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PREFAłĂ

Elaborarea unui Tratat neconvenŃional de Filosofia culturii mă atrage de mai
multă vreme – de fapt, de când am purces să mă îndeletnicesc cu problematica
ontologică –, formându-mi treptat convingerea că datul obiectiv, care constituie
suportul existenŃei umane, îl reprezintă nu numai lucrurile şi evenimentele care
structurează material şi social mediul de fiinŃare al oamenilor, ci şi ideile şi valorile
generate de oameni prin activitatea gândirii lor, din nevoia de raportare creativă la
acest mediu.
De fapt, în această privinŃă, totdeauna filosofii au opinat pentru argumentarea
ideii că spiritualitatea umană (structurată din idei şi valori) este încifrată în mediul
lor de existenŃă, astfel încât acest mediu este unul umanizat. Numai că, aflat la
începuturile mele de factură filosofică, sub influenŃa unor viziuni materialiste
reducŃioniste, am receptat cu întârziere această inserŃie a subiectivului în obiectiv.
Astfel încât convingerea că ideile şi valorile, în general cultura spirituală a
oamenilor, arhitecturează existenŃial ambientul uman mi-am format-o abia când am
încercat să descifrez dimensionările anticului.
În continuare, treptat, în măsura în care am avut contact mai accentuat cu
marea filosofie, atât de tradiŃie, cât şi, mai ales, contemporană, am înŃeles că din
moment ce spiritualitatea umană este dimensionată ontic, iar acest domeniu
cuprinde omul şi lumea lui (care se deschid spre transcendent), mediul de existenŃă
al omului comportă şi o inserŃie ontologică.
Din această perspectivă, se poate conchide că ideile şi valorile au o
substanŃiere ontologică de factură ontic-ontologică. Stare de lucruri care ne obligă
să considerăm că este cuvenit să tratăm cultura ca strat (dacă nu chiar ca substrat)
al existenŃei, respectiv, al uneia care se structurează ca mediu existenŃial al omului.
Se explică, astfel, de ce în cuprinsul prezentei lucrări, subintitulată Tratat de
filosofia culturii, îndeosebi în primele sale două părŃi, cultura este abordată din
perspectiva condiŃionării şi finalităŃii ei existenŃiale. Şi, cum filosofia este un
domeniu centric, mai ales în ipostaza ei de ontologie, al vieŃii spirituale a
oamenilor (morala, arta, ştiinŃa, religia), precum şi în relaŃie cu domeniile
economic, politic şi juridic ale vieŃii sociale, toate aceste domenii de spiritualitate
umană sunt (sau trebuie să fie) tratate nu numai ca domenii de gândire şi creaŃie
valorică, ci şi ca domenii de trăire umană.
7

Conchizând, la sfârşitul părŃii a doua a lucrării, că în evoluŃia universului
spiritual al oamenilor se sesizează în fiecare epocă anumite paradigme ale
cunoaşterii şi creaŃiei valorice, respectiv, că se edifică câte un anume Eon dogmatic
(după cum se exprima Lucian Blaga), ce înrâureşte modalitatea specifică epocii de
reflecŃie şi creaŃie sau apreciere valorică, încercăm în a treia parte a lucrării să
prezentăm două dintre acestea. Pe care le apreciem ca fundamentale ale spiritului
ştiinŃific şi axiologic contemporan – respectiv, cele de Unitate a lumii şi a
universului şi de Determinism raŃionalist dialectic – la edificarea cărora ne-am
străduit şi noi să participăm pe parcursul a patru decenii de cercetare. Aceasta,
pornind de la constatarea că asemenea paradigme au influenŃat covârşitor multe
alte deschideri explicative şi apreciative din contemporaneitate.
Între domeniile creaŃiei spirituale care se înrădăcinează în astfel de paradigme
temei ale ştiinŃei şi culturii contemporane, amintim şi pe cele de antropologie
culturală, în aria cărora se include prioritar problematica ce are ca referinŃă profilul
psiho-spiritual al comunităŃilor umane. În acest cadru, am întreprins cercetări
într-o zonă etnografică de mare spiritualitate a României actuale, respectiv, zona
Muscelului istoric. Ale cărei trăsături am încercat să le surprindem pe parcursul
unei intervenŃii în prezenta lucrare, convinşi de nevoia de a cuprinde într-un Tratat
de filosofia culturii şi o problematică de antropologie culturală.
Suntem convinşi că lucrarea noastră privind problematica actuală a
dimensionării existenŃiale a vieŃii spirituale a oamenilor, pe care o considerăm ca o
modalitate de abordare a unui Tratat de filosofia culturii, prezintă interes nu numai
pentru cei preocupaŃi de cunoaşterea demersului filosofic actual, pe marginea
fenomenului cultural, în mod deosebit nu numai al culturologilor şi etnologilor, ci
şi pentru studenŃii de la facultăŃile cu profil socio-uman ale universităŃilor, mai ales,
ai specializărilor cu caracter filosofic, sociologic, politologic, antropologic, de
literatură, artă, arhitectură, în general al celor pentru care estetica şi filosofia
culturii sau teoria civilizaŃiei fac parte din curricula lor universitară.

Autorul
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INTRODUCERE
ConştiinŃă, valoare şi existenŃă

Dintr-o tradiŃie mai mult sau mai puŃin păstrată în mentalitatea contemporană
a oamenilor se credea că ideile oamenilor, lumea valorilor şi construcŃiile lor
teoretice sunt exclusiv produse reflectorii structurate în acŃiunea lor practică.
Similar, existenŃa era concepută ca independentă de conştiinŃa oamenilor, de
domeniul valoric ce caracterizează spiritualitatea lor.
La o analiză mai atentă, se poate constata că existenŃa se instituie pe temeiuri
nomologice şi axiologice. Ceea ce înseamnă că ideile şi valorile au o dimensionare
şi o finalitate existenŃială. Proba cea mai potrivită în această privinŃă o constituie
faptul că lumea valorilor structurează mediul existenŃial specific al oamenilor, din
perspectiva căruia ei se angajează acŃional. De aceea, problema fundamentală a
gândirii filosofice a oamenilor o constituie cea a raporturilor dintre acŃiunea şi
conştiinŃa lor încifrată existenŃial (şi nu numai cea a raporturilor dintre existenŃa şi
conştiinŃa lor în general). În aceeaşi măsură, ideile şi valorile au statut existenŃial şi
nu sunt doar reflecŃii ale existenŃei.
Astfel, ideile şi valorile (filosofice, morale, politice, juridice, estetice şi,
deopotrivă, cele mitice sau religioase) sunt inserŃii existenŃiale, au o condiŃionare
ontică, deşi ele aparŃin ontologicului, fiind produse ale unor transcenderi ale
gândirii în ordinea spirituală a fiinŃării umane. Odată instituite, îndeosebi prin
creaŃie şi mai puŃin prin reflecŃie (umană), aceste idei şi valori aparŃin datului
obiectiv, au statut existenŃial şi configurează mediul de existenŃă al oamenilor. Din
acest motiv, ele se comportă şi se corelează legic, asemănător lucrurilor pe care le
surprind conceptual la nivelul esenŃelor.
Privită din această perspectivă, cultura nu este un epifenomen al socialului şi
umanului, ci este o componentă a acestora, funcŃionând ca măsură a gradului de
civilizaŃie pe care l-a atins o societate (de oameni). Altfel exprimat, cultura este un
strat al socialului şi o dimensionare a umanului, ea definind condiŃia lor
existenŃială.
Sub acest aspect, cultura poate fi concepută şi ca un subdomeniu al existenŃei
umane, iar filosofia culturii ar putea fi gândită ca un subdomeniu al antropologiei.
Asemănător cum, deseori, şi filosofia religiei este abordată ca un domeniu al
aceleiaşi antropologii. În aceeaşi perspectivă, şi filosofia dreptului, a politicii, a
moralei, a artei ar putea fi concepute ca subdomenii ale ştiinŃei despre om. Iar
istoria culturii include şi istoria religiilor. În aceeaşi măsură este tratată şi istoria
9

civilizaŃiilor (cuprinzând în problematica ei toate segmentele spiritualităŃii umane –
de la economic la ideologic şi de la material la spiritual). De altfel, după cum se şi
obişnuieşte în practica demersurilor asupra socialului, istoria culturii şi istoria
civilizaŃiilor sunt concepute ca discipline de sinteză (similar fiind concepute, în
cele mai frecvente cazuri, şi sociologia şi antropologia).
În altă ordine de idei, conştiinŃa nu trebuie redusă doar la modalitatea
reflectorie specific umană, în care se au în vedere conştientizarea de sine a omului
şi conştientizarea lui de altul, de datul obiectiv care-l înconjoară şi îi determină
existenŃa. Ea (conştiinŃa) cuprinde, în structurarea produsului exercitării ei, şi
rezultatele demersurilor cognitive şi reflexive ale oamenilor, inclusiv aprecierile şi
instituirile lor valorice, la rândul lor determinate şi determinatoare acŃional. Astfel
încât, raportată la dimensionarea ei socială (colectivă), conştiinŃa se obiectivează
într-un ansamblu de specii valorice ce structurează mediul existenŃial specific al
oamenilor. Astfel încât formele conştiinŃei sociale sunt, de fapt, totodată, şi forme
ale culturii. Acestea, structurate într-o scară sau tablă de valori, configurează
fizionomia unei civilizaŃii, reprezentând suportul spiritual al arhitecturării ei ca
domeniu existenŃial specific al umanului.
Din astfel de raŃiuni ale modului dialectic şi sistemic al abordării relaŃiilor
dintre conştiinŃă, valoare şi existenŃă se poate deduce ideea că dimensionarea
umanului cuprinde corelat materia şi spiritul, ambele laturi ale acestui dublet
existenŃial posedând atributul obiectivităŃii, al uneia care se constituie ca subiect
în canavaua universului.
*
În abordarea raporturilor dintre conştiinŃă, valoare şi existenŃă, am avut în
vedere: conştiinŃa socială (termen căruia i se subordonează o diversitate de forme
ale ei: conştiinŃa mitică, conştiinŃa religioasă, conştiinŃa filosofică, conştiinŃa
morală, conştiinŃa artistică şi aprecierea estetică, conştiinŃa ştiinŃifică, conştiinŃa
economică); cultura (insistând asupra filosofiei, artei, moralei, ştiinŃei, dreptului,
politicului – concepute ca modalităŃi de obiectivare a unor forme ale conştiinŃei
sociale); existenŃa (umană şi lumea omului, şi nu a universului fizic).
Ideea care ne-a călăuzit fiind aceea că formele conştiinŃei sociale (şi,
corespunzător, formele culturii), întrucât au ca rezultat al exercitării lor (din
necesitatea şi libertatea acŃiunilor umane) constituirea de idei şi valori, acestea au o
dimensionare existenŃială – se constituie ca dat obiectiv (deşi instituit de om) şi au
o finalitate de asemenea existenŃială.
Omul cunoaşte realitatea şi construieşte idei, apreciază şi instituie valori,
pentru a le utiliza ca premise teoretice şi motivaŃii ale acŃiunii sale practice de
transformare a mediului său natural şi social de existenŃă, în vederea realizării
condiŃiei lui. Produsele acŃiunii sale transformatoare sunt bunuri materiale şi valori
spirituale, inclusiv mijloace de producere a acestora (unelte tehnico-materiale şi
concepte) care-i satisfac nevoile de trai (existenŃial).
10

Ceea ce înseamnă că ideile şi valorile, fiind produse ale acŃiunii omului în
vederea întemeierii realizării lui de sine, nu sunt doar imagini reflectorii, ci şi
mijloace ale exercitării (eficiente pentru el) a raporturilor lui cu mediul său de
existenŃă (naturală şi socială). La urma urmelor, ideile şi valorile fac parte din
existenŃa umană, prin ele definindu-se omul ca specie, din perspectiva prezenŃei lor
în structurarea condiŃiei lui omul fiind o fiinŃare ontic-ontologică, respectiv, una
care, deşi trăitoare în ontic, prin idei şi valori transcende, universalizându-se.
Cum era şi firesc, nu ne-am limitat în cuprinsul lucrării să abordăm formele
culturii şi conştiinŃei sociale din perspectivă existenŃială, depăşind astfel domeniul
strict al filosofiei culturii şi al teoriei conştiinŃei sociale, ci am adăugat şi unele
încercări ale noastre privind tematica actuală a problematicii epistemologice şi de
filosofia ştiinŃei, îndeosebi din domeniul teoriei determinismului, pe care le
apreciem ca având o deschidere existenŃială.
Modul de tratare a demersului nostru este îndeosebi cel eseistic, mai lesnicios
la prima vedere, dar mai penetrant din punct de vedere explicativ şi, totodată, de
mai largă accesibilitate – având în vedere şi faptul că majoritatea lucrărilor noastre
anterioare au suplinit nevoia de analitică şi exegeză.
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