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CUVÂNT ÎNAINTE
Cursul „Introducere în Filosofie” este destinat studenţilor
Facultăţii de Drept, specializările „Drept” şi „Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene” din cadrul Universităţii „Mihail Koglniceanu” din Iaşi,
putând fi o lectură interesantă pentru orice persoană interesată de
problematica filosofică. Volumul este structurat pe unităţi de
învăţare, capitole şi cursuri. Unele cursuri au în componenţă o serie
de problematizări suplimentare, marcate ca atare, cu un mai înalt
nivel de abstractizare a informaţiei. Pe lângă acestea, volumul
cuprinde o serie de propuneri pentru teme de seminar ce pot fi
abordate de studenţi, în baza unor lecturi suplimentare.
Volumul urmăreşte să creioneze principalele domenii de
interes ale Filosofiei în contemporaneitate, printre care: relaţia dintre
Filosofie şi celelalte forme ale cunoaşterii umane – ştiinţa, religia, şi
arta, reconstrucţia metafizicii, dimensiunile eticii afirmative etc.
Un amplu spaţiu este dedicat Filosofiei socialului, politicului
şi juridicului, atât într-o abordare istorică cât şi tematică. În
construcţia cursului s-a ţinut cont de specificul interesului filosofic
manifestat de studenţii specializărilor menţionate, pe de o parte şi de
necesitatea constituirii unui cadru unitar de înţelegere a Filosofiei în
calitatea sa de componentă majoră a culturii umane cu rolul de
ghidare teoretică şi interogativă a conştiinţei în demersul său de
cunoaştere a lumii şi înstăpânirea acesteia.
Vă dorim lectură plăcută!
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CE ESTE FILOSOFIA?
Prima întrebare care se deschide în faţa celui care bate la
porţile iniţierii în tainele filosofiei ar putea fi: „Ce este filosofia
însăşi?” şi imediat după aceasta, o a doua întrebare: „La ce ne ajută
filosofia?” Prin deschiderile sale filosofia pătrunde interogativ în
toate domeniile şi acţiunile umane, punându-se activ în lumină prin
interogaţiile fundamentale de tipul: „Cine suntem?”, „În ce fel
suntem?”, „De ce suntem ceva mai degrabă decât nimic?”, „În ce fel
putem cunoaşte ceea ce este?” „Care ne sunt limitele cunoaşterii?”,
„În ce fel putem acţiona şi care sunt justificările acţiunilor noastre?”.
Toate aceste întrebări îşi caută răspunsuri în domenii ale
filosofiei precum: Metafizica şi Ontologia, Filosofia cunoaşterii,
Filosofia valorilor, Filosofia socială şi politică, Etica etc. Chiar acolo
unde interogării filosofice i se substituie în contemporaneitate alte
forme ale cunoaşterii a căror certitudine este mai aproape de
exigenţele spiritului, filosofia se păstrează în actualitate prin
construcţiile cadrelor metateoretice – a contextului cultural – în care
o formă sau alta a cunoaşterii se afirmă.
Teoriile ştiinţifice explicitează lumea înlocuind răspunsul
metafizic cu cel provenind din domeniul cosmologiei, fizicii
particulelor, chimiei sau geneticii. În chiar inima acestor teorii stă o
presupoziţie filosofică fundamentală atât pentru ştiinţă cât şi pentru
filosofie, atât de evidentă aparent, încât nici una din teoriile
cunoscute nu i-au pătruns cu adevărat semnificaţia ultimă. Această
întrebare are o formulare metafizică sub forma: „Ce este ceea ce
este?”
Nu ne-am propus în această lucrare să prezentăm
răspunsurile care au apărut de-a lungul istoriei la această întrebare, ci
doar să o semnalăm ca fundament a raţiunii teoretice care a generat
filosofia şi o dată cu aceasta modelul cultural european (Codoban,
2009: 3). Autorul citat consideră că „Filosofia a apărut ca o
succesoare a religiei în asumarea de către om a propriei existenţe”
(2009: 3).
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Născându-se din orizonturile religiei ca alternativă la aceasta,
Filosofia pare a aduce „Fiinţa” – un concept fundamental cu care
operează filosofia definind tot ceea ce există, ar putea să nu existe în
simultaneitate cu tot ceea ce nu există sau ar putea să nu existe- în
orizontul cunoaşterii. „Genul proxim al Filosofiei rămâne cultura”
(Codoban, 2009: 3).
Definiţii ale Filosofiei ne parvin încă din zorii acesteia,
primii gânditori printre care îi numim la loc de cinste pe Platon şi
Aristotel, au fost şi cei care s-au oprit clarificator asupra termenului
de filosofie. Platon în dialogul „Charmides” pune cunoaşterea de
sine în centrul interesului „iubitorului de înţelepciune”. Pentru
Aristotel, în cartea numită Metafizica (1999), filosofia este „ştiinţa
adevărului” şi de asemeni ştiinţa teoretică „a primelor principii şi
cauze”. Şase astfel de definiţii provenind de la filosofii antici ne-au
fost transmise de David Armeanul în lucrarea sa: „Introducere în
Filosofie” (1977).
Vom reda în continuare cele şase definiţii propuse de David
Armeanul în lectura lui Anton Dumitriu:
1. Filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind ceea ce
sunt;
2. Cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti;
3. Pregătirea pentru moarte;
4. Asemănarea cu Divinitatea pe cât îi stă omului în putinţă;
5. Arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor;
6. Dragoste de înţelepciune.
Definiţiile provin de la filosofi precum: Pythagora, Platon şi
Aristotel (Dumitriu, 1986: 360-361).
Vom trece în revistă aceste câteva semnificaţii ale termenului
de filosofie pornind de la eseul lui Anton Dumitriu „Aletheia”,
încercarea asupra ideii de adevăr în Grecia Antică.

12
Extras din volumul: Sandu, A. (2012).
Introducere în filosofie. Curs universitar.
Iaşi, România: Lumen.

Introducere în filosofie
1. Filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind ceea
ce sunt.
Provenind de la Pythagora, această definiţie deschide
simultan drumul Metafizicii cât şi a Gnoseologiei. Până în
contemporaneitate s-a utilizat criteriul corespondenţei ca definiţie a
adevărului şi anume: „putem spune despre ceva că este adevărat dacă
enunţul nostru are un corespondent în realitate”. Pythagora afirmă
pe de o parte că ceea ce există, există cu adevărat, şi în acelaşi timp
lumea este cognoscibilă. Este misiunea filosofului să cunoască „ceea
ce este ca fiind ceea ce este”. Astfel este generată orice formă de
realism atât în domeniul teoriei existenţei – Ontologiei- cât şi a
teoriei cunoaşterii. A spune că ceea ce există cu adevărat este şi
cognoscibil constituie presupoziţia fundamentală în cultura
contemporană, generând ştiinţa modernă şi totodată, practicile
sociale bazate pe certitudinea unei realităţi în care este posibilă
acţiunea socială, juridică etc. Opusă acestui principiu poate fi gândită
ideea curentă din filosofiile indiene, a lumii ca iluzie subiectivă,
asemănătoare unui vis. Filosofia idealistă porneşte de la presupoziţia
a două lumi, una reală şi una ideală aflate în contradicţie sau măcar în
opoziţie. O pragmatică idealistă centrată pe existenţa a două lumi
diferite, cea reală de cea ideală, a căror valoare este de asemeni
diferită, generează o morală a dublului standard sau o negare a
oricăror legi care nu sunt provenite direct din lumea ideilor. Teoria
originii divine a dreptului şi justiţiei dumnezeieşti îşi are originea în
diverse forme de idealism. George Bondor notează că această
definiţie propune o primă despărţire a filosofiei de ştiinţe, şi anume
filosofia se preocupă de „toate cele care sunt”, în timp ce ştiinţa are
în vedere doar părţi din întregul existenţei, fiecare ştiinţă
ocupându-se de propriul fragment din realitate ce îi este accesibil.
Bondor precizează că filosofia nu are explicarea bazată pe
cuantificare, ci mai mult înţelegerea cu privire la natura lucrurilor
(apud Stan, 2009). Din acest motiv, noi preferăm să prezentăm
filosofia sub forma unei viziuni caleidoscopice, care să acopere
diverse zone ale cunoaşterii filosofice, pornind de la experienţa
imediată a studenţilor ca pretext de filosofare, şi accezând spre
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profunzimea unei gândiri filosofice prin succesive problematizări.
Sunt puţine domeniile vieţii, mai ales în contemporaneitate, care nu
merită o abordare interogativă cu privire la esenţa lor, la
semnificaţiile lor profunde, şi implicaţiile umane ce le pot genera.
2. Cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti.
Definiţia provine tot de la Pythagora şi are implicaţii în toate
sferele filosofiei. Afirmând prioritatea cunoaşterii în faţa acţiunii
cultura europeană este una teoretică, care se întreabă mereu asupra
cauzelor, semnificaţiilor, legăturilor. Ea se bazează în primul rând pe
cunoaşterea discursivă, preponderent pe cea raţională. Lucrurile
divine deopotrivă cu cele omeneşti sunt cognoscibile filosofului,
întrucât nu există decât o deosebire de intensitate, nu şi de natură,
între cele divine şi cele omeneşti. Chiar dacă cele divine există, ele
pot fi cunoscute prin asemănare. Afirmaţia christică „precum în
ceruri aşa şi pre pământ” a fost înţeleasă în sensul asemănării cerului
cu pământul, generând în planul pragmatic, utopiile politice ale
Cetăţii ideale, asemeni Cetăţii reale, mai echitabilă, mai dreaptă, mai
bună, întrucât atât lucrurile divine cât şi cele omeneşti sunt egal
accesibile spiritului uman.
3. Pregătirea pentru moarte.
Definiţia provine de la Platon şi presupune acceptarea
finitudinii şi limitei. În acelaşi timp, accesul la infinit este garantat
printr-un element de hiatus numit moartea. Este o viziune idealistă
în care filosoful este apropiat misticului, depăşirea morţii prin
participarea la niveluri ale existenţei care o transcend. În planul
pragmatic, această idee, generează sentimentul eroic şi energia
expansivă care a transformat modelul cultural european într-o
paradigmă în curs de universalizare. Pregătindu-se pentru moarte,
europeanul o acceptă ca atare, dar nu în calitate de moarte a sa
proprie, ci ca pe o experienţă teoretică actualizată sub forma morţii
celuilalt. Interpretarea diferă de sensul platonician, de acceptare a
morţii proprii, fiind preluată sub influenţa logicii aristotelice, ca ceva
exterior ce poate şi trebuie să fie experimentat în realitatea exterioară
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şi obiectivă nu în propria conştiinţă subiectivă. Conştiinţa
occidentală este marcată de relaţiile de putere, de ierarhie formală şi
informală, de dominare şi control.
4. Asemănarea cu divinitatea pe cât îi stă omului în
putinţă.
Definiţia provine de asemenea din filosofia platoniciană mai
exact din dialogul Thimaios. Asemănarea cu divinitatea a fost
gândită sub aspectul omului ca fiinţă creatoare. Dacă divinitatea îşi
exteriorizează creaţia într-o lume de ordin „doi” pe care o creează
ex nihilo, şi care constituie pentru noi realitatea, fiinţa umană îşi
manifestă creativitatea într-un spaţiu de ordin „trei” numit cultură.
Punctul de maximă asemănare a omului cu divinitatea se află în
creaţia culturală. Tocmai în acel punct al interogării creatoare se
întrezăreşte filosofia ca o rânduitoare a raţiunii teoretice. Dacă legile
naturii sunt creaţii divine, omul poate crea legi pentru spaţiul social
traducând cultura în civilizaţie materială.
5. Arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor.
Definiţia provine de la Aristotel care o formulează în cartea
sa Metafizica (1999). În această accepţiune, Filosofia este
orânduitoarea cunoaşterii prin excelenţă. În calitatea sa de artă a
artelor, Filosofia îşi asumă atât cunoaşterea binelui şi frumosului care
este esenţa artei pentru Platon şi Aristotel, cât şi exprimarea acestuia.
Filosofia este plasată la punctul de intersecţie a tuturor formelor de
cunoaştere şi de acţiune umană sub forma fundamentării teoretice a
acestora. Europeanul justifică şi explică lumea înconjurătoare şi
propriile acţiuni. Iraţionalul, incognoscibilul sunt eliminate treptat
din viaţa sa fie prin cunoaştere fie prin ignorare. Deşi filosofia s-a
născut din mirare, aşa cum ne spune Lucian Blaga, cultura europeană
are ca premisă eliminarea necunoscutului şi astfel oricărei „surse de
mirare” prin controlul raţional asupra lumii.
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