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ASUPRA FILOSOFIEI LUI MIRCEA VULC NESCU:
INTERPRETARE MEONTOLOGIC 1
VIOREL CERNICA

Ce este interpretarea meontologic ? Cred c aceasta trebuie s fie prima întrebare
a demersului de fa , cu toate c ea vizeaz mai degrab un aspect metodologic al
proiectului de discurs în leg tur cu filosofia lui Mircea Vulc nescu, iar obi nuin a
noastr în privin a unei rostiri interpretative ne constrânge, cumva, s punem întâi
întreb ri despre „lucrul” ce trebuie s devin „tema” acesteia, a adar despre „con inut”,
nu despre „metod ”. Etimologic, termenul „meontologie” semnific o rostire despre
ceea-ce-nu-este. Sensul acesta devine sens propriu în orizontul filosofiei, loc privilegiat
pentru în elesuri originare, identice, întâmpl tor sau nu, de cele mai multe ori, cu înse i
în elesurile etimologice ale unor cuvinte. Un demers meontologic st cu ochii int
tre ipostazele celui-ce-nu-este: nimicul, neantul, nefiin a, nonexisten a etc. Toate
acestea au semnifica ie, în primul rând, pentru o con tiin înregistratoare, care nu
poate prinde semnifica ia celui-aflat-dincolo-de-lucruri decât în modalitate negativ
(cea „pozitiv ” fiind rezervat „lucrurilor”); apoi, ipostazele acestea cap un fel de
„pozitivitate” – de i ele r mân ceea ce sunt: ipostaze ale celui-ce-nu-este – pe care i-o
streaz numai atâta vreme cât gândirea se ocup de ele, transformându-le în tem
predilect a sa, transformându-se ea îns i pe sine în sensul c î i neag „natura”,
devenind, cum spun fenomenologii, „con tiin constituant ”.
Poate fi deschis un astfel de demers relativ la încerc rile filosofice ale lui Mircea
Vulc nescu? Vorbe te acesta pe undeva despre ipostazele celui-ce-nu-este? Se încheag
un discurs vulc nescian despre nimic sau despre neant etc.? De fapt, o interpretare
meontologic nu trebuie s g seasc obiectul în ipostaz negativ , ca realitate pentru
ceva ce trebuie c utat i scos la iveal ; e vorba despre altceva: interpretarea
meontologic este o privire dinspre „negativ” c tre un fapt pozi ionat în fa a
interpretului, dat, a adar, cu toate condi iile împlinite în privin a „realit ii” sale. A a
încât, la limit , este posibil un demers meontologic despre cel mai „pozitiv” cu putin
fapt, despre o prejudecat devenit „monument”, de exemplu, sau despre o habitudine
care a atins acela i statut (fapt ce sus ine îns i calitatea noastr de „subiect uman”).
Un demers supus unor asemenea reguli ale metodei nu are nimic de-a face cu
excelen a nihilismului în eles ca atitudine: nu este negat ceva, pentru ca pe locul
1

Cele trei p i ale studiului de fa , în forme apropiate, au fost publicate în anumite reviste de
cultur („Via a româneasc ”, „Axioma”, respectiv „Revista român de sociologie”).
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astfel eliberat s fie turnat o alt „realitate”, un alt „monument”; nu este vorba,
adar, despre un demers de salubrizare sau de demolare, de culcare la p mânt,
tasare i nivelare. De fapt, gândul care conduce un asemenea demers despre
„obiectul” anun at este a a: ce ne spune filosofia lui Mircea Vulc nescu dac este
privit dinspre ipostazele celui-ce-nu-este? Sunt posibile, între inând uimirea în
fa a unei rostiri filosofice, constat ri în contrazicere cu a tept rile, cum sunt
posibile observa ii care se adun în topos-ul interpret rii pentru a forma o unitate
care s dea seam atât de „obiectul” interpretat (ceea ce înseamn fidelitatea actului
interpret rii), cât i de „subiectul” interpret rii (ceea ce înseamn „eficacitate
istoric ”, folosind o expresie a lui Gadamer). Oricum, un anume r spuns la
întreb rile îng duite în orizontul uimirii interpretului va fi c tat în final. Dar
aceasta nu înseamn nicidecum „ultimul cuvânt” fa de filosofia interpretat :
dimpotriv , „rostirea actual ”, în m sura în care se împline te în fiin a proprie,
reprezint doar o scoatere (înc rcat de greutate) din virtualitatea operei filosofice
a unui sens al ei, ceea ce are statut de re-construc ie, întru în elegere, a operei în
cauz , de re-compunere a sa dintr-o anume perspectiv .
I. CUVINTE, ISPITE

I „LOCURI CULTURALE”

Practican ilor fideli ai unor forme culturale accentuat „publice” –
neînsemnate, în m sura cuvenit , de spiritualitatea „privat ” aparent subiectiv , în
fond, universal – din timpurile mai vechi i mai noi ale culturii noastre, le vine
greu s se întoarc spre temeiurile formelor culturale la care particip ei în i.
Obi nui i cu „publicitatea” cultural , ei au nesocotit – i nesocotesc înc – pe cei
care, cuprin i de o neîn elegere în privin a propriei lor fiin e, dar i în privin a
fiin ei culturii în care vie uiesc, s-au întors – i înc se întorc – c tre temeiuri. O
astfel de întoarcere nu poate fi decât filosofic , deoarece filosofia este singura
noastr „reac ie” ce prinde chip prin reflexivitate. În consecin , nesocoti i au fost,
în cultura noastr , mai cu seam filosofii, iar „nesocotin a” a venit de la r sf ii
publicit ii culturale (unii dintre ei, „filosofi de profesie”).
Nesocotirea filosofilor nu a însemnat întotdeauna necunoa terea lor; de fapt,
le-au fost citite lucr rile, dar, pe de alt parte, le-a fost tr dat , neîncetat, îns i
reflexivitatea, puterea lor de a- i l muri chipul propriu i pe cel al culturii noastre.
Sco i din ei în i, pentru a primi un chip str in, ei au devenit – i devin i acum –
simple „mijloace culturale”. O asemenea atitudine, r spândit , de fapt, peste tot în
lumea civilizat , are, la noi, ansa de a se croniciza. Unul dintre simptomele
croniciz rii este impresia c nu exist , în cultura româneasc , decât insule
filosofice, onorabile în ele însele, îns f
o leg tur fireasc , normal , între ele,
a încât nu putem vorbi despre o mi care închegat a spiritului filosofic românesc.
Un astfel de fapt nu exprim totu i realitatea cultural-filosofic în sine, ci mai
degrab putin a minim a celor care privesc filosofia noastr – atât cât este ea – de
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a-i sesiza temeiurile i c ile pe care ea i le-a croit. Este vorba aici, mai degrab , despre
cuprinderea filosofiei, printr-o atitudine ne-filosofic („natural ”, cum spun
fenomenologii), într-un topos nespecific, despre dislocarea filosofiei înse i. Cine sunt
autorii („agen ii”) unui astfel de act? Pot fi chiar cei care încearc s i g seasc un rost
al lor în cultur , personalit i c rora le este greu s recunoasc i s i asume ideea c
specificul unei culturi ( i, în interiorul acesteia, specificul filosofiei) nu const , în
ultim instan , decât în felul în care sunt evaluate, interpretate, anumite crea ii. C ci, în
ciuda oric rui tradi ionalism (mizând pe particularit ile formelor „noastre”) i a
oric rui cosmopolitism (mizând pe formele „altora”), formele culturale, asemenea
con inuturilor pe care acestea le „formeaz ”, sunt ecumenice (universale), iar locale
sunt numai web-urile, re elele proiectate de actele de interpretare, de evaluare, a
crea iilor. Propriul unei culturi const în faptul însu i de recuperare a unor crea ii care
pot avea semnifica ie într-un anume spa iu cultural: ceea ce înseamn c pot avea
semnifica ie în orice mediu cultural, odat prinse în interpretare. O cultur nu se
compune, în primul rând, din forme, st ri, consisten e, acte particulare: nu ar mai fi
cultur , astfel. Dac particularitatea s-ar exprima în acest mod, fiind „principiul”
culturii, atunci cum l-am mai putea sim i aproape, ca pe unul „de-al nostru”, pe Goethe,
cu Faust al s u, poate chiar cu întreaga sa crea ie, cum sus ine Constantin Noica? Dar
cum ne-am putea explica faptul c Lucian Blaga a avut, odat , ansa de a fi primit în
unele culturi „majore”, nu ca un str in, ci ca unul de acolo? Interpretarea creeaz
„locurile culturale”. Nietzsche, ne amintim, sus inea c interpretarea este actul care
instituie realitatea îns i; a adar, nu doar „locurile culturale”. Cultura este alc tuit din
acte cu sens ecumenic, valorizate particular, în func ie de atitudinea pe care o au fa de
ele anumite genera ii. De aceea cred c cei mai însemna i oameni de cultur
româneasc de azi sunt tocmai cei care recupereaz -interpretând ceea ce li se pare
semnificativ în proximitatea pozi iei lor spirituale, fiindc ei doar „lucreaz ” în sensul
de a închega locul culturii noastre, reconstruindu-i propriul. Ne-am putea închipui, la
limit , o mul ime de crea ii, care, în ele însele, ar avea puterea de a semnifica în ordine
cultural , dar asupra c rora nu se îndreapt nimeni. Alc tuiesc acestea o cultur ?
Puterea interpret rii decide asupra unui „specific” filosofic, a a cum se
întâmpl , în genere, în ordinea mai larg a culturii. Dar, desigur, interpretarea nu
poate fi arbitrar ; dar ea nici nu poate veni din constrângere. Interpretul î i asum
libertatea de a reconstrui sensurile obiectului s u. De aceea, nu este deloc nefiresc a
reconstrui o anumit succesiune de opere filosofice, toate semnificative pentru un
anume gând. Cum face, de exemplu, Mircea Vulc nescu, vorbind despre ideea lui
Nae Ionescu referitoare la distinc ia dintre „ceea ce e” i „ceea ce e numai tiut”,
stabilind o genealogie a ideii în cauz , ale c rei momente sunt recunoscute în opera
lui Titu Maiorescu, în cea a lui Mihai Eminescu, apoi în cea a lui C. R dulescuMotru. Se încheag , astfel, un proiect de interpretare care d seam de un loc
cultural. Ideea – o spune autorul însu i – a avut circula ie în afara spa iului nostru
cultural: a adar, ea nu este „româneasc ”, istoric vorbind. Numai c prin
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interpretarea lui Mircea Vulc nescu, ea a c tat un loc în cultura noastr . Înt resc:
prin interpretarea lui Mircea Vulc nescu, nu prin operele enumerate, socotite în ele
însele, f
leg tura stabilit de aceast interpretare. Înl untrul acestora, ideea putea
aib o func ie sau alta; dar ea instituie un „loc cultural” printr-o interpretare care
pune împreun cele câteva opere. Dac accept m aceast idee, atunci faptul c nu am
avea filosofie româneasc nu se datoreaz inexisten ei operelor filosofice în orizontul
nostru cultural, ci faptului c suntem neputincio i în a închega „locuri filosofice”
interpretând crea iile – „populare” sau „savante” – care ar avea ansa de a participa la
un astfel de spa iu. Oricum, Mircea Vulc nescu, amintit mai devreme ca fiind autorul
unei ispr vi rare în cultura noastr , este unul dintre cei mai puternici interpre i ai
filosofiei române ti; a adar, este unul dintre pu inii no tri oameni de cultur care iau exersat puterea de a închega „locuri culturale”, prelucrând astfel propriul culturii
române ti. Faptul c ne întoarcem c tre el atât de timid este urmarea nesocotin ei
despre care vorbeam mai devreme: nesocotim filosofii i, în genere, spiritele care pot
închega „locuri culturale”, c ci ele nu corespund gusturilor contemporanilor no tri,
îndrepta i mai degrab c tre supravegherea suspect a unui „specific al nostru” sau a
unui „specific al Altuia” care ar avea relevan pentru noi.
În urm cu ceva timp, am încercat s citesc din acele lucr ri ale lui A. Einstein în
care el vorbe te despre modul în care a ajuns la teoria restrâns a relativit ii. Ceea ce
m-a surprins a fost tocmai felul în care fizicianul creeaz un „loc tiin ific”. El î i
explic izbânda în a a fel încât ea ar corespunde unui fapt „natural”, rezultat dintr-o
încreng tur de cercet ri ale multor fizicieni. S-ar putea explica aceast atitudine i
într-o manier psihologic : omul Einstein era modest. Dar în felul acesta nu d m
socoteal de adev rata sa „lucrare”: faptul de a crea un „loc cultural” (o interpretare,
desigur, original , a unor fapte teoretice adunate în spa iul noii teorii fizice).
Revenind la cultura noastr actual , putem spune c înc suntem nehot râ i – sau
poate timizi – în privin a exerci iului interpret rii ziditoare. Sunt prea mul i cei care,
utându- i locul propriu (individual), dorind s fie undeva anume, de-natureaz locul
cultural însu i; e drept, poate pentru a-l reconstrui în func ie de dimensiunile
spirituale pe care ei în i le poart ; totu i, efectele acestei z bave nu apar înc .
Au îns ansa de a dezv lui „realul” cultural, propriu unui topos, cei care nu
încearc s g seasc ei în i operei lor, cu orice pre , un loc într-o cultur ; cei ce
mizeaz , cum spunea cineva, mai mult pe eternitate, pe posibila îndreptare, c tre opera
lor, a unui „ochi critic” viitor. Iar aceasta presupune, când este vorba de filosofie, dou
lucruri: for a lor de a interpreta crea iile de care se simt cel mai aproape; con tiin a
filosofic m surat , evitarea verdictelor de orice fel, înainte de toate a celor privind
rosturile operei proprii. Tocmai motiva ia pentru interpretarea a ceea ce poate fi sim it
ca fiind în proximitatea fiin ei spirituale proprii poate conduce c tre acte culturale
veritabile. L-am putea vedea pe Mircea Vulc nescu din unghiul acestei motiva ii.
Oricum, el nu i-a însu it niciodat atitudinea celui care a ajuns deja la adev rurile
eterne, de i a avut puterea de a-i l muri pe mul i în privin a obsesiilor lor spirituale,
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ideologice etc. Echilibrul este termenul care exprim , direct, atitudinea spiritual a lui
Mircea Vulc nescu; de aici vine, de fapt, i puterea sa de a crea „locuri culturale”.
Tocmai datorit echilibrului, el izbânde te acolo unde mul i oameni de cultur români
rateaz : a v zut, cu toat claritatea, unitatea culturii noastre; dar nu în primul rând prin
con inuturi i forme care ar fi numai ale culturii române ti, cum au crezut al ii c o v d,
ci în faptul însu i al unit ii, în „locul cultural” ce a prins fiin prin interpretarea
crea iilor noastre, a celor aflate în proximitatea întreb rilor pe care el însu i, autorul, i
le-a pus, i nu întâmpl tor, ci pentru c trebuia s se lumineze în privin a fiin ei sale
spirituale, iar nu în leg tur cu locul operei sale într-o anumit cultur . Atunci când el
vorbe te despre bog ia metafizic a unor cuvinte române ti, sau despre felul în care
noi ne a ez m sensibilitatea i mintea fa de anumite categorii filosofice, ceea ce
cap chipul cel mai clar este propria-i uimire: este uimit de coinciden a dintre ceea ce
el însu i simte, z rind aceste probleme, i ceea ce genera iile anterioare au a ezat în
câteva cuvinte, categorii etc. Dac este vorba, la Mircea Vulc nescu, i despre un
specific românesc al formelor i con inuturilor culturale, acesta nu este nicidecum
afirmat asemenea unui principiu; el rezult , de fapt, din crearea unui „loc cultural”, iar
specificul despre care vorbim este instituit prin dimensiunile „locului cultural” creat de
interpret. Nu g sim în textele sale afirma ii nesus inute, preten ii nejustificate în
privin a existen ei unei „esen e române ti” a priori, sau a unui pretins model cultural
apar inând altor „esen e” care s-ar actualiza, cine tie cum, chiar în cultura noastr .
„Suportul principal al unui neam variaz de la o vreme la alta, cu semnul principal de
recunoa tere al celor ce-l alc tuiesc.”2 Cultura este, în fiin a sa, crea ie: au dovedit-o
mul i, iar la noi, cu argumente suficiente, Lucian Blaga. P.P. Negulescu, Tudor Vianu.
Dar crea iile sunt culturale numai în m sura în care î i unesc sensurile, sporindu- i-le
astfel, pentru a oferi o locuire spiritului uman, un loc în care acesta s se simt „acas ”.
sate în afara spa iului de locuire a spiritului uman, crea iile nu au nici o putere în
a- i revela disponibilitatea de a încropi, împreun cu altele, o locuire pentru spirit.
Mircea Vulc nescu nu a fost niciodat cuprins de panic în privin a rostului
nostru cultural, a a cum au fost chiar i unii dintre prietenii s i, profesori sau
colegi, i cum sunt ast zi mul i dintre cei care se gr besc s i asigure un loc în
zona semnificativ (!) a culturii (potrivit criteriilor de acum, c ci altfel, adic
potrivit criteriilor pe care, mai târziu, le vor utiliza aceia care vor interpreta – dac
o vor face – faptele lor culturale, e posibil o schimbare a locurilor); de asemenea,
nu a formulat verdicte, nici chiar atunci când for a interpret rilor sale l sa un loc
neînsemnat îndoielii (un exemplu ar putea fi modul în care intervine în discu iile
privind polemica Nae Ionescu – Mihail Sebastian3); mai mult, Mircea Vulc nescu
2

Mircea Vulc nescu, Omul românesc, în vol. Dimensiunea româneasc a existen ei,
ed. îngrijit de Marin Diaconu, Bucure ti, Editura Funda iei Culturale Române, 1991, p. 15.
3
Cf. Idem, Cre tinism, cre tin tate, iudaism i iudei. Scrisoarea unui provincial, în vol. De la
Nae Ionescu la „Criterion”, ed. îngrijit de Marin Diaconu, Bucure ti, Editura Humanitas, 2003.
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nu s-a ar tat drept posesor al atot tiin ei despre lucrurile care, întâmpl tor sau nu,
au p truns în raza gândirii sale.
Aceste trei atitudini – lini tea (lipsa de panic ) în privin a rostului nostru cultural,
evitarea verdictelor, dep rtarea de preten ia atot tiin ei lucrurilor – pot fi gândite i într-o
alt ordine: prima dintre ele este semnul uimirii; a doua reprezint puterea specula iei,
iar a treia, firescul aporiei. Tocmai aceste trei atitudini pot defini un destin filosofic; din
felul prezen ei lor în opera lui Mircea Vulc nescu poate fi înjghebat chipul s u
filosofic. Tema care concentreaz aceste trei atitudini, tem pe care Mircea Vulc nescu
a urm rit-o neîncetat i în privin a c reia el a construit o oper ce are înc semnifica ie
pentru noi, este problema propriului culturii noastre vizat dinspre puterea de
semnificare metafizic a unor cuvinte române ti i dinspre ispitele active în actele
noastre culturale. El a re-construit acest propriu al culturii noastre, l-a a ezat într-o
lumin potrivit vederii sale; el nu indic „esen e” preexistente, ci a eaz limitele unui
„loc cultural” care cap
chip prin chiar interpretarea pe care el o proiecteaz în
orizontul culturii noastre – orizont înc ne-hot rât – în leg tur cu poten a
metafizic a unor cuvinte i cu puterea unor motiva ii („îndemnuri”, „imbolduri”)
de a deschide i orienta acte culturale, motiva ii numite de el „ispite”.
Dizolvarea unei asemenea teme în spa iul închis al unei discipline, fie
filosofic , fie nefilosofic , înseamn a ezarea ei în termeni care nu-i convin. Dac
o leg m de domeniul psihologiei popoarelor, de exemplu, atunci trebuie s vorbim
despre ni te comportamente dominante, despre „reac iuni ale sufletului omenesc,
tipice pentru o anumit colectivitate”.4 Totu i, nu în acest chip lucreaz Mircea
Vulc nescu. De fapt, el încearc s creeze, în orizontul acestei teme i pentru
anumite spa ii de semnifica ii, primele „locuri culturale”. A a se întâmpl , desigur,
cu valorizarea metafizic a unor cuvinte române ti. Puteau p stra, în ascuns, la
nesfâr it aceast bog ie metafizic expresii i cuvinte precum „ba da, ba nu”, „de-a
pururi”, „pururea”, „a se întâmpla”, „ispit ”, „aievea”, „p timire”, „fire”,
„nimicire”, „vreme”, „loc” etc., dac cineva nu le-ar fi prins într-o interpretare,
resemnificându-le (recondi ionându-le semantica) pentru a le putea a eza în a a fel
încât s fie proiectat un „loc cultural”. Aceste cuvinte ar fi r mas, f
suflul
metafizic prin care le-a provocat Mircea Vulc nescu, de-a pururi f
„rostire”, a a
cum r mâne înc opera acestuia, retras în cultura noastr , neinterpretat pe o cale
care s o a eze într-un „loc cultural”, proiectat de un interpret, poate chiar în
privin a temei despre care discut m: rostul metafizic al cuvintelor române ti.
O îndreptare atât de constant c tre temeiurile noastre „cuvintelnice” nu
poate fi f
spor în cultur . Mircea Vulc nescu a sim it, cred, c trebuie s-o lu m
cu începutul. De aceea s-a îndreptat c tre vorbele rostitoare ale limbii române i
tre ispitele active în atitudinea noastr cultural . Dar în felul acesta a creat
„locuri filosofice” pe care trebuie s ni le asum m pentru a proiecta altele noi.
Oricum, orizontul nostru cultural s-a mai deschis i s-a luminat, c ci începuturile
4

Idem, Ispita dacic , în vol. Dimensiunea româneasc a existen ei, ed. cit., p. 37.
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dezv luite sunt surse de lumin inteligibil . Lucrând astfel, Mircea Vulc nescu i-a
urmat uimirea i a oglindit, în propria-i cugetare, în elesuri filosofice ale unor
cuvinte i temeiuri metafizice ale felului nostru de a fi, fel-de-a-fi imaginat (a ezat
în imagine) în chiar interpretarea pe care el o desc tu eaz . Oglindirea aceasta este
instituire de sens; ea are valoarea unei reconstruc ii filosofice, c ci are a face cu
„principiul tuturor lucrurilor”, cu ceea ce îng duie lucrurilor s fie ce sunt. Cel
vizat („v zut”) pentru a fi oglindit este însu i absolutul, transmutat fie în forma
negativ a negativului însu i: „nu exist nefiin ”, „nu exist imposibilitate
absolut ”, „nu exist iremediabil”, „nu se poate s nu”, fie în forma nega iei celui
pretins absolut: „nu exist alternativ existen ial ”, „nu exist imperativ”.5
Imaginea „final ” a încreng turii metafizice de sensuri în care se a eaz câteva
cuvinte române ti i cele câteva ispite active în atitudinea noastr cultural
reprezint , totodat , imaginea interpretului, care tie c nu poate oglindi (reconstrui)
totul, i-atunci încearc s dezv luie ceea ce este „esen ial” potrivit mir rii sale.
Altfel spus, vorbind despre puterea metafizic a unor cuvinte române ti,
dezv luindu-le în elesurile, i despre ispitele care ne îndeamn s ac ion m în orizont
cultural, adic
fim într-un anume fel, Mircea Vulc nescu se dezv luie pe sine: din
cuvinte scoate la iveal în elesuri – c ci acestea sunt proprii cuvintelor –, din ispite,
motiva ii pentru ac iunile noastre culturale, iar din sine scoate la iveal mirarea, care
i-a îng duit apropierea de cuvinte i de ispite, i for a sa speculativ , oglinditoare.
Dincolo de acestea, dar nu f
ele, se afl aporia: perpetua întrebare despre
valabilitatea oglindirii, a specula iei, a re-construc iei. Aceasta înseamn c nici un
„loc cultural” nu este definitiv situat în orizontul culturii sau în orizontul spiritual al
celui ce l-a instituit. Ne este îng duit s ne îndoim de cele sus inute de Mircea
Vulc nescu despre cuvintele i ispitele române ti? Desigur, dar numai pornind de la
specula ia sa, de la „locul cultural” pe care filosoful l-a adus la fiin , i numai în
inten ia de a institui, prin acesta, o locuire mai prielnic uimirilor spiritului.
Nu în acest fel a procedat Constantin Noica, în cele câteva lucr ri scrise în
anii ’706, într-o vreme în care el miza, mai degrab , pe eternitate decât pe
îng duin a contemporanilor s i întru în elegerea f ptuirii sale spirituale?
II. „CEL LALT”

I DEMERSUL MEONTOLOGIC

În spa iul filosofiei contemporane se practic multe formule de filosofare i
exist , desigur, mai multe „ coli” de filosofie. De altminteri, totdeauna a fost a a.
De pild , în una dintre cele mai bogate perioade ale istoriei filosofiei, anume în
ultima parte a secolului al IV-lea î.Hr., Academia post-platonic (perioada final a
5

Cf. Idem, Dimensiunea româneasc a existen ei. Schi fenomenologic , în vol. cit., p. 129–141.
Rostirea filosofic româneasc (1970); Crea ie i frumos în rostirea româneasc (1973);
Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al culturii române ti (1975); Sentimentul românesc al
fiin ei (1978); Spiritul românesc în cump tul vremii. ase maladii ale spiritului contemporan (1978).
6
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„Academiei vechi” i „Academia de mijloc”7) convie uia, la Atena, cu Lyceul
aristotelic ( i, apoi, cu coala peripatetic ), cu coala cinic , cea cirenaic , de
asemenea cu Sofismul târziu i cu Stoicismul începuturilor. Or fi fost, în perioada
aceea, mai multe „ coli” de filosofie, dar numai acestea au r mas, ca semnificative, în
timp. Tocmai din acest motiv ne-am putea întreba: câte dintre „ colile” actuale ( i
formulele de filosofare corespunz toare lor) vor fi socotite reprezentative pentru
vremea noastr , într-un viitor mai îndep rtat? Întrebarea trebuie pus – cu toate c nu
vom putea c ta un r spuns categoric – deoarece formulele privilegiate acum ar putea
rea celor de mai târziu simple jocuri, a a cum ceea ce este evaluat ast zi ca fiind f
rost ar putea c ta, în timp, un rost. Se cuvine s accept m limitele sensibilit ii
noastre evaluatoare, cel pu in pentru faptul c este evident posibilitatea de a ne în ela.
Oricând se poate contraargumenta, a adar, fa de o concluzie privind valoarea
în viitor a unei forme de filosofare actuale. „Logica” aceasta nu func ioneaz îns
atunci când este vorba despre formule inventate cu mult înaintea timpului nostru, dar
care, în spa iul anumitor inten ii filosofice actuale, produc înc „rezultate metafizice”
semnificative. Una dintre aceste formule de filosofare este meontologia (me on =
nefiin ; logos = rostire8), ce reprezint un discurs despre ceea-ce-nu-este sau despre
negativitatea „temeiului tuturor lucrurilor”. Potrivit lui Aram Frenkian, unul dintre
cei mai valoro i „clasici ti” pe care i-a dat cultura româneasc , meontologia este o
disciplin filosofic ce a prins via în gândirea lui Parmenides.9 Acesta, afirmând c
„E tot una a gândi i a fi”, sus inea, mai departe, c nefiin a este ea îns i ceva, de
vreme ce trebuie gândit . Printr-un astfel de enun cap chip meontologia. A adar,
condi ia acesteia este legat , mai întâi, de afirma ia dup care nefiin a este ceva.
Totu i, cum s fie ceva ne-fiin a (adic nimicul)? În plus, meontologia parmenidian
(neîmplinit totu i, sus ine Aram Frenkian) const i în predicativitatea negativ a
fiin ei. Întrucât fiin a nu poate fi cunoscut prin experien , ea trebuie gândit , îns
gândirea opereaz , în cazul ei, negativ; fiin a cap , astfel, atribute de felul: necreat , ne-pieritoare, ne-determinat , ne-finit , ne-mi cat etc.
Un moment cu totul important pentru destinul meontologiei îl reprezint
teologia apofatic (apofasis = nega ie) a lui Dionisie Areopagitul, p rinte cre tin i
întemeietor al misticii cre tine. Acesta sus inea c Dumnezeu nu poate fi „prins”
prin nimic din ceea ce apar ine omului: percep ie, gând, intui ie, tr ire afectiv etc.;
Dumnezeu este Cel dincolo de toate i, fa de lucrurile acestei lumi, El este,
cumva, nimicul. Iat : fa de lucrurile de aici Dumnezeu este nimicul, c ci el nu e
de condi ia acestora; am putea spune: întrucât lucrurile exist , El nu exist (cu toate
El este: i este însu i principiul tuturor lucrurilor).
7
A se vedea Gh. Vl du escu, O Enciclopedie a filosofiei grece ti, Bucure ti, Editura Paideia,
2001; art. Academia.
8
A se vedea Fr.E. Peters, Termenii filosofiei grece ti, trad. Dr gan Stoianovici, Bucure ti,
Editura Humanitas, 1993; art. me on i logos.
9
Cf. Aram Frenkian, Les origines de la théologie négative de Parmenide à Plotin, în „Revista
clasic ”, tom XV, 1943.
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Formule filosofice apropiate de meontologia parmenidian sau de cea dionisian
reg sim la unii dintre filosofii contemporani. Într-o bun vecin tate religioas se afl
schi a meontologic a lui Mircea Vulc nescu exersat în leg tur cu problema locului
cre tinului în lumea modern . Iar în spa iul filosofiei, croit, paradoxal, printr-o
nedisimulat inten ie antimetafizic , descoperim meontologia identit ii a lui
Emmanuel Levinas. Filosoful român are în vedere mai cu seam „condi ia” Celuilalt ca
Divinitate; filosoful francez vizeaz condi ia Celuilalt ca individ uman.
Ne putem plasa, desigur, într-un spa iu metafilosofic, întrebându-ne despre
„condi iile de posibilitate” ale unui demers meontologic, chiar i ast zi, când
oamenii sunt atât de lega i de positum, de ceea ce este dat (de „bunurile” fel de fel
care populeaz orizontul vie ii noastre). Cine sau ce ne împinge, uneori, c tre
limitele datului, pentru a primi, astfel, ansa unui demers meontologic? Ne-am
putea r spunde: tocmai faptul c omul tr ie te, uneori, atât de puternic rela ia cu
Cel lalt – fie acesta Dumnezeu sau un alt om, sau un fapt natural, un fapt cultural
etc. – încât el este în stare s în eleag ineficien a ra ionaliz rii (justific rii)
„pozitive” a tr irii sau chiar pericolul con inut de îns i posibilitatea acestei
opera ii. De ce s ne „explic m” tr irea întru Cel lalt, atâta vreme cât ea este din
afara spa iului în care explica ia opereaz firesc? Sau de ce s nu facem s tac
vorbele obi nuite, inând seama de îndemnul wittgensteinian din Propozi ia 7 a
Tractatus-ului („Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie s se tac .”10), atâta
vreme cât nu avem în fa a vorbirii ceea ce Levinas nume te „rela ia etic ”,
sentimentul „r spunderii mele fa de Cel lalt”? Iat o problem pe care unii dintre
cei curajo i – cei care tr iesc cu adev rat rela ia cu Cel lalt – o rezolv dintr-o
suflare: „real” este numai obiectul tr irii mele (Cel lalt i lumea lui), în vreme ce
aceast lume care pare a m cuprinde nu este nimic. Ra ionamentul acesta are o
alc tuire simpl ; de aceea el se afl în multe contexte teologice, filosofice, literare,
ale sim ului comun etc. El se asociaz , de regul , cu prejudecata decaden ei vremii
noastre. Acestei prejudec i i-a c zut prad i cel mai serios, consecvent i puternic
dintre inamicii de pân acum ai istorismului: Friedrich Nietzsche.
La unii dintre filosofii care tr iesc din plin rela ia cu Cel lalt, i care propun
un scenariu meontologic, potrivit, cred, tematiz rii acestei rela ii, cap
pre nu
numai tr irea împreun cu obiectul ei, Cel lalt, ci i lumea aceasta în care cel lalt
ne este la îndemân în formele mai simple sau mai complicate ale vie uirii
obi nuite, lumea aceasta la bucuriile i necazurile c reia particip m împreun cu
cel lalt. Voi încerca s ilustrez aceast posibilitate trecut în fapt prin „cazul”
Mircea Vulc nescu; m voi raporta îns , din când în când, la ideile, pe aceast
tem , ale lui Emmanuel Levinas.11 Nu pentru a distruge „singularitatea” lui Mircea
Vulc nescu, ci pentru a ilustra puterea de diseminare a unui model de filosofare
10

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. Alexandru Surdu, Bucure ti, Editura
Humanitas, 1991, 7.
11
Voi avea în vedere lucrarea lui Emm. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe cel lalt,
trad. Ioan Petru Deac, Bucure ti, Editura All, 2000.
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care strânge în alc tuirea sa puteri venite din zone spirituale aflate în afara
filosofiei. i nu ar fi nefiresc dac am sesiza, pornind de la aceast al turare, i
„contemporaneitatea” filosofiei noastre cu cea european .
Filosofi din secolul al XX-lea, cei doi re-pun problema omului. Dac lu m în
seam felul în care ei vorbesc (aspectul terminologic), problemele pe care i le pun
(aspectul aporetic), felul în care se raporteaz la ele (aspectul metodologic), atunci
nu vom g si mai nimic comun la cei doi. Dar dac lu m în seam maniera lor de
filosofare, calea prin care prinde chip discursul i se consum poten a lor
metafizic , atunci îi g sim foarte apropia i, practicând, amândoi, un soi nobil de
meontologie aflat în proximitatea teologicului. Faptul acesta nu distruge
identitatea filosofic a demersului lor, ci doar o constrânge s in seama i mai
mult de sine. Tocmai datorit acestei concentr ri, scenariile meontologice propuse
de cei doi filosofi devin fapte semnificative pentru con tiin a filosofic actual .
Formule meontologice apropiate de condi ia teologicului au fost propuse de
când exist filosofie. În genere, aceste formule au structura „logic ” a demersului
parmenidian, cel prin care cap
chip meontologia îns i: 1) lumea aceasta nu- i
este suficient sie i; 2) temeiul ei suficient nu este de condi ia sa (ontologic );
3) întrucât temeiul acesta trebuie s fie, pentru a avea for a de a întemeia, el doar,
de fapt, este, în vreme ce lumea aceasta nu este. Opera iile meontologice (afirmarea
fiin ei ca atare a temeiului lumii i nega ia fiin ei acestei lumi) apar in logicii, c ci
sunt opera ii ale gândirii, iar logica normeaz spa iul gândirii.
Cu ce se deosebesc formulele meontologice ale celor doi filosofi aminti i de
cele ce particip la structura „ra ional ” desf urat mai sus? Observ m u or c în
structura demersului parmenidian lucreaz o „con tiin f om”, o „gândire pur ”
(la care mai visa înc Husserl, într-un moment târziu ale istoriei filosofiei). Mircea
Vulc nescu i Emmanuel Levinas privilegiaz îns o con tiin aflat în
proprietatea omului, acesta trecând în prim plan. De aceea concluzia parmenidian
nu apare în demersul lor; a adar, lumea aceasta nu- i pierde îndrept irea, ci devine
locul de întâlnire a Celuilalt, a transcendentului. De fapt, tocmai printr-o astfel de
schimbare în statutul lumii cap
putin a de a fi i Cel lalt, al turi de „Eu”; omul
însu i se împline te astfel. Nu doar transcendentul devine, pe o asemenea cale,
ceva, ci lumea aceasta îns i devine, în acest chip, ceva. Dar pentru a ajunge aici,
opera ia ra ionaliz rii este neputincioas . Este cazul s fie activat întreaga fiin a
omului: printr-o tr ire care s scoat în eviden nefiin a ini ial a Celuilalt i
modul în care acesta intr în fiin , împingând spre ne-fiin ceea ce nu era
semnificativ, anterior, în orizontul ne-fiin ei (M. Vulc nescu); sau printr-o tr ire ce
poate privilegia r spunderea mea pentru via a Celuilalt, tr ire care face s intre în
fiin ambii termeni ai rela iei: Eu i Cel lalt (Emm. Levinas). Concluzia acestor
demersuri nu este ideea lipsei de semnifica ie „fiin ial ” a acestei lumi, ci ideea
des vâr irii omului, a adar, a dezv luirii fiin ei sale întru „valorificarea” Celuilalt.
În termenii cei mai obi nui i, pentru Mircea Vulc nescu nu doar omul este
„salvat” prin iubirea fa de Dumnezeu, ci Dumnezeu însu i este astfel salvat,
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fiindc numai în iubirea omului Dumnezeu devine el însu i; El nu este ceva atâta
vreme cât doar îl gândim, deoarece a-L gândi înseamn a-L raporta la lucrurile date
ale acestei lumi, la positum, El devenind astfel negativul (nimicul). În aceia i
termeni, pentru Emmanuel Levinas, Cel lalt, care este omul aflat în fa a mea,
cap
fiin doar în rela ia „fa c tre fa ” – rela ia etic –, prin activarea
responsabilit ii mele fa de el, i nu prin fel de fel de ra ionaliz ri, care, având un
sens totalizant, îl distrug pe Cel lalt, dar m distrug i pe mine, c ci identitatea mea
se destram atunci când Cel lalt se retrage el însu i din orizontul luminos al rela iei
etice. Cel lalt, atâta vreme cât este doar gândit (conceput, perceput etc.), nu este
nimic. El devine ceva tocmai atunci când eu consimt s -mi limitez propria „fiin ”,
când „simt” c f
Cel lalt nu sunt nimic, când consimt c , al turi de Cel lalt,
împreun cu el în rela ia etic , eu însumi sunt salvat, nemaifiind nimicul.
Într-o conferin
inut în 1940, numit Cre tinul în lumea modern i
publicat pentru prima oar în „Prodromos” (februarie 1967)12, Mircea Vulc nescu,
lucrând cu „metoda istoric ” (ce duce, de obicei, la istorism), descrie decaden a
vremii noastre, a lumii contemporane. Accentuarea caracteristicilor secularizate ale
modernit ii se p streaz acum; mai mult, în vremea noastr a ap rut pericolul
totalitar, c ci democra ia, sus ine conferen iarul, nesocote te din ce în ce mai
puternic libertatea individual , privilegiind „totalit ile”. Omul modern se
reg se te, prin dominantele tipului s u existen ial, i ast zi: fapta („ac iunea”) este
mai important , pentru el, decât tr irea spiritual , „economia” îl define te mai bine
decât „religia”, manifesterea exterioar descump ne te, f
drept de apel,
reflexivitatea iluminant în privin a recunoa terii de sine i a Celuilalt.
Ce l-ar putea salva pe acest om? Doar iubirea fa de Dumnezeu i, apoi,
iubirea fa de semen. Nimic nou în acest r spuns. Un r spuns aliniat pozi iei cre tine
ce vizeaz rostul omului în lume i în planul divin al mântuirii lumii (în iconomie).
Numai c lucrurile nu sunt atât de simple la Mircea Vulc nescu. El arat c iubirea
fa de Dumnezeu-transcendent pune într-o anumit pozi ie lumea aceasta îns i: ea
se arat ca fiind nimicul; cel pu in într-o prim instan . Apoi, lumea aceasta se arat
ca fiind ceva tocmai pentru c Dumnezeu se dezv luie pe sine ca fiind ceea-ce-este.
Numai întrucât Dumnezeu este, lumea poate fi i ea, iar înl untrul ei, este i omul.
Dumnezeu nu-i nimic (sau este tocmai nimicul) atâta vreme cât doar îl gândim.
Atunci când îl tr im îns , El trece dincolo de condi ia nimicului, fiind salvat. Mircea
Vulc nescu pare a spune c Dumnezeu „are nevoie” de iubirea omului, pentru c
numai în felul acesta El este. Dar lumea nu trece în condi ia p sit de Dumnezeu –
a cum se întâmpl , de regul , în multe scenarii meontologice –, ci cap ea îns i
sens de existen : devine topos-ul veritabil al mântuirii.13
12

Cf. Marin Diaconu, Not privitoare la edi ie, în vol. Mircea Vulc nescu, Logos i eros, ed.
cit. A se vedea, pentru felul în care în elege M. Vulc nescu „metafizica cre tin ”, i Logos i eros în
metafizica cre tin , în vol. cit.
13
„Iar celor care ne-ar spune c prin aceasta (prin iubirea fa de Dumnezeu – n.n.) ne
înstr in m de lumea de aci i de durerile ei, le vom r spunde dimpotriv c cu atât mai bine vom sluji
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În spa iul acestei lumi se joac rostul omului. Aici el î i exerseaz libertatea,
în eleas de Mircea Vulc nescu drept „nimicul cel mai de pre al fiin ei noastre, legat
de inten ia îns i a lui Dumnezeu fa de propria f ptur ”14. Desigur, omul nu este
din lumea aceasta; dar pentru a- i g si lumea proprie, omul trebuie s i-o
împroprieze pe aceasta, c ci numai aici el poate alege
fie; iar de aceast alegere
este legat îns i putin a de a gre i (libertatea). Filosoful stabile te, desigur,
diferen ele dintre „lumea aceasta” (a pierzaniei „cronologice”) i „lumea cealalt ” (a
des vâr irii întru eternitate). Îns el tie c lumea cealalt nu poate fi dobândit decât
în elegând aceast diferen i alegând („pariind”, cum ar spune Pascal) credin a în
Dumnezeu, aceea i cu iubirea acestuia. Atâta vreme cât omul trece putin a de a gre i
în act, dep rtându-se de Dumnezeu, acesta din urm nu este nimic; sau este nimicul
însu i. Atunci când omul se apropie de El prin iubire, chipul S u se l mure te, El
devine ceva, anume devine temeiul acestei lumi i, desigur, temeiul omului.
Raportarea prin iubire la Dumnezeu îl salveaz pe Acesta i, totodat , pe omul însu i,
ci numai astfel ei pot fi. Dac Dumnezeu este doar gândit, a adar dac el se afl în
preajma omului, dar omul nu a g sit totu i calea cea mai potrivit de a comunica (sau
de a intra în comuniune) cu El, atunci Dumnezeu este încadrat într-o predicativitate
negativ al c rei sens l-am cunoscut pornind de la demersul meontologic
parmenidian. Dumnezeu este „prins”, astfel, în termeni negativi: ar exista alt
putin ? Gândirea procedeaz dup structura meontologic parmenidian . Or, nu
printr-un astfel de demers ajunge omul la sine, pare a sus ine Mircea Vulc nescu.
Este necesar un fel de „meontologie afectiv ”, întemeiat în iubirea fa de Cel ce se
dezv luie gândirii, ini ial, ca fiind negativul (nimicul) ca atare: Dumnezeu.
Din când în când, Mircea Vulc nescu este condus de metoda sa istoric , fiind
furat de promisiunile istorismului. Tocmai în tonul acestei mi ri g sim la el idei
despre decaden a „vremii noastre”. Totu i, el tie c vremurile sunt la fel, c veacul
este unul i c în orice moment al s u omul este pus la încercare: „Ci ca tot veacul,
vremea ce vine e o vreme de-ncercare” 15. Totdeauna la fel este pus omul la
încercare, nu o dat mai mult i alt dat mai pu in: totdeauna radical, c ci infinit
este putin a lui de a alege pierzania sau mântuirea.
Ne afl m, cu aceste idei ale lui Mircea Vulc nescu, pe o culme a gândirii
filosofice române ti. Culmea presupune îns i abisul; dac nu cumva îl creeaz .
Oricum, el a avut atâta putere de a crea, încât a vorbit cu rost despre multe
probleme, unele dintre ele, abisale. În jurul s u s-a c scat îns , din ce în ce mai
viclean, abisul ideologic. Întâi, cel „din dreapta”; apoi i cel „din stânga”. Omul
Mircea Vulc nescu a fost înghi it de abis: pu in de cel dintâi, complet de cel de-al
cu adev rat acestei lumi, cu cât ne vom str dui s-o vedem în adev r la locul ei, a a cum îi este rostul,
supus rânduielilor lui Dumnezeu; i cu cât vom fi totdeauna cu gândul la rostul ei i al nostru
adev rat, care stau dincolo de noi!” – M. Vulc nescu, Cre tinul în lumea modern , în vol. cit., p. 79.
14
Ibidem, p. 75.
15
Ibidem, p. 79.
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doilea. Au r mas îns culmile create de el. i-au ap rut, în ultima vreme, i cei
doritori a le cunoa te direct, prin sui ul propriilor lor interpret ri.16
Formula meontologic prezentat în dominantele ei structurale în studiul de fa
a fost pus la lucru de Mircea Vulc nescu nu doar în contextul amintit, ci i în alte
construc ii filosofice. Poate c încerc rile hermeneutice viitoare o vor încercui mai bine
i-i vor scoate la iveal i alte „puteri”. Mai departe ne propunem s re-construim,
pornind de la acela i fond filosofic, o nuan prezent , oarecum, în multe construc ii
filosofice, dar palid în cele mai multe dintre ele: nuan a afectiv a meontologiei.
III. SCHI A UNEI MEONTOLOGII AFECTIVE

Orice afirma ie privind preeminen a unui fapt sufletesc sau chiar spiritual ce
nu este identic faptului cunoa terii („facult ii de cunoa tere” sau, în genere,
cognitivului) are drept urmare negarea, într-o oarecare m sur , a acestuia. Desigur,
în cele mai multe împrejur ri, negarea nu este întreag , ci doar par ial . De
exemplu, atunci când un psiholog înt re te ideea rostului întemeietor al afectivului
în raport cu atitudinile noastre, faptul „cognitiv”, de i recunoscut ca fiind prezent în
mecanismele afective de reglare, nu reprezint elementul de baz , fiind un simplu
adaos. Sau, atunci când un teolog cre tin vorbe te despre iubire ca fiind piatra de
temelie a vie ii omene ti dedicat ridic rii c tre „Cel aflat dincolo de toate”, el
marginalizeaz aspectul inând de cunoa tere din rela ia cu divinul. Dat fiind
totu i preeminen a, pentru noi, a cunoa terii fa de tr ire (tr irea afectiv ) –
acceptat de cele mai multe ori automat, f
poticniri –, ne putem întreba dac
situa ia în care cunoa terea este covâr it sub greutatea iubirii (a afectivului) este
una „natural ”. ine aceast situa ie de firescul omului, de firea sa? Nu cumva
iubirea aceasta se converte te ea îns i în cunoa tere, atunci când pare a ocupa
întreg umanul? Cele dou – cunoa terea i iubirea – nu sunt, în ultim instan ,
unul i acela i lucru? Iat întreb ri care au structurat multe discursuri de tip
antropologic, dar mai cu seam discursul ce poate fi calificat drept „metafizic
cre tin ”. Un astfel de discurs încearc i Mircea Vulc nescu în câteva dintre
lucr rile i conferin ele sale, în discu iile consemnate în jurnale etc.
Termenul de „metafizic cre tin ” este problematic; neîn elegerea optim a
semanticii sale, disconfortul intelectual ce înso te neîn elegerea, dificultatea
prizei fa de „realul” desemnat, pe care o resim im atunci când încerc m s -l
gândim, vin, toate, din „aporetica” ce-l înconjoar , dat fiind faptul c el pare a pune
la un loc doi termeni incompatibili: „metafizic ” i „cre tin”. Termenul în cauz
pare a produce o contextualizare ilicit a metafizicii; de altminteri, orice
16

Dintre to i cei care s-au apropiat de opera lui Mircea Vulc nescu se deta eaz prof. Marin
Diaconu, care a îngrijit cea mai mare parte a edi iilor cu scrieri vulc nesciene ap rute dup ’90 i care
a publicat lucrarea Mircea Vulc nescu – profil spiritual, Bucure ti, Editura Eminescu, 2001.
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contextualizare a sa, fie religioas , fie etnic , fie de alt natur , î i asum un risc:
neconformitatea cu „norma” metafizicii, c ci metafizica apare ca un exerci iu
universal întemeiat în îns i „natura” uman .
Metafizica (meta ta physika)17, potrivit tradi iei grece ti (instituit în ordine
conceptual de Aristotel, iar în ordine terminologic de Andronikos din Rhodos),
reprezint „filosofia prim ”, disciplin ce are ca obiect transcendentul, ceea ce
dep
te lumea aceasta, fiindu-i, totodat , temeiul. Termenul „cre tin” poate avea
dou în elesuri; a) adeptul înv turii transmise de Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu-Tat l; b) tr itorul întru aceast înv tur , cel care nu ader formal la
înv tura cre tin , ci face din ea îndreptar fundamental al vie ii proprii, a ezând în
centrul credin ei sale Dumnezeul-Treime.
Acum, pornind de la în elesurile directe ale cuvintelor care îl compun, am putea
gândi semnifica ia termenului „metafizic cre tin ”. În elegem prin acesta filosofia
prim care-L identific pe Cel de dincolo de aceast lume cu Dumnezeu-Treime.
Identificarea nu este o opera ie automat , ci mediat argumentativ. A adar, avem de-a
face cu un demers prin care se argumenteaz trei idei: 1) existen a transcendentului;
2) diferen a „ontologic ” dintre perfec iunea transcendentului i relativitatea lumii i a
celor din lume; aceasta implic i rostul întemeietor al celui dintâi în raport cu lumea;
3) transcendentul întemeietor este Dumnezeu-Treime. Este implicat într-un astfel de
demers pre-judecata despre putin a de a argumenta cele trei idei, ceea ce înseamn c
pre-judecata în cauz are mai degrab un rost metodologic.
Se reg se te aceast schem de discurs în textele lui Mircea Vulc nescu?
Poate fi el socotit, pornind de la rezultatele cercet rii operei sale, un metafizician
cre tin sau, cel pu in, un metafizician al faptului religios, a a cum, de altfel, a fost
evaluat de unii dintre foarte pu inii interpre i ai s i?18 Pentru a r spunde, trebuie s
adâncim înc analiza conceptului metafizicii cre tine; c ci, deocamdat , nu avem
decât o delimitare strict terminologic a sa.
Problema metafizicii cre tine nu este nou , nici superficial pentru
spiritualitatea european , în care se încadreaz i spiritualitatea româneasc , nici
or de rezolvat. Ea este legat de alte câteva probleme iscate de discu iile cre tine
sau filosofice din anumite perioade, fie dinspre filosofie – de care apar ine,
tradi ional, metafizica –, fie dinspre teologie – care pretinde c religia este dincolo
de metafizic , sarcinile sale fiind de alt natur decât cele metafizice, i, desigur,
mai înalte decât acestea –, fie dinspre amândou odat , a a cum se tot întâmpl de
la începutul modernit ii încoace. Totu i, nu trebuie redimensionat aceast
problem ca i cum spa iul ocupat acum de ea ar fi prea mic. Sunt, este drept,
17

A se vedea Gh. Vl du escu, O Enciclopedie a filosofiei grece ti, Bucure ti, Editura Paideia,
2001; art. „Metafizic ”, p. 370–371.
18
Cf. Marin Diaconu, Cuvânt înainte la vol. Mircea Vulc nescu, Logos i eros, Bucure ti,
Editura Paideia, 1991.
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momente când cultura european ascute aceast problem , iar reac iile oamenilor
tind c tre un maximum; aceasta pare a fi acum situa ia, când în mediile politice
europene înc se dezbate chestiunea introducerii, în Constitu ia european , a unui
enun care s men ioneze tradi ia cre tin a Europei. Exist , desigur, i momente
când oamenii r mân deta i fa de acutizarea acestei probleme, fie pentru c ea
este formulat indirect, fie pentru c este formulat pe temeiuri ce au valabilitate
doar în spa iul filosofiei, un spa iu care prin natura sa este mai dep rtat fa de
con tiin a comun , interfa a noastr în actul comunic rii sociale.
În ce const , de fapt, problema metafizicii cre tine? Mai întâi, cum spuneam
mai sus, în aparenta incompatibilitate dintre termenii „metafizic ” i „cre tin”.
Metafizica este o disciplin filosofic ; prin urmare, soarta ei este legat de cea a
filosofiei. Aceasta din urm a ap rut într-o anumit conjunctur spiritual înaintea
revel rii înv turii cristice, a a încât, chiar dac „istoria” filosofiei ( i, implicit, a
metafizicii) se leag la un moment dat de anumite semnifica ii cre tine, ea îi r mâne
în bun m sur exterioar cre tinismului. În plus, acesta nu este o filosofie, ci un
mod de via inspirat de înv tura cristic , a ezat într-o form pe care omul s o
priceap în îns i revela ia supranatural , în Întruparea Domnului. Metafizica are o
tradi ie precre tin , care îi predetermin , într-o oarecare m sur , drumul propriu i
dup împ mântenirea cre tinismului. Singura ans de „salvare” a metafizicii ar
consta – gândesc unii – în recunoa terea faptului c omul a avut nevoie de o preg tire
întru în elegerea revela iei supranaturale, iar metafizica ar fi tocmai instrumentul
acestei preg tiri.19 Pe de alt parte, chiar împ mântenit, cre tinismul (mai bine-zis,
doctrina cre tin ) nu se impune automat con tiin ei i fiin ei oamenilor, a a încât
ace tia au nevoie de un fel de propedeutic pentru a în elege actul evangheliz rii;
metafizica ar fi, astfel, un act de preg tire a în elegerii unei înv turi care, odat
acceptat , face inutil instrumentul preg titor; sau, poate, un act de preevanghelizare.
Nu cred c astfel de evalu ri „salveaz ” metafizica; de altfel, nici înv tura
cre tin nu are prea mult de câ tigat, c ci ea s-ar vedea neputincioas prin sine îns i
în misiunea sa, fiind condi ionat de alte fapte spirituale, de metafizic , în cazul
nostru. Mai bine ar fi dac am putea în elege adev rata misiune pe care trebuie s o
îndeplinesc aceste fapte spirituale – metafizica i înv tura cristic – pentru a sesiza
apoi dac ele pot sta al turi, într-un tot care s le uneasc f a le desfiin a.
Metafizica, reconstruind transcendentul-temei al lumii, ne propune un discurs
despre ceva ce nu apare ca atare în experien a noastr . Aceast reconstruc ie este
îns posibil numai atunci când cel ce opereaz astfel î i în elege i î i recunoa te
necunoa terea: precum Socrate, care sus inea c el nu pretinde c tie ce nu tie.
Metafizica, reconstruind absolutul, se concentreaz în acest gând al recunoa terii
19

Exist o întreag literatur dedicat acestei probleme, în toate mediile spiritual-cre tine din
Europa evului cre tin. Iat i dou exemple: S. Kierkegaard, râme filosofice; V. Soloviov, Drama
vie ii lui Platon.
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necunoa terii. Cre tinismul este o religie. Ca orice religie, el ne propune un model
al tr irii ce are ca obiect Divinitatea; tr irea (originar ) deschide posibilitatea
retr irii, prin s rb toare, a revela iei transcendentului (chiar dac nu toate religiile
sunt religii revelate, fiecare are o leg tur natural cu revela ia). Cre tinismul se
deosebe te de celelalte religii prin faptul c revela ia are i sensul recunoa terii de
tre om a unei misiuni proprii în planul de mântuire a lumii. Ceea ce înseamn ,
cum Mircea Vulc nescu însu i spune, c omul nu este numai de „aici”, ci i de
„dincolo”. 20 Cre tinismul const , în ultim instan , în în elegerea de c tre om a
misiunii sale în acest plan de mântuire a lumii; de aici, practicarea binelui, râvna
tre mântuire, ridicarea privirii c tre cer etc. nu în vederea cunoa terii Divinit ii,
ci în scopul recunoa terii de sine prin Dumnezeu-Treime.
adar, pe de o parte, recunoa terea necunoa terii (metafizica); pe de alta,
recunoa terea de sine, dar nu prin sine, ci prin Cel lalt în eles treimic
(cre tinismul). Este manifest vreun conflict între aceste dou idei? Am putea vedea
doar o subordonare a celei dintâi fa de cea de-a doua; cu toate c mai îndrept it
ar fi men inerea fiec reia în propria identitate; o identitate care nu le separ în mod
absolut, ci le poate pune la un loc: recunoa terea de sine prin recunoa terea
necunoa terii. Metafizica se arat , astfel, ca o cale veritabil (nu un simplu
instrument, cum ne ap rea mai devreme, o ustensil bun de aruncat dup ce i-a
cut treaba i s-a uzat), poate chiar calea privilegiat , pentru înf ptuirea ideii
cre tine; recunoa terea necunoa terii este una dintre modalit ile autentice ale
recunoa terii de sine; desigur, în spa iul cre tinismului, doar dac metafizica
lucreaz cu con inuturile acestuia. Raportul dintre metafizic i cre tinism ar fi mai
degrab unul de identitate par ial : termenii au o zon comun , dar fiecare se
întinde i asupra unui spa iu ce nu apar ine celuilalt. Important pentru noi este
faptul c metafizica i înv tura cre tin nu sunt termeni antinomici.
Un astfel de raport de identitate par ial între cei doi termeni apare i la Mircea
Vulc nescu. Mai cu seam într-o conferin din 1940, Cre tinul în lumea modern ,
publicat pentru prima oar în „Prodromos” (februarie 1967)21, pornind de la o astfel
de în elegere a metafizicii cre tine, el construie te în modelul acesteia un discurs
interesat în primul rând nu de chestiuni metafilosofice, ci de problema modului de
via cre tin într-o lume care pare a nu îng dui „conven iile” cre tine, anume în
lumea modern (ale c rei temeiuri sunt prelungite în contemporaneitate). Discursul
lui Mircea Vulc nescu trece în condi ia unei schi e de meontologie afectiv , c ci
autorul îl are în vedere, în ultim instan , pe Cel care nu poate fi dat, autentic, decât
20

„Oricât ar fi de ancorat în lumea de aci, în aparen , cre tinul e un om cu un picior deja în afara
acestei lumi. Lumea aceasta v zut , lumea de aci, nu e lumea lui adev rat . Ci lumea lui e dincolo de
aceasta.” – M. Vulc nescu, Cre tinul în lumea modern , în vol. Logos i eros, ed. cit., p. 53.
21
Cf. Marin Diaconu, Not privitoare la edi ie, în vol. Mircea Vulc nescu, Logos i eros. A se
vedea, pentru felul în care în elege Mircea Vulc nescu „metafizica cre tin ”, i Logos i eros în
metafizica cre tin , în vol. cit.
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ca obiect al iubirii; reconstruc ia metafizic prin care încerc m „prinderea” Lui nu
poate lucra „pozitiv”; folosindu-ne de facultatea cunoa terii pozitive, îl vom corupe,
fiindc El nu e ceva semnificativ din acest punct de vedere – într-o astfel de aflare, El
ar fi devenit obiectul unei „teologii ra ionale”, în termenii lui Kant – a a încât singura
cale pe care El în el însu i poate veni este aceea a iubirii (o cale non-cognitiv , cel
pu in în „principiul” s u); totu i, reconstruc ia acestei veniri, de fapt, a modalit ii în
care ea se desf oar pentru om, devine sarcina unei metafizici.
Planul conferin ei amintite mai devreme cuprinde trei segmente: a) stabilirea
în elesurilor termenului „cre tin”; b) punerea în lumin a ideii de „lume modern ”;
c) raportarea acesteia la „vremea actual ”, dezv luirea leg turilor dintre cre tin tate
i lumea de azi.22 Din aceste trei segmente este alc tuit i schi a unei meontologii
afective, ce reprezint modelul „ultim” de filosofare la care particip discursul lui
Mircea Vulc nescu din conferin a amintit .
Pentru primul segment, sensul fundamental este gândit de autor în analogie
cu sensul cuprins în enun ul lui Augustin: „Iube te pe Dumnezeu i f ce vrei!”.
Enun ul d seam de faptul c omul are ca rost al s u iubirea fa de Dumnezeu
(apoi, prin deriva ie, iubirea semenului, socote te Vulc nescu). Printr-o astfel de
iubire, omul se împline te, adic devine deplin liber. În libertatea sa care se
exprim i ca putin de a gre i, el alege s -l iubeasc pe Dumnezeu, pe Cel care
este dincolo de sinele omului, care este „o prezen absolut atotputernic ,
pretutindenea de fa , tiutoare i lucr toare, de care ne sim im atârna i ca f ptura
de creator, a c rui fiin e pentru noi norm , lege de purtare, fiindc în ea
recunoa tem nu numai realizarea deplin a fiin ei noastre la statul maxim spre care
putem n zui; dar i deplin tatea tuturor perfec iunilor pe care ni le putem închipui
în vreun fel oarecare”23. Cre tinul, socote te Mircea Vulc nescu, nu prive te spre
Dumnezeu ca spre o fiin cople itoare în atotputernicia sa, ci, prin iubire, ca spre o
instan salvatoare, care a intrat în limitele condi iei umane pentru a-l elibera pe om
de r u i pentru a-l trage la sine. C ci omul, aruncat în aceast lume, sufer , iar
suferin a nu trebuie s înlocuiasc adev ratul „destin” al omului.
Reg sim în acest demers despre „omul cre tin” pozi ia privilegiat a iubirii în
încercarea omului de a se salva, de a- i dep i limitele „naturale”; dar demersul
este unul de cunoa tere, desigur. El indic drumul potrivit salv rii omului – este
vorba despre iubirea fa de Dumnezeu – i se arat ca o cale de „ra ionalizare” a
sentimentului salv rii. Întrucât salvarea îl scoate pe om din sine i îl îndreapt c tre
transcendent, demersul cap
însu irile unei metafizici; deoarece transcendentul
este Dumnezeu-Treime, aceast metafizic este una cre tin .
În orizontul acestui model de filosofare lucreaz Mircea Vulc nescu i atunci
când pune în lumin ideea de „lume modern ” i o raporteaz pe aceasta la „vremea
22
23

Cf. Cre tinul în lumea modern , ed. cit., p. 44.
Ibidem, p. 48.
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noastr ”. Lumea modern are dou caracteristici, unul teoretic, altul practic:
„Caracterul s u teoretic este vedenia universului sf râmat, scoaterea lui din mâna lui
Dumnezeu. Caracterul s u practic este îndumnezeirea omului”24. Descrierea lumii
moderne ce urmeaz stabilirii celor dou caracteristici principale ale sale nu difer
prea mult de orice descriere angajat într-un fel de orizont al „timpului cascad ”, cum
ar spune Lucian Blaga. Istoricismul iese acum la iveal ; ca atare, tot ce a fost înaintea
evului modern a fost bun, iar ceea ce a adus „lumea modern ” nu este în acord cu
omul însu i, cu pozi ia sa în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Acest tip de discurs
este prezent în multe medii culturale „moderne”; am putea spune c lumea modern se
prive te pe sine critic, dac nu am recunoa te în sus in torii unui asemenea demers pe
nostalgicii unui ev al interioriz rii, al dorin ei de lini te interioar satisf cut doar prin
posibilitatea vie de a te întoarce la tine însu i. Cei mai mul i dintre cei ce risc un
asemenea discurs au fost „persoane publice”, c rora spa iul privat li s-a îngustat
continuu, ei devenind astfel un fel de „activi ti” ai valorilor în vigoare, ceea ce
exprim o contradic ie fa de voca ia lor, de chemarea lor sufleteasc .
Lumea modern nu este mai prejos decât cea medieval , de fapt; este la fel ca
aceasta din perspectiva iconomiei. Nu avem o înaintare sau o pierdere de teren decât
dac privim chestiunea prin prejudec ile istorismului (asumate, în bun m sur , i
de Mircea Vulc nescu, atunci când descrie lumea modern ). Cred c în acest loc este
binevenit trimiterea c tre cea mai consistent critic a istorismului, anume c tre A
doua considera ie inoportun a lui Nietzsche. i cred c nu ar fi lipsit de interes dac
ne-am gândi, în sensul de a ne l muri în privin a rostului istoric al mântuirii, la De
civitate Dei (Despre Cetatea lui Dumnezeu) a lui Augustin i la coala cre tinismului
a lui Kierkegaard; i, de ce nu, la lucr rile lui Dumitru St niloae, neistoriste, dar
lucide întru l murirea problemei locului nostru în veac. Luciditatea în surplus nu
stric niciodat , a a cum stric , de obicei, alte surplusuri.
Schimb rile din modul de via al omului aduse de modernitate sunt la
suprafa a acestui mod. 25 Îns i secularizarea modern nu valoreaz decât ca un fel
de trecere a ierbii de la verdele pur al prim verii c tre verdele copt al verii târzii.
urmeze stingerea tomnatic în maro a iubirii cre tine? Numai un „istorist” ar
continua în acest fel.
Desigur, potrivit lui Mircea Vulc nescu, „vremea actual ” este asemenea
epocii moderne; ea a pierdut „în elegerea sensului real al suferin ei”, socote te
conferen iarul nostru. Ea se deosebe te totu i de epoca precedent prin „intensitatea
aspira iei ei totalitare”, c ci „democra ia social ”, crea ia acestei lumi, reprezint
24

Ibidem, p. 57.
A se vedea descrierea pe care Mircea Vulc nescu o face acestui mod în Con inutul ideii de
lume cre tin . În context, autorul vorbe te despre o „r sturnare” a felului uman de a exista. Omul
modern schimb contempla ia cu ac iunea, prefer s tr iasc într-o societate atomist , nu într-o
comunitate spiritual i se risipe te în fapt .
25
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„prima luare de cuno tin a alunec rii organiz rii colective democratice în direc ia
totalitar ”26. În esen a sa, vremea actual continu epoca modern , c ci dominantele
acesteia din urm , mai cu seam primatul faptei i ra ionalizarea ei, amestecul omului
în planul mântuirii puse la cale de Dumnezeu, se reg sesc în contemporaneitate.
Care ar fi atitudinea fireasc a cre tinului fa de aceast lume? Desigur,
„lep darea” de ea. Oricum, vremea în care autorul tr ie te este una de încercare.
Gândul omului trebuie s se îndrepte neîncetat c tre Cel ce l-a pus în rost, deoarece
el, omul, nu este din „lumea aceasta”.
Nu cred c Mircea Vulc nescu aduce ceva nou în privin a descrierii modului
de via modern, a lumii moderne, în genere, i nici în privin a inser iei vie ii
cre tine (în genere, religioase) în aceasta, dac -i compar m descrierea cu cea
apar inând altor recunosc tori ai con inutului modului cre tin de a fi, în genere, al
modului religios. Filosoful nostru este original îns în privin a felului în care
reconstruie te discursul: aparent teologic, discursul trece, de fapt, în condi ia unei
meontologii afective. Originalitatea sa în aceasta const . Tocmai printr-o astfel de
mi care el se îndep rteaz i de alte discursuri apar inând aceleia i zone: m
gândesc în primul rând la metafizica cre tin a lui N. Berdiaev.
Dac ar fi r mas la o ra ionalizare a schimb rilor din veac, constatând
degradarea în timp a râvnei omului c tre mântuire, Mircea Vulc nescu ar fi ajuns,
poate f s vrea, în locul în care se afl orice modern lucid, „critic” fa de sine i
fa de epoca sa. El î i propune, e drept, s fie „lucid”, s sesizeze la rece toate
derile omului modern i s z reasc , apoi, prin încerc rile la care omul
contemporan este supus, rostul unui nou destin, unul care s -l apropie pe om de
con tiin a rostului s u în planul divin de mântuire. Numai c în aceast mi care a
sa, el prinde, la un moment dat, traiectoria unei meontologii. Discursul despre
existen a epocii moderne se preschimb într-un demers prin care cap
chipul
„nimicului”, prin compara ie cu lucrurile acestei lumi, însu i Dumnezeu; i,
totodat , îns i „legea” uman : libertatea, „putin a de a gre i” (în termenii s i). Cel
ce adulmec orizontul acesta înalt în care nimicul devine ceva este iubitorul de
Dumnezeu; esen a acestui experiment este iubirea fa de Dumnezeu. Desigur,
metafizicianul Mircea Vulc nescu teologizeaz ; dar el tie c ceea ce spune trebuie
„ra ionalizat”, adic a ezat în forme comunicabile, în forme logice valabile pentru
orice fiin ra ional . Ceea ce comunic el este, înainte de toate, ideea c doar cel
ce-l iube te pe Dumnezeu, prin propria sa hot râre, se mântuie te. Tema „final ” a
demersului este aceea a iubirii celui ce nu e nimic în compara ie cu orice lucru al
acestei lumi i cu lumea îns i. Iar izvorul acestei iubiri este el însu i nimic fa de
lucruri: este putin a omului de a gre i, libertatea. Termenii fundamentali ai acestei
meontologii afective sunt Dumnezeu i omul, libertatea i iubirea.
Putem deslu i, de asemenea, i sensurile unei meontologii teologice, oarecum
comun în formula sa: lumea aceasta nu este „nimic”; ea nu valoreaz prin sine, ci
26

Ibidem, p. 67.
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doar prin Creatorul ei; de aceea ea trebuie „p sit ”. Aceast din urm formul
meontologic este, uneori, dominant în discursul lui M. Vulc nescu i de aceea nu
o putem nesocoti. Totu i, termenii pe care ea se sprijin sunt cei pe care i-am g sit
fundamentali pentru meontologia afectiv . Meontologia teologic se pierde în cea
afectiv , iar discursul î i înt re te, astfel, unitatea.
Câteva dintre sensurile acestei meontologii afective ar putea fi formulate
astfel: a) lep darea de lumea aceasta trebuie s se întâmple ca i cum, cu toat
eviden a sa, ea nu ar avea realitate plin ; lumea aceasta este nimicul, numai c ,
atâta vreme cât îi suntem locuitori, nu îi sim im aparen a, c ci ea ne solicit
„ra ional”; am putea totu i sim i, tr i, ne-fiin a lumii, poate nimicul ei; b) libertatea
noastr nu este decât nimicul: dar nimicul „cel mai de pre al fiin ei noastre”; ea
const în putin a de a gre i, dar, totodat , în putin a de a-l iubi pe Dumnezeu;
sensul ei ultim, salvator pentru om, este tocmai iubirea fa de Dumnezeu;
c) „lumea” care îl va mântui pe om nu este în veac, în vreme, ci în eternitate, întru
Dumnezeu; calea mântuirii este iubirea; totu i, prin aceast iubire nu p sim
lumea aceasta, ci locuim mai omene te în ea; într-un fel, ea este ne-fiin a (ceea-cenu-este) pentru cel ce tie c mântuirea sa nu este posibil în ea, ci într-o alt lume;
pe de alt parte, „lumea aceea” este nimicul fa de aceast lume care este ceva,
care ne cuprinde, la durerile c reia particip m i pe care nu o putem vedea a ezat
în rostul ei decât iubindu-l pe Dumnezeu cu riscul de a ne pierde de tot de ea.
Mircea Vulc nescu valorizeaz ne-fiin a acestei lumi: fiin a, ceea-ce-este cu
adev rat, nu este ea i nici în ea. Dar ceea-ce-este, în m sura în care cap
semnifica ia potrivit pentru noi, nu reprezint un concept, o abstrac ie, un produs
al min ii noastre, ci este „obiect” al iubirii. În afara iubirii, fiin a aceasta este
ne-fiin a. Dumnezeu nu poate fi conceput decât ca un simplu „negativ”, c ci mintea
noastr lucreaz prin compara ie cu obiectul ei obi nuit, datul, positum-ul. Iubirea
îl salveaz pe om: aceasta spune orice formul teologic cre tin i orice metafizic
cre tin . Iubirea îl salveaz pe Dumnezeu însu i: aceasta spune meontologia
afectiv a lui Mircea Vulc nescu. F
iubirea omului, Dumnezeu este „nimicul”:
ceva gândit f
corespondent în orizontul datului, adic al lumii acesteia sau al
altei lumi; ens rationis („concept vid f
obiect”), cu un termen kantian. Prin
iubirea omului, Dumnezeu apare ca fiin a îns i, iar lumea aceasta, ca aparen a
unui mediu în care omul nu- i poate exersa esen a – libertatea – i nu- i poate g si
mântuirea. Ideile acestea alc tuiesc schi a unei meontologii afective. Dezvoltarea
lor putea conduce c tre un alt model de filosofare, poate chiar c tre o metafizic
cre tin în ton clasic. Nedezvoltate îns , îns ilate i nevalorizate pân la cap t,
pân la o form sistematic , ele se pot aduna în schi a unei meontologii afective,
ale c rei sensuri au fost reconstruite în acest scurt studiu.

