, cu bucle ºi derivaþii, ,,pe care poþi merge înainte, dar te poþi
ºi întoarce la o staþie anterioarã de pe aceeaºi linie”. 
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EXISTEN}A 

Ruinele cet\]ii Deva 

� Crezi c\ s\geata timpului 
î[i pune amprenta pe toate
lucrurile?

Cel mai iscusit înv\]\tor este
timpul.

(Euripide)

A suferi trece, a fi suferit nu
trece niciodat\.

(Léon Bloy)

Nu exist\ nici o realizare
omeneasc\ pe care s\ n-o dis-
trug\ în cele din urm\ timpul. 

(Cicero)

Timpul este prea lent pentru
cei care a[teapt\, prea iute pen-
tru cei care se tem, prea lung
pentru cei care se plâng, prea
scurt pentru cei care s\rb\ to -
resc. Dar pentru cei care iu -
besc, timpul este o eternitate.

(William Shakespeare)

Omul nu are port, timpul 
nu are ]\rm. El curge, iar noi
trecem. 

(Lamartine)



� CE ESTE TIMPUL?

Demiurgul (...) în timp ce orânduia universul, a f\cut dup\ modelul eternit\]ii
statornicite în unicitatea sa o copie care ve[nic se mi[c\ potrivit num\rului —
adic\ ceea ce noi am denumit timp. C\ci, înainte de na[terea cerului, nu existau
zile [i nop]i, luni [i ani; Demiurgul îns\ a f\cut astfel încât ele s\ apar\ odat\ cu
alc\tuirea universului. Toate acestea sunt p\r]i ale timpului [i atât a fost cât [i va
fi sunt forme n\scute ale timpului, pe care, nedându-ne seama, le atribuim în mod
gre[it existen]ei ve[nice. C\ci noi spunem a fost, este [i va fi, dar, într-o vorbire
adev\rat\, numai este i se potrive[te, în timp ce a fost [i va fi se cad a fi enun]ate
despre devenirea ce se desf\[oar\ în timp; c\ci acestea sunt mi[c\ri, pe când ceea
ce este ve[nic identic [i imobil nu poate deveni nici mai b\trân, nici mai tân\r prin
trecerea timpului; [i nici nu a fost cândva, nici nu este acum [i nici nu va fi vreo-
dat\ în devenire. 

(Platon, Timaios)

C\ci ce este timpul? Cine ar putea s\ explice acest lucru u[or [i scurt? Cine ar
putea cuprinde chiar cu cugetul acest lucru, spre a exprima un cuvânt despre el?
Dar ce spunem noi mai familiar [i mai cunoscut, când vorbim, decât timpul? {i,
în orice caz, în]elegem când spunem acest lucru, în]elegem când auzim acest
cuvânt chiar când altul vorbe[te. Ce este deci timpul? Dac\ nimeni nu m\ întrea -
b\, o [tiu, iar dac\ a[ vrea s\ explic cuiva care m\ întreab\, nu [tiu. Totu[i, cu
încredere afirm c\ [tiu c\ dac\ nu ar trece nimic, nu ar exista timp trecut [i dac\
nu ar veni ceva, nu ar fi timp viitor [i dac\ nu ar exista nimic, nu ar fi timp prezent. 

(Sf. Augustin, Confesiuni)
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Spa]iu [i timp

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: ,,Prezentul îns\, dac\ ar fi mereu
pre zent [i nu ar trece în trecut, nu ar mai fi timp, ci eternitate”. (Sf.
Augustin)

3. Elaboreaz\ un minieseu despre realitatea timpului în concep]ia Sf.
Augustin, având în vedere urm\toarele: a) nici ceea ce va exista nu exist\
acum, nici ceea ce a trecut; b) în fapt, exist\ numai prezentul: prezentul
din cele trecute (amintirea), prezentul din cele viitoare (a[teptarea) [i
prezentul din cele prezente (vederea acestora); c) în eternitate, nimic nu
trece, ci totul este creat de Dumnezeu, care este mereu prezent; d) sufle-
tului i-a fost dat s\ simt\ ,,întârzierile” [i s\ le m\soare; e) cele ce sunt nu
pot fi decât prezente; despre cele care au fost sau vor fi nu se poate spune
c\ sunt. 

4. Analizeaz\ semnifica]ia conceptelor: timp al lucrurilor, timp al oamenilor,
timp al fizicianului, timp al orologiilor.

5. Imagineaz\-]i c\ o vreme nu faci nimic, c\ nu exist\ nimic în afara ta [i nu se
întâmpl\ nimic în jurul t\u. Cum ai putea m\sura aceast\ perioad\ de timp?

6. Unii gânditori vorbesc de „clipe privilegiate”, care sunt asemenea unor
„fulgere de absolut” sau unei „pulberi de eternitate”. Sunt clipe rare, în
care irumpe o alt\ realitate, în care „st\m de vorb\ cu Dumnezeu”. Crezi
c\ asemenea clipe sunt în timp sau în afara timpului?

Aplica]ii 

În aceast\ lume, timpul este aseme-
nea unui curs de ap\… (…) Din când
în când, vreo perturba]ie cosmic\ va
face ca un pârâu al timpului s\ se
îndep\rteze de cursul principal,
f\când jonc]iunea înapoi. Atunci când
se întâmpl\ astfel, p\s\ri, p\mânt,
oameni — prin[i în afluentul desp\r -
]it — se trezesc uneori du[i brusc
spre trecut. (…) Atunci când un c\l\ -
tor din viitor trebuie s\ vorbeasc\, nu
vorbe[te, ci scânce[te, scoate sunete
torturate, agonizeaz\. C\ci, la cea
mai mic\ modificare a ceva, poate
distruge viitorul. În acela[i timp, este
obligat s\ fie martor la evenimente
f\r\ a lua parte la ele, f\r\ a le schim-
ba. Îi invidiaz\ pe cei care tr\iesc în
propriul timp, ce pot ac]iona dup\
dorin]\, uitând viitorul, ignorând
efectele ac]iunilor lor. Dar el nu
poate ac]iona. Este un gaz inert, o
fantom\, un înveli[ f\r\ suflet. {i-a
pierdut personalitatea. Este un exilat
al timpului. 

(Alan Lightman)

Bloy, Léon (1846-1917) — poet [i
eseist francez.
Lamartine, Alphonse de (1790-1869) —
poet [i politician francez.
Lightman, Alan (n. 1948) — fizician [i
eseist american.

Dic]ionar



Timpul absolut [i timpul relativ

Înc\ din Antichitate, s-au diferen]iat dou\ modalit\]i de în]elegere a
spa]iului [i timpului, acestea fiind considerate fie realit\]i de sine st\t\ -
toare (substan]e), fie rela]ii între lucruri.

Cele dou\ perspective s-au confruntat cu deosebire în epoca modern\.
Isaac Newton distinge între durat\, prin care în]elege ,,timpul ade v\ -

rat”, care „curge în mod egal, f\r\ nici o leg\tur\ cu ceva extern”, [i timpul
relativ, care este m\sura „sensibil\ [i extern\” a duratei, realizat\ prin in -
ter mediul mi[c\rii [i folosit\ în locul timpului „adev\rat”, ca or\, zi, lun\, an. 

Problema pe care o subliniaz\ Newton este aceea c\ este posibil ca noi
s\ nu putem determina niciodat\ corect timpul absolut: ,,este posibil s\ nu
existe nici o mi[care egalabil\, prin care s\ se m\soare precis timpul”. 

Dimpotriv\, pentru G.W. Leibniz, timpul [i spa]iul nu sunt realit\]i de
sine st\t\toare. Acestea exist\ numai ca rela]ii între lucruri: timpul este
„ordinea succesiunilor”, iar spa]iul „ordinea coexisten]elor”. În afara
lucru  rilor existente [i schimb\toare nu exist\ nici spa]iu, nici timp. El
argumenteaz\ prin reducere la absurd „netemeinicia p\rerii” celor care î[i
imagineaz\ spa]iul ca pe ceva absolut: 

1. Consider\m ipotetic c\ spa]iul este absolut uniform. 
2. Prin urmare, niciunul dintre punctele spa]iului nu difer\ cu nimic de

celelalte, sunt indiscernabile. 
3. Deci nu exist\ nici o ra]iune suficient\ pentru care Dumnezeu ar fi

creat lumea din punct de vedere spa]ial altfel decât a f\cut-o (a[ezând, de
pild\, Orientul în stânga Occidentului). 

4. Nici Dumnezeu nu poate ac]iona îns\ f\r\ o ra]iune suficient\. 
5. Dac\ a creat lumea în acest fel, înseamn\ aceste dou\ „locuri” sunt

diferite, discernabile. 
6. Deci ipoteza este incorectã, aºadar spa]iul nu este absolut.
Argumentul lui Leibniz se bazeaz\ pe dou\ supozi]ii fundamentale:

principiul ra]iunii suficiente (pentru orice obiect trebuie s\ fie o ra]iune
suficient\ pentru care acesta exist\ sau este într-un anumit fel) [i princi -
piul indiscernabilit\]ii (dou\ entit\]i care au toate tr\s\turile identice sunt
dou\ numai ca num\r, solo numero). 

Din aceast\ perspectiv\, pot fi aduse urm\toarele obiec]ii. În primul
rând, principiul ra]iunii suficiente guverneaz\ doar ac]iunile omene[ti.
Dumnezeu poate ac]iona f\r\ o ra]iune suficient\ (ceea ce Leibniz respin -
ge categoric). În al doilea rând, îns\[i voin]a divin\ — atotputernic\, ne -
condi]ionat\ — este o ra]iune suficient\: Dumnezeu nu poate fi constrâns
de nimic din afar\. În al treilea rând, se poate sus]ine c\ dou\ entit\]i
diferite pot fi asemenea din toate punctele de vedere. 

În fine, f\r\ a ignora implica]iile metodologice [i [tiin]ifice, în special
abord\rile fizicii, se poate spune c\ miza acestei probleme este existen]a
Necondi]ionatului: întrebându-ne dac\ poate exista un timp în care s\ nu
se întâmple nimic, în care s\ nu existe nimic în afara timpului însu[i, ne
întreb\m de fapt dac\ Absolutul exist\. Un r\spuns afirmativ r\mâne posi-
bil cel pu]in ca op]iune individual\. 
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Cascada Cailor, Mun]ii Apuseni

Timpul-cascad\
În lucrarea Orizont [i stil, Lucian

Blaga descrie cele trei orizonturi tem-
porale posibile ale incon[tientului
ome nesc: timpul-havuz, timpul-casca -
d\ [i timpul-fluviu.
� Timpul-cascad\: 
� accentul cade pe dimensiunea
trecutului;
� timpul înseamn\ c\dere, devalo -
rizare, decanden]\;
� clipa care vine este oarecum
inferioar\ celei precedente;
� timpul este un mediu de „fatal\
per vertire, dregradare [i destr\ -
mare”;
� semnifica]ia lui este aceea a unei
îndep\rt\ri continue în raport cu
un punct ini]ial.

� Timpul-havuz:
� accentul cade pe viitor;
� timpul este în]eles ca o ascensi-
une f\r\ limite;
� clipa urm\toare este o în\l]are
fa]\ de ceea ce este sau a fost.

� Timpul-fluviu
� accentul cade pe prezent;
� timpul este mediul unor realiz\ri
ega le, al unor clipe „egal de pre]i -
oase”.

Info

� Caut\ ilustr\ri adecvate pen-
tru fiecare dintre aceste orizon-
turi ale timpului.



� TIMPUL {I SPAÞIUL ABSOLUT

Toate mi[c\rile pot fi accelerate [i întârziate, dar fluxul timpului absolut nu
poate fi schimbat. Durata sau perseveren]a existen]ei lucrurilor este aceea[i, fie
c\ mi[c\rile sunt repezi, încete sau nule. Prin urmare, cu drept cuvânt, se distinge
aceasta de m\surile sale sensibile. (...) C\ci timpurile [i spa]iile sunt ca [i când ar
fi locurile lor însele [i ale tuturor lucrurilor. Toate se afl\ în timp în ceea ce
prive[te ordinea de succesiune, în spa]iu, în ce prive[te ordinea a[ez\rii. Esen]a
lor este c\ sunt locuri [i este absurd s\ se mi[te locurile primare. Prin urmare,
acestea sunt locuri absolute. 

(Isaac Newton, Principiile matematice ale filosofiei naturale)

� TIMPUL {I SPAÞIUL RELATIV

Socotesc spa]iul drept ceva pur relativ, ca [i timpul; drept o ordine a coexis-
ten]elor, a[a cum timpul este o ordine a succesiunilor. C\ci spa]iul exprim\, în ter-
meni de posibilitate, o ordine a lucrurilor care exist\ în acela[i timp, întrucât ele
exist\ împreun\, f\r\ a se lua în considerare felul lor de a exista. Când vedem mai
multe lucruri împreun\, ne d\m seama de ordinea aceasta a lucrurilor între ele.

(G.W. Leibniz, Scrisori c\tre Clarke)

� TIMPUL ABSOLUT

O lume în care timpul este absolut este o lume a consol\rii. C\ci, în timp ce
mi[c\rile oamenilor sunt imprevizibile, mi[carea timpului este previzibil\. Dac\
te po]i îndoi de oameni, de timp nu te po]i îndoi. Dac\ oamenii stau ori mediteaz\,
timpul merge înainte, f\r\ s\ se uite înapoi. (...) Fiecare [tie c\ undeva este însem-
nat\ clipa în care s-a n\scut, clipa în care a f\cut primul pas, clipa primei pasiuni,
clipa în care [i-a luat r\mas bun de la p\rin]i. 

(Alan Lightman, Visurile lui Einstein)
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1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate. 

2. Analizeaz\ urm\toarea obiec]ie fa]\ de ideea c\ timpul este relativ: 
„Dac\ timpul nu ar fi decât o ordine de succesiune a creaturilor, ar urma
de aici c\, dac\ Dumnezeu ar fi creat lumea cu câteva milioane de ani mai
devreme, ea nu ar fi fost totu[i creat\ mai devre me” (S. Clarke).
Ia în considerare [i urm\toarele întreb\ri formulate de Sf. Augustin: „Cum
ar fi putut s\ treac\ nenum\rate secole pe care Tu nu le f\cuse[i, când Tu
e[ti Autorul [i Ziditorul tuturor secolelor? Sau ce timpuri ar fi putut s\
existe, care s\ nu fi fost create de tine? Sau cum ar fi putut trece dac\ nu
existau?” 

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Nu ne putem gândi la o na[tere abso-
lut\ a timpului. Putem vorbi de timpul na[terii noastre, de cel al înte-
meierii Romei sau de cel al apari]iei mamiferelor [i chiar de cel al na[terii
Universului. Dar pro-blema de a [ti «când a început timpul» se sustrage tot
mai puternic fizicii, dup\ cum scap\ f\r\ îndoial\ [i posibilit\]ilor limba-
jului [i imagina]iei noastre. Nu putem gândi originea timpului” (Ilya
Prigogine).

Aplica]ii 

ISAAC NEWTON 
(1642–1726) 

În 1687, a publicat lucrarea
Principiile matematice ale filosofiei
naturale, în care a descris legea
gravita]iei [i a creat bazele mecanicii
clasice. Împreun\ cu Leibniz, a con-
tribuit la inventarea [i dezvoltarea
calculului diferen]ial [i a celui inte-
gral. A fost convins c\ [tiin]a este
com patibil\ cu religia [i c\ exist\ un
Dumnezeu atotputernic [i atot[tiutor
care a construit lumea potrivit prin -
cipiilor simple… descoperite de el. 

Un copil prime[te de la Dumnezeu
puterea de a scurta momentele ne -
pl\  cute ale vie]ii. Elev fiind, p\streaz\
recrea]iile [i face ca timpul orelor de
clas\ s\ treac\ mai repede; apoi, el
face la fel cu timpul studiilor univer-
sitare. Gr\be[te momen te le urm\ -
toare ale existen]ei sale pentru a se
c\s\tori, pentru a-[i vedea copiii
crescând, pentru a-[i vedea nepo]ii,
pentru a ie[i la pensie… Din clipa în
care a primit aceast\ putere au trecut
doar câteva zile!

(dup\ Anatole France)

Anecdot\

Clarke, Samuel (1675-1729) — filosof
englez.
France, Anatole (1844-1924) — scri-
itor francez, laureat al Premiului
Nobel pentru literatur\ în 1921.

Dic]ionar



Spa]iul [i timpul 
sunt forme a priori ale sensibilit\]ii

În mod obi[nuit, spunem despre spa]iu [i timp c\ sunt dimensiuni ale
existen]ei, în afara noastr\. Pentru Immanuel Kant, acestea apar]in, ca
forme sau condi]ii a priori, modului nostru de cunoa[tere, respectiv sen-
sibilit\]ii. A[a cum am v\zut, conceptul kantian al cunoa[terii prin expe-
rien]\ presupune conlucrarea a dou\ facult\]i: sensibilitatea [i intelectul.
Prin intermediul sensibilit\]ii, ne raport\m în mod nemijlocit la obiecte,
ne sunt date obiectele. În afara intui]iilor sensibilit\]ii, noi nu putem
cunoa[te lumea exterioar\. Un obiect care nu este dat în intui]ie nu poate
fi consi derat real (pentru noi). Pe de alt\ parte, întrucât sunt obiecte ale
intui]iilor noastre, noi cunoa[tem numai fenomene, nu lucruri în sine. 

A[adar, nu putem [ti cum sunt obiectele independent de modul nostru
de cunoa[tere, nici raporturile dintre acestea. Conceptele noastre de spa -
]iu [i timp nu se aplic\ obiectelor ca lucruri în sine, ci doar fenomenelor. 

Pe de alt\ parte, unele dintre judec\]ile noastre sunt adev\rate în mod
necesar [i universal. A[a sunt, de pild\, judec\]ile: „Linia dreapt\ este linia
cea mai scurt\ care une[te dou\ puncte” [i „7 + 5 = 12”. Prima se refer\ în
mod explicit la raporturi spa]iale. Cea de-a doua presupune raporturi tem-
porale (pentru a ob]ine num\rul 12, noi ad\ug\m succesiv, deci în timp,
cinci unit\]i num\rului 7). Dac\ spa]iul [i timpul ar fi reale, în afara noas-
tr\, atunci asemenea propozi]ii ar putea fi ob]inute cu ajutorul experien]ei.
În acest caz, nu ar mai fi îns\ necesare [i universale. Prin urmare, spa]iul
[i timpul nu apar]in lumii reale, ci modului nostru de cunoa[tere. Sunt
condi]ii a priori, care fac posibil\ cunoa[terea noastr\ prin experien]\. 

Spa]iul este intui]ia proprie sim]ului extern, iar timpul intui]ia proprie
sim]ului intern. Cu ajutorul sim]ului extern, ne reprezent\m obiectele ca
fiind în afara noastr\, în spa]iu. Spre deosebire de spa]iu, timpul este o
reprezentare care se afl\ la baza tuturor intui]iilor. 

Nici spa]iul, nici timpul nu sunt concepte empirice, care ar putea fi
determinate cu ajutorul experien]ei. Ambele sunt intui]ii pure. De pild\,
numai întrucât este o intui]ie pur\, spa]iul face posibil\ reprezentarea
lucrurilor exterioare ca fiind „unele lâng\ altele”, este condi]ia sau funda-
mentul anterior al acestor reprezent\ri, adic\ al lucrurilor ca obiecte ale
sensibilit\]ii (ca fenomene). Noi am putea gândi c\ nu exist\ obiecte în
spa]iu, dar nu putem niciodat\ s\ ne reprezent\m un obiect care s\ nu fie
în spa]iu. 

Spa]iul [i timpul sunt reale în leg\tur\ cu fenomenele (au valabilitate
obiectiv\, fiind condi]ii universale [i necesare modului nostru de a ne
raporta la lumea exterioar\, cu privire la orice obiect care ne poate fi dat
prin intermediul sensibilit\]ii) [i ideale dac\ le consider\m în ele însele,
„f\r\ a ]ine seama de structura sensibilit\]ii noastre”. Altfel spus, au reali-
tate empiric\, fiind legate de „orice experien]\ posibil\”, [i idealitate trans -
cendental\, în sensul c\ nu sunt nimic dac\ le consider\m ca apar]inând
lucrurilor în sine (nu sunt nimic pentru noi, c\ci nu putem cunoa[te nicio-
dat\ lucruri în sine, nici propriet\]i sau rela]ii ale acestora). 
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� Imagineaz\-]i c\ liniile unei
foi nescrise dintr-un caiet de
ma te matic\ reprezint\ o analo-
gie pentru intui]ia a priori a spa -
]iului. Imagineaz\-]i apoi c\ o
asemenea foaie este transpus\
pe obiectivul unei aparat de
fotografiat. Dac\ vei folosi acest
instrument pentru a vedea lu -
mea exterioa r\, vei vedea lucruri
în sine? Vei vedea lucrurile în
raporturi spa]iale independente
de obiectivul camerei? 

Pentru Immanuel Kant, exist\ o
intui]ie pur\, care face posibil\
reprezentarea lucrurilor în
spa]iu. Anterior oric\rei obser-
va]ii empirice avem posibilitatea 
de a ne reprezenta lucruri 
„unele lâng\ altele”.

� În general, în filosofia kantian\
a priori desemneaz\ ceea ce este
anterior [i independent de expe-
rien]\. Organiza]i pe grupe, 
ana liza]i urm\ toarea între bare:
Timpul a priori este timpul ante-
rior [i independent experien]ei
noastre legate de timp, este tim-
pul (ca lucru) în sine? Prezenta]i
colegilor un r\spuns argumentat
la aceast\ întrebare.

Activitate de grup

August Macke (1887–1914),
Strada



� SPAÞIUL CA INTUIÞIE A PRIORI

Spa]iul nu reprezint\ o însu[ire a vreunor lucruri în sine, nici pe acestea în
raporturile lor reciproce, adic\ nicio determinare a lor care ar fi inerent\
obiectelor însele [i care ar subzista, chiar dac\ am face abstrac]ie de toate
condi]iile subiective ale intui]iei. C\ci nu pot fi intuite nici determin\ri absolute,
nici relative anterior existen]ei lucrurilor c\rora le apar]in, prin urmare a priori.
Spa]iul nu este nimic altceva decât forma tuturor fenomenelor sim]urilor externe,
adic\ condi]ia subiectiv\ a sensibilit\]ii, sub care, numai, ne este posibil\ o
intui]ie extern\. 

(Immanuel Kant, Critica raþiunii pure)

� TIMPUL CA INTUIÞIE A PRIORI

Timpul nu este ceva care ar exista în sine sau care ar fi inerent lucrurilor ca
determinare obiectiv\ [i care deci ar subzista, dac\ facem abstrac]ie de toate
condi]iile subiective ale intuirii lor; c\ci, în primul caz, el ar fi ceva care ar fi totu[i
real f\r\ un obiect real. Iar în al doilea caz, ca o determinare sau ordine inerent\
lucrurilor însele, n-ar putea fi dat anterior lucrurilor ca condi]ie a lor, nici n-ar
putea fi cunoscut [i intuit a priori prin judec\]i sintetice. Lucrul din urm\, dim-
potriv\, poate foarte bine s\ aib\ loc, dac\ timpul nu este decât condi]ia subiec-
tiv\ sub care se pot produce toate intui]iile în noi. C\ci atunci aceast\ form\ a
intui]iei interne poate fi reprezentat\ anterior obiectelor, deci a priori. Timpul nu
este altceva decât forma sim]ului intern, adic\ a intuirii noastre în[ine [i a st\rii
noastre interne. 

(Immanuel Kant, Critica raþiunii pure)
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1. Analizeaz\ urm\toarea obiec]ie care a fost adus\ concep]iei kantiene:
spa]iul [i timpul sunt reduse la dou\ forme goale, indiferente la orice
con]inut pe care ar putea s\-l primeasc\. 

2. Care este semnifica]ia ideii kantiene potrivit c\reia „posibilitatea schim -
b\rilor nu poate fi gândit\ decât în timp, pe când timpul nu poate fi gândit
pornind de la schimb\ri”?

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Numai în timp, adic\ succcesiv, pot
fi întâlnite într-un lucru ambele determin\ri contradictoriu opuse” (cum ar
fi, de exem plu, „existen]a unui lucru într-un loc [i inexisten]a aceluia[i
lucru în acela[i loc” (Immanuel Kant, Critica ra]iunii pure).

4. Arat\ de ce nu putem sus]ine, din perspectiva concep]iei kantiene, urm\ -
toarea aser]iune: toate lucrurile sunt în timp?

5. Analizeaz\ comparativ concep]ia kantian\ despre spa]iu [i timp cu cea pe
care o exprim\ fragmentul urm\tor: „Locul [i timpul apar ca dou\ vaste
receptacole ale existen]elor particulare, care cuprind tot ce este, ca dou\
cadre sau dou\ vase, pe care aceste lucruri le umplu cu fiin]a lor. Tota -
litatea acestor fiin]e care umplu timpul [i spa]iul cu fiin]a lor alc\tuie[te
firea sub cele dou\ aspecte ale ei: «locul» [i «vremea»; [i aceast\ fire este
primul obiect asupra c\ruia poart\ în]elegerea românului asupra exis-
ten]ei” (Mircea Vulc\ nes cu, Dimen siu nea româneasc\ a existen]ei ). 

Aplica]ii 

Turnul cu ceas, Sighi[oara

� Propune o decodificare [i o in ter-
pretare a acestui text. 
� Scrie [i prezint\ întregii clase o
poveste personal\ despre timp.

Ceasornicarul 
o poveste despre timp

Pe o uli]\ îngust\, pe care se ajunge
cu greu, se afl\ atelierul unui ceasor-
nicar b\trân, dar bun me[ter [i price -
put la m\surarea timpului.

El [tie c\ acesta înainteaz\ pentru
unii mai repede, iar pentru al]ii mai
încet, pentru to]i îns\ cu mult\
r\bdare [i atent la toate clipele lor. 

Uneori se opre[te, a[teptând parc\
zile mai bune. Alteori r\bufne[te,
alergând atât de mult [i de repede
încât într-o singur\ clip\ cuprinde o
mul]ime de ani. 

Ceasornicarul este obi[nuit îns\ cu
ciud\]eniile lui. De fapt, timpul curge
dup\ voia acestuia. Sunt ceasuri pe
care el nu le poate gr\bi [i ceasuri
dup\ care abia se ]ine. Cu timpul, s-a
obi[nuit s\ ia seama atunci când
b\trânul îi d\ fiec\rui om ceasul lui.

Info



Problema nemuririi

Timpul nu este numai obiect al discu]iilor abstracte despre existen]\,
ci [i al celor care privesc via]a noastr\, respectiv limitele acesteia în timp.
În]elegerea vie]ii, modul în care trebuie s\ fie tr\it\, rela]iile dintre
oameni, idealuri morale precum fericirea sau dreptatea etc. sunt privite
diferit în func]ie de în]elegerea noastr\ ca fiin]e muritoare sau, dimpo -
triv\, ca fiin]e nemuritoare.

Pentru cel care considerã cã via]a este trec\toare asemenea unei clipe,
identificat\ doar cu zilele „vremii de acum”, este posibil ca [i cerin]ele
morale s\ fie lipsite de sens. Ce rost are s\ fiu bun, s-ar putea întreba el,
dac\ singura mea via]\ este aceasta, aici? Ar trebui s\ fac tot ce pot, s\-mi
ofer orice fel de pl\cere, s\ tr\iesc orice clip\, chiar dac\, uneori, ar însem-
na s\ nu ]in cont de ceilal]i [i de regulile moralit\]ii. Numero[i gânditori
argumenteaz\ îns\ c\, deºi avem o singur\ via]\, limitat\ în timp, cerin]ele
morale sunt legitime [i trebuie s\ fie respectate. O modalitate de argu-
mentare este aceea bazat\ pe ideea c\ dac\ nu ne-am respecta unii pe
ceilal]i, via]a noastr\ ar fi un calvar, un haos de nedescris sau, cum ar
spune Thomas Hobbes, un „r\zboi al tuturor împotriva tuturor”, în care
nimeni nu ar fi liber sau fericit.

Pentru cel care crede c\ suntem nemuritori, perspectiva asupra
moralit\]ii [i a vie]ii este radical diferit\. Mai mult, ideea nemuririi este
asociat\, de regul\, cu existen]a unui Judec\tor, c\ruia trebuie s\ îi
r\spund\, dup\ moarte, orice fiin]\ uman\ (orice suflet). Din aceast\ per-
spectiv\, via]a aici [i acum nu poate fi în]eleas\ decât în vederea vie]ii de
dincolo. Se pune nu numai problema rela]iilor cu ceilal]i, a moralit\]ii
ac]iunilor noastre, ci [i, mai ales, problema existen]ei noastre viitoare,
care depinde, în mod necesar, de cum tr\im aceast\ via]\, în]eleas\ ca o
preg\tire pentru moarte [i pentru via]a de dincolo.

În Antichitate, Platon a fost unul dintre cei mai puternici sus]in\tori ai
ideii c\ suntem nemuritori, respectiv al nemuririi sufletului. Pentru el,
existen]a noastr\ actual\ este rezultatul întrup\rii sufletului nemuritor,
indestructibil. În Mitul lui Er, care încheie dialogul Republica, el arat\ c\
sufletul d\ seama, dup\ moarte, „pentru fiecare nedreptate”, adunând
„suferin]e de zece ori mai mari pentru fiecare fapt\” (rea) sau „r\splat\ în
aceea[i propor]ie” pentru faptele bune. Pe de alt\ parte, în aceast\ via]\,
fiecare suflet trebuie s\ înve]e s\ deosebeasc\ în general binele de r\u, ca
s\ poat\ alege mereu „via]a cea mai bun\ dintre cele cu putin]\”, deoarece
existen]a lui în cealalt\ lume nu este nelimitat\, el fiind nevoit, la un
moment dat, s\ coboare din nou în aceast\ lume [i, anterior acestui lucru,
s\ î[i aleag\ singur, în mod liber, via]a pe care o va duce în existen]a lui
p\mânteasc\.

În epoca modern\, René Descartes a argumentat c\ sufletul este
nemuritor, c\ este deosebit de trup [i c\ poate exista f\r\ el. Ulterior,
Immanuel Kant a argumentat c\ nemurirea este obiectul unei metafizici
iluzorii, un obiect fa]\ de care ra]iunea omeneasc\ se declar\ neputin-
cioas\, dar care este, în cele din urm\, una dintre ideile regulative ale
ra]iunii [i un postulat necesar al ac]iunii practice (morale). 
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Râul de foc este o imagine speci-
fic\ tradi]iei bizantine, asociat\,
de regul\, cu scara virtu]ilor:
dup\ moarte, sufletele încearc\
s\ urce spre cer ajutându-se de
aceast\ scar\, dar cele c\rora le
lipsesc virtu]ile necesare cad în
râul de foc.

� Care este semnifica]ia
e[ecului lui Ghilgame[ în
c\utarea nemuririi?

Epopeea lui Ghilgame[ – 
c\utarea nemuririi

Ghilgameº, un om înþelept, puter -
nic ºi viteaz, este regele cetãþii sume-
riene Uruk, un adevãrat tiran. Pentru
a-l pedepsi, zeii trimit o fiinþã pe
mãsura acestuia, puternicul Enkidu.
La început duºmani, cei doi devin pri-
e teni. Dar zeii hotã rãsc sã-l pedep -
seascã pe unul dintre cei doi eroi ºi
Enkidu moare. Ghilgameº îºi amin -
teºte atunci de Utnapiºtim, omul care
a supravieþuit Potopului, ºi, strãbã -
tând apele morþii, îi cere acestuia sã-i
dezvãluie secretul nemuririi.

Reuºeºte sã gãseascã pe fundul
mãrii planta ce poate reda tinereþea,
dar în timp ce se scaldã în apa rece a
unei peºteri, planta îi este luatã de un
ºarpe. Ghilgameº se întoarce la Uruk
ºi aºteaptã, resemnat, moartea. 

~n paginile Epopeii lui Ghilgameº
(poem redactat probabil în secolele
XVIII-XVII î.Hr.), sunt exprimate, 
cu talent, dra ma existenþialã a omu-
lui, teama de moarte ºi setea de
nemurire. 

Info



� SUFLETUL {I TRUPUL

Dac\ sufletul, fiind curat, p\r\se[te trupul f\r\ a târî dup\ sine nimic din ale
acestuia, ca [i cum nici nu s-ar fi amestecat cu el de bun\ voie în timpul vie]ii, 
ci l-ar fi ocolit, c\utând mereu s\ se reculeag\ în sine, neîntrerupt st\pânit de
aceast\ grij\, ceea ce este tocmai obiectul adev\ratei filosofii, adic\ s\ înve]i a
muri cu u[urin]\ — oare a[a ceva nu este tocmai o preg\tire pentru moarte? (…)
Dac\ este a[a, atunci sufletul, ie[ind cu astfel de însu[iri din corp, se duce spre
ceea ce este asemenea cu el: imperceptibil, sfânt, nemuritor, în]elept. Ajungând
acolo devine fericit [i în afar\ de orice r\t\cire, ne[tiin]\, temeri, pasiuni s\lbatice
[i orice alte p\cate omene[ti. Tocmai cum se spune despre cei ini]ia]i, el va tr\i o
întreag\ ve[nicie împreun\ cu cei ve[nici. (…) 

Dac\ îns\ sufletul iese din corp pâng\rit, necurat [i ca unul care, fiind împre-
un\ cu trupul, l-a îngrijit, l-a iubit, a fost încântat de el, de poftele [i pl\cerile lui;
dac\ sub înrâurirea acestora, sufletul a ajuns s\ cread\ c\ nimic altceva nu exist\
în realitate decât ce este trupesc, ce se poate atinge sau vedea, ceea ce bea [i
m\nânc\ [i se folose[te de pl\cerile amorului; dac\, pe de alt\ parte, acest suflet
s-a deprins s\ urasc\, s\ se team\, s\ fug\ de ce este întunecat pentru ochi, de ce
este neperceptibil pentru sim]uri, de ce este numai inteligibil, [i doar prin
filosofie cu putin]\ de l\murit; crezi c\ un astfel de suflet se poate desp\r]i de trup,
singur [i cu des\vâr[ire curat? (...) 

Dimpotriv\, cred c\ iese îngreuiat cu p\rticele trupe[ti, r\mase din atingerea
[i împreunarea lui cu trupul; c\ci s-a f\cut aproape de aceea[i fiin]\ cu el din cauza
convie]uirii [i grijii pe care a purtat-o fa]\ de trup. 

(Platon, Phaidon)
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Spa]iu [i timp 

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Elaboreaz\ un punct de vedere personal în leg\tur\ cu urm\toarea idee:
„Dac\ nu exist\ nemurirea sufletului, înseamn\ c\ nu exist\ nici virtute [i
deci totul e permis” (F.M. Dostoievski, Fra]ii Karamazov).

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a unuia dintre urm\toarele puncte de
vedere, indicând premisele [i consecin]ele sale:
a) „C\ci ceea ce nu ne aduce niciun r\u, când a sosit, produce numai o
suferin]\ lipsit\ de temei, în a[teptare. De aceea, moartea, cel mai
înfrico[\tor dintre rele, nu are nici o leg\tur\ cu noi, dat fiind c\ atât cât
exist\m noi moartea nu exist\, iar când vine ea, noi nu mai exist\m”
(Epicur).  
b) „Dac\ sufletul este nemuritor, are nevoie de preg\tire nu numai pentru
vremea aceasta, pe care noi o numim via]\, ci pentru vecie; c\ci gândi]i-v\
ce grozav\ primejdie v\ a[teapt\ de nu v\ ve]i îngriji de el. În adev\r, dac\
moartea ar fi sfâr[itul a tot, în mare câ[tig ar fi cei p\c\to[i: moartea i-ar
elibera [i de corp, [i de suflet, [i de p\catele lor. Fiindc\ îns\ sufletul este
nemuritor, nu g\sim alt mijloc de a sc\pa de nenorocirile ce vor lovi în cei
r\i, nici alt\ mântuire pentru suflet, decât s\-l facem mai bun [i cât mai
în]elept cu putin]\” (Platon).

4. Elaboreaz\ un minieseu în care s\ prezin]i un punct de vedere personal în
leg\tur\ cu rela]ia dintre morali tate [i credin]a în nemurire. 

Aplica]ii 

Dostoievski, Fiodor Mihailovici
(1821-1881) — scriitor rus, autorul
romanelor Fra]ii Karamazov, Crim\ [i
pedeaps\, Idiotul, Demonii. 
Kazantzakis, Nikos (1883-1957) —
scrii tor grec, autorul romanului
Zorba Grecul.
Kempis, Thoma de (1380-1471) —
c\lug\r romano-catolic, autorul lucr\ -
rii Urmarea lui Hristos.

Dic]ionar

Moartea e un biet m\gar, încaleci
pe el [i te duce tocmai în via]a ve[nic\.

(Nikos Kazantzakis)

De te-ai gândi mai des la moarte
decât la lungime de via]\, f\r\ îndo -
ial\ c\ ai pune mai mult\ silin]\ în
îndreptarea ta. 

(Thoma de Kempis)

Lumea începe [i se sfâr[e[te cu
noi. Nu exist\ decât con[tiin]a noas-
tr\, ea este totul, iar acest tot dispare
odat\ cu ea.

(Emil Cioran)

Dac\ Dumnezeu exist\, El e perfect;
dac\-i perfect, e în]elept, puternic [i
drept; dac\-i în]elept [i puternic, totul
e bine; dac\-i drept [i puternic, sufle-
tul e nemuritor; dac\ sufletul e nemu-
ritor, treizeci de ani de via]\ nu în -
seam n\ nimic pentru mine, dar sunt
necesari, poate, pentru men]i nerea
universului.

(Jean-Jacques Rousseau)



*DETERMINISMUL

Determinism [i indeterminism

Determinismul ofer\ o imagine asupra existen]ei ca întreg, având ca
nucleu ideile c\ tot ceea ce se întâmpl\ este reglat de legi necesare [i c\
orice eveniment poate fi în principiu prev\zut. A spune c\ Universul în
care tr\im este determinat înseamn\ a accepta, de pild\, faptul c\ în[irui -
rea acestor litere, pe aceast\ pagin\, în acest moment putea fi prev\zut\
înc\ din primele secunde ale Universului. Îns\ dac\ am cunoa[te toate
cauzele [i evenimentele care au ac]ionat pân\ în acest moment [i am avea
o capacitate de analiz\ des\vâr[it\, dar nu am putea prevedea ideile
urm\toare, ar însemna c\ Universul nu este determinat, c\ exist\ cel 
pu]in unele evenimente care nu pot fi prev\zute. ~n plus, afirma]ia c\ orice
eveniment este inevitabil transform\ determinismul în fatalism. 

Fundamentul determinismului este principiul cauzalit\]ii: orice eveni-
ment (efect) este rezultatul unor cauze [i o cauz\ pentru alte efecte (eveni-
mente). Dac\ citim acest principiu în mod „negativ” — nu este posibil ca
s\ se întâmple ceva f\r\ nici un fel de cauz\ —, observ\m c\ exist\ o
deosebire între cauzalitate [i determinare: a fi rezultatul ac]iunii unor
cauze nu înseamn\, în mod necesar, a putea fi prev\zut. Determinismul
este, cu alte cuvinte, un anumit mod de în]elegere a cauzalit\]ii, care sub-
liniaz\ nu doar faptul c\ o cauz\ trebuie s\ aib\ anumite efecte, ci [i c\
acestea pot fi cunoscute (deduse) înainte de a avea loc sau, invers, c\ dac\
[tim efectele putem stabili cauzele lor. 

În formularea sa clasic\, determinismul asociaz\ „starea prezent\ a
Universului” cu toate st\rile lui anterioare [i cu cele viitoare, astfel încât o
cunoa[tere a tuturor for]elor care ac]ioneaz\ [i a tot ceea ce exist\ ar fi o
cunoa[tere perfect\: totul, din orice moment al timpului, ar putea fi cunos-
cut. Într-un asemenea univers nu exist\ fenomene neregulate, care s\ nu
poat\ fi prezise în principiu. În acest sens, determinismul este o teorie a
ordinii universale. Ceea ce putem considera, la un moment dat, ca nere -
gularitate, întâmplare, dezordine se datoreaz\ faptului c\ nu putem vedea
ordinea din spatele aparen]elor sau, astfel spus, este rezultatul unei
cunoa[teri insuficiente a tuturor cauzelor. Prin apelul la o asemenea
cunoa[tere, determinismul nu poate fi niciodat\ negat: întrucât nu
cunoa[tem toate cauzele sau toate evenimentele anterioare, nu putem
spune c\ un eveniment oarecare este nedeterminat. 

În eseul Indeterminism [i libertate uman\, Karl Popper argumenteaz\
c\ determinismul este o concep]ie de origine religioas\ [i c\ ideea lui intu-
itiv\ este aceea a lumii ca pelicul\ cinematografic\. Creatorul lumii („pro-
duc\torul filmului”) cunoa[te în mod cert viitorul. De altfel, orice specta-
tor ar putea cunoa[te, în principiu, orice eveniment trecut sau viitor: în
film, „viitorul coexist\ cu trecutul”, „este fixat, exact în acela[i sens, ca [i
trecutul”.  

Diferenþiind sistemele extrem de neregulate, dezordonate, mai mult
sau mai pu]in impredictibile (numite nori), de sistemele uniforme, ordo-
nate, extrem de predictibile (numite ceasornice), Popper red\ ideea de
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„Principiul determinismului: 
to]i norii sunt ceasuri.
Principiul indeterminismului:
unele sisteme fizice sunt de tip
nori.”

(Karl Popper)

Chiar fenomenele care par a
fi cele mai dezordonate [i mai
neregulate, adic\ ploile, norii,
tr\snetele, fl\c\rile v\rsate de
craterele vulcanilor, zguduitu -
rile cutremurelor, pe scurt
toate cele la care suntem mar-
tori (…) oricât de bru[te ar fi,
nu se produc la întâmplare: [i
ele au cauzele lor.

(Seneca)

Noi singuri am fost cei care am
inventat cauzele, succesiunea, reci-
procitatea, relativitatea, obligativi-
tatea, num\rul, legea, libertatea,
temeiul, ]inta; iar când introducem [i
amestec\m în lucruri aceast\ lume
de semne n\scocite de noi în[ine, în
chip de „lucruri în sine”, proced\m
iar\[i, precum am f\cut întotdeauna,
[i anume mitologic.

(Friedrich Nietzsche)



baz\ a determinismului prin teza: to]i norii sunt ceasornice; a spune c\ nu
sunt astfel nu ]ine de natura lucrurilor, ci de ignoran]a noastr\. El contest\
îns\ aceast\ imagine asupra lumii.

Cea mai important\ manier\ de a respinge determinismul este indi-
carea unor întâmpl\ri pure, a unor evenimente care se desf\[oar\ acci-
dental, imprevizibil, care nu pot fi stabilite dinainte. Indeterminismul,
ideea c\ unele evenimente nu sunt prestabilite în toate detaliile, nu impli -
c\ neap\rat aser]iunea c\ exist\ „evenimente f\r\ cauze”. În acest sens, 
s-ar putea spune c\ mecanica cuantic\ arat\ doar c\ exist\ procese fizice
care nu pot fi analizate în termenii rela]iilor cauzale (de pild\, procesul
dezintegr\rii unui neutron este un proces spontan, pentru care nu pot fi
indicate anumite cauze; un determinist ar putea spune îns\ c\ înl\n]uirile
cauzale care determin\ acest proces sunt atât de complexe, încât noi nu
le putem în]elege sau c\, de fapt, cauza acestui proces rezid\ în îns\[i
natura particulei respective, în instabilitatea acesteia). 

Trebuie observat c\ determinismul nu poate fi respins prin indicarea
unor fenomene pentru care nu poate fi dat\ o explica]ie cauzal\. Un deter-
minist ar putea argumenta c\ imposibilitatea respectiv\ este o caracteris-
tic\ a cunoa[terii noastre. Determinismul nu pretinde doar c\ explic\ felul
de a fi al lumii, ci, mai ales, c\ arat\ cum este lumea real\. 

În concluzie, se poate sus]ine c\ determinismul (doctrina c\ orice
eveniment este prestabilit) [i indeterminismul (doctrina c\ unele eveni-
mente nu sunt stabilite, fixate dinainte) sunt supozi]ii ultime asupra rea -
lit\]ii, în favoarea c\rora nu pot fi aduse în fapt argumente constrân g\toare.

� PRINCIPIUL DETERMINISMULUI

Trebuie s\ consider\m starea prezent\ a universului ca efectul st\rii sale ante-
rioare [i drept cauz\ a celei care va urma. O inteligen]\ care, la un moment dat,
ar cunoa[te toate for]ele care ac]ioneaz\ în natur\ [i situa]ia respectiv\ a
lucrurilor ce o compun, dac\ pe de alt\ parte, ea ar fi destul de vast\ pentru a
supune analizei aceste date, ar îmbr\]i[a în aceea[i formul\ mi[c\rile celor mai
mari corpuri din Univers, ca [i pe ale celui mai u[or atom; nimic nu ar fi nesigur
pentru ea, [i viitorul, ca [i trecutul, ar fi prezent în fa]a ochilor ei. 

(Pierre-Simon Laplace, Eseu filosofic despre probabilit\]i)

Determinismul

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ din perspectiva teoriei determinismului urm\torul argument:
Nu exist\ decât dou\ posibilit\]i: sau voi lua examenul, sau voi pica. Fie c\
voi lua examenul, fie c\ voi pica, înseamn\ c\ a fost scris s\ fie a[a, deci nu
are nici un rost s\ înv\]. 

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Fizica nu ne spune cum este natura,
ci exprim\ ceea ce putem noi spune despre ea” (Niels Bohr). 

4. Comenteaz\ urm\toarea aser]iune: Zgomotul produs de o colonie de pingu-
ini din Antarctica poate genera o c\dere a cota]iilor la Bursa din New York.

Aplica]ii 
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Bohr, Niels (1885-1962) — fizician
danez.
Laplace, Pierre-Simon (1749-1827) —
matematician [i astronom francez.

Dic]ionar

Acea fiin]\ va fi numit\ „liber\”,
care exist\ în virtutea singurei nece-
sit\]i  a naturii sale [i e determinat\ la
ac]iune numai de ea îns\[i; „nece-
sar”, sau mai bine zis „constrâns”, va
fi numit tot ceea ce este determinat
de altceva s\ existe [i s\ fie în ac]iune
într-un mod cert [i determinat. 

Dintr-o cauz\ dat\ urmeaz\ în mod
necesar un efect; în cazul în care cau -
za nu-i dat\, atunci este cu neputin]\
s\ urmeze un efect.

Cunoa[terea efectului depinde de
cunoa[terea cauzei [i o implic\.

Tot ce exist\, exist\ în Dumnezeu
[i nimic nu poate exista [i nu poate fi
conceput f\r\ Dumnezeu. 

Pe lume nu exist\ nimic întâm pl\ -
tor, ci totul este determinat de nece-
sitatea naturii divine ca s\ existe [i s\
ac]ioneze într-o form\ cert\. 

Lucrurile n-au putut fi produse de
Dumnezeu în nicio alt\ form\ [i nici o
alt\ ordine decât aceea în care sunt
produse. 

(Baruch Spinoza)

� Analiza]i fragmentele de mai
sus din Etica lui Spinoza [i
prezenta]i un punct de vedere
privind concep]ia lui despre
determinism.



Implica]iile determinismului

La prima vedere, principala implica]ie a determinismului este de
natur\ epistemologic\: într-o lume determinist\, în principiu, totul poate fi
prezis, de fapt, totul poate fi cunoscut (trecutul, ca [i viitorul). Dac\ cine-
va ar cunoa[te starea întregului Univers la un moment dat [i legile cauza-
le care guverneaz\ tot ceea ce se întâmpl\, atunci ar putea deduce orice
stare a Universului, anterioar\ sau viitoare, respectiv toate gândurile,
deciziile, ac]iunile omene[ti etc. 

Karl Popper indic\ alte dou\ implica]ii absurde ale determinismului.
Pe de o parte, dac\ lumea ar fi determinist\, ar însemna c\ noi nu putem
crea nimic nou [i, mai ales, c\ orice oper\ ar putea fi realizat\ exclusiv pe
baza cunoa[terii legilor fizice, f\r\ a implica în vreun fel subiectivitatea
noastr\. Pe de alt\ parte, dac\ totul este determinat, atunci sus]inerea [i
respingerea determinismului sunt efecte, consecin]e ale determin\rii uni-
versale. Nu argumentele ra]ionale sunt hot\râtoare, ci condi]iile pur fizi -
ce, înl\n]uirea determinist\ a tuturor proceselor din Univers.

În fine, pentru mul]i gânditori, dac\ determinismul este adev\rat, 
atunci nu suntem liberi. În consecin]\, este un nonsens s\ vorbim despre
moralitatea ac]iunilor noastre. Pân\ [i inten]iile noastre ar fi rezultatul
determin\rii; nu am putea decide sau face altfel decât ceea ce decidem
sau facem. Cu alte cuvinte, nu am fi responsabili de deciziile [i ac]iunile
noastre. Am avea cel mult o responsabilitate cauzal\ (noi fiind cauzele
imediate ale propriilor ac]iuni), dar nu [i o responsabilitate moral\ (nu am
putea fi tra[i la r\spundere sau r\spl\ti]i pentru ac]iunile noastre).

În leg\tur\ cu rela]ia dintre determinism [i libertate exist\ îns\ dou\
puncte de vedere diferite: a) determinismul [i libertatea sunt incompati-
bile (ori determinism, ori libertate); b) determinismul [i libertatea sunt
compatibile ([i determinism, [i libertate). Pentru incompatibili[ti, nu
putem fi în acela[i timp fiin]e morale [i fiin]e determinate. Pentru compa-
tibili[ti, chiar dac\ suntem fiin]e determinate, ne putem considera respon-
sabili din punct de vedere moral.

Karl Popper arat\ îns\ c\ indeterminismul nu este, a[a cum s-ar p\rea,
suficient pentru a ne considera fiin]e libere [i responsabile. Problema este
aceea de a în]elege cum putem fi „influen]a]i” sau „dirija]i” de ]eluri,
deliber\ri, planuri, decizii, inten]ii, valori etc. Trebuie s\ fim, spune el,
indetermini[ti, dar, în acela[i timp, trebuie ca unele entit\]i nonfizice s\ fie
instrumente reale pentru ac]iunile noastre [i pentru schimbarea lumii.

� NATURA CAUZALITÃÞII

Oamenii care întreabã mereu ,,de ce?” sunt ca turiºtii care stând în faþa unei
clãdiri se uitã în ghid (...) ºi, citind istorisirea construcþiei sale etc., etc., sunt
împiedicaþi sã vadã clãdirea. (...)

Ceea ce este ademenitor în cercetarea de tip cauzal este c\ ea ne conduce la
a spune: „Desigur — a[a trebuia s\ se întâmple”. În timp ce ar trebui s\ gândim:
putea s\ se întâmple a[a [i în multe alte feluri. 

(Ludwig Wittgenstein, Însemn\ri postume)
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Dirk van Baburen (1595-1624),
Concert (detaliu)

Principiul nedetermin\rii

� A fost propus în 1927 de Werner
Heisenberg.
� Este cunoscut [i ca principiu al
incertitudinii:
� cu cât determinarea (m\surarea)

pozi]iei unei particule elementare
este mai precis\, cu atât mai inde-
ter minat\ (incert\) r\mâne viteza
sa;
� cu cât se reu[e[te mai precis deter-

minarea vitezei, cu atât mai indeter-
minat\ devine pozi]ia;
� aceast\ situa]ie nu depinde de efi-

cien]a instrumentelor de m\sur\.

Info

� Crezi c\ succesiunea no te -
lor unei partituri clasice poate
fi un model pentru în]ele ge -
rea succesiunii eve ni mentelor
din via]a real\?



� ABSENÞA RESPONSABILITÃÞII

Care poate fi singura noastr\ înv\]\tur\? — C\ nimeni nu îi d\ omului
calit\]ile sale, nici Dumnezeu, nici societatea, nici p\rin]ii [i str\mo[ii s\i, nici el
însu[i. (…) Nimeni nu este responsabil c\ este constituit în acest sens sau acest
mod, c\ exist\ în aceste circumstan]e, în acest mediu ambiant, c\ exist\ pur [i
simplu. Fatalitatea fiin]ei sale nu poate fi desprins\ de fatalitatea a tot ceea ce a
fost [i va fi. El nu este consecin]a propriei sale inten]ii, a unei voin]e, a unui scop,
prin el nu se încearc\ atingerea unui „ideal de om”, sau a unui „ideal de fericire”,
sau a unui „ideal de moralitate” — este absurd a vrea s\-i rostogole[ti fiin]a spre
un scop oarecare. Noi am inventat conceptul de „scop”: în realitate scopul lipse[te
(…) Suntem necesari, suntem o parte din destin, suntem în întreg — nu exist\
nimic care ar putea s\ judece, s\ m\soare, s\ compare, s\ condamne fiin]a noas-
tr\, c\ci asta ar însemna s\ judece, s\ m\soare, s\ compare, s\ condamne între -
gul. (…) Dar nu exist\ nimic în afara întregului! — C\ nimeni nu mai e f\cut
responsabil, c\ nu e permis\ reducerea modurilor fiin]ei la o causa prima, c\
lumea nu e o unitate, nici ca senzorium, nici ca „spirit”, de-abia aceasta este
marea eliberare, de-abia astfel a fost restabilit\ inocen]a devenirii. 

(Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor)

� CO{MARUL DETERMINISMULUI FIZIC

Dac\ determinismul fizic este corect, atunci un fizician care este complet surd
[i care nu a ascultat niciodat\ muzic\ ar putea s\ scrie toate simfoniile [i con-
certele compuse de Mozart sau Beethoven; [i aceasta studiind pur [i simplu, în
cele mai mici detalii, st\rile fizice ale corpurilor acestora [i prezicând locurile în
care ace[tia vor a[terne semne negre pe hârtia lor liniat\. Ei bine, fizicianul nos-
tru surd ar putea s\ fac\ înc\ [i mai mult: prin studierea îndeajuns de atent\ a 
corpurilor lui Mozart [i Beethoven, el ar putea s\ scrie partituri care nu au fost
niciodat\ compuse, în realitate, de Mozart sau Beethoven, dar pe care ace[tia 
le-ar fi conceput dac\ anumite împrejur\ri exterioare ale vie]ii lor ar fi fost
diferite: dac\ ar fi mâncat, s\ spunem, carne de miel în loc de carne de pui sau ar
fi b\ut ceai în loc de cafea. 

(Karl Popper, Indeterminism [i libertate)
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Determinismul

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Într-o lume determinist\, sanc]iunile sociale pentru actele imorale sunt
legitime? Dac\ totul este determinat, mai putem distinge, în fapt, între
ac]iuni morale [i ac]iuni imorale? Se poate dispensa societatea de normele
convie]uirii? Argumenteazã.

3. Analizeaz\ semnifica]ia urm\torului argument: a) Orice ac]iune uman\ (în
sens larg) este determinat\ de o cauz\. b) Fiind astfel, orice ac]iune uma -
n\ este necesar\. c) Nici un om nu ac]ioneaz\ în mod liber [i nu poate
ac]iona în alt mod decât o face. d) În aceste condi]ii, nimeni nu este
responsabil din punct de vedere moral. 

4. Elaboreaz\ un minieseu în care s\ corelezi urm\toarele aser]iuni: a) totul
este determinat; b) totul e permis.

5. Crezi c\ este posibil ca o persoan\ s\ fie liber\ s\ fac\ tot ce vrea, dar s\
nu aib\ o voin]\ liber\? Argu menteaz\-þi r\spunsul.

Aplica]ii 

Concluzia care pare s\ se impun\
în fa]a noastr\ este c\ explozia ini]ial\
a fost însu[i începutul tuturor lucru -
rilor fizice: spa]iu, timp, materie [i
energie. (...) Nu a existat un înainte.
{i acolo unde nu exist\ timp, nu
poate exista nici cauzalitate în sensul
obi[nuit. 

(Paul Davies)

Davies, Paul (n. 1946) — fizician [i
scriitor american.
Einstein, Albert (1879-1955) — fizi cian,
autorul teoriei relativitãþii.
Heisenberg, Werner (1901-1976) — 
fizician german; a pus bazele teoriei
mecanicii cuantice.

Dic]ionar

� Organiza]i-v\ pe grupe de doi-
trei elevi. Analiza]i urm\toarele
situa ]ii pe baza modelului: eveni-
mentul x este determinat (presta-
bilit) înc\ din primele secunde
ale Universului:
� nu exist\ cercuri p\trate;
� în aceast\ pagin\ se vorbe[te
despre implica]iile determinis-
mului;
� peste câ]iva ani voi vorbi corect
limba englez\;
� 2 + 3 = 5;
� singurele fiin]e inteligente din
Univers tr\iesc în galaxia noastr\;
� simbolul „→” este folosit în lo-
gica predicatelor pentru operato -
rul implica]ie;
� primul logician cunoscut nu
este Baruch Spinoza;
� nu cred c\ teoria coeren]ei reu -
[e[te s\ explice ce este adev\rul;
� operele filosofului german
Martin Heidegger nu se studiaz\
în liceu;
� Albert Einstein a descoperit
ecua]ia E = mc2 deoarece în ziua
respectiv\ nu a b\ut decât ceai.

Activitate de grup
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Recapitulare
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EXISTENºA PLAN DE IDEI

I. Existen]\ [i devenire
� problemele ontologiei;
� distinc]ia dintre ontologie [i metafizic\;
� dimensiunile metafizicii aristotelice 

(aitiologia, usiologia, teologia, ontologia).
II. Problema principiului

� semnifica]iile principiului ontologic:
� dimensiunile aristotelice ale principiului

� rela]ia dintre principiu ºi lucruri.
III. Problema fiin]ei

� Fiin]\ [i nefiin]\ 
� distinc]ia dintre Fiin]\ [i devenire la Platon:

� Forme-lucruri sensibile;
� lumea inteligibil\-lumea sensibil\;
� rela]ia dintre lucrurile-umbre [i modelele lor ideale;
� Ideea de Bine;

� semnifica]ia aristotelic\ a Fiin]ei;
� devenirea întru Fiin]\ (Constantin Noica):

�modelul ontologic;
� precarit\]ile ontologice;
� distinc]ia dintre a exista ºi a fi.

IV. Spa]iu [i timp
� problema timpului;
� categoriile spa]iului [i categoriile timpului;
� problema realit\]ii spa]iului [i a timpului

� substan]e sau rela]ii?
� disputa Newton-Leibniz

� în noi sau în afara noastr\?
� timpul [i spa]iul a priori (Immanuel Kant)

� s\geata timpului; timpul [i via]a uman\; sensul vie]ii
� problema nemuririi.

V. Determinismul
� semnifica]iile determinismului;
� ideea intuitiv\ a determinismului (Karl Popper);
� distinc]ia dintre determinism [i fatalism;
� importan]a principiului cauzalit\]ii;
� implica]ii ale determinismului:

� omniscien]a;
� imposibilitatea apari]iei noului;
� rela]ia determinism-libertate uman\;

� critica determinismului:
� critica ideii de cauz\;
� indicarea unor întâmpl\ri absolute

� indeterminismul.



Evaluare

1. Analizeaz\ diferen]a dintre metafizic\
[i ontologie.

2. Indic\ principalele probleme ale onto -
logiei.

3. Argumenteaz\ pro sau contra: Numai
Fiin]a este.

4. Analizeaz\ comparativ abordarea pla-
tonician\ [i cea aristotelic\ a problemei
Fiin]ei.

5. Elaboreaz\ un minieseu privind dife -
ren ]a dintre Fiin]\ [i devenire în concep]ia
lui Platon.

6. Care este semnifica]ia filosofic\ a
urm\torului text: „Dac\ ra]iunea [i opinia
adev\rat\ sunt dou\ genuri diferite, atunci
cu siguran]\ aceste realit\]i, forme pe care
noi nu le percepem, ci doar le gândim, exist\
în ele însele” (Platon)?

7. Prezint\ [i analizeaz\ contribu]ia filoso-
fului român Constantin Noica la analiza rela -
]iei dintre Fiin]\ [i devenire.

8. Analizeaz\ conceptul de principiu din
perspectiva lui Aristotel.

9. Elaboreaz\ un eseu cu privire la împli -
nirea omului din perspectiva concep]iei lui
Constantin Noica despre Fiin]\.

10. Argumenteaz\ pro sau contra: timpul
nu este nimic altceva decât imaginea deter-
minat\ de evolu]ia lucrurilor [i a noastr\ 
de-a lungul timpului.

11. Elaboreaz\ un eseu în care s\ ana-
lizezi rela]ia dintre s\geata timpului [i via]a
uman\.

12. Elaboreaz\ un text în care s\ folose[ti
în mod adecvat conceptele: Fiin]\, existen ]\,
devenire, timp, schimbare.

13. Elaboreaz\ un eseu liber cu privire la
re la]ia determinism-indeterminism-libertate.

14. Cite[te cu aten]ie urm\torul text:

„Astfel, nu exist\ vreun în]eles pentru
spa]iu care s\ fie independent de rela ]iile
dintre lucrurile reale din lume. Spa]iul nu
este o scen\ care poate fi plin\ sau goal\, în

care obiectele vin [i pleac\. Spa]iul nu este
ceva rupt de lucrurile care exist\; este numai
un aspect al rela]iilor dintre lucruri. Prin
urmare, spa]iul este asemenea unei propo -
zi]ii. Este absurd s\ vorbim despre o propo -
zi]ie care nu con]ine cuvinte. (…) Dac\ eli-
min\m toate cuvintele, nu r\mânem cu o
propozi]ie goal\, ci cu nimic” (Lee Smolin,
fizician american).

Comenteaz\ textul, având în vedere
urm\ toarele cerin]e: a) identificarea proble-
mei pe care o abordeaz\; b) identificarea [i
prezentarea solu]iei pe care o sus]ine auto -
rul; c) identificarea [i analiza argumentului
prezentat în text; d) indicarea [i caracteriza -
rea unei concep]ii alternative în leg\tur\ cu
problema respectiv\; e) analiza comparativ\
a celor dou\ concep]ii; f) prezentarea [i argu-
mentarea unui punct de vedere personal.

15. Elaboreaz\ un minieseu plecând de la
urm\toarele idei: ,,Omule! Via]a ta întreag\
va fi întoars\ mereu ca un ceas de nisip [i se
va duce iar\[i ca un mare minut al timpului,
pân\ ce toate condi]iile din care te-ai n\scut
se vor întoarce din nou în devenirea circu-
lar\ a lumii. Atunci ai s\ g\se[ti fiecare dure -
re [i fiecare pl\cere, fiecare prieten sau
du[man, fiecare speran]\ [i fiecare eroare,
fiecare fir de iarb\ [i fiecare raz\ de soare, 
în leg\tura adânc\ a tuturor lucrurilor” 
(Friedrich Nietzsche).
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FILOSOFIE {I FIZIC|
STEPHEN HAWKING, 
Universul într-o coaj\ de nuc\

Paradoxul gemenilor
În teoria relativit\]ii, fiecare observator are propria m\sur\ a timpului,

ceea ce duce la a[a-numitul paradox al gemenilor. Unul dintre cei doi gemeni
pleac\ într-o c\l\torie spa]ial\ deplasându-se cu o vitez\ apropiat\ de cea a
luminii, iar fratele s\u r\mâne pe P\mânt. Datorit\ mi[c\rii lui, timpul din
nava spa]ial\, a[a cum e observat de geam\nul de pe P\mânt, trece mai lent.
Dup\ întoarcerea din spa]iu, c\l\torul î[i va g\si fratele geam\n mai
îmb\trânit decât el. De[i pare contrar bunului-sim], un num\r de experimente
arat\ c\ în scenariul prezentat geam\nul c\l\tor va fi cu adev\rat mai tân\r. 

Timpul [i spa]iul
Primul model matematic al timpului [i spa]iului ne-a fost oferit de Isaac

Newton în cartea sa Principia Mathematica, publicat\ în 1687. (…) În mode -
lul lui Isaac Newton, timpul [i spa]iul constituiau un cadru în care aveau loc
evenimentele, f\r\ s\ fie influen]ate de ele. Timpul era sepa rat de spa]iu [i se
considera c\ e o singur\ linie, ca de cale ferat\, infinit\ în ambele direc]ii.
Timpul însu[i era considerat etern, în sensul c\ a existat [i va continua s\
existe pentru totdeauna. (…)

Relativitatea general\ combin\ dimensiunea timpului cu cele trei dimensi-
uni ale spa]iului pentru a forma ceea ce se nume[te spa]iu-timpul. (…) Pe de
alt\ parte, în relativitatea general\, timpul [i spa]iul nu exist\ independent de
univers sau unul fa]\ de cel\lalt. Timpul [i spa]iul se definesc prin m\sur\tori
în universul însu[i (…) E u[or de conceput c\ timpul astfel definit, în univer-
sul însu[i, trebuie s\ aib\ o valoare minim\ sau maxim\ — cu alte cuvinte, un
început [i un sfâr[it. E absurd s\ ne întreb\m ce se întâmpl\ înainte de început
sau dup\ sfâr[it, fiindc\ asemenea valori ale timpului nu sunt definite. 

{tiin]\ [i epistemologie
Cred c\ orice teorie [tiin]ific\ serioas\, fie despre timp, fie despre orice alt

concept, trebuie s\ se bazeze pe cea mai fertil\ filosofie a [tiin]ei: abordarea
pozitivist\ formulat\ de Karl Popper [i al]ii. Conform acestei direc]ii de
gândire, o teorie [tiin]ific\ e un model matematic prin care se descriu [i se
codific\ observa]iile pe care le facem. O teorie bun\ va descrie un cerc larg
de fenomene pe baza unui mic num\r de postulate simple [i va face predic]ii
bine definite, care pot fi testate. Dac\ predic]iile sunt conforme cu obser-
va]iile, teoria supravie]uie[te testului, de[i nu se poate demonstra niciodat\ c\
e corect\. Pe de alt\ parte, dac\ observa]iile sunt în dezacord cu predic]iile,
teoria trebuie respins\ sau modificat\. (Cel pu]in în principiu. În practic\,
oamenii pun deseori la îndoial\ acurate]ea observa]iilor, gradul de credibili-
tate [i moralitatea celor care fac observa]iile.) 

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E

1. Identific\ temele [i conceptele abor date în fragmentele de mai sus.
2. Compar\ aceast\ analiz\ a spa ]iului [i a timpului cu cea filosofic\, studiat\

în lec]iile anterioare, respectiv observa]iile lui Hawking despre teoriile
[tiin]ifice [i teoria falsifica]ionist\ a adev\rului a lui Popper.

Aplica]ii 

STEPHEN HAWKING
(n. 1942) 

Fizician contemporan, este pro-
fesor la Catedra de mate matic\ a
Universit\]ii Cambridge, pe care a
de]inut-o [i Isaac Newton. În 1962,
(la vârsta de 20 de ani) a ob]inut
titlul de doctor în fizic\ la Trinity
Hall. Principalele lui domenii de
cercetare sunt cosmologia, relativi-
tatea general\ [i mecanica cuantic\.
În anii 1965-1970, a elaborat un
model matematic privind originea [i
evolu]ia Universului din momentul
„marii explozii” ini]iale (The Big
Bang). În 1963, a fost diagnosticat
cu scleroz\ lateral\ amiotrofic\. Cu
timpul, [i-a pierdut vocea [i a deve -
nit complet imobilizat. Comunic\
prin intermediul unui computer
care poate fi controlat cu mi[c\ri ale
capului [i globilor oculari. 

Lucr\ri principale: 
� Scurt\ istorie a timpului
� Universul într-o coaj\ de nuc\.

Urm\rirea unei descoperiri
ne alimenteaz\ creativitatea în
toate domeniile, nu numai în
[tiin]\. Dac\ am ajunge la cap\ -
tul drumului, spiritul uman s-ar
ofili [i ar muri. Dar eu nu cred
c\ ne vom opri vreodat\: dac\
nu vom avansa în profunzime,
vom avansa în complexitate [i
ne vom afla mereu în centrul
unui orizont al posibilit\]ilor
care se l\rge[te. 

(Stephen Hawking)



FILOSOFIA

capitolul 6

Genuri [i stiluri `n filosofie

Filosofie [i via]\

Jacques-Louis David 
(1748–1825),
Moartea lui Socrate (detaliu)

Studiind acest capitol 
vei reu[i:

� s\ caracterizezi 
diferite genuri [i stiluri 
de filosofare;

� s\ utilizezi discursul
filosofic în elaborarea
unui eseu;

� s\ participi la anali -
zarea [i rezolvarea 
unor situa]ii de via]ã
folosind cuno[tin]ele 
[i metodologia 
specifice filosofiei.



CE ESTE FILOSOFIA?

NA{TEREA FILOSOFIEI

Termenul philosophia a ap\rut abia în secolul al V-lea î.Hr. (secolul lui
Pericle). Se pare c\ prima men]ionare a activit\]ii filosofice se g\se[te în
opera lui Herodot. Acesta relateaz\ întâlnirea dintre Solon, unul dintre cei
[apte în]elep]i ai Greciei antice, [i Cresus, regele Lydiei, care i se
adreseaz\ cu urm\ toarele cuvinte: „Oaspete al meu atenian, faima
în]elepciunii (sophies) [i a c\l\toriilor tale a ajuns pân\ la noi. Ni s-a spus
c\, având gustul în]e-lepciunii (philosopheon), ai vizitat multe ]\ri datorit\
dorin]ei tale de a vedea”.

Potrivit tradi]iei, adev\ratul creator al termenului este Pitagora.
Diogene Laertios afirm\ c\ el „a folosit prima dat\ termenul de filosofie,
considerându-se pe sine un filosof, adic\ un iubitor de în]elepciune”.
Cicero men]ioneaz\, în Tusculane, r\spunsul lui Pitagora la întrebarea lui
Leon, tiranul cet\]ii Phliunte, cu privire la deosebirea dintre filosofi [i
ceilal]i oameni. Referindu-se la Jocurile Olimpice, Pitagora vorbe[te
despre trei categorii de oameni: sportivii (cei care caut\ s\ ob]in\ glorie
[i renu me), vânz\torii [i cump\r\torii (cei care sunt împin[i de pofta de
câ[tig) [i „cei care vin ca spectatori [i examineaz\ cu luare-aminte ce se
întâmpl\ acolo [i cum se petrec lucrurile”. Prin analogie cu ace[tia, filo -
sofii sunt cei care „nu pun nici un pre] pe toate celelalte, ca s\ se consacre
cu ardoare cercet\rii naturii”.

Acest tip de activitate a ap\rut într-o colonie greceasc\ din Asia Mic\
prin încercarea de a descoperi principiul tuturor lucrurilor sau ordinea
care se ascunde în spatele haosului aparent al evenimentelor din lumea
sensibil\. Problema fusese deja formulat\ în poemele homerice, numai c\
acolo era oferit\ o explica]ie personificat\, considerându-se c\ fenomenele
sunt determinate de ac]iuni sau hot\râri ale zeilor. Cu alte cuvinte,
na[terea filosofiei europene este legat\ de abandonarea solu]iilor mitolo-
gice [i înlocuirea acestora cu soluþiile ob]inute prin activitatea ra]iunii.
Reprezen tan]ii {colii din Milet (Thales, Anaximandru, Anaximene) sunt
primii exponen]i ai acestui mod de gândire. 

PARADIGMELE FILOSOFICE

Cei mai mul]i istorici ai filosofiei identific\ de-a lungul timpului trei par-
a digme sau modele exemplare ale activit\]ii filosofice.

Paradigma ontologic\, reprezentat\ mai ales de Platon [i Aristotel, se
define[te în primul rând prin raportarea la Fiin]\ sau la ceea ce exist\ în
sens deplin. Aceasta nu poate fi desp\r]it\ de încrederea necritic\ a
ra]iunii în puterea ei de a cunoa[te realitatea a[a cum este, de ideea c\
ceea ce este poate fi cunoscut.

Îndoiala privind posibilitatea unei astfel de cunoa[teri va sta la baza
apari]iei paradigmei mentaliste sau critice. Întrebarea ini]ial\ este acum:
Ce pot cunoa[te?, iar rolul de filosofie prim\ revine teoriei cunoa[terii.
Obiectul cercet\rii filosofice este, înainte de toate, cunoa[terea îns\[i,
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FILOSOFIA

Medicina vindec\ bolile corpului,
iar filosofia elibereaz\ sufletul de
patimi.

(Democrit)

Odat\ ce ai r\mas satisf\cut de
câteva idei primare, de ni[te postu-
late, ai încetat s\ mai fii filosof.

(A.N. Whitehead)

Ceea ce descoperim în filosofie
este banal, ea nu ne înva]\ fapte noi,
asta face doar [tiin]a. Totu[i, privirea
de ansamblu asupra acestor bana -
lit\]i este extrem de dificil\ [i de o
imens\ importan]\.

(L. Wittgenstein)

Sfinx (secolul al VI-lea `.Hr.), 
descoperit la Delfi

� Organiza]i-v\ în grupe de
câte patru-cinci elevi. Citi]i
enun ]u rile de mai jos, apoi
identifica]i pre zen]a filosofiei
în via]a voastr\.

Activitate de grup



determinarea naturii [i limitelor acesteia [i abia apoi realitatea, dar nu
realitatea pur [i simplu, în sine, ci realitatea care poate fi cunoscut\ de noi,
ceea ce este real pentru noi. Potrivit concep]iei lui Immanuel Kant, funda-
mental\ pentru aceast\ paradigm\, prima sarcin\ a filosofiei este determi -
narea a ceea ce poate [i a ceea ce nu poate fi obiect al cunoa[terii 
noastre. Metafizica se va constitui mai ales ca filosofie transcendental\ —
cercetare a condi]iilor de posibilitate, de pild\, a condi]iilor cunoa[terii
prin experien]\ sau ale ac]iunii morale.

Urm\toarea schimbare de paradigm\ a fost determinat\ de încercarea
de a delimita propozi]iile cu sens de cele lipsite de semnifica]ie. Între-
barea ini]ial\ nu mai este nici Ce este?, nici Ce putem cunoa[te?, acestea
fiind `nlocuite cu `ntrebarea: Ce pot s\ în]eleg? sau Ce pot spune cu sens?
Prin urmare, rolul de filosofie prim\ revine analizei sau criticii limbajului.
Pentru Ludwig Wittgenstein, filosofia este activitatea de clarificare a 
gândurilor. Limitele dintre propo zi]iile cu sens [i cele f\r\ sens pot fi sta-
bilite numai în interiorul limbajului. A[adar, determinarea a ceea ce poate
fi exprimat este anterioar\ determin\rii a ceea ce poate fi gândit, respec-
tiv stabilirii a ceea ce poate fi cunoscut. 

STILURI {I GENURI DE FILOSOFARE

Evolu]ia filosofiei eviden]iaz\ schimb\ri [i interac]iuni, pe de o parte,
între stiluri filosofice diferite (tr\s\turi particulare ce caracte rizeaz\
modul de exprimare al unui autor sau al unei opere) [i, pe de alt\ parte,
între genuri filosofice diferite (determinate de tr\s\turi generale ce carac-
terizeaz\ o epoc\, un curent sau o orientare filosofic\). Stilul sinte tic, de
pild\, orientat spre construc]ii sistematice, se diferen]iaz\ de stilul
analitic, care se opune, de regul\, ideii de sistem filosofic sau posibilit\]ii
de a oferi o imagine general\ asupra tuturor aspectelor realit\]ii. 

Lucian Blaga arat\, în Despre con[tiin]a filosofic\, c\ ideea de stil s-a
referit ini]ial la considera]ii formale ale operei de art\, l\rgindu-[i treptat
sfera, astfel încât s\ asimileze însu[irile „structurale, l\untrice” ale tutu-
ror crea]iilor culturale, inclusiv ale celor filosofice. ~n vreme ce filosofiile
de tip vizionar-constructiv sunt atente „îndeosebi la priveli[tea global\ a
existen]ei”, cele de tip analitic-critic au „interesul a]intit mai ales asupra
omului”. Primul tip este reprezentat printre al]ii de Thales, Pitagora,
Parmenide, Heraclit, Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz, Hegel, iar cel
de-al doilea de Socrate, Platon, Aristotel, Hume sau Kant. Dup\ cum se
vede, unii filosofi sunt reprezentativi pentru ambele genuri filosofice. ~n
cazul  aceluia[i gen, stilul lucr\rilor lui Platon, de exemplu, este diferit fa]\
de cel al operelor lui Aristotel.

Mircea Flonta distinge între cultura filosofic\ de tip literar-artistic,
reprezentat\ de filosofia ca specula]ie ultim\ (Aristotel, Hegel, Noica) [i
de filosofia ca reflec]ie liber\ (Pascal, Nietzsche, Cioran), [i cultura filoso-
fic\ de tip [tiin]ific, exemplificat\ mai ales de filosofia ca form\ de cerce -
tare (Wittgenstein). În cadrul aceluia[i gen, stilul lucr\rilor lui Platon, de
exemplu, este diferit fa]\ de cel al operelor lui Aristotel.
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Ce este filosofia?

Idealism — tendin]a de a reduce orice
exist\ la gândire, de a afirma gândirea
sau spiritul ca origine sau temei 
pentru tot ceea ce exist\ în mod real. 

*
Democrit (c. 460-370 î.Hr.) — filosof
grec presocratic.
Flonta, Mircea (n. 1932) — filosof
român.
Herodot (484-425 î.Hr.) — istoric
grec, supranumit „p\rintele istoriei”.
Diogene, Laertios (secolul al III-lea) —
scriitor grec, autorul lucr\rii Despre
vie]ile [i `nv\]\turile filosofilor.
Pericle (495-429 î.Hr.) — orator [i om
politic atenian; conduc\tor al Atenei
între 443 [i 429 î.Hr., perioad\ în care
a ini]iat o serie de reforme democra-
tice. Secolul al V-lea î.Hr. este cunos-
cut sub numele de Secolul lui Pericle.
Pitagora (580-500 î.Hr.) — filosof [i
mate matician grec. Tradi]ia îi atribuie
descoperirea teoremei care îi poart\
numele.

Dic]ionar

Iubirea de Dumnezeu este
în]e lepciunea sl\vit\ [i cui vo -
ie[te El, ace luia o împarte dup\
chibzuin]a Sa. 

(Ecleziastul, 1.13)



GENURI {I STILURI FILOSOFICE

Iubirea de în]elepciune 

În gândirea presocraticilor a dominat în]elegerea filosofiei ca iubire de
în]elepciune (în limba greac\, philo — iubire, sophia — în]elepciune). În
acest sens, filosofia era, în primul rând, un mod de via]\ [i, în al doilea
rând, o expresie ra]ional\ a acestuia. Filosofia nu viza o cunoa[tere de
dragul cunoa[terii, ci o pricepere, o iscusin]\, o art\ de a tr\i. Iubitorul de
în]elepciune nu era cel care cuno[tea multe lucruri, ci acela care [tia s\ se
comporte în via]\, care [tia cum s\ tr\iasc\ [i, mai ales, cum s\
înf\ptuiasc\ binele. Atitudinea contemplativ\, n\zuin]a de a privi cu ochii
min]ii Binele, Adev\rul, Frumosul sau, altfel spus, Divinul, se împletea cu
încercarea de a pune în practic\ în]elepciunea dobândit\, de a ar\ta cum
se poate tr\i în]elept. 

Pentru Socrate, tocmai aceast\ n\zuin]\ define[te adev\rata filosofie.
El subliniaz\ natura daimonic\ a iubirii de în]elepciune [i situarea trans -
cendent\ a în]elepciunii. Ca iubitor de în]elepciune, filosoful se situeaz\
între cei care sunt în]elep]i [i cei neîn]elep]i, este un mijlocitor între ei, a[a
cum daimonul este un mijlocitor între oameni [i zei. Filosoful, spre deose-
bire de cei neîn]elep]i, [tie c\ nu este în]elept, [tie c\ prin raportare la
adev\rata în]elepciune nu [tie nimic, [tie a[adar c\ numai zeul este
în]elept. El nu poate atinge niciodat\ în]elepciunea, dar, [tiind c\ nu este
în posesia ei, poate înainta c\tre aceasta. Astfel, el este un pelerin, un
c\l\tor aflat între dou\ lumi, a oamenilor [i a zeilor, o fiin]\ ciudat\ sau
chiar un nebun pentru ceilalþi. 

Pentru Platon, aceast\ iubire, ca n\zuin]\ spre ceva care niciodat\ nu
poate fi atins în sens deplin, este o form\ de nebunie, care îl smulge pe om
din existen]a cotidian\, silindu-l s\-[i întoarc\ privirea dinspre lumea sen-
sibil\ spre lumea inteligibil\. Aceastã nebunie este însã cel mai mare bun
care a fost „d\ruit neamului muritorilor de c\tre zei”. Nu este o nebunie
profetic\ sau poetic\, ci o lucrare divin\, mai presus de orice chibzuin]\ [i
în]elepciune omeneasc\. În dialogul Phaidros, Socrate arat\ c\ datorit\
filosofiei, atunci când privim frumuse]ea de aici, sim]im cum ne cresc
aripi [i ardem de ner\bdare s\ ne ridic\m în zbor. Pentru c\ nu putem,
privirea ne r\mâne a]intit\ în înalt, iar nep\sarea care ne prinde fa]\ de
lumea de aici d\ celorlal]i temei s\ cread\ c\ am fost robi]i smintelii. 

Spre deosebire de Socrate, Platon nu credea c\ filosoful este doar un
simplu iubitor de în]elepciune: el iube[te în]elepciunea, tinde c\tre aceas-
ta [i, atât cât este posibil pentru un om, este în posesia în]elepciunii. În
plus, numai el, dintre muritori, se apropie de episteme sau de cunoa[terea
Formelor, a realit\]ii autentice, depline, pe m\sur\ ce se îndep\rteaz\ de
opiniile p\relnice [i de lumea devenirii, urcând treptat c\tre locul inteligi-
bilului. În ambele ipostaze — iubire de în]elepciune [i art\ a r\sucirii —
filosofia presupune desfacerea sufletului din lan]uri sau, cu alte cuvinte,
deta[area intelectului de sim]uri [i de ceea-ce-se-vede [i îndreptarea
întregului suflet c\tre ceea-ce-este. 
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FILOSOFIA

PLATON
(427–347 î.Hr.)

Socrate [i-a pus atât de puternic
amprenta asupra lui Platon, încât în
primele dialoguri ale acestuia este
foarte greu s\ faci deo sebirea între
ce apar]ine maestrului [i ce apar]ine
discipolului. Opera acestuia din
urm\ are o im portan]\ co vâr[itoare
pentru întreaga filo so fie occidenta -
l\, despre care s-a spus, la începutul
secolului al XX-lea, c\ nu este decât
o not\ de subsol la filosofia lui
Platon (A.N. White head).

Platon a întemeiat o ºcoalã, Aca -
de mia, care s-a numit aºa deoarece
se afla într-o grãdinã ce îi aparþinuse
eroului grec Academos. Platon a
con sacrat dialogul ca specie a dis-
cursului filosofic, form\ ce core-
spunde ideii c\ la adev\r nu
ajungem decât gra]ie dialecticii, arta
de a întreba [i de a r\spunde
obiec]iilor. 

Dialoguri principale: Apologia lui
Socrate, Banchetul, Legile, Parme -
nide, Phaidron, Phaidros, Republi -
ca, Sofistul, Theaitetos, Timaios. 

Se poveste[te despre Thales
c\, privind în sus [i cercetând
stelele, a c\zut într-un pu]. O
ser vitoare din Tracia, minte
aleas\ [i sub]ire, l-a luat, zice-se,
peste picior, cum c\ pune suflet
s\ [tie ce se afl\ în cer, dar c\ îi
scap\ ce se afl\ la picioarele sale
[i în juru-i. 

(Platon)



Pe de alt\ parte, filosofia are atât o finalitate individual\, în sensul de
condi]ie a unei vie]i fericite [i bune, cât [i una colectiv\: întrucât cunoa[te
ceea-ce-este [i mai ales ce este Binele, ce este Adev\rul, ce este Dreptatea
etc., filosoful are menirea s\-i înve]e pe ceilal]i [i, mai ales, s\ îndrume
spre virtute cetatea în întregul ei, pentru ca s\ fie într-adev\r o cetate
dreapt\. În Mitul lui Er, filosofia este prezentat\ drept condi]ie necesar\
pentru alegerea unei vie]i bune: dac\ nu ar avea cunoa[terea binelui [i a
r\ului pe care i-o ofer\ filosofia, sufletul nu [i-ar putea alege, înainte de a
coborî din nou în aceast\ lume, felul de via]\ potrivit; dac\ s-ar preocupa
cum se cuvine de filosofie, acesta va avea îns\ puterea de a deosebi „via]a
vrednic\” de cea rea [i va putea s\ aleag\ „mereu, pretutindeni, via]a cea
mai bun\ dintre cele cu putin]\”, adic\ via]a care îl va conduce „spre mai
mult\ dreptate”. Prin urmare, pentru cel care s-ar îndeletnici serios cu
filo sofia „exist\ [ansa nu numai ca el s\ fie fericit aici, dar [i ca drumul 
s\u de aici într-acolo [i înapoi (…) s\ nu fie p\mântesc [i aspru, ci u[or [i
ceresc”.

� FILOSOFIA CA IUBIRE DE ÎNÞELEPCIUNE {I ARTÃ A RÃSUCIRII

Ci o „r\sucire a sufletului” de la o zi întunecat\ ca noaptea c\tre ziua cea
adev\rat\, o ascensiune [i o revenire c\tre ceea-ce-este. Aceasta afirm\m c\ este
filosofia cea adev\rat\. 

*
Dac\ ori filosofii nu vor domni în cet\]i, ori cei ce sunt numi]i acum regi [i

st\pâni nu vor filosofa autentic [i adecvat [i dac\ acestea dou\ — puterea politic\
[i filosofia — n-ar ajunge s\ coincid\, [i dac\ numeroasele firi care acum se
îndreapt\ spre vreuna din ele, dar nu [i spre cealalt\, nu vor fi oprite s\ procedeze
astfel, nu va înc\pea contenirea relelor (...) pentru cet\]i [i neamul omenesc, [i
nici aceast\ orânduire pe care am parcurs-o cu mintea nu va deveni vreodat\ posi-
bil\, spre a vedea lumina soarelui.

(Platon, Republica)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Completeaz\ imaginea asupra filosofiei, studiind [i paragrafele 321-541 din
Republica, în care Socrate descrie dialectica [i „elementele auxiliare” de
care se folose[te pentru a conduce sufletul c\tre ceea-ce-este, respectiv
Mitul lui Er de la sfâr[itul dialogului.

3. Þinând cont de tr\s\turile filosofului [i ale filosofiei din perspectiva lui
Platon, argumenteaz\ pro sau contra urm\toarelor teze: „unor anumi]i
oameni li se cuvine, prin firea lor, [i s\ se apuce de filosofie, [i s\ conduc\
în cetate, în timp ce altora nu li se cuvine s\ se ating\ de filosofie [i (...)
totodat\, ei trebuie s\ dea ascultare cârmuitorului” (Republica, 474 d).

4. Socrate subliniaz\, la un moment dat, c\ unii dintre cei care se îndreapt\
spre filosofie ajung „ciuda]i de-a binelea, ca s\ nu zicem cu totul detesta-
bili” [i devin „nefolositori pentru cet\]i”. Studiaz\ paragrafele 487 e (para -
bola cârmaciului), 488 a-489 e [i 517 d din Republica [i prezint\, în mod
argumentat, un punct de vedere personal în leg\tur\ cu aceast\ problem\,
apelând [i la experien]a ta de via]\.

Aplica]ii 

Menon: Socrate, înc\ de dinainte
de a te cunoa[te mi s-a spus c\ e[ti un
om plin de îndoieli [i c\ îi descum -
p\ne[ti cu ele [i pe al]ii. În clipa asta
simt c\ îmi faci farmece [i c\ m\
cople[e[ti cu vraja ta, încât m\ simt
neajutorat [i nu mai [tiu ce s\ cred.
Uite, las\-m\ s\ glumesc pu]in [i s\-]i
spun c\, nu numai ca înf\]i[are, ci [i
în alte privin]e semeni leit cu pe[tele
acela de mare cu capul parc\ strivit,
numit torpil\: de cum se apropie 
cineva de el, îl amor]e[te. Este toc-
mai ce-ai f\cut tu cu mine acum, am
mintea [i buzele amor]ite [i nu [tiu
ce s\-]i r\spund, nu pot s\ scot o
vorb\ … Cred c\ bine faci c\ nu vrei
s\ p\r\se[ti Atena [i s\ tr\ie[ti pe alte
meleaguri. Dac\, str\in fiind pe unde-
va, ai face lucruri din acestea, de bun\
seam\ te-ar întemni]a ca vr\jitor.

Alcibiade: Eu sunt încredin]at c\
Socrate seam\n\ leit cu acei Sileni pe
care îi po]i vedea în atelierele de
sculptur\: me[terii îi închipuie ]inând
în gur\ un fluier sau un flaut, îns\
dac\-i desfaci în dou\, g\se[ti în ei
ni[te statuete de zei.

(Platon)

S-a dus la moarte cu lini[tea cu
care (…) a p\r\sit ultimul dintre co -
me seni banchetul, la primele lic\riri
ale zorilor, spre a începe o via]\ nou\.

(Friedrich Nietzsche)

Daimon — (în mitologia greac\) fiin]\
intermediar\ între zei [i oameni, 
care mijloce[te între nemuritori [i
muritori.

Dic]ionar



Metafizica
Pentru Aristotel, to]i oamenii au s\dit\ în firea lor aspira]ia de a [ti. La

cel mai de jos nivel, aceasta se observ\ în pl\cerea pe care ne-o d\
folosirea sim]urilor. Urmeaz\ experien]a, arta [i, deasupra tuturor, [tiin]a.
Experien]a reprezint\ „cunoa[terea situa]iilor individuale”, iar arta sau
„[tiin]a aplicat\” „cunoa[  terea situa]iilor generale”. Þine de experien]\ c\
un anumit leac îi prie[te lui Socrate [i de art\ faptul c\ tuturor oamenilor
care sufer\ de o anumit\ boal\ le folose[te un anumit leac. Calitatea de a
[ti apar]ine îns\ mai degrab\ artei (gr. techne) [i cunoa[terii teoretice (gr.
theoria) decât experien]ei. Cei cu experien]\ [tiu doar c\ are loc un efect,
dar nu [i de ce are loc. La rândul ei, în]elepciunea ]ine mai degrab\ de a
[ti decât de experien]\.

Pe de alt\ parte, Aristotel deosebe[te trei forme ale cunoa[terii: teore -
tic\, practic\ [i productiv\. Prima are ca scop [tiin]a pur\, a doua via]a
bun\, a treia ob]inerea unor produse utile sau frumoase. În general, [tiin]a
cea mai înalt\ este cea care nu are de-a face nici cu folosul, nici cu
desf\tarea, ci doar cu dorin]a de a [ti. Aceasta urmeaz\ modelul vie]ii con-
templative, specific divinit\]ii. Via]a contemplativ\ nu caut\ un alt rezultat
în afara sa, ci este dorit\ pentru ea îns\[i, î[i este propriul scop. Nu o
putem atinge îns\ decât rareori. Nou\ ne sunt „h\r\zite doar pu]ine clipe
de acest fel”. Modul de viaþã contemplativ are drept scop cunoaºterea de
dragul cunoaºterii ºi nu un þel exterior acesteia. Modelul vieþii contempla-
tive este Dumnezeu, ,,gândirea care se gândeºte pe sine”, care nu exercitã
nicio ac þiune spre exterior, Fiinþa la care ,,activitatea se confundã cu 
fericirea sa”.

Filosofia sau iubirea de în]elepciune (gr. philein — a iubi, sophia —
înþelepciune) este o „[tiin]\” care are ca obiect anumite principii [i ra]iuni
de a fi ale lucrurilor. Putem vorbi, pe de o parte, de realit\]ile determinate,
sensibile, schimb\toare (care sunt obiectul de cercetare al fizicii sau
filosofiei secunde) [i de realitatea ca atare, în genere — Fiin]a ca Fiin]\,
Fiin]a nedeterminat\, Fiin]a în sine, ceea-ce-este-ca-fiind — obiectul de
cercetare al metafizicii sau filosofiei prime. 

Aceasta din urm\, în func]ie de interesul particular al cercet\rii, are
mai multe dimensiuni: ontologia (vizeaz\ Fiin]a în genere), aitiologia (cer -
cetarea cauzelor prime [i a principiilor ultime ale Fiin]ei), usiologia (cer -
cetarea substan]ei, sensul fundamental al Fiin]ei) [i teologia ([tiin]\ a
lucrurilor divine, respectiv a Fiin]ei supreme). În leg\tur\ cu aceast\
ultim\ dimensiune a metafizicii, Aristotel scrie: „toate [tiin]ele sunt mai
necesare decât aceasta, dar mai bun\ îns\ niciuna”.

Dintr-o alt\ perspectiv\, filosofia este definit\ drept [tiin]\ a adev\rului,
aceasta întrucât „adev\rul nu poate fi cunoscut decât prin ra]iunile de a fi
ale lucrurilor”. 

În concluzie, filosofia, mai precis metafizica, este o cunoa[tere, dar nu
a oric\ror cauze, ci a cauzelor prime [i universale. Este cea mai cuprin -
z\toare cunoa[tere despre ceea ce este cel mai greu de cunoscut,
obiectele filosofiei fiind cele mai îndep\rtate de sim]uri. Punctul de ple-
care este mirarea, iar finalitatea în]elegerea lumii ca totalitate. 

Altfel spus, str\dania lui Aristotel nu se reduce la cunoa[terea lucru -
rilor luate ca atare, ci vizeaz\ într-un fel o dep\[ire a unei asemenea140

FILOSOFIA

ARISTOTEL
(384–322 î.Hr.)

S-a n\scut la Stagira, în Macedo  -
nia (de aceea era supranumit Stagi -
ri tul). A fost elevul lui Platon, la
Academie. Dup\ moartea acestuia,
p\r\se[te Atena [i devine percep-
torul lui Alexandru cel Mare.

Re`ntors la Atena, `ntemeiaz\ pro-
pria [coal\, Liceul. Profesorul ºi 
discipolii se plimbau în timpul 
cursurilor – de aceea, adepþii lui au
fost numiþi peripateticieni (gr. peri-
patein – a se plimba). 

În Evul Mediu, opera sa a fost o
surs\ de referin]\ pentru filosofi [i
teologi. 

Lucr\ri principale:
� Fizica � Politica �Metafizica 
� Organon � Etica nicoma hic\
� Retorica � Poetica.

Exist\ o [tiin]\ care exami -
neaz\ ceea-ce-este ca fiind, cât
[i tot ce apar]ine de acesta în
mod intrinsec. Ea nu este iden-
tic\ cu niciuna dintre [tiin]ele
zise particulare. C\ci niciuna
dintre aceste [tiin]e nu prive[te
ceea-ce-este ca fiind, în univer-
salitatea sa, ci, decupând o par -
te a acestuia, examineaz\ doar
contextele sale, a[a cum pro-
cedeaz\ [tiin  ]ele matematice. 

(Aristotel)



cunoa[teri, o c\utare a acelui ceva pe care se întemeiaz\ tot ceea ce se
dezv\luie privirii, a originii tuturor lucrurilor, a acelor principii [i cauze
care sunt ra]iunile de a fi ale oric\rui lucru. În acest sens, filosofia este, în
primul rând, ontologie, [tiin]\ a Fiin]ei ca Fiin]\. Aceast\ perspectiv\ va
reprezenta pentru multe secole prima paradigm\ filosofic\, primul model
de în]elegere [i realizare a filosofiei.

� TRÃSÃTURILE FILOSOFULUI {I ALE FILOSOFIEI

A[adar, de vreme ce c\ut\m aceast\ [tiin]\, ar trebui cercetat lucrul urm\tor:
[tiin]\ a ce fel de ra]iuni [i principii este în]elepciunea? Or, dac\ am privi
reprezent\rile pe care le avem despre omul în]elept, ar deveni mai clar de aici un
r\spuns:

1. Mai întâi, ne reprezent\m în]eleptul ca pe cineva care le cunoa[te pe toate
cele, pe cât posibil, f\r\ îns\ s\ aib\ [tiin]a lor de detaliu.

2. Apoi, îl consider\m în]elept pe cel capabil s\ cunoasc\ lucrurile dificile [i
care nu sunt u[or de cunoscut omului. (…)

3. Iar\[i, îl credem în]elept pe cel care, în orice [tiin]\, este mai precis [i mai
capabil s\-i înve]e pe al]ii ra]iunile de a fi ale lucrurilor. 

4. Iar între [tiin]e, o consider\m pe cea aleas\ pentru ea îns\[i [i în vederea
cunoa[terii ca fiind în mai mare m\sur\ în]elepciune decât pe cea aleas\ pentru
foloasele ce decurg din ea.

De asemenea, este în mai mare m\sur\ în]elepciune [tiin]a care se afl\ mai
presus decât cea situat\ mai prejos. C\ci nu în]eleptul trebuie s\ se supun\, ci el
trebuie s\ dispun\, [i nu primul trebuie s\ asculte de ultimul, ci de primul trebuie
s\ asculte cel mai pu]in în]elept. (…)

Iar\[i, [tiin]a care cerceteaz\ ra]iunile de a fi ale unui lucru este în mai mare
m\sur\ apt\ s\-i înve]e [i pe al]ii. (…)

De asemenea, [tiin]a care cunoa[te cu ce scop trebuie s\vâr[it\ fiecare
ac]iune este suverana [tiin]elor [i se afl\ mai presus decât [tiin]a supus\ ei. (…)

C\ aceast\ [tiin]\ c\utat\ nu este una productiv\ este limpede privind [i la
primii oameni care au practicat filosofia. C\ci [i acum, [i la început, oamenii au
început s\ filosofeze datorit\ uimirii (…). Îns\, dac\ e adev\rat c\ oamenii au
filosofat pentru a sc\pa de ignoran]\, este clar c\ tocmai pentru a [ti au luat urma
cunoa[terii [i nu de dragul vreunui folos practic (…) pe aceasta o declar\m ca
fiind singura liber\ dintre [tiin]e. C\ci ea singur\ ]ine de sine îns\[i. 

(Aristotel, Metafizica)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ strategia folosit\ de Aristotel pentru a determina natura
filosofiei.

3. Care ar fi cea mai important\ întrebare cu privire la natura filosofiei la
care ai a[tepta un r\spuns de la Aristotel? Arat\ de ce este semnificativ\
aceast\ întrebare. 

4. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „(…) Fiecare gânditor spune ceva cu
rost despre natur\; iar dac\, luate individual, contri bu]iile r\mân nule sau
minore, din ad\ugarea tuturor iese ceva m\re]” (Metafizica, II, 993 b).
Argumenteaz\ `n ce m\sur\ aceasta poate fi o regul\ de via]\.

Aplica]ii 

Cauz\ (gr. aitia) — pentru Aristotel,
termenul are alte semnifica]ii decât
cele moderne: condi]ie metafizic\ a
realit\]ii, f\r\ de care realitatea nu
este posibil\; condi]ie suprem\ a exis-
ten]ei; ra]iune de a fi; acel ceva pentru
care lucrul este astfel [i nu altfel 
etc. El distinge patru tipuri principale
de cauze: material\ (materia din care
pro vine ceva), formal\ (forma sau
modelul lucrului), eficient\ (cel dintâi
început al mi[c\rii sau repausului) [i
final\ (finalitatea sau scopul).
Metafizic\ — pentru unii comenta-
tori, ini]ial termenul a desemnat pur
[i simplu tratatele lui Aristotel care
erau plasate dup\ lucr\rile sale de
fizic\, în edi]ia lui Andronicos din
Rhodos. Pentru al]ii, a avut o semnifi-
ca]ie filosofic\: desem na [tiin]a sau
acea parte a filosofiei care se ocupa
cu realitatea suprasensibil\ sau cu
transcendentul. Într-un sens mai larg,
metafizica repre zint\ cunoa[ terea
prin ra]iune a realit\]ilor imateriale,
„dincolo de” rea  lit\]ile fizice materiale
(spre exemplu, Dumnezeu [i sufle-
tul). În Antichitate, metafizica, în sen-
sul de teorie a fundamentelor, a prin-
cipiilor, de do me niu esen]ial, aflat la
baza întregii construc]ii filosofice,
este în]eleas\ ca ontologie, în epoca
modern\ ca teorie a cunoa[terii, iar în
filosofia contemporan\ ca analiz\
logic\ a limbajului.

Dic]ionar

Un mare matematician — [i care
este numai atât — e mult inferior
unui ]\ran, care sufer\ primitiv pe
chestiunile ultime.

Nu sunt atât de nefericit pentru a
fi poet (…), dar nici atât de indife-
rent pentru a fi filosof.

(Emil Cioran)



Filosofie [i teologie

Filosofia medieval\ este încadrat\ conven]ional între secolele al V-lea
[i al XV-lea. Începuturile sale sunt legate de operele apologe]ilor cre[tini
(Justin Martirul [i Filosoful, Athenagoras, Minucius Felix) [i de operele
P\rin]ilor Bisericii (Sfântul Grigorie din Nazians, Sfântul Vasile cel Mare,
Pseudo-Dionisie Areopagitul, Ioan Damaschinul, Sfântul Augustin).
Sfâr[itul ei a fost dominat de scolastic\ [i de opera lui Toma d’Aquino. 

Una dintre dezbaterile cele mai importante pentru gândirea medieval\
se refer\ la rela]ia dintre doctrina revelat\ [i cercetarea realizat\ de
ra]iune, respectiv la opozi]ia dintre philosophi [i sancti, dintre concep]iile
despre lume întemeiate pe ra]iunea uman\ [i adev\rurile revelate, dintre
în]elepciunea p\gân\ [i adev\rata în]elepciune. Tema apare deja într-o
lucrare din secolul al II-lea, Persiflarea filosofilor, atribuit\ lui Hermias. 

Pentru Augustin din Hippona, filosofia [i religia reprezint\ c\ut\ri ale
în]elepciunii [i, prin aceasta, ale fericirii. Subiectul principal al filosofiei
este „cunoa[terea lui Dumnezeu [i a sufletului omului” (Solilocvii). 

Ra]iunea, respectiv filosofia, nu este o simpl\ slujitoare a teologiei. Pe
de o parte, ra]iunea precede credin]a, întrucât ra]iunea poate demonstra
c\ trebuie s\ credem adev\rurile nedemonstrabile ale credin]ei. Pe de alt\
parte, exist\ o alt\ interven]ie a ra]iunii, care urmeaz\ credin]ei. 
În Predica 43, Sf. Augustin rezum\ astfel rela]ia dintre ra]iune [i credin]\:
intellige ut credes, crede ut intelligas (în]elege ca s\ crezi, crede ca s\
în]elegi). 

Toma d’Aquino va face ulterior distinc]ia între dou\ teologii: teologia
întemeiat\ pe revela]ie [i cea întemeiat\ pe ra]iune, aceasta din urm\ fiind
parte a filosofiei. Prima, numit\ [i sacra scientia, are ca obiect „acele
lucruri care sunt mai presus de cunoa[terea omului [i nu sunt de cercetat
prin ra]iune”, dar care sunt totu[i primite prin credin]\. Filosofia le
trateaz\ în m\sura în care sunt cognoscibile prin lumina ra]iunii naturale. 

Doctrina sfânt\ reprezint\ [i criteriul adev\rului: tot ceea ce se va g\si
în alte [tiin]e contrar adev\rului acesteia va fi condamnat ca fals. Aceasta
porne[te de la principii cunoscute prin lumina unei [tiin]e superioare, care
este a lui Dumnezeu [i a ferici]ilor, [tiin]a prin care Dumnezeu se cunoa[te
pe sine [i tot ceea ce creeaz\. Este mai mult o [tiin]\ speculativ\, deoarece
se refer\ mai mult la lucrurile divine decât la faptele oamenilor. Este mai
demn\ decât filosofia [i celelalte [tiin]e datorit\ certitudinii [i mãreþiei
obiectului s\u. Scopul este fericirea etern\, c\reia îi sunt subordonate în
final toate scopurile [tiin]elor practice. Este suprema în]elepciune între
toate în]elepciunile umane [i îi revine rolul de a ordona [i a judeca.

Aceast\ [tiin]\ poate s\ primeasc\ un ajutor de la disciplinele filosofice 
pentru o mai mare înt\rire a celor pe care le afirm\. Recurge la ra]iune,
dar nu pentru a proba credin]a, ci pentru a deduce alte adev\ruri din cele
revelate. În ultim\ instan]\, filosofia nu trebuie s\ accepte nimic altceva
decât ceea ce este accesibil inteligen]ei naturale [i demonstrabil prin
mijloacele ei. 
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TOMA D’AQUINO
(1227–1274)

S-a n\scut într-o familie de aristo -
cra]i, fiind al [aptelea fiu al contelui
Landulf. La vârsta de cinci ani, a fost
trimis de tat\l s\u la m\n\stirea
benedictin\ Monte Cassino, dar în
1244 a intrat în ordinul dominican.
Spre a evita un conflict cu familia,
este trimis la Paris, dar este r\pit de
fra]ii s\i mai mari [i închis mai mult
de un an în castelul familiei de la
Roccasecca. Aici a scris dou\ mici
trate de logic\. Dup\ ce a fost elibe-
rat, a plecat la [coala dominican\ de
la Köln, unde a studiat cu Albertus
Magnus. În 1256 cap\t\ titlul de
magistru. În 1259, pleac\ pentru
[ase ani în Italia. Aici încheie lucra -
rea Summa contra Gentiles. În tim-
pul unei slujbe, se pare c\ a avut o
experien]\ misterioas\, care a pus
cap\t activit\]ii sale de savant. Când
secretarul s\u l-a îndemnat s\-[i
continue lucrul la Summa theolo-
giae, a r\s puns: „Nu pot, pentru c\
tot ceea ce am scris mi se pare c\
sunt paie”. A murit în 1274 [i a fost
canonizat `n 1323. 

În]elegerea lucrurilor necor-
porale m\ atr\gea în cel mai
înalt grad; contemplarea Ideilor
îmi înaripa gândul, astfel încât,
la pu]in\ vreme, am crezut 
c\ am ajuns în]elept; am fost
chiar atât de prost, încât am
sperat c\-l voi vedea imediat pe
Dumnezeu: c\ci acesta e ]elul
filsofiei lui Platon. 

(Justin Martirul [i Filosoful)



Toma d’Aquino subliniaz\ c\ ar trebui s\ existe un acord între con-
cluziile ultime ale revela]iei [i ra]iunii. Nici ra]iunea, nici revela]ia nu pot
s\ ne în[ele. Îns\ de fiecare dat\ când o concluzie filosofic\ contrazice
dogma, acesta este un semn cã respectiva concluzie e fals\. 

Filosofia (teologia filosofic\) [i teologia revelat\ sunt, în cele din urm\,
dou\ modalit\]i de acces la unul [i acela[i adev\r, dar prima, fiind înte-
meiat\ pe revela]ie, deci pe autoritatea lui Dumnezeu, este superioar\
celeilalte.

� DOCTRINA SFÂNTÃ

Dar chiar despre acele lucruri cu privire la Dumnezeu pe care ra]iunea uman\
le poate cerceta, a fost necesar pentru om s\ fie instruit de c\tre revela]ia divin\,
deoarece (în privin]a) adev\rului despre Dumnezeu, cercetat de ra]iunea uman\,
la pu]ine, [i în timp îndelung [i cu amestecul multor erori a ajuns omul. Dar
cunoa[terea acestui adev\r de care depinde întreaga salvare a omului este în
Dumnezeu. A[adar, pentru a se ajunge la o mai potrivit\ [i sigur\ salvare a oame-
nilor, a fost necesar ca ei s\ fie instrui]i despre cele divine de c\tre revela]ia
divin\.

A fost necesar deci ca, pe lâng\ disciplinele filosofice, care sunt cercetate prin
ra]iune, s\ primeasc\ doctrina sfânt\ prin revela]ie.

(Toma d’Aquino, Summa theologiae)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Uneori, se apreciaz\ c\ revela]ia este o mi[care de sus în jos, iar filosofia,
cel pu]in teologia filosofic\, reprezint\ mi[carea complementar\, de jos în
sus. Crezi c\ aceste metafore sunt adecvate pentru a descrie natura lor [i
rela]ia dintre ele? 

3. În Evul Mediu, s-a sus]inut c\ filosofia nu poate fi decât o slujitoare a teolo-
giei. Prezint\ [i argumenteaz\ un punct de vedere personal `n leg\tur\ cu
acest\ problem\. 

4. Toma d’Aquino formuleaz\ problema necesit\]ii teologiei astfel: „Este
necesar s\ existe, dincolo de disciplinele filosofice, o alt\ [tiin]\?”. El ana-
lizeaz\ dou\ teze care ar sugera c\ nu este necesar\ o asemenea [tiin]\: 
a) omul nu trebuie s\ se preocupe de ceea ce dep\[e[te puterile ra]iunii;
b) ceea ce ]ine de puterile ra]iunii este suficient cuprins în disciplinele
filosofice. Prezint\ [i argumenteaz\ o solu]ie proprie a acestei probleme,
plecând de la cele dou\ teze. 

5. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: ,,În via]\ avem numeroase
dorin]e, îns\ o filosofie anume este de obicei inspirat\ de o dorin]\ domi-
nant\ care îi d\ coeren]\ (…). Exist\ dorin]a de a cunoa[te (…), dorin]a
de fericire, dorin]a de virtute [i, ca o sintez\ a acestora dou\, dorin]a de
mântuire (…). Exist\ dorin]a de frumos, dorin]a de divertisment [i, în
sfâr[it, dorin]a de putere.” (Bertrand Russell, Filosofii ale puterii).

Aplica]ii 

Apologe]i — scriitori [i filosofi care în
primele secole ale cre[tinismului au
luat ap\rarea acestuia împotriva
acuza]iilor în baza c\rora aveau loc
persecu]iile cre[tinilor sau împotriva
ereziilor: Aristide, Justin Martirul [i
Filosoful, Tatian, Athenagoras, Teofil
al Antiohiei, Hermias [.a.
P\rin]i ai Bisericii — scriitori [i slu-
jitori ai Bisericii ortodoxe sau catoli -
ce, care în primele secole au avut o
contri bu ]ie decisiv\ la fundamentarea
doctri nei cre[tine: Sfântul Clement,
Sfântul Grigorie de Nazians, Sfântul
Grigorie de Nyssa, Sfântul Vasile cel
Mare, Sfântul Ioan Gur\ de Aur
(Hrisosto mul), Sfântul Ioan Cassian,
Sfântul Augustin [.a.

Dic]ionar

Scolastica
Este o doctrin\ filosofic\, teologic\

[i [tiin ]ific\ elaborat\ în epoca me-
die val\.

A avut ca scop principal alc\tuirea
unui sistem în care s\ se reuneasc\
filosofia greac\ [i roman\ cu înv\]\ -
tura cre[tin\. La început, erau denu-
mi]i scolastici înv\]a]ii din [colile
monahale medievale; mai târziu, ter-
me nul s-a limitat la mae[trii seco-lului
al XIII-lea, în special la Toma
d’Aquino. Al]i reprezentan]i: Scotus
Eriugena, Anselm din Canterbury,
Pierre Abélard, Albert cel Mare,
Sfântul Bonaventura, Roger Bacon,
Boethius, William Occam. 

Info



Filosofia critic\

Pentru Immanuel Kant, metafizica este o încercare de a r\spunde la
unele întreb\ri inevitabile, cum sunt cele privind natura sufletului sau
existen]a lui Dumnezeu, impuse de „natura ra]iunii îns\[i”, dar la care
aceasta nu poate s\ r\spund\ deoarece îi dep\[esc capacitatea: pentru a
r\spunde la asemenea întreb\ri, ra]iunea porne[te de la principii care
sunt folosite în cursul experien]ei; cu ajutorul acestora, se ridic\ tot mai
sus, spre condi]ii tot mai îndep\rtate, pe care nu le poate îns\ atinge; ast-
fel, este nevoit\ s\ se refugieze în principii care „dep\[esc orice folosire
posibil\ a expe rien]ei”, care „nu mai recunosc nici o piatr\ de încercare”
a acesteia. Ca urmare, este împiedicat\ descoperirea erorilor, iar ra]iunea
„se pr\bu[e[te în întuneric [i contradic]ii”, metafizica devenind arena
unor „certuri f\r\ sfâr[it”, domeniul unor „interminabile contradic]ii”,
datorate, în principal, folosirii dogmatice a ra]iunii. 

Obiectul cercet\rilor metafizice nu poate fi îns\ indiferent naturii
omene[ti. Problema nu este, a[adar, de a renun]a la metafizic\, ci de a o
îndruma în a[a fel încât s\ mearg\ [i aceasta pe „drumul sigur al unei
[tiin]e”. În acest sens, filosoful german considera c\ este necesar\ insti-
tuirea unui tribunal al ra]iunii, care s\-i garanteze folosirea legitim\,
îndrept\]it\. Numai acesta, respectiv critica ra]iunii pure, critica sau ana-
liza „capacit\]ii ra]iunii în genere cu privire la toate cunoa[terile la care
poate n\zui independent de orice experien]\”, poate ajuta la rezolvarea
problemei posibilit\]ii metafizicii, prin determinarea izvoarelor, a sferei [i
a limitelor cunoa[terii a priori. În acest sens, critica este „preg\tirea pre-
alabil\ necesar\ pentru promovarea unei temeinice metafizici ca [tiin]\”. 

Prin realizarea acestui proiect, Kant credea c\ nu ar trebui s\ existe
„nicio singur\ problem\ metafizic\ care s\ nu fi fost rezolvat\ (…) sau, cel
pu]in, pentru a c\rei rezolvare s\ nu se fi oferit cheia”. De[i ar p\rea o pre-
ten]ie nejustificat\, el ar\ta c\ aceasta este „mai moderat\” decât preten]ia
acelor filosofi care sus]in c\ pot dovedi „natura simpl\ a sufletului ome-
nesc sau un prim început al lumii”. 

Altfel spus, pentru Kant, problema posibilit\]ii metafizicii se refer\ la
„cât pot cunoa[te intelectul [i ra]iunea, independent de orice experien]\”,
la izvoarele [i condi]iile posibilit\]ii cunoa[terii a priori. Critica va oferi
inventarul „a tot ceea ce posed\m prin ra]iunea pur\”, adic\ un fundament
sigur pentru cercetarea metafizic\. Pentru a reu[i în acest demers, era
nevoie îns\ de o schimbare radical\, de o revolu]ie în urma c\reia
lucrurile s\ se orienteze dup\ cunoa[terea noastr\. Simplificând, putem
vorbi despre posibilitatea metafizicii numai dac\ este posibil\ o
cunoa[tere a priori. Aceasta din urm\ nu este îns\ posibil\ dac\ ra]iunea
noastr\ se orienteaz\ dup\ lucruri. A cunoa[te în mod a priori înseamn\ a
cunoa[te independent de experien]\. „Noi cunoa[tem despre lucruri a pri-
ori”, subliniaz\ filosoful german, „numai ceea ce noi în[ine punem în ele”.
În acest fel, lucrurile se orienteaz\ dup\ cunoa[terea noastr\, depinzând
de structurile a priori ale sensibilit\]ii [i ale intelectului. Un asemenea
mod de gândire este necesar pentru metafizic\, deoarece aceasta are ca
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„Ansamblul filosofiei este ca un
arbo re ale c\rui r\d\cini le repre -
zint\ metafizica, trunchiul fizi ca,
iar ramurile celelalte [tiin]e.”

(René Descartes)

Într-o perspectiv\ kantian\, am
putea spune c\ limbajul este o form\
a priori a cunoa[terii. Nu este îns\
dat odat\ pentru totdeauna. Trebuie
s\ recunoa[tem evolu]ia în timp a
limbajului, evolu]ia pe care uneori
îns\[i cunoa[terea o face posibil\.
Cu alte cuvinte, nu este un instru-
ment infailibil al cunoa[terii, dar este
unul perfectibil. Am putea aplica fa]\
de limbaj aceea[i metod\ a detect\rii
[i elimin\rii erorilor pe care Popper
o propune pentru aproprierea de
adev\r. Între cunoa[tere [i limbaj nu
poate fi vorba de o simpl\ rela]ie
cauzal\: nu putem cunoa[te sau reda
cunoa[terea noastr\ f\r\ limbaj, dar
limbajul însu[i poate fi obiect al
cunoa[terii. Ni-l putem imagina
asemenea unei lanterne care ne
ajut\ totu[i s\ lumin\m m\car în
parte întunericul care ne înconjoar\.  

(Willard van Orman Quine)



obiect tocmai ceea ce dep\[e[te experien]a (sufletul, lumea ca întreg,
Dumnezeu). 

Critica ra]iunii pure va ar\ta îns\ „c\ nu putem dep\[i niciodat\ limitele
experien]ei posibile”. Întrucât nu vor putea fi „date niciodat\ în expe-
rien]\”, „obiectele” tradi]ionale ale metafizicii vor deveni postulate ale
ra]iunii practice, judec\]i al c\ror adev\r nu poate fi demonstrat, dar pe
care trebuie s\ le admitem în calitate de fiin]e ra]ionale, care ac]ioneaz\
moral. De pild\, ideea nemuririi sufletului va deveni un postulat al ra]iunii
practice (ceva ce ra]iunea practic\ trebuie s\ presupun\ pentru a vorbi în
mod legitim de moralitate sau fericire). În acest sens, Kant subliniaz\ c\
„trecerea dincolo de orice limit\ a oric\rei experien]e este posibil\ numai
din punct de vedere practic”. Cu alte cuvinte, metafizica poate fi realizat\
doar ca metafizic\ a moravurilor. Ra]iunea se va extinde în mod legitim
dincolo de limitele sensibilit\]ii numai în folosirea ei moral\. 

� REVOLUÞIA COPERNICANÃ

Pân\ acum se admitea c\ toat\ cunoa[terea noastr\ trebuie s\ se orienteze
dup\ obiecte; dar, în aceast\ ipotez\, toate încerc\rile de a stabili ceva despre ele
a priori cu ajutorul conceptelor (…) au fost zadarnice. S\ încerc\m deci o dat\,
dac\ n-am reu[i mai bine în problemele metafizice, presupunând c\ lucrurile tre-
buie s\ se orienteze dup\ cunoa[terea noastr\, ceea ce concord\ [i mai bine cu
posibilitatea dorit\ a unei cunoa[teri a lor a priori, menit\ s\ stabileasc\ ceva
asupra lucrurilor înainte de a ne fi date. Aici se petrece acela[i lucru ca [i cu
prima idee a lui Copernic, care, v\zând c\ explicarea mi[c\rilor cere[ti nu d\dea
rezultate dac\ admitea c\ toat\ armata stelelor se învârte în jurul spectatorului,
încearc\ s\ vad\ dac\ n-ar reu[i mai bine l\sând spectatorul s\ se învârt\, iar
stelele, dimpotriv\, s\ stea pe loc. În metafizic\ se poate face o încercare
asem\n\toare (...). Aceast\ încercare reu[e[te dup\ dorin]\ [i promite metafizicii
în prima ei parte, în care se ocup\ anume cu concepte a priori (...) drumul sigur
al unei [tiin]e. C\ci dup\ aceast\ schimbare a modului de gândire se poate foarte
bine explica posibilitatea unei cunoa[teri a priori (...). Dar din aceast\ deduc]ie a
facult\]ii noastre de a cunoa[te a priori rezult\, în prima parte a metafizicii, un
rezultat straniu [i în aparen]\ foarte d\un\tor întregului scop ce se urm\re[te în
partea a doua, anume c\ nu putem dep\[i cu ea niciodat\ limitele experien]ei
posibile, ceea ce este totu[i preocuparea cea mai esen]ial\ a acestei [tiin]e. 

(Immanuel Kant, Critica ra]iunii pure)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ a textului de mai sus; selecteaz\ con-
ceptele filosofice. 

2. Caracterizeaz\ solu]ia lui Kant, menit\ s\ îndrepte metafizica pe „drumul
sigur al unei [tiin]e”.

3. Kant vorbe[te la un moment dat despre „am\girea mereu reînnoit\ a 
navigatorului aventuros cu speran]e goale, ca [i angajarea acestuia în
întreprinderi pe care nu le poate abandona niciodat\ [i pe care, cu toate
acestea, este incapabil s\ le poat\ duce la bun sfâr[it”. În ce situa]ie de
via]\ un adolescent ar avea un asemenea sentiment? 

Aplica]ii 

Privirea pe care o arunc\m
lumii trece prin unghiul de
vedere al teoriilor noastre;
cunoa[terea factual\ pe care o
ob]inem va fi în mod evident
configurat\ [i modelat\ de
teoriile noastre.

(David Bohm)

Metafizica
� este o cunoa[tere ra]ional\ specula-
tiv\ cu totul izolat\; 
� se ridic\ complet deasupra a ceea
ce ne înva]\ experien]a, [i anume prin
simple concepte;
� în metafizic\, ra]iunea îns\[i tre-
buie s\ fie propriul ei [colar;
� metafizica n-a avut pân\ acum o
soart\ atât de favorabil\ ca s\ fi putut
apuca pe drumul sigur al unei [tiin]e;
� în ea ra]iunea se poticne[te neîntre-
rupt, chiar când vrea s\ cunoasc\ a
priori (cum are preten]ia) acele legi
pe care le confirm\ cea mai vulgar\
experien]\;
� în ea trebuie s\ ne întoarcem de
nenum\rate ori din drum, deoarece
g\ sim c\ nu duce într-acolo unde
vrem s\ ajungem;
� în ce prive[te acordul partizanilor
ei în afirma]iile lor, ea este înc\ atât
de departe de el, incât este mai
curând o aren\ care pare a fi anume
menit\ pentru a se exercita în lupte
de parad\; 
� metoda ei nu a fost pân\ acum
decât dibuire [i, ceea ce-i cu mult mai
r\u, o dibuire între concepte.

(Immanuel Kant, 
Critica ra]iunii pure)

Info



Filosofia ca viziune subiectiv\
De-a lungul timpului, s-au confruntat dou\ concep]ii despre forma

adecvat\ filosofiei. Pentru unii gânditori, adev\rata filosofie este sistema-
tic\ [i are ca model cunoa[terea [tiin]ific\; pentru ceilal]i, filosofia se
exprim\ în mod necesar prin aforisme [i are ca model felul artistic de a
în]elege lumea.

Sistemul filosofic poate fi definit ca totalitate discursiv\, organizat\ 
în mod deductiv, ca „ansamblu de adev\ruri legate între ele, cât [i cu prin-
ci piile lor” (Christian Wolff). Finalitatea unui asemenea mod de
desf\[urare [i expunere a filosofiei este „unitatea sistemic\ a cunoa[terii”
(Imm. Kant) sau, cu alte cuvinte, „un sistem unic [i perfect al spiritului
uman” (J.G. Fichte).

Sistemului i s-a repro[at îns\ artificialitatea, faptul c\ prin ordonarea
riguroas\ a ideilor se anuleaz\ mi[carea real\ a gândului, care este ezi-
tant\, dezordonat\, adesea contradictorie, cu reveniri [i discontinuit\]i,
într-un cuvânt, spontan\. A spune c\ sistemul nu este decât forma ori
modul de prezentare sau expunere a gândirii [i a rezultatelor acesteia nu
face decât s\ indice distan]a dintre sistem [i diversitatea realului, a
situa]iilor de gândire [i a experien]elor omene[ti. Prin tendin]a lui totaliza-
toare, prin încercarea de a deduce toate ideile din câteva principii gene -
rale, sistemul este o modalitate de înrobire a spiritului, „cea mai v\t\m\ -
toare form\ de despotism” (Emil Cioran). 

Cu alte cuvinte, se opun conceptul abstract [i reflec]ia spontan\, sis-
temul [i fragmentul, ordonarea artificial\ a gândirii [i mersul natural al
acesteia, desf\[urarea gândirii în sferele înalte ale spiritului [i devenirea,
schimbarea gândului supus [uvoiului dezordonat al vie]ii. 

Tocmai din perspectiva reg\sirii „vie]ii autentice”, Friedrich Nietzsche
este un critic înver[unat al sistemului. El î[i expune în mod programatic
ideile într-o form\ fragmentar\. Este adev\rat îns\ c\ pot fi identificate
câteva teme fundamentale ale gândirii sale: lumea ca spectacol al multi-
plelor voin]e de putere (lumea, cu tot ceea ce con]ine, nu este altceva
decât voin]\ de putere, voin]\ de a cre[te, de a experimenta, de a deveni
mai mult decât e[ti etc.); perspectivismul (diferitele forme de existen]\ î[i
reprezint\ lumea în mod relativ, iar reprezent\rile lor sunt perspective, nu
imagini ale lumii în sine); instrumentalismul (cunoa[terea este un simplu
instrument în lupta dintre voin]ele de putere); „reevaluarea tuturor valo-
rilor” pentru a dep\[i morala cre[tin\, care este „antinomic\ `n raport cu
via]a”; „eterna revenire” a tuturor lucrurilor etc. 

În concluzie, prezentarea fragmentar\ a filosofiei nu vizeaz\ o
desf\[urare cu totul dezorganizat\, haotic\, f\r\ idei sau principii funda-
mentale. Aceasta indic\, în fapt, c\ exist\ dou\ modalit\]i principale de
expunere a filosofiei: sistemul — desf\[urarea arhitectonic\ a ideilor,
asemenea unei cl\diri — [i fragmentul — desf\ [urarea nonliniar\ a
ideilor, asemenea unui puzzle nedefinitivat, a c\rui imagine nu poate fi
dat\ dinainte. Pe de alt\ parte, trebuie observat\ corelarea dintre ideea c\
sistemul este forma adecvat\ a filosofiei [i idealul filosofiei ca [tiin]\,
respectiv dintre construc]ia fragmentar\ [i în]elegerea filosofiei ca viziune
subiectiv\ sau ca gen literar.
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Valentin Serov (1865-1911), 
Copii

Îns\ adev\ra]ii filosofi sunt 
porun citori [i legiuitori: ei sunt cei
care determin\ pentru întâia oar\
încotro?-ul [i pentru ce?-ul omenirii
(…) ei apuc\ cu o mân\ creatoare
viitorul [i, în mâinile lor, toate cele
ce exist\ [i au existat vreodat\ devin 
un mijloc, o unealt\, un baros.
,,Cunoa[  terea” lor e crea]ie, crea]ia
lor e legiferare, vrerea lor de adev\r
este voin]\ de putere. Exist\ în 
zilele noastre asemenea filosofi?
Existat-au vreodat\ asemenea filo -
sofi? Nu trebuie oare s\ existe
aseme nea filosofi?

(Friedrich Nietzsche)

� Folosindu-v\ de imaginea de
mai sus, prezenta]i un punct de
vedere unitar privind rela]ia din-
tre filosofie [i modul în care un
adolescent prive[te lumea.

Activitate de grup



� FILOSOFIA CA FORMÃ DE CONFESIUNE

Am descoperit, încetul cu încetul, c\ orice mare filosofie de pân\ acum a fost
confesiunea autorului ei, constituind un fel de memorii neinten]ionate sau neob-
servate; am remarcat, de asemenea, c\ în orice filosofie inten]iile morale (sau
imorale) formau adev\ratul germen din care, de fiecare dat\, lua na[tere întrea-
ga plant\.

(Friedrich Nietzsche, Dincolo de bine [i de r\u)

� FORMA ADECVATÃ FILOSOFIEI

Nu am încredere în niciun fel de creatori de sisteme [i îi evit. Voin]a de 
sistem este o lips\ de onestitate.

(Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor)

Nimic mai sup\r\tor decât lucr\rile ce pun ordine în h\]i[ul de idei al unui
spirit care a urm\rit orice, numai sistemul nu. La ce bun s\ atribui o coeren]\ 
iluzorie ideilor lui Nietzsche, sub pretextul c\ acestea graviteaz\ în jurul unui
motiv central? Nietzsche este o sum\ de atitudini [i ar însemna s\-l coborâm
c\utând la el voin]\ de ordine, preocupare pentru unitate. Prizonier al umorilor
sale, el le-a înregistrat fluctua]iile.

(Emil Cioran, Ispita de a exista)

Exist\ o mare diferen]\ între efectele unei scrieri care poate fi citit\ u[or, în
mod curg\tor, [i ale uneia ce poate fi scris\, dar nu descifrat\ u[or. Gândurile
sunt închise în aceasta ca într-o caset\. (…)

Când gândesc pentru mine, f\r\ s\ doresc s\ scriu o carte, eu sar în jurul
temei; acesta este singurul fel de gândire natural pentru mine. Este un chin s\ fiu
for]at a gândi în mod liniar. 

(Ludwig Wittgenstein, Însemn\ri postume)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în unul dintre textele de mai sus
[i selecteaz\ conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ semnifica]ia tezei lui Nietzsche potrivit c\reia arta este forma
suprem\ a vie]ii spirituale.

3. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: „Împotriva pozitivismului care se opre[ -
te la fenomene — exist\ numai fapte — eu a[ spune: Nu, tocmai faptele sunt
cele care nu exist\, exist\ numai interpret\ri” (Friedrich Nietzsche).

4. Care din urm\toarele idei ale lui Lucian Blaga exprim\, în opinia ta, cel
mai bine natura metafizicii? a) o viziu ne metafizic\ r\spunde unor nece-
sit\]i spirituale prezente în primul rând în autorul ei; b) metafizica
reprezint\, de obicei, un salt în incontrolabil, o „lansare de f\clii aprinse în
ultime abisuri”; c) orice afirma]ie metafizic\ face vizibil\ o „prezen]\
autoric\”, o personalitate, un autor care pare a spune: „Stau aici, nu pot 
altfel!”. Argumenteaz\-]i punctul de vedere

5. În lucrarea Lacrimi ºi sfinþi, Emil Cioran aratã cã „toatã filosofia e fãrã rãs -
puns”, în vreme ce sfinþenia, avându-L pe Dumnezeu ca scop, este „ºtiinþã
exactã”, care ,,ne dã rãspunsuri pozitive ºi precise la întrebãrile la care
filosofia n-a avut curajul sã se ridice”. Comenteazã acest punct de vedere. 

Aplica]ii 

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) —
filosof german. 
Wolff, Christian (1679-1754) — filosof
german. 

Dic]ionar

Portretul filosofului
din perspectiva dialogului 

platonician Republica
� este înfl\c\rat, iute [i puternic prin

fire;
� dore[te în]elepciunea în întregul

ei [i nu în parte;
� se îndreapt\ cu bucurie spre înv\ -

]\tur\ [i nu se îndestuleaz\ nicio-
dat\;

� iube[te s\ priveasc\ adev\rul;
� este în stare s\ perceap\ ceea ce

r\mâne la fel, egal cu sine (Ideile);
� nu este mai prejos fa]\ de cei care

î[i arat\ puterea min]ii doar în ca -
zul lucrurilor multiple, nici în pri-
vin]a experien]ei, nici în privin]a
virtu]ii;

� iube[te statornic acea înv\]\tur\
care i-ar face v\dit\ esen]a per-
manent\ [i neschimb\toare prin
na[tere ori pieire;

� n\zuie[te spre întregul omenesc [i
divin;

� sufletul lui este drept [i blând, nu
nesociabil [i nedrept;

� este cu mintea îndreptat\ spre
cele ce sunt cu adev\rat [i caut\ s\
le imite, s\ se asemene cât poate
cu ele;

� este izvoditor al cump\t\]ii, al
drept\]ii [i al virtu]ii poporului;

� are de-a face cu ceea ce este divin
[i supus ordinii [i devine [i el o
fiin]\ supus\ ordinii [i divin\, în
m\sura în care este posibil pentru
un om.



Filosofia ca form\ de analiz\ conceptual\

În mod tradi]ional, fie c\ este în]eleas\ ca form\ sistematic\ de cunoa[ -
tere a lumii sau ca reflec]ie personal\, subiectiv\, filosofia are ca finalitate
o imagine general\ asupra realit\]ii, situat\ chiar deasupra diferitelor 
perspective sau imagini pe care le ofer\ [tiin]ele particulare. Cum spunea
Lucian Blaga, filosofia vizeaz\ totul existen]ei, în vreme ce [tiin]ele au în
vedere numai o parte determinat\ a acesteia.

Pentru Ludwig Wittgenstein, filosofia nu este un ansamblu de teze sau
de cuno[tin]e, ci o activitate de clarificare a gândurilor noastre, o critic\ a
limbajului, care are ca punct de plecare o serie de confuzii generate de
folosirea gre[it\ a acestuia. Cercetarea filosofic\ nu urm\re[te nici
ob]inerea unei imagini definitive, unice [i unitare asupra unor lucruri sau
a realit\]ii ca întreg, nici rezolvarea definitiv\ a unor probleme. Aceasta
vizeaz\ mai ales o schimbare a stilului nostru de gândire, fiind o terapie
mental\, care const\ în eliberarea gândirii noastre de capcanele limbaju-
lui [i de erorile întâlnite frecvent în istoria gândirii. În Însemn\ri postume
sau în Cercet\ri filosofice, Wittgenstein urm\re[te, în mod programatic,
eliberarea activit\]ii ra]ionale de obi[nuin]e sau dogme, de interpret\ri
ero nate, nu pentru a propune o nou\ viziune asupra lumii, ci o nou\
metod\: „ceea ce este important este c\ s-a g\sit o nou\ metod\”. 

El distinge între cercetarea factual\, bazat\ pe fapte, [i cerceta rea con-
ceptual\ [i subliniaz\ c\ filosofia nu apar]ine cunoa[terii empirice [i c\ nu
poate indica aspecte fundamentale ale lumii. 

Pentru el, limbajul are un rol esen]ial în formularea întreb\rilor filoso -
fice [i în c\utarea solu]iilor potrivite. De pild\, ceea ce în]elegem prin
cuvântul timp identific\ lucrul c\utat [i condi]ioneaz\ atât modul în care
ne întreb\m despre timp, cât [i modul în care încerc\m s\ r\spundem.
Demersul unui gânditor care în]elege prin timp un „obiect” este diferit de
acela al unui gânditor care în]elege un ansamblu de rela]ii sau chiar un
concept ori o idee. Aceste modalit\]i diferite de în]elegere a timpului,
respectiv de în]elegere a unui cuvânt, sunt demersuri lingvistice sau gra-
maticale diferite, care genereaz\ încerc\ri diferite de a rezolva a[a-numi-
ta problem\ a timpului. 

Ludwig Wittgenstein critic\ tendin]a metafizicii de a descifra lucruri în
sine, aflate dincolo de aparen]e. El consider\ c\ filosofii s-au în[elat atun-
ci când au crezut c\ pot descrie lucruri în sine, deoarece nu au f\cut altce-
va decât s\ descrie gramatica unei expresii (de pild\, gramatica sau modul
de utilizare a cuvântului timp). Imaginile filosofice asupra lumii sunt, în
rea litate, doar explica]ii ale unor confuzii, clarific\ri ale unor interpret\ri
eronate, diferite de explica]iile empirice din [tiin]\ sau din via]a practic\.
În general, filosofii nu pot stabili nimic cu privire la st\rile de lucruri reale. 

Conform lucr\rii Tractatus logico-philosophicus, sarcina filosofiei este
determinarea a ceea ce poate fi gândit clar. Aceasta înseamn\ a stabili
ceea ce poate fi exprimat cu sens prin intermediul limbajului nostru.
Delimitarea între exprimabil [i inexprimabil este corelat\ cu teza potrivit
c\reia inexprimabilul poate fi doar ar\tat. 
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Francisco de Zurbarán (1598-1664),
Medita]ia Sf. Francisc

Munca în filosofie, ca [i adesea
mun ca în arhitectur\, este propriu-zis
o munc\ asupra propriei fiin]e.
Asupra propriei concep]ii. Asu pra
modului cum vedem lucru rile. ({i
asupra a ceea ce cerem de la ele.)

Filosoful ajunge cu u[urin]\ în
situa]ia unui director nepriceput
care, în loc s\-[i fac\ treaba sa [i s\
supravegheze ca angaja]ii s\i s\-[i
fac\ munca a[a cum trebuie, ia
asupra lui munca lor [i se vede astfel
într-o bun\ zi împov\rat cu munc\
str\in\ în timp ce angaja]ii se uit\ la
el [i-l critic\.

Filosofii sunt adesea ca [i copiii
mici care mai întâi trag cu creionul
diferite linii pe o hârtie [i apoi întrea -
b\ pe cei mari „ce-i asta?” — Aceasta
se întâmpl\ a[a: adultul i-a desenat
deseori copilului ceva [i i-a spus:
„acesta este un om”, „aceasta este o
cas\” [.a.m.d. Iar acum copilul trage
[i el linii [i întreab\: asta ce e acum?

(Ludwig Wittgenstein)



În Cercet\ri filosofice, este subliniat\ func]ia critic\ [i corectiv\ a
filosofiei: aceasta nu urm\re[te edificarea unor construc]ii sau a unor
tablouri asupra realit\]ii, ci s\ ne fac\ s\ vedem realitatea familiar\, s\
în]elegem diferitele jocuri de limbaj [i faptul c\ nu exist\ esen]e sau vreun
substrat al tuturor lucrurilor de un anumit fel (de pild\, al tuturor nume re -
lor), ci doar asem\n\ri de familie. Acest program nu poate fi realizat decât
printr-o terapie a intelectului, bazat\ în principal pe analiza limbajului, pe
clarificarea modului în care sunt utilizate cuvintele limbajului comun.

Ca activitate conceptual\, filosofia nu caut\ explica]ii cauzale, nu
urm\re[te descrierea faptelor, nici elaborarea de ipoteze sau teorii despre
realitate. Filosofia urm\re[te, dimpotriv\, analiza structurilor conceptua -
le, eliminarea încurc\turilor, corectarea unor erori de interpretare sau de
argumentare. 

Dac\ ini]ial Wittgenstein a crezut c\ nu exist\, de fapt, probleme
filosofice, ci doar pseudoprobleme, ulterior, a ar\tat c\ exist\ întreb\ri
perene, nelini[ti adânci, care apar tot timpul ca urmare a folosirii neadec-
vate a limbajului nostru. El era convins c\ indicarea r\d\cinilor proble -
melor filosofice poate duce la dispari]ia acestora (nu la rezolvarea lor), la
un fel de iluminare sau în]elegere în leg\tur\ cu anumite subiecte. 

� PROBLEMELE FILOSOFICE

Auzim mereu observa]ia c\ filosofia nu face de fapt niciun progres, c\ci ace-
lea[i probleme filosofice care i-au preocupat deja pe greci ne preocup\ înc\ pe
noi. Cei care spun îns\ acest lucru nu în]eleg motivul pentru care trebuie s\ fie
a[a. Acest motiv este îns\ acela c\ limba noastr\ a r\mas aceea[i [i ne am\ge[te
conducându-ne mereu la acelea[i întreb\ri. Atâta vreme cât va exista un verb „a
fi”, care pare s\ func]ioneze ca „a mânca” [i „a bea”, atâta vreme cât vor exista
adjec tive ca „identic”, „adev\rat”, „fals”, „posibil”, atâta vreme cât se va vorbi de
o curgere a timpului [i de o dilatare a spa]iului [.a.m.d., atâta vreme oamenii se
vor izbi mereu de acelea[i greut\]i enigmatice [i vor privi ]int\ spre ceva ce pare
s\ nu poat\ fi înl\turat de nicio explica]ie. {i aceasta satisface, în plus, o n\zuin]\
spre transcendent, deoarece ei cred c\ v\d „grani]a intelectului omenesc” [i cred,
fire[te, c\ pot vedea dincolo de el.

(Ludwig Wittgenstein, Însemn\ri postume)
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Genuri [i stiluri filosofice

1. Argumenteaz\ pro sau contra: Problemele filosofice nu sunt probleme de
via]\.

2. Pentru Ludwig Wittgenstein, convingerea c\ trebuie ca realitatea s\ fie
într-un anumit fel, confundarea întreb\rilor filosofice cu problemele
[tiin]ifice sau aspira]ia c\tre generalitate [i uniformitate reprezint\ surse
ale erorilor filosofice. Care dintre cele trei crezi c\ este cea mai impor-
tant\? Se reg\sesc acestea în experien]a ta de via]\?

3. Compar\ punctul de vedere pe care îl sus]ine Ludwig Wittgenstein cu
privire la natura filosofiei cu ideea lui Lucian Blaga c\ orice filosofie este
un „adaos de luciditate”.

4. Analizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a textului lui Ludwig Wittgenstein de pe
coloa na al\turat\.

Aplica]ii 

Am din ce în ce mai mult impresia
c\ filosoful, fiind omul necesar al
zilei de mâine [i poimâine, s-a aflat, a 
trebuit s\ se afle dintotdeauna în
contra dic]ie cu prezentul s\u: de
fiecare dat\, inamicul s\u era idealul 
azi-ului. To]i ace[ti extraordinari pro-
motori ai omenirii numi]i filosofi —
care arareori s-au sim]it ei în[i[i prie -
teni ai în]elepciunii, ci mai curând
nebuni dezagreabili, primejdioase
semne de întrebare — [i-au g\sit o
îndatorire dur\, involuntar\ [i impe-
rioas\, o îndatorire a c\rei m\re]ie 
au descoperit-o, în cele din urm\, în
rolul de con[tiin]e neîmp\cate ale
vremii lor. 

(Friedrich Nietzsche)

Este în genere ceea ce fac eu
demn de osteneal\? Da, îns\ numai
când prime[te o lumin\ de sus. {i
dac\ este a[a — de ce mi-ar p\sa c\
fructele muncii mele ar putea s\ fie
furate? Dac\ ceea ce scriu este cu
adev\rat, cum mi-ar putea fi furat
ceea ce este valoros? Dac\ lumina
de sus nu este prezent\, eu nu pot s\
fiu decât inteligent.

Ceea ce descoperim în filo so fie
este banal, ea nu ne înva]\ fapte noi,
asta face doar [tiin]a. Totu[i, privi -
rea de ansam blu asupra acestor
bana lit\]i este extrem de dificil\ [i
de o imens\ importan]\. 

(Ludwig Wittgenstein)



FILOSOFIE {I VIA}|

Rostul [i valoarea filosofiei

Orice întrebare despre rostul [i valoarea filosofiei, despre implica]iile
acesteia în via]a de zi cu zi, presupune o determinare prealabil\ a naturii
activit\]ii filosofice [i a func]iilor sale. De pild\, altfel în]eleg rela]ia dintre
filosofie [i via]\, rostul [i valoarea acesteia pentru via]\, cei care cred c\
filosofia este iubire de în]elepciune, decât aceia care cred c\ este doar o
activitate de clarificare a gândurilor noastre.

Pentru mul]i gânditori, filosoful se distinge de omul obi[nuit, c\ci el
tr\ie[te într-o alt\ lume, str\in (sau înstr\inat) de via]a cotidian\ [i de
problemele acesteia, în lumea abstract\ a ideilor. Filosoful se întreab\
despre Dreptate, Fericire, Adev\r, Libertate etc., în general, despre valori
sau idealuri considerate uneori de neatins. 

Unii cred chiar c\ întrebându-se Ce este fericirea? filosoful trece pe
lâng\ pu]inele lucruri care l-ar putea face fericit, pentru care, din cauza
elanului s\u reflexiv, nu are timp. Pe de alt\ parte, pe lâng\ faptul c\ este
doar un specialist al întreb\rilor, filosoful nu se pricepe la nimic din cele
în care oamenii obi[nui]i se dovedesc „exper]i”.

Asemenea opinii despre filosofie [i filosof sunt de fapt rodul unor
prejudec\]i. Este adev\rat c\ filosofia nu te ajut\ nici m\car s\ fierbi o
varz\, cum spunea cineva la un congres mondial de filosofie, dar asta pen-
tru c\ filosofia nici nu-[i propune s\ ofere înv\]\minte practice de un fel
sau altul. Cel care se a[teapt\ la asemenea beneficii în urma studiu lui
filosofiei n-a în]eles de fapt care este menirea acesteia: de a oferi
modalit\]i exemplare de gândire, un ghid pentru abordarea conceptual\ a
unor teme sau probleme, repere pentru un efort personal. De aici [i
tendin]a de a considera filosofia un gen de activitate elitist\, la care pot
avea acces numai câ]iva ini]ia]i.

Numero[i filosofi cred c\ întreb\rile la care ei încearc\ s\ ofere o
solu]ie sunt inevitabile. În plus, aceste întreb\ri au, de cele mai multe ori,
un puternic caracter abstract, ceea ce le confer\ o dificultate insurmon -
tabil\ pentru mul]i oameni. Pe de alt\ parte, a[a-numitele solu]ii filosofice
deschid calea pentru c\utarea unor noi r\spunsuri, nu ofer\ solu]ii defi-
nitive, care ar trebui s\ fie acceptate de c\tre to]i. 

Exist\, într-adev\r, numeroase întreb\ri de un nivel de generalitate
foarte ridicat [i cât se poate de abstracte. Întreb\ri precum Ce este sufle-
tul? Ce este cunoa[terea? Ce este libertatea? Ce este timpul? Care este
natura timpului? Care este rela]ia dintre libertate [i necesitate? etc. nu
sunt îns\ nici pe departe abstracte dac\ devin întreb\ri personale, dac\
sunt transpuse în via]a [i în sufletul individului. La nivel academic, activi-
tatea filosofic\ poate fi ([i este de cele mai multe ori) rupt\ de via]a 
cotidian\, dar fiecare poate transpune cu puterile sale, în mod particular,
concret, în propria via]\ filosofia [i, mai ales, filosofarea. 

Este adev\rat c\ ar putea fi vorba de rezultate pe care speciali[tii le-ar
valoriza negativ, dar ar putea fi cele care ar conta cu adev\rat pentru o per-
soan\ `ntr-un anumit moment al vie]ii. 
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� FILOSOFUL 
{I OMUL OBI{NUIT

Acesta este caracterul fiec\ruia
din cei doi (…) al celui crescut 
într-adev\r în libertate [i în tihn\,
acela chiar pe care îl nume[ti
c\ut\tor al în]elepciunii, c\ruia nu ar
trebui s\ i se ia în nume de r\u c\
pare naiv [i nu e bun de nimic atunci
când ar da peste vreo treab\ de servi-
tor: c\ nu ar [ti, de pild\, s\ preg\ -
teasc\ bagajele pentru c\l\torie sau
s\ dreag\ o mâncare gustoas\ ori un
discurs umflat. Cât despre cel\lalt ar
putea, desigur, fi de ajutor la toate
nevoile de felul acesta, cu pricepere
[i la iu]eal\, dar nu ar [ti s\ î[i arunce
ve[mântul pe um\rul drept ca un om
liber, dup\ cum nu ar [ti nici s\ prin -
d\ cuvintele potrivite pentru a în\l]a
dup\ dreptate un imn adev\ratei vie]i
a zeilor [i a oamenilor ferici]i.

(Platon)

Una dintre prejudec\]ile referi-
toare la filosofi este c\ stau
închi[i într-un turn de filde[, 
departe de lumea real\. 



Cu alte cuvinte, filosofia nu a avut niciodat\ un rost în via]a oamenilor
dac\ nu a devenit o activitate individual\. S\ presupunem c\ un anumit om
ar putea citi toate lucr\rile scrise vreodat\ de c\tre filosofi, dar asemenea
lecturii unui ziar sau ascult\rii [tirilor la televizor, în vreme ce se preg\ -
te[te s\ plece la serviciu. S\ presupunem c\ un altul ar citi o singur\
lucrare, dar încercând s\ în]eleag\ modul în care sunt formulate [i 
abordate problemele [i, mai mult decât atât, s\ r\spund\ [i el, cu puterile
sale, la întreb\rile respective. Ar avea vreun rost s\ ne întreb\m în cazul
celui dintâi ce folos i-a adus filosofia? Am putea spune c\ lectura [i încer-
carea de a r\spunde în felul s\u la anumite întreb\ri nu i-au adus celuilalt
niciun folos?

� VALOAREA FILOSOFIEI

De fapt, valoarea filosofiei trebuie c\utat\ în mare m\sur\ tocmai în incerti-
tudinea ei. Omul care nu a înv\]at nici un dram de filosofie trece prin via]\
înc\tu[at în prejudec\]ile derivate din sim]ul comun, din convingerile obi[nuite
ale epocii sale [i din convingerile pe care [i le-a însu[it f\r\ participarea sau con-
sim]\mântul ra]iunii sale. Pentru un astfel de om, lumea tinde s\ fie precis\, finit\,
banal\; obiectele obi[nuite nu ridic\ nici un fel de întreb\ri, iar posibilit\]ile nefa-
miliare sunt respinse cu dispre]. Dimpotriv\, de îndat\ ce începem s\ filosof\m,
descoperim (…) c\ pân\ [i cele mai obi[nuite lucruri ridic\ probleme la care se
pot da numai r\spunsuri incomplete. 

De[i filosofia este incapabil\ s\ ne spun\ cu certitudine care este adev\ratul
r\spuns la îndoielile pe care le ridic\, ne poate sugera multe posibilit\]i care ne
l\rgesc orizontul gândirii [i o elibereaz\ de tirania obi[nuin]ei. Astfel, dac\, pe 
de o parte, diminueaz\ sentimentul nostru de certitudine cu privire la ce sunt
lucrurile, pe de alt\ parte, filosofia spore[te mult cunoa[terea noastr\ despre ce
pot fi acestea; alung\ dogmatismul oarecum arogant al acelora care nu au
c\l\torit în regiunea îndoielii eliberatoare [i men]ine vie capacitatea noastr\ de a
ne mira, prezentându-ne lucrurile obi[nuite dintr-o perspectiv\ neobi[nuit\. 

(Bertrand Russell, Problemele filosofiei)
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Filosofie [i via]\

1. Eviden]iaz\ problema filosofic\ abordat\ în textul de mai sus [i selecteaz\
conceptele utilizate.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere, indi -
când premisele [i consecin]ele sale: ,,Nu te declara pretutindeni filosof 
[i nu flec\ri întruna, în fa]a celor simpli, despre principiile filosofice. 
Ci s\vâr[e[te faptele tale dup\ aceste principii” (Epictet).

3. Argumenteaz\ pro sau contra: Filosofia este un act de via]\, un act de
tr\ire.

4. Determin\ asem\n\ri [i deosebiri relevante între principalele domenii ale
culturii: filosofie, art\, [tiin]\, religie. 

5. Comenteaz\ aser]iunea lui Seneca, potrivit c\reia filosofia „este singurul
mijloc de a dep\[i condi]ia de muritor [i chiar de a o transforma în
nemurire”.

Aplica]ii 

Gasset, José Ortega y (1883-1955) —
filosof spaniol.

Dic]ionar

� Organiza]i-v\ în grupe de
patru-cinci elevi. 
� citi]i cu aten]ie textele de

mai sus ale lui José Ortega y
Gasset;
� identifica]i temele [i ideile

principale;
� compara]i aceste idei cu 

cele exprimate de Platon [i
Bertrand Russell;
� exprima]i apoi un punct de

vedere comun asupra rostu-
lui [i valorii filosofiei.

Activitate de grup

Nu se poate t\g\dui c\ între
diferitele lucr\ri în care se reparti -
zeaz\ activitatea cultural\ a omului,
cele filosofice ocup\ pozi]ia central\.
Celelalte modalit\]i — arta, [tiin]a,
îndeletnicirile agricole, industriale,
comerciale, via]a social\, via]a poli -
tic\ — sunt oarecum secundare [i
derivate, dat fiind c\ sunt nevoite s\
se sprijine pe temeiuri str\ine lor
însele sau izvor\sc din obâr[ii ce pre-
supun alte izvoare mai radicale. Filo -
sofia, în schimb, este esen]ialmente,
prin defini]ie, gândire autonom\,
care nu are nevoie de nimic altceva
ca s\ existe. 

Exist\, a[adar, o philosophia pe -
ren nis (…) care palpit\ în adâncul
ultim al oric\rei reflec]ii omene[ti. 

(José Ortega y Gasset)
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Sunt ultimele pagini din jurnalul meu din
clasa a XII-a, un jurnal de [coal\, în care am
încercat, pe parcursul unui an, s\ iau pulsul
cuno[tin]elor mele, s\ v\d exact unde m\
aflu în procesul cunoa[terii, s\ analizez cum
m\ raportez la ceea ce mi se cere s\ înv\].
Acum, la final, bilan]ul se impune de la sine
[i astfel am trecut în revist\ fiecare materie,
cu bune,  cu rele, ajungând [i la filosofie.

Nu [tiu de ce, dar gândindu-m\ la aceast\
disciplin\, îmi trec acum prin minte mai
degrab\ întreb\ri decât explica]ii. Iar dintre
acestea, dou\ m\ preocup\ în mod deosebit:
la ce mi-a folosit studierea filosofiei [i, mai
ales, la ce o s\ îmi foloseasc\ de acum înain -
te? Cu alte cuvinte, are vreun rost s\ te ocupi
de filosofie în aceast\ lume plin\ de tenta]ii
de tot felul, orientat\ spre concret, spre reali -
z\ri imediate, o lume aflat\ sub st\pânirea lui
hic et nunc (aici [i acum)?

Cred c\ da.
Filosofia vine, în primul rând, cu un set de

concepte care î]i ordoneaz\ realitatea cumva
tematic, iar aceast\ realitate — [i aici este
toat\ frumuse]ea demersului — nu este
numai realitatea prezentului în care tr\ie[ti,
ci realitatea existen]ei umane dintotdeauna.
De când exist\, omul s-a întrebat cine este,
de unde vine, încotro se duce, care este ros-
tul existen]ei lui pe p\mânt. Întreb\rile sunt
acelea[i, oamenii care se întreab\ sunt al]ii.
Prin filosofie, suntem contemporani cu
întrea ga istorie.

Conceptele, dac\ nu sunt aplicate refle-
xiv, în gândire [i apoi în practic\, risc\ s\
r\mân\ simple concepte, golite de con]inut
[i, în final, inutile. Tocmai de aceea, filosofia
ofer\ [i o modalitate de a înv\]a s\ gânde[ti
organizat [i logic; este o gimnastic\ a min]ii,
cu ajutorul c\reia, dac\ te obi[nuie[ti, reu -
[e[ti s\ faci fa]\ multor probleme cu care te
confrun]i în via]a de zi cu zi, indiferent de
natura lor. Iar calea prin care demersul filo -
sofic coboar\ conceptul în via]\ este una spe-
cial\: este calea interoga]iei. Spre deosebire

de alte discipline, filosofia mai degrab\ pune
întreb\ri decât ofer\ r\spunsuri. Este o invi-
ta]ie deschis\ spre gândire [i cunoa[tere; nu
e[ti ghidat pe un drum pavat cu certitudini,
ci ]i se ofer\ posibilitatea s\ î]i construie[ti
propriul drum. E[ti liber s\ pui întreb\ri [i s\
g\se[ti r\spunsuri, s\ conte[ti sau s\ accep]i,
s\ fii critic sau permisiv. Filosofia ne aduce
pe to]i în familia acelor min]i deschise pen-
tru care nu exist\ nu se poate.

Am înv\]at deci s\ gândesc, s\ izolez o
problem\, s\ o analizez pro [i contra, dez-
voltându-mi propria argumenta]ie, l\sând în
urm\ comoditatea asimil\rii unor lucruri
gata rezolvate. Filosofia te pune la treab\,
amintindu-]i c\, dincolo de stricta acumulare
de cuno[tin]e, conteaz\ s\-]i exerci]i rolul de
fiin]\ cuget\toare. {i a[a am ajuns la conclu -
zia c\ nu este important s\ acumulezi canti-
tativ informa]ii, ci s\ le folose[ti calitativ.  

Filosofia nu este o închidere într-un
perimetru delimitat strict de un limbaj [i de
o problematic\ anume. Este mai degrab\ o
deschidere, un vehicul care te poart\ c\tre
alte ,,z\ri [i etape” [i te a[az\ în vecin\tatea
cunoa[terii în general — moral\, [tiin]\, art\,
politic\, religie. Cu filosofia [i prin filo sofie
e[ti în lume — nu ca simplu spectator, dar ca
un actor care î[i joac\ rolul cu responsabili-
tate.

{i acum m\ întreb: am terminat cu
filosofia? A fost doar o materie de studiu, un
con]inut închis în paginile unui manual pe
care îl p\strez din comoditate sau nu îl
p\strez deloc? 

Cred c\ nu. 
{i aceasta pentru c\, de fapt, am în]eles 

c\ facem filosofie f\r\ s\ [tim. Iar când 
[tim acest lucru — bun\oar\, o studiem la
[coal\ —, în]elegem c\ mai departe tot asta
o s\ facem. Ne confrunt\m cu via]a [i cu
moartea, cu iubirea [i cu suferin]a, cu priete-
nia [i cu tr\darea, cu boala [i cu vindecarea,
cu sacrificiul [i cu încrederea. {i atunci,
vrând-nevrând, ajungem s\ ne întreb\m: 

JURNAL DE {COAL|...
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Filosofie [i via]\

1. Pornind de la acest text, alc\tuie[te un eseu în care s\ exprimi un punct
de vedere personal privi tor la importan]a filosofiei în via]a ta.

2. Analizeaz\ structura argumentativ\ a urm\torului punct de vedere,
indicând premisele [i consecin]ele sale: ,,Adev\rurile mari sunt poate a[a
de aproape [i de imediate, încât numai de aceea nu le g\sim, fiindc\ le
c\ut\m. Ar trebui numai s\ deschidem ochii [i s\ privim: dar aceasta este
foarte greu” (Lucian Blaga). 

3. R\spunde la urm\toarele întreb\ri: 
a) Ce înseamn\ pentru tine filosofia? Dar a filosofa? 
b) Exist\ vreo leg\tur\ între filosofie [i via]a de zi cu zi?
c) Crezi c\ filosofia te poate ajuta în alegerea unei cariere în via]\? 
d) Cum în]elegi s\ aplici concret maxima Cunoa[te-te pe tine însu]i ? 

Aplica]ii 
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de ce? {i de aici se nasc alte [i alte întreb\ri.
Asta înseamn\ a filosofa. Pe acest drum
deschis, ajungi s\ [tii c\ nu [tii [i te bucuri c\
este a[a, pentru c\ numai astfel po]i s\ fii, la
rândul t\u, creator, s\ î]i aduci [i tu umila
contribu]ie la crea]ie. {i dac\, la un moment
dat, a[a cum spunea Blaga, am s\ descop\r
c\ via]a nu are niciun în]eles, ei bine, nu-mi
va r\mâne altceva de f\cut decât s\ încep s\
îi dau eu acest în]eles.

Mai cred, de asemenea c\, dup\ ce a 
parcurs drumul prin reperele filosofiei —
gânditori, puncte de vedere, orient\ri, con-
cep]ii —, un tân\r prime[te un ajutor la care
poate nu se a[tepta, [i anume acela de a
putea s\ decid\ în leg\tur\ cu op]iunile sale;
s\ aleag\, în cuno[ tin]\ de cauz\, calea pe
care o va urma în via]\, în profesie; s\
cunoasc\ mai bine oamenii; s\ se raporteze
mai atent [i corect la situa]iile în care îl va
pune via]a.

Bun\oar\, m\ gândesc la faptul c\ to]i
suntem pu[i în situa]ia de a lua decizii [i de a
face alegeri în situa]ii concrete: trebuie s\
m\ decid spre o anumit\ carier\, s\ sus]in un
examen spre a-mi continua studiile, s\ îmi
aleg partenerul de via]\, s\ îmi exercit drep-
tul la vot, s\ m\ implic în ajutorarea altor
oameni [i tot a[a. Unde intervine, concret,
filo sofia în toate aceste situa]ii? La ce m\
ajut\ faptul c\ sunt familiarizat cu demersul
reflexiv, logic, filosofic? 

Interven]ia concret\ apare în momentul
în care studiez alegerea în sine. Analizez pro
[i contra fiecare op]iune în parte [i o aleg pe
cea mai avantajoas\. Apoi, am urmat dictonul
cunoa[te-te pe tine însu]i [i acum [tiu despre
mine mai multe — evident nu tot, pentru 
c\ descoperirea de sine dureaz\ `ntreaga
via]\ —, astfel încât alegerea nu trebuie s\ fie
valabil\ în general, ci trebuie s\ mi se
potriveasc\ mie, ca individ. Am înv\]at s\
gândesc critic, astfel încât nu voi alege doar
ca s\ aleg, în mod superficial, ci voi gândi
nuan]at cât mai multe aspecte ale problemei
în cauz\. Am înv\]at s\ îmi pun întreb\ri,
[tiind c\ exist\ o strategie de a pune între -
b\ri corecte pentru a ob]ine cele mai bune
r\spunsuri. {tiu acum s\ m\ apropii de o
problem\ fie prin nega]ie, fie prin afirma]ie.
Pun în aplicare toate aceste metode atunci
când m\ confrunt cu o problem\, indiferent
dac\ aceasta vizeaz\ oameni, st\ri de fapt,
op]iuni profesionale sau de via]\.

Da, dup\ un an în care am studiat filoso -
fia, cred c\ m\ aflu pe drumul cel bun, având
mai mult\ încredere în mine [i în capacitatea
mea de judecat\. {i dac\, într-adev\r, via]a
este o lupt\, în sensul bun al termenului, [tiu
c\ reu[esc mai ales aceia care nu iubesc suc-
cesul, ci lupta in sine, iar victoria este pentru
cei care cred în ea.
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Recapitulare

FILOSOFIA                       PLAN DE IDEI

I. Ce este filosofia?
� determinarea conceptului de filosofie
� na[terea filosofiei
� importan]a {colii din Milet
� paradigmele filosofice: 

� ontologic\; mentalist\; lingvistic\.
II. Stiluri [i genuri filosofice

� sintetic-analitic
� tipuri de filosofie: vizionar-constructive [i analitic-critice (Lucian Blaga)
� filosofia ca specula]ie ultim\ — filosofia ca reflec]ie liber\ (Mircea Flonta).

III. Filosofia ca iubire de în]elepciune
Socrate: � natura daimonic\ a iubirii de în]elepciune

� situarea iubitorului de în]elepciune între în]elep]i [i ne-în]elep]i
Platon: � natura divin\ a filosofiei: pe cât este posibil firii omene[ti, filosoful este în 

posesia în]elepciunii
� filosofia ca art\ a r\sucirii
� finalitatea filosofiei:

� îndrumarea [i conducerea cet\]ii
� preg\tirea pentru alegerea celei mai bune vie]i.

IV. Metafizica (filosofia prim\)
� conceptul de filosofie prim\
� dimensiunile aristotelice ale metafizicii
� obiectul metafizicii: Fiin]a ca Fiin]\
� determinarea naturii filosofiei ca [tiin]\; tr\s\turile filosofului.

V. Filosofia ca teologie
� problema raportului dintre ra]iune [i credin]\ 
� natura teologiei filosofice [i a teologiei revelate (Toma d’Aquino).

VI. Filosofia transcendental\; criticismul kantian
� natura problemelor metafizicii
� rezultatul folosirii dogmatice a ra]iunii pentru solu]ionarea acestor probleme
� necesitatea unui tribunal al ra]iunii; utilitatea acestuia
� importan]a cunoa[terii a priori pentru asigurarea posibilit\]ii metafizicii
� rolul revolu]iei copernicane
� întemeierea metafizicii ca filosofie critic\ sau analiz\ transcendental\.

VII. Forma adecvat\ discursului filosofic
� conceptul de sistem filosofic
� filosofia ca form\ de confesiune (Friedrich Nietzsche)
� filosofia ca form\ de analiz\ sau terapie mental\ (Ludwig Wittgenstein)

� originea problemelor filosofice
� „solu]ionarea” acestora prin analiza modului în care sunt utilizate cuvintele 

limbajului comun; iluminarea.
VIII. Filosofie [i via]\ 

� valoarea filosofiei
� rolul filosofiei pentru via]\.
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Evaluare

1. Caracterizeaz\ concep]ia unui filosof
despre filosofie [i stilul specific acestuia.

2. Analizeaz\ semnifica]ia filosofic\ a
urm\ torului text: ,,Filosoful [tie c\ nu va fi
niciodat\ întru totul ceea ce dore[te, aseme-
nea cre[tinului care [tie c\ niciodat\ nu va fi
deplin cre[tin, întrucât numai Hristos este
astfel” (Søren Kierkegaard). 

3. Exist\ filosofi pentru care etica repre -
zint\ filosofia prim\, de la care pornesc toate
interoga]iile metafizice sau religioase. Elabo -
reaz\ [i argumenteaz\ un posibil r\spuns al
lui Aristotel fa]\ de o asemenea aser]iune.

4. Argumenteaz\ pro sau contra: Deter -
mi narea conceptului de filosofie este o pro-
blem\ filosofic\.

5. Analizeaz\ comparativ concep]ia lui
Platon despre filosofie ca art\ a r\sucirii [i
solu]ia kantian\ la problema posibilit\]ii
metafizicii (revolu]ia copernican\).

6. Elaboreaz\ un minieseu în care s\
abor dezi, în contextul zilelor noastre, ideea 
lui Platon potrivit c\reia filosofii trebuie s\
conduc\.

7. Analizeaz\ comparativ modul în care
este abordat\ problema raportului dintre
ra]iune [i credin]\ de c\tre Sf. Augustin [i
Toma d’Aquino.

8. Cu referire la sculptura reprodus\ `n
imaginea din aceast\ pagin\, identific\ cele
patru tipuri de cauze descrise de Aristotel.

9. Analizeaz\ semnifica]ia urm\toarei
anecdote: Anaxagoras, fiind întrebat de cine-
va pentru ce se dezintereseaz\ de proble -
mele patriei, r\spunse: „Ai grij\, omule!”. {i
ar\t\ cu mâna cerul.

10. Determin\ semnifica]ia filosofic\ a
urm\ torului text: ,,În întrecerea care este
filosofia câ[tig\ cel care poate s\ alerge mai
încet. Sau cel care ajunge ultimul la ]int\.” 
(Ludwig Wittgenstein).

11. Elaboreaz\ un minieseu plecând de la
urm\toarea observa]ie: Mul]i gânditori me -
die vali au considerat c\ operele filosofilor
antici reprezint\ în fapt doar punctul de 

plecare al c\ut\rii lui Dumnezeu, respectiv
c\ religia întemeiat\ pe revela]ia divin\ poate
rezolva mai bine problemele filosofice
decât… filosofia.

12. Arat\ într-un eseu dac\ [i în ce m\su-
r\ filosofia te poate ajuta `n rezolvarea unor
probleme de via]\.

13. Cite[te cu aten]ie urm\torul text: 
„Nu-l vom ap\ra oare cum trebuie, zicând c\
el, cel cu adev\rat iubitor de în]elepciune, ar
fi menit din fire a-[i croi un drum c\tre ceea-
ce-este [i c\ el nu poate r\mâne acolo unde
lucrurile apar, din perspectiva opiniei, multi-
ple, fiecare în parte? Ci am zice c\ el merge
înainte [i nici n-ar sl\bi [i nici n-ar conteni cu
iubirea sa, înainte de a atinge natura fiec\rui
lucru-care-este, în felul în care se cuvine
sufletului s\ se ating\ de a[a ceva — se cu vi-
ne celui înrudit — natur\ de care, apropiin-
du-se [i unindu-se, în fapt, cu ceea-ce-este,
z\mislind spirit [i adev\r, ar cunoa[te, ar tr\i
cu adev\rat (…)” (Republica, 490 b).

Comenteaz\ textul, având în vedere
urm\toarele cerin]e: a) identificarea proble-
mei pe care o abordeaz\; b) identificarea [i
prezentarea solu]iei pe care o sus]ine auto -
rul; c) identificarea [i analiza argumentului
prezentat în text; 
d) indicarea [i carac -
te riza rea unei con-
cep]ii alternative în
leg\tur\ cu problema
respectiv\; e) analiza
comparativ\ a celor
dou\ concep]ii; f) pre -
zen ta rea [i argumen -
tarea unui punct de
vedere personal.

Auguste Rodin (1840-1917), 
Gânditorul
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FILOSOFIE {I SPIRITUALITATE

AVVA AMMONA, 
Învãþãturi duhovniceºti

� Se spune despre copaci cã, atunci când se clatinã de vânturi, se
adâncesc ºi se înalþã mai mult. La fel se întâmplã ºi cu drepþii.
� Cine cerceteazã cu gândul sãu, înainte de a se cunoaºte pe sine, cum

au fost scrise diferitele texte, acesta are curiozitatea în inima sa ºi este pri-
zonier înfricoºat al acestei patimi a lui.
� Ia aminte la cuvintele tale ca sã ai în cinste pe aproapele tãu.
� Dorinþa de slava oamenilor naºte minciuna, în timp ce depãrtarea

smeritã de ea sporeºte frica dumnezeiascã înlãuntrul inimii.
� Simplitatea ºi micºorarea noastrã curãþã inima de pãcat.
� Cine se poartã cu viclenie fa]\ de fratele sãu nu se va izbãvi de

întristãri.
� Nu te purta cu viclenie cu nimeni, ca sã nu-þi pierzi ostenelile tale.
� Cei care vor sã dobândeascã virtuþile nu-ºi pierd curajul în cãderi, ci

continuã lupta cu râvnã.
� Cei care se luptã cu chibzuialã se înconjoarã, ca ºi cu un zid, cu fuga

de judecarea aproapelui. Iar cei care judecã surpã în mod nechibzuit zidul
acesta.
� Inima împietritã naºte urgie.
� Pierzania sufletului este dragostea de cele lumeºti, în timp ce

îndreptarea este liniºtea chibzuitã.
� Atenþia de a nu rãni conºtiinþa aproapelui naºte smerenia.
� Dragostea faþã de Dumnezeu elibereazã sufletul, în timp ce lipsa

fricii de Dumnezeu îl înrobeºte.
� Jertfa voinþei tale pentru aproapele dovedeºte cã mintea ta cunoaºte

virtuþile, în timp ce stãruinþa în ea, împotriva aproapelui, dovedeºte cã nu
le cunoaºte.
� Vârful virtuþilor este dragostea, iar vârful relelor este îndreptãþirea

de sine.
� Înainte de fiecare faptã a ta, sã te gândeºti, zilnic, unde te afli ºi unde

va trebui sã mergi dupã moarte. Astfel nu vei fi nepãsãtor de sufletul tãu
în nici o zi.
�Omul cu discernãmânt, dupã ce va aduna ºi va cerceta toate, va încer-

ca sã câºtige foloasele ºi sã depãrteze cele vãtãmãtoare.

1. Analizeazã stilul ºi limbajul învãþãturilor duhovniceºti comparativ cu 
acelea ale filosofiei ºi aratã dacã aceasta din urmã poate fi înþeleasã drept
o îndrumare pentru viaþã.

2. Argumenteazã pro sau contra: Ca iubire de înþelepciune, filosofia nu poate
ignora spiritualitatea misticã.

Aplica]ii

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E

AVVA  AMMONA 
Este unul dintre P\rin]ii (avva)

care au tr\it în primele secole ale
erei noastre, ale c\ror înv\]\turi 
[i experien]e sunt cuprinse în
Patericul egiptean, culegere funda-
mental\ pentru spiritualitatea orto -
dox\. Sfin]ii P\rin]i au apreciat 
întotdeauna simplitatea [i puterea
apoftegmelor (scurte înv\]\turi, me -
nite s\-l îndrume pe cel care solicita
un sfat duhovnicesc, pentru îndru-
marea min]ii [i a vie]ii).  
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Muntele Athos (Grecia), unul 
dintre cele mai cunoscute locuri 
ale spiritualit\]ii ortodoxe.



Anexe

ANALIZA CONCEPTUAL|
� concept filosofic — termen care exprim\ realitatea la care se refer\ sub forma unui cuvânt

sau a unei expresii:
� om, moral\, dreptate, virtute, scop
� natur\ uman\, fiin]\ în sine,  dreptate procedural\;

� identificând conceptele filosofice dintr-un text, facem primul pas în descifrarea ideilor,
respectiv a textului în ansamblu;

� totodat\ putem în]elege sensul ideilor sau al problemelor puse în discu]ie; 
� astfel, dobândim abilitatea folosirii limbajului conceptual; 
� apoi vom putea face pa[ii urm\tori:

� identificarea [i formularea clar\ a ideilor textului;
� corelarea sensurilor [i semnifica]iilor acestora;    

� analiza conceptual\ este prima condi]ie a oric\rui demers filosofic: 
� analiza de text;
� analiza comparativ\;
� eseul filosofic;
� diserta]ia filosofic\ etc.

Etapele exerci]iului:
� citirea atent\ a textului;
� identificarea conceptelor (sens, etimologie);
� identificarea unor termeni apropia]i, opu[i, corelativi;
� inventarierea acestora; 
� definirea [i contextualizarea lor;
� recitirea decodificat\ a textului.

Exemplu:
Indentific\ [i interpreteaz\ sensul conceptelor din urm\torul text:
„Punând problema lumii sau a existen]ei în totalitatea sa, filosoful se întreab\ care este substan]a

ei sau cauza ei, dac\ în esen]\ este una sau plural\, dac\ este dominat\ de cauzalitate sau de fina-
litate, dac\ este sau numai pare a fi etc.” (Lucian Blaga, Trilogia cunoa[terii).

Exerci]iu:
1. Relev\ sensul filosofic al conceptelor de mai sus.
2. Caracterizeaz\ conceptul de substan]\ [i apoi pune-l în rela]ie cu afirma]ia: „Orice substan]\

apare ca ceva strict determinat”.

ANALIZA DE TEXT
� demers care presupune identificarea ideilor, a argumentelor, a consecin]elor explicite sau

implicite [i relevarea corela]iilor semnificative dintre idei.

Etapele rezolv\rii exerci]iului:
� identificarea [i gruparea conceptelor [i determinarea sensului în care sunt folosite aces-

tea în text; 
� identificarea ideilor principale ale textului [i stabilirea rela]iilor dintre acestea;
� identificarea temei/temelor pe care le abordeaz\ textul; 
� identificarea problemelor/întreb\rilor la care r\spunde textul [i a solu]iilor propuse;
� „a[ezarea” ideilor într-o schem\ care s\ reflecte cât mai fidel textul;
� determinarea structurii argumentative a textului (premise-concluzii);
� identificarea unor teze ale altor filosofi în leg\tur\ cu acelea[i teme sau probleme [i com-
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� raportarea critic\, evaluativ\;
� analiza importan]ei temei, a originalit\]ii, a semnifica]iei textului din perspectiv\ istoric\ etc.; 
� elaborarea unui punct de vedere personal [i argumentarea acestuia.
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Exemplu:
„{i este clar c\ din natur\ statul este anterior familiei [i fiec\ruia dintre noi; c\ci corpul trebuie

s\ existe mai înainte de organe; [i suprimându-se corpul, nu va fi nici picior, nici mân\, decât cu
numele (…) c\ci fiind stricat\ va fi tot mân\ (îns\ numai cu numele) c\ci toate lucrurile se deter-
min\ prin menirea [i puterea de a împlini acea menire, a[a c\ dac\ nu mai sunt acelea[i, nu se poate
zice c\ au aceea[i fire, ci doar acela[i nume” (Aristotel, Politica).

Exerci]iu:
1. Identific\ conceptele. Stabile[te ideile principale.
2. Determin\ structura argumentativ\ a textului (tez\/concluzie, premise).
3. Reformuleaz\ argumentul în cuvintele tale.

ESEUL FILOSOFIC
� este încercarea de a dezbate o problem\ filosofic\ într-o manier\ creativ\;
� poate fi realizat pornind de la un concept (sensul vie]ii, condi]ia uman\ etc.), de la termeni

corelativi (destin/libertate, fiin]\/devenire, bine/r\u etc.), de la o afirma]ie („Omul este
m\sura tuturor lucru rilor”) sau de la o interoga]ie (De ce exist\ fiin]a mai degrab\ decât
nefiin]a?).

Reguli generale:
� identific\ [i decodific\ termenii, conceptele, expresiile filosofice;
� identific\ tema/problema propus\;
� stabile[te ideea/ideile principale ale eseului;
� elaboreaz\ un plan de idei coerent, cu o structur\ clar\;

� în introducere:
– se formuleaz\ clar tema/problema/subiectul eseului;
– se explic\ pe scurt cerin]a, eventual se descifreaz\ sensul acesteia, se înca -
dreaz\ problema în contextul problematic;

� în cuprins: 
– subiectul se trateaz\ progresiv, ,,din aproape în aproape”; 
– fiecare con]inut relev\ o idee bine conturat\ [i formulat\ clar;
– se recomand\ argumentarea punctelor de vedere sus]i nute;
– con]inuturile trebuie s\ fie legate între ele în mod coerent;

� în încheiere:
– se poate reformula pe scurt cerin]a; 
– se face un bilan] reflexiv prin identificarea unor rezultate (concluzii) generale;
acestea trebuie s\ fie ,,deschise”, s\ permit\ exprimarea altor puncte de vedere;
– se exprim\ un punct de vedere personal, adecvat temei.

Nu este indicat:
� s\ confunzi eseul filosofic cu cel literar!
� s\ citezi pasaje lungi (din manual, comentarii)!
� s\ folose[ti termeni sau expresii vagi!
� s\ utilizezi conceptele filosofice în contexte neadecvate, cu sensuri improprii!
� s\ abuzezi de exemple!
� s\ nu indici autorul sau/[i lucrarea din care ai citat!
� s\ te exprimi ca [i cum punctele tale de vedere sunt singurele corecte!
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