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EDUCAȚIA ESTETICĂ ÎN 

PROFESIUNEA DE CREDINȚĂ A 

VICARULUI SAVOYARD 
 

 

Abstract: În acest studiu ne vom concentra asupra 

problematicii educației estetice așa cum este văzută 

în Emil1 deoarece se închide un cerc: prima atitudine 

filosofică a lui Rousseau este împotriva științelor și 

artelor în primul Discurs2, iar, peste ani, acordă un 

loc în cetate artei și, implicit, educației estetice. 

 

1. Tendințele epocii. Aplecarea spre 

naturalism în estetică 

 

Secolul luminilor este perioada de pregătire a 

revoluțiilor burgheze, dar în fapt este o perioadă de 

despotism, mai mult sau mai puțin luminat, în care 

funcționa sistemul vasalic, ierarhiile medievale erau 

respectate, iar regele conducea autoritarist. Regele 

era modelul uman al regatului său, iar bogata viață 

de curte era o imitare a vieții monarhului, judecător 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Emil sau despre educaţie, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973;  
2 Discurs asupra ştiinţelor şi artelor 
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absolut și arbitru al eleganței. Altfel spus, aplecarea 

asupra gustului, aspectului estetic, a gesturilor, a 

ornamentației etc. era maximă, ca în orice epocă de 

decădere socială când inteligența își pierde 

perspectiva socială și se întoarce spre sine 

analizându-și neputința și sterilitatea. Aplecarea 

asupra noțiunii de frumos rămâne singurul debușeu, 

esteticul înlocuind în aceste situații și eticul. Acest 

lucru este reflectat pe deplin de multitudinea de 

publicații care priveau „frumosul” sau moda: Man of 

Fashion în Anglia, Journal des Sciences et des Beaux 

Arts în Franța1 ș.a. Restul publicațiilor erau înțesate 

de articole care dădeau îndrumare estetică și etică, 

bine garnisite, în fiecare caz cu citate din autorii 

antici. 

Problemele fundamentale ale filosofiei sistematice și 

problemele criticii literare au existat dintotdeauna, 

dar acum au cea mai mare căutare. Filosofia și critica 

au o unitate originară și substanțială, o unitate a 

esenței. Pornind de aici s-a născut estetica 

sistematică. „Diferitele fire pe care le înfiripase 

critica literară și reflecția estetică pe parcursul 

secolelor, trebuie sintetizate într-o singură țesătură. 

Materialul bogat oferit de poetică, retorică de teoria 

                                                 
1 Ulrich Im Hof, Europa luminilor, Iaşi, Polirom, 2003, p. 
117. 
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artelor creatoare va fi, în cele din urmă, ordonat, 

clasificat și abordat din puncte de vedere unitare. 

Însă această năzuință la clarificare logică constituie 

doar un început. Din perspectiva problematicii 

formei logice pătrunde tot mai mult conceptul – și 

tot mai clar se dezvoltă din acesta o problemă tot 

mai profundă a conținutului spiritual. În conținutul 

artei și filosofiei se va căuta acum o coapartenență, 

se va susține o înrudire care, mai întâi, pare destul 

de obscură ca să poată fi exprimată în concepte 

determinate. Însă, sarcina propriu-zisă și esențială a 

criticii constă acum în depășirea acestui obstacol. Ea 

vrea să pătrundă cu raza ei clar-obscur-ul senzației și 

al gustului și, fără a le atinge sau afecta esența, să le 

aducă la lumina cunoașterii pure.”1  

Drumul esteticii iluministe „se sprijină pe ideea că, 

așa cum natura, în toate configurațiile sale, se 

subordonează anumitor principii și cum scopul 

suprem al cunoașterii ei este de a pune stăpânire pe 

aceste principii, pronunțându-le clar și distinct, tot 

așa, rivala naturii, arta, demonstrează aceeași 

conexiune internă.”2 Așa cum există legi interne, de 

nezdruncinat, ale naturii, tot astfel trebuie să existe 

                                                 
1 Ernst Cassirer, Filosofia luminilor, Piteşti, Editura Paralela 
45, 2003, p. 261-262. 
2 Ibidem, p. 265. 
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astfel de legi, de nezdruncinat, cu același rang și 

demnitate, pentru imitarea naturii. Arta, la fel ca și 

știința ori filosofia se conduce după principii la fel 

de temeinice. Obligativitatea existenței principiilor 

artei și ale gustului se întemeiază pe originea lor: 

matura. Conceptul de natură nu are, neapărat, o 

semnificație obiectiv-substanțială, cât una 

funcțională. Natura devine sinonimul rațiunii 

pentru că din natură provin toate, inclusiv rațiunea, 

fiind nenatural și de neînțeles ceea ce izvorăște din 

capriciu și nu este întemeiat pe legile eterne. 

„Motivul pentru ceea ce noi numim „frumusețe” și 

pentru ceea ce noi numim „adevăr”, este același. ... 

adevăr și frumusețe, rațiune și natură sunt doar 

expresii diferite pentru unul și același lucru: pentru 

una și aceeași ordine constantă a ființei care ni se 

dezvăluie din perspective diferite, atât în 

cunoașterea naturii, cât și în opera de artă.”1 

Voltaire face în L’Ingenu critica culturii timpului său 

și pune în fața acestei culturi deteriorate oglinda 

naturii, naturalețea gândiri și simțirii și simplitatea 

moravurilor, iar în Essai sur le gout consideră, 

contradictoriu am crede la prima vedere, că 

adevăratul gust este întemeiat pe instinctul social al 

oamenilor, formarea lui fiind posibilă doar în cadrul 

                                                 
1 Ibidem, p. 266. 
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vieții sociale. Voltaire pune implicit problema 

educației prin care se formează gustul prin 

interacționarea reciprocă a naturii bune și a nevoilor 

sociale. Nevoia determinată de viața socială 

provoacă o reacție, dar aceasta nu trebuie să aibă 

doar fundament social, ci unul preponderent 

natural. Natura nu trebuie suprimată, dar 

manifestarea trebuie să ia o formă acceptată în 

societate. Aceasta din urmă este bună numai cu 

condiția să nu fie nenaturală. 

Iluminiștii vor fi interesați de educația estetică, 

foarte importantă în epocă, doar pentru faptul de a 

propune o nouă educație. 

Un studiu referitor la Rousseau și artă poate apărea 

drept un paradox, dacă nu chiar un non-sens. 

Binecunoscută fiind, ca una ce alcătuiește sistemul 

său de gândire, aversiunea doctrinară, într-un 

anume sens chiar temperamentală, a filosofului 

genevez împotriva a tot ce nu e natural, spontan, 

ingenuu, a orice este, într-ale omului, produs al unei 

activități civilizatoare, într-un cuvânt artefact.  

Pe de-o parte însă, paradoxul constituie regula însăși 

a receptării paginilor sale: cu deosebire a celor 

teoretice. „Prefer să fiu un om al paradoxului decât 

un om al prejudecăților”, spunea el. 

La J.-J. Rousseau e prezent același îndemn către 

sentimentul natural în artă, clar însă și intens și 
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neînvăluit în nici un fel de definiții criptice și 

abstracte. Rousseau n-a construit nici un sistem al 

frumosului. Singurul său interes pentru estetică stă 

în ponderea extremă pe care a dat-o noului înțeles al 

„naturii” ca model al artei. A luptat fără încetare 

împotriva a ceea ce el considera artificialitate și 

corupție în gustul francez, fie în vestimentație, fie pe 

scenă sau în muzică. Dar ideile lui erau în primul 

rând strigătul unui reformator și numai în subsidiar 

o teorie.1  

 

2. Considerații despre educația estetică. Educarea 

gustului 

 

Dacă ar fi să sintetizăm principiile educației 

copilului în Emil sau despre educație, acestea s-ar 

structura astfel: teze socotite și astăzi corecte, multe 

dintre ele apărând în premieră în această lucrare: 

educație negativă pentru a-l feri de prejudecățile și 

primejdiile acestei societăți, educație solitară ca nu 

cumva societatea de tip feudal să-l corupă, ideea 

etapelor de dezvoltare a copilului, a vârstelor bine 

delimitate, a educa ceea ce este natural în om, 

educație ușoară, sub forma jocului, educație pentru 

                                                 
1 Katharine Everett Gilbert, Helmut Kuhn, Istoria esteticii, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 1972, p. 260. 
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a fi un bun cetățean, nu un savant; formarea bunelor 

moravuri, nu știință seacă și nefolositoare, educație 

religioasă; conceptele: suflet, Dumnezeu, viață 

viitoare sunt valabile, fac parte din intimitatea 

naturii umane. Teze eronate: refuzarea cărților ca 

metodă de instruire, ținerea elevului într-o stare de 

ignoranță până la 12 ani, conceptul de inocență 

originară ca o virtute transmisă originar, ideile 

despre educația femeii, considerată inferioară. 

Necesitatea educației estetice survine târziu. Mai 

înainte se face chiar și educația religioasă și abia 

când pedagogul caută o pereche elevului său, în 

perioada când acestuia i se dezvoltă instinctele 

sexuale, acesta este pregătit și din punct de vedere 

estetic. Până acum elevul a fost educat relativ singur 

și având în vedere solitudinea sa. El a fost învățat să-

și poarte singur de grijă și să se facă folositor 

aproapelui. Rousseau a evitat educația relației cu 

aproapele de teamă că elevul, necopt încă, ar putea 

împrumuta sistemul social al contemporanilor, pe 

care Rousseau îl detesta. Abia la vârsta dezvoltării 

sexualității, când tânărul nu mai poate fi ținut izolat 

apare și necesitate educației estetice.  

Tânărul dorește să placă în ochii altuia. Va avea 

ambiția să facă bine tot ceea ce face, ba chiar să vrea 

să facă mai bine decât altul, la alergări va voi să fie 

cel mai ușor, la lupta, cel mai puternic, la munca cel 
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mai priceput, la jocuri, cel mai iscusit, dar el va 

căuta, speră Rousseau, în mica măsură avantajele 

care nu sunt date prin ele însele și care au nevoie să 

fie constatate prin judecata altuia, ca să aibă mai 

mult spirit decât altul, să vorbească mai bine, să fie 

mai savant etc.; cu atât mai puțin avantajele care nu 

țin deloc de persoană, precum: a fi dintr-o familie 

mai nobila, a fi apreciat mai bogat, a avea mai multa 

trecere, a fi mai considerat, a impune printr-un mai 

mare fast. 

Intrând în societate, elevul depășește stadiul 

motivării acțiunilor prin simplul interes; de acum 

înainte își desăvârșește gustul pentru frumos și, în 

general, pentru lucrurile plăcute. Gusturile se leagă 

de sensibilitatea pe care a dobândit-o cineva, iar 

cultura și forma lor depind de societate. „Toate 

modelele adevărate ale gustului sunt în natura. Cu 

cât ne depărtam mai mult de acest învățător, cu atât 

tablourile noastre sunt mai deformate. Atunci ne 

luam modelele din obiectele care ne plac; iar 

frumosul creat de fantezie, supus capriciului și 

autorității, nu este decât ceea ce place acelora care ne 

conduc.”1  

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educaţie, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1973 , p. 328. 
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„Iubind pe oameni pentru ca sunt semenii săi, el va 

iubi mai ales pe cei care îi seamănă mai mult, pentru 

ca se va simți bun si, judecind aceasta asemănare 

după conformitatea gusturilor în lucrurile morale, 

va fi bucuros să se vadă aprobat în tot ceea ce tine de 

un bun caracter. El nu-si va zice: Mă bucur, pentru 

ca mă aproba, ci: Mă bucur, pentru ca aproba binele 

pe care-l fac; mă bucur, fiindcă oamenii își fac o 

cinste din lucrurile pentru care mă onorează; câta 

vreme vor judeca atât de sănătos, va fi frumos să 

obțin stima lor.  

Studiind oamenii prin moravurile lor în lume, după 

cum îi studia mai înainte după pasiunile lor în 

istorie, va avea adesea ocazia să reflecteze asupra a 

ceea ce mângâie sau supără inima omenească1. Iată-l 

filosofând asupra principiilor gustului2 și iată 

studiul care i se potrivește în aceasta epocă.”3 

Gânditorul genevez este convins că a descoperit 

definiția finală a gustului: – gustul nu este decât 

facultatea de a judeca despre ce place sau nu place 

celor mai mulți – lansându-se, oarecum involuntar, 

într-o dezbatere foarte la modă în epocă.  

                                                 
1 Sunt fireşti aceste reflecţii dacă ţinem seama că elevul lui 
Rousseau se află la vârsta de 20 de ani, vârsta iubirii. 
2 Adică principiile gustului estetic, ale judecăţii estetice. 
3 Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 327. 
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Facem câteva precizări teoretice înainte de a 

continua analiza rousseauistă.  

Noțiunea de gust, în accepțiunea ei estetică, are 

după Vocabularul filosofic al lui A. Lalande, două 

semnificații. Ea înseamnă mai întâi „caracterul 

general al aprecierilor de artă la un individ”, adică 

„temperamentul estetic”. Pe de altă parte, chiar când 

nu este urmată de atributul bun, desemnează 

„facultatea de a judeca intuitiv și sigur valorile 

estetice, în special în ceea ce ele cuprind ca însușiri 

de corectitudine și delicatețe”. În al doilea înțeles, 

gustul denumește o facultate neschimbătoare, 

orientată după criterii fixe, care ne permit a distinge 

în chip absolut între „bunul” și „prostul” gust.1 

O problemă dintre cele mai interesant este de a ști de 

ce tocmai simțul gustului a fost ales ca termenul 

concret al comparației care a condus la metafora 

gustului artistic. Rațiunea pe care o întrevede 

Voltaire, în considerațiile consacrate gustului din al 

său „Dicționar filosofic” nu par suficiente. Gustul, 

spune Voltaire, „este un discernământ prompt, 

deopotrivă cu acela al limbii și al cerului gurii și 

care, întocmai ca acesta din urmă, previne 

reflecțiunea”.  

                                                 
1 Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, Editura Fundaţia 

pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, 1939 , p. 424. 
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Gustul are un spectru foarte bogat cu toate că 

varietatea senzațiilor de gust se exprimă foarte sărac, 

doar prin patru calificative: dulce, sărat, amar, acru. 

Rațiunea nu a fost în stare să adapteze gustul la 

condițiile naturale și nu îl poate cuprinde în 

întregime. Nuanțele care scapă inteligenței sunt 

percepute doar de gust. Poate de aceea a fost ales 

gustul, simțul intern, cum spuneau englezii, pentru 

că este mai bogat decât posibilitățile intelectului, 

părând al depăși, cuprinzând și inexprimabilul. 

Legile care conduc aplicațiile gustului rămân 

necunoscute, un motiv pentru care mișcările lui par 

capricioase. Gustul, spune Montesquieu în celebrul 

său articol (1750) din Marea Enciclopedie, este o 

aplicație promptă și delicată a unor reguli pe care nu 

le cunoaștem. Dar, tot Montesquieu, care 

sintetizează întreaga doctrină contemporană a 

gustului, atenuează independența gustului de 

formele raționale ale inteligenței, când observă: 

„Astfel, tot ce am putea spune aci și oricare ar fi 

preceptele pe care le-am putea da pentru a forma 

gustul, toate acestea nu pot privi direct decât gustul 

dobândit, deși în mod indirect pot privi și gustul 

natural; căci gustul dobândit afectează, schimbă, 

mărește și diminuează gustul natural, după cum 

gustul natural afectează, schimbă, mărește, 
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diminuează gustul dobândit.”1 Această afinitate a 

gustului natural după reguli, posibilitatea lui de a se 

forma și instrui, provine din faptul că, oricare ar fi 

iraționalitatea funcțiunii lui, în adâncimea sa gustul 

este totuși condus de norme raționale și raționabile. 

De la conceperea gustului ca facultatea de a judeca 

despre ce place sau nu place celor mai mulți, 

Rousseau definește bunul gust ca o medie a 

gusturilor diferențiate ale subiecților, o unitate a lor. 

Mulțimea, stăpână a bunului gust, judeca sănătos 

despre fiecare obiect. Sunt putini oameni care să 

judece ca ea despre toate obiectele. „Deși unirea 

gusturilor celor mai generale face bunul gust, sunt 

putini oameni de gust, precum sunt puține persoane 

frumoase, deși frumusețea este constituita din 

îmbinarea trăsăturilor celor mai comune. Trebuie să 

remarcăm că aici nu este vorba de ceea ce-ți place 

pentru că ne este util, nici de ceea ce urăști pentru ca 

ne este dăunător. Gustul nu se aplica decât asupra 

lucrurilor indiferente sau cel mult asupra acelora 

care prezintă un interes de distracție și nu asupra 

lucrurilor care țin de trebuințele noastre: pentru a le 

judeca pe acestea, nu este nevoie de gust, ajunge 

numai apetitul. Iată ceea ce face ca deciziile pure ale 

gustului să fie atât de dificile si, se pare, atât de 

                                                 
1 Ibidem, p. 428. 



19 

 

arbitrare; căci, afara de instinctul care-l determină, 

nu mai vedem rațiunea deciziilor sale. Mai trebuie 

să distingem legile lui în lucrurile morale și legile lui 

în lucrurile fizice. În cele din urma, principiile 

gustului par absolut inexplicabile.”1 Și pentru că 

Rousseau nu poate lăsa gustul la îndemâna 

iraționalului, nu poate ceda frumosul hazardului, 

adaugă că gustul are reguli locale care-l fac în mii de 

feluri dependent de climate, de moravuri, de 

guvernământ, de învățământ, că exista multe altele 

care țin de vârsta, de sex, de caracter etc.  

Gustul este natural la toți oamenii, dar nu-l au toți în 

aceeași măsură, nu se dezvoltă la toți în același grad, 

dar la toți se poate altera din diferite cauze. Măsura 

gustului pe care îl poți avea depinde de 

sensibilitatea pe care ai dobândit-o; educația și 

forma sa depind de societățile în care ai trăit. Ca să 

poți face multe comparații ce vor sta la baza 

judecății estetice, trebuie să trăiești în societăți 

numeroase. Acestea trebuie să fie societăți de 

petreceri și de trândăvie, căci în cele de afaceri 

regula nu e plăcerea, ci interesul. Este recomandat ca 

în societățile în care îți formezi gustul inegalitatea să 

nu fie prea mare, ca tirania opiniei să fie moderată și 

în care să domine mai mult voluptatea decât 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, op. cit., pp. 327-328. 
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vanitatea, căci în caz contrar, moda înăbușă gustul și 

nu mai cauți ceea ce e plăcut, ci ceea ce e deosebit. 

Este surprinzător cum democratul Rousseau este 

gata să-și arunce elevul în ceea ce s-ar numi zonele 

viciate ale societății, doar pentru a-și forma un gust 

adecvat să judece arta. Nu se poate susține că 

reflecția este pur teoretică, deoarece tânărul trebuie 

educat în așa fel încât nimic să nu-l poată corupe.  

În acest moment ideea de la care s-a plecat că bunul 

gust este acela al celor mulți nu mai este valabilă. De 

la școala britanică din secolul al XVIII-lea se știa deja 

că gustul e analizabil și educabil. Oricum ar fi, 

pentru empiriștii englezi simțul interior (gustul ) 

este educabil. Shaftesbury și-a simțit vocația sacră de 

a desăvârși prin educație gustul compatrioților săi.1  

Gustul mulțimii se schimbă după opiniile celor pe 

care îi socotește mai luminați decât ea; aprobă ceea 

ce au aprobat ei, fără a mai trece nimic prin filtrul 

gândirii proprii. Acesta este mecanismul apariției 

modei, efect pervers ce pornește de la ideile 

educabilității gustului și diferențierii educaționale 

dintre subiecți. La J.-J. Rousseau e prezent același 

îndemn către sentimentul natural în artă, clar însă și 

intens și neînvăluit în nici un fel de definiții criptice 

și abstracte. Rousseau n-a construit nici un sistem al 

                                                 
1 Katharine Everett Gilbert, Helmut Kuhn, op. cit., p. 227. 
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frumosului. Singurul său interes pentru estetică stă 

în ponderea extremă pe care a dat-o noului înțeles al 

„naturii” ca model al artei. A luptat fără încetare 

împotriva a ceea ce el considera artificialitate și 

corupție în gustul francez, fie în vestimentație, fie pe 

scenă sau în muzică. Dar ideile lui erau în primul 

rând strigătul unui reformator și numai în subsidiar 

o teorie.1 Urmând sănătoasa gândire antică 

decretează senin: „In lucrările lor, oamenii nu fac 

nimic frumos decât prin imitație. Toate modelele 

adevărate ale gustului sunt în natura. Cu cât ne 

depărtam mai mult de acest învățător, cu atât 

tablourile noastre sunt mai deformate. Atunci ne 

luam modelele din obiectele care ne plac; iar 

frumosul creat de fantezie, supus capriciului și 

autorității, nu este decât ceea ce place acelora care ne 

conduc. Cei care ne conduc sunt artiștii, mai marii și 

bogătașii, iar ceea ce-i conduce pe ei este interesul 

sau vanitatea lor. Cei din urma, pentru a-și arăta 

bogățiile, iar cei dintâi, ca să profite de ele, se întrec 

în a născoci motive noi de cheltuială. Prin aceasta 

marele lux devine stăpân și determină să placă ceea 

ce este dificil și costisitor; atunci pretinsul frumos nu 

numai ca nu imită natura, dar nu dobândește acest 

nume decât căutând s-o contrazică. Iată cum luxul și 

                                                 
1 Ibidem, p. 260. 
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prostul gust sunt nedespărțite. Pretutindeni unde 

gustul e risipitor, este fals.”1 Nimic nu-l poate opri 

pe gânditorul genevez să respingă încă o dată ceea 

ce ține de „cei ce conduc”. Nici măcar gustul lor, 

gustul impus de ei nu este bun. Ura lui Rousseau 

asupra risipei celor mari nu dovedește însă nimic, 

căci o astfel de pasiune politică sau religioasă poate 

fi transformată chiar în acțiuni destructive.2 De fapt, 

în ce privește judecata estetică ar trebui să 

interpretăm această respingere, ca strict dogmatică: 

bogatul se îndepărtează de natură prin artefactele 

sale.  

Gustul, bun sau rău, își dobândește forma mai ales 

în legăturile dintre cele doua sexe: educația sa este 

un efect necesar al scopului acestor legături. Dar 

când ușurința plăcerii micșorează dorința de a 

plăcea, gustul degenerează; de aceea mi se pare ca 

aici e un alt temei, și încă unul din cele mai sensibile, 

pentru care bunul gust ține de bunele moravuri. 

„Consultați gustul femeilor în lucrurile fizice și care 

țin de judecata simțurilor; consultați pe cel al 

bărbaților în lucrurile morale și care depind mai 

mult de inteligență. Când femeile vor fi ceea ce 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p. 328. 
2 Georg Lukacs, Estetica, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, 
p. 379. 
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trebuie să fie, se vor margini la lucrurile de 

competența lor și vor judeca totdeauna bine; însă de 

când ele s-au făcut arbitrii literaturii, de când s-au 

pus să judece cărțile și să le scrie de zor, ele nu se 

mai pricep la nimic. Autorii care consultă pe aceste 

savante asupra scrierilor lor sunt totdeauna siguri că 

vor fi rău sfătuiți; oamenii galanți care le consulta 

asupra veșmântului lor sunt totdeauna îmbrăcați 

ridicol.”1 Rousseau nu a putut accepta emanciparea 

femeilor puternic resimțită în epocă2. Ca pentru 

orice tradiționalist femeia își are vechiul ei loc.  

Acestea sunt „considerațiile elementare” care sunt 

stabilite drept principii în educația estetică a lui 

Emil. Cunoașterea a ceea ce poate fi plăcut sau 

neplăcut oamenilor nu e necesară numai aceluia care 

are nevoie de ei, ci și aceluia care vrea să le fie 

folositor; este chiar important să le placi, ca să-i poți 

servi; iar arta de a scrie nu e nicidecum un studiu 

zadarnic când o întrebuințezi pentru a face ca 

adevărul să fie ascultat. 

Rousseau face speculații și asupra locului unde 

gustul se poate cultiva mai bine: mai întâi în țările în 

care cultura a și degenerat și apoi țările în care 

aceasta e încă în fașă. Temeiul acestei alegeri consta 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 329. 
2 Ulrich Im Hof, op. cit. p.185. 
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în faptul că gustul se corupe printr-o delicatețe 

excesivă, care-l face să simtă lucruri pe care 

majoritatea oamenilor nu le observă; această 

delicatețe duce la „spiritul de discuție”, căci cu cât 

dai dovada de subtilitate în considerarea obiectelor, 

cu atât crește numărul lor; această subtilitate face ca 

tactul să devină mai delicat și mai puțin uniform. Se 

formează atunci atâtea gusturi câte capete există. În 

disputele asupra preferinței, câștigă filosofia și 

știința; și astfel înveți a gândi. Observațiile fine nu 

pot fi făcute decât de oameni foarte deprinși cu 

lumea, pentru că acestea apar în urma tuturor 

celorlalte, iar oamenii puțin obișnuiți cu societățile 

numeroase își istovesc atenția cu trăsăturile cele 

mari. „Nu există poate azi un loc unde cultura în 

lume în care gustul general să fie mai rău ca la Paris. 

Totuși, numai în această capitală se cultiva bunul 

gust și se pare că sunt puține cărți prețuite în 

Europa, ai căror autori să nu se fi format la Paris. Cel 

care își închipuie că e destul a citi cărțile care se fac 

aici se înșeală; înveți mai mult din convorbirea cu 

autorii decât din cărțile lor, iar autorii înșiși nu sunt 

aceia cu care poți învăța cel mai mult. Numai 

spiritul societăților dezvoltă un cap gânditor și 

lărgește orizontul de vedere în cea mai mare 
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măsură.”1 Cine are o scânteie de geniu, trebuie să 

meargă să petreacă un an la Paris: va ajunge curând 

să fie ceea ce poate fi, sau nu va fi niciodată nimic. 

Abia după ce s educă gustul în acest tip de societăți, 

după ce primește „spiritul de discuție”, din 

perspectiva subtilității sale, este necesară întoarcerea 

în societatea mai puțin civilizată și viciată de 

rafinamente pentru a primi și educația morală a 

gustului, educația mai aproape de natură. „Poți să 

înveți a gândi în locurile în care domnește prostul 

gust. Dar nu trebuie să gândești ca aceia care au 

acest prost gust și e destul de greu ca lucrul să nu se 

întâmple când stai prea mult timp cu ei. Trebuie 

perfecționat cu ajutorul lor instrumentul care judecă, 

evitând a-l întrebuința ca ei. Mă voi feri să-i rafinez 

judecata lui Emil până la a i-o altera iar când va avea 

tactul destul de fin pentru a simți și a compara 

diferitele gusturi ale oamenilor, îl voi îndrepta să-și 

fixeze gustul asupra unor obiecte mai simple.”2 Este 

din nou de mirare încercarea extremă pe care ar fi 

tentat s-o facă educatorul: să înceapă educația 

gustului cu exemplele negative de civilizații, fără să 

țină seama de lipsa de discernământ a discipolului.  

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 330. 
2 Ibidem. 
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Educatorul se va strădui să imprime elevului său 

gusturi curate și sănătoase prin obiecte distractive și 

instructive; apoi, prin lectura cărților plăcute, prin 

analize de cuvântări îl va face să cunoască 

frumusețea frazei și a dicțiunii etc. În această etapă a 

dezvoltării sale, elevul poate învăța limbi străine; va 

învăța neapărat latina, „pentru a ști franceza”. În 

cearta dintre cei vechi și cei moderni, Rousseau 

înclină spre „cei vechi”, spre literatura antică, 

întrucât „există…o oarecare simplicitate de gust care 

merge la inimă și care se găsește numai în scrierile 

celor vechi, în elocință, în poezie, „orice fel de 

literatură, îi vei regăsi, ca și în istoric, bogați în fapte 

măsurați în judecata lor. Autorii noștri, dimpotrivă, 

spun puțin, dar vorbesc mult.”1 Rousseau chiar 

preferă o educație în spirit antic2, disprețuind ceea 

ce ține de contemporan. Fontenelle, Terrasson ș.a. 

susțineau în acea vreme necesitatea unei culturi 

întemeiate pe scrierile autorilor moderni3. 

În scopul formării gustului, ca temei al judecății 

morale și estetice, educatorul arată elevului nu 

numai izvoarele adevăratei literaturi, ci și „canalele 

                                                 
1 Ibidem, p. 330.  
2 La fel ca şi Platon, Rousseau are în vedere educaţia 
spartană. De altfel, face dese referiri la Platon sub influenţa 
căruia se situează când este vorba de educaţie. 
3 Ibidem, Prefaţă de Dimitrie Todoran, p. LXVII. 
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de scurgere ale compilatorilor moderni”; îl 

înveselește făcându-i cunoscută „flecăreala 

academiilor” (unde fiecare dintre cei ce le compun 

„prețuiește totdeauna mai mult singur decât 

împreună cu ansamblul”); în sfârșit, îl duce la 

spectacole, dar nu pentru a studia moravurile, ci 

gustul, adică „arta de a te pricepe în lucrurile 

mărunte”.  

Teatrul nu face decât să particularizeze argumentele 

anticivilizatorii expuse în primul discurs1, Discurs 

asupra științelor și artelor. Teatrul nu e făcut pentru 

adevăr; e făcut pentru a linguși, pentru a distra pe 

oameni; nu există nicăieri o școala în care să poți 

învăța atât de bine arta de a le plăcea și de a interesa 

inima omenească. Teatrul este loc de divertisment 

unde omul uită de binele obștesc și se izolează în 

plăcerea egoistă. Teatrul își primește legea de la 

public. De aici provine viciul lui de esență, faptul că 

teatrul manifestă decăderea moravurilor2. O idee cu 

totul surprinzătoare prin acuratețea analizei este că 

teatrul duce la procesul secătuirii morale prin 

ficțiune. Emoția provocată de artă suspendă 

judecata, astfel încât aceasta devine roaba 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Scrieri despre artă, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1981, Prefaţa de Irina Bădescu 
2 Ibidem, p. XVIII. 
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sensibilității. Reprezentările teatrale nu sunt numai 

paralizante pentru voință, ci adevărate crime 

mentale, echivalente, pentru Rousseau, cu acte anti-

civice1. Astfel, în numele civismului, Rousseau 

sacrifică catharsisul.  

Actorul este vicios „așa cum este omul bolnav”: 

viciu consubstanțial meseriei, deoarece jucând 

felurite roluri, actorul își uită de sine, își pierde 

identitatea și înșeală în viață așa cum înșeală pe 

scenă.  

Cu toate acestea elevul trebuie să meargă la teatru ca 

să învețe să simtă și să iubească frumosul sub toate 

formele, să-și fixeze înclinările și gusturile, să 

împiedice alterarea pornirilor sale naturale, ca nu 

cumva într-o zi să caute în bogăția sa mijloacele de a 

fi fericit, pe care trebuie să le găsească mai aproape 

de sine. 

                                                 
1 Apreciază numai latura moral-formativă a artei. 
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3. Considerații practice asupra comportamentului 

estetic 

 

În Scrisoarea către d'Alembert Rousseau susținea că 

gustul nu este decât arta de a te pricepe în lucrurile 

mici. Viața este o țesătură de lucruri mici, iar grija 

pentru ele este firească. „Nu înțeleg aici bunurile 

morale care țin de buna dispoziție sufletească, ci 

numai ceea ce se referă la senzualitate, la voluptate 

reală, lăsând la o parte prejudecățile și opinia 

curentă.”1 Esteticul este legat prin frumos de 

senzual. Oricât de mult ar dori filosoful genevez să 

rămână pe acest teritoriu în exemplele ce le 

urmează, moralistul își spune continuu cuvântul. 

Rousseau încearcă să ne ofere un model estetic de 

viață de înaltă societate, „dacă aș fi bogat”. Chiar și 

atunci când îți permiți orice și poți tot ce vrei, în 

plan teoretic, Rousseau nu se poate îndepărta de 

viziunea sa moral-naturalistă și propovăduiește 

cumpătarea și blocarea excesurilor. 

Este specific faptul că marele îndrăgostit nu 

condamnă senzualitatea: „aș face din averea mea 

instrumentul plăcerilor mele, singurele de care m-aș 

ocupa; până aici aș fi ca toți ceilalți. … Aș fi senzual 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educaţie, op. cit., p. 
332. 
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și voluptos mai mult chiar decât mândru și îngâmfat 

și m-aș deda luxului, moliciunii mai mult chiar decât 

ostentației. …”1 Totul însă cu mare cumpătare. 

Omul Rousseau știa ce înseamnă tihna și libertatea, 

sănătatea, „dar ea se cumpără numai prin moderație 

si, fiindcă fără sănătate nu exista adevărată plăcere 

în viață, mi-aș modera senzualitatea.”2 A fi moderat 

înseamnă a fi aproape de natură, astfel că se ajunge 

la un cerc: omul natural nu are nevoie de bogății. 

Fericirea rezultată din acel „dacă aș fi bogat” este 

îndoielnică deoarece bucuriile noastre sunt simple, 

iar viața este făcută din lucruri mici. 

Rousseau este împotriva călătoriilor fără finalitate 

didactică, din capriciu „care, căutând vara în iarnă și 

iarna în vară, vor să le fie frig în Italia și cald în 

nord”, a meselor încărcate „cu acele minunate lături 

și stârvuri aduse de departe”, cu trufandale insipide, 

servit de puțini valeți3. Iubește serbările câmpenești 

în care toți mănâncă cu mâna, pline de grație și de 

voie bună, la care este invitat, deopotrivă nobilul și 

                                                 
1 Ibidem, p. 333. 
2 Ibidem. 
3 Se observă din argumentaţia economică provenienţa 
burgheză a filosofului genevez, care nu doreşte servitor 
pentru că aceştia l-ar putea fura, că nu se achită bine de 
sarcini etc., motivaţia plăcerii plimbării prin piaţă fiind 
hilară (pentru un om bogat). 
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țăranul. „Serviciul n-ar avea mai multă ordine decât 

eleganță; sala de mâncare va fi întotdeauna în 

grădina, într-o luntre, sub un arbor câteodată 

departe, în apropierea unui izvor, pe iarba verde și 

răcoroasă sub tufe de anini și de aluni; un lung sir de 

oaspeți veseli ar purta cântând merindele 

banchetului; iarba ne-ar fi masa și scaun, marginea 

fântânii ar ține locul bufetului, iar desertul ar atârna 

în pomi. Felurile de mâncare ar fi servite fără ordine, 

pofta de mâncare te-ar scuti de mofturi fiecare 

dându-si prioritate în mod deschis față de oricare 

altul, ar găsi potrivit ca și ceilalți să-si manifeste 

preferința pentru sine; din această familiaritate 

cordiala și moderata ar ieși, fără grosolănie, fără 

falsitate fără constrângere, o cearta glumeață, de o 

suta de ori mai încântătoare decât politețea și mai 

potrivită pentru a lega inimile…. Am fi valeții noștri, 

ca să fim stăpânii noștri; fiecare ar fi servit de toți; 

timpul ar trece fără sa-l socotim; prânzul ar constitui 

odihna și ar ține cât căldura zilei. Dacă pe lângă noi 

ar trece un țăran care se întoarce de la muncă cu 

uneltele pe spate, i-aș înveseli inima cu câteva glume 

bune, cu câteva pahare de vin bun, care l-ar face să-

și ducă mai vesel mizeria; iar eu aș mai avea și 
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plăcerea de a mă simți mișcat lăuntric și de a-mi zice 

ascuns: sunt încă om.”1 

Locuința nu trebuie să fie un palat. Privește viața ca 

o călătorie și casa ca un han. „Mi s-ar părea ca, 

stabilindu-mă cu atâta pompa într-un loc, m-aș 

izgoni din toate celelalte și m-aș închide, ca să zic 

așa, în palatul meu. Lumea e un palat destul de 

frumos; oare nu aparține totul celui bogat când vrea 

să se bucure de tot?”2 Pornit împotriva snobismului 

proprietarilor de palate, Rousseau își descrie 

preferința într-un adevărat imn închinat naturii și 

vieții rurale: „Nu m-aș apuca sa-mi zidesc un oraș la 

tara, nici nu mi-as așeza, în fundul unei provincii, 

Tuileriile în fata apartamentului meu. Pe povârnișul 

unei coline plăcute, bine umbrite, aș avea o căsuță 

rustica, o casa alba cu obloane verzi si, deși 

acoperișul de trestie e bun în orice anotimp, aș 

prefera cu mândrie nu ardezia cea tristă, ci țigla, 

pentru că are înfățișarea mai curată și mai veselă 

decât trestia, pentru că nu se acoperă altfel casele în 

țara mea și pentru ca aceasta mi-ar aduce puțin 

aminte de timpul fericit al tinereții mele. Drept 

curte, aș avea o curte de păsări, iar ca grajd, un staul 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educaţie, op. cit., p. 
340. 
2 Ibidem, p. 335. 
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cu vaci, spre a avea produse lactate la care țin mult. 

aș avea ca gradina una de zarzavaturi, iar ca pare o 

gradina frumoasa, cu pomi roditori, la fel cu cea 

despre care se va vorbi îndată. Fructele, la discreția 

trecătorilor, n-ar fi nici numărate, nici culese de 

grădinarul meu; iar avarul meu fast nu ar înfățișa 

ochilor mândre spaliere de care cu greu îndrăznești 

să te atingi. Or, aceasta mica risipa n-ar fi prea 

costisitoare, pentru ca mi-as fi ales refugiul în vreo 

provincie îndepărtata, unde se văd puțini bani și 

produse multe și unde domnește abundența și 

sărăcia.”1 Ornamentația locuinței va fi simplă. Va 

imita prin ornamente foarte simple varietatea 

anotimpurilor. Este de prost gust, susține Rousseau, 

să-ți împodobești casa cu plante în timpul iernii: 

„Acoperindu-ți soba în luna ianuarie cu vegetații 

silite, cu flori palide și fără miros, nu împodobești 

iarna, ci despodobești primăvara; te privezi de 

plăcerea de a merge în pădure să cauți cea dintâi 

micșunea, să pândești cel dintâi boboc și să strigi în 

plinătatea bucuriei: Muritorilor, nu sunteți părăsiți, 

natura trăiește încă.”2 Mobilele mele vor fi simple, 

nu vor fi galerii, nici bibliotecă, nici sală de jocuri 

                                                 
1 Ibidem, p. 339. 
2 Ibidem, p. 334. 
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pentru că jocul nu este o distracție de om bogat, doar 

dacă acesta este bolnav. 

Îmbrăcămintea trebuie să fie simplă, potrivită cu 

împrejurările. „Aș vrea ca fără nici o afectare și 

schimbare în persoana mea, să fiu la cârciuma om 

din popor, iar la Palais-Royal1 om din societatea 

aleasa. în acest fel, fiind mai stăpân pe purtarea mea, 

aș putea să mă folosesc de plăcerile tuturor 

stărilor.”2 

Odată cu formarea gustului și a judecății morale și 

estetice se încheie formarea educațională propriu-

zisă. Etajele acestei formări se suprapun cu 

fizionomiile lor particulare: educația fizică la 

temelie, la mijloc educația intelectuală, iar deasupra 

educația morală și estetică. Prin ce se realizează 

unitatea și soliditatea acestei construcții? Prin 

dimensiunile etice ale personalității. 

 

Publicat în volumul Jean Jacques Rousseau: Antropologie și 

filosofie politică, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2012 

  

                                                 
1 Monument celebru la Paris, construit de Lemercier pentru 
Richelieu; galeria de lemn a acestui palat devenise, în 
vechiul regim, locul de întâlnire al jucătorilor şi libertinilor 
din aristocraţie. 
2 Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educaţie, op. cit., p. 
336. 
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INTELECT ŞI RAŢIUNE DE LA 

DESCARTES LA KANT 
 

 

 

1. Despre metodă ca preocupare modernă 

 

Scolastica a murit din prea mult rafinament, odată 

cu „descoperirea” că dogma nu se poate dovedi prin 

„lumina naturală” a raţiunii, şi că, astfel, prăpastia 

dintre raţiune şi credinţă este de netrecut. Încercarea 

de a salva cunoaşterea pozitivă prin „teoria dublului 

adevăr” este actul de deces pe care şi-l scrie 

scolastica, dovedind că nu se putea despărţi, în 

momentul naşterii ştiinţelor moderne, de 

convingerea unicului adevăr divin şi  sortită pieirii 

în noua lume1. 

Renaşterea, hotar a două lumi, vine cu o nouă 

viziune, coroborând antichitatea şi gândirea 

păgânilor arabi. Filosofia arabă pusă sub altă 

ideologie religioasă nu a  împrumutat din 

antichitatea greacă ceea ce le era mai drag 

                                                 
1 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Editura 

ştiinţifică, 1992,  p. 191.  
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creştinilor: Platon. Arabii, trăind într-o lume aspră, 

fraţi ai deşertului şi ai morţii, au fost nevoiţi să 

devină mai practici. Spiritul practic, exact, salvator, 

care te învaţă ce este solidaritatea şi sociabilitatea, îţi 

insuflă binefacerile sociale ale virtuţii, l-au învăţat de 

la Aristotel. Descoperirile  ştiinţifice de la sfârşitul 

Evului Mediu care nu folosiseră „puterea divină a 

rugăciunii” îl fac pe omul de ştiinţă, cunoscător 

acum şi al logicii aristotelice, să-şi dea seama că 

„încântătorul” neoplatonism a servit destul sufletele 

care doreau salvarea, dar a neglijat domeniul extern 

al realului. Logica, matematica, măsurătoarea, 

cântărirea sunt mai relevante şi noutatea ne 

surprinde săltând din ele.  

Renaşterea, apărută în centrele comerciale cele mai 

dezvoltate, este fiica negoţului şi iubeşte exactitatea, 

corectitudinea, cunoaşte virtuţile bunului simţ 

practic, valoarea libertăţii şi a bogăţiei, dar şi viciul 

şi neştiinţa pe care le înţelege şi încercă înlocuirea lor 

prin ştiinţă – într-un cuvânt, cunoaşte omul. Idealul 

Renaşterii este libertatea: faţă de autorităţile 

religioase, de ascetism, de canoanele artei 

medievale, de  interdicţiile Indexului, libertatea în 

ştiinţă şi viaţa morală dorind dezvoltarea omului ca 

trup şi suflet şi preţuirea deopotrivă a vieţii terestre 

ca şi cea cerească. Cu toate acestea noua epocă nu 

este atee, dar religia va ocupa un rol din ce în ce mai 
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mic. Locul ei va fi luat de cultura antichităţii, 

Aristotel, filosofia arabă, descoperirile ştiinţifice. 

Logica şi spiritul matematic vor face să se uite 

revelaţia, considerată „odată” singura capabilă să 

ofere certitudinea, iar Dumnezeu este înlocuit 

treptat cu natura. Apariţia „ştiinţei obiective a 

naturii” este evenimentul major al istoriei culturale a 

mileniului al doilea, eveniment sub semnul căruia 

stăm şi astăzi şi nu contenim de atunci încoace să 

concepem metode de cercetare şi interpretare a 

„noului Dumnezeu”.  

Acestea sunt şi semnele gândirii moderne: înclinaţia 

spre metodă, abandonarea în sânul naturii, 

matematizarea, relativismul, spirit critic faţă de 

realitatea în care trăieşte, independenţa, 

imanentismul, pragmatismul, mecanicismul, 

caracterul analitic şi mai cu seamă descoperirea 

infinitului. 

Natura este scrisă în limbajul matematicii şi teoria 

precede fapta, decretează Galilei, urmat de întreaga 

şcoală raţionalistă, iar Descartes ne deschide gustul 

spre cucerirea ei. Totul se poate raţionaliza, reduce, 

totul este relaţie cauzală, mecanism, calcul 

matematic. Este al doilea moment, în istoria 

filosofiei, după descoperirea principiului de către 

greci, când lucrurile par simple şi luminoase, iar 
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filosofia se apropie cu optimism de ele1. Sunt 

momente în istoria gândirii când se doreşte totul 

deodată. Empirismul, cu toate că are fundamente 

timpurii, în Novum Organum al lui Fr. Bacon (1620), 

nu reuşeşte să-şi impună, mai sănătosul simţ practic 

englez, minat de hamletiana inducţie incompletă.  

Empirismul nu surprinde cerinţa clipei şi propune o 

luare la cunoştinţă anevoioasă – şi pierde. 

Raţionalismul însă, reface lumea din temelii, înalţă 

sisteme, explică totul cu uşurinţa rezolvării unui 

exerciţiu de aritmetică, folosind descoperirile 

empiriştilor, ce păreau definitive, doar ca paşi 

metodici. Nici unul dintre raţionalişti nu a negat 

vreodată importanţa simţurilor, a experimentului 

pentru cunoaşterea naturii, dar nu acesta este 

definitivul, ultima măsură a adevărului, ci raţiunea 

sau intelectul. Caracteristic, însă, pentru gnoseologia 

modernă de până la Kant este că nu face distincţia 

între intelect, raţiune, minte, uneori spirit,  putând-o 

numi intelectualistă, raţionalistă, mentalistă, chiar 

spiritualistă.   

Descoperirea infinitului reprezintă punctul de 

despărţire conceptuală dintre antichitate şi epoca 

                                                 
1 Jaqueline Russ (coordonator), Istoria filosofiei. Inventarea 

lumii moderne, vol. II, Bucureşti, Editura Univers 
Enciclopedic, 2000, p. 12. 
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modernă. Pentru greci infinitul era ilogic sau 

imposibil de a fi gândit. Astfel gândirea antică nu 

depăşeşte stadiul aporiilor lui Zenon în problema 

infinitului. Modernitatea îşi asumă riscul de a lucra, 

la nivel conceptual,  cu infinitul. Ceea  ce păruse 

imposibil de conceput pentru antici este acum 

paradigmă. Infinitul se aplică nu doar lui 

Dumnezeu, ci şi lumii, cunoaşterii, capacităţilor 

omului etc. cu o îndrăzneală întâlnită numai la 

pionieri. Dar cea mai deosebită descoperire este 

infinitul mic, faptul că orice finit se poate gândi ca 

infinit,  consfinţit operaţional de calculul 

infinitezimal. Descartes va susţine întotdeauna că 

ideea de infinit e o idee simpla şi pozitiva, în ciuda 

aparentei sale de negativitate care se ataşează 

expresiei gramaticale (in-finit). „Nu este adevărat, va 

scrie Descartes, ca noi concepem infinitul prin 

negarea finitului”, iar acest lucru îl îndrituieşte pe 

Brunschvicg să afirme ca gândirea a scăpat prin 

ideile introduse de Descartes de cercul vicios prin 

care, plecând de la existenţa eului se ajungea la 

existenţa lui Dumnezeu pentru a-i împrumuta 

acestuia, ulterior, criteriul veracităţii ce ar fi trebuit, 

respectând regulile unei logici elementare, sa 

preceadă demonstraţia existenţei sale, de vreme ce el 

este destinat sa legitimeze ordonarea raţionala a 

argumentelor ontologice. „Iată ce spune Descartes în 
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aceasta declaraţie care este situată în centrul 

meditaţiilor sale: Eu am, intr-un anume fel, 

primordial în mine, noţiunea de infinit şi nu de finit, 

adică de Dumnezeu, mai degrabă decât de mine 

însumi”1. 

Caracteristic întregii filosofii moderne este căutarea 

unei metode de cercetare - produs al raţiunii - care, 

coroborată cu experienţa, este sursa adevărului. 

Descartes porneşte de la un scepticism absolut: tot 

ceea ce ne oferă simţurile este minat de eroare, este 

nevoie, deci, de o metodă care să poată face 

abstracţie de experienţa senzorială. De asemenea, 

faptul că ştiinţele exacte începuseră să aibă succese, 

dar rigurozitatea şi algoritmul dădeau rezultate 

precise îl face pe filosoful francez să conchidă că 

înclinarea spre metodă este o trăsătură a spiritului. 

Descartes descoperea dintr-odată spiritul, ca 

principiu al unităţii ştiinţelor. Problemele 

fundamentale sunt aceleaşi peste tot, căci spiritul 

este acelaşi. Kant moşteneşte de la raţionalişti ideea 

spiritului unic, acelaşi la toţi oamenii, pe care îl va 

impune ca şi sensibilitate, intelect şi raţiune unice, 

ceea ce, de fapt, gândiseră şi raţionaliştii. „După ce a 

stabilit ca trebuie să pornim de la spiritul unic, lui 

                                                 
1 Leon Brunschvicg, Rene Descartes, Paris, Editura Rieder, 

1937, p. 33. 
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Descartes îi rămâne să caute care este metoda cea 

adevărată folosită de spirit atunci când cunoaşte şi 

către ce ideal poate tinde întregul corp de ştiinţe, la 

prima vedere atât de risipit”1. Kant a socotit că 

metoda sa este o revoluţie copernicană, dar aceasta a 

fost prost înţeleasă în sensul că s-a crezut că 

obiectele gravitează în jurul subiectului, subiectul 

fiind înţeles drept „acel subiect psihologic cu care ne 

obişnuise filosoful englez Locke”2. Întreaga doctrină 

a fost înţeleasă ca un idealism subiectiv ce 

transformă lucrurile în idei. Consecinţa este că 

lucrurile devin reprezentări şi lumea nu mai există 

decât în spiritul nostru. „Dar subiectul vizat de Kant 

nu era individul empiric psihologic determinat, ci 

ştiinţa însăşi, graţie căreia accedem la obiectele care 

gravitează în jurul său în măsura în care, în structura 

lor determinată, aceste obiecte sunt constituite de 

metodele pe care le aplicăm”3.  

Odată ce ne dăm seama că revoluţia copernicană 

semnifică evidenţierea metodelor prin care obiectul 

                                                 
1 Constantin Noica, Viaţa şi filosofia lui René Descartes, în 

René Descartes, Două tratate filosofice, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1992 p. 42. 
2 Jacqueline Russ (coord.), Istoria filosofiei, III Triumful 

raţiunii,  Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 77. 
3 Idem. 
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ştiinţific este cuprins şi înţeles, pătrundem în 

dimensiunea transcendentalului. 

Nu trebuie să ne imaginăm că esenţa revoluţiei 

copernicane constă în faptul că subiectul filosofic 

tatonează în jurul obiectului său, ci în faptul, 

cartezian, că deţine o metodă şi un scop. Metoda sa 

nu constă în a genera fiziologic momentele 

fundamentale ale ştiinţei, ci în a le descrie. Trebuie 

ca prin metoda descrierii pure, raţiunea să se 

gândească şi să se înţeleagă pe sine, altfel spus ca 

subiectul care filosofează să devină raţiunea însăşi. 

Sursele cunoaşterii noastre nu pot fi, după Kant, 

decât sensibilitatea sau intelectul. “Critica raţiunii 

pure este ca o mare alimentată de două mari torente: 

unul este noua ştiinţă a naturii, celălalt vechea 

ontologie… Critica raţiunii pure este în mod cert o 

teorie a fizicii, dar şi o teorie ca atare a experienţei… 

Ea nu este numai teoria ştiinţei matematice a naturii, 

ci, în aceeaşi măsură, o ontologie”1. 

Kant a fost primul care a afirmat si a încercat sa 

argumenteze ca intelectul îşi extrage principalele 

capabilităţi cognitive din propria organizare 

                                                 
1 Alexandru Boboc, Mircea Flonta, Ilie Pârvu, Radu Pantazi 

(Coordonatori), Immanuel Kant, 200 de ani de la apariţia 
“Criticii raţiunii pure”, Studii,  Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1982, Alexandru Boboc, 
Critica raţiunii pure în “Kantforschung” astăzi, p. 156. 
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funcţională, apriorică, fără a utiliza in cunoaşterea 

legica, categoriala, a naturii, experienţa fenomenală 

oferită de percepţie. Kant a numit 'forme apriorice 

ale sensibilităţii' spaţiul si timpul, el a atribuit 

intelectului si nu percepţiei, formarea 

reprezentărilor generalizate de spaţiu şi timp, 

deasemeni numai raţiunea are capabilitatea de a crea 

conceptul general de cauzalitate. Raţiunea este 

funcţia intelectului, ea nu este o consecinţă a 

dinamicii percepţiei procesate prin asociere. 

 

Am ales, ca mod de tratare, prezentarea concepţiei 

despre intelect a filosofului cu care am cele mai mari 

afinităţi, René Descartes, urmând al compara cu 

ceilalţi doi mari raţionalişti pe care îi am în vedere în 

acest demers, Spinoza şi Leibniz, doar când 

diferenţele dintre ei sunt evidente şi nu se pot trece 

cu vederea.  Mai încolo, Kant va deveni soluţia 

tratării celor două concepte. 

René Descartes este considerat întemeietorul 

filosofiei moderne si al curentului raţionalist, chiar 

daca elemente specifice raţionalismului au apărut şi 

in gândirea unor filosofi anteriori lui Descartes, de 

exemplu Platon. Principala noutate a filosofiei lui 

Descartes consta în modul în care el întemeiază atât 

existenta in general, cât şi cunoaşterea pe 

subiectivitatea individului. Pe fondul unei istorii a 
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filosofiei dominata de teologie, de principiul 

atotputerniciei si autorităţii divine, Descartes 

accentuează autonomia şi capacităţile specifice 

omului, filosofia lui fiind o etapă importantă pe 

calea emancipării umane.  

Descartes porneşte de la nemulţumirea faţă de 

ştiinţa scolasticii suprasaturată de religie şi 

contradictorie. Nesiguranţa şi inutilitatea acestui 

mod de a face ştiinţă trebuiau înlăturate pentru a 

proiecta o nouă ştiinţă a cunoştinţelor clare şi 

distincte, apropiată de matematică, singurul 

domeniu infailibil. Descartes, ca toţi raţionaliştii, a 

avut serioase preocupări în domeniul matematicii, 

fiind creatorul geometriei analitice, ramura 

matematicii care încearcă apropierea calculului 

matematic, al ecuaţiei, de realitatea fizică cea mai 

banală, întinderea. „Matematica este absolut sigură, 

fiindcă mărimile sau cantităţile, obiectul 

matematicii, sunt produse de intelect. Deci, sigure 

sunt numai cantităţile fiindcă decurg din intelect şi 

raţiune, căci în realitatea sensibilă nu întâlnim 

adevăruri matematice; cine zice raţiune, zice 

cantitate, zice siguranţă. Ştiinţa veche se ocupa de 

calităţi obscure; de aceea nu putea să ajungă la o 
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siguranţă nezguduită; ştiinţa nouă este cantitativă, 

este matematică“1. 

Practicată metodic, matematica deprinde spiritul să 

se hrănească cu adevăruri, fiind  vorba de probleme 

care trebuie să fie, la început, simple şi uşoare 

(înţelese prin ele insele). Aceasta înseamnă că, de 

asemenea, că ele trebuie să-l pregătească pentru a 

trata probleme mai dificile. 

Din matematică şi ştiinţele exacte se poate extrage o 

ştiinţă comună, universală, care să fie, mai mult 

decât oricare dintre ştiinţele de până acum, o 

disciplină a spiritului însuşi.  

În afară de cunoscuta îndoială metodică, Descartes 

propune căi sigure de cercetare a informaţiilor 

provenite din experienţă.  

Îndoiala este operaţie organizată a spiritului2. 

Îndoiala priveşte: ceea ce furnizează simţurile 

noastre, ceea ce ne spun ceilalţi oameni, vigilenţa 

raţiunii noastre, chiar cele mai simple operaţii ale 

spiritului nostru, incapacitatea noastră de a discerne, 

starea de veghe şi starea de vis, demonul rău – 

reuşesc să distrugă întreaga noastră certitudine cu 

                                                 
1 Mircea Florian, op. cit., p. 245. 
2 De la capul locului trebuia să facem precizarea că 

raţionaliştii moderni (Descartes, Spinoza, Malebranche, 
Leibniz) gândesc indistinct conceptele de intelect, raţiune, 
spirit.   
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privire la realitatea lumii exterioare şi a corpului 

nostru, ca şi aceea cu privire la efectivitatea celor 

mai abstracte ştiinţe. 

Prin îndoială spiritul a învăţat să se îndepărteze de 

simţuri care, mai înainte îi furnizau credinţele sale 

cele mai tari şi se amestecau, mai mult sau mai puţin 

în toate gândurile sale1. Tot aşa evidenţa, confirmată 

într-un mod nedefinit, a lui Cogito ne dă măsura şi 

etalonul clarităţii şi distincţiei pe care trebuie să le 

obţinem în toate celelalte „percepţii” ale noastre şi 

care ţin2 de faptul că spiritul îi recunoaşte integral 

conţinutul şi implicaţiile. 

Gândind după modelul matematicii metoda constă 

în a porni de la „un număr redus de cunoştinţe, spre 

a putea scoate de aici o serie mai amplă de 

cunoştinţe întemeiate, de tip matematic (aritmetica şi 

geometria)”3. 

Metoda lui Descartes, aşa cum o schiţează regulile, 

este prin excelenţă metoda ideilor clare şi distincte. 

Cu astfel de idei operează spiritul lui Descartes, şi pe 

ele i le dezvăluie lumea sa. 

                                                 
1 Jaqueline Russ (coordonator), op. cit.,  p. 199. 
2 René Descartes, Două tratate filosofice. Meditaţii despre 

filosofia primă, Bucureşti, Răspunsuri la al doilea şir de 
întâmpinări, Editura Humanitas, 1992, p. 322. 
3 C. Noica, op. cit., p. 43.  
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Pe domeniul clarităţii şi distincţiei Leibniz îl va ataca 

dur pe Descartes susţinând că autorul francez 

sprijină celebrul criteriu al adevărului pe dualismul 

dintre res cogitans şi res extensa, dar acest paralelism 

nu este riguros deoarece Descartes „descoperă”, în 

mod nefericit „sediul” sufletului în glanda pineală, 

uitând că dacă sufletul are un sediu, atunci are 

întindere, deci nu mai este un ens cogitans1. Ca şi 

cum n-ar fi fost de ajuns acest lucru, Leibniz 

argumentează că natura sufletului nu poate fi 

cunoscută odată cu existenţa lui2, iar noţiunile de ens 

cogitans şi de corp material nu sunt perfect clare în 

mintea noastră. „Or, se învederează, va repeta 

mereu Leibniz, că claritatea acestor noţiuni este cu 

                                                 
1 Pentru Leibniz sufletul e monada dominantă într-un 

conglomerat de monade care se spaţializează prin repetiţie 
ducând la constituirea unor părţi adică a unei întinderi; dar 
monada dominantă nu se află în acest conglomerat ca ceva 
ce se înscrie în întinderea acestuia precum „pilotul în nava 
sa” după expresia pusă în discuţie de Bruno şi apoi de 
Descartes. 
2 Chiar şi Spinoza credea că cercetarea intelectului este 

primul şi cel mai uşor lucru pe care trebuie să-l facem, 
deoarece cunoaşterea sufletului se produce odată cu 
dovedirea existenţei sale.  
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totul insuficientă, astfel că nu ne e permis să le 

distingem.”1  

Facultăţile noastre intelectuale le avem de la 

Dumnezeu. El a vrut să nu greşească intelectul dacă 

ne folosim de el corect. De aceea, va fi de ajuns să 

ştim şi să veghem – în mod absolut în cercetarea 

adevărului, precum şi atât cât este posibil în 

conduita noastră de viaţă – ca să nu facem nici o 

judecată fără o cunoaştere clară şi distinctă a 

obiectului judecăţii noastre, pentru a fi eliberaţi din 

această privinţă de orice fel de nelinişte.  

Dar pentru aceasta trebuie în mod precis, ca înseşi 

obiectele ştiinţei să nu fie în nici un mod 

transcendente sau preexistente în raport cu puterea 

şi voinţa lui Dumnezeu; trebuie ca acelaşi 

Dumnezeu care a creat spiritele noastre să fi stabilit 

ca atare totalitatea adevărurilor pe care le putem 

cunoaşte – inclusiv, de exemplu, „adevărurile 

eterne” ale matematicii. Că toate „adevărurile 

eterne”, şi în particular legile naturii, au fost stabilite 

de Dumnezeu; că ele „depind de el în întregime, tot 

aşa ca şi restul creaturilor” şi că Dumnezeu a 

imprimat noţiunile în spiritul nostru unde le sunt 

ingeitae, înnăscute: această dublă teză nu ocupă în 

                                                 
1 Dan Bădărău, G.W. Leibniz, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1966, p.123. 
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expunerile clasice ale metafizicii carteziene decât un 

loc discret1. Ea a aparţinut totuşi celui mai vechi 

program al meditaţiilor metafizice ale lui Descartes 

(cf. Scrisoare către Mersenne, din 15 aprilie 1630). 

Oricine vrea să vorbească despre Dumnezeu în mod 

demn nu va trebui să sustragă absolut nimic infinitei 

sale puteri: nu va trebui să spunem niciodată despre 

un lucru că este imposibil pentru Dumnezeu. 

Crearea liberă a adevărurilor eterne şi a legilor 

naturii este o urmare imediată a acestei puteri 

infinite. Iar dacă aceasta este o dificultate pentru 

intelectul nostru, care nu înţelege cum a putut face 

Dumnezeu cutare sau cutare lucru pe care îl 

considerăm absolut imposibil, motivul este că însăşi 

această putere, pe care el o concepe în mod clar şi 

distinct ca infinită, este în acelaşi timp ceea ce 

trebuie să rămână incomprehensibil. 

Lucrurile sunt compuse din naturi simple, iar ceea 

ce pare compus se reduce la acestea. Nu interesează 

decât naturile simple pur corporale: întinderea, 

figura, mişcarea situaţia, numărul, durata. Totul, în 

lumea fizică, se poate reduce şi explica prin cele 

enumerate. Metoda corectă presupune avansarea 

                                                 
1 René Descartes, op. cit., Răspunsuri la al cincilea şir de 

întâmpinări, e, 1, p.357-358 şi Răspunsuri la al şaselea şir de 
întâmpinări, 6, p. 364. 
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pas cu pas de la simplu la complex, înseamnă a 

distinge din realitatea complexă părţi cu naturi 

simple cărora le vom înţelege noţiunile separat, iar, 

în final, când naturile simple sunt înţelese deplin, 

putem recompune realitatea eliminând, astfel, 

eroarea1.  

Aritmetica şi geometria propun spiritului probleme 

„înţelese perfect”, în care „nu căutăm nimic mai 

mult decât ceea ce se poate deduce din datele 

problemei”2. Problemele imperfecte, de fizică, 

trebuie reduse la cele „perfecte” şi apoi rezolvate. 

Dintr-o scrisoare către Mersenne din 27 iul. 1638, 

unde Descartes scria: „fizica mea nu este altceva 

decât geometrie” ne întărim convingerea că pentru 

raţionalişti totul se poate matematiza, că metoda 

matematică este singura pe care intelectul nu o 

respinge. Încrederea în matematică este atât de 

mare, încât Descartes va propune în Reguli utile şi 

                                                 
1 Vezi şi Spinoza, Tratatul despre îndreptarea intelectului 

comparativ cu Regula a XII din Reguli utile şi clare pentru 
îndrumarea minţii în cercetarea adevărului, (R. Descartes), care 
distinge mai subtil între obiect şi concept, sugerând 
divizarea a ceea ce se află în intelect în noţiuni cât mai 
simple ce se vor înţelege separate unele de altele, mult mai 
uşor. 
2 René Descartes, Reguli utile şi clare pentru îndrumarea minţii 

în cercetarea adevărului, (Regula XII), Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1964, p. 60.  
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clare pentru îndrumarea minţii în cercetarea adevărului 

ca, în demonstraţiile ştiinţifice, termenii simpli să fie 

înlocuiţi (mai ales relaţiile noastre de comparaţie), 

prin linii sau notaţii matematice. Fără a face pasul 

spre formalizare, Descartes îl anunţă astfel. Metoda 

este gândită, de filosoful francez, deopotrivă ca un 

instrument de înţelegere, dar şi ca unul de invenţie. 

Metoda este ştiinţă, iar „orice ştiinţă înseamnă 

cunoaştere sigură şi evidentă”1. 

Cu toată aversiunea, a cărei manifestare îi scapă 

uneori lui Leibniz faţă de R. Descartes, aici  sunt pe 

aproximativ aceeaşi poziţie, filosoful german 

continuându-i intenţiile celui francez. Disertatio de 

Arte Combinatoria şi alte scrieri ulterioare aveau 

intenţia ambiţioasă de a crea o limbă universală 

compusă din simboluri riguroase care,  înlocuind 

raţionamentul, ar reduce demonstraţia la calcul 

oarecum de tip algebric numit de Leibniz calculus 

ratiocinator. „Aşa numita „caracteristică universală” 

a lui Leibniz ar fi până la un punct o matematică 

generală care s-ar aplica întregului domeniu al 

filosofiei (pe baza ei s-ar dovedi cu cea mai mare 

rigoare până şi existenţa lui Dumnezeu). Dar, dintr-

un alt punct de vedere, veritabila „combinatorie” 

                                                 
1 Idem, Două tratate filosofice. Reguli de îndrumare a minţii, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 139. 
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nu-i o simplă extensiune a algebrei, a simbolisticii 

matematice de uz curent, ea presupune invenţia 

unui sistem de semne cu totul nou, ea implică 

constituirea unei limbi universale care ar reprezenta 

un fel de alfabet al ideilor noastre (…)”1. 

 

 

2. Cum funcţionează intelectul? 

 

Pentru a înţelege modul în care funcţionează 

intelectul la raţionalişti, în cazul nostru – Descartes, 

propun un drum invers decât cel adoptat de 

gânditorul în cauză, adică dinspre concepţia despre 

om şi ontologie, spre gnoseologie. La raţionalişti 

„viaţa simţurilor e separată de viaţa intelectului 

printr-o prăpastie largă şi de netrecut. Cunoaşterea 

şi adevărul aparţin unei ordini transcendentale”2 (în 

cazul raţionaliştilor conceptul de transcendental 

trebuie înţeles în sensul definit de I. Kant, adică nu 

face obiectul vreunei experienţe sensibile, 

aparţinând doar cunoaşterii prin categoriilor 

apriorice). 

                                                 
1 Dan Bădărău, op. cit. p. 83-84. 
2 Ernst Cassirer, Eseu despre om, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1994, p. 13. 
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Descartes abordează problema centrală a naturii 

omului şi formulează celebra lui concepţie dualistă 

potrivit căreia omul este alcătuit din trup şi din 

suflet, care sunt însă două substanţe diferite, cu totul 

străine una de alta. Cele două substanţe sunt 

independente una de alta şi, pentru a înţelege ce este 

una din ele, nu avem nevoie să ştim ce este cealaltă. 

Totuşi, cele două substanţe formează un tot 

compact, un singur lucru în fiinţa umană, ca şi cum 

sufletul s-ar confunda cu trupul. „Natura mai arată , 

prin aceste simţiri de durere, foame, sete ş.a.m.d., că 

eu nu sunt doar de faţă, prin raport cu corpul meu, 

precum e corăbierul în corabie, ci îi sunt legat în chip 

cât se poate de strâns şi ca şi cum am fi confundaţi, 

astfel încât alcătuiesc un singur lucru împreună cu 

el. Căci, altminteri, atunci când trupul e vătămat, eu 

care nu sunt decât fiinţă cugetătoare, n-aş simţi 

durerea, ci aş percepe acea vătămare doar prin 

intelect…”1. Dar interacţiunea dintre suflet şi trup 

nu este o relaţie de dependenţă sau de cauzalitate 

totală. Esenţa omului rămâne gândirea. „Dar ce sunt 

prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce este aceasta? 

Unul ce se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, 

vroieşte, nu vroieşte, totodată imaginează şi simte”2. 

                                                 
1 René Descartes, op. cit. p. 294. 
2 Ibidem,  p. 255. 
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De la Platon încoace a devenit tradiţie confundarea 

(am putea spune de bun augur) a sufletului cu 

raţiunea, din acest motiv sufletul devenind raţional. 

Prin suflet, raţionalistul înţelege deodată mai multe 

facultăţi: intelectul (de activitatea căruia ţin 

imaginaţia şi simţirea), voinţa (de care ţin afirmaţia, 

negaţia şi deci, judecata, dar şi dorinţa şi aversiunea) 

pe care le poate îndeplini fără a apela la un corp şi 

aceea pe care o avem despre corpul nostru ca lucru 

întins, ale cărui principale modificări sunt de figură 

şi de mişcare. De aici rezultă cele două concepte care 

par simetrice: gândirea şi întinderea. Aceste 

concepte vor fi conceptele a două substanţe, dintre 

care fiecare ni se face cunoscută printr-un atribut 

principal (gândirea pentru una, întinderea pentru 

cealaltă) la care se raportează diferite moduri 

(intelecţie, voliţie etc., de o parte; figură şi mişcare 

de cealaltă). Astfel, voinţa intelectul, pasiunile, 

senzaţiile sunt pe aceeaşi treaptă a sufletului, nu 

sunt rupte de intelect, constituind moduri ale 

gândirii cu aceleaşi drepturi ca şi ale inteligenţei. 

Gândirea caracterizează sufletul, şi nu trupul 

omului, astfel încât se poate spune că omul este 

totuna cu sufletul său şi că, într-un anumit fel, el nu 

este trupul său, deşi este foarte legat de acesta. 

Noţiunea de suflet e luată de obicei într-un înţeles 

nu prea limpede, cuprinzând atât principiile vieţii, 
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cât şi pe cele ale activităţii spiritului. De aceea 

autorul a preferat să întrebuinţeze cuvântul spirit ca 

exprimând forma principală a omului. Iar spiritul nu 

trebuie luat ca o parte a sufletului ci ca un întreg 

cugetător1.  „Într-adevăr, până acum nu recunosc că 

se află nimic altceva în mine, în afară de spirit”2. 

Spiritul (intelectul, mintea) are o conştiinţă perfectă 

şi clară a propriei sale naturi sau esenţe, a evidenţei 

lui Dumnezeu şi a lumii. Sistemul metafizic 

cartezian porneşte de la conştiinţa indubitabilă a 

subiectului privind propria sa existenţă, identitatea 

fundamentală a spiritului cu sine. Nu întotdeauna 

gânditorii s-au aplecat asupra spiritului spre a vedea 

măsura acestuia şi mijloacele sale de cunoaştere; 

prea adesea ei s-au orientat mai degrabă spre obiect, 

pierzându-se în mulţimea lucrurilor de cunoscut, 

unde nu se pot găsi întreguri, dacă nu se cunoaşte că 

actele noastre de cunoaştere ele însele ţin de un 

întreg, de o unitate care este spiritul. Descartes are 

acest merit, filosofii timpului său, mai ales urmaşii, 

                                                 
1 Ceea ce este nou în epocă şi meritoriu pentru Descartes 

este recunoaşterea importanţei creierului în procesul 
cunoaşterii. Creierului i se recunoaşte capacitatea perceptivă 
şi imaginativă, însă „nu e de folos în actele intelectului pur”  (Al 
cincilea şir de întâmpinări, R.7, op. cit., p. 353). Spiritul nu 
poate lucra însă deosebit de creier. 
2 René Descartes, op. cit. p. 258. 
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i-l vor certifica, recunoscându-se ca aparţinând 

familiei cartezienilor. 

Postularea gândirii ca esenţa a omului are doua 

dimensiuni principale, una ontologica şi alta 

gnoseologica. Pe de alta parte, gândirea (sau sufletul 

caracterizat de gândire) în calitatea ei de substanţă 

autonomă, independentă devine temeiul întregii 

existente, chiar dacă celebrul dicton: „Gândesc, deci 

exist” este formulat la persoana I.  Deşi Descartes se 

exprima adesea in termeni teologici şi preia idei şi 

argumente teologice, gândirea lui reprezintă o 

ruptura majoră faţă de modul în care fiinţa umană 

este prezentată în teologia creştină, ca o existenţă 

subsumată existenţei divine, supusă în totalitate 

normelor de origine divină.  

În plan gnoseologic, gândirea ca esenţa a omului 

întemeiază posibilitatea şi certitudinea cunoaşterii. 

Gândirea sau conştiinţa de sine este cea care 

generează evidenţa principiului „Gândesc, deci exist” 

ca axiomă a întregii filosofii carteziene, principiu al 

cărui adevăr este indubitabil. La nivelul conştiinţei 

de sine se plasează acea „percepţie clară şi distinctă” 

invocată de Descartes ca sursă a certitudinii 

primului principiu al filosofiei sale.  

Pentru Spinoza, considerat creatorul unui 

cartezianism exacerbat, sufletul este o „parte a 
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intelectului infinit al lui Dumnezeu”1 deci prin ideile 

sufletului Dumnezeu cunoaşte lucrurile. Sufletul şi 

corpul nu sunt de fapt decât unul şi acelaşi lucru 

„care este conceput când sub aspectul gândirii, când 

sub acela al întinderii”2.  Sufletul omului poate face 

puţin: nu are putere asupra corpului, nici voinţă 

liberă şi nu acţionează decât potrivit cu ideile pe care 

le are – care cuprind afirmaţie şi negaţie, şi astfel 

sunt ceea ce acţionează în el, mult mai degrabă decât 

acel ce după care el acţionează. 

În metafizica modernă realitatea în sine nu e 

despărţită de aparenţă, ci e doar latura ei 

neperceptibilă, inteligibilă. „Fenomenul e o realitate 

secundară, însă nu cu totul opusă  realităţii prime, ci 

numai un aspect al acesteia, şi anume nu un aspect 

pentru noi, ci în sine”3. În noua metafizică, la 

Descartes şi Spinoza, substanţele şi modurile nu 

constituie două lumi separate (ca în dualismul 

platonician) ci două straturi ale aceleiaşi lumi cu 

precizarea că substanţa scapă simţurilor fiind însă 

accesibilă gândirii. Metoda noii metafizici este strict 

                                                 
1 Spinoza, Etica, Bucureşti, Editura Antet XX Press, 1993, p. 

47. 
2 Ibidem, p. 86. 
3 Mircea Florian, Metafizica şi problematica ei, Bucureşti, Soc. 

Romana de filosofie, 1932, p. 21. 
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raţională, apriori, deductivă după modelul 

matematicii. Dacă metafizica antică era o metafizica 

a obiectului, care trimitea în mod direct la un 

transcendent aflat în afara existentei individuale, 

odată cu Descartes, metafizica se raportează la 

conştiinţă şi la activitatea reflexiva a acesteia. Pentru 

Descartes, ceea ce nu are o existenţă veritabilă este, 

în continuare, fenomenul, sensibilul, întocmai ca şi 

pentru grec, dar asta nu datorita neîncetatei deveniri 

şi transformări, ci fiindcă fenomenul depinde de 

subiect.  

Ideea potrivit căreia prin Descartes are loc o 

schimbare de direcţie în metafizică, aceasta 

devenind o metafizica a subiectului o întâlnim şi la 

L. Brunschvicg în lucrarea sa despre Descartes. 

„Pentru a ajunge la Dumnezeu, scrie Brunschvicg, 

omul nu are nevoie să facă recurs la natură, la ceva 

aflat în afara sa. Dumnezeul lui Descartes nu este 

dincolo, ci în ceea ce are omul mai profund, 

Dumnezeu este imanent Cogito-ului”1.  

Pe cât de sigură este existenţa la nivel spiritual, care 

este direct dată la nivelul conştiinţei, pe atât de 

problematică este realitatea „substanţei corporale”, 

considera M. Florian. În lumea corporală numai ceea 

ce este spaţial, cantitativ este real; corpul ţine de res 

                                                 
1 Leon Brunschvicg, op.cit. p. 34. 
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extensa. Iar clar şi distinct (mărci ale existenţei 

obiective) în lumea materială nu sunt concepute 

decât întinderea, forma şi mişcarea. Informaţia data 

de simţuri este confuză şi schimbătoare; ea are 

existenţă doar la nivelul senzaţiilor – este subiectivă. 

Singura certitudine o obţinem pe calea gândirii. 

Existenţa mea ca gândire este un adevăr 

neîndoielnic. Raţiunea există cu necesitate câtă 

vreme ea gândeşte. „Spiritul  nostru este aşa 

construit, încât socoteşte ca adevărat tot ce este clar 

şi distinct, adică orice idee care se bucură de 

caracterul acelui Cogito”1. 

Evoluţia filosofiei moderne dovedeşte însă ca Cogito 

- ul cartezian din care se deducea direct existenta lui 

Dumnezeu şi indirect posibilitatea mecanicii, este un 

aliat primejdios pentru metafizica. „După Descartes, 

filosofia modernă alunecă irezistibil, ca pe o pantă 

abruptă, spre idealismul epistemologic, aşadar, spre 

reducerea oricărei existente la conţinuturi de 

conştiinţă, la simple modificări ale gândirii sau 

subiectului. Cogito garantează în mod consecvent 

numai propria gândire şi conţinuturile ei imanente: 

                                                 
1 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1992, p. 249. 



60 

 

tot ce e transcendent conştiinţei (Dumnezeu, suflet, 

corp) e sau problematic sau inexistent”1.  

Pentru noua ştiinţă (deosebita de cea tradiţionala, 

structurată metafizic) fundamentul explicativ se afla 

chiar în lumea care trebuie explicata prin el; 

imanenţa cauzei explicative e condiţia necesara unei 

explicaţii pertinente.  

Între Regulae lui Descartes şi Tratatul despre reforma 

intelectului există în ciuda asemănărilor (şi una şi alta 

sunt prima lucrare a autorilor şi ambele au rămas 

neterminate2), o deosebire evidentă. Cercetarea 

carteziană a metodei a ţintit mai întâi să procure 

spiritului, cu o anumită neutralitate tehnică şi în 

afară de orice proiect filosofic determinat, o perfectă 

siguranţă în rezolvarea a tot felul de probleme. La 

Spinoza, dimpotrivă, aşa cum stă mărturie un fel de 

autobiografie spirituală cu care se deschide Tratatul, 

problema mântuirii sufletului, a sănătăţii lui şi a 

fericirii lui ocupă primul plan; iar această mântuire 

este aşteptată de la o cunoaştere determinată, care va 

fi aceea „a însuşirii spiritului de a fi unit cu întreaga 

                                                 
1 Idem, Metafizica şi problematica ei, p.12. 
2 Acelaşi lucru l-am putea spune şi despre Noile eseuri ale lui 

Leibniz, care a renunţat să le publice din delicateţă faţă de 
adversarul său Locke, deoarece acesta a murit, lucrarea 
filosofului german apărând după 50  ani de la moartea lui. 
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natură”1. A defini forma acestei cunoaşteri care 

convine „perfecţiunii naturii umane” şi a căuta cum 

poate fi constituită în spirit o perfectă imagine a 

naturii: acestea au fost, aşadar, de la bun început, 

obiectele privilegiate ale reflecţiei spinoziste. Nu 

vom şti ce înseamnă a cunoaşte, reflectăm degeaba 

la metodă şi reguli, dacă nu cunoaştem, mai întâi, 

ceva. Pentru a cunoaşte perfecţiunea vieţii omului, 

trebuie să cunoaştem natura umană; pentru a 

cunoaşte natura umană, trebuie să cunoaştem natura 

în general; pentru a cunoaşte natura în general, 

trebuie să avem o cunoaşterea adecvată a naturii 

divine. Omul este o parte a naturii (Dumnezeu), nu 

un „imperiu în imperiu”, nu este nici substanţă, nici 

un compus de substanţe, nu e subiect al unei voinţe 

libere, ci este „un mod care exprimă esenţa lui 

Dumnezeu, în măsura în care îl considerăm un lucru 

întins, într-o manieră precisă şi determinată”2. La fel 

şi cu sufletul: nu este substanţă, ci mod care exprimă 

determinat esenţa lui Dumnezeu, considerat ca lucru 

gânditor, este o anumită idee dată în Dumnezeu, 

este ideea unui „lucru singular existent în act” care 

nu va putea fi decât un corp omenesc: „obiectul 

                                                 
1 Spinoza, Tratat despre reforma intelectului, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, p. 10. 
2 Idem, Etica, Bucureşti, Editura Antet XX Press, p. 39. 
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sufletului nostru este corpul existent şi nimic 

altceva”.  

Complet sprijinite pe metafizică, epistemologiile 

carteziene scapă cu greu cercului vicios al 

întemeierii ontologiei pe subiectivitatea intelectuală 

a individului şi întemeierea individului (evident şi a 

intelectului său) pe entitatea ontologica a lui 

Dumnezeu. De la Dumnezeu avem facultăţile 

noastre intelectuale. El a vrut să nu greşească 

intelectul dacă ne folosim de el corect. Va fi de ajuns 

să ştim şi să veghem – în mod absolut în cercetarea 

adevărului, precum şi atât cât este posibil în 

conduita noastră de viaţă – ca să nu facem nici o 

judecată fără o cunoaştere clară şi distinctă a 

obiectului judecăţii noastre, pentru a fi eliberaţi din 

această privinţă de orice fel de nelinişte. Dumnezeu 

trebuie să vegheze atent la ceea ce înseamnă ştiinţă 

ca nimic să nu fie în afara sa, el stabileşte marginile 

ştiinţei şi ale puterii noastre de înţelegere. 

Dumnezeu a stabilit ceea ce trebuie să ştim şi noi ne-

am născut cu structuri mentale care sunt noţiuni 

înnăscute. Când se afirmă că o idee ne e înnăscută 

sau e întipărită în cugetul nostru, nu se înţelege că e 

necontenit prezentă în cuget, ci doar că avem în noi 
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înşine facultatea de a o produce1. Dumnezeu 

stabileşte naturii şi omului legi şi limite prin infinita 

sa libertate de voinţă. Pentru el este indiferent care 

sunt acestea. Pentru om însă este de mare 

importanţă să-şi adapteze intelectul la Dumnezeu 

pentru a-i cunoaşte lucrarea, a o considera bună şi a 

nu se abate de la ea2. Există trei feluri de idei care ne 

pot veni: 1. adventice – par a veni de la simţuri, fără 

consimţământul meu; 2. factice – confecţionate de 

spiritul meu; 3. înnăscute – ideea despre mine 

însumi ca spirit şi ideea de Dumnezeu. 

Leibniz face observaţia critică la adresa lui Descartes 

referitor la ideile de spaţiu, materie şi suflet, pe care 

acesta le consideră înnăscute. Toate cunoştinţele 

omeneşti îşi au prima lor origine în datele simţurilor, 

dar acestea nu pot veni în intelect ca pe o tabula rasa 

pentru că ar însemna că în noi există facultăţi vide, 

                                                 
1 Constantin Noica face remarca într-o notă la  Al treilea şir de 

întâmpinări, R.10 în René Descartes, Două tratate filosofice,  p. 
330 că nu e vorba de idei gata făcute, cât de facultăţi 
(inneism). La fel, Leibniz va susţine în Noi eseuri, contra lui 
Locke, că înnăscute nu sunt ideile, ci facultăţile – cu 
precizarea originală însă că facultăţile sunt adevărate 
dispoziţii, adevărate preformări. 
2 Dacă Descartes ar fi adoptat teza indiferenţei de alegere a 

lui Dumnezeu, Leibniz a dezvoltat teza finalităţii în alegerea 
divină ajungând la ideea celei mai bune dintre toate lumile 
posibile, pentru că Dumnezeu nu putea greşi.  
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facultăţi în afară de orice act. Lui Leibniz i se pare o 

imposibilitate existenţa unei facultăţi doar în 

potenţă, niciodată desăvârşită în vreun act.  

Experienţa nu face decât să îndrepte intelectul spre 

anume cugetări şi să ia în seamă ideile care deja sunt 

în noi. Unele dintre aceste idei nu s-ar fi actualizat 

niciodată fără mărturia simţurilor, cu toate că nu au 

nimic sensibil. Acest lucru lămureşte pe deplin o 

formulare sibilină care apare în Noi eseuri: „simţurile 

procură materialul reflecţiilor noastre şi nici nu ne-

am putea gândi măcar că există o gândire, dacă nu 

ne-am putea gândi la alte lucruri, anume la lucrurile 

particulare pe care ni le procură simţurile”1. Astfel, a 

cunoaşte natura lucrurilor este sinonim cu a 

cunoaşte natura intelectului nostru şi a ideilor sale 

înnăscute. În acest sens se poate interpreta axioma că 

nimic nu este în intelect care să nu vină din simţuri, în 

afară de însuşi intelectul. Cu puţine deosebiri l-am 

putea situa şi pe Spinoza pe acelaşi plan de idei. În 

Tratat acesta afirmase că metoda perfectă de 

cunoaştere poate fi stăpânită numai dacă intelectul 

se autocunoaşte, iar „mintea se cunoaşte cu atât mai 

bine cu cât cunoaşte mai multe din natură”2. 

                                                 
1 Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Prefaţa, preluat 

din D. Bădărău, op. cit, p.205. 
2 Spinoza, op. cit., p. 20. 
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Curând Leibniz o să-şi modifice vederile deosebind 

adevărurile raţionale de adevărurile factice, şi 

considerând ca adevăruri înnăscute doar pe primele 

care nu datorează nimic experienţei, în opoziţie cu 

celelalte care depind de înşiruirea faptelor observate, 

lipsite de necesitate metafizică şi supuse întâmplării, 

rezultând dintr-o cunoaştere empirică a lucrurilor. 

Indiferent de natura adevărurilor, necesare sau 

factice, toate se supun principiilor logicii, cele trei ale 

logicii aristotelice (principiul identităţii, al 

noncontradicţiei şi al terţului exclus) şi al patrulea, 

adăugat de autorul sistemului armoniei prestabilite, 

principiul raţiunii suficiente. Leibniz precizează că 

adesea intelectul nostru nu poate sau nu ştie să 

aplice acest principiu, sigur este însă, că nimic nu se 

întâmplă în lume fără rost şi fără să aibă un 

fundament. „Raţiunea suficientă trebuie să se 

găsească şi în adevărurile contingente sau de fapt, 

adică în şirul lucrurilor răspândite în universul 

creaturilor, unde fragmentarea în temeiuri 

particulare ar putea duce la o detaliere fără limită, 

datorită imensei varietăţi a lucrurilor din natură şi 

diviziunii corpurilor la infinit.”1 Natura ne-a dotat 

însă, cu adevăruri înnăscute pentru că aceste sunt 

                                                 
1 Leibniz, Monadologia, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, 

p. 64. 
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mijlocul de a ajunge la raţiunile faptelor şi la 

cunoaşterea actuală a adevărurilor necesare în 

ştiinţele demonstrative.  

Spinoza proclamă cunoaşterea raţională complet 

independentă de cea senzorială. Intelectul cuprinde, 

ca pe un gen superior de cunoaştere, intuiţia. 

Spinoza reproduce concepţia lui Descartes despre 

intuiţie1. Ea nu este opusă intelectului, ci este doar 

manifestarea superioară a capacităţii omului de a 

gândi. Intuiţia se întemeiază pe acea metodă de 

percepţie cu ajutorul căreia “lucrul este perceput 

exclusiv prin esenţa sa sau prin cunoaşterea cauzei 

sale celei mai apropiate” (Tratatul despre îndreptarea 

intelectului).  

Până la un punct, filosofiile întemeiate pe Cogito şi 

autoevidenţa de sine sunt solipsiste şi numai prin 

artificiu „inventează” lucrul exterior. Descartes se 

salvează prin deducerea lui Dumnezeu din Cogito, 

iar Spinoza prin paralelismul psihofizic şi 

determinism. Leibniz este antisolipsist şi recunoaşte, 

din comoditate sau pentru a nu brusca bunul simţ şi 

morala, că există ceva ce ne este exterior. Dumnezeu 

n-ar fi avut nici un temei să mă creeze doar pe mine, 

cum crede Descartes în prima instanţă, într-o lume 

                                                 
1 Istoria Filozofiei,vol. I,  Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, p. 

357.  
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de umbre controlată de un geniu rău care îşi 

propune să mă tot înşele. Obiectul exterior este 

cunoscut de subiectul perceptiv. Ceea ce este distinct 

la filosoful din Hanovra este negarea oricărei acţiuni 

a obiectului perceput asupra subiectului care 

percepe, admiterea posibilităţii cunoaşterii cu toate 

că neagă orice relaţie cauzală în actul cunoaşterii 

prin explicaţia că subiectul conţine în noţiunea sa 

toate stările pe care le va cunoaşte, care se 

actualizează în faţa obiectului cunoaşterii. 

Pentru toţi raţionaliştii esenţa fiecărui lucru, esenţa 

universală a tuturor lucrurilor – ca însuşire internă, 

neschimbătoare – care afirmă existenţa lor, este 

substanţa. La Descartes există două substanţe: 

gândirea şi întinderea, ce vor deveni atribute 

cognoscibile ale unei singure substanţe Deus sive 

natura, la Spinoza, iar la Leibniz substanţa este 

monada, monadele fiind infinite ca număr. 

Cunoaşterea raţională operează cu noţiuni generale 

care exprimă esenţa atributelor substanţei. 

Cunoaşterea intuitivă doar este în stare să înţeleagă 

nemijlocit substanţa, a cărei noţiune este tot atât de 

proprie oamenilor şi tot atât de independentă de 

experienţă, cum se întâmplă cu noţiunile generale. 

„Prin idee nu se înţelege imagine. Expresia de idee 

nu e luată decât drept ce e conceput imediat de către 
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spirit”1. Caracterul de idee îl dă deci conştiinţa care 

însoţeşte un act sufletesc. Ideile luate în ele însele nu 

sunt decât forme, neavând nici o alcătuire materială. 

Dar ele pot da judecăţii materia ori prilejul să 

greşească, şi în acest înţeles unele pot fi numite false 

din punct de vedere material. Descartes recunoaşte 

aici că falsitatea propriu-zisă nu poate sălăşui decât 

în judecăţi. Materialitatea ideii înfăţişează doar 

capacitatea ei de a fi conţinut al unei judecăţi 

posibile. Numai judecata pune eroarea în lumină; în 

judecată întâlnim doi termeni (intelectul şi voinţa). 

Ceea ce supără e că voinţa nu are caracter logic, ci 

este o facultate psihologică. Totuşi, libertatea voinţei 

nu înseamnă indiferenţa ei. Noi nu încuviinţăm 

nimic fără să vrem; ci intelectul, încredinţându-se de 

adevărul unui lucru, îndeamnă voinţa să-şi dea 

adeziunea. Deci şi de astă dată, voinţa aderă nu din 

indiferenţă, ci pentru că i se arată ce poate sau 

trebuie ea să admită. La Descartes există liberul 

arbitru2, la Spinoza nu. La gânditorul olandez 

eroarea este produsă de imaginaţie, este o 

cunoaştere a lucrurilor prin afectarea corpului. 

                                                 
1 R. Descartes, Două tratate filosofice, p. 328.  
2 În Med. IV Descartes recunoaşte existenţa liberului arbitru 

cu privire la voinţă şi faptul că voinţa e mai întinsă decât 
intelectul – sursa erorilor. 
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Aceste cunoştinţe sunt produse o parte de intelect şi 

o parte de simţuri şi sunt, de multe ori, neadecvate, 

nesigure din cauza simţurilor pentru că intelectul nu 

greşeşte.  Leibniz operează o răsturnare de situaţie 

neaşteptată la un raţionalist, dar care îl apropie de 

Descartes: eroarea aparţine judecăţii şi intelectului1. 

Perfecţiunea divină exclude corporalitatea. Natura 

intelectuală în general „considerată fără limitaţie, ne 

reprezintă pe Dumnezeu”2. Percepţiile simţurilor 

noastre sunt cele mai confuze cunoştinţe (culoare, 

căldură, miros etc.). Ele apar prin procesul, numit de 

Descartes,  instituirea naturii, adică unirea trupului 

cu sufletului de către Dumnezeu în om. Ele au rol de 

adaptare, nu neapărat caracter cognitiv.  

Doar intelectul e în stare să dea cunoştinţe; însă la 

rândul său el poate fi ajutat sau împiedicat în 

acţiunea sa de trei alte facultăţi, anume imaginaţia, 

sensibilitatea şi memoria.  

                                                 
1 Faţă de părintele raţionalismului Leibniz ia distanţă prin 

fundamentarea ontologică a adevărului şi erorii. Fiecare 
monadă are o perspectivă asupra lumii sădită în ea de 
Dumnezeu, doar monada divină văzând totul cu toată 
claritatea. Însuşirile foarte diferite ale monadelor conduc la 
feluri infinite de a percepe lumea. Percepţiile clare, distincte, 
adecvate şi intuitive care aparţin diverselor monade, deci şi 
omului, sunt o parte a vederii lui Dumnezeu şi nu pot înşela, 
cum nu-l înşeală nici percepţia totală pe Dumnezeu. 
2 R. Descartes, op. cit., p. 321.  
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Naturile pe care le numim compuse, notează 

Descartes,  ne sunt cunoscute fie pentru că le 

experimentăm ca atare, fie pentru că le compunem 

noi înşine1. Nu ne putem înşela decât dacă lucrurile 

pe care le socotim alcătuite în ele însele sunt de fapt 

alcătuite, într-un fel oarecare, de noi înşine. „Toată 

ştiinţa omului constă doar în a vedea lămurit chipul 

în care se potrivesc naturile acestea simple spre a 

alcătui împreună celelalte structuri”2.  

Înseşi corpurile nu le percep în definitiv prin simţuri 

ori prin facultatea imaginaţiei, ci doar prin intelect, 

nici nu sunt prinse cu mintea prin aceea că sunt 

pipăite sau văzute, ci doar prin faptul că sunt 

înţelese, ştiu că nimic nu poate fi perceput mai lesne 

de mine, sau mai evident, decât spiritul meu. 

Acolo unde a fost vorba de „spirit”, „intelect” etc. nu 

s-a înţeles o simplă facultate, ci înseşi lucrurile 

înzestrate cu facultatea de a gândi3.   

În sfârşit Descartes ne oferă modul de formare a 

imaginii perceptive în răspunsul al nouălea la  Al 

şaselea şir de întâmpinări:  „Un obiect exterior căzut 

                                                 
1 Se observă caracterul când activ, când pasiv al intelectului 

cartezian. 
2 R. Descartes, op. cit., p. 193. 
3 Se face identitatea dintre spirit şi intelect, aici la nivel 

metafizic. 
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sub simţurile noastre iscă, în primul rând, o anumită 

mişcare în creier – mişcare pe care o avem în comun 

cu celelalte vieţuitoare: ne dă, apoi, prin faptul că 

spiritul e întovărăşit corpului, o anumită senzaţie; 

iar abia în al treilea rând şi cu ajutorul intelectului 

atribuim această senzaţie lucrului din afara noastră. 

Dar intelectul îşi poate corecta judecăţile anterioare. 

Şi de aceea când spunem că siguranţa intelectului e 

mai mare decât cea a simţurilor, nu se înţelege decât 

că judecăţile făcute în urmă sunt mai sigure decât 

cele făcute la o vârstă fragedă sau pe temeiul unor 

observaţii restrânse. În acest înţeles intelectul e cel 

care îndreaptă greşeala simţurilor”1. 

În Regula a treia2, Descartes arată că mijloacele de 

cunoaştere ale minţii omului sunt două: intuiţia şi 

deducţia. Intuiţia este „aflarea de către inteligenţa 

pură şi adâncită în sine a unui concept într-atât de 

simplu şi de definit, încât să nu mai rămână cu 

desăvârşire nici o îndoială asupra lucrului pe care-l 

înţelegem”3.  

Deducţia nu este, cum o va spune în repetate 

rânduri, decât o înlănţuire de intuiţii, spre a ajunge, 

pe cale mijlocită , la o cunoştinţă ce nu era lămurită 

                                                 
1 R. Descartes, op. cit., p. 365-366. 
2 Idem, Reguli de îndrumare a minţii, p. 142. 
3 Ibidem, p. 144. 
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de la început pe cale nemijlocită. Prin urmare, la toţi 

raţionaliştii, singura modalitate a cunoaşterii este tot 

intuiţia, deoarece, în enumerarea care constituie 

deducţia, siguranţa fiecărui termen, deci a întregului 

lanţ de termeni, care duce la o dovadă, intuiţia 

exactă a fiecărui inel în parte e cea care dă garanţia 

de exactitate a întregului. 

Rămâne doar să găsim calea cea bună de folosire a 

minţii noastre, de aflare a mijloacelor de cunoaştere 

pe care le posedăm. Intuiţia află în tot felul de 

lucruri elementul care este mai simplu dintre toate şi 

din care se pot deduce, într-un fel sau altul, toate 

celelalte şi ajunge astfel la ceea ce Descartes numeşte 

natură simplă. E lesne de bănuit, acum, că folosirea 

naturii simple pe care spiritul trebuie să o atingă 

prin intuiţie, se face în sensul că, pornind de la ea, 

mintea noastră poate da, prin înşiruire, prin 

enumerare, aşadar prin deducţie1, socoteală de 

chestiunile mai complexe în care numărul termenilor 

este mai mare. Alegerea punctului de plecare trebuie 

făcută cu luare aminte. De pildă, spune autorul, în 

cazul „cel mai nobil dintre toate”, când cineva şi-ar 

lua ca temă să cerceteze care sunt adevărurile ce pot 

fi recunoscute numai cu ajutorul raţiunii omeneşti, 

în acel caz, pe temeiul regulilor arătate, se va stabili 

                                                 
1 Descartes confundă deducţia cu inducţia 
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că nu se poate cunoaşte nimic înaintea intelectului 

(Nihil est in intellectu quod non prius (antea) fuerit in 

sensu, nisi ipse intelectus -  va spune Leibniz gândind 

la fel în lupta cu conceptul antiinneist de tabula rasa), 

şi de aici va trebui să pornească orice fel de 

cercetare. De aceea „e bine, înainte de a ne aşterne 

pe cunoaştere amănunţită a lucrurilor, să fi cercetat 

stăruitor, o dată în viaţă, care sunt felurile de 

cunoaştere ce poate da mintea omenească”1. 

Cu toate că Descartes confundă permanent intuiţia 

cu experienţa, inducţia cu deducţia, recunoaşte că 

singurele două căi prin care putem cunoaşte 

lucrurile sunt intuiţia şi deducţia care se 

completează reciproc2, aşa cum arată C. Noica mai 

sus. Deosebim intuiţia (mentis intuitum = intuiţie 

intelectuală) de deducţia sigură prin faptul că, în 

aceasta din urmă, este vorba de o desfăşurare sau de 

o succesiune oarecare, pe când în cea dintâi nu; şi în 

al doilea rând, pentru că în cazul deducţiei nu e 

nevoie să ne încredinţăm pe loc, precum în cazul 

intuiţiei, ci trebuie doar ca memoria să-i dea, într-un 

fel anumit, siguranţa cerută. De aici se poate deduce 

                                                 
1 Constantin Noica, op. cit., p. 44-45. 
2 R. Descartes, Reguli…, „Ajungem la cunoaşterea lucrurilor 

pe două căi, anume prin experienţă (intuiţie) şi prin 
deducţie”; p. 141 şi mai încolo: „Nu sunt decât două căi: 
intuiţia şi inducţia”. p. 144. 
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că acele propoziţii care rezultă nemijlocit din 

primele principii pot fi cunoscute şi într-un fel şi 

într-altul, adică fie prin intuiţie, fie prin deducţie; în 

timp ce principiile prime înseşi nu pot fi cunoscute 

decât prin intuiţie; iar concluziile îndepărtate, 

dimpotrivă, doar prin deducţie. Pentru intuiţie se 

cer două lucruri: anume ca propoziţia să fie înţeleasă 

clar şi distinct, apoi ca ea să fie înţeleasă toată odată, 

iar nu treptat, iar acest lucru este constant la cei tei 

raţionalişti. De asemenea, încrederea optimistă pe 

care o manifestă Spinoza referitoare la capacitatea 

intelectului de a se autocunoaşte intuitiv este 

comună celor trei raţionalişti.  

 

 

3. Delimitări conceptuale kantiene 

 

Trecând peste clasica distincţie a priori – a posteriori 

care întemeiază problematica judecăţilor analitice şi 

sintetice, se impun câteva delimitări conceptuale, 

proprii criticismului kantian, utile pentru 

distingerea între intelect şi raţiune. 

Intuiţia este modul prin care cunoaşterea se 

raportează la obiecte nemijlocit şi spre care tinde 

orice gândire ca mijloc. Această intuiţie are loc 

numai dacă ne este dat obiectul; ceea ce însă, la 

rândul său, nu e posibil, cel puţin pentru noi 
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oamenii, decât dacă obiectul afectează simţirea într-

un anumit mod. Astfel, Kant transferă intuiţia din 

domeniul intelectual în cel al sensibilităţii. 

Sensibilitatea ne dă obiectul şi ne procură intuiţii; 

dar ele sunt gândite cu ajutorul intelectului şi din ele 

provin conceptele. 

Senzaţia este efectul unui obiect asupra facultăţii de 

reprezentare, când suntem afectaţi de el. „Intuiţia 

care se raportează la obiect cu ajutorul senzaţiei se 

numeşte empirică. Obiectul nedeterminat al unei 

intuiţii empirice se numeşte fenomen”1. În 

reprezentările pure (în sens transcendental) nu se 

găseşte nimic care să aparţină senzaţiei. Forma pură 

a intuiţiilor sensibile în genere se va găsi a priori în 

simţire. Această formă pură a sensibilităţii se va 

numi şi ea intuiţie pură. Kant accentuează asupra 

acestei distincţii oferind şi un exemplu: dacă se 

îndepărtează din reprezentarea de corp „ceea ce 

intelectul gândeşte despre el, ca substanţă, forţă, 

divizibilitate etc., tot astfel ceea ce în el aparţine 

senzaţiei, ca impenetrabilitate, duritate, culoare, etc., 

îmi mai rămâne ceva din această intuiţie empirică, 

anume întinderea  şi figura. Acestea aparţin  intuiţiei 

pure, care are loc a priori în simţire, chiar 

                                                 
1 Immanuel Kant : “Critica raţiunii pure”,  Bucureşti, Ed. IRI, 

1994, p. 72. 
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independent de un obiect real al simţurilor sau al 

senzaţiei, ca o simplă formă a sensibilităţii“1. 

Transcendentalul este în concepţia lui Kant ceea ce 

poate deveni cognoscibil cu condiţia întemeierii a 

priori. Cunoaşterea transcendentală se ocupă nu cu 

obiecte, ci cu modul nostru de cunoaştere a 

obiectelor, întrucât acesta e posibil a priori. Orice 

cercetare care are ca obiect intuiţii, categorii şi idei a 

priori este transcendentală. Explorarea 

transcendentalului este, în fapt, temeiul revoluţiei 

copernicane înfăptuită de Kant. Conceptul de 

transcendental nu este corelativ cu conceptul de 

transcendental. Prin transcendent înţelege ceea ce 

depăşeşte experienţa, ceea ce nu e cognoscibil, opus 

imanentului, adică ceea ce se menţine în hotarele 

experienţei. 

Estetica transcendentală este ştiinţa despre toate 

principiile sensibilităţii a priori. Kant o delimitează 

punând-o în opoziţie cu Logica transcendentală  care 

cuprinde principiile gândirii pure. In Estetica 

transcendentală este izolată sensibilitatea, făcând 

abstracţie de tot ce intelectul gândeşte aici prin 

intermediul conceptelor lui, pentru ca să nu rămână 

nimic decât intuiţie empirică.  

                                                 
1 Idem.  
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Logica transcendentală izolează intelectul, aşa cum 

estetica transcendentală izolează  sensibilitatea, şi 

relevă din cunoaşterea noastră numai acea parte a 

gândirii care-şi are originea exclusiv în intelect.  

Logica transcendentală este acea cunoştinţă pură 

care se întemeiază pe condiţia ca în intuiţie să ne fie 

date obiecte la care să poată fi aplicate acele 

cunoştinţe. Căci, fără intuiţie, întregii noastre 

cunoştinţe îi lipsesc obiecte şi, în acest caz, ea 

rămâne cu totul goală. Fără această cunoştinţă pură 

a intelectului, adevărată logică a adevărului şi fără 

principiile ei nici un obiect nu poate fi gândit. Nici o 

cunoştinţă nu o poate contrazice fără să piardă în 

acelaşi timp orice conţinut, adică orice relaţie cu un 

obiect oarecare, prin urmare orice adevăr. Pericolul 

apare datorită faptului că este foarte ademenitor şi 

seducător să ne servim numai de aceste cunoştinţe 

intelectuale şi principii pure chiar dincolo de limitele 

experienţei, fără să ne mai preocupăm de ceea ce 

aduce datul, care procură materia (obiecte), iar 

intelectul ajunge să dea o utilizare materială 

principiilor exclusiv formale ale intelectului pur şi 

de a judeca, fără deosebire, despre unele obiecte, 

care totuşi nu ne sunt date, ba chiar poate că nu ne 

pot fi date în nici un fel. „Deci, pentru că logica nu ar 

trebui să fie propriu-zis decât un canon pentru a 

aprecia folosirea empirică, abuzăm de ea, dacă îi 
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atribuim valoare de organon al unei folosiri 

universale şi nelimitate şi cutezăm numai cu 

intelectul pur să judecăm sintetic asupra obiectelor 

în genere, să afirmăm şi să decidem. Folosirea 

intelectului pur ar fi deci atunci dialectică. A doua 

parte a logicii transcendentale trebuie să fie deci o 

critică a acestei aparenţe dialectice se numeşte 

Dialectica transcendentală, nu ca o artă de a provoca 

dogmatic o astfel de aparenţă (o artă din nefericire 

foarte practicată a diverselor scamatorii metafizice), 

ci ca o critică a intelectului şi a raţiunii cu privire la 

folosirea ei hiperfizică, pentru a descoperi falsa 

aparenţă a pretenţiilor ei neîntemeiate şi pentru a 

reduce ambiţiile ei cu privire la invenţie şi extindere, 

pe care crede a le descoperii numai cu ajutorul 

principiilor transcendentale, la simpla pretenţie de a 

aprecia intelectul pur şi de a-l preveni contra 

judecăţilor sofistice”1. Dialectica transcendentală 

este critica aparentei dialectici produsă de folosirea 

intelectului pur prin utilizarea materială a 

principiilor exclusiv formale ale intelectului pur şi 

de a judeca, fără deosebire despre unele obiecte, ca şi 

când ne-ar fi date, care poate nu ne pot fi date în nici 

un fel. , adică de a judeca dincolo de experienţă. 

                                                 
1 Ibidem, p.103 
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Intelectul este capacitatea de a prelucra obiectul 

intuiţiei sensibile, o facultate a conceptelor. El 

uneşte, prin concepte, diversul în obiect. În alte părţi 

ale Criticii raţiunii pure intelectul mai este numit 

facultate prin care obiectele sunt gândite, facultatea 

cunoaşterii generalului, spontaneitatea facultăţii de 

judecare, facultatea cunoaşterilor, principiul unităţii 

sintetice originare a apercepţiei, spontaneitate a 

cunoaşterii (în opoziţie cu receptivitatea 

sensibilităţii), ca o facultate de a gândi sau şi ca 

facultate de a forma concepte sau şi judecăţi (aceste 

din urmă definiţii privite mai îndeaproape sunt 

identice), facultate a regulilor etc. Fără intelect n-am 

avea un criteriu suficient al adevărului empiric, 

deoarece el gândeşte obiectul unei intuiţii sensibile, 

produce, compară, leagă şi judecă concepte, 

subsumează reprezentările sub anumite reguli, 

cunoaşte prin faptul că raportează reprezentările 

date la un concept. Intelectul constituie o facultate a 

regulilor, a unităţii fenomenelor cu ajutorul 

regulilor. Folosirea intelectului e, faţă de fenomene, 

imanentă. El dă a priori legi naturii în vederea 

cunoaşterii ei într-o experienţă posibilă. Posibilitatea 

intelectului se întemeiază pe unitatea conştiinţei. 

Intelectul este un fel de simţ comun logic (sensus 

communis logicus) al tuturor oamenilor. Funcţia 

fundamentală a intelectului este judecata. Prin 
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judecată un predicat este afirmat sau negat despre 

un subiect. Judecata oferă, pe de o parte, cunoaşterea 

mijlocită a unui obiect prin mijlocirea unor 

reprezentări sau a altor concepte, iar pe de altă 

parte, judecata a priori include propria-i verificare, 

fără referire la experienţă.  

Raţiunea este gândită, în sens larg, în tradiţie 

raţionalistă ca întreaga facultate de cunoaştere 

superioară, opusă simţurilor, iar raţionalul opus 

empiricului. În titlul lucrării Critica raţiunii pure 

accepţia este de facultate de cunoaştere a priori, 

independent de experienţă. Sensul termenului se 

precizează în Dialectica transcendentală rămânând 

doar facultatea de cunoaştere supraordonată 

intelectului, obiectul ei fiind cunoştinţele intelectului 

(după cum obiectul intelectului este sensibilitatea). 

În acest sens, raţiunea este facultatea principiilor, a 

derivării, a deducerii din principii, a judecării după 

principii, facultate a unităţii regulilor intelectului 

sub principii. Principiile raţiunii sunt, faţă de 

fenomene, transcendente. Raţiunea e facultatea prin 

care omul se distinge de toate celelalte lucruri, ba 

chiar de sine însuşi, întrucât e afectat de lucruri, prin 

care omul  aparţine lumii inteligibile. Este facultatea 

care nu are a face cu sensibilitatea, operează cu idei 

ca principii regulative, distinge lumea sensibilă de 

cea inteligibilă, îi arată intelectului limitele pe care 
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nu are voie să le depăşească şi îl face pe om să-şi dea 

seama că aparţine, ca fiinţă raţională, nu numai 

lumii sensibile, fenomenale, ci şi celei inteligibile, 

noumenale, că este supus nu numai legilor naturii, ci 

şi legilor propriei voinţe, libere, autonome; raţiunea 

dă a priori legi libertăţii şi cauzalităţii ei proprii, ca 

parte suprasensibilă a subiectului, în vederea unei 

cunoaşteri necondiţionat-practice. În rezumat, 

raţiunea dă idei cu privire la un concept oarecare (al 

intelectului), reuneşte, prin Idei, diversul 

conceptelor; caută să realizeze sistemul cunoaşterii, 

înlănţuirea ei în virtutea unor principii; fără raţiune 

n-am avea o folosire sistematică a intelectului, în 

plan teoretic şi practic. 

 

 

4. Noua dimensiune a intelectului  

 

Intelectul se pretează în genere la o folosire logică. 

Ca şi facultate de cunoaştere nesensibilă, nu este o 

facultate a intuiţiei, intuiţia furnizându-i materia 

primă. Toate intuiţiile, ca sensibile, se întemeiază pe 

afecţiuni, iar conceptele intelectului pe funcţii. 

Funcţia este unitatea acţiunii de a ordona 

interpretări diverse sub una comună. Abia Kant îşi 

va da seama de fecunditate ideii de funcţie, deci pe 

timp, pe care se întemeiază întreaga ştiinţă modernă, 
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spre deosebire de ştiinţa antică ce se întemeiază pe 

ideea de substanţă, în care spaţiul joacă un rol 

decisiv1. 

Conceptele intelectului se întemeiază pe 

spontaneitatea gândirii, aşa cum intuiţiile se 

întemeiază pe receptivitatea impresiilor. 

Cunoaşterea oricărui intelect este o cunoaştere prin 

concepte, nu intuitivă, ci discursivă. 

Judecata este cunoaşterea mijlocită a unui obiect, 

prin urmare reprezentarea unei reprezentări a 

acestuia. Toate judecăţile sunt deci funcţii ale unităţii 

în reprezentările noastre, fiindcă în locul unei 

reprezentări nemijlocite se întrebuinţează, prin 

cunoaşterea obiectului, una superioară, care o 

cuprinde în sine pe prima şi pe mai multe altele, 

astfel încât multe cunoştinţe posibile sunt reunite 

într-una singură. Dar putem reduce la judecăţi toate 

actele intelectului, astfel încât intelectul în genere 

poate fi reprezentat ca o facultate de a judeca. Căci el 

este, după cele de mai sus, o facultate de a gândi 

adică de a cunoaşte prin concepte.  

Rostul intelectului este să facă sinteza, adică să 

adauge unele la altele diverse reprezentări şi de a 

concepe diversitatea lor într-o cunoştinţă. O astfel de 

                                                 
1 Jacqueline Russ (coord.), Istoria filosofiei, III Triumful 

raţiunii,  ed. cit., p.  80. 
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sinteză este pură dacă diversul nu e dat empiric, ci a 

priori (ca cel care este dat în spaţiu şi timp). “Dar 

sinteza unui divers ( dat empiric sau a priori) 

produce mai întâi o cunoştinţă care,  ce-i drept, 

poate fi la început încă grosolană şi confuză, deci are 

nevoie de analiză; sinteza este totuşi aceea care 

adună propriu-zis elementele în cunoştinţe şi le 

reuneşte într-un conţinut anumit; ea este deci primul 

lucru căruia trebuie să-i acordăm atenţie, când vrem 

să judecăm despre originea primă a cunoaşterii 

noastre . 

Sinteza în genere este, cum vom vedea mai târziu, 

simplul efect al imaginaţiei, al unei funcţii oarbe, dar 

indispensabile a sufletului, fără care nu am avea 

niciodată şi niciunde  o cunoaştere, dar de care 

numai rareori suntem conştienţi. Dar a aduce 

această sinteză la concepte este o funcţie care aparţine 

intelectului şi prin care el ne procură mai întâi 

cunoştinţă în înţelesul propriu al acestui cuvânt”1. 

Sinteza pură, reprezentată în mod general, dă conceptul 

pur al intelectului. Prin această sinteză înţeleg însă 

pe aceea care se întemeiază pe un principiu al 

unităţii sintetice a priori: astfel, numărarea noastră 

(acesta se observă îndeosebi când e vorba de numere 

mai mari) este o sinteză care se efectuează după 

                                                 
1 Immanuel Kant, op. cit., p. 111. 
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concepte, fiindcă are loc după un principiu comun al 

unităţii. Sub acest concept, unitatea în sinteza 

diversului devine deci necesară. 

Diverse reprezentări sunt reduse analitic la un 

concept (problema despre care tratează logica 

generală). Dar logica transcendentală ne învaţă nu 

cum să reducem reprezentările la concepte, ci sinteza 

pură a reprezentărilor. Primul lucru care trebuie să 

ne fie dat pentru ca o cunoaştere a priori a tuturor 

obiectelor să devină posibilă este diversul intuiţie 

pure; al doilea este sinteza acestui divers prin 

imaginaţie, dar ea nu dă încă nici o cunoştinţă. 

Conceptele care dau acestei sinteze pure unitate şi 

constau numai în reprezentarea acestei unităţi 

sintetice necesare adaugă al treilea lucru la 

cunoaşterea unui obiect care se prezintă: ele se 

întemeiază pe intelect. 

“Redus la o analiză schematică, procesul de 

constituire a experienţei cuprinde următoarele 

momente: lucrul în sine impresionează simţurile – 

sinteza transcendentă - ; materialul este ordonat în 

formele sensibilităţii – sinteză imanentă - ;  categoriile 

a priori organizează în totalităţi materialul intuit, cu 
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ajutorul schemelor transcendentale şi conform 

principiilor a priori – sinteza transcendentală”1.  

Aceeaşi funcţie care dă diferitelor reprezentări 

unitate într-o judecată conferă unitate şi simplei 

sinteze de diferite reprezentări într-o intuiţie, unitate 

care, în general vorbind, se numeşte concept pur al 

intelectului. Acelaşi intelect deci, şi anume prin 

aceleaşi acte prin care a produs concepte, cu ajutorul 

unităţii analitice, forma logică a unei judecăţi, 

introduce cu ajutorul unităţii sintetice a diversului 

care se găseşte în intuiţia în genere şi în 

reprezentările lui un conţinut transcendental; de 

aceea ele se numesc concepte pure ale intelectului, 

care se raportează a priori la obiecte, ceea ce nu poate 

face logica generală. 

“In felul acesta, există exact atâtea concepte pure ale 

intelectului care se raportează a priori la obiecte ale 

intuiţiei în genere câte funcţii logice existau în toate 

judecăţile posibile în tabelul precedent: căci funcţiile 

amintite epuizează complet intelectul şi îi măsoară 

în întregime capacitatea. Vom numi aceste concepte, 

după Aristotel, categorii, întrucât intenţia noastră 

                                                 
1 Alexandru Boboc, Mircea Flonta, Ilie Pârvu, Radu Pantazi 

(Coordonatori), Immanuel Kant, 200 de ani de la apariţia 
“Criticii raţiunii pure”, Studii,  Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1982, vezi Petre Botezatu, 
Idealismul transcendental şi cauzalitatea, p. 23. 
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este la origini identică în totul cu a sa, deşi în 

realizare se îndepărtează foarte mult de ea. 

 Tabela categoriilor reprezintă lista tuturor 

conceptelor originar pure ale sintezei pe care 

intelectul le cuprinde a priori în sine şi temeiul cărora 

numai el este un intelect pur, pentru că numai cu 

ajutorul lor el poate înţelege ceva din diversul 

intuiţiei, adică poate gândi un obiect al ei. Această 

diviziune este dedusă sistematic dintr-un principiu 

comun, anume din facultatea de a judeca (care este 

totuna cu facultatea de a gândi), şi nu s-a născut 

rapsodic dintr-o cercetare, întreprinsă la întâmplare, 

a conceptelor pure, de a căror enumerare completă 

nu putem fi niciodată siguri, fiindcă sunt stabilite 

numai prin inducţie, fără a ne gândi că pe cale 

inductivă nu se concepe niciodată de ce tocmai 

aceste concepte şi nu altele aparţin intelectului 

pur”1. 

Lista categoriilor pe care Kant nu le considera 

rapsodice, aşa cum se întâlneau în diverse sisteme 

contemporane filosofului, a avut totuşi nenumăraţi 

critici. De la logicienii care au atacat criteriile 

clasificărilor propuse de Kant până la neokantieni 

care au avut de comentat asupra numărului 

                                                 
1 Im. Kant, op. cit.  p.112-113. 
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categoriilor, descoperind, unii mai puţine, alţii mult 

mai multe.  

Kant a avut pretenţia că tabelul conţine complet 

toate conceptele elementare ale intelectului, ba chiar 

forma unui sistem al lor în intelectul omenesc, prin 

urmare că dă direcţia. 

Categoriile ca adevăratele concepte ale intelectului 

pur îşi au şi conceptele lor derivate tot atât de pure. 

Conceptele pure, dar derivate ale intelectului au fost 

numite de Kant predicabilii intelectului pur.  

Cu toate că susţinea că  odată cu opera de 

organizare, categoriile continuă în spiritul kantian şi 

opera de înstrăinare, să zicem chiar de mistificare a 

cunoştinţelor noastre, îndepărtându-le de lumea aşa 

cum este în sine, Ion Petrovici va recunoaşte că 

“numai graţie categoriilor putem ieşi din regiunea 

nebuloasă a impresiilor pur individuale, căci numai 

datorită formelor apriorice  intelectuale putem 

obţine cunoştinţe obiective, necesare şi universal 

valabile. Dar asta, bineînţeles, cu preţul de a ne 

închide de-a pururi într-o lume de aparenţe, străină 

cu totul lucrurilor în sine”1. 

                                                 
1 Ion Petrovici, Douăsprezece prelegeri universitare despre 

Immanuel Kant, Iaşi, Editura Agora, 1994, p. 136. 
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Deducţia transcendentală, “partea cea mai obscură 

din întreaga Critică a raţiunii pure”1 pune problema 

gravă  a valorii obiective a categoriilor spiritului: 

“cum să ne lămurim că percepţiile sensibile se supun 

cu necesitate categoriilor, funcţiilor sintetice ale 

subiectului”2. Altfel spus, deducţia transcendentală 

explică modul cum conceptele a priori se raportează 

la obiecte.  

Există două condiţii în care e posibilă cunoaşterea 

unui obiect: întâi, intuiţia, prin care obiectul este dat, 

dar numai ca fenomen, al doilea, conceptul, prin 

care este gândit un obiect ce aparţine acestei intuiţii.  

Kant redefineşte categoria ca şi concept despre un 

obiect în genere cu ajutorul căruia intuiţia acestui 

obiect este considerată ca determinată cu privire la 

una din funcţiile logice ale judecăţilor. Valabilitatea 

categoriilor drept concepte pure a priori se va 

întemeia pe faptul că numai datorită lor e posibilă 

experienţa (în ce priveşte forma gândirii). 

Deducţia transcendentală a tuturor conceptelor a 

priori are deci un principiu  că ele trebuie să fie 

cunoscute drept condiţii a priori ale posibilităţii 

                                                 
1 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1992, p.337.  
2 Idem.  



89 

 

experienţei (fie ale intuiţiei, care se găseşte  în ea, fie 

ale gândirii). 

Modul cum este afectat subiectul este intuiţia 

sensibilă în care este dat diversul reprezentărilor.  

Legătura acestui divers în genere nu ne poate  veni 

niciodată prin simţuri şi deci nu poate fi nici 

cuprinsă totodată în forma pură a intuiţiei sensibile: 

“căci ea este un act al spontaneităţii facultăţii de 

reprezentare; şi cum trebuie să numim aceasta din 

urmă intelect, spre deosebire de sensibilitate, atunci 

orice legătură – fie că suntem sau nu conştienţi de 

ea, fie că e o legătură a diversului intuiţiei sau a unor 

concepte diverse şi că la cea dintâi intuiţia este 

sensibilă sau nesensibilă – este un act al intelectului, 

căruia i-am dat denumirea generală de sinteză…“1. 

Legătura este reprezentarea unităţii sintetice a 

diversului.  

La întrebarea pe ce se bazează această unitate 

sintetică a apercepţiei, Kant va da soluţia: pe 

judecata “eu gândesc” care este fundamentul 

explicativ al deducţiei transcendentale a conceptelor 

intelectului. “Judecata: eu gândesc trebuie sa poată 

însoţi toate reprezentările mele; căci altfel ar fi 

reprezentat în mine ceva care nu ar putea fi deloc 

gândit, ceea ce este totuna cu a spune că 

                                                 
1 I. Kant, op. cit., p. 126-127 
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reprezentarea ar fi sau imposibila sau, cel puţin 

pentru mine, nu ar fi nimic. Reprezentarea care 

poate fi data anterior oricărei gândiri se numeşte 

intuiţie. Prin urmare, tot diversul intuiţiei are un 

raport necesar cu : eu gândesc, în acelaşi subiect în 

care se întâlneşte acest divers. Dar această 

reprezentare este un act al spontaneităţii, adică nu 

poate fi considerată ca aparţinând sensibilităţii. Eu o 

numesc apercepţie pură, pentru a o distinge de 

apercepţia empirică, sau şi apercepţie originară, 

deoarece ea este acea conştiinţă de sine care, 

producând reprezentarea eu gândesc, trebuie să poată 

însoţii pe toate celelalte şi care , fiind una şi aceeaşi  

în orice conştiinţă, nu mai poate fi însoţită de nici 

una. Eu numesc unitatea acestei reprezentări unitate 

transcendentală a conştiinţei de sine, pentru a 

desemna posibilitatea cunoaşterii a priori care 

provine din ea. Căci diversele reprezentări care sunt 

date într-o anumită intuiţie nu ar fi toate 

reprezentările mele, dacă nu ar aparţine unei 

conştiinţe de sine, cu alte cuvinte ca fiind 

reprezentările mele (deşi eu nu sunt conştient de ele 

ca atare), ele trebuie să fie totuşi  necesare conform 

condiţiei sub care numai pot sta la un loc într-o 
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conştiinţă generală, pentru că altfel el nu mi-ar 

aparţine în întregime“1. 

Principiul unităţii sintetice a apercepţiei este 

principiul suprem al întregii folosiri a intelectului. 

Principiul suprem al posibilităţii oricărei intuiţii cu 

privire la sensibilitate a fost după estetica 

transcendentală, ca tot diversul ei să fie supus 

condiţiilor formale ale spaţiului şi timpului. 

Principiul suprem al posibilităţii oricărei intuiţii cu 

privire la intelect este ca tot diversul intuiţiei să fie 

supus condiţiilor unităţii originar sintetice a 

apercepţiei prin care reprezentările diverse ale 

intuiţiei sunt legate într-o conştiinţă, care face ca ele 

să devină cunoştinţă. Intelectul este, în general 

vorbind, facultatea cunoaşterilor. Acestea constau în 

raportul determinat al reprezentărilor date la un 

obiect. Întâia cunoştinţă pură a intelectului este 

principiul unităţii sintetice originare a apercepţiei.  

“Principiile intelectului pur sunt caracterizate de 

Kant drept enunţuri adevărate despre fenomene sau 

obiecte ale cunoaşterii empirice în general sau, ceea 

ce în terminologie kantiană este acelaşi lucru, despre 

obiecte în genere sau natura în genere”2.  

                                                 
1 Ibidem, p. 128-129. 
2 Alexandru Boboc, Mircea Flonta, Ilie Pârvu, Radu Pantazi 

(Coordonatori), Immanuel Kant, 200 de ani..., ed. cit.,  vezi 
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Toate intuiţiile sensibile sunt supuse categoriilor ca 

condiţii în care, numai, diversul lor se poate reuni 

într-o conştiinţă. Categoria nu are altă folosire 

pentru cunoaşterea obiectelor decât aplicarea ei la 

obiecte ale experienţei. A gândi un obiect şi a 

cunoaşte un obiect nu este acelaşi lucru. Din 

cunoaştere fac parte două elemente: mai întâi 

conceptul, prin care în genere un obiect este gândit 

(categoria); şi al doilea, intuiţia, prin care obiectul 

este dat; căci dacă conceptului nu i-ar putea fi dată o 

intuiţie corespunzătoare, el ar fi o idee în ce priveşte 

forma, dar fără nici un obiect, şi prin ea nu ar fi 

posibilă nici o cunoaştere despre vreun lucru 

oarecare. Gândirea unui obiect în genere cu ajutorul 

unui concept pur al intelectului nu poate deveni în 

noi cunoaştere decât întrucât acest concept este 

raportat la obiectele simţurilor. Intuiţia sensibilă este 

sau intuiţie pură (spaţiu şi timp), sau intuiţie 

empirică a ceea ce este reprezentat nemijlocit ca real 

în spaţiu şi în timp prin senzaţie. 

Conceptele pure ale intelectului, chiar când sunt 

aplicate la intuiţii a priori (ca în matematică), nu 

procură cunoştinţă decât în măsura în care aceste 

intuiţii, şi cu ajutorul lor şi conceptele intelectului, 

                                                                                           
Mircea Flonta, Conceptul de “fizică pura” în Critica raţiunii 
pure, p.40. 
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pot fi aplicate la intuiţii empirice. Intelectul 

gândeşte, nu intuieşte. 

Nici categoriile nu ne procură cu ajutorul intuiţiei 

cunoştinţe despre obiecte decât numai prin aplicarea 

lor posibilă la intuiţia empirică, adică ele nu servesc 

decât la posibilitatea cunoaşterii empirice. Iar 

această cunoaştere se numeşte experienţă. 

“Conceptele pure ale intelectului se raportează prin 

simplul intelect la obiecte ale intuiţiei în genere, 

rămânând nedeterminat dacă această intuiţie este a 

noastră sau o oarecare alta, cu condiţia de a fi 

sensibilă, dar tocmai de aceea nu sunt decât simple 

forme de gândire, prin care nu este cunoscut încă 

nici un obiect determinat”1.  

În paragraful numit “Deducţia transcendentală a 

folosirii empirice universal posibile a conceptelor 

pure ale intelectului” Kant îşi propune să explice 

posibilitatea de a cunoaşte a priori, cu ajutorul 

categoriilor, obiectele care nu ar putea să se prezinte 

decât simţurilor noastre, şi anume, nu în ce priveşte 

forma intuiţiei lor, ci în ce priveşte legile legăturii 

lor, prin urmare să explice cum putem prescrie, aşa-

zicând, naturii legea şi chiar de a o face posibilă. 

“Categoriile sunt concepte care prescriu legi a priori 

fenomenelor, prin urmare naturii considerată ca 

                                                 
1 I. Kant, op. cit., p. 144. 
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ansamblu al tuturor fenomenelor. Fiindcă aceste 

categorii nu sunt derivate din natură şi nu se 

orientează după ea ca după modelul lor (căci altfel 

nu ar fi decât empirice), se pune întrebarea cum e de 

conceput că natura trebuie să se orienteze după ele, 

adică în ce fel pot ele determina a priori legătura 

diversului naturii, fără a o scoate  din natură”1. Kant 

recunoaşte că acordul fenomenelor cu forma a priori 

a intuiţiei sensibile este stranie la fel ca şi acordul 

legilor fenomenelor naturii cu intelectul şi forma lui 

a priori.  

Legile nu există în fenomene, după cum fenomenele 

nu există în sine. Legile nu există decât în raport cu 

subiectul, căruia fenomenele îi sunt inerente, 

întrucât are intelect. Fenomenele nu există decât în 

raport cu subiectul, întrucât are simţuri. Fenomenele 

sunt reprezentări de lucruri.  

Analitica principiilor, cartea a doua a Analiticii 

transcendentale,  se doreşte un canon pentru judecată, 

prin care aplică la fenomene conceptele intelectului. 

“Dacă se defineşte intelectul în genere ca facultate a 

regulilor, atunci judecata va fi facultatea de a se 

subsuma regulilor, adică de a distinge dacă ceva stă 

sau nu sub o regulă dată.”2  

                                                 
1 Ibidem, p. 156-157. 
2 Ibidem, p.164. 
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Procedeul general al imaginaţiei de a procura unui 

concept imaginea lui este schema acestui concept. La 

baza conceptelor noastre sensibile pure nu stau 

imagini ale obiectelor, ci scheme. Schema unui 

concept este obţinută tot din conceptele pure a priori 

care mai cuprind în afară de funcţia pe care o 

îndeplineşte intelectul în categorie, condiţii formale 

ale  sensibilităţii (mai ales ale simţului intern), care 

include condiţia generală în care numai categoria 

poate fi aplicată la un obiect oarecare. Schema unui 

concept pur al intelectului este un produs pur 

intelectual, este ceva care nu poate fi redus la nici o 

imagine, ci este “sinteza pură în conformitate cu o 

regulă a unităţii după concepte în genere, regulă 

care exprimă categoria, şi este un produs 

transcendental al imaginaţiei, care priveşte 

determinarea simţului intern în genere după 

condiţiile formei lui (ale timpului) cu privire la toate 

reprezentările, întrucât acestea trebuie să se 

înlănţuie a priori într-un concept, conform cu 

unitatea apercepţiei”1. Schema conceptului pur al 

intelectului îşi dezvăluie importanţa, chiar empirică, 

în relaţia cu categoriile, deoarece categoriile fără 

scheme nu sunt decât funcţii ale intelectului cu 

privire la concepte, dar nu reprezintă nici un obiect. 

                                                 
1 Ibidem, p. 173. 
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Semnificaţia lor vine de la sensibilitate, care 

realizează intelectul, în timp ce îl restrânge totodată. 

Schema sau imaginea unui concept nu este nici 

sensibilă, nici pur inteligibilă, ci o schemă sau un 

monogram al imaginaţiei pure a priori. “Această 

schemă transcendentală este o problemă deschisă, 

asupra căreia se fac şi astăzi investigaţii în 

psihologia genetică. Atestarea schematismului 

transcendental ar marca cu multă stricteţe 

particularităţile psihice ale intelectului ca facultate 

distinctă a gândirii”1.  

Imaginaţia, în intuiţia timpului, trasează a priori 

anumite cadre pentru fenomene, numite 'scheme 

transcendentale' sau “scheme ale conceptelor 

intelectului pur; fiecărei categorii îi corespunde o 

anumita schema. 

Din toate cercetările de până acum rezulta: toate 

principiile fundamentale sintetice si a priori nu sunt 

altceva decât principii ale unei experienţe posibile si 

nu pot fi aplicate lucrurilor in sine, ci numai 

fenomenelor ca obiecte ale experienţei. 

 

 

5. Riscurile folosirii raţiunii 

                                                 
1 Alexandru Surdu, Filosofia modernă, Bucureşti, Editura 

Paideia, 2002, p.107. 
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Dialectica transcendentala este dedicată 

contradicţiilor pe care le întâmpina raţiunea pura 

atunci când se ocupa de probleme metafizice. Prin 

raţiune (Vernunft) Kant înţelege o facultate esenţial 

deosebita de intelect (Verstand); in timp ce intelectul 

este o facultate a regulilor, raţiunea este o facultate a 

principiilor: intelectul reduce diversitatea 

fenomenala la unitate cu ajutorul unor reguli, 

raţiunea reduce regulile intelectului la unitate cu 

ajutorul unor principii. “Dialectica transcendentală 

se va mulţumi să descopere aparenţa judecăţilor 

transcendente şi, în acelaşi timp, să împiedice ca ea 

să înşele; dar niciodată ea nu poate face ca această 

aparenţă să şi dispară (ca aparenţa logică) şi să 

înceteze să fie aparenţă”1. 

Ce se întâmplă, se întreabă Kant, dacă raţiunea, 

asemenea intelectului, este producătoare de 

concepte raţionale şi de judecăţi? Nu va produce ea 

o aparenţă transcendentală a acestor forme 

transcendente? 

“Dialectica transcendentală se va ocupa cu 

depistarea acestor aparenţe sau iluzii, ceea ce însă 

nu va însemna că, prin această depistare sau 

descoperire, aparenţa va dispărea sau va înceta să se 

                                                 
1 Ibidem, p.247. 
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producă. Căci avem de-a face cu o iluzie naturală şi 

inevitabilă, care face ca principiile subiective să fie 

considerate obiective. Aceasta este deci dialectica 

naturală şi inevitabilă a raţiunii. Nu este vorba de o 

dialectică oarecare în care cad uneori diletanţii şi nici 

de născocirea vreunui sofist ingenios pentru a zăpăci 

oamenii cu mintea întreagă, consideră Kant, ci de o 

dialectică inseparabil legată de raţiunea noastră şi 

care, chiar după ce I-am descoperit iluzia, nu 

încetează totuşi să ne ispitească şi să ne arunce 

neîncetat în rătăciri care trebuie mereu înlăturate”1. 

Distincţia dintre intelect şi raţiune este expusă în 

mod concentrat în paragraful “Despre raţiune în 

genere”. Recapitulând, Kant reaminteşte că orice 

cunoaştere a noastră începe cu simţurile, înaintează 

de aici spre intelect şi sfârşeşte cu raţiunea, deasupra 

căreia nu se mai găseşte în noi nimic mai înalt 

pentru a prelucra materia intuiţiei şi a o aduce sub 

cea mai înaltă unitate a gândirii. Raţiunea are ca şi 

intelectul o folosire formală, adică logică, şi o 

folosire reală, fiindcă ea însăşi conţine originea 

anumitor concepte şi principii, pe care nu le 

împrumută nici de la simţuri, nici de la intelect. Spre 

deosebire de intelect pe care l-am definit ca  facultate 

a regulilor, raţiunea este facultate a principiilor. 

                                                 
1 Ibidem, p.122. 
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“Cunoştinţa din principii (în sine) este cu totul 

altceva decât simpla cunoaştere a intelectului; 

aceasta din urmă poate precede şi alte cunoştinţe în 

forma unui principiu, dar în sine (întrucât e 

sintetică) nu se întemeiază pe  simpla gândire, nici 

nu conţine în sine ceva universal după concepte. … 

Dacă intelectul poate fi o facultate a unităţii 

fenomenelor cu ajutorul regulilor, atunci raţiunea 

este facultatea unităţii regulilor intelectului sub 

principii. Ea nu se raportează deci niciodată imediat 

la experienţă sau la un obiect oarecare, ci la intelect, 

pentru a da a priori, prin concepte, cunoştinţelor lor 

variate o unitate, care poate fi numită unitate 

raţională şi care este de cu totul altă natură decât cea 

efectuată de intelect”1. 

Principiul nu prescrie obiectelor nici o lege şi nu 

conţine fundamentul posibilităţii de a le cunoaşte şi 

a le determina ca atare în genere, ci nu este decât o 

lege subiectivă a gospodăririi bogăţiilor intelectului 

nostru, pentru a reduce, prin compararea 

conceptelor lui, folosirea lor generală la numărul cel 

mai mic posibil. 

În exercitarea raţiunii Kant recunoaşte o dublă 

întrebuinţare: a) întrebuinţarea logică - 

raţionamentul prin care o judecata este legată de 

                                                 
1 Ibidem, p. 277. 
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condiţia ei (exprimată prin premise), iar condiţia din 

premise este legata de alte condiţii, şi aşa mai 

departe, fără a se putea ajunge vreodată la 

necondiţionat; si b) întrebuinţarea transcendentală - 

cere, în mod eronat, suspendarea condiţiei şi oprirea 

seriei infinite de la condiţionat la condiţionat prin 

trecerea la un necondiţionat. Pentru aceasta raţiunea 

reprezintă întreaga serie ca un întreg si presupune 

acest întreg drept necondiţionat. Aceasta, deşi 

eronata, este o tendinţă naturală a raţiunii pure ce se 

manifesta prin nevoia de a realiza aceste sinteze 

iluzorii sub forma unui obiect determinat. Aceste 

obiecte sunt numite 'concepte ale raţiunii pure, sau 

'idei', in sensul lui Platon. Kant mai face distincţia 

între utilizarea regulativă şi cea constitutivă a raţiunii. 

Ideile nu se raportează direct la obiectele 

cunoaşterii, respectiv la fenomene, ci numai la 

concepte şi categorii, pe care le ordonează, le 

ierarhizează şi cărora le conferă unitatea pe care ele 

o pot avea în cea mai mare extindere a lor. “Le 

conduce, cu alte cuvinte spre absolut şi 

necondiţionat. Această folosire regulativă a ideilor 

este utilă, necesară şi chiar indispensabilă pentru 

îndreptarea sau orientarea intelectului spre un 

anumit scop. Utilizarea constitutivă a raţiunii 

conduce însă la crearea de concepte fără acoperire 

empirică şi, deci, la postularea efectivă a unor 
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obiecte sau serii infinite de obiecte care să le 

corespundă”1. Această aplicare constitutivă a 

raţiunii este transcendentă şi deci dialectică. Scopul 

Criticii raţiuni pure este tocmai depistarea şi evitarea 

cazurilor în care apar aplicaţiile speculative şi 

dialectice ale raţiunii. Dialectica are la Kant o 

semnificaţie negativă, la fel ca şi speculaţiunea. 

Aşa cum cele patru feluri de judecăţi determinau 

cele patru tipuri de categorii, sunt considerate cele 

trei tipuri de silogisme ca determinând tot atâtea 

idei transcendentale (iluzorii) prin aplicarea lor 

transcendentala, după cum urmează:  

Silogismul categoric - îi corespunde, prin aplicarea 

lui transcendentala, o sinteza categorica intr-un 

subiect si prin care se ajunge la ideea de 'suflet', care 

se pune ca substanţa necondiţionată;  

Silogismul ipotetic - îi corespunde, prin 

întrebuinţarea lui transcendentală, o sinteză 

ipotetica a membrilor unei serii, si prin care se 

ajunge la ideea unei totalităţi absolute a condiţiilor 

fenomenelor, sau la ideea de 'lume';  

Silogismul disjunctiv - căruia îi corespunde, prin 

întrebuinţarea lui transcendentala, o sinteza 

disjunctiva a părţilor într-un sistem, şi prin care se 

                                                 
1 Ibidem, p. 124. 
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ajunge la condiţia tuturor obiectelor gândirii in 

general, sau la ideea de 'Dumnezeu'.  

Kant cercetează sunt cercetate tipurile  

corespunzătoare de erori. În finalul dialecticii Kant 

distinge (din nou) intre folosirea regulativă şi 

folosirea constitutiva a ideilor raţiunii; ultimul tip de 

folosire a ideilor raţiunii conduce la erori, primul 

insa poate fi folositor pentru cunoaştere in genere.  

“Deşi ar vrea să găsească şi ele un material sensibil 

adecvat lor … din cauza naturii lor specifice nu 

reuşesc să se adapteze bine lumii experienţei. Şi 

atunci aceste principii apriorice raţionale, nu mai 

sunt idei constitutive ale realităţii, cum erau 

categoriile, ci rămân numai idei regulatoare.”1  

Normele sau  ideile regulative urmăresc ca din 

întreaga experienţă să alcătuiască o unitate 

închegată, armonioasă, desăvârşită, să totalizeze 

nesfârşitul şir al fenomenelor.  

 

 

6. Concluzii  

 

Filosofia carteziană pleacă de la premisa despre 

cunoaşterea de sine că există asimetrie între 

                                                 
1 Ion Petrovici, Douăsprezece prelegeri universitare despre 

Immanuel Kant, Iaşi, Editura Agora, 1994, p. 163. 
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cunoaşterea la persoana întâi (cunoaşterea de sine) şi 

cunoaşterea la persoana a treia (cunoaşterea despre 

alt obiect aflat în afara mea) 1. Astfel cunoaşterea de 

sine presupune că mintea este transparentă faţă de 

ea însăşi, că stările mentale sunt în „intimitate cu 

sine”, că atribuirile stărilor mentale la persoana întâi 

sunt infailibile şi că autocunoaşterea stărilor mentale 

serveşte ca fundament pentru restul cunoaşterii 

noastre. Aceste concepţii au fost subminate de: 

Hume, Freud şi Wittgenstein. Hume a negat faptul 

că atunci când te introspectezi, găseşti vreun 

element dincolo de percepţiile individuale, care ar 

putea fi sinele ori subiectul care le „are” pe acestea. 

Hume ajunge la a nega că există vreun astfel de sine 

sau subiect, iar alţii  au ajuns la a se întreba cum 

putem să avem cunoaşterea unui astfel de lucru sau 

să ne referim la el folosind „eu”. Freud susţine că 

prin postularea existenţei unei zone a dorinţelor, 

intenţiilor etc. inconştiente, de către cercetarea din 

psihologia cognitivă, se arată că cea mai mare parte 

a „procesării informaţiei” în minte este inconştientă 

şi că multe tipuri de relatări introspective nu sunt 

demne de încredere. Wittgenstein atrage atenţia 

asupra accesului la propriile stări mentale susţinând 

                                                 
1 Sydney Shoemaker, în Dicţionar de filosofia cunoaşterii, 

Bucureşti, Editura Trei, 1999, p. 174-178. 



104 

 

că, acolo unde diferenţa pare cea mai pronunţată, de 

exemplu în cazul atribuirilor durerii, „mărturisirile” 

la persoana întâi nu sunt deloc expresii cu adevărat 

ale cunoaşterii. 

Totuşi, temeiurile amintite pentru negarea faptului 

că nu există cunoaştere la persoana întâi nu sunt 

suficiente şi nu pot fi absolutizate. Se poate accepta 

doar că există o există o diferenţă semnificativă între 

cunoaşterea la persoana întâi şi cunoaşterea la 

persoana a treia, avantajată fiind, după părerea 

noastră, cunoaşterea la persoana întâi. Probabil, 

asemenea negări îşi pierd forţa dacă abandonăm 

modelul observaţional al cunoaşterii de sine. 

Cunoaşterea observaţională se întemeiază pe un gen 

de percepţie care ar putea fi  numit „simţ intern”. Se 

consideră că a percepe ceva înseamnă a fi atât de 

conectat la acel ceva, încât faptul că el are anumite 

proprietăţi este apt să dea naştere la opinia 

neinferenţială, intuitivă că există ceva care are acele 

proprietăţi. În această concepţie, pare plauzibil să 

spui că percepi stările mentale sau gândurile ca 

apărând în propria minte, în virtutea unui mecanism 

intern prin care stările mentale dau naştere la opinii 

adevărate despre ele, dar nu le poţi percepe pe 

acestea ca apărând în minţile altora, precum şi că în 

aceasta constă „accesul special” la propria minte. 

Ceea ce deranjează este ideea că noi percepem, cu 
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ajutorul „simţului intern”, percepţii, gânduri etc. dar 

nu percepem ceva ce ar putea fi subiectul lor. 

Desigur, dacă a percepe ceva este interpretat doar ca 

a fi atât de conectaţi la el încât să dobândim, într-un 

mod demn de încredere, opinii adevărate despre el, 

atunci capacitatea noastră de cunoaştere de sine 

implică capacitatea noastră de a percepe simultan 

stările mentale individuale şi sinele (persoana) care 

le are. 

Ca prim moment, prin deducţia transcendentală 

Kant îşi propune să valideze metodele intelectului 

(de exemplu cauzalitatea), arătând, prin descriere 

fenomenologică, raportul lor necesar cu experienţa 

înţeleasă ca fiind subsumată formelor a priori ale 

sensibilităţii şi în particular timpului. În această 

descriere fenomenologică, Kant pune în evidenţă 

actele spiritului, demonstrându-le necesitatea prin 

reducere la absurd: sinteza aprehensiunii sau 

senzaţia, adică ceea ce face acum obiectul discuţiei 

(ipoteza), sinteza recunoaşterii sau sinteza 

imaginaţiei ce reproduce şi compune senzaţiile 

(faptul), unitatea sintezei sau recunoaşterea 

conceptului (legea). Al doilea demers este ostensiv: 

Kant pleacă de la punctul suprem – apercepţia 

transcendentală – pentru a arăta, prin sintezele 

imaginaţiei şi ale asocierii, raportul cu experienţa, 
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presupunând că aceasta este posibilă, ceea ce asigură 

„faptul” ştiinţelor. 

În cel de-al doilea moment, schematismul 

transcendental, Kant arată, cu privire la categorie, că 

aceasta poate fi concepută. Nu imaginile sunt 

principiile conceptelor noastre: reciproca este 

adevărată. Conceptul metodic este principiu ca dare 

a sensului in concreto şi, astfel, se stabileşte legătura 

între conceptele pure şi intuiţiile pure.  

“Găsim la Kant o respingere a idealismului şi, într-

adevăr, problema nu este de a şti dacă lumea este 

interioară sau exterioară conştiinţei, ci dacă aceasta 

din urmă îi poate da un sens sau nu, adică dacă 

idealismul semantic este posibil”1. 

Intelectul se substituie filosofului şi acesta din urmă 

este cel care, din interior, limitează sfera de 

aplicabilitate a principiilor celui dintâi. Niciodată 

aceste principii nu vor permite stabilirea unei 

existenţe în sine a obiectului, indiferent de geneza 

metodică a spiritului. Devenit obiect transcendental 

= X în deducţia transcendentală, lucrul în sine 

devine numen, postulat de intelect pentru a limita 

pretenţiile sensibilităţii (care s-ar grăbi să conchidă 

postularea unui obiect în sine), şi se înfăţişează ca 

gardian al experienţei posibile. Subiectul cunoscător, 

                                                 
1 J. Russ, op. cit., p.86. 
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în loc să fie mărginit din afară, se limitează din 

interior graţie puterii imaginaţiei transcendentale, 

care adaptează categoriile la intuiţii. 

 

Publicat în volumul “Studii de istorie a filosofiei 

universale”, vol. XII, Editura Academiei Române, 2005, 

Bucureşti cu titlul Intelect şi raţiune de la Descartes la Kant.  
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REDEFINIREA EPOCII LUMINILOR 
 

 

Abstract: Our century ought to realize those from 

which we descend. That is why I suggest a new 

vision towards The Age of Enlightenment starting 

from its main feature: the vulgarization. Our 

research tries to show the old and the new of this 

age, but also its historical importance.  

 

 

I. Societate şi (r)evoluţie în epoca luminilor  

 

1. (Re)definirea epocii 

Scolastica a murit din prea mult rafinament, odată 

cu „descoperirea” că dogma nu se poate dezvălui 

prin „lumina naturală” a raţiunii, şi că, astfel, 

prăpastia dintre raţiune şi credinţă este de netrecut. 

Încercarea de a salva cunoaşterea pozitivă prin 

„teoria dublului adevăr” este actul de deces pe care 

şi-l scrie scolastica, dovedind că nu se putea 

despărţi, în momentul naşterii ştiinţelor moderne, de 
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convingerea unicului adevăr divin şi sortită pieirii în 

noua lume.1 

Renaşterea, hotar a două lumi, vine cu o nouă 

viziune, coroborând antichitatea şi gândirea 

păgânilor arabi. Filosofia arabă pusă sub altă 

ideologie religioasă nu a împrumutat din 

antichitatea greacă ceea ce le era mai drag 

creştinilor: Platon. Arabii, trăind într-o lume aspră, 

fraţi ai deşertului şi ai morţii, au fost nevoiţi să 

devină mai practici. Spiritul practic, exact, care te 

salvează din necaz, care te învaţă ce este 

solidaritatea şi sociabilitatea, îţi insuflă binefacerile 

sociale ale virtuţii, l-au învăţat de la Aristotel. 

Descoperirile ştiinţifice de la sfârşitul Evului Mediu 

care nu folosiseră „puterea divină a rugăciunii” îl fac 

pe omul de ştiinţă, cunoscător acum şi al logicii 

aristotelice, să-şi dea seama că încântătorul 

neoplatonism a servit destul sufletele care doreau 

salvarea, dar a neglijat domeniul extern al realului. 

Logica, matematica, măsurătoarea, cântărirea sunt 

mai relevante şi noutatea ne surprinde săltând din 

ele.  

Renaşterea, apărută în centrele comerciale cele mai 

dezvoltate, este fiica negoţului şi iubeşte exactitatea, 

                                                 
1 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1992, p. 191. 
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cinstea, cunoaşte virtuţile bunului simţ practic, 

valoarea libertăţii şi a bogăţiei, dar şi viciul şi 

neştiinţa pe care le înţelege şi încercă înlocuirea lor 

prin ştiinţă – într-un cuvânt, cunoaşte omul. Idealul 

Renaşterii este libertatea: faţă de autorităţile 

religioase, de ascetism, de canoanele artei 

medievale, de interdicţiile Indexului1, libertatea în 

ştiinţă şi viaţa morală dorind dezvoltarea omului ca 

trup şi suflet şi preţuirea deopotrivă a vieţii terestre 

ca şi cea cerească. Cu toate acestea noua epocă nu 

este atee, dar religia va ocupa un rol din ce în ce mai 

mic. Locul ei va fi luat de cultura antichităţii, 

Aristotel, filosofia arabă, descoperirile ştiinţifice. 

Logica şi spiritul matematic vor face să se uite 

revelaţia, considerată „odată” singura capabilă să 

ofere certitudinea, iar Dumnezeu este înlocuit 

treptat cu natura. Apariţia „ştiinţei obiective a 

naturii” este evenimentul major al istoriei culturale a 

mileniului al doilea, eveniment sub semnul căruia 

stăm şi astăzi şi nu contenim de atunci încoace să 

concepem metode de cercetare şi interpretare a 

noului Dumnezeu. 

Acestea sunt şi semnele gândirii moderne: 

abandonarea în sânul naturii, matematizarea, 

relativismul, spirit critic faţă de realitatea în care 

                                                 
1 Index librorum prohibitorum. 
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trăieşte, independenţa, imanentismul, 

pragmatismul, înclinaţia spre metodă, 

mecanicismul, caracterul analitic şi mai cu seamă 

descoperirea infinitului. 

Natura este scrisă în limbajul matematicii şi teoria 

precede fapta, decretează Galilei, urmat de întreaga 

şcoală raţionalistă, iar Descartes ne deschide gustul 

spre cucerirea ei. Totul se poate raţionaliza, reduce, 

totul este relaţie cauzală, mecanism, calcul 

matematic, ceasornic. Este al doilea moment, în 

istoria filosofiei, după descoperirea principiului de 

către greci, când lucrurile par simple şi luminoase, 

iar filosofia se apropie cu optimism de ele.1 

Empirismul, cu toate că are fundamente timpurii, în 

Novum Organum al lui Fr. Bacon (1620), nu reuşeşte 

să-şi impună, mai sănătosul simţ practic englez, 

minat de hamletiana inducţie incompletă. Sunt 

momente în istoria gândirii când se doreşte totul 

deodată. Empirismul nu surprinde cerinţa clipei şi 

propune, prin cercetarea inductivă, o luare la 

cunoştinţă anevoioasă – şi pierde. Raţionalismul 

însă, reface lumea din temelii, înalţă sisteme, explică 

totul cu uşurinţa rezolvării unui exerciţiu de algebră, 

folosind descoperirile empiriştilor, ce păreau 

                                                 
1 Jacqueline Russ (coord.), Istoria filosofiei, vol. II, Bucureşti, 

Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 12. 
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definitive, doar ca paşi metodici. Nici unul dintre 

raţionalişti nu a negat vreodată importanţa 

simţurilor, a experimentului pentru cunoaşterea 

naturii, dar nu acesta este definitivul, ultima măsură 

a adevărului, ci raţiunea sau intelectul. 

Caracteristic, însă, pentru gnoseologia modernă de 

până la Kant este că nu face distincţia între intelect, 

raţiune, minte, uneori spirit, putând-o numi 

intelectualistă, raţionalistă, mentalistă, chiar 

spiritualistă.  

Descoperirea infinitului reprezintă punctul de 

despărţire conceptuală dintre antichitate şi epoca 

modernă. Pentru greci infinitul era ilogic sau 

imposibil de a fi gândit. Astfel gândirea antică nu 

depăşeşte stadiul aporiilor lui Zenon în problema 

infinitului. Modernitatea îşi asumă riscul de a lucra, 

la nivel conceptual, cu infinitul. Ceea ce păruse 

imposibil de conceput pentru antici este acum 

paradigmă. Infinitul se aplică nu doar lui 

Dumnezeu, ci şi lumii, cunoaşterii, capacităţilor 

omului etc. cu o îndrăzneală întâlnită numai la 

pionieri.  

În dorinţa de a descătuşa gândirea omenească de 

orice constrângere şi autoritate exercitate din 

exterior, Renaşterea a lăsat moştenire epocii 

moderne îndemnul de a cultiva ştiinţa şi de a 

dezvolta spiritul critic. Aceasta nu numai că nu va fi 
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abandonată, dimpotrivă, tendinţele sale novatoare 

vor spori de-a lungul întregului secol al XVIII-lea. 

Acesta e socotit secolul luminilor. Strict cronologic, 

el se întinde de la 1680 până la 1770, „ba chiar 1780, 

pentru a ne referi la cifre rotunde”1. Din punct de 

vedere politic epoca este cuprinsă între paşnica 

revoluţie engleză din 1688 până la sângeroasa 

revoluţie franceză din 1789, amândouă consacrând 

cucerirea puterii politice de către clasa socială a 

burgheziei orăşeneşti în ascensiune. De aceea, 

secolul luminilor este în primul rând revoluţionar, 

dar în măsură egală, umanitarist şi progresivist. Deşi 

este englez prin originea ideilor pe care se bazează, 

apare ca un secol francez, prin formele pe care aceste 

idei sunt chemate să le umple. „Ritmul englez îl 

precede pe cel francez cu zece sau cincisprezece ani 

[...], iar Franţa [...] precede gândirea de pe 

continent”2. Prin haina stilistică elegantă şi clară pe 

care ideile iluminismului o îmbracă în Franţa, prin 

caracterul lor prea puţin sistematic şi datorită 

aluziilor mai mult diletante, printr-o notă de 

accentuat radicalism social, aceste idei străbat de la 

un capăt la altul Europa şi sub acţiunea acestui 

                                                 
1 Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei în Secolul luminilor, 

Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, I, p. 23. 
2 Ibidem, p. 385. 
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factor ideologic s-a putut vorbi, pe bună dreptate, de 

Europa franceză a secolului al XVIII-lea. 

Europa secolului luminilor este un spaţiu al 

complexităţii, o Europă a interferenţelor şi a 

planurilor suprapuse, un „compus” dintr-un plan al 

dinamismului economic, social, politic şi ideologic, 

dar şi un plan al imobilismului, al conservării unor 

structuri medievale, seculare.  

Lumea se zbate între mentalităţi diferite până la 

excludere, crezând în modele sociale foarte diverse, 

de la tradiţionalismul încremenit al lumii rurale la 

mobilitatea tensionată a lumii urbane, de la modelul 

sfântului până la cel al libertinului. 

Luminile reprezintă un cuvânt magic pe care epoca 

s-a complăcut în a-l repeta1. 

Termenul apare în Franţa în secolul al XVIII-lea, 

dar se va impune numai după consacrarea sa de 

succesul Enciclopediei. Din acest moment, Luminile 

vor semnifica inteligenţa, libertatea, claritatea 

spiritului, revărsarea iluminatoare a raţiunii umane 

asupra întunecatelor prejudecăţi şi superstiţii 

medievale şi/sau ale vechiului regim. Termenii 

folosiţi în culturile vecine, Aufklärung, Age of Reason 

iar mai târziu Enlightenment, Iluminismo, Ilustracion 

etc. nu cuprind întreaga semnificaţie originară 

                                                 
1 Dominique Poulot, Les Lumieres, Paris, PUF, 2000, p. 2. 
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franceză, dar vor păstra legătura cu noţiunea de 

lumină şi luminare prin cunoaştere. Revelaţia 

religioasă este substituită cu iluminarea prin 

cunoaştere.  

În România, termenul a intrat în uz relativ târziu ca 

Iluminism, însă în ultima parte a secolului al XX-lea 

s-a impus de către istorici mai mult alternativa de 

Lumini, Epoca Luminilor sau Luminism, realizându-se 

o legătură mult mai strânsă cu aria semantică a 

noţiunii de lumină, luminare.  

Luminile vor străluci în mod natural în toate spaţiile 

culturale şi lingvistice. Se vor extinde în toată 

Europa, învingând rezistenţa oricărui regim politic – 

din Anglia până în Rusia, din Portugalia până în 

ţările scandinave. „Dacă este să vorbim la modul 

general despre acest subiect, atunci putem spune că 

Luminile ating lumea omului alb şi că ele vin acolo 

unde există o puternică moştenire creştină şi greco-

latină”1. Astăzi însă, toate culturile, indiferent de 

zona geografică în care se află, consideră că au trecut 

prin etapa Luminilor care a avut o manifestare 

concretă pe diferite paliere ale existenţei sociale. 

Multiplicarea şi vulgarizarea este cea mai puternică 

armă posedată de Luminism. Ideile, produsele, 

                                                 
1 Ioan Horga, Europa luminilor, Oradea, Editura Universităţii 

Oradea, 2002, p. 13. 
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practicile care lipseau unei culturi au fost 

împrumutate, mai rar inventate, şi multiplicate într-

o manieră ce conducea la saturaţie intelectuală, în 

fond la impunerea a ceea ce lipseşte. Dinamica 

teribilă a multiplicării, activistă, mânată de voinţa de 

a acţiona şi motivul triumfului estompează lipsa de 

originalitate şi va impune reformele conducând spre 

revoluţie.  

Europa Luminilor, tributară Evului Mediu, dar şi 

preconizând epocile viitoare se împarte între 

mentalităţi vechi şi noi. Epoca vorbeşte în 

contradicţie, tranşează diverse problematici, toate 

părerile aflându-şi loc. Raţiunea este cuvântul de 

ordine, înţeleasă deseori doar ca logică a discursului, 

din care Dumnezeu este sau nu eliminat. Epoca se 

caracterizează greu, este şi atee şi evlavioasă, şi 

materialistă şi idealistă, şi liberală şi conservatoare, 

umanistă şi antiumanistă ş.a.m.d.  

 

 2. Societatea în schimbare – emanciparea 

socială 

Printre cele mai discutate şi împărtăşite mentalităţi, 

ce vor da naştere la modele comportamentale 

diferite, reţinem pe cele referitoare la rolul 

secundar al femeii în familie şi societate care va 

evolua de la femeia adorată de cavalerul medieval, 

la curtezana cântată de trubaduri până la femeia de 



117 

 

curte, favorită a regelui sau a seniorului şi 

amfitrioana saloanelor unde se pune la cale soarta 

întregii ţări şi este gândit viitorul omenirii sub 

privirile ei şăgalnice şi peste umerii ei dezgoliţi. 

Femeia scapă treptat de mentalitatea că trebuie să 

fie doar mamă care-şi îngrijeşte copiii şi se ocupă 

de educaţia lor, această ocupaţie profesionalizându-

se prin bonă şi guvernantă. Însăşi ideile despre 

educaţia copilului evoluează de la al considera o 

miniatură a adultului care trebuie să primească o 

educaţie de salon, după modelul Delfinului (le 

Dauphin), sau să fie considerat un mic sălbatic ce 

urmează să fie educat departe de răul societăţii 

pentru a înţelege esenţa lucrurilor, nu exteriorul lor 

poleit şi somptuos. 

Bărbatul evoluează de la cavalerul războinic 

medieval posesor al unui cod al onoarei bazat pe 

duel, la gentilom (gentilhomme), spirit ales la care 

locul forţei şi curajului este luat de bunele maniere, 

amabilitate şi curtenie. Gentilomul are obligaţia să se 

preocupe de continua lui şlefuire prin educaţie, 

fiindu-i interzis să aibă vreo ocupaţie concretă (decret 

sur déroger). Modelul gentilomului se va converti în a 

doua jumătate a secolului al XVIII-lea în honnête 

homme care este gentilomul interesat de filozofie, 

ştiinţă, literatură, artă. Cel care, răzvrătit, doreşte să 

învingă regulile în numele libertăţii de spirit va fi 
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libertinul. Manifestările lui ca liber cugetător şi 

amoral nu trebuie interpretate ca fiind doar erotice şi 

la limita licenţiosului aşa cum s-a întâmplat cu 

seamă de personaje reale sau imaginare (Casanova, 

Cagliostro). 

Întreaga epocă este neoriginală1, iar imitaţia este 

cuvântul care o caracterizează cel mai bine. Lipsa 

de originalitate constă în folosirea unor mentalităţi 

şi modele comportamentale deja consacrate, 

perimarea lor ştergându-se doar datorită 

nuanţelor luministe ale folosirii lor. Ideile sunt 

împrumutate de peste tot: de la antici, de la 

scriitorii religioşi, de la scriitorii medievali, de la 

noile lumi descoperite. Epoca produce puţine idei, 

însă le multiplică pe cele vechi într-o manieră care 

le face să pară originale mai ales prin faptul că 

sunt îndreptate spre public, nu mai aparţin doar 

elitelor. Imitaţia este legea. Popoarele se imită 

între ele, nobilii îl imită pe rege, burghezii pe 

nobili, provincialii îi imită pe cei din capitală, 

inferiorii pe superiori şi uneori invers. Imitaţia 

priveşte comportamente, moduri de gândire, 

atitudini, instituţii şi organizaţii sociale (bunăoară 

apariţia societăţilor gândire – sociétés de pensée la 

                                                 
1 Ibidem, p. 90. 
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Paris, va genera răspândirea lor pe tot cuprinsul 

Franţei).  

 

 3. Ideile pătrund. Şi nobilimea trădează 

Ţinta emancipării este cetăţeanul de rând. Purtătorii 

ideilor novatoare sunt oameni departe de condiţia 

maselor, de multe mai multe ori nobili mânaţi de 

dorinţa altruistă de a lumina. Se merge chiar până la 

nivelul monarhului, îmbrăcându-se acea formă a 

despotismului luminat. Acest lucru este cu adevărat 

surprinzător ca purtătorii ideilor iluministe să fie 

chiar aceia împotriva cărora ideile se îndreptau. 

Acesta este aerul epocii: o puternică dorinţă de a 

schimba lucrurile, o credinţă intensă că vechiul 

trebuie îndepărtat, că omul singur este cel care are 

capacitatea de a realiza această schimbare, că 

schimbările trebuie să fie fundamentale, de la 

structurile politice, până la mentalităţi de tipul celor 

referitoare la igiena fizică, la bucătărie etc.  

Totuşi, se păstrează o oarecare condescendenţă: 

nobilul vorbeşte de sus, teoria este opera inteligenţei 

sale şi cu cât este mai şocantă şi mai plauzibilă, cu 

atât teoreticianul îşi dovedeşte calităţi de om de 

salon1. Tocmai pentru că nu credeau cu tărie în 

                                                 
1 Chiar Jean-Jacques Rousseau, cunoscut pentru aversiunea 

faţă de snobismul sângelui albastru, s-a străduit multă 



120 

 

ideile noi dezvoltate, mulţi dintre intelectualii epocii, 

publică sub anonimat, aşteptând reacţia publicului şi 

autorităţilor pentru a se descoperi. Prestigiul 

personal nu trebuia ştirbit în nici un fel. 

Convingerea majorităţii era că, în ciuda teoriilor, 

istoria îşi are cursul ei iar teoria socială va fi crezută 

multă vreme utopică şi neaplicabilă. 

 

 4. Publicaţiile  

Fundamental pentru înţelegerea luminismului este 

ideea de popularizare sau multiplicare, iar ideilor se 

pretează cel mai bine. Iluminismul este epoca în care 

totul devine public, în care se dezvoltă mijloacele 

cele mai diverse de a face publice informaţiile. 

Tiparul, cunoscut demult, îşi face acum datoria din 

plin. Informaţiile se publică în reviste, jurnale, foi 

volante... până la Enciclopedia. Se manifestă o 

apetenţă teribilă spre a împărtăşi informaţii, spre 

îmbunătăţiri de tehnici, comportamente, moravuri 

etc. de la ce înseamnă să fii virtuos până la sfaturi 

culinare... iar toate acestea se publicau şi creau 

pasiuni ale diferitelor grupuri.  

Emanciparea socială este produsul multiplicării prin 

publicaţii. Diversitatea lor este uluitoare: de la 

                                                                                           
vreme să pătrundă în saloane prin teorii şocante, susţinute 
convingător. 
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jurnale, la reviste la publicaţii cu specific naţional 

sau local care tratau un spectru extrem de larg al 

preocupărilor. „În general, «scrisul de cărţi este fără 

sfârşit», cum constatase deja Ecleziastul (12.12) din 

Vechiul Testament, deosebit de preţuit în secolul al 

XVIII-lea. Lumea se găsea în «secolul ce păta cu 

cerneală», în care călimara domina pe birou şi 

fiecare coală de hârtie trebuia întocmită cu pana într-

un stil iluminist”1.  

Cenzura încă funcţiona, dar putea fi ocolită prin 

publicarea în străinătate. Olanda era cea mai liberală 

din acest punct de vedere. Un loc de tipărire ca 

Amsterdam conducea la vânzări asigurate pentru că 

devenise sinonim cu noul, interzisul, subversivul2. 

După Glorioasa Revoluţie din Anglia, este câştigată 

şi libertatea presei, iar cenzura pe continent devine 

mai blândă. 

Modelul viitoarelor publicaţii iluministe este revista 

englezească Spectator care a apărut între 1710 şi 1724 

şi doreau să fie un îndrumar care să orienteze în 

vălmăşagul epocii. Pe linia Spectator-ului s-au situat 

şi Der Patriot din Hamburg, Diskurse der Mahler din 

                                                 
1 Ulrich Im Hof, Europa luminilor, Iaşi, Editura Polirom, 2003, 

p. 119. 
2 Deseori era inventat locul publicării unei lucrări pentru a 

se asigura vânzările. 
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Zürich în Germania, Il Caffè din Milano în Italia, dar 

şi o seamă de „reviste cu titlurile felurite: Journal, 

Giornale, Tagenbuch, Diario, Zeitung, Gazzette, 

Magasin, Memorias, Mercure (unul francez, unul 

german şi unul elveţian), Anzeigen, Beiträge, precum 

şi almanahuri”1. Mai putem aminti gazete pariziene 

precum: Journal des Savants, Journal des Sciences et des 

Beaux Arts, Journal politique et littéraire, Journal de 

Théâtre, Mercure de France etc. 

 

 5. Societăţile – purtătorii iluminismului 

Poate cel mai caracteristic pentru epocă este 

activismul societăţilor. Apariţia societăţilor se 

justifică pe idealul iluminist al prieteniei. Astfel iau 

naştere societăţi de prieteni uneori chiar şi prin 

anunţuri publice, dar în cele mai frecvente cazuri 

„prietenii” îşi cunoşteau dinainte preocupările. 

Societatea sau cercul format avea cele mai înalte 

scopuri: reformă culturală, socială şi ecomomică, 

prosperitatea tuturor, revoluţia, emanciparea etc. 

Societăţile au un program, statut de funcţionare, 

organe de conducere iar de cele mai multe ori 

editează o publicaţie. Secolul Luminilor numără 

peste 150 astfel de societăţi care au avut darul să 

creeze o efervescenţă extraordinară în epocă. 

                                                 
1 Ulrich Im Hof, op. cit., p. 117. 
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Multe dintre societăţile ştiinţifice şi literare şi-au luat 

numele de Academia1 după modelul academiei lui 

Platon din Atena. Academiile au debutat în urma 

unor iniţiative private, „dar ele au fost curând 

preluate de stat, finanţate şi dotate cu o organizare 

severă. Au apărut apoi, în afara capitalei, multe 

academii în provinciile franceze”2; e de amintit 

Academia din Châlons-sur-Marne din provincia 

Campagne sau Academia din Dijon, cunoscută mai 

ales că Rousseau şi-a publicat primele discursuri în 

urma unor concursuri lansate de aceasta. 

Cei care nu aveau o orientare literar ştiinţifică au 

apărut alte forme de organizare a societăţilor: 

salonul3, societate neorganizată formal, condusă în 

                                                 
1 În Franţa: Académie française, pentru cultivarea limbii, 

Académie des sciences, pentru ştiinţele naturii, Académie 
des inscripions et des belles-lettres, pentru studiul istoriei; în 
Anglia, Royal Society of London for Improving Natural 
Knowledge; în Germania, Academia Regală din Berlin etc. 
2 Ulrich Im Hof, op. cit., p. 83 
3 În Franţa se întâlneau la Madame de Sablé moraliştii, la 

Madame de Sévigné aristocraţii cultivaţi, la Ninon de 
Lenclos scepticii şi libertinii, la Madame de Tencin, la 
mademoiselle de Lespinase, dar existau şi saloane 
provinciale; la Geneva exista salonul Suzanei Necker-
Curchod; la Berlin, salonul Henriettei Herz, la Viena e de 
amintit salonul contesei Maria Wilhelmine von Thun pe care 
îl frcventa şi Mozart. În Anglia salonul nu a fost foarte la 
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general de o membră a aristocraţiei, destinată 

aristocraţilor cultivaţi care îndeplinea pe lângă rolul 

ştiinţific, novator, luminist şi unul social, în care se 

discutau cele mai variate subiecte, de fapt toate 

subiectele la modă; societăţile de lectură1, foarte 

răspândite mai ales în Germania, asemănătoare 

cafenelelor literare şi care, pe lângă lecturi propriu-

zise literare îşi formau biblioteci prin contracte cu 

diverşi librari; societăţi economice de folos obştesc2 

preocupate de promovarea economiei şi asistenţei 

sociale; societatea internaţională a francmasonilor 

care a reuşit să strângă în jurul ei cele mai luminate 

minţi ale epocii, iar al cărei scop declarat era pacea şi 

unitatea dintre oameni3. 

  

 

                                                                                           
modă dar locul său a fost suplinit de cluburile strict 
masculine. 
1 Societatea de lectură savantă din Mainz, Societatea morală 

reformată din Toggenberg etc. 
2 Society for the Improvement of Husbandry, Agriculture 

and other Useful Arts, Sociétés royales d’agriculture, Lunar 
Society of Birmingham, Kaiserlichkönigliche 
Ackerbaugesellschaften, Sociedades de los Amigos del Pais 
etc. 
3 În limbaj francmasonic aceasta însemna continuarea 

construcţiei templului lui Solomon. Este vorba de împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ. 
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II. Emanciparea politică şi economică – ideal sau 

reformă? 

 

 1. Emanciparea religioasă 

În secolele XVII şi XVIII unii filosofi francezi au 

început să ridiculizeze religia, chiar şi ideea că 

supranaturalul există, înlocuind astfel de concepte 

religioase cu ceea ce numeau „raţiune” şi „natură”. 

Luminismul, aşadar, avea să se nască în contextul 

exploziv al certitudinilor religioase istoric-creştine 

care începeau să se clatine, al scolasticismului 

romano-catolic raţionalist, al noilor dogme 

protestante şi al rigidului determinism raţionalist 

calvin. Ceea ce au făcut filosofii luminişti a fost să 

secularizeze revoluţia protestantă şi să o 

desăvârşească. 

Din punctul de vedere al unei interpretări religioase, 

luminismul este produsul secularizat a trei mişcări 

religioase, care, toate aveau să-i datoreze apariţia 

corupţiei din biserica latină apuseană: mişcarea 

scolastică, Renaşterea şi Reforma. Astfel, luminismul 

a fost o mişcare condusă de oameni care au respins 

învăţăturile Bisericii Romano-catolice istorice şi, 

împrumutând din rebeliunea raţionalistă a 

Renaşterii şi a noii religii protestante, a început să 

conteste întreaga autoritate, însăşi ideea de 

rânduială divină.  
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Ceea ce erudiţii Renaşterii au început prin 

contestarea Sfintei Tradiţii avea să sfârşească printr-

o respingere a acelei tradiţii. Ceea ce au început 

protestanţii printr-o revoltă împotriva corupţiei 

papale, avea să sfârşească printr-o răzvrătire 

împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce pornise printr-o 

respingere a autorităţii sacramentale a bisericii, a 

sfârşit prin respingerea sfinţeniei vieţii omeneşti. La 

sfârşitul Reformei, cultura occidentală era pe 

punctul de a-şi pierde simţul sacrului. Filosofii 

luminişti au dat oamenilor ultimul brânci înspre 

prăpastia îndoielii unde fuseseră aduşi de către 

corupta Biserică Romană şi de către reformatorii 

protestanţi.  

În timpul Luminismului, câţiva filosofi francezi, 

printre care Voltaire şi Turgot au respins viziunea 

tradiţional creştină asupra lumii, adoptând credinţe 

anti-creştine şi anti-tradiţionale. Filosofii au învăţat 

că oamenii nu au nevoie de adevărul transcendent, 

dat de Dumnezeu, şi nici de călăuzirea tradiţiei 

creştine. Ei considerau că oamenii pot hotărî mult 

mai bine în ceea ce priveşte chestiunile morale, fără 

ajutorul religiei, autorităţii bisericii sau lui 

Dumnezeu. Au afirmat, mai mult decât atât, că cei 

care împărtăşesc o viziune tradiţional-religioasă 

asupra vieţii sunt un obstacol în calea progresului 

uman şi raţiunii. Credeau că raţiunea seculară este 
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singura necesitate pentru cunoaştere şi progres. 

Gândirea omenească, nu Dumnezeu ar constitui 

astfel o temelie suficient de progresistă pentru 

societatea viitorului.  

Marchizul de Condorcet a rezumat elocvent în Schiţă 

pentru o viziune istoricã a mintii omeneşti principalul 

crez luminist: „Am fost martorii evoluţiei unei noi 

doctrine care urmează să dea lovitura finală 

structurii descompuse a prejudecăţii (religioase – 

n.n., S.P.): este însăşi ideea perfectibilităţii nelimitate 

a speciei umane”.  

 

 2. Emanciparea politică  

Regimul politic, bine justificat moral şi practic, era 

cel monarhic, chiar dacă existau şi excepţii, însă 

nesemnificative. Curtea regală satisfăcea pretenţiile 

nobililor deoarece recruta reprezentanţii 

numeroaselor corpuri din rândul lor. De aceea 

Provinciile Unite cu regimul lor federal erau o 

ciudăţenie a vremii privită cu ochi răi de monarhii 

marilor puteri. Mişcarea republicană olandeză nu a 

înregistrat succese remarcabile cu toate că a 

influenţat apariţia unei constituţii care scăpa 

cadrului tradiţional al monarhiei deoarece redusese 

drastic atribuţiile instituţiei monarhului care îşi 

împărţea puterea cu stadhouder-ii celor şapte 



128 

 

provincii. De aceea a şi fost calificată în Anglia ca şi 

„constituţia demenţială a Provinciilor Unite”.  

Imaginarul medieval, transmis şi Epocii Luminilor 

nu putea gândi posibilitatea unui alt regim. Atât de 

multă încredere şi atât de mult respect impunea 

monarhia încât era identificată în mod firesc cu 

divinitatea. A te opune monarhului nu era doar 

răzvrătire, ci păcat. Acest punct tare a devenit cu 

timpul foarte vulnerabil deoarece justificarea 

monarhiei de drept divin nu putea rezita la nici un 

examen intelectual. Cu toate acestea, abia la sfârşitul 

Epocii Luminilor se răspândeşte ideea de republică, 

iar revoluţia va răsturna monarhia înlocuind 

monarhul cu o altă autoritate republicană care avea 

şi mai mari puteri. Monarhia nu murise.  

Până la republicanism, regimul monarhic a suferit 

nuanţări, înregistrate mai ales în ultimii 30 de ani 

care au precedat revoluţia franceză: despotismul 

luminat. Sub influenţa mişcării ideilor unor 

intelectuali „luminaţi” ai secolului şi având 

experienţa revoluţiei din Anglia, o serie de monarhi 

au început să guverneze „luminat” ghidându-se de 

principiile imuabile trasate de aceştia: ideea unei 

ordini sociale naturale, uşor de înţeles, la care toţi 

oamenii nu puteau să nu se ralieze şi cea a existenţei 

unei armonii naturale între diversele interese, 

armonie pe care guvernul o putea realiza prin 
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instituţii. Oricât ar fi fost de imprecis enunţate, 

oricât de laxă ar fi fost limita lor, aceste idei nu s-au 

impus decât în principate mici, omogene, unde 

interesele interne şi internaţionale erau slabe. A 

vorbi despre marii despoţi luminaţi ai epocii 

luminilor nu mai este azi decât o îndeletnicire 

literară. Se cunoaşte despre ei că iubeau filosofia 

nouă şi ademenitoare, că au încercat să impună 

reforme, dar şi că ele au fost eşecuri la care au fost 

nevoiţi să renunţe pe rând. „Dar aceste reforme se 

înscriau pe linia unei politici deja vechi, care (mai 

ales în Rusia - n.n., S.P.) nu aveau nimic în comun cu 

ideile filosofice iluministe şi nu erau decât o faţadă 

destul de ipocrită, în spatele căreia se ascundeau 

scopuri interesate sau, pur şi simplu, frivole”1.  

Probabil în această manieră poate fi interpretat 

ajutorul material pe care intelectualii l-au primit 

deseori de la aceşti aşa-numiţi despoţi luminaţi. De 

exemplu, din corespondenţa lui Voltaire, se poate 

afla că publicarea Enciclopediei a fost sprijinită chiar 

şi de Ecaterina a II-a (cea Mare) a Rusiei: „Doamnă, 

Majestatea Voastră imperială să mă ierte, dar sunteţi 

cu siguranţă steaua cea mai strălucitoare a Nordului 

şi nicicând n-a fost alta atât de binefăcătoare. Alţii l-

ar fi lăsat pe Diderot să moară de foame. A fost 

                                                 
1 Ioan Horga, op. cit., p. 93. 
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persecutat în propria-i ţară, iar Voi l-aţi salvat. Aţi 

pornit în întâmpinarea tuturor meritelor, Doamnă, şi 

le-aţi câştigat ... Între timp, Doamnă, vă rog sa-mi 

permiteţi a publica ceea ce aţi avut bunătatea de a-

mi scrie despre toleranţă. Scrierile Voastre sunt un 

moment al gloriei voastre. Suntem trei – Diderot, 

d’Alembert şi cu mine – care vă ridicăm altare” 

(Scrisoarea lui Voltaire către Ecaterina cea Mare). 

Nu este surprinzător şi întâmplător nici că împăratul 

Iosif al II-lea, suveranul Austriei, şi-a compus un 

epitaf glumeţ care reflecta chiar încercările sale 

nereuşite de a face reforme în imperiu: „Aici se 

odihneşte un principe plin de intenţii bune, dar care 

a avut nenorocul să nu împlinească nimic”. 

Chiar dacă reformele despoţilor luminaţi nu sunt 

spectaculoase, a existat în mod explicit intenţia 

realizării lor. Epoca este esenţialmente raţională, iar 

raţiunii îi repugnă violenţa, forţa şi excesul socotite 

ca iraţionale. Această epocă şi acest secol, finalizat 

prin marea revoluţie din 1789, nu doreşte revoluţia, 

nici chiar Rousseau nu o recomandă, ci doreşte 

reforme care să o evite. Acest lucru este încercat de 

către despoţii luminaţi: evitarea unei mişcări 

violente, iraţionale, revoluţionare prin reforme ale 

sistemului. Mai ales după revoluţia din 1789 care, 

prin excesele ei, a îngrozit întreaga Europă, acţiunile 

de reformare administrativă au fost înteţite deoarece 
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experienţa franceză, mai ales cea postrevoluţionară, 

nu se dorea a fi repetată. 

  

 3. Emanciparea economică 

„Economia europeană rămâne îndeosebi agrară şi 

rurală deoarece 80% dintre locuitori sunt angajaţi în 

activităţi agricole”1. 

Evoluţiile sunt foarte lente, pe ansamblu puţin atinse 

de inovaţii, iar progresele producţiei agricole sunt 

date mai degrabă de popularizarea unor tehnici mai 

vechi: asolamentul, introducerea unor noi plante de 

cultură şi agricultura extensivă. Ameliorările tehnice 

se difuzează treptat şi impun producătorilor 

adoptarea lor pentru satisfacerea unei pieţe devenită 

concurenţială2, dar acest lucru se va petrece spre 

sfârşitul Epocii luminilor şi va căpăta amploare mai 

târziu. 

Activităţile comerciale stau sub semnul marilor 

descoperiri geografice. Continentul părea epuizat 

din punct de vedere comercial, aşa că flotele 

comerciale ale marilor puteri Anglia, Franţa şi 

Olanda se vor îndrepta spre regiunile îndepărtate, 

alimentând Europa cu produse exotice destinate 

curţilor şi luxului. În afara acestuia există şi o intensă 

                                                 
1 Ibidem, p. 26. 
2 Ibidem, p. 29. 
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activitate comercială locală în Marea Nordului, în 

Marea Baltică, comerţul din Levant, comerţul 

oriental al Rusiei etc. Comerţul conduce la profituri 

foarte mari, dar activitatea comercială inegală a 

statelor europene va conduce la accentuarea 

diviziunilor economice între ţările europene. 

Activitatea comercială va impulsiona şi dezvoltarea 

sistemului bancar. Băncile, adevărate fortăreţe, se 

dezvoltă ca depozitare ale capitalului primit de la 

particulari, practică scontul, facilitează schimburile 

şi vor începe timid să acorde şi împrumuturi. 

Circulaţia monetară se bazează pe metalele 

preţioase, rolul monedei fictive fiind redus. 

Revoluţia industrială este la începuturi. Conceptul 

de „revoluţie industrială” este astăzi pus în discuţie 

şi este susţinut termenul „industrializare” deoarece 

epoca nu cunoaşte progrese remarcabile, 

descoperirile şi invenţiile fiindu-i anterioare, acum 

aplicându-se inovaţii care vor mări în mod 

considerabil producţia industrială. În esenţă, 

industrializarea constă în mecanizarea muncii din 

manufacturi şi înlocuirea efortului fizic cu o maşină-

instrument pusă în mişcare de o altă sursă de 

energie decât munca umană exclusivă. Progresul 

industrial este remarcabil în Anglia, pe restul 

continentului industria fiind dominată de structurile 

tradiţionale în afara câtorva regiuni. Un caz special îl 
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reprezintă Franţa, unde a existat o perioadă în care 

inovaţiile engleze au fost descurajate până la stopare 

chiar de industriaşii francezi. 

Climatul economic este favorabil, economia 

înregistrând o creştere reală. Echilibrele economice 

sunt însă precare, uşor influenţate chiar şi de un an 

secetos care a adus o recoltă slabă. 

Societatea economică păstrează spiritul medieval 

rămânând încă medievală, o societate a ordinelor şi 

corpurilor. O împărţire excesivă a funcţiilor şi 

titlurilor era acoperită de două interese: al nobililor 

care erau scutiţi de dări şi interesul stăpânirii de a 

colecta mai eficient impozitele de la ceilalţi printr-un 

sistem birocratic mulţumit. Societatea modernă 

bazată pe o economie modernă orientată spre profit 

nu era pentru ei deoarece, sub influenţa lui Toma 

din Aquino, înţelegeau prin profit doar camăta, iar 

camăta însemna condamnarea veşnică. Societatea 

ordinelor şi corpurilor îşi trăia ultimele clipe chiar 

dacă părea că a fosilizat instituţiile şi relaţiile sociale.  

 

 

 

Concluzie 

 

În concluzie, susţin că ceea ce este cu adevărat 

important în epocă, mai ales în Franţa, şi ceea ce va 
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influenţa decisiv societatea este efervescenţa ideilor 

diverse, încrederea în forţele omului, nu evoluţiile 

sociale propriu-zise care au fost anemice, importanţa 

secolului arătându-se abia după marea revoluţie şi 

după liniştirea Europei postnapoleoniene. 

Evoluţiile spectaculoase în toate domeniile vieţii 

economice, tehnologice, sociale şi politice, 

prezentate de istorici ca aparţinând epocii luminilor, 

aparţin aproape în exclusivitate zonei engleze. 

Continentul stă în urma Angliei spre care 

„luminaţii” privesc cu jind şi o gândesc ca pe un 

model. Poate de aceea orgoliul francez, dublat de 

problemele sociale, a generat acea efervescenţă 

emblematică pentru ceea ce înţelegem azi prin 

lumini, care a culminat cu transformările sociale 

extrem de violente începând cu 1789. 

Epoca se caracterizează printr-un sistem complex al 

imitaţiei şi lipsă de originalitate. Ideile vehiculate 

sunt mai vechi, sunt preluate de intelectuali care le 

multiplică. Moda este motorul imitaţiei şi cuprinde 

toate domeniile societăţii, de la gastronomie şi 

vestimentaţie, până la profesiuni de credinţă şi 

convingeri politice. Moda şi sistemul imitaţiei 

iradiază dinspre capitală spre provincie sau dinspre 

senior spre vasal. 

Multiplicarea ideilor şi vulgarizarea lor a schimbat 

mentalităţile. Epoca luminilor este departe de a fi 
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originală. Revoluţia ştiinţifică nu este încă extrem de 

vizibilă iar ideile filosofice, sociale şi politice nu 

aparţin acestei epoci. Gânditorii vor repeta într-una 

idei enunţate de înaintaşii lor, deseori chiar idei 

chiar antice, le vor populariza sau multiplica într-

atât încât vor crea o senzaţie de efervescenţă, 

noutate şi spirit. Intelectualii vor reproşa însă, acest 

lucru epocii. În mai tot occidentul, lansarea ideilor se 

realizează în împrejurări frivole, în saloanele 

conduse de doamne, ideile însele împrumutând 

frivolitatea contextului lor, apărând şi dispărând cu 

uşurinţă. Condillac constată această situaţie şi 

deplânge epoca în care oricine publică „lucrări 

frivole şi ridicole” care nu trăiesc decât o clipă.  

Totuşi, nu putem susţine în mod radical lipsa de 

originalitate a epocii, în primul rând pentru că nici o 

epoca nu este neoriginală, ci filtrează într-un mod 

original experienţa epocilor trecute sau experienţa 

proprie. Depăşind spaţiul francez nu se poate spune 

ca Immanuel Kant sau Mozart sunt neoriginali. 

Epoca Luminilor este, în esenţă, raţionalistă şi va 

trece prin acest cod întreaga experienţă socială, 

politică şi filosofică; uneori este excesiv de raţională, 

promulgând în baza logicii, ateismul sau teismul, 

contractul social, libertatea sau cenzura, alteori este 

sensibilă şi îi repugnă judecata rece, fără sânge şi 

sentiment, făcând tranziţia spre romantism. 
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CUNOAŞTEREA NATURII ÎN 

FILOSOFIA LUMINILOR 
 

 

Abstract: În conceperea naturii, filosofia luminilor 

evoluează de la gândirea autoîntemeietoare a evului 

mediu, centrată pe existenţa lui Dumnezeu, prin 

acceptarea şi depăşirea modelului matematic al 

conceperii naturii, până la modelul biologist, 

punând bazele evoluţionismului. 

 

 

În sistemul religios medieval, statuat de gândirea 

scolastică, fiecare realitate are locul sau fix. Distanţa 

sau apropierea de Dumnezeu determină valoarea 

lucrului. Astfel, conceptele de Dumnezeu, suflet şi 

lume sunt pivoţii fiinţei, în funcţie de care întreaga 

existenţă se ierarhizează, creând o lume sigură în 

care situarea fiinţărilor este stabilită în unul sau altul 

din cercurile enunţate. Scopul cunoaşterii este 

apropierea de fiinţa supremă.  

Cunoaşterea naturii nu este eliminată din 

preocupările medievalilor, dar ea este de o mai mică 

importanţă, blocată în cercul inferior al fiinţei în care 

se situează, cea mai îndepărtata de cunoaşterea lui 
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Dumnezeu. „Imperiul naturii va fi pus faţă în faţă cu 

imperiul graţiei”1, primul având doar atributele 

inferiorităţii. Cunoaşterea este „naturală” pentru că 

provine din raţiunea umană, dar cunoaşterea naturii 

reprezintă un orizont limitat al înţelegerii realităţii. 

Imperiul naturii ne este dat prin procesele 

senzoriale, ale judecăţii şi concluziei logice legate de 

acestea, prin utilizarea discursivă a intelectului, iar 

celălalt este accesibil doar prin puterea revelaţiei.  

Cu toate că părea blocată în inferioritatea sa, 

cunoaşterea naturii găseşte tocmai această breşă în 

sistemul teologic: faptul că acesta accepta domeniul 

cunoaşterii naturii cu sfera sa proprie, în care 

guvernează legea naturală, evident creată tot de 

Dumnezeu, dar accesibilă raţiunii umane. Primul 

atac aparţine filosofiei renascentiste care, prin 

panteism, identifică natura cu dumnezeu susţinând 

că adevărata natură este creaţia lui Dumnezeu, nu 

doar o simplă creatură. Ea participă la fiinţa divină, 

deoarece forţa acţiunii divine este vie în ea însăşi.  

Giordano Bruno afirma că nu trebuie să ni-l 

imaginăm pe Dumnezeu ca acea forţă exterioară 

străină naturii şi neinteresată de aceasta; demnitatea 

lui constă tocmai în capacitatea de a interveni în 

                                                 
1 Ernst Cassirer, Filosofia luminilor, Piteşti, Ed. Paralela 45, 

2003, p.51; 
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natură şi de a se identifica cu aceasta şi cu legea ei. 

Cu aceasta cunoaşterea naturii recăpăta demnitatea 

pierdută din vremea anticilor: a cunoaşte natura 

înseamnă a-l cunoaşte pe Dumnezeu care se 

manifestă în ea prin identitate cu ea.  

Următoarea descoperire renascentistă este că natura 

ca întreg este formată din părţi care au 

individualitate. Aşadar, natura poate şi trebuie să fie 

cunoscută nu ca întreg, ci fragmentată în părţile sale 

componente. Metoda cunoaşterii părţilor, care pot fi 

definite clar şi distinct, este experimentul sensibil. 

Simţurile îşi recapătă demnitatea mai ales că în 

înţelegerea naturii vor fi asociate cu măsurarea 

exactă şi cu instrumentul matematic. Noua metodă a 

dat naştere unei noi cosmologii la care biserica s-a 

împotrivit cu înverşunare. Dar marea problemă era 

alta: biserica se simţea mai ameninţată de noul 

concept despre adevăr decât de noua cosmologie, îi 

era mai greu sa tolereze că adevărul ştiinţific este tot 

un adevăr care provine de la Dumnezeu, că în afară 

de adevărul revelaţiei există şi adevărul naturii care 

nu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, asupra 

căruia avea „proprietate”, ci pe opera lui. Acest nou 

adevăr era pus în egalitate cu cel revelat, însă avea 

avantajul siguranţei, univocităţii, formalizării şi 

raţionalităţii depline, era credibil şi punea în pericol 

veracitatea revelaţiei. 
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Iluminiştii vor pune problema asupra relaţiei dintre 

natură şi intelect. Odată pusă această problemă se 

recunoaşte, de fapt, depărtarea dintre cele două 

entităţi. Pentru început se postulează raţionalitatea 

naturii şi independenţa spiritului. Raţiunea este 

capabilă să cunoască natura, dar este o entitate 

independentă de acesta. „Natura umană se opune 

naturii cosmosului pentru ca apoi să se regăsească în 

ea. Cine o descoperă pe una, va obţine în acelaşi 

timp o certitudine şi în privinţa celeilalte”1. Natura 

şi intelectul sunt imanente, au propria lor esenţă iar 

aceasta nu este una ascunsă şi misterioasă, ci este 

accesibilă în totalitate intelectului care le poate 

înţelege şi explica sistematic. Aceasta este 

coordonata fundamentală a epocii luminilor, 

secolului filosofic, cum îl numise D’Alembert, sau 

secolului natural-ştiinţific. 

Primul atac, iluminiştii îl vor da teologiei şi bisericii. 

Bazându-se pe teoriile de succes ale fizicii vor rupe 

legătura dintre teologie şi fizică. Teologiei i-a fost 

luat dreptul de a mai postula „adevăruri” în 

domeniul fizicii, „fizica biblică” fiind copios 

ironizată. Descrierea biblică a creaţiei este socotită 

metaforică, zilele în care s-a săvârşit creaţia fiind 

socotite, de fapt, epoci sau perioade, distrugându-se 

                                                 
1 Ibidem, p. 55-56; 
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astfel, sub semnul reinterpretării ştiinţifice a Bibliei, 

întreaga cosmogonie teologică şi postulându-se lipsa 

de capacitate a acesteia de a oferi modele teoretice. 

Nu numai teologia nu are dreptul să ofere un model 

totalizator despre existenţă, ci nici ştiinţa. 

Ştiinţa, în speţă fizica, nu poate păstra „spiritul de 

sistem” care a produs marile concepţii metafizice ale 

secolului al XVII-lea, ea trebuind să se rezume la a 

cerceta fenomenele simple şi la a arăta legăturile lor 

empirice. Fizicianul trebuie să renunţe la dorinţa sa 

de a explica mecanismul universului, limitându-se la 

descrierea completă, matematică a existenţelor 

particulare şi a legăturilor dintre acestea. Fontenelle 

remarca acest lucru mai devreme în lucrarea sa 

Entretiens sur la pluralite des mondes: „În ceea ce mă 

priveşte, eu îl admir [n.n. universul] cu atât mai 

mult cu cât ştiu că el este asemenea unui ceasornic: 

este surprinzător faptul că natura este atât de demnă 

de admiraţie datorită faptului că se fundamentează 

pe lucruri atât de simple”1. Obiectul ştiinţei sunt 

lucrurile simple, existenţele reale, stările de fapt şi 

nu cel al fizicii carteziene, principiul prim, “în sine”, 

“primul motor” al tuturor existenţelor.  

                                                 
1 Fontenelle, Oeuvres de Fontenelle, Entretiens sur la pluralite 

des mondes, Paris, 1818, II, p.10; 



142 

 

Noua epistemologie răstoarnă raportul dintre 

principii şi stările de fapt, propunând şi o nouă 

metodologie de cercetare: principiul reprezintă ceea 

ce este dedus, în timp ce starea de fapt e reprezintă 

ceea ce este originar. Stările de fapt sunt obiectul 

cercetării empirice, iar cercetarea inductivă se 

sprijină permanent pe instrumentul matematicii. 

“Dacă nu folosim compasul matematicii şi dacă 

făclia experienţei nu ne luminează drumul, nu 

putem avansa nici un pas”1. Renunţarea la 

fundamentarea ontologică pe principiul prim a adus 

numeroase probleme de concepere a existenţei. 

Lumea fenomenală îşi poate găsi explicaţia în ea 

însăşi, în legităţile ei, însă acest sistem de fenomene 

este oare unitar şi constant? D’Alembert proclamă 

această constanţă, însă nu o va fundamenta în nici 

un loc. Leibniz se întoarce la cel mai înalt principiu 

din care provine atât lumea sensibilă cât şi lumea 

inteligibilă  pentru a asigura stabilitatea naturii şi 

armonia dintre planul ideal şi cel real, pentru a 

putea supune realul regulilor logicii şi matematicii şi 

a-l putea face cognoscibil. Soluţia nu putea fi 

acceptată de iluminiştii care îşi însuşiseră deja 

inducţia şi cercetarea empirică. De aceea au preferat, 

mai degrabă, să postuleze axioma constanţei naturii. 

                                                 
1 Ernst Cassirer, op. cit., p.64; 
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Axioma constanţei naturii, nedemonstrabilă  în sine, 

nu este una ştiinţifică, ci una pragmatică: valoarea ei 

nu rezultă din necesitatea gândirii, ci din necesitatea 

acţiunii. Altfel spus, fără a proclama constanţa 

naturii, ca necesitate pragmatică, activitatea 

cercetării empirice nu poate înainta. Axioma 

constanţei naturii devine credinţă, iar Hume o va 

întemeia pe obişnuinţă, habitudine1.  Încercarea de a 

elimina toate componentele metafizice din 

fundamentele filosofiei empirice merge atât de 

departe încât ameninţă şi pune sub semnul întrebării 

chiar şi fundamentul ei logic. 

Dacă fizica matematică a apucat drumul 

fenomenalismului riguros, care merge până la 

consecinţe sceptice, filosofia populara natural-

ştiinţifică va avea un traseu oarecum opus. Pentru ea 

cunoaşterea teoretică este încă posibilă prin 

depistarea şi înlăturarea obstacolelor care au stat în 

faţa progresului cunoaşterii naturii. Limbajul vechii 

metafizici este făcut vinovat de redirecţionarea 

efortului cognitiv. Până acum metafizica, prinsă în 

mrejele propriului limbaj, nu a putut scăpa de magia 

cuvintelor ce prezentau o natură care se 

                                                 
1 David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  1987, p.120 şi 
urm. 
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autoîntemeiază, este un întreg închis în sine ce 

subzistă şi se explică prin sine. Nu a sesizat adevărul 

că spiritul, imanent, doreşte să transceadă lumea 

sensibilă, dar singura lui forţă constă în relaţionarea 

datelor sensibile. Dacă s-ar fi întors la materie, 

renunţând la căutarea himerei principiului ideal, ar 

fi perceput că singurele date clare şi distincte, 

singura ordine clară şi completă aparţine lumii 

materiale. ”A exista înseamnă a îndeplini mişcările 

proprii unei esenţe determinate; înseamnă a le 

îndepărta de la sine pe cele pot să o slăbească şi să o 

vatăme.”1  

Mecanicismul nu se mulţumeşte cu stabilirea 

limitelor funcţionării şi cunoaşterii naturii, ci va 

edicta, în aceeaşi manieră, şi în domeniul fiziologic, 

psihic şi moral. Mai mult, psihologia devine 

principalul aliat în susţinerea mecanicismului fiind 

şi ea la fel de mecanică. Funcţionăm ca o maşină, 

”corpul uman este un ceasornic, dar un ceasornic 

uriaş şi construit cu atâta meştesug şi iscusinţă”2, 

încât omul devine etalon al materialismului şi 

mecanicismului universal. Nimic nu trebuie să mai 

                                                 
1 Holbach, Sistemul naturii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 

1957, p.83; 
2 Lamettrie, Omul maşină şi alte opere, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1961, p.205. 
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scape materialismului; acesta nu este o dogmă 

natural ştiinţifică a epocii, ci este un imperativ care 

dictează ce şi cum trebuie cunoscut. Încercarea lui 

Holbach de a elimina din concepţia despre natură 

tot ceea ce ţine de sensibilitate, fantezie şi sentiment, 

proclamând egalitatea deplină a tuturor existenţelor 

din natură, orice valorizare fiind greşită, s-a lovit de 

opoziţia contemporanilor care, materialişti şi ei, 

totuşi nu au acceptat Sistemul naturii, lucrare scrisă 

fără stil şi care distrugea idoli încă puternici. Omul 

iluminismului nu era încă pregătit să se considere şi 

liber, pe plan social, şi marionetă-maşinărie la 

îndemâna unor forţe oarbe pe care ar trebui să 

accepte că le poate descrie fără să înţeleagă ce este 

îndărătul lor. Mecanicismul cade în această capcană 

deoarece proclama posibilitatea explicării unei lumi 

de către o fiinţă prinsă în mrejele lumii şi fără 

capacitatea de a fi liber, nici măcar de a gândi liber. 

Modernitatea a impus cunoaşterea matematică a 

naturii. Matematica nu se mulţumeşte însă doar să-şi 

dezvolte propria sa lume conceptuală, ci vrea să 

cuprindă în ea întreaga realitate. Astfel matematica 

capătă pretenţii metafizice, devenind metafizică. 

Cum secolul luminilor se doreşte antimetafizic, va 

repudia acest mod de cunoaştere, odată ce îl va 

conştientiza. Idealul cunoaşterii matematice a naturii 

începe să se piardă, iar în locul lui apare un nou 
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ideal: pretenţia la o ştiinţă pur descriptivă a naturii. 

Locul explicării naturii, al definirii conceptelor este 

luat de descrierea bogăţiei fenomenale. Omul de 

ştiinţă nu mai este interesat să ordoneze întreaga 

realitate după principii matematice, ci doreşte să 

redea în mod natural abundenţa pură a naturii, chiar 

dacă această abundenţă ar putea fi, în ultimă 

instanţă, ordonată şi calculată într-un sistem 

integrator. Filosofia botanicii  a lui Linné eşuează 

tocmai din acest motiv că, în loc să descrie natura în 

devenire, încearcă să creioneze concepte generale în 

care să introducă apoi existenţele naturale. 

Categorizarea abstractă este împotriva epocii care 

predica compararea naturii cu ea însăşi, nu cu 

conceptele abstracte. Pentru a evidenţia mai bine 

această caracteristică, ştiinţa virează de la modelul 

fizicii carteziene la modelul biologiei, ca metodă de 

descriere. Trebuie să ne lăsăm în exclusivitate 

conduşi de experienţă: deoarece doar ea ne poate 

oferi acel gen de certitudine capabilă să ne ofere 

adevărul obiectelor fizice. Inductiv, trebuie să mărim 

numărul experimentelor şi să le intensificăm, trebuie 

să generalizăm faptele, să le relaţionăm prin 

concluzii obţinute prin analogie până când, în cele 

din urmă, vom ajunge la un nivel de cunoaştere de 

unde putem observa modul în care partea se 

raportează la întreg, cum efectele particulare depind 



147 

 

de cele generale. Decât să cuprinzi în cadre 

conceptuale prestabilite natura, mai bine este să 

studiezi obiectele în evoluţia lor cauzală şi să creezi 

o imagine finală totalizatoare. În felul acesta în sânul 

iluminismului apare, pentru prima dată în Istoria 

naturală a lui Buffon, direcţia spre evoluţionism, 

curent puternic speculat în secolul următor. ”Aşa 

cum în istoria omenirii – spune Buffon în Istoria 

naturală – se cercetează documentele istorice, 

monedele şi medaliile, descifrarea vechilor inscripţii 

pentru a determina transformările ce au avut loc şi a 

constata epocile evenimentelor spirituale, tot aşa, în 

istoria naturii, trebuie cercetată arhiva lumii, cele 

mai timpurii monumente ale ei trebuie smulse din 

măruntaiele pământului, ruinele reconstruite şi toate 

semnele transformărilor fizice care ne pot conduce la 

diferitele stări de viaţă ale naturii să le unim într-un 

singur corpus de dovezi. Acesta este singurul mijloc 

prin care, în infinitatea spaţiului, putem identifica 

anumite puncte fixe şi, pe axa temporală eternă, să 

obţinem câteva repere.” 

 

 

Publicat în volumul Conferinţei cu participare 

internaţională „Gorjeanul în mileniul III”, Târgu Jiu, 18-

19.11.2005, Editura Gorjeanul cu titlul Cunoaşterea naturii în 

filosofia luminilor. 
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SOCIETATEA ÎMPOTRIVA NATURII 
 

 

Abstract: How natural is society? How far is social 

person by the own conscience? Here there are the 

questions that concerned illuminist mind and that 

any thinker of that age was interested in. Putting 

face to face the both conceptions of Th. Hobbes and 

J.J. Rousseau we discover that the meeting of the 

two philosophers' ideas: society is unnatural, the 

most rational construction of the human being that 

has the source of its birth in human passions.  

 

 

Teoriile politice iluministe vor trece de la conceperea 

individului ca centru al acţiunii politice, care 

foloseşte orice mijloace pentru a păstra puterea, aşa 

cum ne apare la renascentistul N. Machiavelli, la 

conceperea puterii ca legată de instituţia statului sau 

a suveranului. Păstrând o abordare metafizică, 

Hobbes şi Rousseau, personalităţile cu cea mai 

covârşitoare influenţă în epocă şi în secolele 

următoare, vor începe prin descrierea bazei oricărei 

societăţi – individul uman – a evoluţiei sale psihice 
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şi sociale care a însemnat desprinderea lui de natură 

şi crearea societăţii politice. 

Spre deosebire de majoritatea susţinătorilor 

guvernământului despotic, Hobbes consideră că 

oamenii sunt egali de la natură. Înainte de societate, 

omul a trăit în stare de natură, stare de deplină 

libertate, care însă comportă numeroase riscuri. 

Hobbes va împrumuta convingerile lui Machiavelli 

în răutatea fiinţei umane susţinând că viaţa omului 

este „ticăloasă, animalică şi scurtă”, iar omul este 

egoist, conflictual, duşmănindu-i pe ceilalţi şi fiind 

în continuu război cu ei. Pe de altă parte, orice om în 

stare de natură, înainte de existenţa oricărui 

guvernământ, „doreşte să-şi prezerve propria 

libertate şi să dobândească stăpânire asupra altora; 

ambele dorinţe izbucnesc din impulsul spre 

autoconservare”1. 

Bellum omnium contra omnes (război al tuturor contra 

tuturor), în care fiecare sfârşeşte prin a fi duşmanul 

celuilalt (homo homini lupus), decurge din ipoteza 

egalităţii în stare de natură şi de drept nelimitat al 

tuturor.  

Întrebarea care se pune este care a fost motivul care 

i-a determinat pe oameni să părăsească starea de 

                                                 
1 Bertrand Russell, Istoria filosofiei occidentale, vol. II, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 65; 
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natură şi să se refugieze lângă semenii lor în 

societate, ţinând cont că omul nu îşi iubeşte în mod 

natural seamănul. Experienţa comună ne arată că în 

societate căutăm fie utilitatea sau avantajele 

materiale care decurg din relaţiile cu ceilalţi, fie 

plăcerea egoistă de a obţine glorie1. Astfel, dacă 

observăm o întreprindere comercială constatăm că 

ea uneşte oamenii prin interes, un cuplu este unit 

prin dragoste, iar un club prin vanitate.  

Să credem atunci că societatea, departe de a fi 

naturală, aşa cum credea Aristotel, este produsul 

interesului sau al gloriei? Răspunsul este negativ, 

Hobbes neputând susţine până la capăt că societatea 

se bazează doar pe utilitate şi dorinţa de glorie 

deoarece s-ar putea ajunge la ideea că în momentul 

în care toţi membrii societăţii le dobândesc, aceste 

obiective se devalorizează şi nu mai sunt nimănui de 

folos. Ar decurge că, la acest moment, societatea îşi 

pierde temeiul şi se destramă, însă acest lucru nu 

este caracteristic societăţii în ansamblu, ci 

societăţilor mici de felul celor enunţate mai sus. Pe 

de altă parte, acest argument nu se poate susţine 

deoarece există persoane care nu doresc să tragă 

                                                 
1 Ne apropiem în mod natural de anumiţi oameni nu pentru 
a le împărtăşi viaţa, ci pentru a dobândi onoare şi confort. 
(Hobbes, De cive); 
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foloase de la semenii lor sau nu doresc nici onoarea 

gloriei. De asemenea, ne-am putea aştepta ca în 

momentul obţinerii prosperităţii, omul să părăsească 

societatea deoarece dezideratul utilităţii a dispărut. 

De aceea, cu toate că simţul comun ne îndreaptă 

spre ipoteza enunţată mai sus, nu acestea sunt 

temeiurile apariţiei societăţii, ci există unul mult mai 

subtil şi mai puţin evident, dar, tocmai de aceea, 

mult mai propriu şi intim omului: frica de moarte 

violentă, pe de o parte, şi dorinţa de putere şi 

dominaţie care combate frica, pe de altă parte. 

Astfel, frica este adevăratul motiv al socializării. „De 

fapt, dacă oamenii nu pot fi reuniţi nici printr-o 

bunăvoinţă naturală, nici prin utilitate, nici prin 

dorinţa de a se depăşi unii pe alţii într-o luptă de 

prestigiu, trebuie să recurgem la teama reciprocă 

pentru a explica totuşi faptul că ei trăiesc în 

societate. O societate întinsă şi durabilă nu poate 

avea altă origine”1. 

Societatea este nenaturală, iar dacă a luat naştere 

trebuie să se întemeieze pe un fapt natural, pe 

sentimentul fricii. E puţin probabil şi greu de 

susţinut, aşa cum se crede de la Platon, că oamenii 

au socializat pentru a-şi satisface nevoile reciproce, 

                                                 
1 Pierre Manent, Originile politicii moderne, Ed. Nemira, 
Bucureşti, 2000, p. 62.  
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adică vizând utilitatea în această asociere, deoarece 

colaborarea cu semenii pentru exploatarea naturii şi 

obţinerea profitului presupune stăpânirea 

instinctelor, anticiparea viitorului, organizarea şi 

diviziunea muncii etc., ceea ce este improbabil în 

cazul societăţii primitive. 

Dorinţa de glorie este şi ea antisocială, fiind pasiune 

exclusivă: gloria unuia se obţine în defavoarea 

celorlalţi, obţinerea unui statut special e posibilă 

numai dacă ceilalţi nu au un asemenea statut. Cu 

toate că dorinţa de glorie este împărtăşită de 

majoritatea indivizilor, ea nu uneşte oamenii, ci îi 

separă, împingându-i să se distingă unii de alţii, 

nicidecum să se apropie. Prin urmare, aceste pasiuni 

nu contribuie la crearea societăţii, ci, mai degrabă, la 

separarea indivizilor. Chiar dacă pasiunile sunt 

naturale şi ele îi dezbină pe oameni, există o trăire la 

fel de naturală care le învinge pe acestea şi pune în 

mişcare colaborarea naturală a oamenilor: teama de 

moarte violentă pe care seamănul meu mi-o poate 

provoca, teamă împărtăşită de toţi, născută din 

ostilitatea reciprocă hrănită din celelalte pasiuni. 

„Altfel spus, dacă societatea nu îi este naturală 

omului, dacă pasiunile naturale ţin să provoace 

ostilitate, de vreme ce societatea există, ea nu se 

poate naşte decât din ostilitate. (Am putea admite 

că, dacă oamenii nu sunt în mod natural sociabili, ei 
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nu sunt nici ostili, ci mai degrabă indiferenţi unii 

altora. Aceasta va fi soluţia lui Rousseau; indiferenţa 

determină însă independenţa, iar dificultăţile pe care 

le întâlneşte Rousseau pentru a-i reuni pe aceşti 

vânători solitari sunt bine cunoscute). Singura 

pasiune comutativă născută din ostilitate este teama 

reciprocă”1.   

Hobbes deduce mecanismul socializării din 

sentimentul fricii reciproce. Frica este, totuşi, o stare 

ce caracterizează indivizii în mod personal, însă în 

ce priveşte raporturile cu ceilalţi, aceasta pasiune se 

generalizează, astfel încât similitudinea situaţiilor 

particulare îl determină pe gânditorul englez să 

recunoască generalitatea situaţiei sale personale.  

Efortul fiecărui individ liber este eliminarea fricii. 

Acest efort devine interesul general care se va defini 

ca eliminare a fricii ce apasă în mod egal asupra 

tuturor.  

Cum va fi stopată teama, care este tratamentul ei 

social? Hobbes va răspunde oarecum surprinzător: 

prin contract social, “ca şi când fiecare i-ar spune 

fiecăruia: Autorizez acest om sau această adunare de 

oameni şi îi cedez dreptul meu de a mă cârmui 

singur, cu condiţia ca şi tu să-i cedezi dreptul tău şi 

să-i autorizezi toate acţiunile în aceeaşi manieră. 

                                                 
1 Pierre Manent, op. cit., p. 64; 
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Odată înfăptuit acest lucru, mulţimea astfel unită 

într-o singură persoană este numită COMUNITATE 

CIVILĂ sau, în latină, CIVITAS. Iar aceasta este 

naşterea acelui mare LEVIATHAN sau, pentru a 

vorbi cu mai multă veneraţie, a acelui dumnezeu 

muritor căruia îi datorăm, sub domnia Dumnezeului 

nemuritor, pacea şi apărarea noastră.”1. 

Astfel, indivizii constituie societatea pentru a 

elimina teama reciprocă. Lipsindu-se voluntar de 

libertăţi şi putere se simt în siguranţă în aceasta 

egalitate a slăbiciunii. Frica iraţională l-a determinat 

pe om la cea mai importantă construcţie raţională 

care este societatea.  

Individul şi-a cedat puterea suveranului, care poate 

fi reprezentat chiar şi de un singur om, pentru că 

simte că sursa fricii sale, dacă e mai concentrată, 

pare mai limitată. Nu se mai teme de vecini sau de 

primul venit pentru că ştie că şi aceştia sunt la fel de 

neputincioşi ca el, ci se teme de Suveran de care se 

tem şi vecinii sau primul venit. 

Contractul social sau naşterea societăţii, cel mai 

creator act uman, se datorează acestei triste 

necesităţi: teama de moarte violentă. Oamenii, care, 

în starea naturală, ar fi “puţini, cruzi, sărmani, 

                                                 
1 Iliescu, A-P; Socaciu, V-E, Fundamentele gândirii politice 
moderne, Polirom, Bucureşti, 1999, p. 52;  
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ticăloşi, cu vieţi scurte şi lipsiţi cu totul de acea 

plăcere şi bucurie de a trăi pe care sunt menite să le 

aducă cu sine pacea şi convieţuirea în societate“ (De 

Cive, I. 13)1 se înnobilează. 

De cu totul altă părere va fi Rousseau. Pentru 

gânditorul francez Hobbes va fi permanent un 

exemplu negativ de interpretare a vieţii sociale, dar 

mai ales de abordare a omului primitiv. Multe dintre 

ideile fundamentale vehiculate de Rousseau, 

incontestabil unul dintre gânditorii cu cea mai mare 

influenţă asupra vieţii politice moderne, au fost 

neoriginale. Ideea omului natural (existent anterior 

constituirii societăţii), ideea izolării iniţiale a 

indivizilor, ideea importanţei decisive a proprietăţii, 

principiul libertăţii naturale a omului, conceptul de 

contract social nu erau câtuşi de puţin inedite; ele 

puteau fi regăsite la mai mulţi autori moderni, în 

primul rând la Th. Hobbes şi John Loce. Cu toate 

acestea, autorul Discursului asupra originii inegalităţii 

“a asamblat aceste locuri comune, reinterpretându-

le, într-o concepţie indiscutabil originală, sub multe 

aspecte diametral opusă celor inspirate de gânditorii 

                                                 
1 Hobbes, Le citoyen ou Les fondements de la politique, 
document electronic aflat în la Biblioteca Paul-Émile-Boulet 
a universităţii din Québec, p. 38, Site web: 
http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm; 

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
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cu care avea în comun atâtea supoziţii şi opţiuni 

intelectuale”1. 

Rousseau pictează tabloul condiţiei umane radical 

diferit de contemporanii săi, marşând pe ideea 

bunului sălbatic, viciat de societate. “Oamenii sunt 

răi; o tristă şi necontenită experienţă mă scuteşte de 

a o mai dovedi. Totuşi, omul este bun de la natură şi 

cred că am demonstrat acest lucru. Ce oare l-a putut 

deci deprava până într-atâta, dacă nu schimbările 

survenite în alcătuirea lui, progresele pe care le-a 

făcut, cunoştinţele pe care le-a dobândit? N-aveţi 

decât să admiraţi oricât poftiţi societatea omenească; 

nu va deveni mai puţin adevărat faptul că ea îi 

împinge în mod necesar pe oameni să se urască între 

ei pe măsură ce interesele lor se ciocnesc, să-şi aducă 

unii altora servicii aparente, făcându-şi de fapt tot 

răul ce se poate închipui. Ce se poate crede despre o 

societate unde raţiunea fiecărui individ îi dictează 

reguli direct contrare celor pe care raţiunea publică 

le predică ansamblului societăţii şi unde fiecare este 

interesat în nenorocirea altora? Nu există poate nici 

un om bogat căruia nişte moştenitori lacomi, adesea 

chiar propriii lor copii, să nu-i dorească în taină 

moartea; poate nu există vas pe mare al cărui 

                                                 
1 Iliescu, A-P; Socaciu, V-E, Op. Cit, p. 115;  
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naufragiu să nu constituie o veste bună pentru un 

anumit neguţător; nu există poate nici o casă pe care 

un datornic rău de plată să nu dorească s-o vadă 

arzând împreună cu hârtiile aflate într-însa; şi care 

este poporul ce nu se bucură de nenorocirile 

vecinilor?”1. 

J.J. Rousseau dezvoltă teza sa în Discurs asupra 

originii inegalităţii dintre oameni unde neagă că omul 

ar fi animal social prin natura sa: nu se vor regăsi la 

el, la origine, nici tendinţe naturale de socializare, 

nici o nelinişte profundă pentru viaţa sa care îl va 

conduce, prin calcul raţional, la asociere. 

Într-adevăr, omul – animalul fericit care va deveni 

omul nefericit – în stare naturală găseşte în mediul 

său condiţiile pentru supravieţuirea sa, satisfăcându-

se cu apa unui pârâu sau cu ghinda unui stejar. 

Robust, el poate trăi solitar, leneş şi fericit: indivizii 

prea slabi, incapabili să supravieţuiască dispar firesc 

şi în linişte, oamenii în stare naturală sunt într-o 

relaţie de echilibru cu mediul înconjurător, care evită 

să-i facă să coopereze, să muncească, să reflecteze. 

Chiar şi femelele sunt destul de puternice pentru a-şi 

creşte copiii fără protecţia masculilor, cu care le sunt 

                                                 
1 Rousseau, J J, Discurs asupra originii şi fundamentelor 
inegalităţii dintre oameni, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p. 
169;  
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suficiente întâlniri discrete pentru a asigura 

supravieţuirea speciei, pentru că nici chiar familia 

nu este o instituţie naturală. 

Pentru că atitudinea omului natural faţă de societate 

este indiferentă, fiind dotat cu tot ceea ce îi trebuie 

pentru a rămâne în această stare fericită, Rousseau 

nu va reuşi să explice începuturile vieţii sociale 

apelând în Discursul asupra originii limbilor chiar şi la 

o catastrofă geografică şi demografică, care ar fi 

constrâns oamenii să-şi părăsească starea naturală; 

apropiindu-i, i-a forţat să trăiască împreună în 

societatea civilă. Familia, proprietatea, limbajul, 

raţiunea rezultă din viaţa în grup şi o fac posibilă. 

Îndepărtându-se de starea sa naturală, omul intră 

într-o lume nereală, falsă, unde el suferă fără ca 

întoarcerea la situaţia iniţială să mai fie posibilă. De 

fapt, poziţia lui este mult mai nuanţată, cheia 

înţelegerii apariţiei societăţii fiind perfectibilitatea şi 

pasiunile umane. Cu alte cuvinte, dorinţa de a se 

perfecţiona şi facultatea de a realiza această dorinţă, 

facultate care deosebeşte omul de animal, i-au fost 

fatale, ele ar fi sursa tuturor nenorocirilor lui, forţe 

care l-au târât din starea primară, paradisiacă, 

liniştită şi inocentă, spre declinul reprezentat de 

societate. În această stare paradisiacă a omului 

primitiv, relaţiile umane ar fi fost decise  de 
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sentimentul de milă – care în starea de natură ar ţine 

loc de legi, moravuri şi virtute. 

Iată prin urmare primitivul dotat de Rousseau şi cu 

un fond moral, cu o sursă de bunătate, care devine 

aliajul social principal1. 

Chiar şi din acest foarte sumar rezumat al ideilor 

despre naşterea societăţii din starea naturală putem 

observa cum ideile celor doi gânditori se întâlnesc în 

aceea că societatea este nenaturală, un fabricat al 

inteligenţei născută din frică, la Hobbes, sau al 

pasiunilor, la Rousseau. Problema care rămâne este 

cât suntem de aproape de natură, cât mai este omul 

de natural, înghiţit de Leviathanul social? Ambii 

gânditori se vor consola că drumul este fără 

întoarcere şi doar raţiunea dublată de pasiunile 

naturale (la Rousseau) vor mai putea salva omul 

social. Inevitabilul contract social trebuie să fie 

începutul unei construcţii în care libertatea omului 

să nu fie distrusă de “instinctul” de conservare al 

noului construct social. 

 

Publicat în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu,  nr. 1/2007 cu titlul Societatea împotriva naturii.  

  

                                                 
1 Isac, D, Jean-Jaques Rousseau, Ed. Tineretului, Bucureşti, 
1966, p. 138. 
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OMUL NATURAL ŞI OMUL SOCIAL ÎN 

ANTROPOLOGIA ROUSSEAISTĂ 
 

 

Abstract: The issue of the human’s social existence 

was a controversial one from the beginning of times. 

Modern thought, culminating with the 

Enlightenment broke the ancient and Christian 

tradition that considered the human being to be the 

same as ever, a pre-programmed social being. 

Rousseau will set apart the natural, good, free and 

self-isolated human being from the social, bad and 

human being altered by the fellows’ vicinity. the 

Human being became a social being only by 

accident, but the path he stepped  to was a never-

ending one. 

 

Iniţiind cercetarea asupra naturii umane în Discursul 

asupra originii inegalităţilor, Rousseau nu porneşte de 

la evoluţia animalului om de-a lungul mileniilor, de 

la filogeneza sa sau de la considerente teologice, ci 

de la o imagine a omului deja existent în sălbăticie, 

ca un animal printre altele. Rousseau  se foloseşte în 

argumentarea sa de toate cunoştinţele teoretice pe 
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care ştiinţa timpului i le pune la dispoziţie. Totuşi, 

interesul său nu este să descrie acea stare iniţială de 

la care a pornit omenirea, stare despre care 

recunoaşte că este posibil sa nu fi existat vreodată, ci 

de a reface intelectual drumul omului spre societatea 

în care a căzut printr-un fatum implacabil. „Această 

prăbuşire trebuie anulată. Omul trebuie să se 

întoarcă iar la starea sa originară; nu pentru a 

persista în ea, ci pentru ca, pornind de acolo să nu 

mai străbată încă o dată drumul. Şi de data asta, el 

nu va trebui să se supună puterii simplelor instincte, 

ci el însuşi trebuie să aleagă şi să judece. El trebuie 

să ia cârma în mână şi să-şi stabilească itinerariul şi 

scopul călătoriei; trebuie să ştie încotro se îndreaptă 

şi din ce cauză se îndreaptă în acea direcţie; pentru 

că ştiind acestea, el poate să contribuie la victoria şi 

realizarea definitivă a ideii dreptului”1. 

El nu-l va considera niciodată pe om animal sau că 

ar face parte dintr-o specie animală, că ar fi ca şi 

aceste, carnivor sau erbivor, ci este, de la început, 

om, fără instincte animalice şi fără să intre în 

competiţie cu ele. De aceea, nefiind nici carnivor, 

nici erbivor, caracteristici conferite animalelor de 

                                                 
1 Cassirer, Ernst, Filosofia luminilor, Editura Pararela 45, 

Piteşti, 2003, p. 258;  
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dominaţia instinctelor lor, se va hrăni cu alimente 

diferite şi astfel îşi va găsi mai uşor hrana. 

Deosebirea de acesta şi omul zilelor noastre este 

doar că acesta trăieşte în afara oricărei societăţi şi 

este adaptat la viaţa liberă de sălbăticiune. Natura îi 

oferă toate mijloacele de trai, la fel ca şi natura pe 

care omul o cunoaşte şi în zilele noastre, numai că 

omul natural ştie să se folosească de aceste daruri, 

chiar dacă este “un animal mai puţin puternic decât 

unele animale, mai puţin ager decât altele, dar în tot 

cazul organizat mai bine decât toate”1. Hrana îi este 

oferită de pădurea şi pământul darnic, apa de 

izvoare, iar casa de umbra copacilor. „În orizontul 

limitat al stării naturale, omul trăieşte într-un 

echilibru la care nu se opune încă nici lumea, nici el 

însuşi”2. 

În descrierea trăsăturilor fizice ale omului natural, 

Rousseau nu uită să arunce primele săgeţi spre omul 

zilelor noastre, evident în defavoarea celui din urmă. 

Dacă omul cunoscut nouă foloseşte unelte pentru a 

eficientiza activitatea sa, omul natural trebuie să fie 

bine pregătit fizic pentru a scăpa cu fuga sau a ucide 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, Ed. Incitatus, Bucureşti, 2001, p. 44; 
2 Starobinski, Jean, Jean-Jacques Rousseau: La transparence et 

l’obstacle, Ed. Gallimard, Paris, 1970, p 39; 
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cu braţele goale un animal care îl atacă, a rupe 

ramuri fără secure, a se căţăra în copaci fără scară, a 

alerga repede fără cal, a arunca piatra fără praştie 

etc. În bună măsură aceste unelte îl fac superior pe 

omul societăţii, dar o confruntare fără arme a celor 

două exemplare ale istoriei îl va avantaja pe omul 

natural. Nu toţi oamenii născuţi în natură se bucură 

de darurile care-i vor ajuta să supravieţuiască, iar cei 

care nu le au vor pieri prin cel mai firesc proces de 

selecţie naturală. Nici măcar nu este nevoie să ne 

imaginăm că aceştia vor suferi îndelungat lipsindu-

le caracteristicile supravieţuitorilor pentru că natura 

se comportă faţă de ei, egal şi drept, parcă după 

legea Spartei, lăsând să moară copiii slabi, astfel că 

la maturitate ajung doar cei apţi să supravieţuiască.  

Viaţa omului este liniştită şi lipsită de teamă. 

Rousseau aduce argumente împotriva teoriei lui 

Hobbes, Montesquieu, Cumberland şi Pufendorf 

care susţineau că omul primitiv este cel mai fricos 

animal pentru că are conştiinţa pericolului 

permanent, pe de o parte atrăgând atenţia că 

animalele nu atacă omul sau alte animale în mod 

gratuit, dar mai ales prin observaţia că popoarele 

sălbatice de pe alte continente, cunoscute recent în 

urma descoperirilor geografice, nu se tem să umble 

prin junglă sau prin apropierea animalelor pentru că 
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le cunosc obiceiurile1. Chiar şi neputinţa dată de 

boală sau bătrâneţe nu este înfricoşătoare pentru 

omul natural, căci bătrânul are trebuinţe mult mai 

mici şi găseşte calea să şi le acopere, iar boala îi 

ocoleşte pe aceşti sălbatici pentru că ea provine din 

inactivitate şi e caracteristică omului care face excese 

sau omului leneş din societate2.  

Rousseau nu se poate îndepărta de mecanicismul 

iniţiat de Descartes în ce priveşte conceperea entităţii 

fizice a fiinţei umane: omul este un mecanism, un 

ceasornic complex şi ingenios pus în mişcare de 

simţuri, dar care are posibilitatea de a alege 

conştient între acţiunile sale şi de a-şi modela 

                                                 
1 Este remarcabilă observaţia lui Claude Levi Strauss că 

antropologii contemporani nu au mai luat în considerare aşa 
cum se cuvine această lucrare a lui Rousseau care conţine 
informaţii valoroase despre societăţile primitive, chiar dacă 
interpretarea gânditorului iluminist nu este în întregime 
acceptată de antropologia contemporană. 
2 Rousseau previne că nu trebuie să existe termeni de 

comparaţie între omul social şi cel natural, mai degrabă ar 
trebui să privim animalele din sălbăticie ca să ne face o idee 
mai bună despre oamenii naturali. Astfel, se constată că unui 
animal sănătos i se vindecă mult mai uşor şi mai repede 
rănile, iar singurele boli pe care le cunoaşte sunt bătrâneţea 
şi rănile, nu cele provocate de moliciunile induse de traiul în 
societate. El se îmbolnăveşte rar şi nu are nevoie de medici. 
Natura nu face nimic inutil. Ea a orânduit în aşa fel lucrurile 
încât bolile pe care i le dă, tot ea îl scapă de ele.  
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comportamentul şi personalitatea în favoarea sau 

chiar în dauna sa. Animalul, de exemplu, nu poate 

face nimic în dauna sa pentru că forţa cu care natura 

îi constrânge acţiunile este mai mare decât puterea 

voinţei şi inteligenţei sale.  

Deosebirea dintre om şi animal este fundamentată 

pe capacitatea de a se perfecţiona, proprie doar 

omului şi care se păstrează pe tot parcursul vieţii 

sale şi care a luat locul instinctului animalic, instinct 

infailibil şi care îl ajută în toate împrejurările. “Ar fi 

trist pentru noi să fim nevoiţi a recunoaşte că această 

facultate distinctivă şi aproape nelimitată este 

izvorul tuturor nenorocirilor omului, că ea este 

aceea care-l scoate, cu trecerea timpului, din condiţia 

originară în care ar fi dus o viaţă inocentă, că ea este 

aceea care, făcând să răsară în decursul veacurilor 

luminile şi erorile sale, viciile şi virtuţile sale, face 

din om, până la urmă, un tiran faţă de sine şi faţă de 

natură”1. 

Distingând perfectibilitatea ca şi calitate specific 

umană, Rousseau nu se mai poate abţine de a arunca 

asupra ei întreaga povară a responsabilităţii răului 

din societate. Perfectibilitatea este o însuşire asociată 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, Ed. Incitatus, Bucureşti, 2001, p. 52;  
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raţiunii şi care acţionează cu preponderenţă asupra 

ei. Ea nu conduce la dezvoltarea sau perfecţionarea 

unor instincte sau organe care l-ar putea ajuta pe om 

să se adapteze mediului în care trăieşte, ci la 

dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a folosi 

natura în avantajul său. Lăsând la o parte 

exprimarea exagerată că „omul care gândeşte e un 

animal depravat”, Rousseau nu poate să nu 

evidenţieze multiplele vicii ale societăţii 

contemporane lui şi să acuze raţiunea şi 

perfectibilitatea că sunt originea răului social. 

Răutăţii omului social, care trăieşte însoţit de vicii, i 

se opune bunătatea omului natural, aşa-numitul 

“bun sălbatic”, iar imaginea primului este un tablou 

al răului generat de perfectibilitate, adică de “a 

vrea”, “a putea” şi  “a avea”. 

Natura i-a lăsat omului sălbatic instinctele şi funcţii 

pur animale, dar acestea sunt compensate în timp de 

facultăţi prin care instinctul iniţial este înlocuit. 

Această evoluţie naturală nu este strict mecanică, ci 

la originea ei sunt pasiunile. Chiar dezvoltarea 

intelectului este, după Rousseau, un proces al 

dezvoltării pasiunilor. Abia mai târziu din intelect şi 

posibilităţile noi pe care acesta i le oferă omului vor 

izvorî noi pasiuni. Ideea referitoare la 

primordialitatea pasiunilor, ca “prim motor” al 

evoluţiei speciei umane de la stadiul natural la cel 
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social este iniţiată de Rousseau, a fost preluată de 

romantici şi îl diferenţiază de ceilalţi interpreţi ai 

stării naturale. De fapt, în întreaga operă Rousseau 

subliniază rolul pasiunilor în viaţa omului şi 

prevalenţa lor asupra raţiunii. Omul este mai 

degrabă o fiinţă pasională guvernată de trăiri decât 

de raţionamente. Raţionamentul este un instrument 

prin care se justifică o pasiune care este naturală, 

deci puternică şi generează comportament uman. 

“Prin activitatea pasiunilor, raţiunea noastră se 

perfecţionează, nu tindem să cunoaştem decât că 

dorim să ne bucurăm; şi nu se poate înţelege pentru 

ce acela care n-ar avea nici dorinţe, nici temeri şi-ar 

mai da osteneala să gândească”1. 

Pasiunile nu sunt, totuşi, fundamentul acţiunii 

umane. Ele îşi au originea în nevoi – care sunt pur 

naturale: de hrană, de odihnă, de sex etc. Pe acestea 

încearcă omul sălbatic să şi le acopere şi, folosindu-

se de inteligenţa naturală şi de capacitatea 

perfectibilităţii le caută soluţii ingenioase. 

Revenind la problema fricii pe care ar trebui să o 

manifeste omul sălbatic, Rousseau îl apropie de 

animalitate susţinând că frica derivă din cunoştinţa 

despre lumea înconjurătoare şi nu îl afectează pe 

omul primitiv deoarece acesta are foarte puţine 

                                                 
1 Ibidem, p. 53; 
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informaţii, singurele temeri fiind durerea şi foamea1, 

nici măcar moarte deoarece “cunoaşterea morţii şi a 

spaimelor ei este unul din primele lucruri dobândite 

de om pe măsură ce se depărtează de condiţia 

animală”2. Aşadar, omul naturii, bunul sălbatic, are 

nevoi puţine, temeri proporţional cu nevoile, iar 

acestea nu vor creşte decât pe măsură ce nevoile se 

vor multiplica în urma unor împrejurări mai mult 

sau mai puţin naturale. Motivul transformării, al 

părăsirii stării naturale sunt pasiunile apărute să 

susţină noi nevoi şi care vor conduce la progrese ale 

spiritului3. 

Totuşi, ce l-a făcut pe omul natural să-şi înmulţească 

numărul nevoilor într-un mediu care îi oferea tot, 

care-i devenise familiar şi în care era adaptat 

perfect? Ce l-a făcut pe om să părăsească acea stare 

fericită în care nu avea nevoie să-şi folosească 

potenţialul spiritual, să-şi tulbure uriaşa linişte 

                                                 
1 Ne rămâne întrebarea: de ce îmi este mai frică? De ceea ce 

cunosc că îmi poate provoca rău sau de necunoscut? Îmi mai 
este frică de necunoscut dacă nu am conştiinţa morţii dar am 
conştiinţa durerii şi a suferinţei? Ex. câinele fuge de băţ, 
conştient că îl va durea, dar fuge şi de lanţ, conştient că va 
suferi fără libertate.  
2 Rousseau, Op. cit., p. 53; 
3 Cel mai interesant este că pasiunile îl definesc pe om ca 

natural, dar tot ele sunt elementul progresului care îl vor 
scoate pe om din starea naturală.  
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sufletească care nu-i forţa raţiunea nici măcar cât să 

prevadă până dincolo de asfinţitul soarelui? De ce ar 

fi preferat munca organizată care i-a forţat să fie 

împreună, părăsind izolarea naturală, în locul 

uşoarei vânători şi cules? Cum ar fi putut oamenii 

progresa fără ajutorul comunicării şi al limbii? Cum 

ar fi putut dezvolta limbaje comune aceşti oameni 

izolaţi, care ar fi putut trăi cel mult în familii, ca să 

poată comunica cu alte grupuri? Limba nu pare 

deloc necesară atâta vreme cât oamenii trăiau izolaţi. 

Susţinând ideea unei vieţi solitare a omului natural, 

Rousseau nu acceptă nici organizarea socială a 

familiei considerând că în această stare primitivă 

“neexistând nici case, nici cabane, nici vreun fel de 

proprietate, fiecare se adăpostea la întâmplare şi 

adesea pentru o singură noapte; masculii şi femelele 

se împreunau întâmplător, potrivit întâlnirii, 

prilejului şi dorinţei, fără ca cuvântul să fie interpret 

foarte necesar al lucrurilor pe car aveau să şi le 

spună; ei se părăseau unii pe alţii cu aceeaşi 

uşurinţă. Mama alăpta copiii mai întâi pentru 

propria ei nevoie; apoi când datorită obişnuinţei îi 

deveneau dragi, îi hrănea pentru că ei aveau nevoie 

de aceasta. De îndată ce aveau forţa necesară pentru 

a-şi căuta hrana, copiii nu întârziau să-şi părăsească 

mama; şi, cum nu prea exista vreun alt mijloc de a se 

regăsi decât acela de a nu se pierde din ochi, 
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ajungeau să nu se mai recunoască nici măcar între 

dânşii”1.  

Apariţia limbii nu-şi poate găsi explicaţie raţională, 

Jean-Jacques Rousseau pledând asupra inutilităţii ei 

în stare de natură2. Totuşi, ea a apărut şi trebuie să 

existe o explicaţie logică! Filosoful francez, 

apologetul pasiunii şi al valorii trăirilor sensibilităţii, 

îi va plasa originea în impetuozitatea pasiunii. 

Limba a apărut pentru că omul natural, fără idei 

care ar fi meritat să fie exprimate, dorea să-i exprime 

stările interioare: dragostea, bucuria, teama... 

Strigătul natural s-a transformat în cuvânt iar, cu 

timpul, omul perfectibil l-a făcut concept şi idee. 

Mila este o caracteristică umană pe care „şi 

calomniatorul cel mai înverşunat al virtuţilor 

omeneşti”3 i-o recunoaşte (scrie Rousseau referindu-

se la Fabula albinelor a lui Mandeville). Mila este 

atât de naturală pentru ca este întâlnită la toţi 

reprezentanţii speciei din care facem parte, slabi şi 

                                                 
1 Rousseau, Op. cit., p. 57; 
2 Limba nu e necesară în starea naturală. În schimb nu ne 

putem imagina starea socială în absenţa limbii, iar ideea că 
limba ar fi apărut în starea socială este absurdă. Apare 
paradoxul: dacă limba nu a apărut în starea naturală şi este o 
condiţie necesară şi obligatorie pentru coagularea indivizilor 
şi a ideilor, cum a putut apărea starea socială?  
3 Ibidem, p. 66; 
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puternici, chiar şi la animale. Omul este înclinat spre 

milă mai mult decât alte animale din cauza 

slăbiciunii fizice naturale pe care o posedă, 

slăbiciune conştientizată. În afară de acest argument 

care se susţine logic, Rousseau va devia 

argumentaţia asociind mila cu sensibilitatea şi 

susţinând ca omul este milos şi sensibil deoarece 

este milos pentru că este sensibil. Pentru că există şi 

la om şi la animale, mila este naturală. Fiind naturală 

este o forţă pe care moravurile şi viaţa socială 

încearcă să o slăbească, însă oricât ar fi acestea de 

depravate încă nu au reuşit să o anihileze. ”Este deci 

sigur că mila e un simţământ natural, care, 

modelând în fiecare individ activitatea iubirii de 

sine, contribuie la conservarea reciprocă a speciei 

întregi. Ea este cea care ne mână, fără să cugetăm, în 

ajutorul celor pe care îi vedem în suferinţă; ea este 

cea care, în stare naturală, ţine loc de legi, de 

moravuri, de virtuţi, cu aceasta în plus că nimeni nu 

este ispitit să asculte de vocea ei dulce”1. 

Omul natural, a cărui viaţă este guvernată de milă, 

nu mai există. Omul social, produsul unui accident 

nefericit, se învârteşte într-o lume „civilizată”, creată 

                                                 
1 Rolland, Romain, J.-J. Rousseau, Editura Librăriei Socec, 

Bucureşti, 1939, p. 50;  
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artificial şi care este rea numai pentru că s-a 

îndepărtat de natură. Dacă ceva este bun în existenţa 

socială, acela este produsul forţelor naturale pe care 

societatea nu le-a putut distruge în totalitate. Astfel, 

virtuţile sociale, generozitatea, clemenţa, omenia 

etc., sunt manifestări ale milei naturale obiectivate 

social. Omul social nu este deplin pierdut atâta 

vreme cât, sub imperiul milei, doreşte semenilor săi 

fericirea şi lipsa suferinţelor.  

Pe ce se fundamentează mila naturală? Rousseau îi 

caută un fundament cu toate că o trăsătură naturală 

este sau nu este, ea funcţionează ca o axiomă a 

existenţei şi nu mai trebuie dovedită. Totuşi, e ceva 

mai puternic: instinctul de conservare comun 

animalelor şi care la om se transformă în iubire de 

sine. Din iubire de sine omul natural reacţionează la 

primul sentiment când vede suferinţa pentru că se 

proiectează pe sine în locul celui care suferă. În 

societate iubirea de sine devine amor propriu. 

„Amorul propriu este doar un sentiment relativ, 

artificial, născut în societate, care împinge pe fiecare 

individ să facă mai mult caz de sine decât de oricine 

altcineva, care inspira oamenilor toate relele ce şi le 

fac unii altora, şi care este adevăratul izvor al 

noţiunii de onoare. 

Pornind de la aceasta, afirm că starea primitivă, în 

adevărata stare de natură, amorul propriu nu există. 
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Căci de vreme ce fiecare om în parte se consideră pe 

sine drept singurul spectator care-l observă, drept 

singura fiinţă din univers care se interesează de el, 

drept singurul judecător al meritelor sale, nu este 

posibil să-i încolţească în suflet un sentiment ce îşi 

are izvorul în comparaţii pe care el nu e în stare să le 

facă. Din acelaşi motiv, un asemenea om nu ar putea 

nutri nici ură, nici dor de răzbunare, pasiuni ce nu 

pot lua naştere decât prin conştiinţa unei ofense 

suferite; şi cum nu răul, ci dispreţul sau intenţia de a 

face rău cuiva constituie ofensa, nişte oameni care 

nu ştiu nici să se aprecieze, nici să se compare pot 

recurge reciproc la multe violenţe când au din 

aceasta vreun folos, fără a se ofensa vreodată unii pe 

alţii. În rezumat, fiecare om, privindu-şi în general 

semenii numai aşa cum ar privi nişte animale de altă 

specie, poate răpi prada celui slab sau s-o cedeze pe 

a sa celui mai tare, fără a considera aceste rapturi 

altfel decât ca întâmplări fireşti, fără cea mai mică 

nuanţă de insolenţă sau de ciudă şi fără a simţi 

altceva decât bucuria unui succes sau durerea unui 

insucces”1.  

Amorul propriu este accentuat de existenţa raţiunii 

care găseşte motive împotriva iubirii de sine şi milei 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, Ed. Incitatus, Bucureşti, 2001, p. 140-141;  
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naturale, culminând cu raţionamentul filosofic care 

analizează rece chiar şi cele mai sângeroase crime de 

la înălţimea siguranţei sale şi nu mai poate fi 

impresionat decât de ceea ce ameninţă stabilitatea 

întregii existenţe sociale. 

Aşa-numita „vârstă de aur” este starea naturală a 

omului, stare în care natura bogată îi oferă toate 

mijloacele de trai: clima este blândă iar hrana este 

din belşug şi la îndemână şi nu trebuie decât culeasa 

ori vânată.  

Libertatea este starea naturală a omului sălbatic. El 

este îngrădit doar de legile naturii şi de limitele sale. 

Poate alege locul unde să stea, hrana pe care o va 

avea şi prea puţine îi pot sta în calea deciziilor sale. 

Oprimarea este de neconceput în starea de natură 

deoarece nu există nevoia legăturii dintre oameni şi, 

de aceea, nici de inegalitate nu poate fi vorba. 

„Pentru omul natural această independenţă este un 

simplu fapt şi un dat al circumstanţelor; el nu 

comportă încă nici un alt sens, nici existenţă morală, 

decât însuşi animalul uman”1. 

Un individ nu-l poate asupri pe altul decât în cazul 

în care alege să stea mereu lângă cel asuprit să se 

lege de el, să-l urmărească şi să-l forţeze să lucreze în 

                                                 
1 Polin, Raymond, La politique de la solitude, Essai sur J.-J. 

Rousseau, Ed. Sirey, Paris, 1971, p. 46; 
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folosul său. Dar atâta vreme cât cel asuprit nu are 

nevoie de opresor ca să trăiască, el poate evada 

oricând, nu trebuie să facă decât „douăzeci de paşi 

în pădure şi lanţurile sunt sfărâmate”1 în aşa fel încât 

efortul asupritorului de a asupri este mai mare decât 

de a lucra singur pentru sine. Starea naturală nu 

cunoaşte asuprirea, aceasta apare doar în societate 

când omul s-a legat singur cu lanţurile dependenţei 

sale de ceilalţi, a cedat libertăţi prin contractul social 

şi nu mai poate trăi separat. 

Pe de altă parte lipsa proprietăţii generează 

imposibilitatea asupririi. Omul natural stăpâneşte 

natura având libertatea de a o folosi oricând şi 

pentru orice nevoie, dar nu stăpâneşte nici un 

existent anume, nu are un loc al său, nu are un lucru 

propriu. Dacă locul de dormit este ocupat de altul 

mai puternic, se va muta în alt loc, dacă vânatul îi 

este răpit, pleacă mai departe fără prea multe păreri 

de rău să-şi găsească alt vânat. Tendinţa spre rapt a 

unor indivizi este tratată cu indiferenţă şi naturaleţe 

de către ceilalţi în aşa fel încât ea nu creează nici 

bogăţia unora, nici sărăcia celorlalţi. Nu se poate 

spune că individul mai slab este asuprit de unul mai 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, Ed. Incitatus, Bucureşti, 2001, p. 75;  
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puternic doar pentru că cel puternic îi fură vânatul 

sau îl alungă dintr-un loc, atât timp cât cel slab se 

poate îndepărta atât de tare încât nu-i va mai da 

niciodată ocazia furtului. 

În aceste condiţii conceptul de inegalitate îşi pierde 

sensul. Teoreticienii dreptului natural, înaintaşi sau 

contemporani cu Rousseau, dar şi urmaşii, pleacă de 

la premisa că ordinea juridică consacră ordinea 

naturală, adică individul sau statul mai slab este 

supus sau asuprit de individul sau statul mai 

puternic. Rousseau crede că nu putem vorbi de 

inegalitate în starea naturală. Ele există, atâta vreme 

cât unii se nasc mai slabi, mai scunzi, mai puţin 

inteligenţi sau îndemânatici, dar oamenii naturi nu 

vor simţi aceste inegalităţi atât de atroce deoarece 

trăiesc izolaţi unii de alţii, iar rapturile sau micile 

violenţe sunt fireşti1. 

Inegalitatea îşi arată adevăratele ei „virtuţi” abia în 

starea socială, când, elementele care i-au diferenţiat 

                                                 
1 Acest lucru este atestat şi de studiile antropologice asupra 

societăţilor primitive de vânători şi culegători. Deşi posedă 
arme mortale pentru vânătoare, în rândul membrilor acestor 
societăţi se înregistrează puţine crime sau răniri grave 
provocate de semeni. De asemenea, cu toate că par înclinaţi 
şi pregătiţi continuu de luptă, nu posedă armate sau indivizi 
specializaţi pentru război. Conducerea lor confirmă, în 
parte, ideile lui Rousseau, fiind foarte puţin autoritară şi nu 
favorizează diferenţele dintre clasele sociale 
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natural pe oamenii naturii nu mai sunt relevante 

pentru diferenţierea oamenilor societăţii. Ei se 

împart acum în puternici şi slabi, dar puterea nu mai 

este dată de forţa fizică, ci de dimensiunile 

proprietăţilor şi ale bogăţiei. 

„Rousseau nu vede starea naturală ca un simplu fapt 

pe care-l abordează sub toate aspectele; el o foloseşte 

mai mult ca etalon şi normă, ca piatră de încercare în 

vederea  dovedirii a ceea ce, în forma actuală a 

societăţii, este adevăr şi iluzie, a ceea ce este lege 

autentică şi pură convenţie. În oglinda stării 

naturale, statul şi societatea contemporană trebuie 

să-şi vadă propriul chip; trebuie să se vadă pe sine şi 

să înveţe să se autoevalueze”1. 

 

 

Publicat în Proceedings of the 3st International Scientific 

Conference „Economics and  Globalisation”, în volumul 

“Economics and Globalization”, Universitaria Publishing 

House, Craiova, 2006 cu titlul Omul natural şi omul social în 

antropologia rousseaistă. 

 

 

  

                                                 
1 Cassirer, Ernst, Filosofia luminilor, Editura Pararela 45, 

Piteşti, 2003, p. 257;  
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IMPORTANŢA NAŞTERII LIMBILOR ÎN 

ANTROPOLOGIA ROUSSEAUISTĂ 
 

 

Abstract: Rousseau’s anthropology may be 

interpreted from his vision of language. So, a 

philosophy of language, as an interpretation key of 

his conception is also possible in the case of this 

great philosopher. Liberty, sentiment, perfectibility - 

fundamental concepts of Rousseau’s thought may be 

perceived differently through the filter of the 

philosophy of language 

 

 

Epoca luminilor este preocupată de problematica 

limbii, atât sub aspect metafizic cât şi sub cel 

lingvistic, chiar dacă de foarte multe ori cele două 

dimensiuni se confundă. 

De la Giambattista Vico (1668-1744) savanţii vor 

vorbi despre „limba primară” sau „limba zeilor”, iar 

de aici se vor inspira atât Rousseau cât şi Frederik 

cel Mare al Prusiei. Sub influenţa acestei „mode” a 

epocii se povesteşte că, într-un proiect secret, 

Frederic al II-lea ar fi încercat să afle limba originară, 

aceea pe care Dumnezeu ar fi lăsat-o lui Adam, 



179 

 

limbă în care creatorul şi creatura se înţelegeau. 

Poate că între noi şi Dumnezeu s-a întrerupt 

comunicare tocmai din cauză că am uitat sau am 

pierdut limba originară. Iniţiativa regelui a fost să 

izoleze doi copii în grădinile palatului său. Aceştia 

au primit îngrijiri fără cusur, dar îngrijitorilor li s-a 

interzis să vorbească cu ei. Se aştepta ca la un 

anumit moment copiii să înceapă să vorbească 

spontan „limba originară” doar pentru că au fost 

constrânşi de nevoia naturală de a avea o limbă iar 

semenii de dincolo de gard nu le-au oferit-o. Acest 

lucru nu s-a întâmplat pentru că cei doi copii au 

murit înainte de maturizare într-o muţenie 

cvasitotală pentru că limbajul lor nu a fost mai bogat 

decât ţipetele şi onomatopeele care le ajunseseră la 

urechi şi pe care le imitau. Acest experiment nu a 

îmbogăţit cu nimic cunoştinţele lingviştilor, mai 

degrabă pe cele ale sociologilor. Nimeni nu poate 

spune nici că limba originară, „Limba zeilor” ar fi 

existat, nici că nu ar fi existat: experimentul arată 

doar că cei doi copii nu au descoperit-o. Ideea de 

limbă originară, unică, este doar o supoziţie 

metafizică. Se poate vorbi mai bine de limbile 

originare, ca fiind acelea care au apărut pe areale 

determinate în sânul unor populaţii izolate în arealul 

său. Nu putem vorbi de limbă originară decât până 

în momentul contactului între culturi cu limbi 
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diferite. Sociologii vor concluziona că lipsa 

socializării duce la moarte iar cum limba este 

elementul fundamental al însuşirii culturii unei 

societăţi, lipsa limbii produce moartea omului ca 

fiinţă socială. Această concluzie poate fi sprijinită şi 

de experienţa aşa numiţilor copii-lup sau copii 

crescuţi de animale care au trăit, în medie, doar 

puţin peste vârsta naturală a animalelor care i-au 

crescut, tocmai din cauza lipsei socializării mijlocite 

de limbaj. 

Experimentele lingvistice, chiar dacă nu atât de 

atroce ca cel al monarhului prusac, au continuat. 

Gânditori precum Condillac în Eseu asupra originii 

cunoştinţelor omeneşti, Pierre de Maupertuis în 

Reflecţii filosofice asupra originii limbilor şi semnificaţiei 

cuvintelor, Beauzee în articolul Langue din 

Enciclopedie vor lansa idei materialiste despre 

limbaj în opoziţie cu Giambattista Vico în Scienza 

nuova şi Rousseau în Eseu despre originea limbilor şi 

Discurs asupra inegalităţii dintre oameni, promotorii 

idealismului lingvistic după care forma originară a 

limbilor este limba poeţilor sau o exprimare puternic 

metaforică. 

Cercetarea şi metodologia lingvistică ştiinţifică 

modernă, comparativismul istoric iniţiate de savanţi 

precum Franz Bopp, Jacob Grimm sau Wilhlem von 
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Humboldt nu ar putea fi imaginate fără provocarea 

epistemologică rousseaistă. 

Prima întrebare pe care Rousseau şi-o pune asupra 

limbii se referă la apariţia sa.  

Cum a fost posibil ca acest sistem de semne să ia 

naştere într-o societate de vânători şi culegători care 

trăiau solitari într-o natură extrem de darnică, fără 

să aibă nevoie unii de alţii? Întrebarea referitoare la 

originea limbilor ascunde o capcană sesizată de 

autorii tratatelor „despre originea limbajelor”: cum 

au stabilit oamenii regulile „convenţiei” lingvistice 

dacă nu folosind deja o limbă? în ce limbă au 

comunicat ei pentru a stabili convenţia fondatoare 

originară a primei limbi? Rousseau vorbeşte mereu 

de limbi şi nu despre Limbă, dar oricâte lămuriri ar 

oferi analiza istorică şi filosofică, misterul apariţiei 

limbilor pare a rămâne intact. 

Cea mai simplă presupunere este că limba a apărut 

în grupurile de oameni care se într-ajutorau reciproc 

şi deci aveau nevoie să comunice. Dar cum omul 

natural nu simţea nevoia sprijinului semenilor, 

singurul grup plauzibil rămâne familia, iar limba s-

ar fi dezvoltat ca urmare a existenţei relaţiilor de 

familie, dintre adulţi, părinţi si copii. 
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În argumentarea sa, Rousseau strecoară o eroare 

antropologică: familia naturală nu are coeziune1. 

„Dar, pe lângă că aceasta n-ar rezolva nicidecum 

obiecţiile, ar însemna să comitem greşeala acelora 

care, cugetând asupra stării de natură, îi atribuie 

ideile create în societate, văd totdeauna familia 

adunată în aceeaşi locuinţă şi pe membrii ei 

păstrând între dânşii o unire la fel de intimă şi de 

permanentă ca aceea existentă între noi, unde atâtea 

interese comune îi unesc; în realitate, în această stare 

primitivă, neexistând nici case, nici cabane, nici 

vreun fel de proprietate, fiecare se adăpostea la 

întâmplare şi adesea pentru o singură noapte; 

                                                 
1 Posibil ca această eroare să fie involuntară, ceea ce este mai 

greu de crezut. Rousseau şochează epoca prin ideile lansate, 
iar aceasta prinsă într-o ţesătură retorică, pare plauzibilă. 
Această idee nu îşi mai găseşte susţinători în antropologia 
contemporană. Din altă perspectivă, ideea ca familia 
naturală nu există în sensul cunoscut de azi al termenului 
familie îl conduce pe gânditorul francez, prin distrugerea 
celui mai primar grup, la concluzia că limba nu poate să 
apară, la imposibilitatea unui răspuns plauzibil la întrebarea 
cum a apărut limba. Poate că răspunsul e altul: din interiorul 
concepţiei rousseauiste această enigmă nu poate fi 
dezlegată; concepţia lui nu poate oferi răspuns la această 
întrebare, ci naşte noi întrebări. O concluzie se poate 
desprinde: teoria despre omul natural este o eroare din 
punct de vedere ştiinţific, altfel, o teorie corectă oferă 
răspunsuri la problemele pe care le ridică. 
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masculii şi femelele se împreunau întâmplător, 

potrivit întâlnirii, prilejului şi dorinţei, fără ca 

cuvântul să fie interpret foarte necesar al lucrurilor 

pe car aveau să şi le spună; ei se părăseau unii pe 

alţii cu aceeaşi uşurinţă. Mama alăpta copiii mai 

întâi pentru propria ei nevoie; apoi când datorită 

obişnuinţei îi deveneau dragi, îi hrănea pentru că ei 

aveau nevoie de aceasta. De îndată ce aveau forţa 

necesară pentru a-şi căuta hrana, copiii nu întârziau 

să-şi părăsească mama; şi, cum nu prea exista vreun 

alt mijloc de a se regăsi decât acela de a nu se pierde 

din ochi, ajungeau să nu se mai recunoască nici 

măcar între dânşii”1. 

Pe de altă parte, comunicarea ar fi trebuit să vină din 

partea copilului pentru că el are de exprimat nevoi 

pe care nu şi le poate satisface singur, ceea ce este 

imposibil şi absurd – deci un nou argument 

împotriva apariţiei limbii. 

Micile familii care ar fi reuşit să-şi păstreze 

coeziunea din necesitatea de a supravieţui rămâneau 

legate nu de dragoste sau pasiuni, ci doar de această 

necesitate, luptând cu greu pentru supravieţuire şi 

abrutizaţi de această luptă. În acest stadiu chiar dacă 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958., pp. 56-57. 
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„existau căsătorii, dar nu exista iubire”1, „instinctul 

ţinea loc de pasiune, obişnuinţa ţinea loc de 

predilecţie, oamenii deveneau soţ şi soţie fără să fi 

încetat să fie frate şi soră. Dar în acest stadiu nu 

exista nimic destul de însufleţitor ca să dezlege 

limba, nimic care să poată smulge destul de frecvent 

accente de pasiune arzătoare pentru a le preschimba 

în convenţii...”2.  

Un alt argument este că omul rătăcitor prin păduri 

în căutarea hranei, chiar dacă este capabil de 

inventarea limbii şi o foloseşte într-un grup restrâns, 

va inventa cuvine pe care alte grupuri construite 

similar nu le cunosc, astfel că odată cu despărţirea 

grupului, format conjunctural, limba se pierde şi nu 

mai este înţeleasă de alţii. „Viaţa rătăcitoare şi 

vagabondă nu lasă timp nici unei limbi să capete 

consistenţă”3. 

Trecând peste această problemă pe care, de fapt, o 

lasă nerezolvată, Rousseau îşi va pune alta 

referitoare la semnificaţia cuvântului – conotaţia, 

intensiunea, conţinutul, cum este denumită în logică 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Eseu despre originea limbilor, Iaşi, 

Editura Polirom, 1999, p. 58. 
2 Ibidem, p. 59. 
3 Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, op. cit., p. 57. 
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– se formează printr-un proces raţional de 

abstractizare. Cum a fost posibil acest proces „dacă 

oamenii au nevoie de cuvânt pentru a învăţa să 

gândească1, însă ei au avut nevoie să ştie să 

gândească pentru a ajunge la arta cuvântului”2? 

De altfel, pentru un primitiv este mai elocventă 

comunicarea gestuală, membrele sale sunt mai 

vizibile şi au o mai mare importanţă existenţială 

pentru el, aşa că ar fi de aşteptat să le dea 

importanţă primordială în raport cu slăbiciunea 

vocii care nu îl ajută prea mult ca să supravieţuiască. 

De ce atunci sălbaticul ar alege vocea să comunice în 

detrimentul membrelor cu adevărat importante. 

Nevoia de comunicare este universală şi nu depinde 

strict de limbajul oral. Chiar dacă primitivul trăieşte 

izolat, îşi va exprima sieşi sau celor din proximitatea 

sa suferinţele, temerile, bucuriile, pericolele etc. Este 

evident că prima tentaţie este exprimarea prin 

gesturi3, dar gestul este neoperaţional pentru 

                                                 
1 Ideea că gândirea este imposibilă fără limbă este anterioară 

luminismului, bine exprimată de clasicul Boileau: „ceea ce 
este bine gândit este frumos exprimat”, dar se regăseşte şi în 
hermeneuticile contemporane. Absolutizând-o, ajungem ca 
şi Rousseau, la imposibilitatea conceperii apariţiei limbilor. 
2 Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalităţii dintre 

oameni, op. cit., p. 58. 
3 De aici şi dansurile rituale. 
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indivizii aflaţi la distanţă sau noaptea, fiind potrivit 

doar atunci când cei care comunică stau faţă în faţă. 

De aceea a fost dublat de sunetul vocii1. Primele 

cuvinte trebuie să fi exprimat situaţii întregi de 

viaţă, cu o semnificaţie extinsă, treptat vocabularele 

s-au îmbogăţit, au apărut părţile de vorbire şi de 

propoziţie etc.  

Abstractizarea şi folosirea ideilor generale sunt 

procesele cele mai dificile pentru apariţia limbii, aşa 

cum o există azi şi cum o folosim noi, pentru că sunt 

operaţii nenaturale. Este de aşteptat ca primitivul să 

dea nume lucrurilor, dar harta realităţii sale este 

foarte bogată. El nu distinge asemănările 

fundamentale a lucrurilor din aceeaşi specie sau de 

acelaşi fel pentru a le numi cu un singur termen sau 

a le subsuma unui concept, ci le va da nume plastice 

şi diferite care exprimă concret ceea ce este obiectul. 

Este nevoie de foarte mult timp pentru a observa 

ceea ce au ele comun, că însuşirile comune sunt mai 

multe şi mai importante decât cele necomune. De 

aceea vocabularul primitivului, chiar dacă acest 

lucru pare paradoxal, trebuie să fie cu atât mai extins 

                                                 
1 Cuvântul a completat expresivitatea comunicării 

nonverbale, nu a înlocuit-o. Acest lucru este dovedit azi de 
psihologie care arată cum comunicarea nonverbală are un 
grad de raţionalizare mult mai scăzut decât cea verbală, deci 
s-a format anterior. 
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cu cât cunoştinţele sale sunt mai reduse1. Este de 

aşteptat ca, mai degrabă, cuvintele să fie uitate odată 

cu dispariţia obiectului denumit, decât să se producă 

fenomenul abstractizării. Mai mult, abstracţiile nu 

au referinţă naturală, ele sunt ideale şi depind de 

existenţa unui limbaj dezvoltat, existând doar în 

limbaj. Limbajul omului primitiv are un vocabular 

bogat deoarece cuprinde numele lucrurilor, câte un 

substantiv pentru fiecare obiect din natură (dacă nu 

există sinonimie). Aceste substantive sunt de fiecare 

data proprii. Substantivele comune erau prea 

abstracte pentru a apărea în această fază a 

dezvoltării limbii. Dificultatea rămâne 

insurmontabilă pentru că abstractizarea presupune 

deja un limbaj format pentru a dezvolta abstracţiile. 

Însăşi predicaţia este inexplicabilă deoarece 

presupune atribuirea unei însuşiri sau acţiuni cu un 

grad ridicat de generalitate unui obiect, ori 

generalizarea este greu observabilă de cel care nu 

poate gândi din cauza lipsei limbajului. Definirea 

termenilor nu putea fi decât ostensivă, nici măcar 

exemplificativă, pentru că ar fi presupus 

surprinderea asemănărilor şi însuşirilor comune la 

mai mulţi indivizi dintr-o specie. De asemenea 

                                                 
1 Acesta este un nou argument că limba nu poate fi 

transmisă decât foarte greu (bogăţia vocabularului). 
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distingerea între genuri şi specii sau înălţarea spre 

categorii este o supoziţie inacceptabilă în cazul 

primitivilor, atâta vreme cât şi azi ne lovim – cu 

toate avantajele dezvoltării limbilor şi ştiinţelor – de 

aceeaşi problemă, iar noţiunile cele mai abstracte 

sunt dificil de înţeles de omul simplu. 

Eseul despre originea limbilor porneşte de la 

momentul socializării incipiente, condiţie necesară 

pentru naşterea oricărei limbi. Limbajul artificial şi 

convenţional, aşa cum îl ştim, nu este încă format şi 

nu există premise logice şi raţionale pentru a se 

putea naşte, aşa cum am arătat mai sus. Totuşi, 

limba a apărut, iar acest lucru nu-l poate contesta 

nimeni, iar întrebarea referitoare la originea şi 

modul apariţiei rămâne valabilă. 

Rousseau dă la o parte dimensiunea logică a 

comunicării verbale, în opinia sa, nu aceasta este 

primordială, ci aceea intuitiv-emotivă, „nu disciplina 

gândirii discursive, ci strigătul ţâşnit din pasiuni”1. 

Capitolul al doilea al Eseului despre originea limbilor 

ilustrează elocvent perspectiva că limba sub forma 

limbajului oral nu este rezultatul necesităţii oarbe şi 

instinctuale, ci s-a impus datorită încărcăturii 

emotive mai puternice a emisiei vocale. „Vocea 

                                                 
1 Eugen Munteanu, Prefaţa la Jean-Jacques Rousseau, Eseu 

despre originea limbilor, op. cit., p. 11. 
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pasională” a omului, spune Rousseau, răscoleşte mai 

în profunzime resorturile umanităţii decât orice alt 

tip de suport semiologic. 

„Este, aşadar, demn de crezut că nevoile dictează 

primele gesturi şi că pasiunile smulg primele 

strigăte. Urmărind cu ajutorul acestor distincţii 

succesiunea faptelor, poate că ar trebui să ne gândim 

la originea limbilor cu totul altfel decât s-a făcut 

până acum. Geniul limbilor orientale, cele mai vechi 

din cele ce ne sunt cunoscute, dezminte în mod 

absolut evoluţia didactică prin care ne imaginăm 

alcătuirea lor. Aceste limbi nu au în ele nimic 

metodic şi raţional; sunt vii şi figurate. Limbajul 

primilor oameni ne-a fost prezentat ca limbă a unor 

geometri, dar vedem că el a fost limba unor poeţi. 

Aşa trebuie să fi fost. Nu începem prin a gândi, ci 

prin a simţi. Unii susţin că oamenii au inventat 

vorbirea pentru a-şi exprima nevoile; această părere 

mi se pare cu neputinţă de susţinut. Efectul natural 

al primelor necesităţi a fost acela de a-i îndepărta pe 

oameni unul de altul şi nu de a-i apropia”1.  

Nevoile îi separă pe oameni! Această afirmaţie pare 

absurdă pentru că ne-am aştepta ca supravieţuirea 

să-i fi învăţat pe oameni să se unească, să comunice 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, Eseu despre originea limbilor, op. cit., 

p. 23 
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pentru a-şi anunţa pericolele şi ameninţările să 

conlucreze pentru îndepărtarea lor. Nu trebuie, 

totuşi, să uităm că acei primitivi erau liberi într-o 

natură care le oferea aproape totul, iar nevoile care 

ar fi trebuit să-i unească erau rare şi constituiau 

primul semnal că locul sau spaţiul geografic care a 

permis apariţia acelei nevoi trebuie părăsit. Mai 

mult, aceleaşi nevoi creează conflicte, iar primii 

oameni vor fi intrat mereu în conflict pentru ele, 

chiar dacă erau nevoi simple într-o natură 

abundentă. Originea limbilor nu poate rezulta din 

primele nevoi pentru că ar fi absurd să presupunem 

că din nevoia care îi separă să rezulte limba care îi 

uneşte. Pe de altă parte e de aşteptat ca un grup de 

oameni, unit pentru a-şi satisface o nevoie sau 

pentru a înlătura un pericol să se destrame imediat 

ce nevoia sau pericolul au dispărut. Grupul îşi poate 

păstra consistenţa numai pe baze afective, dar 

satisfacerea nevoilor nu este suficientă pentru 

crearea acestor legături. „Nu foamea, nici setea, ci 

iubirea, ura, mânia le-a smuls primele strigăte”1. 

Inventarea vorbirii nu vine din necesităţi, ci din 

pasiuni.  

Nevoile au dictat primele gesturi, pasiunile vor 

smulge primele voci. Rousseau pune în practică un 

                                                 
1 Ibidem, p. 24. 
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adevărat mit al originii limbii, admite că omul pune 

în practică un sistem prin gesturi, şi nu prin limbă 

încă. Primele pasiuni sunt cele care vor determina 

utilizarea limbajului. „Un om pasionat este cel care 

devine un om grăitor”. „Este nevoia cea care creează 

limbajul? Dacă nevoia, atunci nevoia morală”. 

Pentru Rousseau, lumea muzicală a pasiunilor 

permite limbajul. Primele limbi au fost pasionante, 

cantabile, exista o substanţialitate între muzică şi 

limbaj. S-a cântat înainte de a se vorbi: aceasta 

înseamnă că melodia a fost inspirată de sentimente, 

de pasiuni. Însăşi vocea e semn şi nu intervale 

muzicale, prin această semnificaţie ea este în raport 

nu cu obiectele, ci cu imaterialul.  

De aici, Rousseau analizează într-o manieră mai 

detaliată originea limbilor şi dezvoltarea lor. 

Evoluţia merge spre o degenerare care atinge limbile 

şi muzica. Rousseau nu vrea să se întoarcă la o 

situaţie anterioară, dar această etapă era necesară, 

este cea care naşte omul înzestrat cu raţiune. Va 

demonstra că această limbă originară se 

caracterizează prin aspectul său vocalic: inflexiuni 

melodice, accente de înălţime. Limbile cântate 

evoluează, aspectele discontinue (discrete), 

segmentările nu se regăsesc în acest stadiu.  
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Pentru Rousseau, prima este dimensiunea vocală în 

limba originală, dar este posibilă o contradicţie: 

pasiuni blânde/pasiuni mai dure.  

Rousseau foloseşte teoria climatelor a lui 

Montesquieu şi ia în considerare două tipuri de 

limbi: limbile meridionale şi limbile nordice.  

Limbile melodioase, născute din dorinţă, în acord cu 

pasiunile dulci, conduc către limbile Sudului. 

Acestea au ca origine pasiunea şi dorinţa. Ele s-au 

născut în jurul apelor, locul unde sălbaticii străini 

unii de alţii se întâlneau pentru a-şi satisface setea. 

Treptat cei care se vă des încep să se placă şi simt 

nevoia de a-şi exprima sentimentul. Plăcerea 

revederii şi, mai târziu, pasiunea iubirii se exprimă 

prin sunete lungi, plăcute auzului şi destinate 

seducerii. 

Limbile bazate pe pasiuni dure conduc către limbile 

Nordului. Originea lor trebuie să fi fost nevoia 

indivizilor de a se organiza şi întrajutora, de aceea 

sunt limbi mai aspre în care cuvintele par porunci. 

Ele sunt limbi ale focului apărute din necesitatea de 

a păstra căldura într-un climat rece. Potrivit lui 

Rousseau, „socializarea focului” vine din nord, 

leagănul omului se află în sud. În regiunile dificile, 

evoluţia limbajului urmează nevoile omului: limbaj 

mai puţin melodios, marcat mai mult prin articulare, 

care conduce la limbajul actual. 
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Cheia înţelegerii întregii gândiri rousseauiste este 

primordialitatea pasiunilor în faţa raţiunii sau 

gândirii. Dezvoltarea omului ca specie, dar şi ca 

individ, se fundamentează pe existenţa forţei 

pasiunilor. Existenţa limbii nu îşi poate găsi o 

explicaţie raţională decât privită prin prisma acestor 

pasiuni. Omul a vrut să vorbească doar pentru a-şi 

exprima tumultul pasional. Acolo unde viaţa a fost 

mai blândă s-au născut limbi melodioase pentru că 

exprimarea pasiunilor se putea realiza mai bine 

cântând, iar unde condiţiile geografice şi climaterice 

au fost mai aspre, temperamentul oamenilor s-a 

asprit, pasiunile lor nu au mai fost dulci, înclinate 

spre sentimentalism, ci spre domeniul practic, al 

gestionării unor resurse limitate, al prevederii 

pericolelor, apărării de intemperii etc. Limba 

nordicului nu mai putea fi blândă şi melodioasă 

pentru că el se canaliza spre lupta cu natura mai 

zgârcită. Limba nordicului a devenit o limbă 

asemănătoare cu natura, mai aspră, asupritoare şi 

fără accente melodioase.  

Chiar gândirea raţională a fost determinată tot de 

necesitatea interioară de exprimare şi manifestare a 

pasiunilor. Omul a vrut ca dorinţele lui să se 

concretizeze în fapte. Pentru aceasta avea nevoie de 

gândire raţională, aşa că primele acte pe deplin 
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raţionale nu puteau izvorî din calcul rece, ci din 

urmărirea împlinirii unor pasiuni.  

Cercetarea şi metodologia lingvistică ştiinţifică 

modernă, comparativismul istoric iniţiate de savanţi 

precum Franz Bopp, Jacob Grimm sau Wilhlem von 

Humboldt nu ar putea fi imaginate fără provocarea 

epistemologică rousseaistă. 

Mult mai târziu, în secolul al XX-lea, R. Rorty, în 

lucrarea Contingenta, ironie si solidaritate dă o 

rezolvare pragmatistă problematicii lansate în epoca 

luminilor. El va compara pragmatismul 

contemporan cu luminismul susţinând că este un 

nou luminism ce evaluează global palierele sociale şi 

culturale într-o manieră constructivă, nu doar critică. 

Referitor la limbaj,  Rorthy consideră că analiza 

limbajului trebuie făcută pornind de la tema 

contingenţei lui, „tema originată în pragmatismul 

american”1. 

Nietzsche, fundamentase teza relaţionistă a 

conceperii limbajului ca pe un cadru categorial ar 

oglindi o ordine atemporala preconstituita, însă 

Rorthy va opune acestui mod de analiza supoziţia 

conform căreia schemele conceptuale ale unui limbaj 

nu sunt descoperite, ci create si nu ar fi, prin urmare, 

                                                 
1 Adrian Gorun, Fundamentele filosofice ale dreptului, 

Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005, p.51. 
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necesare, ci contingente. Consecinţele acesteia ar 

putea lămuri întrebarea lui Rousseau referitoare la 

naturaleţea limbii:  

Nu exista o ordine ascunsa, o ordine ce precede orice 

cunoaştere si valorizare, a cărei pătrundere obliga pe 

oameni sa adopte, odată pentru totdeauna, un 

anume cadru categorial; 

Un limbaj sau altul, un anume cadru categorial 

reprezintă o creaţie a oamenilor (o invenţie 

contextuală); 

Intr-o comunitate umana, distinct configurata din 

punct de vedere cultural, categoriile si principiile 

gândirii au luat naştere ca invenţii aleatorii, au fost 

create si s-au putut impune comunităţii, exclusiv 

datorita valorii lor funcţionale si capacităţii lor de 

adaptare in raport cu necesităţile resimţite si cu 

ţelurile general acceptate. 

In compararea limbajelor, criteriul esenţial îl 

reprezintă eficacitatea: capacitatea lor de a funcţiona 

optim pentru realizarea unor obiective (si nu 

invocarea unor acţiuni raţional constrângătoare)1. 

Problema originii şi dezvoltării limbii este lăsată 

nerezolvată de Rousseau care găseşte mai uşor 

argumente împotriva apariţiei limbii în starea 

naturală, decât dă explice faptul existenţei limbilor. 

                                                 
1 Ibidem, p. 52. 
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O posibilă explicaţie este că Rousseau ridică această 

problemă în primele lucrări, în momentul glorificării 

stării naturale şi în perioada în care, preocupat mai 

mult de muzică, leagă limba de pasiuni şi muzică. 

Ca structură a raţionamentului, reţinem: nevoile 

nasc pasiuni, pasiunile cer cu impetuozitate propria 

lor exprimare, nevoile diferite impuse de medii 

geografice şi climaterice diferite, deci vor apărea 

modalităţi diferite de exprimare şi comunicare: 

limbile sudului şi limbile nordului. 

Dacă am continua raţionamentul argumentaţiei lui 

Rousseau şi, păstrându-i spiritul, vom ajunge la o 

concluzie, uşor antirousseauistă: dacă pasiunile 

configurează natura umană, iar pasiunile sunt 

diferite pentru că sunt izvorâte din nevoile diferite 

generate de mediile existenţei, atunci au existat mai 

multe naturi umane în funcţie de mediul geografic şi 

climateric în care s-au format. Altfel spus, natura 

umană originară este o iluzie şi ar trebui să vorbim 

de naturi umane originare. De fapt, Rousseau va 

susţine faptul transformării istorice a naturii umane 

care a evoluat de la starea naturală la starea socială, 

însă nu a observat ca era posibilă şi distingerea între 

naturi umane originare. 
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Publicat în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg-

Jiu,  nr. 1/2008, seria Litere şi Ştiinţe Sociale cu titlul The 

importance of language’s birth in Rousseau’s anthropology. 
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LIMBA PIERDUTĂ 
 

 

Abstract: Articolul abordează multiplicitatea 

limbilor din mai multe perspectiva comunicării ș i a 

comprehensiunii Pretextul studiului este mitul biblic 

referitor la turnul Babel  ș i amestecarea limbilor, dar 

ș i alte mituri cu privire la limbă, iar scopul este 

înț elegerea limbajului religios ș i mistic din 

perspectivă lui Heidegger ș i a curentului 

structuralist. 

 

Key words: Babel, limbă, idiom, mit, structură, 

revelaț ie. 

 

 

 

 

Motto: „In vremea aceea era in tot pământul o sin-

gura limba si un singur grai la toț i”. (Facerea,  11,1) 

Cunoaştem legenda turnului Babel pe care oamenii 

au vrut să-l ridice până la cer. Zeul însuș i, invidios 

pe aceasta lucrare s-a coborât printre ei si le-a 

amestecat limbile ca sa nu se mai înţeleagă si sa nu 
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mai poată construi turnul. Ce a pizmuit Zeul? 

dimensiunile plănuite ale lucrării sau armonia dintre 

oameni realizata prin limba? Răspunsul, inaccesibil 

in sine, nu ne mai interesează. Cert e ca dintr-o 

singura limba, limba tribului Shem1, s-au născut 

câteva mii de idiomuri, iar in fiecare idiom câteva 

zeci de limbaje, chiar sute2. 

Luata in serios, aceasta problema, a monogenezei 

limbilor si, legat de ea, a clasificării lor, duce 

întotdeauna la contradicţii si mai sufocante. 

Specialiştii sunt de acord ca dispun de o 

                                                 
1 Cf. J. Bennington, La philosophie de J. Derrida:  ”Bavel” sau 

„Babel” in evreieș te seamănă cu/înseamnă"confuzie", iar 
numele tribului Shem înseamnă chiar "nume", legat de 
faptul ca prin ridicarea turnului, tribul Shem voia sa-si facă 
un (re)nume si limba lui sa fie impusa pretutindeni. 
Interpretarea lui Derrida este ca împotriva dorinţei tribului 
de a-si impune numele, Dumnezeu a impus confuzia si, prin 
aceasta, necesitatea si imposibilitatea traducerii. 
2 Multiplicitatea limbajelor e văzuta de Lacan ca o consecinţa 

a faptului ca „cuvântul nu este semn, ci mod de semnificaţie. 
Atunci când spun cuvântul "perdea", de exemplu, nu este 
numai o convenţie indicarea întrebuinţării   unui obiect pe 
care o pot diversifica intr-o mie de feluri intenţiile sub care el 
este perceput de către muncitor, de către comerciant, de 
către pictor sau de către psihologul gestaltist, ca muncă, 
valoare de schimb, fizionomie colorata sau structura spa-
ţiala. .. El este, in sfârşit, o imagine a sensului ca sens care, 
pentru a se descoperi, trebuie sa fie dezvăluita" - cf. J. Lacan 
, Scrieri, Seuil, Paris, 1966. 
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documentaţie nu prea veche asupra a prea puţine 

limbi si ca exista un uriaş deşert de timp in istoria 

limbilor care va rămâne veşnic necunoscut si, mai 

mult, sunt de acord ca repartiţia actuala a limbilor 

este rezultatul lui. Ei privesc, totuşi, sceptici ideea 

existentei unei limbi unice din care sa fi derivat toate 

celelalte. Putem fi convinşi însă ca daca s-ar fi 

pierdut latina s-ar fi pus la îndoiala chiar si originea 

comuna a limbilor romanice la fel de repede cum au 

putut sa descopere o rădăcina comuna a limbilor 

latine, greaca si sanscrita1 (limbi indo-europene) si 

apoi sa declare ca se afla pe o pista falsa, dar nici de 

aceasta nu e sigur nimeni. Bâjbâiala lor face ca ideea 

modelului limbii originare sa nu-si piardă 

plauzibilitatea la fel ca si mitul "amestecării" sau 

multiplicării ei.  

"Supremul mister" al antropologiei este anomalia 

diversităţii limbilor. Cum putem da o explicaţie 

logica faptului ca fiinţele umane de aceeaşi 

provenienţa etnica, trăind pe acelaşi teritoriu, in 

                                                 
1 Bazele acestei descoperiri constau in structura gramaticală 

oarecum asemănătoare a acestor limbi, spre deosebire de 
gramatica limbilor semite, d.e., care e radical diferita, si in 
asemănarea anumitor cuvinte: devah (India), deevo (Iran), 
dios (Grecia), deus (Latina) care conduceau la ideea de 
strălucitor de zi, de cer luminos etc. Pe acest temei s-au făcut 
apropieri nu numai intre limbi, ci si intre religii. 
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condiţii climatice si ecologice egale, adesea 

organizate in aceleaşi tipuri de structuri comunale, 

împărtăș ind credinţe si sisteme de rudenie, vorbesc 

limbi complet diferite?1  Ideea unor limbi superioare 

sau inferioare, a unor limbi care sunt apte sa 

trăiască, perfect adaptabile, si a unor limbi care sunt 

neadaptabile, gata sa dispară la primele mişcări de 

populaţie pare o aberaţie si trebuie respinsa din 

capul locului, mai cu seama ca nu poate da explicaţii 

cum au putut fi excluse din istorie monumente de 

frumuseţe lingvistica precum latina, greaca etc. si 

cum de au putut rezista unele limbi atât de primitive 

încât vocabularul lor pare alcătuit preponderent din 

onomatopee si interjecţii. 

Pluralismul acesta bolnăvicios nu poate fi decât o 

anomalie. Limba, instrumentul suprem al 

comunicării care reflectă unitatea ș i universalitatea 

intelectuală a ființ ei umane, izvorul comuniunii 

umane a devenit, datorita lui, germen de dezbinare. 

Limba cu care se soma divinitatea, in care se 

dezvăluia logos-ul lucrurilor, in care se putea ridica 

un turn până la cer. in care se afla adevărul este 

acum obiect de suspiciune si pare cel mai bun 

instrument cu care ne putem înș ela si minţi. 

                                                 
1 Cf. G. Steiner, După Babel. Aspecte ale limbii si traducerii, 

Univers, Bucureşti,  1983, cap. II (Limba si gnoză). 
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Un alt mit, apropiat de primul, spune ca Zeul nu ne 

mai înț elege si nu ne mai asculta pentru ca nu (mai) 

vorbim limba lui. Minimul, temei ştiinţific ar fi ca 

unele expresii din Biblie ca : "mene, techel, ufarsin" 

sau "Eli, Eli, lama sabachthani" nu înseamnă nimic in 

nici o limba, fiind întotdeauna date împreuna cu 

tălmăcirea lor; ideea ar fi ca sunt exprimate in limba 

originara de dinainte de Babel, care era si limba 

Zeului. De aceea, în comunicarea cu Zeul, în afara de 

faptul ca întrebarea noastră nu este tradusa in limba 

originara, ea este si rău pusa, după specificul fiecărei 

limbi. Orice întrebare presupune un răspuns si toate 

întrebările îș i primesc răspunsuri, si totuşi, pana 

acum, întrebările fundamentale ale omenirii au 

rămas deschise. Existenta unor limbi prin excelenta 

filosofice nu ajuta la nimic deoarece nu acestea sunt 

Limba. Ele, cel mult, nu au făcut decât sa complice si 

mai tare lucrurile. Adevăratele întrebări nu se pot 

pune decât in acea Limba si nu se pot primi 

răspunsuri decât in acea Limba1. Cuvintele limbii 

iniţiale au vigoarea răspunsurilor, pe când ale 

                                                 
1 Faptul ca pe diferite meridiane s-au dezvoltat diferite 

forme de gândire filosofica este încă un argument la aceasta 
(pseudo)problema aruncata in joc.  Evadarea, in metafora a 
celor  „inspiraţi” (mistici, poeţi) este, si ea, o ocolire a limbii 
decăzute, ei preferând sa opereze (daca termenul îș i mai are 
sensul obişnuit) cu imagini mentale in locul conceptelor. 
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limbilor decăzute sau derivate1, ale oamenilor nu 

sunt decât pura interogativitate. 

„Limbajul nostru - scrie G. Steiner - se interpune 

intre percepere si adevăr ca un geam prăfuit sau o 

oglinda deformata. Limba paradisului era ca o limba 

perfecta: lumina unei înţelegeri totale străbate prin 

ea. Astfel, Babelul a reprezentat o a doua cădere a 

omului, in unele privinţe la fel de trista ca si prima. 

Adam fusese izgonit din gradina, oamenii erau 

acum alungaţi din singura familie a omului, limba”2. 

Aceeaşi limba de dinainte de Babel o căuta si 

Frederic cel Mare al Prusiei despre care se spune că a 

avut nefericita idee sa izoleze doi copii de orice 

stimul auditiv care s-ar fi putut concretiza intr-un 

limbaj, sperând ca, dintr-o dată, din piepturile lor să 

izbucnească cuvintele limbii originare. Cu toate 

regalele îngrijiri copiii au murit in putini ani 

"absorbiţi intr-un abis de muţenie" (Pleș u). Regele n-

a putut afla nici un cuvânt al limbii paradisului, dar 

a aflat, cu un preț  pe care numai regii îl pot plăti, 

adevărul ca limba nu e o anexa a condiţiei umane, „o 

piesa auxiliara in economia ei biologica si sociala: 

limbajul e, pentru om, o realitate de aceeaşi rang ca 

hrana si aerul, e nutritiv si, ca atare, vital. A vorbi nu 

                                                 
1 Platon, Cratylos 
2 G. Steiner, op. cit., pp. 88-89 
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e a face un simplu exerciţiu de"comunicare" - cum se 

mulţumeşte să creadă o însemnata parte a 

lingvisticii moderne. A vorbi e aț i vitaminiza sau aț i 

otrăvi interlocutorul. Cuvântul nu e un fenomen 

derivat al vieţii si al inteligentei: e, dimpotrivă, sursa 

amândurora, ritmul lor de întreţinere, pe scurt, 

suflarea lor. A fi viu si a avea darul vorbirii sunt 

doua efecte simultane ale aceleiaşi cauze”1. 

Legătura dintre ființ ă si limbă2 nu e o pura si 

ingenioasa speculaţie filosofica. In ajutorul lui 

Heidegger care scria „Limba este locul de adăpost 

(casa) fiinţei, iar in adăpostul ei locuieşte omul” 

vine, nimeni nu s-ar fi aşteptat, limba chineza sau 

versiunea aramaica a "Facerii". In limba chineza 

cuvântul ming care înseamnă viaț a, destin, 

desemnează simultan numele (vocal sau grafic). In 

versiunea aramaica a Genezei, Dumnezeu suflă 

asupra omului creat din lut nu ca sa-l facă suflet viu 

                                                 
1 A. Pleș u, Limba păsărilor, Bucureș ti, Humanitas, 1994, pp. 

10-11; 
2 Cf. si Heidegger, Scrisoare despre umanism in Repere pe 

drumul gândiri, Ed. Politica, 1988, p.343:  "Limba este limba 
fiinţei, aș a cum norii sunt nori ai cerului" si p. 297:  "Limba 
este locul de adăpost al fiinţei". 
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(cum subliniază versiunea greceasca), ci „spirit 

cuvântător” - ceea ce ar fi acelaşi lucru1. 

Revenind la Babel, pentru Derrida istoria lui 

ilustrează in câteva feluri problema traducerii, dar 

da de gândit si pe marginea numelui comun sau 

propriu. Mai întâi, multiplicarea limbilor impune 

problema imposibilităţii traducerii totale. Dispersia 

limbilor pe pământ este tocmai condamnarea lor la 

confuzie (babilonie) si la necesitatea, de a se traduce 

intre ele - fără a se ajunge vreodată la o traducere 

perfecta, ceea ce ar însemna impunerea unei singure 

limbi. Suntem condamnaţi astfel sa trăim intr-o 

munca de traducere continua care nu e nici 

"incomprehensiune totala”, nici "intraductibilitate 

pura", dar nu poate deveni nici înţelegere. Totul este 

situat intre confuzie si Înţelegere, fără ca Înţelegerea 

sau confuzia sa ne fie date in mod absolut. (Daca 

oamenii nu pot comunica in mod perfect cu ei înș iș i, 

atunci cum ar putea comunica si cum ar putea sa-l 

Înţeleagă pe Dumnezeu?). Acesta este blestemul 

părinţilor noştri! 

                                                 
1 Cu toate ca limbile moderne sau clasice nu mai păstrează 

aceasta omonimie, nu trebuie sa uitam concluziile lui 
Parmenide sau Hegel conform cărora a fi e totuna cu a gândi 
s-au ceea ce exista in realitate exista si in gândire. Desigur, 
prin gândire se înţelege gând exprimat, spus 
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O alta problema pusa de J. Derrida, legata de cea a 

traducerii, este aceea a numelui propriu si a celui 

comun. Numele propriu pare a fi străin de economia 

limbii. El nu e totuşi absolut intraductibil si exterior 

limbii, dar e mult mai anevoios de tradus decât 

numele comun. El este înț eles intr-o limba data si 

trecerea lui netradus intr-o alta limba creează 

confuzie prin asemănarea si aproprierea de alte 

nume ale limbii care îl primeşte (d.e. Babel este 

asemănător, din punct de vedere fonic, cu 

englezescul "Babble" sau cu franţuzescul „Babil" - 

"palavrageala", mai cu seama ca exista si unele 

asemănări semantice). Ceea ce se întâmpla 

inevitabil, pentru a se ocoli intr-o măsura minima 

imprecizia este traducerea numelui propriu printr-

unul comun (Babel=confuzie). Aceasta este cu atât 

mai grav daca ne gândim la traducerea numelui lui 

Dumnezeu printr-un nume comun1, ceea ce ar 

                                                 
1 Cf. Dionisie Areopagitul, Despre numele divine, Ed. 

Institutul European, Iaș i, 1993, a-l numi pe Dumnezeu e 
totuna cu a-l cunoaşte sau a-l vedea (ce puţin cu ochii 
mintii). Dar Dumnezeu nu se poate vedea pentru ca cine-l 
vede moare, deci nu-l vede. De aceea Dumnezeu are nevoie 
pentru a fi văzut de nume derivate pe care i le dam după 
faptele sale: Demiurg, Tata Ceresc, Mântuitor, Stăpânul 
stăpânilor etc. sau după însuşirile pe care presupunem, ca le 
are: Atotputernic, Atotprezentul, Desăvârşitul, Bunul etc. 
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însemnă depersonalizarea lui Dumnezeu ș i, în 

general, al numelui propriu.  

Mitul limbii unice se poate uşor transforma in ideea 

unei „scheme fixe înnăscute (Chomsky) a limbajului. 

Schema fixa trimite la limba originara sau, cel puţin, 

la o structura extrem de generala a limbii: "Daca este 

foarte adevărat ca gramaticile limbilor naturale nu 

sunt numai complexe si abstracte, ci foarte limitate 

in varietatea lor, îndeosebi la nivelul cel mai ridicat 

al abstracţiei se cuvine sa se repună in discuţie 

problema de a ș ti daca ele sunt cu adevărat produsul 

culturii, cum, in general, se crede, într-un sens 

acceptabil al termenului. S-ar putea foarte bine ca o 

gramatica sa fie dobândita mai curând prin simpla 

diferenţiere a unei scheme fixe înnăscute, decât prin 

achiziţia progresiva de date, de secvenţe, de 

înlănţuiri si de asociaţii noi... si puţinul pe care îl 

cunoaştem despre structura limbajului, in general, ar 

face mai degrabă sa se creadă ca ipoteza raț ionalista 

are cele mai multe şanse de a se dovedi fecunda, si 

in liniile sale mari, in mod fundamental corecta”[12] 

(Chomsky). 

Structurile lingvistice n-au rămas aceleaşi din 

vremea lui Babel, din acel „illo tempore”, ci s-au 

multiplicat si evoluat prin diverse procese de 

echilibrare interna si autoreglare. Aceasta lasă libera 

interpretarea ca limba originara ar fi fost imperfecta 
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si ar fi avut nevoie de evoluţie. Pe de alta parte, prin 

aceasta evoluţie care s-a realizat prin procese de 

echilibrare interna si autoreglare, ar putea fi înţelea-

sa adaptarea limbajului simbolic, intim si iraţional 

(deci incomunicabil) la tiparul unui limbaj destinat 

sa exprime comunicabilul. Cel care vorbeș te trebuie 

sa-si comunieze si ș ablonizeze la un nivel general 

comun gândul care ii exprima trăirea, aceasta din 

cauza ca ascultătorul nu poate traduce simbolismul 

individual al vorbitorului intr-un simbolism de 

acelaşi tip al sau, in chiar actul vorbirii-ascultării. 

De aceea ambii vor sfârș i prin a-si reduce 

simbolismul inconştient la un limbaj socializat si 

conştient cu care pot opera (sfârşind, de fapt, prin 

sărăcirea gândirii si trăirii lor). Acest din urma 

limbaj, mai general si abstract, da posibilitatea 

analizei lui, desprinderii unei structuri generale si 

deci posibilitatea schimbării elementelor fără a se 

schimba structura. Pe scurt, structura lingvistica este 

arhetipala (data înainte de Babel), iar evoluţia 

limbilor (prin care se exprima simboluri) tine de 

ontogeneza individuala a popoarelor (daca le 

înţelegem ca subiecte creatoare de limba). Limba 

originara trebuie înţeleasa ca limbaj universal aș a 

cum a fost (odată !) înţeleasa muzica, sau ca un 

limbaj hieroglific, alcătuit din hieroglife sonore la fel 

de sugestive ca si cele grafice si accesibile universal, 

http://incomunicab.il/
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daca acest lucru se poate imagina. A vorbi ar 

însemna atunci a compune muzica sau a picta 

imagini hieroglifice, ar însemna a fi creator de limba 

in chiar actul vorbirii sau ascultării. 

 

Limbaj religios. Limbaj mistic 

A vorbi despre Dumnezeu nu e totuna cu a vorbi cu 

Dumnezeu.  

A vorbi despre Dumnezeu nu e posibil decât după o 

prealabila vorbire cu Dumnezeu. 

A vorbi cu Dumnezeu este a fi întru Dumnezeu, ceea 

ce Înseamnă a ti se revela Dumnezeu. 

Vorbirea este comunicare, dar vorbirea despre 

Dumnezeu nu este comunicare a vorbirii cu 

Dumnezeu, a revelaţiei, cu doar atestarea si indi-

carea ei. Cărţile sfinte atesta revelaţia, nu o transmit 

si nu sunt însăș i revelaţia. Revelaţia este 

incomunicabila, deci nu se poate vorbi despre ea. 

Teologia vorbeşte totuşi despre ea. In aceasta consta 

impostura oricărui limbaj teologic[13]. 

Limbajul religios sau al credinț ei este diferit de 

limbajul logicii clasice si nu i se supune ei. 

Propoziţiile acestui limbaj  nu se supun 

verificabilităț ii empirice pozitiviste. Verificabilitatea 

se refera la acte de percepţie universal valabile, cu 

sens empiric; experienţa religioasa nu e universal 

accesibila. Misticii sunt perfect mulţumiţi de sensul 
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experienţei lor si, daca toata lumea ar putea sa le 

împărtăşească senzaţia de iluminare, discuţia n-ar 

avea rost in termenii verificabilităț ii empirice. 

Poziţia omului nereligios se situează in limitele 

logicii aristotelice: a gândi înseamnă a gândi logic. 

Datele despre Dumnezeu nu pot fi trecute prin sita 

logicii. Daca am face asta, raț ionamentul următor ar 

deveni valid: "Daca Dumnezeu e atotputernic, atunci 

el poate crea un bolovan pe care sa nu-l poată 

ridica!" etc. 

Ateul spune ca nu poate crede in Dumnezeu 

deoarece nu are nici o dovada, adică o demonstraţie 

logica a existentei lui. Cu toate ca asemenea 

demonstraţii, evident pline de sofisme exista, pana 

acum însa nu a existat nici un om care sa se fi 

convertit din datorită lor. Faptul ca cineva 

demonstrează ca Hristos a existat, din punct de 

vedere istoric nu inmulț eș te cu nici unul numărul 

credincioşilor. Aceasta dovedeşte ca limbajul religios 

nu se sinchiseşte deloc de logica si de limbajul pe 

care îl impune ea. Astfel, din lipsa neînţelegerii, 

constatam atacuri la adresa limbajului religios, 

mistic sau a religiei. Pe de alta parte limbajul mistic e 

lipsit de coerenta. El exprimă totuşi nişte gânduri. 

Am putea spune ca însuș i gândul e lipsit de 

coerenta? ca, de fapt, nu e gând? Am putea fi siguri 

ca cel care gândeşte despre Dumnezeu, in sens 
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religios, are exact acelaşi gând pe care-l exprima, sau 

gândul lui e diferit de ceea ce spune, atâta doar ca el 

nu are expresii si cuvinte cu care sa descrie realitatea 

pe care o reflectează? Altfel spus, realitatea la care se 

gândeşte nu este nici descriptiva, nici conceptuala, 

nici matematica sau formala si el nu are nici un 

limbaj potrivit ca sa ne-o înfăţişeze in aș a fel ca noi s-

o înţelegem si s-o acceptam fără rezerve? Oare 

singura limba in care s-ar putea vorbi despre 

Dumnezeu, limba neaflata de oameni, este limba de 

dinainte de Babel, a Îngerilor si a lui Dumnezeu? 

Sau limba lui Dumnezeu e credinţa?[14]  Ideal ar fi 

ca orice termen folosit sa fie dat împreuna cu tehnica 

folosirii lui. Ar trebui spus:  "Acest termen are cutare 

sens si se va folosi in cutare împrejurări. Dar ce ar 

putea spune misticul sau credinciosul despre 

termenii săi? I-ar putea desemna precis? Ar mai 

putea avea loc un discurs mistic in condiţiile 

respectării principiului indentităț ii si contradicţiei? 

Nu ar deveni religiozitatea un domeniu al tăcerii? 

Totuşi, revelaţia exista si ea are limbajul sau care o 

atesta, nu care o comunica, dar tendinţa limbajului 

revelaţiei, ca al oricărui limbaj, de altfel, este sa o 

comunice. Exemplu: „trinitate supranaturala, supra-

divina si supra-buna, care stai in fruntea teosofiei 

creştine, îndreaptă-ne spre culmea cea mai înalta, 

cea supra-necunoscuta si supra-strălucitoare a 
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proorocirilor mistice, unde stau cufundate in 

întunericul supra-luminos al tăcerii iniţiatoare de 

mistere tainele cele simple, absolute si imuabile ale 

teologiei, supra-strălucind in chipul cel mai supra-

luminos in întunericul cel mai adânc si supra-

umplând minţile lipsite de vedere cu străluciri 

supra-frumoase in ceea ce-i cu desăvârşire cu 

neputinț ă de atins si de văzut”[15]. La prima vedere 

textul pare a fi ermetic si înț esat de metafore, dar 

aceasta e doar o aparenta. Metafora este un nume pe 

care îl dam obiectului cunoaşterii noastre, un nume 

propriu care are aceeaşi tărie ca si un concept; dar 

Dumnezeu nu mai poate supus tratării cu nume sau 

concepte, are înainte un imposibil de numit. Se simte 

nevoia aici de a înnoi limbajul, de a-i descoperi noi 

valenţe. Limbajul nostru se ocupa mai ales de 

fiinţări, iar un limbaj al revelaţiei ar trebui sa se ocu-

pe de însăș i fiinţa sau Dumnezeu in procesul 

descoperirii Lui, si el (limbajul) nu poate fi inspirat 

decât de Dumnezeu. 

"Daca omul vrea sa se găsească in preajma fiinţei, el 

trebuie mai întâi sa înveţe sa se găsească intr-o lume 

a nenumitului. El trebuie sa devină conştient atât de 

seducţia exercitata de spaţiul public, cat si de lipsa 

de vlaga a existentei private. Omul trebuie, înainte 

de a vorbi, sa asculte din nou glasul fiinţei, cu riscul 

că    sub semnul acestui glas exigent sa aibă puţin 



213 

 

sau rar ceva de spus. Numai astfel i se restitui de 

nepreţuitul esenţei sale, iar omului, adăpostul 

pentru a locui in adevărul fiinţei"[16]. 

Intr-unul dintre manuscrisele lui Pascal s-a găsit o 

curioasa nota care era chiar si datata:"foc! foc! foc! 

Dumnezeul sfinţilor, nu al filosofilor!" pe care 

comentatorii s-au cam ferit sa o includă intre 

atribuţiile lor (pe buna dreptate), mai ales ca nu 

părea un text filosofic sau psihologic. Cum era de 

aşteptat, interpretarea a venit din partea teologilor. 

Primul punct de care s-au legat era data. De ce i s-a 

parul lui Pascal textul atât de important in viaț a lui 

încât a încercat sa nu-1 uite? Era datarea unei 

revelaţii religioase pe care a avut-o si care trebuia 

reţinută cumva? Daca era o revelaţie, ce a văzut 

Pascal; in ce a constat ea? Daca a intenţionat sa o 

noteze suntem înclinaţi sa credem ca avea un 

minimum de conţinut care putea fi comunicat: Foc! 

Oare Pascal a "văzut” foc, a "auzit" foc, a "gândit" 

despre (conceptul) de foc, a"simţit" foc, arsura, a 

"visat" foc? Nici una din posibilităţi nu pare 

plauzibila, ceea ce înseamnă ca limbajul revelaţiei pe 

care a încercat sa-1 experimenteze Pascal, fără sa 

reuşească sa ne transmită ceva, nu se traduce perfect 

in nici un limbaj (al simţurilor) posibil enunţat mai 

sus, cu toate ca suntem siguri ca, intr-un mod foarte 

depărtat de sensul propriu al cuvintelor a si văzut, a 
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si simţit, auzit, gândit si visat foc. Limbajul revelaţiei 

ar fi un limbaj care le cuprinde pe toate celelalte 

(chiar si pe limbajul matematic) dar nu putem 

preciza in ce măsura, pana la ce punct. Este cel mai 

apropiat de limbajul poetic, de arta, poate ca e limba 

de dinainte de Babel, limba lui Dumnezeu sau a 

fiinţei. 

 

 

Publicat în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu, seria Litere şi Ştiinţe Sociale, nr. 4/2013 cu titlul 

Our communication language is not a lost language. 
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LIBERTATEA ŞI FERICIREA OMULUI 

NATURAL 
 

 

Abstract: Prin orice încercare de a defini omul, 

singurul răspuns la care se întoarce Rousseau este 

libertatea. Esenţial în definirea naturii umane este 

libertatea şi fericirea. In lipsa libertăţii este 

imposibilă fericirea, iar natura umană se degradează 

într-atât încât este confundabilă cu cea animală. 

Natura umană este liberă sau nu este. Acest articol 

aprofundează problema libertăţii omului natura, a „ 

bunului sălbatic” înainte de momentul în care acesta 

devine fiinţă socială şi înainte de momentul în care 

şi-a pierdut libertatea naturală. 

Cuvinte cheie: starea naturală, anistorism, libertate, 

fericire, perfectibilitate 

 

Ce este natural? Înainte de a trece la analiza libertăţii 

ca şi mediu al existenţei naturii umane, trebuie să 

încercăm o definire şi o înţelegere a acesteia, a 

naturii umane din cadrul natural. 

Se poate spune că Rousseau este gânditorul 

naturalist prin excelenţă. Într- adevăr, ideea de 

natură este chiar în centrul operei lui Rousseau. Dar 

cine şi ce este natural? În primă instanţă, este natural 
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tot ceea ce este, dar se distinge în natură ceea ce îi 

este propriu de ceea ce a fost introdus artificial. Pe 

scurt, cu Rousseau se va defini naturalul prin 

opoziţie cu artificialul. Omul pare a fi în natură un 

element perturbator. În natură, totul este ordine. 

„Totul este bun ieşind din mâinile Naturii, totul 

degenerează în mâinile omului”. Sursa răului şi 

artificialului este chiar capacitate omului de a gândi. 

„Starea de reflecţie este o stare împotriva naturii şi 

omul care meditează este un animal depravat”. În 

acest sens este opusă natura artei şi istoriei. 

Cuvântul natural are la Rousseau două sensuri: în 

primul rând, desemnează ceea ce este original sau 

primitiv la natura umană. Este sensul „istoric” din 

Discursul asupra inegalităţii dintre oameni, unde 

Rousseau vrea să ne întoarcă la omul primitiv, 

natural, sălbatic, omul care trăieşte în afara oricărei 

societăţi, şi vrea să explice de ce şi cum a intrat în 

societate. În al doilea rând, desemnează ceea ce este 

esenţial sau autentic la natura umană. În cartea sa, 

Emil sau despre educaţie, Rousseau descoperă natura 

în copil1. La copil natura se manifestă nemediat: 

                                                 
1 Descoperirea naturii, a ceea ce este originar în copil, este 

un demers utopic şi inconsecvent chiar şi pentru epoca 
luminilor. Rousseau nu va face greşeala anecdotică a lui 
Friedrik al Il-lea, despre care se pune că a izolat doi copii 
aşteptând momentul când aceştia vor vorbi limba naturală 
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atunci când eram copii, eram naturali, apoi educaţia 

ne-a deformat sufletele. 

În scrierile sale autobiografice (Confesiuni), modelul 

omului natural este găsit de Rousseau în propriul 

său suflet. Rousseau este convins că natura a rămas 

intactă în el, nealterată şi, în această privinţă, el este 

un exemplu privilegiat: „Vreau să arăt semenilor 

mei un om în toată natura sa adevărată şi acest om 

voi fi eu”. Rousseau motivează deseori că a scris 

Confesiunile pentru a se arăta ca exemplu în faţa unei 

societăţi pervertită în totalitate1. Rousseau vede deci 

în spontaneitatea şi simplicitatea omului sălbatic, la 

                                                                                           
dată de dumnezeu primilor oameni. Gânditorii luminişti, 
tributari empiriştilor englezi, chiar dacă s-au definit ca 
raţionalişti pentru că numai raţiunea luminează, vor rămâne 
credincioşi spiritului gnoseologiei empiriste. Astfel, 
puritatea copilului este acelaşi lucru cu „tabula rasa”, iar 
naturaleţea lui constă doar în deplina sa inocenţă. Copilul 
are avantajul că în mintea lui putem înscrie doar idei 
naturale, dar el nu poate fi sursă de idei naturale. Altfel, 
tabula rasa este naturală, iar natura umană s-ar identifica cu 
vidul. 
1 Este greu de argumentat logic această declaraţie. Dacă a 

rămas natural în această societate depravată de raţiune, cum 
poate să judece acest lucru altfel decât raţional? Chiar dacă 
am accepta că simte acest lucru, efortul de a scrie, de a 
realiza o lungă argumentaţie discursivă pe lângă biografia 
sa, rămâne unul raţional. În orice situaţie, „naturalul” 
Rousseau nu scapă sa fie raţional şi filosof, om al cetăţii care 
scrie pentru oameni, deci nenatural. 
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fel ca şi în autenticitatea omului natural care trăieşte 

în societate1, bunătatea naturală a omului. Omul 

natural este referinţa prin raport cu care este judecat 

prezentul. Există deci pentru Rousseau un adevăr al 

naturii, al originalului, pe care l-am putea numi 

primitivismul lui Rousseau. Acest adevăr primitiv 

este pierdut în societate pentru că sufletul omului 

social s-a adaptat condiţiilor noi în care trăieşte 

omul. 

Convins că sufletul omenesc, esenţa omului, 

constituţia sa, natura sa proprie, sunt modificate 

„[...] datorită unor numeroase cauze ce se repetau 

mereu şi datorită unor mulţimi de cunoştinţe 

câştigate, de erori, datorită schimbărilor intervenite 

în constituţia corpului şi tulburărilor continue 

provocate de pasiuni”2, Rousseau nu s-a îndepărtat 

de un anumit proces evolutiv al explicaţiei 

umanului şi al dependenţelor sale, declarând 

categoric că omul este un produs bivalent al acestei 

istorii: al însuşirilor sale naturale şi al dezvoltării lui 

succesive. Teza transformării şi a variabilităţii 

condiţiei umane este importantă pentru Rousseau, 

                                                 
1 Acesta ar fi, în primă instanţă, chiar Jean-Jacques, unicul 

om natural din interiorul societăţii. 
2 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra originii inegalităţii, 

Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1958, p. 67-68. 
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deoarece numai ea face posibilă înţelegerea ideilor 

relative la natura omului, în special, cea care se 

potriveşte cel mai bine constituţiei lui. Pentru acest 

scop, Rousseau a procedat analitic, presupunând, 

mai întâi, o condiţie umană, ca situaţie ireductibilă a 

unui început posibil al unei dezvoltări istorice, o 

ipoteză asupra unor circumstanţe „care nu mai 

există, care poate nu au existat deloc şi care nu vor 

exista niciodată”1 şi, în cadrul cărora, oamenii şi-au 

condus existenţa conform unor principii strict 

naturale: principiul conservării de sine şi principiul 

milei. 

Exerciţiul antropologic a presupus experienţa 

fenomenologică de punere între paranteze a 

experienţei omeneşti pentru a descoperi adevărata 

natură umană. 

Acest efort ne conduce spre distingerea calităţilor 

originare ale fiinţei umane: mila şi iubirea de sine. 

Rousseau a încercat să determine condiţia primă a 

omului în starea sa originară, pe care o denumeşte 

stare naturală, iar pentru o bună determinare a 

condiţiei originare a omului a fost deposedarea 

omului de toate însuşirile supranaturale (în afara 

celor două principii naturale, mila şi iubirea de sine) 

pe care a putut să le primească, şi de toate facultăţile 

                                                 
1 Ibidem, p. 69; 



220 

 

artificiale pe care nu le-a putut dobândi decât printr-

un şir lung de progrese, şi să-l observe „aşa cum a 

trebuit să iasă din mâinile naturii”. În aceste condiţii, 

istoria, civilizaţia au fost inutile. Rousseau, chiar 

dacă nu a indicat aceste procedee în mod expres, a 

utilizat observarea animalelor ca ipoteză pentru ceea 

ce ar putea fi o viaţă mentală, abstracţie făcând de 

orice influenţă socială; de asemenea, observarea 

sălbaticilor, cu anumite rezerve („Sălbaticii nu 

reprezintă decât foarte inexact starea de natură”, 

„datorită insuficienţei dovezilor, sălbaticii erau deja 

departe de prima stare de natură”). Sălbaticul este 

mai apropiat de natură prin starea sa mentală. În 

cazul lui este mai uşor să se zărească fondul originar 

pentru că este mai puţin pătruns de cuceririle 

civilizaţiei. Principiile pe care le descoperă la „bunul 

sălbatic” sunt conservarea de sine şi mila. Principiul 

conservării se va transforma la fiinţa raţională în 

iubire de sine, viciată social în amor propriu, iar cel 

de al doilea principiu, principiul secundar, mila, 

definit ca o mişcare spontană, se referă la 

conservarea celorlalţi. „Ea ne face să alergăm fără a 

sta pe gânduri în ajutorul acelora pe care îi vedem 

suferind”, şi în acest fel, existenţa mea se „umple” 

de existenţa celuilalt, de suferinţa sa, fără însă să 

înceteze de a mai fi propria mea existenţă. Acolo 

unde se termină iubirea de sine apare mila. 
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Argumentul că şi fiinţele inferioare omului, 

animalele, sunt afectate de vederea suferinţei aduce 

un supliment de forţă în susţinerea ideii de milă 

naturală. 

În ochii lui Rousseau, starea de natură este una de 

dispersie a tuturor. Omul este singur, trăieşte 

complet lipsit de ajutorul semenilor săi de care nu 

are nevoie şi nu îl cere, omul nu este deci social prin 

natură, el nu a avut ca obiectiv natural să se unească 

cu semenii săi, în orice caz, nu în mod durabil. Dar 

dacă omul primitiv este asocial, el nu este antisocial. 

Pe scurt, omul primitiv este pur şi simplu 

independent, oamenii nu au aproape deloc relaţii 

între ei, inegalitatea între oameni este aproape nulă1 

                                                 
1 Discursul asupra originii inegalităţilor dintre oameni se 

împarte în două părţi: prima parte este consacrată descrierii 
omului natural, partea a doua originii societăţii. Pentru 
definirea naturii umane este interesantă această primă parte 
a Discursului asupra inegalităţii dintre oameni, unde Rousseau 
examinează omul natural sub trei aspecte: aspectul fizic: 
omul natural este un animal foarte bine organizat; aspectul 
metafizic: Rousseau se întreabă asupra diferenţei esenţiale 
dintre om şi animal, aceasta nu este cu certitudine 
inteligenţa, ci este calitatea sa de factor liber, perfectibilitatea 
şi aspectul moral: omul natural are înainte de toate grija 
propriei conservări, cunoaşte „dragostea de sine”, altfel spus 
un egoism instinctiv şi inocent. În sfârşit, el cunoaşte un 
sentiment care este anterior reflexiei care este o aversiune 
înnăscută/nativă de a-şi vedea suferind semenii: mila. 
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fiind vorba numai de inegalităţi naturale. 

Raporturile constante pe care le are omul sunt, mai 

degrabă, cu elementele din mediul înconjurător, cu 

obiectele din natură, decât cu semenii săi. Astfel, 

prin constituţia sa primă şi ireductibilă, omul 

natural depinde în exclusivitate de mediul fizic, iar 

această dependenţă exclusivă are forma perfectă a 

unui echilibru; natura primă din care omul este 

constituit corespunde obligatoriu naturii exterioare. 

„Natura” din interiorul omului este imaginea naturii 

exterioare. În consecinţă, lipseşte complet condiţia 

unui eventual dezacord între cele două naturi. Într-o 

astfel de poziţie, de „stare naturală”, existenţa 

omului, foarte bine „autoreglată”, fără nici un fel de 

intervenţie suplimentară, fiindcă, pur şi simplu, nu 

depinde de „nimic” altceva este o existenţă 

necontradictorie. O existenţă naturală, solitară şi 

autoreglată, în care omul originar nu intervine 

pentru că nu poate interveni. Dar o astfel de 

„natură” umană nu este oare aceeaşi cu natura 

animalului „care nu se poate îndepărta de regula 

care i-a fost hotărâtă: „Animalul alege sau respinge 

ceva în mod instinctiv”1? În analogia cu animalul, 

Rousseau cuprinde relaţia naturală perfectă a 

omului originar (care, în cronologia istorică, va fi 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Op. cit., p. 87; 
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omul sălbatic), ca diferenţă decisivă: „În „maşina” 

umană eu văd exact acelaşi lucru, cu deosebire că, 

pe când la animale natura singură face totul, omul ia 

parte şi el la acţiunile sale în calitate de factor liber”1. 

Primii paşi ai ascensiunii omului au fost descrişi de 

Rousseau în funcţie de această ultimă referinţă. Prin 

urmare, dacă natura porunceşte oricărui animal, şi el 

i se supune, cu omul se întâmplă la fel, dar, el este 

conştient că e liber să consimtă ori să reziste, adesea 

în dauna sa. 

Din exemplul omului natural şi din conştiinţa unicei 

sale libertăţi, Rousseau a alcătuit o existenţă ideală, 

latentă, virtuoasă, de pace şi plenitudine: 

„sentimentul fericit al existenţei” omului. Ceea ce îi 

lipseşte omului nu este nici izvorul de plenitudine şi 

nici absenţa contradicţiilor, el posedă structura 

ideală a fericirii, alcătuită din absenţa oricăror 

lipsuri şi manifestată în suflete satisfăcute. În 

primele faze ale dezvoltării sale, omul nu este nici 

social, nici nesocial, dimpotrivă, este a-social. „Nu 

este refractar societăţii, deoarece nu deţine înclinaţia 

spre ea; numai facultăţile, puterile latente cu care 

este înzestrat omul, bine dezvoltate, bine activate, 

vor putea deveni virtuţi şi înclinaţii sociale. Pentru 

că „unei providenţe foarte înţelepte i se datorează 

                                                 
1 Ibidem; 
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faptul că însuşirile pe care le avea în mod potenţial 

s-au dezvoltat numai o dată cu prilejurile de a le 

exercita, astfel încât ele să nu-i fie nici inutile şi nici 

împovărătoare înainte de vreme, nici tardive şi 

nefolositoare la caz de nevoie”. Rousseau a reţinut 

un nou principiu ordonator, sociabilitatea, principiu 

cu mare forţă evolutivă, dincolo de care a început 

decrepitudinea umanităţii. Dacă omul ar fi putut fi 

oprit în stadiul incipient al principiului „societăţii”, 

umanitatea ar fi fost scutită de nenumărate mizerii. 

Dar umanitatea nu a putut fi oprită. Şi cum omul 

natural, în această condiţie, nu a fost nici social, nici 

nesociabil, ci a fost asocial, nu poate să fi fost nici 

moral, nici imoral, ci a fost amoral. Unei asemenea 

stări neutre, asociale şi amorale, Rousseau îi va da 

numele de „inocenţă”. În asemenea stare, cele două 

tendinţe naturale, iubirea de sine şi iubirea faţă de 

celălalt, provoacă schimbări în echilibru şi acestea 

pot constitui primele surse de tulburări şi dezordini. 

Unitatea celor două mişcări ale existenţei fiinţelor a 

fost fragilă şi această fragilitate a făcut posibil răul. 

Omul a avut posibilitatea de a păstra unitatea 

dragostei de sine şi a milei, condiţia ontologică a 

libertăţii (inocenţa a devenit libertate) şi a fericirii 

sale. 

Omul natural este liber şi fericit în singurătatea sa, în 

mijlocul unei naturi darnice, limitat doar de forţele 
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naturii, iar semenii săi sunt parte din natură. El se 

hrăneşte cu ce vânează sau culege singur, se 

adăposteşte pentru odihnă sau se ascunde de 

pericole într-o peşteră sau scorbura unui copac, se 

fereşte de fenomenele naturale, de animale sau 

semeni despre care nu trebuie să ştie decât că 

reprezintă un pericol din faţa căruia trebuie să fugă. 

Ceea ce nu-l ucide îl întăreşte. Înţelegând de ce 

trebuie să se ferească devine mai liber. Nu are 

nevoie să judece natura elementelor, este suficient să 

înţeleagă ce este şi ce nu este periculos. Această 

fiinţă liberă a cărei inimă este senină şi al cărei trup 

este sănătos este fericită. Omul natural este într-atât 

de liber încât nu simte nevoia să interacţioneze cu 

semenii săi, nici la nivelul comunicării verbale. De 

aceea Rousseau nu poate teoretiza plauzibil, din 

interiorul acestei concepţii, modul în care au apărut 

limbile şi societatea. 

Întrebarea obligatorie este referitoare la posibilitatea 

acestei închideri între paranteze a întregii experienţe 

umane şi a istoriei omului? Cât poate fi de plauzibilă 

presupunerea că a existat un timp, înainte de orice 

istorie, în care umanitatea a trăit această stare 

naturală? Experienţa ştiinţifică de orice fel infirmă 

această posibilitate. Rousseau pleacă de la premisa 

experienţei umane individuale care poate parcurge 

această stare naturală obiectivată în bunul sălbatic 



226 

 

sau starea de copilărie a oricăruia dintre noi, dar se 

îndoieşte chiar şi el că acele timpuri ar fi existat. Mai 

mult, starea naturală vorbeşte de omul natural, nu 

de omenire în stare de natură pentru că aceasta nu ar 

fi putut evolua la unison. Nu ne rămâne decât să 

înţelegem această stare de natură ca pe un pas 

metodologic care fundamentează teoriile 

rousseauiste despre stat şi despre educaţie. Altfel 

spus, decăderea stării sociale, a statului şi a 

individului poate fi, pe de o parte înţeleasă din 

perspectiva înstrăinării de starea naturală, iar pe de 

altă parte şi din perspectiva salvării prin întoarcerea 

la ceea ce este valoros în starea naturală, prin 

redescoperirea naturii noastre adevărate şi autentice. 

Obstacolul. Anistorismul lui Rousseau elimină orice 

posibilitate a omenirii de a evolua diferit. Oare în 

orice loc în care existau oameni au fost aceleaşi 

obstacole şi în acelaşi timp? Nici Rousseau nu credea 

asta atâta vreme cât vorbeşte în Eseul asupra originii 

limbilor de evoluţii diferite produse de clima diferită 

a locurilor. 

Omul natural este fericit, viaţa sa este echilibrată şi, 

atâta timp cât are o viaţă asocială, n-ar fi părăsit 

niciodată din proprie iniţiativă starea de natură. 

Echilibrul existenţei sale a fost rupt prin concursul 

fortuit al mai multor cauze exterioare care nu ar fi 
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putut niciodată să se nască şi fără care ar fi rămas 

etern în condiţia sa primitivă. 

Care este cauza fundamentală care l-a făcut pe om să 

treacă de la o stare de independenţă la o stare 

socială? Natura este cea care a devenit subit 

neospitalieră: ea i-a împins pe oameni să se unească 

pentru a lupta împotriva pericolelor pare a spune 

Rousseau1. Dintr-o dată, omul s-a văzut pus în faţa 

                                                 
1 Asupra acestui aspect a revenit de mai multe ori. Rousseau 

nu a putut depista cu precizie care a fost pericolul ce l-a 
împins pe om spre starea socială, el nu a fost hotărât să 
decidă tipul obstacolului, exterior sau interior. Dacă în Eseu 
asupra originii limbilor preferă teza determinării subiective a 
sociabilităţii la omul meridional, în Discurs asupra originii 
inegalităţilor şi Contractul social preferă teza cauzelor naturale 
care au stat la baza trecerii spre starea socială. Astfel în cea 
de a doua parte a Discursului asupra originii inegalităţilor 
scrie: „[...] îmi rămâne de observat şi de abordat diferitele 
hazarduri care au putut perfecţiona raţiunea umană 
deteriorând specia umană, făcând-o fiinţă rea şi redând-o 
sociabilităţii”. Aceste hazarduri, rezultate din „concursul [. ] 
mai multor cauze străine”, care nu au nici un fundament în 
natura umană şi nu sunt nici consecinţa unei esenţe umane 
solid constituite, fixe. Acestea îl vor ajuta pe Rousseau să 
excludă fata1itatea condiţiei umane şi să prezinte structura 
diferită a unei noi condiţii istorice, componentele relaţionale, 
mai mult, cele subiective, care aduc omului un nou statut, şi 
o nouă identitate, şi care, nu întâmplător, au coincis cu 
răspunsurile originale la dura cauzalitate a existenţei sale. 
Depăşind interiorul lumii în care nevoile omului au fost 
satisfăcute fără calcule şi previziuni, fără muncă şi cooperare 
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unor obstacole naturale care l-ar fi dus firesc spre 

pieire daca nu ar fi avut capacitatea de a reacţiona. 

Responsabilitatea completă a schimbărilor majore 

pentru om sa datorat obstacolelor şi perfectibilităţii. 

La contactul cu obstacolul s-a născut prima 

transformare a condiţiei umane: posibilitatea ca 

dependenţele exterioare să fie incluse necesităţii de 

continuare a vieţii. 

Evoluţia omului este dependentă de obstacolele 

întâlnite, iar primele obstacole sunt obiectele 

existenţei exterioare. Înfruntarea fiinţei umane cu 

lumea exterioară a înlocuit repausul primei condiţii. 

„Atunci starea primitivă nu mai poate dăinui şi 

genul uman ar pieri dacă nu şi-ar schimba felul ei de 

a fi”1. 

De la bun început, la Rousseau, obstacolul a avut o 

semnificaţie intensivă: „greutăţile se înmulţesc”. 

Recunoaşterea multiplicităţii obstacolelor s-a impus 

reflexiei lui Rousseau, deoarece a desemnat 

diversitatea faptelor de existare umană: de la lipsa 

completă a denumirii obstacolelor până la ordonarea 

                                                                                           
cu semenii săi, studiul omului, aflat într-un mediu 
îndepărtat încă de raţiune şi sociabilitate, a intrat la 
Rousseau într-o altă perspectivă: cunoaşterea omului în 
diverse şi autentice raporturi exterioare. 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Contractul social, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1957, p. 98. 
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acestora în funcţie de noile înfăţişări căci, în relaţia 

cu obstacolul, Rousseau a variat nu numai distanţa, 

ci şi durata (cu cât timpul este mai îndepărtat, cu 

atât obstacolul este anonim, cu cât timpul se apropie 

de documentele istorice, cu atât obstacolele capătă 

denumiri din ce în ce mai naturale). Astfel, 

evenimentele progresive ale Pământului au indicat 

însă pierderea treptată a plenitudinii condiţiei 

iniţiale, şi câştigarea importanţei faptelor exterioare 

pentru existenţa fiinţei umane. În acest proces, 

obstacolul a fost factorul exterior, decisiv, prin care 

fiinţa umană şi-a construit începutul unei noi 

subiectivităţi, ca mod de existenţă dificilă. 

Obstacolul, în concepţia lui Rousseau, a eliberat 

fiinţa umană de orice urmă de contemplare a 

condiţiei iniţiale care a condus-o precum un destin. 

Obstacolul este motivul adevărat al schimbării care a 

operat chiar în interiorul naturii umane. Dacă până 

acum instinctul natural era suficient în relaţia cu 

exteriorul, din cauza obstacolului omul are nevoie 

de să-şi dezvolte aptitudini noi. Din intenţia 

articulării relaţiei imperfecte între constituţia umană 

şi împrejurări, Rousseau a descoperit evenimentul 

cel mai potrivit pentru noul plan al condiţiei umane: 

prima modificare a naturii umane (prin reducerea 

instinctului, şi prin posibilitatea de modificare a 

impulsurilor, ca prim constituent uman). Pe această 
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bază, „omul sălbatic, lăsat de natură în voia 

instinctului [...]”1 nu a putut face faţă. Funcţia 

esenţială a puternicului aparat instinctual, sau al 

impulsurilor (cu care omul a fost înzestrat), 

asemănător animalelor, a fost de a servi doar unei 

puneri relative de acord cu instabilitatea lucrurilor 

din lumea înconjurătoare. Din momentul în care, 

prin propriile sale forţe şi acţiuni, omul şi-a asumat 

rezolvarea „obstacolelor” din viaţa exterioară, 

impulsurile şi instinctele scad; ele vor dispărea doar 

treptat, şi pe măsura acestei dispariţii treptate, omul 

trebuie să le găsească un înlocuitor: „mai întâi, să 

înlocuiască instinctul şi apoi să-l întreacă”2. Deci, 

Rousseau a trebuit să afle instinctului nu numai un 

înlocuitor stabil, îndreptat prioritar spre învingerea 

dificultăţilor unei existenţe naturale foarte dure, dar 

şi un înlocuitor specific, propriu omului, 

„despăgubit de ceea ce-i lipseşte, prin facultăţile 

capabile să-l înlocuiască”, prin care să fie dobândite 

                                                 
1 Rousseau, Jean-Jacques, Discurs asupra originii inegalităţii, 

Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1958, p.90. 
N.n.: În absenţa informaţiilor, Rousseau a utilizat destul de 
echivoc expresia „om sălbatic”, care a desemnat, uneori, 
omul originilor, omul societăţilor denumite de noi primitive, 
abandonat de natură singurului instinct, sau omul în starea 
naturală. 
2 Ibidem; 
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şi alte calităţi specifice, calităţi, care n-ar fi putut 

niciodată să se dezvolte de la sine” „fără concursul 

întâmplător al mai multor cauze străine”. 

Datorită obstacolului, omul s-a lăsat dominat de 

exterior, iar Rousseau a reuşit să-l surprindă dotat 

pentru activităţi diverse, cu preocupări variate, care, 

amestecate, au creat ceea ce se poate numi un mod 

de viaţă. Iar acest mod de viaţă a indicat pierderea 

definitivă a ideii despre condiţia omului ca un 

„fascicol de trăsături în mod egal distribuite între 

toţi cei pe care îi numim oameni [...]”1. Oamenii 

dependenţi de iniţiativa şi puterea lor asupra 

obstacolelor au etalat o nouă structurare a stării lor 

generale, a condiţiei, ca ansamblu de relaţii şi calităţi 

noi. 

Perfectibilitatea şi partea ei întunecată. Cum 

Rousseau nu a vrut să retrezească disputele clasice şi 

interminabile ale timpului său, înlocuitorul 

instinctului a fost regăsit într-o predispoziţie, 

aptitudine, sau chiar într-o facultate deţinută de om, 

care, ideologic a fost „incontestabilă”, şi a putut 

evita orice discuţie metafizică despre ceea ce face ca 

existenţa umană să fie specifică. Natura a pus în 

sufletul nostru rezerve, facultăţi, pe care 

                                                 
1 Michel Vovelle (coord.), Omul luminilor, Iaşi, Editura 

Polirom, 2000, p. 312; 
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împrejurările exterioare care s-au impus omului, 

durităţile mediului, modificările sale, de natură 

demografică, climaterică sau geologică, le-a făcut 

responsabile în modul cel mai direct de manifestarea 

activă a facultăţilor deţinute, şi de apariţia şi 

evoluţia altor noi facultăţi umane, într-un cuvânt, de 

„trezirea perfectibilităţii”. Ceea ce a însemnat că 

aceste facultăţi au fost cu adevărat legităţile care l-au 

condus pe om la inventarea primelor unelte şi a 

primelor arme, a instrumentelor de asigurare a 

existenţei umane, şi la alte produse faptice ale 

comportamentului perfectibil. Cu astfel de forme 

prime ale ingeniozităţii umane, care au permis şi 

primele dezvoltări de conştiinţă şi gândire, 

Rousseau a redescoperit nu numai anterioritatea 

naturii fizice faţă de conştiinţă, „sufletul” şi „viaţa” 

condiţiei umane, dar şi ceea ce este şi esenţial, 

„coincidenţa fericită” a conştiinţei cu imperiul 

nevoilor, sub, care omul va progresa, în ordine 

fizică, metafizică şi raţională, o dată cu viaţa socială. 

Obstacolul natural activează în om o însuşire latentă: 

perfectibilitatea. Pentru a face faţă noilor 

condiţionări naturale, omul răspunde prin 

capacitatea de a se adapta prompt şi eficient. 

În numele conceptului de „perfectibilitate”, 

Rousseau a indicat constrângerile interne care au 

făcut posibil, ca după distrugerea echilibrului stării 
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naturale, omul să treacă la „caracterul” umanităţii, şi 

la relaţiile constitutive ale unei noi condiţii a 

oamenilor, la un anumit statut propriu, produse de 

către el însuşi. Preluând o perspectivă reflexivă 

asupra omului care a trăit într-un timp 

nedeterminat, Rousseau a scris că perfectibilitatea a 

făcut parte din viaţa omului, atât din punctul de 

vedere al conţinutului, ca trăsături şi dispoziţii, cât şi 

din punctul de vedere a ceea ce a semnificat: puterea 

omului (tehnică şi gândire), atât bună sau rea, 

asupra lumii, puterea intelectuală, morală, 

sentimentală, de care am devenit conştienţi de-a 

lungul timpului, şi care a pus în cauză primatul 

formării şi adaptării naturii interioare ca una din 

măsurile necesare de existenţă a omului. 

Perfectibilitatea este cea mai bună ocazie, scrie 

Rousseau, pentru a prefigura reconstituirea 

începutului unei noi condiţii a omului plecând în 

mod prioritar de la constituţia sa. 

Este interesant cum natura umană în starea naturală 

este apropiată de cea animală, inocentă dar 

insignifiantă, dar ascunzând potenţialităţi care s-au 

activat în urma hazardelor naturale, se transformă 

într-o constituţie adaptabilă, care menţine fără 

greşeală un echilibru fragil şi mereu reglabil cu 

mediul exterior. Din cauza acestui punct de vedere, 

Rousseau a încredinţat perfectibilităţii şi o altă 
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funcţie, mai puţin pozitivă: cu ajutorul ei, a răsărit în 

decursul veacurilor luminile şi erorile sale, viciile şi 

virtuţile sale şi a făcut din om, până la urmă, un 

tiran faţă de sine şi faţă de natură. Astfel, 

perfectibilitatea a fost considerată responsabilă de 

apariţia nefericirii. Deci, în evantaiul consecinţelor 

perfectibilităţii au apărut urmările sale fatale, şi 

degenerescente. Drept justificare a acestui principiu, 

Rousseau a enumerat rezultatele ascensiunii tehnice 

şi intelectuale ale umanităţii, care au dovedit că 

umanitatea s-a pus energic într-o dublă mişcare, de 

câştig şi pierdere. Aşa a explicat Rousseau de ce 

perfectibilitatea, situaţia naturală de cădere a 

omului, în ciuda independenţei sale, sub puterea 

aspiraţiei de a deveni activ, perfect, nu a adus nici 

un fel de soluţie condiţiei umane, nici o ameliorare, 

dimpotrivă din cauza perfectibilităţii „înscrise” sau 

„date” în om, fiinţa umană a devenit conştientă de 

sine şi de istoria sa. Perfectibilitatea, scrie Rousseau, 

a coincis cu „daimonul” care vorbeşte omului, cu 

trecerea sa firească de la particular la general, iar 

aceasta este ceea ce consideră Rousseau despre 

natura umană ca fapt istoric, succesiv, şi nu ca un 

postulat. 

Ca trăsătură totalizatoare şi transistorică, alcătuită 

din aptitudini, pasiuni (trăiri) şi din capacităţi de 

promovare (cultivare) şi ca facultate inerentă 
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alcătuirii naturii umane, perfectibilitatea a devenit 

„izvorul tuturor nenorocirilor omului”, şi 

culpabilizată pentru ceea ce se va întâmpla mai rău 

în istorie. Prin perfectibilitate, Rousseau a încărcat 

condiţia omului cu toate mizeriile existente. Toate 

„relele societăţii” au fost imputabile doar 

perfectibilităţii. Prin „perfectibilitate”, condiţia 

umană, totală, fizică, intelectuală, morală, 

sentimentală, a căpătat transparenţă: dintr-o condiţie 

umană, indivizibilă şi indestructibilă, Rousseau a 

făcut vizibil, mai mult, sau mai puţin, fondul activ, 

şi purtător de progrese şi regrese al omului, care a 

avut puterea, fiindcă a fost mereu „deschisă”, de a se 

apropia de marele obiect potenţial al oricărei 

dezvoltări umane, fericirea. Perfectibilitatea s-a 

alăturat astfel resurselor bivalente, fericirii şi virtuţii, 

şi în egală măsură, viciilor. Perfectibilitatea trasează 

evoluţia umanităţii de la starea fericirii inocente şi 

amorale la moralitate, dar prezintă şi reversul 

medaliei, posibilitatea refuzării moralităţii şi reglării 

naturii umane într-o societate imorală şi nedreaptă, 

aşa cum o descoperă Rousseau în epoca în care 

trăieşte. 

Omul natural este anistoric. Îndelungata sa existenţă 

s-a derulat fără evenimente şi nu poate fi descrisă 

decât ca stare. Omul intră în istorie odată cu intrarea 

în societate. Societatea a activat perfectibilitatea şi l-a 
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transformat în câteva milenii mai mult decât în toată 

evoluţia sa. Starea socială a apărut ca urmare a unui 

accident natural sau pentru că era o predispoziţie 

înnăscută a omului? Ceea ce este natural trebuie să 

fie necesar. Am putea concluziona că, indiferent de 

cauza apariţiei ei, starea socială s-a impus cu 

necesitate în toate colţurile lumii, deci este naturală. 

Legate de această stare, criticile lui Rousseau sunt 

îndreptăţite pentru că ea a adus o mulţime de tare. 

Marea problemă legată de starea socială este că pune 

sub semnul întrebării libertatea, definitorie pentru 

om. Omul natural a trăit dependent de lucruri, iar în 

această dependenţă era totuşi liber pentru că 

lucrurile de care avea nevoie nu îl puteau subjuga. 

Omul social este dependent de oameni, iar aceştia, 

pentru că îl subjugă, îl transformă în sclav. 

Oare libertatea omului se sfârşeşte cu ieşirea lui din 

natură şi intrarea în societate? Dacă omul nu găseşte 

o modalitate de a fi liber în interiorul societăţii, 

atunci şansa eliberării lui este distrugerea societăţii 

şi întoarcerea la natură. Întoarcerea la natură, 

redescoperirea naturii umane, nu trebuie să 

presupună distrugerea a ceea ce istoria a creat şi 

revenirea în primitivismul anistoric de care se temea 

Voltaire. 
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APOFATISMUL LUI HEIDEGGER 
 

 

Abstract: Există o apropiere de metodă între 

gândirea Sfinţilor Părinţi şi filosofia lui Martin 

Heidegger: dimensiunea negaţiei şi calea negativă 

de apropiere faţă de Dumnezeu sau Fiinţă, 

suspendarea intelectului sau a logicii şi abordarea 

realităţii prin prisma altor concepte. 

 

Apofatismul este modalitatea de cunoaştere prin 

negare şi înaintare proprie lui Dumnezeu 

(considerat ca obiect al cunoaşterii), care rămâne 

necunoscut şi necuprins în fiinţa sa transcendentă. 

Din cauza misterului  inefabil al  “esenţei” sale 

personale, Dumnezeu nu poate fi cunoscut după 

modelul cunoaşterii realităţilor lumii create, adică 

pozitiv-afirmativ, folosind conceptele de timp şi 

spaţiu. Apofatismul preferă să spună ce nu este 

Dumnezeu, mai degrabă decât ce este. 

Imposibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu se 

datorează faptului noi nu suntem pregătiţi să o 

cunoaştem şi că suntem diferiţi de Dumnezeu. În 

acest sens Sfântul Grigore Palama scria: “Firea cea 

mai presus de fiinţă  a lui Dumnezeu nu poate fi nici 

grăită, nici cugetată, nici văzută – căci ea este 
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departe de toate lucrurile şi mai mult decât 

incognoscibilă, fiind purtată de puterile de neînţeles 

cu mintea ale duhurilor cereşti – cu neputinţă de 

cunoscut şi cu neputinţă de grăit de nimeni şi 

niciodată. Nici în veacul acesta, nici în cel viitor nu 

este nume spre a numi firea dumnezeiască, nici 

cuvânt al sufletului şi exprimat în limbă, nici 

atingere simţită sau gândită, nici imagine spre a da o 

anumită cunoaştere în privinţa ei, afară doar de 

faptul că ea este necunoştibilitatea desăvârşită pe 

care o mărturisim, tăgăduind tot ceea ce este si ceea 

ce poate fi numit. Nimeni nu o poate numi fiinţă sau 

natură în mod propriu, dacă va căuta, desigur, 

adevărul care este mai presus de orice adevăr.”1 

Incognoscibilitatea nu înseamnă refuz de a-l 

cunoaşte pe Dumnezeu sau agnosticism, nici 

ignoranţă, ci este refuzul logicii şi al limbajului ca 

instrumente de cunoaştere, recurgând numai la 

experienţa mistică a teologiei negative. Abia 

renunţarea la cunoaşterea tradiţională ne lansează în 

comunicare cu Fiinţa spre realizarea unei cunoaşteri 

personale. “În acest întuneric supraluminos dorim 

să ajungem şi să cunoaştem, prin nevedere şi 

necunoaştere, ceea ce-i mai presus de vedere şi de 

                                                 
1 Vladimir Lossky, Teologia mistică a bisericii de răsărit, Ed. 

Anastasia, Bucureşti, 1993, pag. 65; 
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cunoaştere, ceea ce-i nevederea şi necunoaşterea în 

sine – căci aceasta înseamnă a vedea şi a cunoaşte cu 

adevărat – şi să-l slăvim pe cel supranatural într-un 

chip supra-natural prin negarea tuturor celor 

existente.”1 Simbolul literar al acestei cunoaşteri 

negative sau mistice este, la aproape toţi Sfinţii 

Părinţi  lumina taborică. 

Fiind de provenienţă religioasă termenul de 

“apofatism” nu este foarte potrivit în context 

filosofic; îl vom folosi totuşi din pricina lipsei unui 

termen mai adecvat să exprime punctul de 

intersecţie între gândirea postmodernă şi gândirea 

Sfinţilor Părinţi. 

Apofatismul este o metodă comună filosofiei şi 

teologiei, însă rezultatele la care ajung cele două 

sunt complet diferite, chiar şi în cazul filosofiei 

religioase şi aceasta din cauză că religia este 

teocentrată, iar filosofia nu poate ajunge decât până 

la a fi teiocentrată, adică centrată pe divin. Filosofiei 

îi lipseşte perspectiva personală asupra absolutului, 

deci şi transcendentă, pentru că “transcendenţa este 

atributul persoanei” (D. Stăniloaie). Este vorba aici, 

desigur, despre filosofia lui Heidegger. 

                                                 
1  Pseeudo-Dionisie Areopagitul, Despre numele divine. 

Teologia mistică, Ed. Institutul European, Iaşi, 1993, pag. 50; 
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Demersul lui Heidegger este de tip apofatic. Aceasta 

rezultă din fuga lui de concepte, crearea unei 

filosofii în care conceptele nu se precizează 

niciodată. Cunoaşterea este un fapt relaţional, nu un 

produs al unui raport subiect-obiect prin care o 

interioritate (conştiinţa) descoperă lumea ca 

exterioritate. Cunoaşterea este o modalitate a 

faptului de a fi propriu Dasein-ului. 

Pentru Heidegger interogaţia iniţială de la care 

porneşte filosofia este cea privitoare la diferenţa 

dintre fiinţe şi Fiinţa, iar diferenţa stă în aceea că 

fiinţele se arată, sunt fenomene în timp ce Fiinţei îi 

place să se ascundă. Cunoaştem fiinţele numai în 

măsura în care ele se adeveresc, ies din ascundere, 

apar din uitare intrând în stare de ne-uitare (a-

letheia). Fiinţele, ca fenomene, îşi descoperă sinele 

prin ieşirea din ascundere, pe câtă vreme fiinţa 

rămâne în afară, se ascunde, adevărul Fiinţei se 

degradează. Nu cunoaştem Fiinţa în sine, cunoaştem 

numai modul în care fiinţează ceea ce fiinţează, iar 

acest mod ne devine accesibil ca a-letheia, ca apariţie 

din lethte, din ascunderea de sine, din nimic. 

Dacă acceptăm adevărul ca mod al fiinţării, trebuie 

să acceptăm şi ascunderea, uitarea, nimicul, ca pe o 

condiţie reală a acestui mod, prin urmare să 

acceptăm că nimicul ţine şi el de acest mod. Fiinţele 

fie se invederează, fie se ascund (fără să înceteze a fi 
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fiinţe, adică a participa la Fiinţă); uitarea şi adevărul, 

fenomenalitatea şi nimicul ţin deopotrivă de modul 

fiinţării. 

În această perspectivă, Fiinţa încetează să mai 

desemneze cauza ori raţiunea fiinţelor (pe 

Dumnezeu sau vreun alt principiu), ea nu mai este 

semnul de referinţă care permite raţiunii să se 

încredinţeze asupra existenţei, ci modul în care ceea 

ce fiinţează devine accesibil, fie ca adevăr (nimicire a 

uitării), fie ca uitare (nimicire a manifestării). Ca 

mod al fiinţării Fiinţa este mai aproape de om decât 

orice fiinţă, ea este tot ce poate fi mai apropiat, dar 

această proximitate maximă este tot ce poate fi mai 

depărtat pentru om, astfel încât dacă omul vrea să 

ajungă la relaţia cu Fiinţa trebuie să facă un lung 

ocol care cuprinde şi integrează întreaga fiinţare, 

trebuie să intre în relaţie cu fiinţarea, să o exprime în 

limbă, să aibă experienţa nimicului. Un astfel de 

exerciţiu ne propune Heidegger in “Was ist 

Metaphysik?” şi pe care noi îl considerăm un 

demers de tip apofatic. 

Heidegger descoperă că plecând de la ştiinţa care se 

ocupă cu fiinţarea ne punem problema opusului 

fiinţării, a nimicului, care ne propulsează în altceva 

decât ştiinţă, în filosofie, în metafizică, iar filosofia 

nu este o ştiinţă, din contră “orice ştiinţă pozitivă se 
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deosebeşte de filosofie nu doar relativ, ci în chip 

absolut”.1 

Pentru a avea un sens întrebarea referitoare la Nimic 

trebuie să ştim  dacă şi în ce mod există, unde să-l 

căutăm sau, cel puţin, să anticipăm existenţa a ceea 

ce căutăm. “Nimicul este deplina negare a totalităţii 

fiinţării. Această caracterizare  a Nimicului nu indică 

oare singura direcţie din care, venind, Nimicul ar 

putea să ne întâlnească?”2 Într-adevăr, din direcţia 

totalităţii fiinţării trebuie să venim pentru a putea 

înţelege Nimicul. Trebuie dat, deci, nu Nimicul, ci 

totalitatea fiinţării pe care s-o negăm printr-un 

demers apofatic, nu doar pentru simpla negare, 

pentru a ni se revela Nimicul. Totalitatea fiinţării? 

Noi, fiinţe finite, nu o putem cuprinde, dar îi putem 

determina conţinutul inteligibil. Situându-ne în 

mijlocul fiinţării ne este cu neputinţă să ne dăm 

seama de totalitatea ei cu toate că diversitatea 

fiinţării păstrează totuşi o anumită unitate. Din nou 

ne aflăm într-o fundătură din care  nu putem ieşi 

decât prin renunţarea la infailibilitatea logicii care 

ne-a condus aici şi prin apelul la ilogic şi ne-raţional, 

adică la sentimentele şi dispoziţiile noastre. Plictisul 

                                                 
1 Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii, Ed. Politică, 

Bucureşti, 1988, pag. 406; 
2 op. cit., pag. 38; 
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este una din acestea, dar nu plictiseala de un obiect 

sau altul, ci plictisul în esenţă pură, de totul, 

renunţarea la întregul fiinţării care nu vrea să 

renunţe el la tine şi cade peste tine acoperindu-te.  

O altă dispoziţie care relevă fiinţarea în întregul ei 

este iubirea, sentimentul pe care-l ai atunci când 

iubeşti un om. Cu toate că acest sentiment fixează 

extrem de adânc subiectul în fiinţare, el poate să o şi 

dezvăluie în întregul ei.  “Faptul de a ne afla într-o 

anume dispoziţie afectivă aduce cu sine, de fiecare 

dată în alt fel, o dezvăluire a fiinţării în întregul ei. 

Dar, departe de a fi o simplă întâmplare, această 

dezvăluire este însăşi survenirea fundamentală a 

Dasein-ului nostru.”1 

Există deci anumite stări sau sentimente, mai precis 

dispoziţii, care ne revelă, mai mult sau mai puţin 

vag, fiinţarea în întregul ei, cu toate că noi ne aflăm 

în mijlocul ei. Există o astfel de dispoziţie şi pentru 

revelarea Nimicului: teama; o teamă care face ca 

totul în jurul tău să dispară, să alunece, Dasein-ul 

cufundându-se odată cu întreaga fiinţare într-o stare 

de indiferenţă intelectuală. “Dar aceasta nu se 

petrece în sensul unei simple dispariţii, ci, în 

mişcarea lor de îndepărtare ca atare, ele (lucrurile; 

n.n.) se întorc spre noi. Această mişcare de 

                                                 
1 op. cit., pag. 40 
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îndepărtare a fiinţării în întregul ei, care ne 

împresoară atunci când suntem cuprinşi de teamă, 

este cea care ne apasă. Nici un punct de sprijin nu ne 

mai rămâne. În mişcarea de alunecare prin care 

fiinţarea ne scapă, tot ce mai rămâne este acest “nici 

un”, care vine să ne copleşească. 

Teama revelă Nimicul! „(…) Teama ne reduce la 

tăcere. Deoarece fiinţarea în întregul ei ajunge să 

alunece şi să ne scape, rămânând astfel ca tocmai 

Nimicul  să ne cotropească, orice rostire a lui “este” 

rămâne mută în faţa lui”.1 

Această dispoziţie, de teamă, nu poate fi descrisă 

coerent; încercarea de a o comunica se soldează cu o 

“vorbărie dezlânată”. Ea este ca o personală “stare 

de graţie” care nu poate fi decât indicată, arătată. 

Nimicul, radical opus lui “este”, pe care-l suprimă, 

creează un verb propriu sieşi, deci şi o acţiune: 

nimicnicirea. Nimicul nimicniceşte şi acest lucru ne 

trimite înapoi la fiinţarea în întregul ei care abia 

acum se revelă “în deplina ei stranietate rămasă 

până acum ascunsă, drept Altul absolut prin raport 

cu Nimicul. Abia în noaptea luminoasă a Nimicului 

ivit odată cu teama se naşte starea originară de 

                                                 
1 op. cit., pag.41 
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deschidere a fiinţării ca fiinţare: faptul că ea este 

fiinţare, şi  nu Nimic.”1 

A revela fiinţarea ca fiinţare prin nimic înseamnă de 

fapt a te pune dincolo de ea, a o transcende. 

Transcenderea, adică menţinerea în Nimic, îi este 

proprie Dasein-ului, ea dându-i posibilitatea să se 

raporteze la fiinţare sau la el însuşi. “Starea-de-

menţinere a Dasein-ului în Nimic – temeiul ei însăşi 

teama ascunsă – este depăşirea fiinţării în întregul ei: 

transcendenţa.”2 

Raportul de opoziţie al Nimicului capătă acum o 

nouă nuanţă: el este opus fiinţării dar trezeşte 

interogarea metafizică propriu-zisă asupra fiinţării. 

“Nimicul încetează să mai fie contratermenul 

nedeterminat al fiinţării şi se dezvăluie ca 

aparţinând fiinţei fiinţării”.3 

O filosofie care are Nimicul drept obiect poate fi 

uşor înţeleasă ca filosofie nihilistă. Departe de acest 

lucru, aici nimicul este numai lumina negativă în 

care apare faptul de a fi, în care se manifestă 

miracolul numit fiinţare, şi nu Nimic, nu negarea a 

tot ce fiinţează. Nimicul reprezintă vastitatea 

termenului opus care conferă oricărei fiinţări 

                                                 
1 op. cit., pag. 43 
2 op. cit., pag .47 
3 op. cit., pag. 48 
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certitudinea de a fi. Altceva-ul fiinţării pe care îl 

revelă Nimicul este tocmai Fiinţa. Gândirea care are 

curajul să gândească Fiinţa este numită de 

Heidegger gândire esenţială. Ea scoate din uitare 

adevărul fiinţei si-l dezvăluie. Se opune gândirii 

calculatoare ce devine slujnică a calculului cu 

fiinţarea şi serveşte în exclusivitate acestui calcul. 

Gândirea esenţială este aceea  “ale cărei gânduri nu 

numai că nu calculează, ci sunt determinate chiar 

pornind de la Altceva-ul fiinţării”.1 Ea se risipeşte 

dăruindu-se în Fiinţă pentru adevărul Fiinţei. În 

felul acesta omul veghează Fiinţa sacrificându-se, iar 

Fiinţa, ca recunoaştere a sacrificiului, se dăruieşte 

omului în gândire. “Gândirea esenţială este ecoul 

bunăvoinţei Fiinţei, în care se luminează şi în care 

survine acel unic lucru: că este fiinţare.”2  Sacrificiul 

se poate realiza şi prin înfăptuiri în domeniul 

concret al fiinţării, dar împlinirea sa se găseşte în 

gândirea esenţială care, la urma urmei, este şi ea un 

mod de a acţiona. 

Gândirea esenţială poate fi înţeleasă ca şi gândire 

apofatică, iar sacrificiul pe care-l cere pentru Fiinţă 

este compatibil cu sacrificiul celor care trăiesc întru 

                                                 
1 op. cit., pag .287 
2 op. cit., pag. 287 
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Dumnezeu, renunţând la bucuriile pe care ţi le poate 

oferi lumea de aici, a calculului după Heidegger. 

Există o profundă asemănare de intenţii între limba 

Sfinţilor Părinţi şi cea a lui Heidegger. Este vorba de 

faptul ca, în ambele cazuri, se încearcă renunţarea 

nu numai la conceptele filosofiei, dar şi, în mare 

parte, la metaforă – cu toate că era singura care mai 

putea rămâne capabilă să exprime Altceva-ul 

fiinţării. Metafora este tot un nume pe care îl dăm 

obiectului cunoaşterii noastre, un nume propriu care 

e investit cu aceeaşi forţă ca şi un concept, iar 

Dumnezeu (la Sfinţii Părinţi) sau Fiinţa (la 

Heidegger) nu se mai pot supune tratării cu nume 

proprii, ambele cazuri au înainte un  “imposibil de 

numit”.  Nu există  “nume divine”, ele sunt ale 

slavei şi lucrărilor divine, nu ale lui Dumnezeu 

însuşi. Sfinţii Părinţi şi Heidegger, mai ales, resimt 

imperios nevoia de a reînnoi, de a modifica limbajul 

filosofic pe care îl găsesc incapabil să exprime 

Altceva-ul fiinţării. El este un limbaj care se ocupă 

de fiinţări, nu de Fiinţă. Un limbaj adecvat Fiinţei 

trebuie să ne vină de la ea, nu poate fi inspirat decât 

din relaţia cu ea. “Dacă omul vrea să se găsească iar 

în preajma Fiinţei, mai întâi el trebuie să înveţe să se 

găsească într-o lume a nenumitului. Omul trebuie, 

înainte de a vorbi, să asculte din nou glasul Fiinţei, 

cu riscul ca sub semnul acestui glas exigent să aibă 
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puţin sau rar ceva de spus. Numai astfel i se restituie 

de nepreţuitul esenţei sale, iar omului, adăpostul 

pentru a locui în adevărul Fiinţei.”1 Poggeler, 

înţelegându-l pe Heidegger in extremis, spune că 

experienţa Fiinţei ţine de o logică a tăcerii. Totuşi, 

Fiinţa este exprimabilă (Dumnezeu se revelează prin 

cuvânt), dar acest lucru este lăsat si de Heidegger şi 

de Dionisie în seama celor inspiraţi, cei care trăiesc 

în comuniune cu ea: poeţii, sfinţii. Înţelegerea 

inspirată este superioară înţelegerii conceptuale. 

Pentru Sf. Vasile  “nu numai fiinţa dumnezeiască, 

dar nici măcar fiinţele create nu pot fi exprimabile în 

concepte”2  deoarece nici un concept nu poate spune 

totul oricât ar fi de cuprinzător, îi rămâne 

întotdeauna un  “rest raţional”  pe care nu-l va putea 

exprima:  “Acesta este adâncul de necunoscut al 

lucrurilor, ceea ce constituie adevărata lor fiinţă, care 

nu poate fi definită.”3  Pentru Dionisie Areopagitul, 

acest mod de gândire (conceptual) este pentru cei 

care sunt  “cuprinşi de lanţurile existenţei”  şi care 

nu vor putea cunoaşte supra-naturalul cu ajutorul lui. 

În schimb, cu cât înaintăm în cunoaşterea lui 

                                                 
1 op. cit., pag. 302 
2 Vladimir Lossky, Teologia mistică a bisericii de răsărit, Ed. 

Anastasia, Bucureşti,  pag. 62 
3 op. cit., pag. 62 
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Dumnezeu pe o cale adecvată,  “cu atât cuvintele se 

împuţinează datorită contemplării lucrurilor 

inteligibile. Tot astfel şi acum, când intrăm în 

întunericul mai presus de minte, vom găsi nu o 

vorbire deschisă, ci tăcere absolută şi încetarea 

gândirii.”1  Urcuşul spre Dumnezeu nu se poate face 

decât în urma întoarcerii cu spatele la  “lumea de 

jos”, printr-o renunţare completă la ea. Nu vom avea 

nevoie de nimic din lumea sensibilă pentru al 

cunoaşte pe Dumnezeu.  “Gândirea care gândeşte 

Fiinţa nu-şi caută punct de sprijin în fiinţare.”2   

 

Încercarea de a marca diferenţele şi asemănările 

dintre Heidegger şi Dionisie nu poate fi dusă la bun 

sfârşit fără să luăm în discuţie măcar spaţiul sau 

locul unde are loc relaţia cu Fiinţa sau cu 

Dumnezeu: Lichtung şi acoperământul divin. 

Lichtung este considerat de foarte mulţi comentatori 

drept cel mai important concept din gândirea lui 

Heidegger. El încearcă să gândească acest loc 

privilegiat pornind de la locul care deschide un ţinut 

în care te poţi întâlni cu ceea ce este.  

                                                 
1 Pseudo Dionisie Areopagitul, Despre numele divine. Teologia 

mistică, Ed. Institutului European, Iaşi, 1993, pp. 151-152;                                                                                       
2 M.  Heidegger, op. cit., pag. 288 
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Traducerea termenului Lichtung nu spune aproape 

nimic despre natura sa, analogia cu luminişul, căci 

este doar o analogie, este totuşi cea mai fericită 

deoarece conservă mai bine caracterul de “deschis” 

al lui Lichtung decât “deschiderea-luminatoare” 

care, prin construcţie, trimite cu gândul la o 

deschidere care ea însăşi luminează şi care ar fi 

împotriva tonului a-metafizic ce învăluie orice text 

heideggerian. 

Luminişul sau “locul de deschidere”1 creează un 

spaţiu liber în care fiinţarea îşi poate face apariţia. 

Pentru ca acest lucru să se poată petrece omul însuşi 

trebuie să se situeze în luminiş şi să se deschidă 

pentru fiinţare. Luminişul se obţine printr-o 

defrişare prin care omul ajunge la sol, la temei. 

Luminişul Fiinţei are nevoie de om pentru ca acesta 

să-l “administreze”, să-l păstreze şi să-l adeverească; 

acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă omul îşi 

ia drept punct de plecare gândirea. Omenescul 

omului se adevereşte prin sarcina gândirii sale de a 

ajuta luminişul să ajungă la cuvânt să păstreze şi să-l 

adeverească şi să-l facă accesibil în esenţa sa. 

Luminişul, Fiinţa, aletheia (starea de neascundere) 

sunt unul şi acelaşi lucru, iar omul, ca fiinţă 

                                                 
1 Walter Biemel, Heidegger, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, 

pag. 139; 
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privilegiată, este chemat, mai mult, destinat să 

gândească această identitate. Luminişul este locul de 

adăpost al Fiinţei şi, în acelaşi timp, lăcaş al esenţei 

omului.  

Demersul comparativ dintre două maniere de 

raportare la Altceva-ul fiinţării, în mare măsură, 

ascunde multe capcane. Aducerea în discuţie a 

manierei apofatice şi mistice în cadrul unei teme a 

locului ne poate însă feri de pericolul reducerii unei 

maniere la cealaltă.  

În textele ce compun  “Corpus areopagiticum” 

referinţa la un spaţiu unde ar  “avea loc”  revelaţia 

este rară, însă relevantă. Referirile pe care Dionisie le 

face privesc experienţele pe care Sfânta Scriptură le 

atestă, experienţe care aparţin lui Moise şi Pavel. 

Astfel, spune Dionisie, în preliminariile contactului 

sacru, Moise începe prin a se curăţi, apoi se desparte 

de cei necuraţi şi numai atunci aude trâmbiţele cu 

sunete nenumărate, vede o mulţime de focuri ale 

căror raze împrăştie o lumină vie. Pe această treaptă 

el încă nu este în legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu 

nu este vizibil, ci doar locul unde Dumnezeu se află. 

Există şi o referinţă în Psalmi (17,13) unde un pasaj 

spune că Dumnezeu şi-a luat întunericul drept 

acoperământ. 

Vladimir Lossky se exprimă şi el într-o manieră 

extrem de sugestivă cu privire la asemenea 
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experienţe: Moise şi Pavel au încercat neputinţa de 

a-l cunoaşte pe Dumnezeu; primul când a pătruns în 

întunericul neapropierii, cel de-al doilea când a auzit 

cuvintele ce exprimau pe negrăitul Dumnezeu.1 

În fine, locul unde se întâmplă revelaţia este, în 

general, un loc înalt, pe un munte, un Ortschaft, cum 

ar spune Heidegger.  

Ce avem până acum? S-ar putea spune că doar o 

serie de metafore. Mai întâi,  “locul” divinului este 

tot unul ce se arată în urma unei defrişări. Sensul 

acesteia se modifică însă căpătând valoare de 

iniţiere. Locul este totodată “acoperământ” divin şi 

este un loc al neapropierii, un loc ce semnifică, mai 

degrabă, distanţa, abisul ontologic dintre creator şi 

creatură, care face trecerea de la creat la necreat; în 

interiorul lui nimic din ordinea fiinţării nu mai poate 

exista: ceea ce se aude este ne-grăitul, ceea ce se 

arată este incomunicabilul, impotenţa omului este 

totală.  

Această imagine pare că nu are nimic de-a face cu 

cea discutată anterior. Ne simţim datori să precizăm 

că diferenţa dintre cele două maniere de a concepe 

Altceva-ul fiinţării stă într-o chestiune de orientare: 

maniera apofatică de lansare a problemei le este 

comună. 

                                                 
1 V. Lossky, op. cit., pag. 81. 
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Dacă analizăm diferenţele şi apropierile dintre 

Heidegger şi concepţia apofatică constatăm că 

raportul este inegal, în sensul că diferenţele sunt 

esenţiale. Am anunţat mai sus una din marile 

diferenţe care stau la baza celor două concepţii: 

gândirea lui Dionisie este teocentrată, este pentru 

adevărul lui Dumnezeu, la Heidegger este 

teiocentrată, adică centrată pe Fiinţa care poate fi 

înţeleasă ca divin, niciodată însă ca Dumnezeu, deci 

este pentru adevărul Fiinţei. Scopul lui Heidegger 

este ca prin înţelegerea adecvată a Fiinţei şi a relaţiei 

sale cu ea, omul să trăiască autentic.  

Dacă teologia lui Dionisie poate fi înţeleasă ca una a 

luminii, luminişul (Lichtung) nu impune o filosofie a 

luminii.  Lichtung este deschisul pentru tot ceea ce 

ajunge la prezentă şi se retrage din prezenţă, 

primordial fiind deschiderea nu luminarea. 

Şi Dionisie şi Heidegger reduc importanţa logicii 

pentru gândirea adevărului lui Dumnezeu şi al 

Fiinţei. “A gândi împotriva logicii, subliniază 

Heidegger, nu înseamnă a lua apărarea ilogicului, ci 

doar: a gândi pe urmele logos-ului.”1 O atitudine 

prea logică ne împiedică să ajungem la gândirea 

esenţială, deci este sursă de nihilism. 

                                                 
1 op. cit., pag. 328. 
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Heidegger se propteşte în fiinţa fiinţării pe care o 

înţelege ca fiinţă şi care este limitată, la fel cum 

limitat este şi Nimicul, pe când Dionisie dă la o parte 

totul, chiar şi luminile divine, care ar fi fiinţa fiinţării 

la Heidegger. Radicalismul lui Dionisie este mult 

mai mare, la fel cum mari sunt şi diferenţele 

rezultatelor la care ajung cei doi, Doctrinele lor, 

articulate diferit în punctele lor esenţiale nu pot să 

fie împăcate vreodată. Heidegger nu este un 

Dionisie al secolului XX, decât în sensul că este un 

punct de răscruce în ce priveşte gândirea Altceva-

ului fiinţării după ce metafizica a dispărut. Ceea ce 

am vrut să subliniem este doar faptul că metoda le 

este comună: demersul heideggerian este de tip 

apofatic, dar un apofatism care nu poate să-l 

descopere pe Dumnezeu pentru că nu pe el îl caută. 

Gândirea lui Heidegger îşi conţine însă propria 

depăşire, este o gândire deschisă, ceea ce face 

justificată încercarea noastră. 

 

Publicat în volumul Politicul și puterea, coordonat de Adrian 

Gorun, Editura Expert, 2005. 
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STILISTUL CIORAN 
 

 

 

Oamenii „distinşi” nu aduc inovaţii în ceea ce priveşte 

limbajul. În asta excelează, dimpotrivă, toţi cei care 

improvizează din fanfaronadă sau care se lăfăie într-o 

trivialitate colorată de emoţie. Sunt fireşti, trăiesc direct 

din cuvinte. Să fie oare geniul verbal apanajul locurilor 

rău famate? El necesită, în orice caz, un minimum de 

murdărie. 

 

* 

 

Ar trebui să ne mărginim la un singur idiom şi să-i 

adâncim cunoaşterea cu fiecare ocazie. Pentru un scriitor, 

să flecărească cu o portăreasă e cu mult mai profitabil 

decât să se întreţină cu un savant într-o limbă străină. 

 

E.M. Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, 

Humanitas, 1995, pag. 181 
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Cioran s-a confruntat ca nimeni altul cu problema 

scrisului. Plecat din ţară la 26 de ani, unde nu se va 

mai întoarce, se va simţi în Franţa un metec, un 

intrus pe care toţi îl pot arăta cu degetul pentru că 

poartă stigmatul limbii, este barbar în exprimare, un 

străin care gândeşte şi scrie nefrancez. 

Scrisul, felul cum se exprimă va fi pentru el o obsesie 

pentru tot restul vieţii. Acest lucru va fi evidenţiat în 

aproape toate interviurile şi în multe din lucrările 

sale franceze, unele conţinând capitole întregi 

dedicate exprimării în scris şi stilului: în Sfârtecare, 

cap. Amatorul de memorii, în Ispita de a exista, cap. 

Stilul ca aventură, în Silogismele amărăciunii chiar 

primul capitol: Atrofia cuvântului etc. El povestea 

întotdeauna cu mare plăcere, cum a învăţat franceză, 

ceea ce înseamnă că această experienţă l-a marcat, cu 

toate că Cioran cunoştea această limbă din perioada 

studenţiei.  

 

 

Epopeea stilului gânditorului din Răşinarii Sibiului 

se confundă cu biografia lui.  

În perioada în care a locuit la Sibiu, Cioran a suferit 

câţiva ani de insomnie. Bântuia nopţi întregi pe 

străzile oraşului căutând o persoană cu care să se 

întreţină, negăsind decât beţivi şi curve. Se asemăna 

oarecum cu ei pentru că trăiau şi ei, ca şi tânărul 



258 

 

Cioran, experienţe extreme. Deseori se certa cu ei ca 

să-i mai treacă noaptea. Şi-a conştientizat – mai 

târziu – că  beţivii şi curvele au un limbaj picant, îşi 

caută cuvintele atunci când înjură pentru a ajunge la 

esenţă, pentru a lovi direct şi fără prea multe vorbe 

coarda sensibilă a sufletului. Experienţa insomniei l-

a marcat pentru tot restul vieţii, l-a dus în acel 

moment la ideea că singura soluţie este sinuciderea. 

Cu prima carte, Pe culmile disperării, îşi dă seama că 

scrisul poate funcţiona ca o terapie: scriitorul se 

descarcă otrăvind lumea cu veninul care îl otrăvea 

pe el. 

Totuşi nu apare de acum preocuparea stilului. Va 

recunoaşte că în cele cinci cărţi româneşti nu a fost 

preocupat de aspectul stilistic, a scris pur şi simplu 

„sub imperiul cafard-ului şi melancoliei nopţilor de 

insomnie”1: „Scrisesem câteva cărţi în limba română, 

(...) ca un animal, instinctiv. Nu mă gândisem 

niciodată la stil. Dacă voiam să spun ceva îmi era 

totuna cum o făceam. În Franţa, conversaţia cu 

oamenii simpli reprezenta o adevărată „trăire”. (...) 

Această pasiune pentru limbă are darul de a pune în 

                                                 
1 Interviu cu Francois Bondy în Convorbiri cu Cioran, 

Bucureşti, Humanitas, 1993, pag .9; 
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lumină faptul că o femeie din popor are ceva în 

comun cu cel mai mare geniu francez.”1 

În primii ani francezi Cioran nu era hotărât să 

rămână aici pentru restul vieţii, cu toate că îi plăcea 

Parisul mai mult decât oricare alt oraş cunoscut. A 

mai scris o carte în româneşte, a scris articole pentru 

reviste din ţară. Războiul şi schimbările politice din 

răsărit l-au convins că România nu mai este locul 

care l-ar putea reprimi. Cioran se trezeşte fără ţară şi 

scriitor al unei limbi inutile în Paris în 1947, în timp 

ce încerca să traducă Mallarme. Îşi dă seama că 

legătura cu ţara îi era definitiv ruptă, iar pentru el, 

ca scriitor, despărţirea de limba maternă era mult 

mai dramatică. Se decide să nu mai scrie, să nu mai 

vorbească, să nu mai gândească, să nu mai viseze în 

româneşte. Acest legământ l-a ţinut până în ultimii 

ani ai vieţii când a hotărât să renunţe la scris.2  

Limba franceză nu a învăţat-o în mediu academic, ci 

de la oameni simpli, de la rataţii sorţii, de la 

prostituate, portărese. Aceştia menţin o limbă vie. 

Limba de salon se osifică, devine perfectă, dar 

                                                 
1 Interviu cu Gerd Bergfleth în Convorbiri cu Cioran, 

Bucureşti, Humanitas, 1993, pag. 106; 
2 În momentul când s-a decis să dea interviul în româneşte 

lui Liiceanu, a început prin a înjura, toate înjurăturile pe care 
le ştia în româneşte, ca accedere directă la esenţa limbii, 
formă perfectă de stil, expresivitate dusă la extrem; 
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inexpresivă. Or, Cioran avea nevoie tocmai de 

această expresivitate pe care franceza a pierdut-o.  

Un prieten al său, un basc ciung, invalid de război, i-

a fost cel mai bun profesor de franceză. Despre 

prima carte în franceză, Precis de decomposition, i-a 

spus că trebuie să o rescrie, pentru că a folosit limba 

unui venetic, iar dacă vrea să scrie tot aşa, mai bine 

se întoarce în Balcani. A rescris-o nu o dată, ci de 

patru ori. Acest prieten, un purist fanatic al limbii 

franceze, l-a plimbat de nenumărate ori prin 

cartierele Parisului, abordând, de regulă, femei de 

moravuri uşoare pe care le provoca spunându-le 

câte o „porcărioară formulată în modul cel mai 

rafinat cu putinţă”1 şi le corecta zgomotos dacă 

femeile făceau vreo greşeală gramaticală.  Acest 

„profesor” era uimitor pentru că vorbea o limbă 

canonică, perfectă, demodată. Provoca înjurături 

pentru a le cerceta expresivitatea, pentru a le 

perfecţiona şi subtiliza. Studiind acest model de 

cercetare, Cioran va decreta mai târziu: 

„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi 

epitaful”.2  

                                                 
1 Interviu cu Gerd Bergfleth în Convorbiri cu Cioran, 

Bucureşti, Humanitas, 1993, pag. 100; 
2 Silogismele amărăciunii, Bucureşti, Humanitas, 1992, pag. 

10; 
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Citeşte aproape tot ce s-a scris în franceză în secolul 

al XVIII-lea, înainte de revoluţie, pentru că aici 

întâlneşte un stil pur, o limbă perfectă, dar 

inexpresivă,  în care nu ai dreptul să greşeşti. După 

revoluţie limba franceză a pierdut din perfecţiune, 

dar a câştigat în naturaleţe. Acesta este salvarea unei 

limbi: să iasă din salon în stradă dacă vrea să 

trăiască. Sfârşitul unei civilizaţii se observă şi în felul 

în care vorbesc oamenii, este uşor trădat de 

neexpresivitatea limbajului, exactitatea sa, limba 

devine un produs de seră, artificial. Cioran crede că 

Franţa şi limba franceză se afla în aceeaşi situaţie şi 

la sfârşitul mileniului al II-lea. Scepticul de serviciu 

al lumii avea în limbă încă un argument referitor la 

sfârşitul civilizaţiei, despre care spunea cu o tristeţe 

cinică, oarecum, că îi pare nespus de rău că nu va 

putea fi contemporan cu catastrofa pe care a 

prevăzut-o a acestei lumi.  

Cioran nu face altceva decât să se lege de o singură 

limbă „un singur idiom” care îi va deveni patrie 

acestui apatrid, idiom pe care l-a învăţat mai mult de 

la oamenii simpli ai străzilor Parisului, decât de la 

savanţi. 

Cel care a fost declarat de Alain Bosquet cel mai 

mare stilist francez trece în această perioadă prin 

experienţe neîntâlnite de un scriitor francez. Simte 

limba franceză exterioară lui, ca pe un simplu 



262 

 

instrument de lucru, cuvintele sunt independente şi 

îndepărtate de el: „De îndată ce m-am apucat să 

scriu în franceză, toate cuvintele au devenit 

conştiente: le aveam în faţa mea, în exteriorul meu, 

în lăcaşurile lor, şi eu le culegeam: ‚Acum tu, şi 

acum tu.’”1 Cioran îşi alegea cuvintele nu doar când 

scria, ci şi când vorbea. Dorea să fie foarte exact în 

ceea ce spune, dar, în acelaşi timp, să fie extrem de 

expresiv într-o limbă care permite greu acest lucru.  

Temperament vulcanic, i s-ar fi potrivit o limbă 

barbară, nu chingile francezei pe care o percepea ca 

pe o cămaşă de forţă. Totuşi franceza a reuşit să-l 

disciplineze. 

Fragmentele de mai sus se referă, cel mai probabil, la 

această perioadă când Cioran deprinde stilul. Nu 

este vorba de stil literar, ci Stilul. Observă că 

francezii nu fac nimic la întâmplare: vorbesc 

alegându-şi cuvintele cu grijă, inventatorii „artei 

culinare” mănâncă conştienţi că gestul pe care-l fac 

este un ritual demn de toată atenţia2, se îmbracă 

după modă, nu  dispoziţia sufletească etc.  

                                                 
1 Interviu cu Fernando Savater, în  Convorbiri cu Cioran, 

Bucureşti, Humanitas, 1993, pag. 30; 
2 „în prima zi când am coborât la camera portarului am dat 

de responsabilul hotelului, cu nevasta lui şi cu un băiat, 
alcătuind meniul: îl alcătuiau de parcă ar fi fost planul unei 
bătălii! Am rămas uluit: în România mâncasem totdeauna ca 
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Cioran este nevoit să combine sobrietatea şi 

rigurozitatea  stilului cu expresivitatea. Fragmentele 

sau aforismele pe care le scrie sunt de fapt punctul 

final sau concluzia unei lungi frământări, „al unei 

mici epilepsii”.1 A învăţat această lapidaritate 

expresivă de la oamenii de rând,  mai mult, de la  

„chiriaşii” locurilor rău famate. Taraţii aceştia 

vorbesc puţin cu „oamenii distinşi”, de regulă, de pe 

poziţii de forţă, şi s-au obişnuit să spună tot în 

puţine cuvinte. Este superioritatea care le-a rămas. 

Deciziile pe care şi le exprimă verbal sau înjurăturile 

lor sunt atât de expresive, că scriitorul are mai mult 

de învăţat de la ei decât de la  „oamenii distinşi”. 

Când Cioran îşi pune întrebarea: „Să fie oare geniul 

verbal apanajul locurilor rău famate?” şi-a şi dat deja 

răspunsul afirmativ. De aceea i-a respectat pe rataţii 

sorţii, pentru că ei, neavând altceva de făcut în 

această viaţă, respinşi de ceilalţi, vorbesc. Doar 

limba le-a rămas, ea compensează lipsurile acestei 

vieţi, îmbunătăţeşte realitatea şi o umple de emoţie. 

                                                                                           
un animal, bine, dar inconştient, fără a observa ce înseamnă 
să mănânci. La Paris mi-am dat seama că a mânca este un 
ritual, un act de civilizaţie, aproape o luare de poziţie 
filosofică...” – interviul cu Fernando Savater în  Convorbiri 
cu Cioran, Bucureşti, Humanitas, 1993, pag. 30; 
1 Interviu cu Fernando Savater în  Convorbiri cu Cioran, 

Bucureşti, Humanitas, 1993, pag. 174; 
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Îi respectă pentru că „Sunt fireşti, trăiesc direct din 

cuvinte”. Cinicul nu-şi poate  reprima o sarcastică 

butadă cu care îşi încheie aforismul: geniul verbal 

„necesită, în orice caz, un minimum de murdărie”, 

cu care parcă vrea să despartă definitiv geniul verbal 

de oamenii distinşi – pe care nu i-a suportat, nu i-a 

frecventat şi cu care nu s-a identificat. Cioran preferă 

întreţinerea cu o portăreasă mai degrabă decât cu ei. 

Aplecarea excesivă asupra stilului are şi părţile ei 

negative, cea mai frecventă fiind absolutizarea 

stilului, primordialitatea lui în faţa ideii. Cel aplecat 

asupra stilului ajunge la convingerea subconştientă 

că realitatea este puerilă, că expresia e mai valoroasă 

decât orice experienţă sau o convingere. Astfel 

numai în patria raţionalismului şi  a fetişizării 

cuvintelor cineva (baronul de Sade) ar fi putut spune 

că în timpul orgasmului poate rezolva un exerciţiu 

de algebră sau concepe un discurs politic. Trăirea 

este sacrificată raţiunii şi butadei. „Talentul – după 

Cioran – e mijlocul cel mai sigur de a denatura totul, 

de a sluţi înfăţişarea lucrurilor şi de a te înşela în 

privinţa propriei tale persoane. Existenţa adevărată e 

apanajul acelora pe care natura nu i-a copleşit cu 

vreo înzestrare. De aceea e greu de conceput un 

univers mai fals decât cel literar şi un om mai lipsit 
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de adevăr decât literatul.”1 Stilistul va urmări semnul 

în detrimentul semnificatului, limbajul devine scop 

în sine, concurentul realităţii. Certitudinile însă, 

exclud stilul.  

Cum putem oare interpreta mărturisirile de mai sus 

referitor la Cioran omul şi Cioran scriitorul – pentru 

că scriitorul Cioran dovedeşte un talent colosal, iar 

omul Cioran mărturiseşte că trăieşte sfârtecat, pe 

culmile disperării, că în fiecare zi face exerciţii de a 

se suporta, că scrie că să se uşureze, că aforismele lui 

sunt mici pilule care îşi fac efectul asupra lui când, 

publicate, înveninează lumea? Oare este Cioran un 

impostor ca şi literaţii cărora le sfâşie măştile? 

 

Publicat în revista “Drept şi societate”, nr. 1/2003 cu titlul 

Stilistul Cioran.  

 

 

 

 

                                                 
1 E.M. Cioran, Silogismele amărăciunii, Humanitas, 

Bucureşti, 1992,  pag. 14; 
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