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I. SINTEZĂ
În modul în care este conceput, cursul îşi propune asimilarea de către studenţi a problematicii de bază şi a 
principalelor probleme şi concepte ale gândirii filosofice ca premise pentru formarea şi dezvoltarea propriei 
lor concepţii filosofice. Totodată, cursul este conceput astfel încât studenţii să-şi poată forma un fundament 
teoretico-filosofic  şi  metodologic,  care  să  îi  ajute  să-şi  aprofundeze  şi  cunoştinţele  de  specialitate  din 
disciplinele sociale pe care le studiază. 
Etapa antică Obiectul filosofiei îl constituie existenţa în ansamblu sau numai o parte a ei, raportată însă la 
restul existenţei, iar modalitatea proprie cunoaşterii filosofice constă în utilizarea unuor noţiuni de cea mai 
largă generalitate, numite categorii. 
Filosofia nu se reduce le o anumită concepţie, ci cuprinde toate concepţiile care s-au succedat de-a lungul 
timpului. În pofida deosebirilor de idei, marile probleme sau marile întrebări pe care şi le-au pus filosofii se 
repetă de la o concepţie filosofică la alta din cadrul aceleiaşi etape de gândire şi chiar de la o etapă filosofică 
la alta. Desigur, o anumită evoluţie se înregistrează şi în ce priveşte problemele, mai ales prin detalierea 
acestora, după cum o anumită continuitate există şi pe linia soluţiilor. Dar, în genere, concepţiile filosofice 
conţin probleme similare sau chiar identice şi se deosebesc prin soluţii.
În  consecinţă,  orice  introducere  în  filosofie  reţine  marile  probleme  sau,  mai  exact,  marile  domenii 
problematice (de probleme) care s-au conturat în procesul istorico-filosofic. În ce priveşte soluţiile, unele 
introduceri în filosofie prezintă un fel de inventar al unor rezolvări date de unele orientări contemporane, 
dacă nu chiar de o singură orientare (cum era cazul manualelor de filosofie marxistă), cu unele succinte şi 
destul de vagi referiri la filosofiile anterioare. Personal, am optat pentru o modalitate care câştigă astăzi 
teren, şi anume aceea de a reda evoluţia ideilor în fiecare din domeiile
filosofiei. Din perspectiva amintită, principale domenii ale filosofiei la care ne referim sunt următoarele:
1)  ontologia  (ontos, gr.= fiinţă,  logos, gr.= teorie), adică teoria fiinţei sau esenţei existenţei, întrucât prin 
fiinţă se înţelege, aici, esenţa existenţei;
2)  gnoseologia  (gnosis,  gr.= cunoaştere) şi  metodologia  (methodos,  gr.= metodă), adică teoria cunoaşterii 
existenţei şi a metodei de a cunoaşte;
3) filosofia statului şi a societăţii.
4) antropologia (anthropos, gr.= om), adică filosofia omului.
În  contemporaneitate,  filosofia  traversează  un  proces  de  diferenţiere  problematică,  prin  diversificarea 
domeniilor  problematice  generale  amintite  şi  apariţia  unor  filosofii  aplicative,  de  ramură.  Astfel, 
corespunzător  celor  două  domenii  care  alcătuiesc  existenţa  în  ansamblu  –  natura  şi  istoria  omenirii  – 
ontologia generală se diferenţiază într-o filosofie a naturii şi o filosofie a istoriei. Din gnoseologia generală, 
ca teorie a cunoaşterii în genere, a ceea ce au în comun diferitele forme ale cunoaşterii, fie comune, fie 
ştiinţifice, fie neştiinţifice (artistică, religioasă etc.) a derivat o epistemologie (epistemé,gr.= ştiinţă), adică o 
teorie a cunoaşterii ştiinţifice, care, la rândul ei, s-a divizat într-o epistemologie a ştiinţelor naturii şi o
epistemologie  a  ştiinţelor  sociale.  Potrivit  diferitelor  compartimente  ale  societăţii,  filosofia  socială  s-a 
diversificat, subsumându-şi axiologia (axios, gr.= valoare) sau filosofia valorii, filosofia culturii,
care,  la  rândul  său,  subîntinde  filosofia  uneia  sau  alteia  din  formele  culturi,  cum ar  fi  etica  (filosofia 
moralei), estetica (filosofia artei), filosofia religiei, filosofia ştiinţei, metafilosofia sau filosofia filosofiei,
care cuprinde ideile filosofice despre filosofie, despre ceea ce au în comun variatele concepţii filosofice 
(obiectul filosofiei, modalitatea cunoaşterii filosofice, marile probleme ale filosofiei, distincţia dintre
problemă şi soluţie în filosofie etc.), cum sunt şi consideraţiile introductive de până acum.
Desigur, într-o introducere în filosofie şi, cu atât mai mult, într-o sinteză a unei introduceri nu pot fi abordate 
şi domeniile mari ale filosofiei şi filosofiile aplicative. Ne vom opri la primele pentru că ultimele nici nu pot 
fi înţelese fără cele dintâi. Cât priveşte soluţiile problemelor amintite, în sinteza de faţă le urmărim numai pe 
cele din etapa antică şi etapa modernă, fără care nu poate fi înţeleasă nici gândirea contemporană.



A. Etapa antică
A.1. Caracterizare generală. Reprezentanţi
Deşi filosofia s-a afirmat, mai întâi, începând cu secolul al VII-lea î.e.n., în Orient, îndeosebi în India şi 
China, apoi, la sfârşitul aceluiaşi secol, în Grecia şi, mai târziu, în Roma, ne vom ocupa, succint, numai de 
filosofia  greacă,  având în vedere şi  faptul că vechii  filosofi  greci au formulat  mai  pregnant  atât  marile 
probleme ale filosofiei, cât şi principalele soluţii, de la cele insuficient de precise la
cele mai riguroase logic.
În evoluţia ei, filosofia antică greacă a parcurs trei etape:
1) preclasică (înc. sec. VI - mijl. sec. V î.e.n.), clasică (mijl. sec. V – sf. sec. IV î.e.n.), elenistică (sf. sec. IV 
î.e.n.).  În  etapa  preclasică,  principalele  şcoli  filosofice  şi  filosofi  au  fost:  Şcoala  din  Milet  (Thales,  
Anaximandros, Anaximenes), Heraclit din Efes, Şcoala pythagorică (Pythagoras ş.a.), Şcoala eleată
(Xenophanes , Parmenides, Zenon din Eleea ş.a.), Empedocles din Agrigent şi Anaxagoras din Klazomene.
Etapa clasică  a început cu Şcoala atomistă (Leucipp  şi  Democrit) şi Şcoala sofistă (Protagoras  ş.a.) şi a 
continuat cu o triadă de aur, formată din Socrate (469 - 399 î.e.n.), Platon (427/429 – 347 î.e.n.), Aristotel  
(384  –  322  î.e.n.).  În  etapa  elenistică  s-au  afirmat  trei  mari  orientări  filosofice:  epicurismul  (Epicur), 
stoicismul (Zenon din Citium), scepticismul (Pyrrhon din Elis).
A.2. Ontologia
Primii filosofi greci au analogiat  principiul  lumii (înţeles ca element originar şi esenţă a tuturor lucrurilor 
actuale) cu unul sau altul din cele patru elemente mai răspândite din natură sau cu amestecul lor indistinct: 
apa (Thales), apeironul (a, gr. = fără, peras, gr. = limită), adică nelimitatul sau nedeterminatul, ca amestec al 
celor patru elemente (Anaximandros), aerul (Anaximenes), focul (Heraclit).
Accepţiile amintite sunt, la rigoare, false, cel puţin din două motive. Mai întâi, printr-un element corporal nu 
se poate explica satisfăcător natura (esenţa) fenomenelor psihice, iar primii filosofii considerau într-adevăr, 
în mod reducţionist, că sufletul ar proveni, direct sau indirect, din elementul socotit de ei primordial. De
exemplu, Anaximenes afirma expres că sufletul este de natură aeriană. Apoi, un element determinat corporal 
este delimitat  şi  dependent de altele.  Or,  aşa cum va remarca mai târziu Aristotel,  ca element originar, 
principiul nu are principiu, adică nu depinde de nici un alt element. De aceea,  Pythagoras  a susţinut că 
principiul este Monada (monas, gr. = unu, unitate), altfel spus, Unu divin, increat. Potrivit lui,
din Monadă, din Unu divin, ar proveni, prin dedublare, prin tendinţa Monadei de a se corporaliza, numerele 
propriu-zise, prin care el înţelege modelele sau structurile cantitative ale lucrurilor. Primul număr propriu-
zis, 2, are drept corespondent cantitativ două puncte, care delimitează o linie. Numărul 3 este reprezentat 
prin  trei  puncte,  care  delimitează  o  suprafaţă.  Numărul  4  este  concretizat  prin  patru  puncte,  care 
configurează un volum. Pythagoras considera că din primele patru numere, inclusiv Unu, ca număr increat, 
se formează cele patru elemente cosmice (căci, fiind corporal, fiecare element cosmic este constituit din 
volum, suprafeţe şi linii), iar din combinarea  celor patru elemente rezultă toate celelalte lucruri.
Deşi mai rafinat, nici principiul incorporal afirmat de Pythagoras nu constituie o soluţie satisfăcătoare. În 
primul rând, printr-un element spiritual nu se poate explica mulţumitor natura (esenţa) lucrurilor corporale. 
În al doilea rând, un element spiritual este, la rândul lui delimitat şi, astfel, dependent în raport cu ceea ce
este  corporal.  În  consecinţă,  Parmenides  va  fi  primul  filosof  care  a  înţeles  principiul  ca  Fiinţă 
nedeterminată, altfel spus ca entitate (unitate) care nu este nici corporală, nici incorporală.
Definiţia parmenidiană dată principiului respectă riguros atât  legea logică a identităţii  (căci distinge net 
principiul de toate existenţele determinate), cât şi  legea logică a contradicţiei  (întrucât afirmă că  Fiinţa 
nedeterminată  nu se transformă,  nu trece în contrariul  său).  Dar,  înţelegând  Fiinţa  ca intransformabilă, 
definiţia  parmenidiană  se  izbeşte  de  dificultatea  de  a  nu  mai  putea  explica  trecerea  de  la  Fiinţa 
nedeterminată la lucrurile actuale, determinate, deci nu mai poate explica naşterea lumii. Parmenides însuşi 
a încercat să surmonteze dificultatea amintită printr-o nouă soluţie, potrivit căreia principiul prezintă o
alcătuire duală, fiind constituit din foc şi pământ, primul element fiind analog fiinţei nedeterminate, iar cel 
de-al doilea având caracter determinat. Prin urmare, învăţătura parmenidiană este aceea că principiul trebuie 
conceput ca fiind atât diferit, cât şi asemănător lumii create. Această învăţătură va fi însuşită de ultimii doi 
filosofi ai perioadei preclasice şi va străbate şi etapele următoare. Empedocles şi Anaxagoras au susţinut că 
principiul se prezintă,  mai întâi, ca  Fiinţă nedeterminată, ca amestec indistinct de elemente constitutive, 
apoi,  ca  Fiinţă  determinată,  prin  conturarea  fie  a  celor  patru  elemente  cosmice  (Empedocles),  fie  a 



nenumărate “rădăcini”, fiecare formată din homoiomerii  (homoios,  gr. = acelaşi,  meros,  gr. = parte), adică 
din particule de aceeaşi natură, de natura elementului constitutiv corespunzător. Ambii filosofi au explicat
formarea lucrurilor diferite prin variatele proporţii în care se combină unele şi aceleaşi elemente constitutive, 
care se regăsesc în fiecare lucru în parte. Deşi au considerat că principiul prezintă ipostaze contrare,
totuşi cei doi gânditori au respectat legea logică a contradicţiei prin faptul că au gândit că ipostazele opuse se 
manifestă succesiv, iar nu concomitent.
În perioada clasică,  Democrit  a conceput principiul ca alcătuit din atomi (Fiinţă) şi  vid  (Nefiinţă), atomii, 
nediferenţiaţi  calitativ,  deosebindu-se  numai  prin  formă,  iar  vidul  insinuându-se  între  atomi,  între 
fragmentele fiinţei. El a susţinut că lucrurile se formează prin faptul că atomii, care se mişcă rectiliniu (cad) 
în  vid,  se  leagă  unii  de  alţii  şi  a  considerat  că  lucrurile  diferă  prin  forma,  ordinea  şi  poziţia  atomilor 
constitutivi, ca şi cuvintele prin literele lor. Concepţia atomistă respectă, la rândul ei, legea logică a
contradicţiei prin ideea potrivit căreia caracterele opuse ale principiului, deşi concomitente, se manifestă sub 
laturi diferite ale acestuia, iar nu sub unul şi acelaşi aspect. Socrate distanţează şi mai mult decât Democrit 
Fiinţa  de  orice  aspecte  determinate,  fie  ele  şi  cantitative,  cum  erau  formele  atomice  democritiene, 
identificând-o cu Dumnezeu. El are în vedere un Dumnezeu care este nu numai diferit de lume, transcendent
(dincolo de lume), ci şi asemănător, în măsura în care, aşa cum spune filosoful, divinitatea creează lumea 
prin inteligenţă şi din iubire. Platon va prelua conceptul socratic de divinitate.
Dar el s-a preocupat nu atât de esenţa comună tuturor lucrurilor, cât de esenţele particulare, diferite de la o 
categorie de lucruri de acelaşi fel la alta. Consideră că esenţele particulare, pe care le numeşte Idei, Forme 
sau chiar Esenţe, ar fi create de Dumnezeu şi ar fiinţa într-o lume aparte, independent de lucruri, acestea din 
urmă fiind dependente de  Ideile  după care ar  fi  modelate.  În  spirit  parmenidian,  distinge net  Ideile  de 
lucrurile corespunzătoare. Afirmă că Ideile sunt ideale, imobile, eterne, iar lucrurile, dimpotrivă,
corporale,  mobile,  pieritoare.  De  aceea,  întâpină  dificultăţi  în  a  explica  raportul  dintre  Idei  şi  lucruri. 
Susţine, mai întâi, că lucrurile n-ar fi decât umbre sau copii palide ale Ideilor, apoi, că lucrurile participă la 
Idei, ceea ce complică şi mai mult explicaţia, căci, prin participare, lucrurile se esenţializează întrucâtva şi 
fac de prisos o lume independentă a Ideilor. Prin distincţia dintre Idei şi lucruri, Platon discriminează
între general şi individual, între esenţial şi fenomenal, dar absolutizează distincţia amintită.
Aristotel  a criticat platonismul. A frecventat şcoala lui Platon, numită  Academie, aproximativ 20 de ani şi 
spunea, respectuos, dar şi independent, că Platon îi este prieten, dar mai prieten îi este adevărul.
Aristotel a admis şi el existenţa lui Dumnezeu, dar nu ca demiurg al lumii, ci numai ca “prim mişcător 
nemişcat”, ca factor spiritual imobil, care, prin perfecţiunea sa, induce o mişcare spre cosmotizare, spre 
formarea lucrurilor, într-un univers iniţial haotic.
Potrivit lui Aristotel,  Fiinţa  (esenţa) lumii rezidă într-o  materie  ca  potenţă pasivă  şi o  formă  ca  potenţă 
activă,  din care provin  materiile determinate  şi,  respectiv,  formele determinate  ale lucrurilor. O  materie  
determinată constituie substratul comun mai multor forme, adică mai multor esenţe particulare, o anumită 
formă fiind  sinteza  (unitatea,  ansamblul)  tuturor  trăsăturilor  esenţiale  ale  lucrurilor  de  acelaşi  fel.  Spre 
deosebire de Platon, susţine că nu există formă fără materie şi nici invers, materie fără formă. Orice lucru se
caracterizează printr-o anumită materie şi o anumită formă, lucrul individual în unitate cu cele două laturi 
constitutive fiind denumit substanţă primă. De exemplu, la om, materia este substratul biologic,
care se întâlneşte şi la alţi indivizi, de alte specii, iar forma constă în capacitatea de a fi raţional. Din această 
concepţie  despre  alcătuirea  unui  lucru  rezultă  şi  definiţia  aristoteliciană  a  unui  lucru  prin  gen proxim 
(materie) şi diferenţă specifică (formă). Orientările eleniste se preocupă mai puţin de principiu şi
nu depăşesc concepţiile anterioare. Epicurismul înţelege principiul democritian, ca alcătuit din atomi şi vid, 
stoicismul îl concepe heraclitic, ca foc, pe care însă îl divinizează, iar scepticismul va aborda, în principal, 
problematica gnoseologică.
A.3. Gnoseologia
Începând cu preclasicii, filosofii greci s-au preocupat nu numai de esenţa lumii, ci şi de modul cum poate fi 
cunoscută lumea în esenţa ei. Preclasici au elaborat deja liniamentele unei teorii a cunoaşterii. Ei au distins 
ca principale facultăţi cognitive simţurile şi raţiunea. Totodată, au argumentat că simţurile sunt, de regulă,
înşelătoare, pentru că sunt ancorate în aspectele sensibile schimbătoare şi sunt ele însele variabile şi că 
raţiunea este capabilă să dezvăluie esenţa lucrurilor, ajungând, astfel, la adevăr. Cele mai importante teorii 
despre cunoaştere au fost cele elaborate în perioada clasică de Protagoras, Socrate, Platon şi Aristotel.



Protagoras a rămas celebru prin teza homomensurii, prin care afirma că, prin cunoaştere, omul este măsura 
tuturor lucrurilor, a celor ce sunt că sunt (sau în ce fel sunt) şi a celor ce nu sunt că nu sunt (sau în ce fel nu 
sunt).  Socrate  a afirmat  doctrina reamintirii, prin care a susţinut că în sufletul omului s-ar afla în stare 
latentă adevărurile morale şi că acestea pot fi cunoscute prin reamintire. De aceea, deviza filosofiei
sale era  “Cunoaşte-te pe tine însuţi!”, care, urmată de oameni, le-ar fi permis şi o conduită morală, căci, 
potrivit celor vechi, adevărul implică binele.
Platon  a preluat şi  dezvoltat  teoria reamintirii.  Aşa cum a considerat  că lucrurile sensibile sunt radical 
diferite de esenţele corespunzătoare, tot aşa a susţinut că simţurile au ca rezultat doxa (părerea) şi că numai 
raţiunea ajunge la epistemé (ştiinţă). El şi-a ilustrat concepţia prin celebrul mit al peşterii, expus în dialogul
Republica. El îşi imaginează o peşteră cu nişte prizonieri înlănţuiţi, încă de la naştere, de grumaz şi picioare, 
astfel că nu văd decăt umbrele lucrurilor proiectate de un foc pe fundul peşterii. Totodată, îşi închipuie că 
unii au fost dezlegaţi şi au reuşit, cu greu, să iasă din peşteră şi să se deprindă, treptat, să vadă lucrurile reale 
în lumina soarelui. Prizonierii îi simbolizează pe cei care rămân captivi simţurilor, ajungând numai la doxa, 
iar cei eliberaţi – pe cei ce parvin la epistemé.
Aristotel a recuzat, odată cu ruptura dintre lucruri şi esenţele corespunzătoare, şi separaţia netă dintre simţuri 
şi raţiune. În lucrarea sa Metafizica (denumire dată lucrării de editorul său postum Andronicos din Rodhos), 
el  a  distins  mai  multe  forme ierarhice  de  cunoaştere  în  funcţie  de  facultatăţile  cognitive  specifice,  de 
obiectele corespunzătoare şi de finalitatea lor şi a considerat că orice formă superioară le presupune pe cele 
inferioare. Astfel, a identificat senzaţia (se realizează printr-un singur simţ şi redă un aspect sensibil izolat al 
lucrului  individual),  experienţa  (necesită  simţurile  reunite  şi  memoria  şi  exprimă  lucrul  individual  în 
integralitatea aspectelor lui sensibile), arta în sens de techné, adică de cunoaştere meşteşugărească
(presupune conlucrarea simţurilor, memoria, inteligenţa poietică şi exprimă aspecte generale, dar neesenţiale 
ale lucrurilor de acelaşi fel), ştiinţa (se sprijină pe facultăţile formelor anterioare, dar se obţine, prin
intelect  şi  descoperă  aspectele  generale  şi  esenţiale  ale  lucrurilor  de  o  anumită  categorie)  şi  filosofia 
(presupune celelalte facultăţi, dar se realizează, prin excelenţă, prin intelect şi parvine la ceea ce este
universal, comun tuturor celor existente). Deci, potrivit lui Aristotel, intelectul nu se rupe, de regulă,
de simţuri şi, în acest sens, este considerat pasiv. Filosoful admite însă şi un intelect activ, care ar descoperi 
principiile  (ideile  fundamentale)  pe  care  se  întemeiază  toate  celelalte  idei.  În  perioada  elenistică, 
scepticismul a negat valoarea de adevăr nu numai a cunoştinţelor sensibile, ci şi a celor raţionale.
A.4. Teoria statului
Deşi reflecţiile despre stat n-au lipsit nici la primii filosofi greci, ca teoreticieni ai statului s-au afirmat abia 
filosofii clasici, îndeosebi sofiştii, Socrate, Platon şi Aristotel. Sofiştii au distins între physis (natura fizică) şi 
nomos (convenţie stabilită de oameni despre ceea ce e drept şi nedrept). Totodată, ei au distins între dreptul  
pozitiv  (stabilit  de cetate) şi  dreptul natural  (ca drept nescris,  conform naturii  umane) şi au susţinut că 
dreptul pozitiv trebuie să se întemeieze pe cel natural. Unii sofişti, prodemocratici, în frunte cu Protagoras, 
au gândit că, de la natură, cu excepţia sclavilor, care ar fi inferiori, oamenii sunt egali şi, în consecinţă, s-au 
pronunţat pentru legi democratice, favorabile tuturor. Alţi sofişti, filoaristocratici, Callikles şi Thrasimachos, 
au fost de părere că, de la natură, oamenii sunt inegali şi, prin urmare, au militat pentru legi în favoarea celor 
mai puternici de la natură, aşa cum erau socotiţi aristocraţii. Socrate a fost mai curând un spirit democratic, 
susţinând că, în statul sclavagist, legile trebuie să promoveze binele tuturor celor liberi. Considerând că 
dreptul urmăreşte binele, el a pus un accent deosebit pe respectarea legilor. Nesupunerea faţă de legi ar 
însemna o triplă vină, pentru că: 1) legile l-au creat pe om, 2) ele l-au educat, 3)  iar el, omul, prin însuşi 
faptul că trăieşte într-un anumit stat, le-a acceptat. După cum ştim, condamnat pe nedrept, Socrate însuşi a
preferat să bea cucută, decât să fugă din închisoare.
Platon a imaginat un stat ideal, care să corespundă naturii umane.
Potrivit concepţiei platoniciene, omul se defineşte prin suflet, sufletul prin trei facultăţi, iar fiecare facultate 
se caracterizează printr-o anumită virtute, şi anume: raţiunea – prin înţelepciune, voinţa
– prin curaj şi dorinţa – prin cumpătare.
Dat fiind că la oameni predomină una sau alta din cele trei facultăţi cu virtutea ei corespunzătoare, Platon 
conchide că statul ideal (sclavagist), în care sclavii nu erau recunoscuţi ca cetăţeni, cuprinde trei categorii 
sociale: filosofii, care, prin raţiune şi înţelepciune, ar fi conducători, gardienii, care, prin voinţă şi curaj, ar fi 
apărătorii statului, şi  clasa agricultorilor şi meşteşugarilor, care, caracterizaţi de dorinţă şi cumpătare, ar 
produce bunurile necesare subzistenţei tuturor.



Dreptatea sau binele cetăţii ar consta în faptul ca fiecare categorie socială să-şi exercite calităţile specifice, 
iar nedreptatea s-ar produce în cazul în care o categorie s-ar substitui alteia.
Aristotel, în lucrarea Politica, a susţinut şi el că, de la  natură, unii ar fi fi liberi, iar alţii sclavi, sau, mai larg, 
unii ar fi înclinaţi spre virtute, iar alţii (inclusiv agricultorii, meşteşugarii şi comercianţii) spre muncă.
De aceea, uneori, şi Aristotel consideră că statul ar cuprinde numai pe cei aplecaţi spre virtute, dar, alteori, 
admite că statul include şi celelalte categorii, dar pe sclavi numai ca producători de bunuri, nu şi ca cetăţeni. 
Oricum, se pronunţa şi pentru educarea acestora şi pentru omnie faţă de ei. Altminteri, autorul Politicii n-a 
făcut teoria unui stat ideal, ci s-a străduit să explice statul prin factori reali, analizând constituţiile
multor state existente în timpul său.
A.5. Antropologia
Filosofii  greci  au  definit  omul  prin suflet,  iar  sufletul  –  prin raţiune,  chiar  dacă  n-au neglijat  nici  alte 
facultăţi  sufleteşti.  Gânditorii  preclasici  şi,  în  mare măsură,  cei  clasici  au conceput omul ca om-cetate, 
Platon şi Aristotel fiind cei care au încetăţenit sintagma de zoon politikon (fiinţă socială). Aristotel spunea
că omul este din natură o fiinţă socială şi că antisocialul din natură, iar nu din împrejurări ocazionale, este 
sau un supraom sau o fiară. Întrucâtva chiar în clasicism, îndeosebi prin Protagoras, dar cu deosebire în 
elenism, omul a fost înţeles şi ca individualitate ireductibilă la statul din care face parte. În general, vechii 
filosofi au considerat că omul provine,ca şi celelalte forme de existenţă, în urma metamorfozării elementului
primordial, fiind încununarea unei întregi evoluţii naturale. În fine, omul a fost definit şi prin destinul său, 
care ar consta în permanenta confruntare dintre suflet şi trup şi în tendinţa omului de a-şi purifica sufletul în 
viaţa de aici sau şi într-o lume de dincolo. Prin însăşi natura sa raţională, omul ar fi menit să se afirme în 
spiritul adevărului, bineleui şi frumosului. Dar destinul său nu este un dat, ci depinde şi de sine însuşi.
În  acest  sens  s-au  pronunţat  mai  ales  orientările  eleniste,  care  au  susţinut  în  comun că  scopul  omului 
individual este de a fi fericit, fiecare orientare propunând însă o altă cale, şi anume: epicurismul – senzaţia, 
stoicismul – raţiunea, iar scepticismul – suspendarea atât a senzaţiei, cât şi a raţiunii.
B. Etapa modernă
B.1. Caracterizare generală. Reprezentanţi
Filosofia modernă a fost precedată şi, totodată, deschisă de filosofia Renaşterii.  Renaşterea  a culminat în 
secolul al XV-lea în Italia, dar s-a afirmat încă din veacul anterior şi s-a prelungit şi în secolul următor
atât în Italia, cât şi în alte ţări europene. Spiritul renascentist s-a manifestat nu numai în filosofie, ci şi în 
celelalte forme ale culturii, în special în ştiinţele naturii, în disciplinele sociale şi în artă. În toate formele 
amintite, Renaşterea a însemnat o anumită laicizare a concepţiei despre om şi lumea omului.
Secolul al XVII-lea este cunoscut, în plan filosofic, sub numele de Secolul metodei, pentru că gânditorii săi 
cei mai importanţi s-au preocupat în mod amplu de elaborarea unei noi metode de a cunoaşte, opusă metodei 
scolastice. Dar noua metodă n-a fost posibilă fără o nouă viziune despre lume în genere, despre cunoaşterea 
lumii  şi  despre om. Orientările filosofice care au dominat  secolul  metodei,  prelungindu-se şi  în secolul 
următor, au fost empirismul şi raţionalismul.
Empirismul a fost afirmat de Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-
1704), George Berkeley (1685-1753) şi David Hume (1711-1776).
Raţionalismul a fost iniţiat de René Descartes (1596-1650) şi continuat de Benedict Spinoza (1632-1677) şi 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Secolul al XVIII-lea este numit şi  Secolul Luminilor, pentru că filosofii sunt preocupaţi acum în cea mai 
mare măsură nu de stabilirea metodelor prin care raţiunea cunoaşte lumea, ci de rolul jucat de raţiune şi de 
„luminile” ei (cunoştinţele ştiinţifice, filosofice şi celelalte creaţii laice sau laicizate, pătrunse de raţiune) în 
propăşirea omului şi societăţii. Deviza acestei etape filosofice este „Luminează-te şi vei fi!”.
Prin  preocuparea  pentru  afirmarea  raţională  a  omului  şi  societăţii,  luminiştii  au  exprimat  nevoia  marii 
majorităţi  a  noii  societăţi  burgheze  de  a  critica  şi  înlătura  din  calea  împlinirii  umane,  pe  de  o  parte, 
ignoranţa,  prejudecăţile  şi  superstiţiile,  iar,  pe de  altă  parte,  abuzurile,  lipsa  de  libertate  şi  nedreptăţile 
practicate de instituţiile sociale, începând cu statul de tip feudal sau cu caracter mixt, cum era cel englez, şi 
continuând cu instituţia bisericii, strâns legată de stat. Mai mult, ei au vizat fie reformare luministă a statului 
existent,  fie  înlocuirea statului  nobiliar  cu unul  burghez sau chiar  burghez democratic.  Afirmat  cel  mai 
puternic în Franţa, Anglia şi Germania, luminismul s-a răspândit în aproape toate ţările europene, inclusiv în
ţările române. În Franţa, unde s-au plămădit principalele idei luministe, cei mai mari luminişti au fost, în 
ordine cronologică, deiştii Montesquieu (1681-1755), Voltaire (1694-1778) şi Rousseau (1712- 1778), alături 



de care s-au afirmat, în spirit luminist, şi materialiştii francezi, dintre care este de menţionat, în primul rând, 
Diderot (1713- 1784), cel care, recrutând colaboratori din toate domeniile cunoaşterii,
a  iniţiat  monumentala  lucrare  Enciclopedia,  fiind  ajutat  la  apariţia  primului  volum,  în  1751,  de 
matematicianul-filosof D’Alembert, semnatar şi al Discursului preliminar asupra Enciclopediei.
În a doua parte a Secolului Luminilor a început să se afirme şi filosofia clasică germană, care va dura şi în 
prima jumătate a veacului următor. Deşi interferează cu luminismul şi are accente luministe, filosofia clasică 
germană se distinge, în principal, prin ampla încercare de sinteză a orientărilor filosofice anterioare şi prin
noua perspectivă asupra culturii, prin care, adâncind premisele existente deja la filosofi ca D. Hume şi J.-J. 
Rousseau,  afirmă  deopotrivă  autonomia  şi  unitatea  formelor  culturii.  Filosofia  clasică  germană  a  fost 
afirmată de  Immanuel Kant  (1724-1804),  Johan Gottlieb Fichte  (1762-1814),  Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) şi Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854). Titanii acestei etape de gândire au 
fost Imm. Kant şi G.W.Fr.Hegel.
B.2. Ontologia
În  problema  principiului,  cu  excepţia  materialiştilor  francezi,  ceilalţi  filosofi  moderni  au  continuat  să 
identifice  principiul  cu  Divinitatea,  dar  s-au  dezis  de  viziunea  teologică  a  unui  Dumnezeu  biblic, 
înţelegându-l fie panteist, fie deist. 
Panteismul  este  orientarea  filosofică  potrivit  căreia  Dumnezeu  (theos)  este  răspândit  în  întreg  (pas) 
universul, fiind imanent acestuia, iar nu transcendent.
Deismul  este  orientarea  filosofică  potrivit  căreia  Dumnezeu  a  creat  lumea şi  (sau  numai)  i-a  imprimat 
mişcare şi ordine (legi), fără a mai interveni în evoluţia ei. Renascentiştii Cusanus şi Bruno l-au conceput pe
Dumnezeu în spirit panteist. Totodată, ambii filosofi au susţinut că, în timp ce atât lucrurile individuale, cât 
şi formele (esenţele) acestora  sunt bine distincte sau chiar opuse, în Dumnezeu are loc coincidenţa
opuselor (coincidentia oppositorum). Mai departe, toţi empiriştii şi, cu excepţia lui Spinoza, care
a fost panteist, toţi ceilalţi raţionalişti moderni au fost deişti. Pentru a-l denumi pe Dumnezeu ca principiu al 
lumii,  şi  empiriştii  şi  raţionaliştii  au  preferat  termenul  de  substanţă  supremă,  prin  care  l-au  înţeles  pe 
Dumnezeu ca substrat care există independent de orice altceva, altfel spus care există prin sine însuşi, fiindu-
şi  propria  sa  cauză.  Dintre  empirişti,  Bacon,  Hobbes  şi  Locke  au  susţinut  că  Dumnezeu,  ca  substanţă 
supremă, a creat două tipuri de substanţe secunde: materia şi spiritele umane (care, potrivit lui Hobbes, sunt 
şi ele corpuri, dar foarte fine). Ei au conceput materia ca substrat al fenomenelor fizice, iar spiritul uman – 
ca  substrat  al  fenomenelor  psihice,  sufleteşti.  Berkeley  a  considerat  că  Dumnezeu a  creat  ca  substanţe 
secunde numai spiritele umane, autodinamice, în timp ce lucrurile le-a creat ca fenomene lipsite de substrat 
material  şi  de  autodinamism.  În  fine,  Hume  s-a  îndoit  de  existenţa  unui  substrat  în  ce  priveşte  atât 
fenomenele fizice, cât şi sufletele umane. Totodată, empiriştii au caracterizat fie materia şi, deci, lucrurile, 
fie numai lucrurile în cazul în care substratul  lor a fost  negat sau supus îndoielii,  prin anumite însuşiri 
esenţiale, definitorii. Iniţiatorul empirismului,  Bacon, a afirmat că  materia creată conţine în sine  formele 
lucrurilor şi se caracterizează printr-o serie de calităţi (însuşiri) esenţiale, între care întinderea şi mişcarea,
dar şi altele, la fel de importante, cum ar fi căldura, lumina, greutatea etc. (însuşiri care, potrivit lui, există 
în lucruri şi au caracter general şi definitoriu). În ce priveşte mişcarea, pe lângă deplasarea mecanică, a
enumerat şi alte forme de mişcare, ireductibile, concepute ca tendinţe imanente ale lucrurilor, cum ar fi: 
mişcarea de rezistenţă (prin care nici o parte a materiei nu se lasă distrusă), de conexiune, (sau „năzuinţă de 
contact” sau, cum se exprimau scolasticii, „oroarea de vid”), de libertate (prin care corpurile se străduiesc să 
scape de opresiune)
Ulterior, Hobbes, distingând între calităţi primare şi calităţi secundare (însuşiri care nu există în lucruri, ci 
sunt efecte subiective ale acţiunii acestora asupra simţurilor) a spus că tot ce există este corp şi că orice corp 
se defineşte prin două calităţi primare: întindere şi mişcare. Locke a reluat distincţia dintre calităţile primare 
şi  cele  secundare  şi  a  caracterizat  materia  printr-un  ansamblu  de  calităţi  primare  conexe,  şi  anume: 
soliditatea, întinderea, forma (figura), mişcarea, repausul şi numărul. Berkeley a fost de părere că lucrurile  
fizice, fiind lipsite, potrivit lui, de substanţă şi dinamism, n-ar prezenta decât calităţi secundare, identice cu 
senzaţiile  pe  care  le  avem despre  ele.  Hume,  deşi  s-a  îndoit  de  existenţa  unui  substrat  al  lucrurilor,  a 
certificat totuşi existenţa unor însuşiri generale şi, totodată, perceptibile ale acestora, cum ar fi întinderea şi 
mişcarea. Dintre  raţionalişti,  Descartes  şi  Leibniz  au  afirmat  că  Dumnezeu  a  creat  două  şi,  respectiv, 
multiple substanţe secunde, în timp ce Spinoza a susţinut că, prin definiţie, nu poate exista decât o unică 
substanţă, substanţa divină. În consecinţă, ei au explicat lumea lucrurilor fizice şi a fenomenelor psihice fie 



direct prin atributele divinităţii,  ca în cazul panteismului spinozian, fie prin substanţele secunde create de 
Dumnezeu  Concret, Descartes a susţinut că Dumnezeu a creat două tipuri de substanţe secunde: substanţa 
întinsă  (res  extensa),  care  este  unică  şi  întemeiază  fenomenele  fizice,  şi  substanţa  cugetătoare  (res 
cogitans),  care,  identificată  cu  sufletul  uman,  este  multiplă  şi  constituie  temeiul  fenomenelor  psihice. 
Spinoza  a  considerat  întinderea  şi  gândirea  nu  ca  substanţe,  ci  ca  atribute  ale  substanţei  supreme 
(Dumnezeu), pe care se fundamentează fenomenele fizice şi, respectiv, cele psihice. Totodată, el a susţinut 
existenţa unui izomorfism între întindere şi gândire. Leibniz a gândit că Dumnezeu a creat nenumărate
substanţe  incorporale  şi  autodinamice  numite  monade  (monas,  gr.  =  unitate)  care  sunt  de  trei  tipuri, 
corespunzătoare celor trei regnuri ale naturii: percepţii – pentru lucrurile anorganice, suflete – pentru
animale şi plante, şi  spirite – specifice oamenilor. Potrivit lui, manifestările exterioare ale lucrurilor fizice, 
inclusiv întinderea şi mişcarea mecanică, nu sunt decât expresii ale substratului lor ideal şi autodinamic.
Aşadar,  în  explicarea  raportului  dintre  substanţă  şi  lucruri,  raţionaliştii  au  promovat  un  substanţialism 
radical, întemeind lucrurile pe atributele substanţei supreme sau pe cele ale substanţei secunde, iar empiriştii 
–  fie  un  substanţialism  moderat,  tinzând  să  identifice  substanţa  secundă  sau  cu  variantele  însuşiri  ale 
lucrurilor (Bacon), sau numai cu cele primare (Hobbes, Locke), fie o  imagine fenomenistă,  prin care au 
desubstanţializat lumea fizică (Berkeley, Hume). În ce priveşte explicarea lumii fizice, toţi raţionaliştii şi
empiriştii au identificat două calităţi indispensabile: întindere şi mişcare mecanică, alături de care Bacon şi 
Leibniz au adăugat şi altele, considerate la fel de importante sau chiar mai temeinice.
Aşadar, cu excepţia lui Bacon şi Leibniz, raţionaliştii şi empiriştii au proiectat asupra lumii fizice o viziune 
cantitativistă şi mecanicistă.
Cantitativismul a constat în considerarea aspectelor cantitative ale lucrurilor ca însuşiri fundamentale pe care 
se înalţă sau la care se reduc toate celelalte. Potrivit lui Locke, de exemplu, calităţile secundare (de culoare, 
gust, miros etc.) n-ar fi decât efecte subiective sau însuşiri fenomenale derivate din modul în care se
combină calităţile primare, care sunt cantitative.
Cantitativismul se explică prin influenţa exercitată asupra cunoaşterii de matematică, în special de aritmetică 
şi geometrie, ca ştiinţe ale cantitativului.
Mecanicismul a constat în susţinerea că orice schimbare a unui corp ar fi, în cele din urmă, de tip mecanic, 
adică o modificare a aspectelor sale cantitative (întindere, figură, volum etc.) sau o deplasare dintr-un loc în 
alt loc sub acţiunea unui alt corp din exterior. Mecanicismul se explică prin atracţia exercitată în epocă
de modelul fizicii mecanice, care, alături de matematică, era cea mai riguroasă disciplină din acel timp, 
pentru că descoperise legile mişcării mecanice.
În  Secolul  luminilor,  Rousseau  şi  materialiştii  francezi,  cu excepţia  lui  Diderot  şi  D’Holbach,  reafirmă 
punctul de vedere cantitativist şi mecanicist.
În  cadrul  filosofiei  clasice  germane,  Imm.  Kant  a  susţinut  că  esenţa  lumii  de  cunoscut  rămâne  un  ce 
incognoscibil,  un „lucru  în sine”,  căci  orice lucru care  intră  în  sfera  cunoaşterii  devine obiect,  a  cărui 
cunoştinţă  poartă  amprenta subiectului  cognitiv.  El  s-a  preocupat  de formele  a priori  (independente  de 
experienţă) prin care subiectul se raportează la lume. În schimb,  G.W.Fr. Hegel,  recuzând agnosticismul 
kantian, teoretizează în mod amplu esenţa lumii de cunoscut.
Hegel, identifică principiul lumii cu raţiunea cosmică, divină, pe care o numeşte Absolut, Spirit, Idee.
Spiritul însuşi este caracterizat prin două atribute strâns corelate: simplitate şi libertate. Prin ambele, el este 
opus  materiei,  înţeleasă  ca  substanţă  compusă  şi,  deci,  dependentă  de  componentele  sale  sau  de  alte 
substanţe.  Or,  fiind  simplu,  lipsit  de  părţi,  spiritul  există  prin  raportare  la  sine  însuşi  şi,  deci,  liber, 
independent.  În acest  sens,  Hegel  afirmă că „fiinţarea la  sine însuşi”  constituie o  primă determinaţie a 
libertăţii, deoarece „liber sunt când sunt la mine însumi” (Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei). În legătură 
cu raportarea  la  sine,  libertatea  spiritului  presupune şi  cunoaştere  de sine  dobândită  prin autoraportare, 
precum şi obiectivare potrivit cunoaşterii dobândite. În aceste privinţe, Hegel menţionează că libertatea
spiritului înseamnă deopotrivă şi „judecare asupra propriei sale naturi” şi, totodată, „activitate de a ajunge la 
sine, şi astfel de a se crea, de a se face ceva ce este în sine” (ibidem). Potrivit lui Hegel, Spiritul sau Raţiunea 
divină ar fiinţa, mai întâi, în stare liberă (doar cu structurile şi posibilităţile sale), apoi s-ar încorpora şi 
înstrăina în natură, iar în final, s-ar înstrăina şi s-ar regăsi pe sine în om.
Concepţia  lui  Hegel  despre  devenirea  (metamorfozarea)  principiului  (Absolutului)  se  răsfrânge  şi  în 
concepţia sa asupra cunoaşterii principiului. În Logica sa, Hegel analizează principiul (Absolutului) în sine 
însuşi,  înfăţişând o serie  de categorii  prin care acesta se  dezvăluie  raţiunii  umane.  El  arată  că o primă 



categorie (teză) implică opusul acesteia (antiteza), iar ambele – o categorie care le sintetizează pe primele 
două (sinteza). La rândul său, sinteza constituie punctul de plecare pentru o nouă serie triadică ş.a.m.d.
Astfel, Absolutul (principiul) se prezintă în gândirea umană, în ordine, sub trei mari ipostaze: Fiinţă, Esenţă,  
Concept.
Pe treapta Fiinţei, principiul se înfăţişează ca fiinţă pură, nimic, devenire.
Într-adevăr, aşa cum ştim de la Parmenides încoace, Absolutul apare în plan logic, înainte de toate, ca fiinţă 
pură,  nedeterminată,  pentru că noi gândim şi  definim principiul ca fiind bine distinct de toate lucrurile 
generate, determinate. Dar gândul că principiul este nedeterminat implică gândul că, neavând determinaţii
concrete, principiul este nimic în raport cu aceste determinaţii. Mai departe, primele două categorii conduc la 
gândul că principiul, ca sinteză a acestora, este o tensiune între fiinţă şi nimic, adică este ceva care devine.
Prin concepţia sa despre cunoaşterea principiului, despre determinaţiile sub care se dezvăluie acesta şi care îi 
pot fi atribuite, Hegel are nu numai meritul de a realiza o ontologie generală sub forma unui tablou al 
categoriilor  (al  noţiunilor  celor  mai  generale),  ci  şi,  mai  ales,  pe  acela  de  a  argumenta  că  gândirea 
cunoscătoare avansează prin contrarii şi prin sinteze ale acestora, sinteze care constituie punctul de plecare 
al altor perechi de contrarii. Este de remarcat şi faptul că determinările opuse aparţin nu numai gândirii (ca 
antinomiile kantiene), ci şi realităţii principiului însuşi. De aceea, în filosofia naturii, considerând natura ca 
o primă încorporare a Spiritului, Hegel are meritul de a afirma existenţa unei dialectici a naturii. Concret, el 
afirmă  conexiunea  din  şi  dintre  domeniile  naturii,  existenţa  schimbărilor  cantitative  şi  calitative  din 
domeniul fizico-chimic, precum şi evoluţia lumii vii. Viziunea hegeliană asupra dialecticii naturii rămâne 
însă limitată în măsura în care Hegel extrapolează asupra naturii dialectica existentă în planul gândirii şi, de 
asemenea, prin faptul că nu recunoaşte existenţa unei evoluţii şi în domeniul lumii nevii.
B.3. Gnoseologia
În explicarea cunoaşterii, filosofia modernă a fost dominată, mai întâi, de confruntarea dintre gnoseologia 
empiristă şi gnoseologia raţionalistă, apoi de criticismul kantian, ca sinteză a celor două orientări.
Ca teorii  ale  cunoaşterii,  empirismul şi  raţionalismul prezintă  atât  note comune sau convergente,  cât  şi 
particularităţi bine distincte sau chiar divergente. În comun, şi empiriştii şi raţionaliştii au împărtăşit credinţa
că există surse ultime ale cunoaşterii şi, în consecinţă, adevăruri definitive.
Totodată, şi unii şi alţii au distins ca principale facultăţi cognitive simţurile şi intelectul sau raţiunea (mintea, 
gândirea), ei nediscriminând, aşa cum va proceda mai târziu Kant, între raţiune şi intelect.
În gnoseologie, empiriştii şi raţionaliştii s-au diferenţiat prin modul în care au înţeles raportul dintre simţuri 
şi raţiune. Empiriştii au afirmat că simţurile (externe şi interne) constituie facultatea cognitivă fundamentală 
şi cea mai sigură şi, deci, că ideile sensibile sunt cunoştinţele primare şi autentice, chiar dacă nu toate sunt în 
mod  sigur  adevărate.  Ei  au  acordat  raţiunii  (intelectului)  doar  rolul  de  a  combina  în  diferite  chipuri 
cunoştinţele sensibile şi, deci, au înţeles cunoştinţele raţionale ca reductibile la cele sensibile. Accentul pus 
de empirişti pe importanţa cunoaşterii sensibile se explică atât prin faptul că ei au fost influenţaţi mai mult 
de ştiinţele experimentale, cât şi prin postulatul lor ontologic potrivit căruia ceea ce este general şi esenţial 
există numai în şi prin lucrurile individuale, fenomenale.
Gnoseologia empiristă  a fost prefigurată de  Bacon, care, deşi accentua pe experienţă, se pronunţa totuşi 
pentru conlucrarea dintre simţuri şi raţiune. În mod critic el îi aseamănă pe „empirici” cu furnicile, care doar 
adună provizii din lumea externă, iar pe „dogmatici” cu păianjenii, care îşi ţes pânza din propria substanţă.
Bacon afirma că adevăraţii cercetători sunt ca albinele, care adună nectarul şi-l preschimbă în miere.
Bacon  a  formulat  metoda  inducţiei  ştiinţifice,  cunoscută  şi  sub  numele  de  inducţie  incompletă  sau 
amplifiantă, pe care a opus-o metodelor de până atunci. Pe de o parte, el a criticat atât deducţia speculativă, 
care pleacă de la idei generale preconcepute, cât şi deducţia în genere, pe motiv că nu oferea noi adevăruri 
despre cazurile particulare, sau, cum spunea el, pentru că este prea grosieră în raport cu fineţea naturii. Pe de 
altă parte, a supus criticii atât inducţia vulgară, neştiinţifică, deoarece era lipsită de reguli de observare a
faptelor şi generaliza pripit, cât şi inducţia aristotelică (prin enumerare completă), care era lipsită de reguli 
de observare şi, în plus, era greu practicabilă, întrucât presupunea observarea tuturor cazurilor de acelaşi fel.
Inducţia  baconiană  se  distinge  de  modalităţile  inductive  pe  care  le  recuză  în  principal  prin  două 
caracteristici: a) presupune reguli de observare a faptelor; b) generalizează treptat, gradual.
Regulile de observare sunt necesare pentru a distinge între esenţial şi neesenţial, căci, pentru a generaliza de 
la unii la toţi, trebuie ca însuşirile observate la unele cazuri să fie esenţiale, indispensabile, astfel încât să se 
regăsească şi la cazurile neobservate. Locke, fondatorul propriu-zis al empirismului, a clasificat



ideile în simple şi complexe, primele fiind cele izvorâte din experienţa externă sau internă, iar ultimele – cele 
obţinute de intelect prin combinarea, compararea sau abstractizarea ideilor simple. 
Dat fiind că ideile simple, de experienţă, sunt cele originale, el a respins  ineismul  (doctrină care afirmă 
caracterul înnăscut al celor mai generale idei filosofice, logice, matematice, religioase, morale etc.(  şi  a 
susţinut că, la naştere, mintea este ca o tabula rasa (tablă nescrisă), pe care primele idei întipărite sunt cele 
sensibile.
Berkeley va adânci empirismul în sens nominalist, contestând ideile abstracte, care exprimă însuşiri generale 
şi esenţiale, diferite de cele individuale şi fenomenale.
În fine, Hume va argumenta că subiectul perceptiv nu poate să descopere însuşiri şi corelaţii de ordin general 
şi esenţial, cum ar fi conexiunile cauzale şi logice. Aşadar, empiriştii au argumentat veridicitatea şi aportul
cognitiv al ideilor empirice, dar n-au recunoscut sau n-au putut fundamenta teoretic progresul cognitiv adus 
de cunoştinţele raţionale
Raţionaliştii au conceput raţiunea (intelectul) ca facultate cognitivă primordială, iar cunoştinţele raţionale ca 
purtătoare  de  adevăr  şi  fundamentale  în  raport  cu  cele  sensibile.  Ei  au  relevat  ca  modalităţi  raţionale 
(intelectuale) ale cunoaşterii intuiţia (act cognitiv prin care intelectul descoperă adevărul în mod imediat, 
spontan) şi deducţia. Totodată, au considerat că simţurile şi cunoştinţele sensibile sunt, de regulă, eronate, 
dar pot oferi şi adevărul în măsura în care concordă cu raţiunea şi adevărurile acesteia.
Teza despre primatul raţiunii în cunoaştere se explică atât prin faptul că raţionaliştii au fost influenţaţi de 
modelul cunoaşterii matematice, cât şi  prin postulatul lor ontologic, potrivit  căruia însuşirile generale şi 
esenţiale ale lucrurilor sunt unite mecanic, prin simpla juxtapunere, cu cele individuale şi fenomenale.
Descartes,  iniţiatorul  gnoseologiei  raţionaliste,  a  ajuns  la  concluzia  ca  raţiunea  (intelectul)  este  sursa 
cunoştinţelor adevărate, plecând de la îndoiala metodologică asupra tuturor cunoştinţelor dobândite anterior, 
fie prin simţuri, fie prin raţiune. Îndoiala generalizată l-a condus la cunoştinţa „Mă îndoiesc, deci gândesc, 
gândesc,  deci  exist”,  care  se  impune raţiunii  ca  fiind  adevărată  în  mod cert.  Descartes,  a  distins  două 
modalităţi cognitive ale intelectului: intuiţia şi deducţia. Intuiţia intelectuală de tip cartezian este un act prin 
care  intelectul  surprinde  spontan,  printr-o  adâncire  în  sine  şi  fără  referire  la  lumea  externă,  specificul 
obiectului de cunoscut ca obiect al gândirii, ca obiect gândit. De aceea, ideile intuitive par a fi înnăscute, dar, 
cum precizează însuşi Descartes, înnăscute nu sunt decât facultăţile cognitive, inclusiv capacitatea de a intui.
Deducţia carteziană depinde de intuiţie şi o completează, derivând din adevărurile fundamentale intuitive 
noi şi noi adevăruri. Spre deosebire de deducţia silogistică, prin care se aplică un adevăr general la un caz 
particular,  deducţia  carteziană  are  un  caracter  înnoitor,  descoperind  intuitiv  noi  adevăruri  sugerate  de 
adevărurile intuitive iniţiale. Regulile fundamentale ale metodei carteziene sunt:
1) evidenţa, 2) analiza, 3) sinteza, 4) enumerarea.
Aşadar, raţionaliştii au justificat ideile universale şi necesare construite de raţiune, dar au ignorat caracterul 
autentic şi înnoitor al experienţei. Ei au riscat să susţină o cunoaştere speculativă, ruptă de fapte.
Kant este cel care va înfăptui sinteza celor două orientări gnoseologice. El a urmărit să explice cunoaşterea 
ca proces care presupune conjuncţia dintre sensibilitate şi intelect, dintre datul senzorial provenit din lumea 
externă şi activitatea creatoare exercitată de subiect prin formele sale constitutive.
În  Critica  raţiunii  pure,  Kant  distinge  trei  trepte  ale  conştiinţei  ca  subiect  cunoscător:  sensibilitatea, 
intelectul  şi  raţiunea şi  susţine  că  fiecare  treaptă  prezintă  formele  (structurile)  sale  a  priori (forme 
constitutive  subiectului,  independent  de  experienţă),  cu  ajutorul  cărora  se  realizează  procesul  cognitiv. 
Formele a priori ale sensibilităţii sunt numite  intuiţii, Kant identificând două asemenea forme:  intuiţia de 
spaţiu şi intuiţia de timp. Formele a priori ale intelectului sunt numite categorii  şi sunt clasificate în patru 
grupe a trei categorii fiecare în funcţie de clasificarea judecăţilor din logica formală: 

1) după cantitate; 2) după calitate; 3) după relaţie; 4) după modalitate, 
astfel încât intelectul posedă douăsprezece categorii. Formele a priori ale raţiunii sunt numite idei, acestea 
fiind:            ideea de suflet,        ideea de cosmos şi      ideea de Dumnezeu.
Pe treapta sensibilităţii, cunoştinţele se formează prin afectarea sensibilităţii de către lucrul exterior, numit 
„lucru în sine”.
În urma contactului cu „lucrul în sine”, în subiect se formează o multitudine haotică de „afecte” (ceea ce 
numim azi  senzaţii  şi  percepţii)  care  nu  constituie  cunoştinţe  propriu-zise.  Pentru  a  deveni  cunoştinţe 
sensibile, afectele sunt ordinate spaţial şi temporal de către cele două forme a priori ale sensibilităţii: intuiţia 
de spaţiu şi,  respectiv, intuiţia de timp. Rezultatele acestei ordonări sunt numite de Kant  fenomene,  sau 



reprezentări, sau intuiţii. Orice fenomen este alcătuit dintr-o „materie” (constituită din afecte) şi o „formă” 
(care  constă  din  ordinea  imprimată  afectelor  de  către  intuiţiile  de  spaţiu  şi  timp).  Kant  consideră  că 
fenomenele (reprezentările, intuiţiile) nu reflectă lumea externă, ci exprimă formele a priori ale sensibilităţii.
Deci el susţine un punct de vedere agnosticist, care neagă posibilitatea cunoaşterii lumii „în sine”, în esenţa 
ei (a, gr. = fără, gnosis, gr. = cunoaştere).
Pe  treapta intelectului,  cunoştinţele  se  formează prin prelucrarea (ordonarea)  reprezentărilor  cu ajutorul 
uneia sau alteia din categorii. Rezultatele obţinute sunt numite concepte. Un anumit concept este rezultatul 
prelucrării unei mulţimi de reprezentări din perspectiva unei anumite categorii. Potrivit lui Kant, conceptul 
este un fel de judecată concentrată, implicită, nedesfăşurată. Din concepte se formează judecăţi, o judecată 
fiind o explicitare a unui concept, un concept explicitat, dezvăluit, desfăşurat. De aceea, Kant susţine că
forma de bază sub care se prezintă cunoştinţa intelectuală este judecata, iar nu conceptul. În ce priveşte 
valoarea de adevăr a cunoştinţelor intelectuale, el afirmă că acestea exprimă formele a priori ale intelectului 
prin care au fost obţinute. Potrivit lui, cunoştinţele intelectuale sunt aplicabile la fenomene, dar această
aplicabilitate nu înseamnă şi o reflectare a lumii externe.
Pe  treapta  raţiunii,  cunoaşterea  se  realizează  prin  prelucrarea  (ordonarea)  cunoştinţelor  intelectuale  cu 
ajutorul formelor a priori proprii raţiunii. Cunoştinţele raţionale sunt de mai largă generalitate decât cele 
intelectuale,  referindu-se fie la subiect ca substrat  comun tuturor fenomenelor psihice, fie la cosmos ca 
totalitate a fenomenelor fizice, fie la Dumnezeu ca izvor al tuturor celor existente. Prin generalitatea lor, 
creaţiile raţiunii sunt elaborări filosofice (metafizice). În producerea ideilor sale, raţiunea părăseşte orice 
experienţă, pentru că ea nu se mai sprijină, ca intelectul, pe o serie de reprezentări despre lume. Lipsită de 
controlul experienţei, prin care să-şi verifice ideile, raţiunea ajunge să justifice speculativ teze opuse despre 
obiectele la care se referă. Ea se încurcă în antinomii, ideii opuse, argumentate speculativ (pur raţional) la fel 
de convingător. De exemplu, despre suflet, raţiunea justifică şi teza că sufletul este muritor şi teza că sufletul 
este nemuritor; despre cosmos, argumentează şi ideea că este finit şi ideea că este infinit; despre
Dumnezeu, susţine şi că există şi că nu există.
Concluzia lui Kant este că filosofia (metafizica) nu este posibilă ca ştiinţă. Teoria kantiană a cunoaşterii 
rămâne  semnificativă  atât  prin  efortul  său  sintetizator,  cât  şi  prin  faptul  că  evidenţiaz  rolul  creator  al 
subiectului  cognitiv.  Astfel,  Kant  susţine  că,  pe  lângă  cunoştinţele  empirice  (care  sunt  particulare  şi 
contingente), există şi cunoştinţe a priori (care sunt universale şi necesare), obţinute de subiect prin rolul său 
creativ. Totodată, clasificând judecăţile în analitice (conţin noţiunea predicatului în noţiunea subiectului, pe 
care o  explicitează)  şi  sintetice  (predicatul  adaugă o informaţie  nouă faţă  de cea conţinută  de subiect), 
consideră că judecăţile sintetice pot fi sau empirice, sau apriorice. Kant şi-a finalizat gnoseologia cu unele 
concluzii care anunţă deja filosofia sa a culturii. Prin distincţia dintre intelect şi raţiune, el a discriminat net 
cele două forme ale cunoaşterii teoretice:  ştiinţa şi filosofia. 
Despre  ştiinţă,  a  conchis  că  intelectul  este  cel  care,  prin  rolul  său  constructiv,  conferă  cunoştinţelor 
aplicabile  experienţei  statutul  lor  ştiinţific  (caracterul  universal  şi  necesar).  În  privinţa filosofiei,  deşi  a 
conchis că aceasta nu este posibilă ca ştiinţă, căci raţiunea detaşată de experienţă se încurcă în antinomii, el 
n-a negat tendinţa irepresibilă a raţiunii umane de a elabora o metafizică (filosofie). El va argumenta însă că 
metafizica e posibilă nu prin raţiunea pură teoretică, prin care se construieşte ştiinţa, ci prin raţiunea
pură practică, prin care se edifică morala şi care propune omului nu principii ştiinţifice, ci idealuri morale.
B.4. Teoria statului şi societăţii
În  esenţă,  în  filosofia  socială  modernă  s-au  realizat  următoarele:  mai  întâi,  în  Renaştere,  s-a  laicizat 
concepţia despre societate, stat şi drept şi s-a reafirmat viziunea contractualistă, care se conturase încă din 
antichitate; apoi, în secolul al XVII-lea şi, parţial, în veacul următor, teoria contractualistă a fost regândită ca 
doctrină a monarhiei constituţionale; în Secolul luminilor, în special prin Rousseau, contractualismul a fost 
resemnificat  ca  proiect  al  unui  stat  burghez  şi  chiar  burghezo-democratic;  în  fine,  în  filosofia  clasică 
germană, la Kant şi Hegel, a fost resorbit în ample sinteze asupra istoriei.
 În secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, cele mai importante teorii contractualiste au fost elaborate de  Th. 
Hobbes şi, respectiv, J.J.Rousseau, care au proiectat un stat al drepturilor fundamentale ale omului.
Thomas Hobbes a plecat de la premisa că, în starea de natură, între oameni există o discordie generalizată, 
un război al tuturor contra tuturor (bellum omnium contra omnes). În consecinţă, legile fundamentale ale 
pactului, numite şi legi naturale (deoarece corespund unor tendinţe ale naturii umane), vor fi următoarele: 1) 
prima lege naturală (jus naturale) este legea păcii; 2) a doua – legea libertăţii şi 3) a treia – legea egalităţii.



Hobbes afirma că, tot prin contract mutual, oamenii dobândesc şi proprietate.
Dat fiind că legile contractului ar putea fi încălcate, Hobbes conchide că este necesar ca statul (mulţimea de 
oameni) să acorde toată puterea de a veghea la respectarea lor „unui singur om sau unei adunări de oameni”. 
El va numi pe cel sau cei care întruchipează această forţă suveran, iar pe toţi ceilalţi supuşi..
În Secolul Luminilor, Montesquieu (1689-1755) a fost cel dintâi gânditor care a teoretizat separarea puterilor 
în stat şi rolul primordial al puterii legislative.
J.-J. Rousseau (1712-1778) a precizat că pactul social are ca rezultat un corp colectiv, pe care îl numeşte 
republică  sau  corp politic. Acelaşi corp colectiv este numit şi  suveran, când e activ, şi  stat, când e pasiv, 
precum şi  putere, când e comparat cu alte formaţiuni similare. Membrii săi primesc numele colectiv de 
popor,  iar  ca particulari  cetăţeni  (întrucât  participă la  autoritatea suverană)  şi  supuşi  (întrucât  se supun 
legilor  statului).  Principalele  cauze  contractuale  consfinţesc  libertatea  şi  proprietatea  şi  fiecare  din  ele 
asigură egalitatea.
Legea libertăţii prevede ca nici o voinţă să nu fie supusă alteia şi să nu supună altă voinţă.
Legea proprietăţii asigură fiecăruia proprietatea asupra a ceea ce îi este necesar şi poate agonisi prin muncă 
proprie. Spre deosebire de Hobbes, Rousseau consideră că poporul sau suveranul stabileşte nu numai legile 
fundamentale ale pactului social, ci şi toate celelalte legi generale. Chiar dacă unele legi sunt iniţiate de un 
anumit legislator, ele trebuie să fie ratificate de către popor prin liberul său sufragiu.
În consecinţă, Rousseau delimitează cel mai net puterea legislativă de puterea executivă şi raportul dintre 
ele. Potrivit lui,  suveranul  (puterea legislativă) însărcinează un corp administrativ sau o  magistratură  (ca 
putere executivă),  care  să  se  ocupe de aplicarea şi  menţinerea legilor,  precum şi  de  elaborarea de acte 
referitoare  chestiuni  de  interes  particular,  acte  care,  desigur,  trebuie  să  corespundă  contractului  social. 
Rousseau e de părere că acest corp administrativ trebuie numit principe când e activ, şi guvernământ când
e pasiv. Aşadar, puterea legislativă îşi subordonează puterea executivă, poporul este suveran în raport cu 
principele. Suveranitatea poporului, argumentează Rousseau, este inalienabilă şi indivizibilă.
În acelaşi Secol al Luminii, Imm. Kant a susţinut că, în stare de natură, omul a fost dominat de instinct şi de 
o pornire contradictorie, numită  socialitate antisocială  pentru că era orientată şi spre relaţii cu semenii şi 
spre agresiune. Potrivit lui Kant, o dată cu trecerea la societate, omul a început să-şi aleagă un mod de viaţă 
cognitiv şi moral, independent de instincte, iar genul uman a început să progreseze, înainte de toate,
spiritual  şi  moral.  Kant  susţine  că  progresul  istoric  are  un  dublu  temei:  natura  şi  providenţa.  Natura 
constituie temeiul progresului istoric întrucât în sânul ei s-a petrecut un progres fiziologic, care a dus la 
apariţia raţiunii, şi, de asemenea, în sensul că este o lege a naturii ca toate dispoziţiile umane orientate spre 
exercitarea raţiunii să se dezvolte în întregime în genul uman (prin transmiterea cunoştinţelor de la o
generaţie  la  alta)  şi  nu  în  individ,  care  are  o  viaţă  scurtă.  Providenţa  este  cauza  cea  mai  înaltă  care 
predetermină mersul lumii şi, prin înţelepciunea sa adâncă, îndreaptă omenirea spre scopul ei obiectiv final.
Motorul progresului (la care apelează natura sau/şi providenţa) îl constituie socialitatea antisocială, care, la 
omul social, se manifestă sub forma conflictului dintre atitudinea de a accepta opţiunile altora şi tendinţa 
spre gândire proprie.
În consecinţă, mijlocul cel mai important al progresului îl constituie luminarea. În acest sens, Kant afirma: 
„Luminarea este ieşirea omului din minorat a cărui vină o poartă el însuşi. Minoratul este neputinţa omului 
de a se servi de inteligenţa sa fără a fi condus de altul. Vinovat se face omul de această stare, dacă pricina 
minoratului nu este lipsa inteligenţei, ci lipsa hotărârii şi curajului de a se servi de ea fără conducerea altuia. 
Sapere aude! Îndrăzneşte să te serveşti  de inteligenţa ta  proprie! aceasta este lozinca luminării”.  (Kant, 
Răspuns la întrebarea: Ce este „luminarea”?). Kant afirmă şi existenţa unei reciprocităţi între luminare şi
forma de stat. Pe de o parte, libertatea de gândire influenţează treptat şi „libertatea de acţiune” a poporului 
şi, în cele din urmă, chiar „principiile guvernării” (Ibid.). Pe de altă parte, libera cugetare este, la
rândul său, influenţată de guvernare şi, de aceea, reclamă o anumită formă de stat. Potrivit lui Kant, de cea 
mai mare importanţă pentru asigurarea libertăţii de gândire este nu forma de conducere, ci forma
de guvernare.  Aceasta este fie  republicană,  fie  despotică.  În explicaţia kantiană,  republicanismul  separă 
puterea executivă (a guvernului) de cea legislativă, în timp ce despotismul unifică cele două puteri, statul
ratificând autoritar legile pe care el însuşi le-a dat. Constituţia republicană, spune Kant, se întemeiază pe
principiile libertăţii  membrilor unei societăţi (ca oameni), ale dependenţei tuturor (ca supuşi) de o singură 
legislaţie  comună  şi  ale  egalităţii  acestora  (ca  cetăţeni).  În  cadrul  ei,  conducătorul  este,  la  rândul  său, 
membru, iar nu proprietar al statului.. Dezvoltarea plenară a dispoziţiilor naturale ale genului uman cere însă 



un acord ideal nu numai în interiorul unui stat, ci şi între state, astfel încât să se elimine războiul şi să se 
ajungă la o pace eternă.
Proiectul kantian de pace perpetuă cuprinde mai multe articole preliminare şi trei articole definitive.
Articolele definitive în vederea păcii eterne cer următoarele: 
1) „constituţia civilă a fiecărui stat trebuie să fie republicană” (Ibid.); 
2) „dreptul internaţional trebuie să fie întemeiat pe un federalism al statelor libere” (Ibid.);
 3) „dreptul cosmopolit trebuie să se limiteze la condiţiile ospitalităţii universale” (Ibid.).
Dintre articolele definitive, primul deschide perspectiva
păcii eterne, pentru că, într-o constituţie republicană, declararea unui război nu depinde de bunul plac al 
celui aflat la conducere şi nu este decis din cauze neînsemnate, ci presupune asentimentul cetăţenilor,
care, având de purtat povara războiului, cumpănesc şi decid, opunându-se, se înţelege, unui conflict care ar 
periclita genul uman. Al doilea articol definitiv este şi el extrem de important pentru instituirea păcii eterne, 
căci, aşa cum argumentează şi Kant, o uniune federativă de state, o societate a naţiunilor care să pună capăt
războaielor, nu admite hegemonia unui stat, ci este o uniune de state libere.
Al treilea articol definitiv este, la rândul său, valabil, dreptul de ospitalitate privind dreptul de vizitator (azi 
fără vize), în virtutea dreptului de posesiune a suprafeţei pământului, ca drept ce aparţine în comun speciei 
umane. În fond, întreaga concepţie kantiană despre progresul istoric rămâne semnificativă şi instructivă. Aşa 
cum gândea filosoful de la Königsberg, numai cu ajutorul raţiunii popoarele se vor lumina şi vor ajunge să 
convieţuiască în frăţie şi pace şi numai o uniune a păcii, de state libere, va avea ca prim avantaj dezvoltarea 
culturii şi a civilizaţiei.
B.5. Antropologia
În „spatele” omului  cultural  modern se  află  nu atât  divinitatea,  cât  omul natural  însuşi,  cu a cărui  fire 
(esenţă) omul social trebuie să se acorde în obiectivările sale socio-culturale pentru a se regăsi pe sine, sau, o 
dată regăsit, pentru a nu se pierde din nou. În genere, umanismul renascentist a încercat să concilieze
ştiinţa şi filosofia cu religia şi teologia, normele laice cu cele religioase.
Filosofii  din  veacul  al  XVII-lea,  fie  raţionalişti,  fie  empirişti,  au  înţeles  omul  nu  numai  ca  fiinţă 
contemplativă, ci şi ca fiinţă activă şi socială, iar în toate aceste ipostaze l-au definit şi prin libertatea de a-şi
afirma cerinţele şi aspiraţiile autentic umane. Dar, aşa cum au remarcat gânditorii din acel timp, prin
rezultatele  activităţii  sale,  omul  socio-cultural  se  poate  afla  nu  numai  în  armonie,  ci  şi  în  conflict  cu 
trebuinţele naturii umane, cu omul natural.
Rousseau,  Kant  şi  Hegel  au  analizat  atât  îndepărtarea  de  sine  a  omului,  pierderea  sa  de  sine,  cât  şi 
posibilitatea  regăsirii,  a  revenirii  la  natura  autentic  umană.  În  termeni  hegelieni,  ei  au  cercetat  atât 
înstrăinarea de sine a omului, cât şi dezînstrăinarea acestuia.


