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FILOSOFUL IN SPAŢIUL PUBLIC
CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ
Rezumat. Rădulescu-Motru a continuat activitatea lui Maiorescu de edificare a culturii
moderne în România şi, astfel, el a contribuit decisiv la crearea mai multor instituţii
fundamentale pentru dezvoltarea filosofiei româneşti, unele prezente chiar şi astăzi. El a
fost mai mult decât o prezenţă remarcabilă în viaţa publică, din moment ce a declanşat
formarea veritabilă a spaţiului public românesc, încă de acum o jumătate de secol.
Rădulescu-Motru a contribuit efectiv la naşterea conştiinţei filosofice, și de asemenea, a
creat un public pentru filosofie. Crearea filosofiei româneşti pline de viaţă, incisive şi
diverse, care este atât de prezentă în spaţiul nostru public actual, este îndatorată profund
faţă de această personalitate.

METAFIZICĂ ŞI ŞTIINŢĂ LA C. RĂDULESCU-MOTRU
ADRIANA NEACŞU
Rezumat. Motru identifică metafizica cu filosofia, pe care le concepe după modelul lui
Aristotel, ca pe o ştiinţe separate, în măsură să ne confere cunoştinţe superioare. Ca urmare,
se susţine că între metafizică şi ştiinţă nu există conflict, ci o colaborare permanentă. Ştiinţa
dă metafizicii echipamentul de studiu, metodele de cercetare şi sugestiile pentru gândire,
problemele care urmează să fie rezolvate, confirmând sau infirmând punctele sale de
vedere. Rolul metafizicii este să depăşească poziţiile restricţionate, repoziționate înspre
progres de ştiinţe, prin armonizarea lor într-o perspectivă vastă. Metafizica este capabilă de
acest lucru, deoarece aceasta are absolutul ca obiect de studiu. Dar nu este vorba despre un
absolut substanţial, care transcende lumea sensibilă, ci de dimensiunea absolută din om.
Prin urmare, obiectul principal al metafizicii este fiinţa umană fără de sfârşit, dincolo de
toate manifestările ei efemere. Apoi, metafizica imprimă această viziune umană
unificatoare în toate cunoştinţele dobândite de către ştiinţele particulare, armonizând
polaritatea lor şi atingând cunoașterea sa, atât de superioară, în toate.

PROBLEMA TRANSCENDENŢEI LA MIRCEA FLORIAN
ADRIAN MICHIDUŢĂ

Rezumat. Mircea Florian menţionează că există două tipuri de trascendent. El identifică o
transcendenţă tradiţională ca pe o “transcendență macroscopică”, şi o transcendenţă
modernă ca “trascendență microscopică”. Prima “are o dimensiune metafizică şi
cosmologică”, în timp ce a doua “are o dimensiune epistemologică”. 1) Transcendenţa
metafizică este înţeleasă în opera lui Florian ca “teoria / conceptul ce susţine posibilitatea şi
necesitatea de a transcende lumea sensibilă (realitatea); 2) Transcendenţa epistemologică
este înţeleasă, la Florian într-o accepţiune mai precisă, subliniind că “existenţa, obiectul
cunoaşterii este independentă de cunoştinţe, sau, că ea constă din acea teorie a cunoașterii
care susţine teza că obiectul cunoscut există independent sau dincolo de subiectul cunoscut.
Mircea Florian a arătat că “Orice ar fi acolo sălășluind dincolo de conștiință este
transcendent şi se află într-o relaţie de independenţă cu aceasta“. O filosofie, care susţine că
o realitate situată în afara sinelui cunoscător este incognoscibil și are ca o primă consecinţă
negarea lumii exterioare, adică, a orice altceva care nu este subiectul.

ASUPRA UNOR COMENTARII LA TRILOGIA CUNOAŞTERII
IONUŢ ISAC
Rezumat. În ultimii ani au existat o mulţime de discuţii şi scrieri despre filosofia lui L.
Blaga. Prin intermediul lor, s-ar putea înţelege cu uşurinţă, pe de o aprte, importanţa ei
imensă – nu numai pentru cultura românească, ci şi pentru spiritualitatea universală –
precum şi, pe de altă parte, multiplele neînțelegeri care o însoțesc. De aceea, credem că
reacţiile cauzate de publicarea primei cărți filosofice a lui Blaga (de exemplu,
componentele Trilogiei cunoaşterii) relevă un interes real pentru cercetarea ideilor
filosofice principale ale lui Lucian Blaga. Observaţiile avansate de unii dintre distinșii săi
semeni (cum ar fi E. Cioran, M. Florian, M. Vulcănescu sau D.D. Roşca) sunt încă de
maxim interes astăzi. Noi credem că, observând modul în care primele sale lucrări
metafizice au fost revizuite şi primite, orice persoană interesată de filosofia românească pot
ajunge la un mod adecvat de înţelegere a filosofiei lui Blaga, încă de la începuturile sale.

LUCIAN BLAGA ŞI MODELUL CULTURAL EUROPEAN
CONSTANTIN NICOLAESCU
Rezumat. Nedorind, așa cum de asemenea, a fost, Blaga, să se complacă în lamentări cu
privire la soarta culturii europene, Constantin Noica a subliniat faptul că “Nimic nu este
spus încă”, în timp ce Blaga a menţionat că “secolul nostru se bucură de profeţi care
vorbesc despre viaţă cu entuziasmul unei persoane bolnave “. Suntem acum într-o “epoca a
legăturilor”. Modelul cultural european refuză auto-închiderile şi, prin urmare, există prin

creativitate, dincolo de stagnare şi de fascinaţia morţii, orientat spre multitudine şi spre o
deschidere inclusivă.

CULTURĂ ROMÂNEASCĂ ŞI CREAŢIE ORIGINALĂ ÎN
VIZIUNEA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE; O
INTERPRETARE A CRITICII SALE ADUSE FILOSOFIEI LUI
LUCIAN BLAGA
IONUŢ UNTEA
Rezumat. Teza acestei lucrări este că poziţia d-lui Lucian Blaga cu privire la creştinism şi
Ortodoxie nu trebuie să fie preţuite pentru exegeza operei lui Lucian Blaga, ci şi pentru
modul în care autorul ei a adus la cunoştinţa generaţiilor care vor veni asupra faptul că au
datoria de a păstra identitatea culturală şi spirituală. Deşi filosofia lui Blaga valorizează o
mare parte a culturii populare româneşti, în filosofia Părintelui Stăniloae opinia lui Blaga
este antiortodoxă şi neromânească, pentru că, prin introducerea unei ambiguități privind
valoarea spiritualității creştin-ortodoxe în cultura română, el produce o ruptură între cultura
a noii generaţii şi cultura românească originală. În opinia lui Stăniloae, generaţiile care vor
veni ar simţi cultura românească originală ca pe o cultură stranie. Pentru Stăniloae, cel mai
bun exemplu de creaţie autentic românească, şi de asemenea originală, este opera lui Eugen
Ionescu, care, chiar dacă nu menţionează Ortodoxia creştină în opera sa, nu contrazice
unitatea culturală românească.

DEDUCŢIA TRANSCENDENTALĂ A CATEGORIILOR ÎN A
DOUA EDIŢIE A CRITICII RAŢIUNII PURE (I)
VIOREL VIZUREANU
Rezumat. Deducerea transcendentală a categoriilor a fost văzută de Kant însuşi ca nucleu
al lucrării Critica raţiunii pure. Dar chiar de la prima ediţie a lucrării argumentul a fost
explicitat şi reconstruit cu dificultate. În consecință, Kant a simţit nevoia să reia
argumentarea filosofică prin schimbarea în întregime a textului primei editii. Rezultatul a
fost nu mai puţin controversat. Mai mult decât atât, au apărut dificultăţi suplimentare,
printre care în special acelea care decurg din structura logică a demonstraţiei filosofice.
Prima parte a articolului nostru se va concentra pe diferite interpretări contemporane ale
naturii deducției transcendentale, analizând apoi pe scurt dincolo de cadrul tradiţional
formal, interpretările de natură juridică şi psihologică ale acesteia.

DESCARTES VIU – EXERCIȚII DE HERMENEUTICĂ
CARTEZIANĂ
ANA BAZAC
Rezumat. Lucrarea prezintă unele interpretări ale ideilor lui Descartes, aşa cum au fost
prilejuite de o carte coordonată de către Juan Carlos Moreno Romo, Descartes vivo.
Ejercicios de hermenéutica cartesiana, 2007, preocupată de prezenţa şi evoluţia
raţionalismului legată de problema libertății umane în filosofie. Pornind de la menţionarea
interesului pentru aparatul teoretic al filosofiei lui Descartes, ca reper ale gândirii filosofice
moderne, prima parte tratează interpretările clasice și subliniază semnificaţiile ideilor lui
Descartes așa cum apar acestea înţelese de Hegel, precum şi evoluţia liniei carteziene
realizată de către Husserl; această parte încheindu-se prin ridicarea problema relaţiilor
dintre eu, tu şi celălalt în cadrul traiectoriei interpretative fenomenologice. A doua parte,
”Hermeneutica ... de la Kant la politică”, descrie sensul hermeneuticii așa cum l-a subliniat
Gadamer (ca gândirea mediată de relevanța pentru viaţa curentă) şi arată modul în care l-a
preluat Kant pe Descartes, prin controlul subiectul într-un mod raţionalist şi care au fost
deschiderile acceptate pentru libertatea umană. În timp ce Jacques Maritain a observat
partea “angelică” a lui Descartes (de asemenea, și a lui Kant), Hardt şi Negri au insistat pe
continuitatea filosofiei vechi în opera lui Descartes. Dar Maritain a demonstrat de asemenea
că doar de la libertatea de subiect din lumea reală urmează și libertatea ei / lui ca ființe
sociale. Prin compararea aplicațiilor metodei ştiinţifice a lui Descartes au fost promovate
metode pentru a rezolva problemele de bun-simţ şi, pe de altă parte, abordările lui Vico ale
sensus communis în contextul ştiinţelor umane, se discută solipsismul metodologic al lui
Descartes care tratează problema libertăţii umane. Ultima parte, ”Descartes – un cavaler nerătăcitor”, subliniază proximitatea dintre Descartes și Cervantes şi semnificaţiile acesteia
așa cum reies din frumoasele analize ale autorlori lui Descartes vivo. În acest fel, sunt
eliberate tocmai înţelesurile unei hermeneutici carteziene.

SITUAŢIA FILOSOFIEI ÎN CULTURA BRITANICĂ LA ÎNCEPUT
DE SECOL XX: CAZUL BERTRAND RUSSELL
CĂTĂLINA DANIELA RĂDUCU

Rezumat. Apariţia ştiinţelor sociale, cu un statut independent în contextul cultural
european, la inceputul secolului XX a avut o consecinţă dramatică pentru filosofie, în
general: filosofii nu și-ar fi putut concentra atenţia lor la rezultatele psihologiei sau
sociologiei şi își numesc investigaţiile lor “filosofie”. Aparent, singurul domeniu rămas
pentru filosofi a fost ontologia, studiul Fiinţei. Eseul nostru încearcă să prezinte şi să
comenteze ”revoluţia în filosofie“, pe care a realizat-o Bertrand Russell, la acel

moment istoric specific, în Marea Britanie, prin opoziţia sa faţă de noul idealism
susţinut de Herbert Bradley şi de şcoala lui.

HUSSERL ŞI CINEMATOGRAFUL.
O ANALIZĂ FENOMENOLOGICĂ A ILUZIEI
CHRISTIAN FERENCZ
Rezumat. Acest articol intenţionează să prezinte o experienţă corelată cu fenomenul
cinema într-o analiză conceptuală bazată pe o distincţie făcută de către Edmund Husserl
între “obiect ficţional” şi “iluzie”. Pe această distincţie Husserl construiește o diferenţă
estetică fundamentală între un efect estetic si unul inestetic. Articolul examinează în ce
măsură această distincţie poate fi aplicată la cinema şi, prin aceasta, el aduce atât precizia
conceptuală într-o dezbatere oarecum vagă încadrând natura iluzorie a cinema-ului, cât şi
clarifică unele aspecte ale fenomenului numit “iluzie”.

REFLECŢII ASUPRA FIINŢEI, LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII
TEODOR VIDAM
Rezumat. Acest studiu, intitulat “reflecţie despre ființă, limbă şi comunicare”, încearcă să
dezvăluie în primul rând conexiunile între ființă, limbă şi comunicare. În acelaşi timp, acest
studiu urmează o scurtă narațiune a caracteristicilor specifice cu privire la fiecare noţiune în
parte. Nu în ultimul rând tratează similitudinea şi diferenţele dintre limbaj şi limba. În cele
din urmă, studiul a pus în perspectivă cele trei instanţe diferite, dar integrate în elaborarea
actelor majore ale culturii.

PREFERINŢE LIBERTARIENE MINIMAL-RAŢIONALE
DANIEL-MIHAI.UNGUREANU
Rezumat. Am introdus conceptele necesare logicii preferinţei (LP), am discutat relaţia
dintre acest tip de abordare corelată cu teoria alegerii sociale (TAS) şi voi prezenta
paradoxul libertarian, împreună cu semnificaţia sa. Eu susţin că hotărârea libertariană
trebuie să fie extinsă la toate perechile care variază în ceea ce priveşte numai un individ şi
apoi dezbat soluţiile modificării condiţiilor libertareane. Propun introducerea unei noi
soluţii pentru rafinarea condiţiilor libertariene pentru a elimina toate preferinţele care nu
sunt minimal-raţionale și libertariene.

SOCIETATEA FLUIDĂ
EMILIA IRINA STRAT
Rezumat. Constiinta unei rupturi profunde în cadrul societăţii contemporane impune o
reconsiderare a modernităţii. Dezordinea care aduce în prim-plan ”societatea de risc”
(Ulrich Beck) constă în principal în faptul că lucrurile solide pe care obișnuiam să ne bazăm
acum sunt destrămate şi erodate. Modernitatea a adus o gamă largă de schimbări tehnice, cu
puteri periculoase, şi întreaga umanitate se confruntă cu simptome spasmodice, de
incertitudine şi groazăs. În acelaşi timp, societatea noastră ar putea fi calificată ca o
”societate a plăcerii insațiabile” ne conduce spre consum excesiv, călătorii şi viteză.
Instabilitate şi incertitudinea ne afectează pe toţi, prinși într-o lume fluidă şi imprevizibilă a
neregulilor, flexibilității, concurenţei şi insecurității endemice.

DESPRE CUNOAŞTEREA MATEMATICĂ
DUMITRU MATEESCU
Rezumat. Ce ştim, prin matematică? Articolul presupune că toate dezbaterile pe această
temă sunt cunoscute. Adepţii lui Platon, spre exemplu, susţin ideea că obiectele
matematice, numerele de exemplu, dar, de asemenea, categoriile, au o existenţă reală, întruna dintre lumile numerelor pure şi ale obiectelor geometrice pure ... Alţii consider că
matematica este lipsită de orice fel de legătură cu realitatea. Field susţine că fizica nu are
nevoie de matematică. În lumina unor astfel de dezbateri, autorul propune un punct de
vedere personal, pornind de la diferenţa dintre acţiunea reală şi acţiunea mintală, susţinând
că cercetarea matematică este o acţiune mintală.

