FORMA FILOSOFICĂ A TEORIEI DATULUI RECESIV
VIOREL CERNICA

1. INTRODUCERE
POSIBILITATEA UNEI PERSPECTIVE FILOSOFICE ASUPRA „DATULUI”

Filosofia, în oricare dintre reconstrucţiile sale, are drept act originar o uimire
trecută în forma unei interogaţii, o întrebare despre „lucruri” diverse, sub aspectul
fiinţei lor, adică al simplului fapt că sunt date. Filosofia presupune însă şi o cale, o
metodă de trecere a conştiinţei în alt regim funcţional decât cel „natural”. Aşa
încât, conştiinţa filosofică nu ia ca de la sine înţelese „lucrurile date”. Ea zăboveşte
în întrebarea despre temeiul fiinţării lor, suspendă judecata de evidenţă şi
obiectivitate asupra acestor fapte, supunându-le interogaţiei. Faptul de a fi „dat”, de
a avea evidenţă şi obiectivitate, reprezintă certitudine numai pentru o conştiinţă
nepoziţionată „critic” şi nereflexivă, obişnuită până la automatism cu separarea sa
de „lucruri” şi fermă în certitudinea evidenţei privind existenţa acestora. Datorită
credinţei că prin suspendarea judecăţii de evidenţă şi obiectivitate a lucrurilor,
„lumea”, „lucrul”, „datul” ar fi re-construite după măsura subiectului, devenind
astfel subiective, trădându-şi propria calitate de „fapte obiective”, unii filosofi
caută dovezi ale ei, pentru a fi justificat, pe temeiul astfel creat, orice act omenesc
(cunoaştere, creaţie etc.). Dar a căuta dovezi pentru ceva înseamnă a re-construi
acel ceva; în cazul nostru, a căuta dovezi ale judecăţii privind evidenţa şi
obiectivitatea „lucrului” înseamnă a reconstrui lucrul însuşi; şi, cumva, tocmai
dintr-un astfel de motiv demersul în cauză reprezintă filosofie.
În privinţă filosofică, datul poate sta în două poziţii: este de la bun început
determinat, fiind ceva anume, de exemplu: conştiinţă, fiinţă, substanţă, spirit,
materie etc., sau este dat şi atât, primind determinări, dar într-un moment ulterior
simplei afirmaţii privind „existenţa” sa. Ambele variante de reconstrucţie a datului
sunt prezente în istoria filosofiei; ele pot fi regăsite, de asemenea, în filosofia
românească. În spaţiul acesteia din urmă există o reconstrucţie oarecum
privilegiată, în sensul că ea cuprinde o veritabilă teorie a datului şi, în plus, pune la
punct o metodă potrivită ideii că „datul ca atare” constituie un fel de arché: este
vorba despre filosofia lui Mircea Florian1.
1

A se vedea: Mircea Florian, Problema datului, în vol. Reconstrucţie filosofică, Bucureşti,
Editura Casa Şcoalelor, 1943; Directivele unei filosofii autonome, în vol. cit. (Aceste două texte au

12

Studii de istorie a filosofiei româneşti, VI

Pentru a vorbi despre această filosofie, trebuie deschis un orizont tematic potrivit
pre-luării categoriei datului. Printr-o asemenea operaţie, convenţiile (regulile) de
gândire a datului pe care le formulează Florian vor fi depăşite, dar numai în sensul de a
lămuri însăşi problema pe care filosoful o formulează în privinţa datului. Filosofia,
chiar şi atunci când porneşte de la „dat” în sens de mulţime a faptelor „lumii externe”,
prelucrează datul, aşezându-l în centrul interesului său de a reconstrui lumea, omul etc.;
ea nu se blochează în datul ca dat, căci demersul ei tinde către cel care se arată pe sine
ca sine însuşi, către fenomen. De aceea filosofia este o „fenomenologie”, dar într-un
sens foarte larg, nu în acela al tehnicii de filosofare bazat pe reducţia transcendentală
(Husserl). O asemenea fenomenologie (rostire despre fenomen) constituie o veritabilă
condiţie a filosofării. La fenomen se ajunge însă prin prelucrarea datului (positum). În
plus, fenomenul, deşi prefigurat în dat, nu este ca atare decât prin el însuşi şi doar
pentru o conştiinţă în stare să se poziţioneze potrivit arătării de sine ca fenomen. Cum
această conştiinţă şi fenomenul însuşi nu sunt ele însele „date” ca atare, pentru „datul
ca dat”, întrucât el intră într-o „evoluţie” către fenomen, prin conştiinţa filosofică,
dobândeşte semnificaţie nimicul. De aceea filosofia este, originar, nu doar o
„fenomenologie”, ci şi o „meontologie” (rostire despre nimic). Într-un fel, conceptele
de dat, fenomen, nimic sunt categorii originare în privinţa reconstrucţiei filosofice2.
IDEILE FONDATOARE ALE TEORIEI DATULUI

Într-o scurtă lucrare cu titlul Problema datului, publicată în volumul
Reconstrucţie filosofică (1943), dar redactată cu mult timp înainte (1925), Mircea
Florian a cercetat sistematic conceptul de dat. Din cercetarea în cauză a rezultat nu
doar o definiţie a datului, ci şi un scenariu de analiză a acestuia şi, de asemenea,
câteva probleme care pot fi investigate în continuarea dobândirii unor rezultate
privind datul. De altfel, Florian şi-a deschis orizontul de construcţie filosofică în
aşa fel încât conceptul datului să fie continuu semnificativ, chiar dacă în multe
contexte ale operei sale nu este vorba direct despre problema acestuia.
În demersurile sale asupra datului, Mircea Florian angajează problematica
diferenţei dintre filosofie şi ştiinţă, fiindcă, socoteşte el, pe de o parte, ambele sunt căi
de cunoaştere şi au de-a face cu datul, iar pe de altă parte, fiecare consideră datul într-o
modalitate proprie. Filosofia lucrează cu datul nemijlocit, pe care îl afirmă şi, apoi, îl
reconstruieşte în diferite configuraţii. Ştiinţa, în schimb, se ocupă de la bun început de
un dat mijlocit, recuperând determinaţii posibile ale acestuia. Problematica diferenţei
dintre filosofie şi ştiinţă are, în opera vizată, o semnificaţie metodologică: ea poate
întări diferenţa dintre datul nemijlocit (al filosofiei) şi cel mijlocit (al ştiinţei).
fost republicate şi în Mircea Florian, Opere alese, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006.)
Idem, Cunoaştere şi existenţă, Bucureşti, Editura Societatea Română de Filosofie, 1939.
2
A se vedea, pentru aceste probleme, şi lucrarea proprie Fenomenul şi nimicul. Proiectul
fenomenologic – concept şi aplicaţii, Bucureşti, Editura Paideia, 2005.
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Într-un fel sau altul, orice reconstrucţie filosofică are de-a face cu problema
datului, susţine Florian. Mai mult, în perioada modernă conceptul datului a
condiţionat anumite reconstrucţii filosofice. Kant, de exemplu, „recunoaşte
necesitatea de a primi ca factor iniţial al cunoaşterii datul, care este la el mai adesea
«senzaţia» şi uneori, destul de contradictoriu, chiar obiectul”3. Pentru filosoful
român, în schimb, datul este neutral. Aceasta înseamnă că datul nu are de la bun
început o anumită „condiţie”, o predeterminare, o însuşire proprie în afara celei
care se confunda cu însuşi faptul său de a fi: de a fi dat; el este, pur şi simplu, ceeace-este: adică este dat. Abia preluat ulterior, prin filosofie sau ştiinţă, pentru a fi
cercetat, el capătă chip, determinare, însuşiri care îl contextualizează, un sens, un
mod determinat de a fi; dar această ipostază a sa este ulterioară simplului fapt că el
doar este (datul este, şi nimic mai mult). Şi tocmai pentru a distinge datul acesta,
lipsit de orice determinare, de datul secund (de care se ocupă ştiinţa, de exemplu),
Mircea Florian îi spune celui dintâi: „dat nemijlocit”, „dat în genere”, „datul ca
atare”; desigur, celuilalt îi spune „dat mijlocit”, „dat determinat”.
Scenariul analizei lui Mircea Florian este alcătuit din câteva operaţii:
a) lămurirea, pe de o parte, a raportului dintre dat şi gândire şi, pe de altă parte, dintre
dat şi simţuri; b) critica filosofiilor care pornesc de la un dat determinat, interpretat;
c) construcţia unei filosofii a diferenţei dintre datul[ui] ca atare şi datul mijlocit.
Aceste trei operaţii au scopul de a pune într-o înţelegere suficientă conceptul datului.
Nu este vorba, aşadar, de la început, despre o reconstrucţie ca atare, cât despre o
încercare de construcţie indirectă. Urmărind şirul de lucrări ale sale, observăm
încercarea, niciodată socotită suficientă, de a reface acest scenariu, mai cu seamă în
primele sale două articulaţii. Cea de-a treia operaţie nu ocupă un loc anume în operă,
deşi filosoful are grijă, atunci când prezintă critic anumite puncte de vedere asupra
datului, să deschidă orizontul unei reconstrucţii a acestuia, propriu-zis filosofică.
Cred însă că operaţia de reconstrucţie a datului, în sensul unei filosofii care să aibă ca
obiect ceea-ce-este acesta, este continuu amânată; cel puţin până la Recesivitatea. În
lucrările anterioare avem de-a face numai cu o filosofie care se constit[ut]uie potrivit
scenariului de mai sus, conţinând fel de fel de observaţii asupra datului ce pot fi
adunate sub semantica unui concept, fără ca acest concept să devină tema ca atare a
demersului, căreia să-i corespundă un orizont de reconstrucţie şi care să îngăduie,
astfel, reconstrucţia altor concepte filosofice.
1. ANALIZA PRELIMINARĂ A DATULUI
RAPORTUL DAT–GÂNDIRE ŞI DAT–SIMŢURI

Ambele raporturi sunt anunţate de filosof la începutul studiului despre dat,
amintit mai devreme: „... o problemă imperioasă în filosofia contemporană e
3

Mircea Florian, Problema datului, în vol., Opere alese, p. 241.
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lămurirea raportului dintre dat şi gândire. Are gândirea facultatea de a depăşi datul,
de a-l transfigura, de a-i adăugi elemente străine lui, dar proprii gândirii? Sau din
potrivă, gândirea este doar determinarea, explicitarea, actualizarea, unui dat
individual sau mai puţin general printr-un dat mai general, aşadar, un proces
imanent datului? (...) este datul tot una cu datul empiric sau, în alţi termeni, este
«datul empiric» un simplu pleonasm?”4. Sunt, desigur, două probleme aici, însă
Florian le priveşte ca aparţinând aceluiaşi spaţiu de interogaţii privind datul,
deoarece gândirea şi senzaţia ţin de subiect (sunt, într-un mod definitoriu, ale
acestuia), spre deosebire de problema referitoare la posibila identitate a datului cu
ceva din afara subiectului cunoaşterii (cu „obiectul”). Pe de altă parte, problema
identificării datului nu epuizează interogaţia ca atare privind relaţia dintre gândire
şi dat sau pe aceea dintre simţuri şi dat. Este indiscutabil pentru Florian faptul că
lumea externă („dătătorul”) şi conştiinţa (primitorul datului) sunt „date în genere”5; ele
trebuie să fie astfel, pentru că tocmai ele constituie începutul ca atare. Datul în
genere, pe de altă parte, trebuie luat în el însuşi ca fiind începutul, el cuprinzând, ca
genul speciile sale, susţine Florian, lumea externă şi conştiinţa. Tezele pe care
acesta le susţine, în privinţa problemei anunţate, sunt veritabile principii de
construcţie filosofică, având astfel mai degrabă o semnificaţie metodologică. Datul
ca atare nu este determinat (este „neutral”); în absenţa sa, lumea externă şi
conştiinţa, ca „specii” ale sale, devin (paradoxal!) date particulare (având funcţia
de „dătător” şi „primitor”); nu poate fi angajată nicio dovadă în sprijinul datului şi
„existenţei”, ele întemeind orice gândire; filosoful trebuie să-şi asume ca început al
demersurilor sale o idee care, potrivit lui Florian, nu este o prejudecată şi nici nu
admite prejudecăţi: „avem obiecte de cunoscut, avem date”. De ce o asemenea idee
nu conţine prejudecăţi, de ce ea trebuie acceptată, neproblematic, la începutul
oricărui demers filosofic, nu constituie obiectul unei clarificări, în textul despre dat.
În plus, neutralul dat este, în fapt, „obiect de cunoştinţă”. Totuşi, de unde vine
acesta? Cum se face că tocmai el există? Asemenea întrebări, care au nutrit
filosofia de la începuturile sale istorice, nu au nicio şansă în demersul lui Florian.
Nici întrebarea, cu multă putere pusă în epocă – de ce există mai degrabă ceva
decât nimic? – nu capătă vreun sens6. Se poate ieşi însă din această încrengătură de
uimiri acceptând gândul care conduce, cumva, întregul demers, cel despre
neutralitatea originară a datului. Din această perspectivă, datul se arată într-o
ipostază strict formală, aşa încât el pretinde din capul locului o „interpretare”, iar
prin aceasta el devine „lume externă” şi „conştiinţă”. În acest sens, poate fi invocat
un context din cursul de Filosofie generală (1946–1947), unde Florian susţine,
descriindu-şi metoda sa filosofică, numită dedomenologică (dedomenon, gr. = dat),
că filosofia trebuie să aibă drept punct de plecare enunţul: „datul este dat”7.
4

Ibidem, p. 242.
Ibidem, p. 247.
6
Heidegger, Ce este metafizica?, în vol. Repere pe drumul gândirii, Bucureşti, Editura Politică,
1988. („De ce este de fapt fiinţare şi nu, mai curând, Nimic?”; p. 51.)
7
Mircea Florian, Filosofie generală, Bucureşti, Editura Garamond Internaţional, 1995, p. 220. A se
vedea şi reţinerea lui Florian de a folosi expresia dedomenon (dat), din Problema datului, ed. cit., p. 248.
5
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Ca dat pur şi simplu, acesta este nemijlocit; interpretat, el apare ca lume şi
conştiinţă. Formula de filosofare a lui Mircea Florian este, legat de aceste idei,
monismul dedomenologic. Potrivit acestuia, datul, perfect neutral, este începutul ca
atare. Apoi, prin determinare – corespunzătoare, în planul construcţiei filosofice,
unor interese teoretice şi aprecieri secundare – datul va căpăta un chip: va fi lume,
conştiinţă, apoi, sub această primară condiţionare, el poate fi şi altceva. Datul
mijlocit este întotdeauna „scos” dintr-un dat primitiv. În ordinea cunoaşterii, dat
mijlocit este noţiunea. De aici am putea accepta ideea că datul nemijlocit este ceva
ce se lasă „generalizat” la nivelul noţiunii, că este ceva de ordin sensibil; totuşi, nu
obiectul senzaţiei (ci un „dat sensibil” diferit de acesta, care, paradoxal, se arată
apoi, prin interpretare, în situaţia datelor mijlocite: senzaţie şi obiect al senzaţiei).
Faptul că datul are deja o determinare, că el nu este, deci, neutral, reprezintă una
dintre aporiile filosofiei datului a lui Mircea Florian. Aşadar, pe de o parte, datul
trebuie să fie nemijlocit, iar pe de alta el apare determinat (mijlocit); într-un text
din volumul Reconstrucţie filosofică, el apare astfel: „datul nemijlocit sau
«realitatea empirică»”8. Aşadar, datul ca atare (cel nemijlocit) nu este gândirea şi
nici obiectul gândirii. El nu se confundă nici cu simţurile, nici cu obiectul acestora,
deşi el reprezintă, aşa cum am constatat mai sus, însăşi „realitatea empirică”.
CRITICA FILOSOFIILOR CARE PORNESC DE LA UN DAT DETERMINAT

Una dintre neîmplinirile filosofiei, socoteşte gânditorul român, este aceea că
multe dintre filosofiile epocilor trecute şi ale celei contemporane pornesc de la un
dat mijlocit. În lucrările anterioare Recesivităţii, el identifică modelele de filosofie,
curentele filosofice, concepţiile dominante în orizontul filosofic al unei epoci cu
reconstrucţii ale datului mijlocit. În genere, două sunt variantele de interpretare
(determinare) a datului. Acesta apare ori ca fiind din afara lumii (transcendent), ori
ca aparţinând acesteia (imanent); iar dacă este transcendent, atunci fie ţine de
subiect, în sensul că acesta, prin conştiinţa sa – raportându-se la transcendent –,
constituie experienţa şi, în acest fel, instituie însăşi realitatea sensibilă (lumea), fie
ţine de obiect (lume), în sensul că temeiul său (datul însuşi) este ceva de dincolo de
conştiinţă, de physis, fiind meta-fizic. Prima dihotomie, aşadar, pune în evidenţă
două tipuri de concepţii filosofice, pe care Florian le are în vedere pentru a le
prezenta critic şi a-şi proiecta propria sa teorie asupra datului9. Din a doua
dihotomie, aceea legată de explicaţia transcendentă, urmează, de asemenea, două
variante, pe care Mircea Florian le numeşte cu termeni care denumesc discipline
8

Idem, Directivele unei filosofii autonome, în vol. Opere alese, p. 260.
„Două sunt modalităţile de raportare explicativă: 1) principiile explicative stau în afară de
această lume – explicaţia transcendentă a lumii şi a vieţii; 2) principiile explicative sunt chiar în
această lume – explicaţia imanentă sau pozitivă (nu pozitivistă, care e o limitare şi o opoziţie).
Aceasta e marea antinomie ce domină întreaga cugetare occidentală.” Ibidem.
9
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filosofice; este vorba despre metafizică, pentru care datumul, ca realitate empirică,
este explicat prin recurs la o realitate superioară acesteia (substanţă primă, esenţă
etc.), şi despre teoria cunoştinţei, pentru care principiile explicative ale datumului
sunt înseşi legile conştiinţei (în unele contexte, ale spiritului).
Se iveşte acum o problemă, care pare a se restrânge la semnificaţia unor
termeni – este cazul „metafizicii” şi „teoriei cunoştinţei” –, dar care acoperă, de
fapt, o arie mult mai largă, fiind vorba despre felul în care cele două discipline
tradiţionale erau practicate în prima parte a secolului al XX-lea. În ce situaţie se
aflau, în primele decenii ale acelui secol, cele două discipline filosofice?
Metafizica, prin proiectul fenomenologic pur, husserlian, şi prin cel existenţial,
heideggerian, îşi construia argumente împotrivă-i: i se prescria, metafizicii, un
drum care nu mai coincidea cu calea firească a gândirii (cale bătută, potrivit lui
Husserl, sau doar proiectată, potrivit lui Heidegger, de către greci, mai cu seamă de
filosofii presocratici). Teoria cunoaşterii, pe de altă parte, marcată în modul cel mai
adânc de două experienţe care păreau divergent orientate, anume filosofia
matematicii (ea însăşi pe punctul de a trece în două formule aparent contradictorii:
filosofie analitică şi filosofie continentală) şi filosofia de orientare neokantiană,
ocupată de „fenomenul” cunoaşterii în sens larg, dar tinzând tot mai mult, prin
Şcoala de la Marburg, către un apriorism care să acopere „experienţele” umane
lăsate în afara spaţiului Criticilor kantiene (limbaj, cultură etc.), devenea mult prea
largă, cu toate că înlăuntru-i specializările reprezentau un fenomen comun. Mircea
Florian gândeşte însă aceste două discipline în funcţie de „determinarea” sub care
se află datul în chiar debutul demersului fiecăreia. Sensul ultim al metafizicii şi
teoriei cunoştinţei, aşa cum [ele] au fost înţelese de el, îl constituie scoaterea
datului din poziţia sa firească, adică nesocotirea datului. În urmare, cele două
discipline au intrat pe o linie de evoluţie care le îndepărtează de un model al
filosofiei socotit împlinit de gânditorul nostru. „Şi metafizica şi teoria cunoştinţei
apar ca adevărate conspiraţii împotriva realităţii sensibile, pe care o reduc la un
«fenomen» sau «aparenţă», dacă nu chiar la iluzie.”10 Riscul pe care îl prezintă
lucrul în modelul celor două discipline filosofice trebuie înlăturat, aşa încât datul să
capete poziţia firească în construcţia filosofică, pretinde autorul.
Sunt însă şi alte contexte în care Florian preia „critic” alte modele ale
filosofiei moderne şi contemporane, dizolvându-le în cele trei variante de însuşire a
unor temeiuri reprezentate de datul mijlocit, variante explicative care sunt
transcendente sau imanente, cele dintâi luând forma metafizicii sau a teoriei
cunoştinţei. Un astfel de context, creat de Florian cu scopul de a exprima observaţii
critice asupra modelelor moderne şi contemporane ale metafizicii şi teoriei
cunoştinţei, este lucrarea din 1939, Cunoaştere şi existenţă. Lucrarea este însă
semnificativă şi în alt sens: este reconstruită filosofia contemporană în funcţie de
modalităţile pe care ea le privilegiază în privinţa problemei preluării „existenţei” în
10

Ibidem, p. 261.
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„cunoaştere”. Dincolo de nuanţa „realist-obiectivist-empirică” a construcţiei lui
Mircea Florian, de altfel prezentă în toate încercările sale filosofice, sesizăm efortul
de a sistematiza mulţimea de idei, probleme, soluţii, teorii, concepţii, viziuni despre
raportul dintre existenţă (însuşi datul, potrivit lui Florian) şi cunoaştere.
PROIECTUL UNEI FILOSOFII A DIFERENŢEI DINTRE DATUL CA ATARE
ŞI DATUL MIJLOCIT

Ideea despre diferenţa dintre datul nemijlocit şi datul interpretat funcţionează,
la Florian, mai degrabă formal, în sensul unei precizări regulative. De fapt, întreaga
sa construcţie filosofică, chiar şi în segmentele sale critic-istorice, trebuie
interpretată din perspectiva acestei veritabile reguli de metodă. Ideea în cauză are,
cumva, şi un statut propriu-zis „teoretic”, ilustrând anumite angajamente ontologice
ale construcţiei filosofice în care apare. În privinţa aceasta, lucrurile nu sunt suficient
de clare, dat fiind faptul că Florian deseori conduce datul nemijlocit către o anumită
interpretare a sa, susţinând, de exemplu, aşa cum am mai spus, că datul este însăşi
realitatea empirică. Metodologic, însă, ideea acestei diferenţe este funcţională de la
un capăt la altul al operei; cred că este valabilă, în acest registru, chiar şi pentru
filosofia recesivităţii, ultimul moment al operei lui Mircea Florian. Trebuie, aşadar,
să admitem această dublă perspectivă asupra ideii despre diferenţa dintre datul în
genere şi datul particularizat, acceptând, de asemenea, o preeminenţă a celei dintâi.
Pe de o parte, ideea cu rol de început pentru teoria datului se referă tocmai la poziţia
originară a datului ca atare: acesta „premerge oricărei determinări secundare”11. Dar,
pe de altă parte, se adaugă şi în aceste împrejurări o motivaţie metodologică:
particularul – în zona căruia Florian plasează şi conştiinţa, şi lumea externă – nu
poate fi lămurit altfel decât pe temeiul „postulării” datului nemijlocit. Acesta, aflat în
început – şi ca început – nu poate primi vreo dovadă; dimpotrivă, orice dovadă,
pentru orice fapt determinat, aşadar şi pentru particularele amintite, se va sprijini pe
datul nemijlocit. Ideea din urmă dezvăluie însă un aspect metodologic al demersului
despre dat: acesta, chiar gândit „fără prejudecăţi”, apare ca fiind determinat; căci,
aflându-se la început, el este ca început; desigur, mai departe, el trebuie asumat
astfel, ca „început”: originaritatea ţine ea însăşi de determinare.
Oricât de mult încearcă Florian să ferească datul în genere de orice
determinare (lăsând la o parte faptul că şi generalitatea constituie o determinare),
până la urmă acesta va fi ipostaziat empiric, deşi, raportat la intenţiile de protejare a
datului nemijlocit, foarte clare şi urmate cu acribie de autor, ceea ce se produce
constituie un paradox. „Filosofi, singurul «început» lipsit de prejudecăţi e: «avem
obiecte de cunoscut, avem date» (subl.n.)”12. Prin urmare, datul ca atare este
obiectul; dar cu ce îl cunoaştem? Fiindcă „avem” date (este vorba de subiectul
11
12

Idem, Problema datului, p. 247.
Ibidem, p. 248.
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cunoaşterii, el are „datele”), prima priză a subiectului cu datul-obiect se realizează
prin sensibilitate. Ajungem astfel la ceea ce semnalam mai devreme: pentru Mircea
Florian, datul, fie acesta gândit ca nemijlocit (şi protejat prin precizări regulative),
este, totuşi, „realitatea empirică”, altfel spus, obiectul dat simţurilor. Desigur, din
această perspectivă, construită de filosof împotriva propriilor reguli stabilite pentru
protecţia datului ca atare, acesta apare şi mai clar determinat, interpretat, fiind
identificat cu percepţia (şi reprezentarea). Noţiunea va fi, sub această condiţie a
identităţii sensibile a datului ca atare, un dat mijlocit, a cărui caracteristică esenţială
este aceea de „amplificare ipotetică” a datului nemijlocit. Noţiunea nu este decât o
amplificare ipotetică a percepţiei. Prin funcţiile sale, noţiunea stabileşte un orizont
de interpretare a datelor nemijlocite; căci „datul conchis sau mijlocit nu depăşeşte
radical datul nemijlocit”13. În plus, un dat mijlocit sau conchis poate deveni
nemijlocit (!), susţine autorul. De fapt, este vorba despre dubla poziţionare a unui
dat în funcţie de „subiect”. Astfel, lumea materială poate fi dată şi mijlocit
(generalizările asupra unor date), dar şi nemijlocit (în percepţie). La fel şi lumea
sufletească: sufletul propriu este dat nemijlocit, cel străin, desigur, mijlocit.
Observaţiile ultime se explică, aşa cum precizam, pe baza unei schimbări de
perspectivă, prin care datul ca atare îşi iese, cumva, din propriul concept, devenind
opusul său, ca „realitate empirică”. Acceptând aceasta, este de înţeles ideea lui
Florian că datul mijlocit are nevoie de noţiune, adică de un general produs de
conştiinţă. În ultimă instanţă, gândind în modelul unui empirism cu angajamente
ontologice, putem fi de acord cu faptul că „datul mijlocit, «dedus» sau «indus», nu
ne revelează calităţi, proprietăţi, absolut nouă, ci numai amplifică sau simplifică pe
cele vechi. Prin gândire nu vom ajunge niciodată la noui calităţi, ci doar la o nouă
constelaţie a celor vechi, constelaţie întovărăşită de o ipoteză”14. În şirul de idei
care alcătuiesc teoria datului, apare din nou o schimbare de perspectivă: Florian
pune la un moment dat problema relaţiei dintre suflet şi trup. De fapt, el revine şi la
conceptul datului nemijlocit, la forma sa propusă iniţial. Astfel, într-un asemenea
nou context, găsim ideea că relaţia sufletului cu trupul este un dat nemijlocit (doar
„natura” sa urmând să devină un dat mijlocit)15. Punerea în discuţie a acestei relaţii
redeschide discursul către problema datului. Totodată, însă, este vorba, ca de
fiecare dată când este pusă această problemă, şi despre o închidere a discursului în
toposul unor paradoxuri, fiindcă ceea ce i se atribuie datului originar îl
particularizează pe acesta, îl prinde în forme care nu ar trebui să-i fie proprii, în
măsura în care el şi-ar putea păstra nemijlocirea. Redeschiderea acestei probleme
readuce însă teoria datului în spaţiul regulilor de construcţie ontologică.
13

Ibidem, p. 252.
Ibidem, pp. 253–254.
15
„Ca tot ce e sufletesc, şi raportul sufletului cu propriul corp e observat nemijlocit, e dat
direct fiecăruia.” Ibidem, p. 254.
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Florian vorbeşte despre veritabile „caracteristici” ale datului nemijlocit.
Prima dintre ele este unitatea; este vorba despre un fel de unitate sintetică, în mod
necesar gândită în termeni de originaritate ontologică. Dar, de fapt, orice dat, chiar şi
cel mijlocit, reprezintă o unitas multiplex. Apoi, datul posedă o formă („configuraţie”,
„structură”), aceasta fiind a doua sa caracteristică. Şi în al treilea rând, datele participă
la o ordine de necesitate; tocmai de aceea, susţine Florian, ordinea pe care cunoaşterea
o propune în legătură cu datele nu este a conştiinţei, ci a datelor înseşi. Noţiunea de
experienţă, socoteşte el, trebuie reformată, pentru că situaţia în care ea se află admite
ideea despre activitatea conştiinţei, a gândirii, a spiritului, idee falsă în mod absolut:
„Spiritul nici nu «sintetizează», nici nu analizează; unirea şi deosebirea sunt pregăsite,
sunt preexistente. Activitatea sintetică a conştiinţei nu e un dat nemijlocit, ci unul
«mijlocit»; mijlocit fictiv, căci mijlocirea nu are rădăcini directe în datele
nemijlocite”16. Totuşi, conştiinţa poate face ceva „activ”: intuieşte generalul, care, din
această perspectivă, este, şi el, un dat nemijlocit (sau o „parte” a acestuia). Modelul
de filosofare al lui Florian trece de la ipostaza sa de „empirism ontologic” la aceea
de „realism epistemologic”, ambele formule semnalând mai degrabă mulţimea de
paradoxuri şi de schimbări de perspectivă proprie teoriei datului.
2. DATUL CA DUALITATE RECESIVĂ
FORMALITATEA DEMERSULUI DESPRE DATUL RECESIV

Cu lucrarea Recesivitatea ca structură a lumii, opera lui Mircea Florian pare
a se deschide către probleme noi. Planul unei filosofii a categoriilor era, se pare,
demult în intenţiile filosofului, iar angajamentele ontologice ale construcţiei sale
filosofice, continuu amânate, se aflau, cumva, în legătură cu proiectul categorial.
Se înţelege aceasta din cuvintele filosofului, care, la începutul lucrării, după câteva
precizări privind sarcinile filosofiei ca „disciplină fundamentală” pentru
cunoaştere, susţine că „opoziţia nu este opera gândirii abstracte, ci este un dat
primordial de care este saturată realitatea, o posesie originară a concretului care se
înfăţişează ca o unitate de opoziţii”17. Prin urmare, opoziţia recesivă nu este o
construcţie arbitrară a minţii, ci un fapt de realitate, pe care gândirea este, cumva,
constrânsă să-l preia, prin actul cunoaşterii.
Întrucât opoziţiile sunt de mai multe feluri, Florian formulează câteva criterii
de diferenţiere a speciilor acesteia, mai bine zis, a recesivităţii de celelalte specii ale
opoziţiei. Ţinta sa, lucrând astfel, este de a fixa însuşirile opoziţiei recesive îndeosebi
prin raportare la două specii opozitive faţă de care ea pare a fi foarte apropiată:
16

Ibidem, p. 255.
Idem, Recesivitatea ca structură a lumii, I, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, pp. 45–46.
De asemenea, „Recesivitatea este disemetria constitutivă a lumii”. Idem, Recesivitatea ca structură a
lumii, II, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, p. 398.
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contradicţia şi contrarietatea. Desigur, un demers asupra opoziţiei nu poate porni decât
de la Aristotel, care a construit o veritabilă teorie asupra acesteia. Patru sunt, cum se
ştie, speciile de opoziţie stabilite de el: relaţia (relativii), contrarietatea (contrarii),
privaţia, contradicţia. Lucrând după modelul filosofiei timpului, care, pe baza
inventarierii unor asemănări între unele modalităţi ale opoziţiei, reducea relaţia şi
privaţia la celelalte două tipuri opozitive, Florian se concentrează pe problema
diferenţierii tipului opozitiv recesiv de cel contrar şi de cel contradictoriu18. Pe scurt,
el consideră că, în cazul contradicţiei, cei doi termeni pier în sinteza lor, dacă nu
cumva unul dintre ei, datorită luptei neostoite pe care o au de purtat, nu este distrus de
celălalt. Oricum, termenii iniţiali nu au o identitate stabilă. Spre deosebire de aceasta,
opoziţia recesivă constituie o opoziţie originară, care păstrează termenii într-o
identitate funcţională, cu toate că ei sunt inegali, unul fiind dominant, celălalt, recesiv.
Din perspectiva egalităţii de putere dintre termenii unei opoziţii, dualitatea
recesivă, ai cărei termeni sunt inegali, se deosebeşte fundamental şi de contrarietate:
un tip de opoziţie ai cărui termeni au aceeaşi putere, iar unitatea lor nu este originară,
aceasta fiind cauza pentru destrămarea ei accidentală. „Ori de câte ori termenii opuşi
pot fi legaţi, contradicţia face loc contrarietăţii, în sfârşit că ori de câte ori termenii
opuşi sunt legaţi în mod necesar contrarietatea devine contrarietate recesivă care
exprimă o structură generală a lumii.”19 Fiind astfel, recesivitatea se află în zona
profundă a realităţii, structurând „cosmosul” (lumea). Fragmentul citat mai sus
îngăduie ideea că recesivitatea este o specie de contrarietate. Dar, de fapt, acestea
două, împreună cu contradicţia, sunt specii ale opoziţiei, cea recesivă fiind cea mai
profundă (fiind, de fapt, un fel de lege structurală a realităţii). Fiecare relaţie
opozitivă deschide un orizont propriu de realitate. Contradicţia, de exemplu, punând
în opoziţie mai degrabă judecăţi, are drept domeniu de valabilitate cunoaşterea;
contrarietatea, reprezentând o structură bipolară, aşadar echilibrată, domină orizontul
valorii; recesivitatea este dominantă în existenţă (kosmos, lume), deşi are o puternică
semnificaţie şi în orizontul cunoaşterii.
Ideea poziţiei privilegiate a opoziţiei recesive în realitate este întărită, de
Mircea Florian, prin ideea după care datul însuşi este structura recesivă: „Structura
universală a datului este relevată de dualitatea recesivă, adică de existenţa a doi
factori opuşi, dar legaţi necesar, din care unul domină pe celălalt, care totuşi
păstrează o semnificaţie superioară. Dualitatea recesivă acordă o compensaţie
factorului secundar, subordonat, recesiv”20. Raportat la întregul operei, această idee
constituie temeiul unei continuităţi între teoria datului şi filosofia recesivităţii. Am
putea gândi, pornind de aici, că această operă are o problemă fundamentală, una
care revine pentru a deschide continuu linii de discurs, chiar orizonturi teoretice;
desigur, este vorba de problema datului.
18

„Rămân dar ca expresii tipice ale opoziţiei: contrarietatea şi contradicţia.” Recesivitatea, I, p. 47.
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Subiectul termenilor recesivi conduce demersul către o veritabilă logică. E
drept, nu este vorba despre un demers strict formal, precum cel pretins de logica
propriu-zisă; cu atât mai puţin despre unul formalizat sau simbolizat. Totuşi, în
genere, demersul lui Florian este formal, nu „material”, adică interpretativ, realizat
în urma preluării unor sensuri determinate de către termenii săi, dincolo de
stabilirea sensurilor lor de principiu, aşadar formale, adică dincolo de fel de fel de
precizări regulative. Formalitatea demersului său se constată: a) la nivelul
termenilor, ca inventar al categoriilor recesivităţii; b) în privinţa raporturilor
stabilite între categoriile recesive şi alte tipuri de relaţii categoriale opozitive
(contrarietatea şi contradicţia), ca logică a noţiunilor recesive; c) în legătură cu
aspectul tehnic al demersului, ca metodă a dedomenologiei recesive; d) la nivelul
semnificaţiei ultime a demersului, ca ontologie formală de tip recesiv.
În prezentarea acestor patru aspecte ale demersului formal al lui Mircea
Florian pe tema recesivităţii, se cuvine a preciza că nici unul dintre aceste aspecte
nu este împlinit, desăvârşit, încheiat, sfericizat, nici strict formal, nici prin
„interpretare”, „realizare” a schemei formale. Rămânerea în această stare de proiect
a celor patru aspecte ale demersului formal pe tema recesivităţii se datorează, cred,
şi accentului critic, căruia Florian îi acordă întotdeauna un spaţiu peste măsură; de
fapt, nu accentul critic ca atare contribuie la această stare de lucruri, cât distribuirea
lui prin toate locurile socotite semnificative de el, distribuire pusă, de regulă, în
tiparul unei înşiruiri de concepţii care ilustrează un punct de vedere asupra
subiectului deschis discuţiei. De la Kant încoace, experienţa critică nu mai are ca
obiect primar teoriile, cât gândirea însăşi, alături, e drept, de „gândit” (care poate
lua şi forma unor teorii); demersul critic, aşadar, se întoarce către ceea ce-i
constituie lui însuşi originea: gândirea. Florian zăboveşte îndelung asupra teoriilor
referitoare la un anumit subiect, îşi exersează erudiţia, dar alocă efort interogativ
sub măsura potrivită propriului demers constructiv. De asemenea, el a crezut cu
tărie în posibilitatea gândirii de a clarifica doar, nu de a crea, „produce”, ea însăşi
ceva; gândirea nu este constitutivă, susţine el; ea doar re-cunoaşte ceea ce se află
deja în „existenţă”. De aici, poate, forma circulară a demersurilor sale: de la poziţia
critică faţă de unele teorii despre un subiect, către proiectul unui demers propriu,
neîmplinit, înapoi la poziţia critică faţă de alte teorii despre acelaşi subiect. Totuşi,
cele patru aspecte amintite mai sus, veritabile articulaţii ale filosofiei recesivităţii –
ale filosofiei datului ca structură recesivă –, sunt schiţate şi au o anumită identitate
filosofică. Despre aceasta va fi vorba mai departe.
INVENTARUL CATEGORIILOR RECESIVITĂŢII

Imediat după apariţia lucrării Recesivitatea ca structură a lumii, au fost
observate îndeosebi virtuţile demersului. Editorii, de exemplu, vorbeau despre un
„adevărat testament filosofic al gânditorului român”21. Totuşi, chiar în Prefaţa sa,
21
N. Gogoneaţă şi I.C. Ivanciu, Studiu introductiv, în vol. Mircea Florian, Recesivitatea ca
structură a luiii, I, ed. cit., p. 7.
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gânditorul indica el însuşi anumite neîmpliniri ale demersului propriu, semnalând
mai întâi faptul că nu a reuşit să adâncească analiza, aşa cum s-ar fi cuvenit, în cazul
fiecărui cuplu recesiv, şi nu a ordonat „deductiv” categoriile cuplurilor recesive: „Am
luat ca principiu de ordonare o vagă afinitate de conţinut şi de aceea expunerea a rămas
«rapsodică»”22. Tocmai acest fapt constituie un motiv pentru a separa inventarul
categoriilor recesivităţii de logica propriu-zisă a noţiunilor recesive. Procedând astfel, i
se face dreptate filosofului; totodată capătă independenţă şi demersul prin care se
încearcă refacerea unei logici a noţiunilor (categoriilor) recesive, logică „exterioară”,
din motivul arătat mai sus. Formal, ea stabileşte înţelesuri ale termenilor prin operaţia
definiţiei, formulează reguli ale raportării noţiunilor în cadrul „antitezei recesive” şi
reguli de lucru cu noţiunile recesive, apoi legi de instituire şi de aplicabilitate a
termenilor corespunzători acestora (adevărate reguli de corectitudine logică),
formulează principii (contrazicându-le pe cele din logica tradiţională), apoi scheme
de raţionare cu aceste categorii ale recesivităţii, ţinta sa principală fiind diferenţierea
opoziţiei recesive de orice alt tip de opoziţie.
Toată această discuţie despre inventarul categoriilor recesivităţii trebuie
înţeleasă nu doar pe temeiul unei interpretări a recesivităţii, care se pune la cale în
contextul de faţă, deşi acest temei poate fi suficient pentru ea, ci, în acest caz, chiar
pe baza observaţiei lui Mircea Florian, citată mai devreme, referitoare la „expunerea
rapsodică” a categoriilor. Aşadar, gânditorul însuşi a precizat că putea aşeza într-o
ordine deductivă, asemenea deducţiei transcendentale kantiene, de exemplu,
prezentarea categoriilor recesive; mai mult, această ordine ar fi convenit în mai mare
măsură categoriilor înseşi. Trebuie totuşi făcută observaţia că Florian nu a împărtăşit
vreo afinitate cu metoda transcendentală; a criticat-o deseori, pentru că prin ea ar fi
sacrificată realitatea, conştiinţa devenind o sursă de realitate.
Categoriile recesive trebuie să aibă un loc printre sistemele categoriale din
istoria filosofiei, pretinde autorul. În Aspect fundamental se afirmă: „În cadrul logicii
aristotelice recesivitatea se situează uşor sub titlul postpredicamentelor”23. Este vorba
despre noţiuni pe care Aristotel nu le socoteşte categorii, neregăsindu-se pe nici una
dintre listele sale (nici pe cea extinsă din Categorii), numite cu termenul notat mai
sus de medievali şi în rândul cărora avem: opuşii, anterior-posterior-simultan,
mişcarea (naştere, dispariţia, creştere descreştere, alterare, schimbarea locului)24. În
contextul menţionat, Florian se referă la recesivitate în genere, nu la fiecare categorie
recesivă. Aşezarea recesivităţii la nivelul postpredicamentelor sugerează două
lucruri: întâi, faptul că recesivitatea este gândită autonom faţă de categoriile sale,
apoi că acestea din urmă sunt categorii propriu-zise (predicamente, nu
postpredicamente, numite în unele contexte antepredicamente).
Consecinţa acestui mod de concepere a categoriilor recesivităţii este
inventarul lor, ceea ce înseamnă: o listă care cuprinde termeni aşezaţi în cupluri,
22
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fără să existe o regulă de aşezare într-o ordine anume a lor şi fără să existe o regulă
de limitare a numărului categoriilor, la un minimum sau un maximum. Ceea ce
rezultă este, aşadar, un inventar cu termeni care oricând poate fi multiplicat sau,
impunând anumite reguli, diminuat. De altfel, Aristotel însuşi, atunci când
propunea lista „mare” a categoriilor din lucrarea omonimă, nu formula şi o regulă
de sistematizare referitoare la cuprinderea sistemului. E drept, Aristotel s-a referit
la această problemă în mai multe locuri ale operei sale şi putem găsi anumite
„raţiuni” de ordonare a categoriilor din sistemul său. Modelul gânditorului român
nu îl constituie, în problema categoriilor, doar Aristotel; el se raportează şi la tabela
categoriilor a lui Kant şi, de asemenea, în multe dintre lucrările sale, la tabele
categoriale ale unor filosofi contemporani, preferaţi fiind: Johannes Rehmke
(profesorul său de la Greifswald), Nicolai Hartmann, Harald Höffding, printre alţii.
Mircea Florian discută 40 de cupluri recesive în cele două volume ale
Recesivităţii. Desigur, ele pot fi sistematizate, grupate, ordonate. De altfel, au fost
avansate astfel de propuneri25. Găsim în inventarul lui Mircea Florian cele mai
importante şi întrebuinţate concepte din istoria filosofiei, concepte ale ontologiei
(multiplu–unu, existenţă–neant), ale cosmologiei (compus–simplu, eterogen–
omogen), ale metafizicii (finit–infinit, timp–eternitate), ale teoriei cunoaşterii (a
posteriori – a priori, raţional–iraţional), ale antropologiei (animal–om, acţiune–
cunoaştere), ale eticii (determinism–libertate, optimism–pesimism), ale politologiei
(individ–societate, conducători–intelectuali) etc., aşezate în cupluri potrivit unei
logici a noţiunilor recesive, ale cărei elemente vor fi prezentate mai departe.
LOGICA NOŢIUNILOR RECESIVE

Logica se defineşte, tradiţional, printr-un corpus de reguli privitoare la
corectitudinea gândirii. De aici, dubla sa funcţie: a) teoretică: trebuie cunoscut, în
vederea formulării anumitor reguli, materialul noetic, întâi sub aspect formal
(forme ale gândirii, relaţii între acestea, modalităţi de activare a lor etc.), apoi şi de
conţinut (ierarhia regulilor, principii logice, priza faţă de real a formelor logice,
adevărul); b) pragmatică: trebuie evaluate sub raportul corectitudinii (strict
formale, pe de o parte, „ontologice”, pe de alta) rezultatele actelor de gândire (ale
„gânditului”, cu un termen al lui Florian) şi chiar proiectate situaţii de aplicare a
regulilor în vederea obţinerii unor rezultate noi în cunoaştere (condiţionate de la
bun început prin reguli). Orizontul activităţii umane care găzduieşte logica, pentru
ca aceasta să-şi exerseze funcţiile, necesare, cumva, chiar elementelor acestui
orizont, este, desigur, cunoaşterea.
La Mircea Florian, problema cunoaşterii este fundamentală, chiar dacă uneori
demersul său capătă semnificaţii ontologice, cosmologice, antropologice etc. Pe de
25
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altă parte, „logicul îşi impune prezenţa pretutindeni, el este coextensiv culturii sau
oriunde există expresie lingvistică, limbaj”26. Aşa încât, este firesc să ne aşteptăm
să găsim, în opera sa, o logică în poziţia de fundament al teoriei cunoaşterii. Chiar
dacă – sau, poate, mai cu seamă pentru că – în cursurile de logică, el proiectează o
logică de tip ontologic27. Cursurile de logică au fost ţinute în prima parte a anilor
’40 şi, potrivit felului foarte sistematic de a preda al autorului, aceste cursuri pot fi
socotite adevărate rezultate ale unor cercetări în domeniu. De asemenea, Florian a
conceput o prezentare şi o lămurire a Organon-ului aristotelic, pe care l-a şi tradus,
fiind nu doar familiarizat cu problematica logică, ci arătându-se drept bun
cunoscător al logicii clasice şi interesant comentator al unor aspecte problematice
ale acesteia. I-a fost aproape şi aşa-numita „logică dialectică”, de care se ocupă şi
în scopul simplei prezentări, dar şi în acela al delimitării, faţă de ea, a logicii
noţiunilor recesive. Dincolo însă de toate aceste fapte, care confirmă numai buna
cunoaştere a unui domeniu necesar filosofiei, aflăm, în contextul discuţiilor despre
datul recesiv, o logică a noţiunilor, interesantă nu atât sub aspect strict formal, cât
în privinţa implicaţiilor sale în demersul filosofic propriu-zis. Contextele principale
de construcţie a logicii noţiunilor recesive sunt: Aspect fundamental, adică
introducerea la Recesivitatea ca structură a lumii, şi Concluziile la această lucrare.
Totuşi, dat fiind interesul lui Mircea Florian pentru logica noţiunilor, în cel de-al
doilea şi al treilea Curs de logică, ţinute în anii universitari 1941–1942 şi 1944–
1945, avem un fel de propedeutică la Recesivitatea, adică regulile unei logici a
noţiunilor opozitive, în limitele căreia Florian va aşeza mai târziu logica noţiunilor
recesive, cea din contextele amintite mai devreme.
S-ar cuveni acum un scurt comentariu legat de formula pe care o prefer
pentru a numi logica lui Mircea Florian: „logica noţiunilor recesive”. Cu atât mai
mult cu cât editorul Cursului de logică III numeşte acest curs „Logica
recesivităţii”, susţinând, în „Introducerea” la volum, dar şi în alte împrejurări, că
este prezentă o logică a recesivităţii ca atare în opera lui Florian. Rezervele mele
faţă de formula din urmă ţin de două serii de motive: a) unele se sprijină pe
inventarul problemelor puse de filosof în acest curs de logică. Alături de o parte
introductivă, în care discută despre „declinul spiritului critic” şi despre
preconcepţiile de înlăturat în privinţa „ideilor cardinale în logică”, găsim probleme
pe care orice logică a noţiunilor (termenilor) le pune: „teoria noţiunii”, „felurile de
noţiuni”, „raporturile dintre noţiuni”, „termenii transcendentali”, „definiţia”. La
sfârşitul introducerii la acest curs, Florian prezintă o „împărţire a logicii” în care
„teoria noţiunii” ocupă un anumit loc, fără a acoperi întreaga tematică a ştiinţei
logicii. Toate discuţiile pe care filosoful le iniţiază aici, multe dintre ele în notă
originală, atât cât este posibilă originalitatea în astfel de împrejurări, când sarcina
26
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Mircea Florian, Logica recesivităţii (Curs de logică III), Craiova, Editura Aius, 2006, p. 54.
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principală este aceea de lămurire a conţinutului unei discipline bine constituite, nu
depăşesc scopul clar formulat, acela de prezentare a logicii noţiunii şi de întărire a
ideii după care logica este „o situaţie inevitabilă, fiindcă ea nu e ştiinţa gândirii, a
unui proces real, ceea ce ar face din ea o disciplină psihologică, ci este ştiinţa
gânditului, disciplină ontologică”28; b) a doua serie de motive se întemeiază pe
constatarea că ponderea elementelor formale în demersurile „logice” ale lui Florian
este foarte mică în comparaţie cu cea a elementelor de conţinut, prezentate, în Cursul
amintit, în sensul de a reface problematica unei discipline (logica), pe un segment al
ei (noţiunea), iar, în celelalte două contexte amintite mai sus, pentru a legitima un
demers propriu-zis filosofic, acela de construcţie a filosofiei recesivităţii. O corecţie
posibilă la aceste observaţii ar putea veni dinspre ideea lui Florian despre logică:
aceasta este o disciplină ontologică: „în logică, întocmai ca în celelalte ştiinţe şi în
viaţă, se cuvine să avem grijă în prima linie de fapte, de existenţe, nu de aşa numite
forme sau legi ale gândirii”29. Logica, spune el, nu este o „ştiinţă formalistă”, ci una
„ontologică”. Totuşi, logica este o „formulă” de constrângere a logos-ului în „forma”
sa, iar încercările (reuşite) de scoatere a logos-ului din constrângerea formală ar
trebui să primească alt nume decât cel de logică. Oricum, modul de tematizare a
problemelor de logică, neintrând în „forme”, la Florian, capătă „calitatea” de teorie.
Dacă urmărim însă liniile de mişcare a referirilor la problemele de logică, în
cursuri şi în celelalte două contexte amintite mai devreme, observăm că Florian,
chiar dacă lucrează sub constrângerea unor rosturi ontologice, are continuu în
vedere problemele dintotdeauna ale logicii; e drept, pune altfel accentele şi
stabileşte soluţii „ontologice” pentru ele. Până la urmă, această „logică” este o
ontologie a datului, a cărei problemă Florian o tematizează ca de obicei:
contextualizând-o istoric-filosofic, pentru a semnala, critic, neîmplinirile de până
acum ale abordărilor problemei în cauză, reiterând apoi câteva idei despre dat ca
început absolut, „realitate” originară, asupra căreia nu trebuie să intervină nicio
uimire – cum ar fi, de exemplu, uimirea că datul este, totuşi, ceva, sau pentru că el
este, pur şi simplu – întrucât o asemenea „aplicaţie” asupra sa l-ar scoate din sine şi
l-ar transforma în ceva determinat. Mircea Florian nu consideră reconstrucţia
filosofică a datului ca fiind posibilă; doar într-un moment ulterior dăruirii datului
ca atare am putea vorbi despre reconstrucţie. Luat astfel, nu cumva acesta rămâne
în afara conştiinţei cunoscătoare, asemenea lucrului în sine kantian? Desigur, lipsit
de şansa acestuia din urmă de a intra într-o relaţie cu facultatea de cunoaştere şi, cu
ajutorul acesteia, de a deveni „fenomen”; iar ca fenomen să-l protejeze pe cel din
care pro-vine (lucrul în sine) de orice semnificaţie ontologică şi epistemologică.
Datul lui Florian, spre deosebire de lucrul în sine kantian, deşi se află în afara
oricărei pre-luări sau „tematizări”, nu-şi pierde nicio funcţie sau semnificaţie
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ontologică şi epistemologică. Într-o asemenea perspectivă de înţelegere a datului,
logica nu face altceva decât să confirme faptul originar al datului ca dat: ca dat de
experienţă, logica intervenind nu pentru a judeca sub aspectul formei fel de fel de
gânduri – de a se referi la procesul gândirii –, ci de a prinde generalul din
„obiectul” dat sensibil. Gândind pe formula realismului aristotelic, după care
generalul se află în individual, Florian socoteşte că logica trebuie să lucreze în
acest sens, al prinderii generalului din datul sensibil, acesta din urmă fiind
întotdeauna mai bogat decât îi apare el sensibilităţii: conţinând generalul („trecut”
în noţiune), alături de individualul ca atare (direct pre-luat de simţuri).
Dar dacă lucrurile stau astfel, cum mai poate datul originar să-şi păstreze
genuitatea, originaritatea? Preluat de simţuri, el se arată ca dat pur şi simplu; totuşi,
într-o asemenea ipostază, el nu mai este dat ca atare, ci dat empiric; la Florian,
identitatea acestor doi termeni constituie o tensiune teoretică, pe care autorul o
adânceşte prin ceea ce susţine în contextul logicii noţiunilor recesive, anume că logica
prinde generalul noţional din datul ca atare. Încă o dată: dacă este dat nemijlocit,
atunci: a) ori rămâne în afara oricărei preluări, ca un absolut care interzice orice acces
către el, ceea ce ar corespunde mai degrabă unei condiţii de tipul idolului; b) ori trece
în altceva decât sine, rămânând astfel un simplu termen de asigurare a valabilităţii
actelor de cunoaştere, aşa cum se întâmplă cu lucrul în sine kantian; c) ori, desigur, ca
absolut, este trecut în regimul unei reconstrucţii, conştiinţa pre-luându-l în vederea
oglindirii sale, dar în aşa fel încât el să fie de-o seamă cu aceasta; şi, se-nţelege,
conştiinţa, de-o seamă cu el. Datul nemijlocit al lui Mircea Florian rămâne la condiţia
de idol, oricât de raţională ar fi calea aleasă de autor pentru a-l lămuri. În proiectul de
logică a noţiunilor din Cursul de logică III, deşi tema datului nu este părăsită, aşa cum
nu este abandonată nici această, să-i spunem, idologie, capătă semnificaţia cea mai
clară ideea după care legea logică fundamentală este determinaţiunea, legea
determinaţiei. Acest fapt luminează însăşi forma de construcţie filosofică a lui Mircea
Florian în această încercare a lui de a reforma logica: este vorba mai degrabă de un
„determinism”; desigur, de un determinism logic.
În partea introductivă a Cursului de logică III, sunt formulate câteva „idei
cardinale” ale logicii, aşa cum o înţelege filosoful recesivităţii: a) logica este
inevitabilă; b) logica se constituie ca ştiinţă veritabilă şi ajută la constituirea
celorlalte ştiinţe numai în măsura în care gândirea nu este creditată drept activitate
de creare sau prelucrare a „obiectului”; c) logica denunţă „inflaţiile teoretice”
legate de cuplurile subiect–obiect, adevăr–eroare, afirmaţie–negaţie. Prin aceste
trei idei, Florian îşi propune o reformă a logicii, care se poate concentra în ideea că
facultatea de cunoaştere nu-şi creează obiectul, nici nu-l prelucrează, ci ea doar
clarifică ceea ce deja se află în obiect. Se înţelege uşor, din cele spuse, că logica
este mai degrabă o disciplină ontologică.
Dar cele trei idei aparţin unui orizont aporetic deschis, de asemenea, şi
dinspre alte proiecte filosofice ale sfârşitului de secol XIX şi în sec. al XX-lea: este
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vorba despre orizontul relaţiei logic-lingvistic30. Tocmai în acest sens Florian
susţine că legile fundamentale ale logicii – cele trei principii ale logicii tradiţionale:
identitatea, noncontradicţia şi terţul exclus – sunt, de fapt, legi ale comunicării, „ale
exprimării gânditului, sunt norme ale unei corecte comunicări a gândurilor, însă,
fireşte, având rădăcini în natura lucrurilor”31. Veritabilul principiu al gândirii –
gândirea fiind o facultate care nu poate depăşi faptele – este „legea determinaţiei”,
care constă în aceea că logica determină, spunând cum este „obiectul” (o anumită
existenţă). Ideea este reluată în „Concluzii” la Recesivitatea, II: „Nimic nu este alb
şi roşu «în acelaşi timp şi sub acelaşi raport»; ca atare şi ei ar putea fi consideraţi ca
termeni contradictorii, pe temeiul celui mai general principiu al lucrurilor şi al
gândirii lucrurilor – principiul determinării. Potrivit acestui principiu, tot ce este
dat are o proprietate, are un fel de a fi, care exclude orice altă determinare”32.
Relaţiile cele mai semnificative pe care le presupune această lege a determinaţiei,
fundamentală pentru logică, sunt, desigur, relaţii de determinare. Întrucât actul
determinării presupune, la rându-i, „cel puţin două date”, Florian vorbeşte despre
„multiplul în unitate” (care nu este altceva decât relaţia dintre două noţiuni aflate în
raport de ordonare, după cum le gândeşte filosoful recesivităţii) şi „multiplul în
relaţie” (de fapt, relaţia dintre două noţiuni aflate în raport de opoziţie), date care
sunt cercetate de logică, în vederea determinării lor. Desigur, este vorba despre
date generale, despre un fel de prototipuri ale „datelor”. De aceea, Florian socoteşte
că multiplul, fie în unitate, fie în relaţie, constituie adevărata structură logică.
Întrucât logica nu este o ştiinţă „formalistă”, ci ontologică, nu mai pot fi acceptate
drept forme logice noţiunea, judecata şi raţionamentul, apoi alte „forme” ale
gândirii care sunt, în ultimă instanţă, doar „cadre subiective impuse faptelor”, ca în
logica anterioară; şi mai cu seamă trebuie modificat radical înţelesul termenului
„formă”. În schiţa de logică a lui Mircea Florian, formele logice reprezintă „notele
cele mai universale ale obiectelor, sunt structura lor cea mai generală”33. În acest
proiect sunt referiri succinte şi la noţiune, judecată şi raţionament. Noţiunea este
elementul epistemologic echivalent universalului ontologic. Acesta din urmă se
află în lucruri, în date, iar noţiunea îl exprimă. Tocmai de aceea, odată cu preluarea
individualului, prin simţuri, este preluat şi universalul ca noţiune, prin gândire;
ceea ce înseamnă că noţiunea ţine de experienţă, înţeleasă de Florian într-un sens
foarte larg, care acoperă întreaga sferă a cunoaşterii. Noţiunea, aşadar, are o relaţie
anume cu obiectul, mai bine zis cu universalul din dat. Iar dacă luăm în calcul şi
cuvântul (termenul) prin care o exprimăm, ea reprezintă, susţine Florian, obiectul
sau datul în relaţia sa cu un cuvânt; ea este, de fapt, sens. Acesta, prin urmare, nu
30
Pot fi amintite contribuţiile lui Frege pe această tema şi polemica sa cu Husserl; de asemenea,
programul logicist al Şcolii matematice de la Cambridge, pus la punct de Russell şi Whitehead.
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este ceva alăturat noţiunii, nici ceva confecţionat arbitrar de conştiinţă. Exprimând
datul, şi fiindcă acesta apare ca multiplu în unitate şi multiplu în relaţie, noţiunile
vor fi şi ele, în mod determinant pentru logică în genere şi pentru cunoaştere, de
două feluri: de esenţă şi de relaţie. Interesant este faptul că Florian se referă pe larg,
în acest Curs, la noţiunea de relaţie, chiar la felul în care aceasta apare în logica
simbolică, asimilând-o, în acest context, conceptului de funcţie. Aşadar, noţiunea
este, înainte de toate, obiectivă. De asemenea, ea este dată de la bun început în
judecată, ca predicat al acesteia. Judecata explicitează un multiplu în unitate sau în
relaţie, fiind întemeiată în date, în obiecte: de aici şi caracterul ei obiectiv, fundarea
sa în date, în „realitate”. Asupra raţionamentului, Florian nu zăboveşte; doar îl
defineşte, pe linia tradiţiei, ca un complex de judecăţi. Adaugă însă, doar cu titlu de
simplă precizare, o „formă” logică numită teoria sistemului; aceasta s-ar alătura
celorlalte trei, pentru a fi re-dat ceea ce el numeşte „obiectul pur de ordin logic.”
Din toate acestea rezultă calitatea ontologică a logicii: ea „exprimă structura
cea mai generală a obiectului”34. De prezentarea acestor noi elemente ale unei logici
depinde, în ultimă instanţă, însăşi structura ştiinţei logicii, pe care Florian o prezintă
la sfârşitul părţii introductive a cursului amintit. Problemele pe care le deschide în
legătură cu noţiunea, soluţiile lui şi unitatea acestora într-un proiect al logicii de
factură ontologică, neformalistă, se constituie, în ultimă instanţă, într-o propedeutică
la filosofia recesivităţii. Dar proiectul însuşi este completat, lămurit, instrumentalizat,
operaţionalizat în cele două contexte ale lucrării Recesivitatea ca structură a lumii,
cel de introducere şi cel de final. De fapt, abia prin referirile autorului la relaţiile de
opoziţie dintre noţiuni şi la criteriile după care opoziţia recesivă trebuie diferenţiată
de cea contradictorie şi contrară capătă întruchipare logica noţiunilor recesive.
Ne-ar fi deja îngăduit, date fiind cele câteva idei ale lui Florian despre legea
de bază a logicii sale, anume legea determinaţiei, să sesizăm un anume determinism
al acestei logici, ca formă filosofică a sa, aşadar ca simplă formulă de construcţie a
acesteia, fără să fie vorba aici despre un concept fundamental, acela al
determinismului, care să susţină, din poziţia temeiului, întreaga logică.
Semnificaţia de lege fundamentală a determinaţiei trebuie însă luată în seamă. În
privinţa conceptului de determinism, el face precizări clare şi neechivoce în
contextele amintite. „Determinismul este universal, fiindcă rezultă din prezenţa
factorilor generali (esenţe şi relaţii). Necesitatea determinismului este umbra
generalului, nu invers. Oriunde acţionează factori generali – şi nu acţionează decât
factorii generali apartenenţi individualului –, există şi determinism, necesitate,
lege.”35 Dar aceste precizări, alături de ideea despre poziţia pe care o are în
construcţia logică legea determinaţiei, dau pecetea logicii noţiunilor recesive:
aceasta este de factură ontologică.
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De altminteri, discursul despre dualitatea recesivă, participant şi la această
logică a noţiunilor recesive, are accente ontologice evidente. Însăşi ideea de bază a
construcţiei, aceea despre recesivitate ca structură a lumii, corespunde unui
asemenea accent. În ultimă instanţă însă, logica noţiunilor recesive are drept formă
a sa un anume determinism.
METODA DEDOMENOLOGIEI RECESIVE

Datul recesiv nu trebuie socotit ca al treilea termen pe lângă cei doi ai
structurii recesive, nici termenul originar el însuşi, pentru că el trebuie să rămână
în nedeterminare. Atunci când este determinat, trebuie să existe deja o conştiinţă,
iar aceasta nu se poate afla singură, ci odată cu realitatea externă, mai bine zis, cu
lumea obiectelor. Pe de o parte, acestea două nu constituie o ipostază a datului
nemijlocit; pe de altă parte, ele, împreună, constituie datul nemijlocit: însă,
precizează Florian, precum speciile constituie un gen comun, acesta din urmă fiind
datul nemijlocit. El trebuie, cumva, prins, dar atunci când această operaţie devine
posibilă, intervine o conştiinţă. Datului nemijlocit nu i se poate aplica nimic; dacă,
totuşi, i se aplică ceva, atunci el nu mai poate să apară decât ca structură recesivă
originară, ca lume a obiectelor (factorul dominant) şi conştiinţă (factorul recesiv).
Datul trebuie admis, dar nu în sensul lui „ca-şi-cum” kantian, ci, cumva, fără
sens, adică nedeterminat şi necunoscut: de aici „certitudinea” autorului în privinţa...
datului ca dat. Atunci când îi asociem datului un sens, suntem deja dincolo de el,
suntem cu structura recesivă originară a lumii obiectelor şi conştiinţei. E drept,
Florian susţine că aşa-zisa realitate externă apare astfel după ce conştiinţa, în
identitatea sa, se poziţionează faţă de ceea ce reprezintă altul său. Tocmai de aceea
„nu conştiinţa este o relaţie, ci relaţia este în conştiinţă, un element al acesteia.
Lumea obiectelor este dată direct de la început”36. A fi dat direct implică socotirea
unei „stări a lucrurilor” în care nici conştiinţa nu este subiect, nici lumea obiectelor
nu este obiect; această stare originară este datul ca atare.
Ce şanse „filosofice” are datul originar astfel gândit? Desigur, apare imediat
un paradox: gândit, datul devine ceva determinat, aşa încât el nu mai este ceea ce
se cuvine a fi: datul pur şi simplu. Pe de altă parte, este firesc ca datul, luat chiar în
felul acesta nedeterminat, să intre cumva într-o relaţie, pentru a da de ştire despre el
însuşi. Altfel, cum ar fi ceea ce este şi, mai cu seamă, cum s-ar face „simţit” că
este? Peste aceste veritabile aporii rămâne gândul lui Mircea Florian despre datul
originar, nedeterminat în vreun fel, care, odată trecut către determinare, nu mai este
dat originar, ci dat mijlocit. Dar nu datul originar însuşi este, în acelaşi timp cu
sine, şi altul; nu printr-o diferenţiere faţă de sine datul dintâi devine dat secund.
Datul, şi atât! Totuşi, faptul că el este ceva, apoi faptul că într-un fel sau altul el se
vesteşte – fie şi indirect, ca dat mijlocit, ale cărui ipostaze primare sunt lumea
36
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lucrurilor şi conştiinţa –, constituie motive serioase pentru a ne întreba despre el.
Iar întrebarea îl scoate, pentru o clipă, din el însuşi, pentru a-l arăta celuilalt, el
însuşi descins din dat. În lipsa întrebării, datul nu ar fi nimic. Florian îl afirmă: nu
se întreabă despre el. Dar demersul filosofic constată că trebuie luat în seamă ceva
„negativ”, ceva care se sustrage continuu luminării sale; şi tocmai din acest motiv
filosofia zăboveşte în întrebare. În scenariul lui Florian, punerea întrebării ar
distruge datul, pentru că ea ar scinda însuşi datul: întrebătorul şi cel despre care se
întreabă nefiind unul şi acelaşi lucru.
Totuşi, ce şanse filosofice are un asemenea „dat”? Cum s-ar putea el supune reconstrucţiei filosofice, operaţia care susţine fiinţa filosofiei, care dă sens faptului că
ea este ceva? În istoria filosofiei, datul are un sens în multe momente. De exemplu,
arché-ul este, într-un fel, însuşi datul. Filosofia, după afirmarea acestuia (a datului),
se constituie într-o cale de dezvăluire a sa, de fapt, de re-construcţie a sa, de trecere a
lui în regimul conştiinţei filosofice, după ce aceasta şi-a repoziţionat ea însăşi
direcţiile din care priveşte „datul”. Metoda filosofică, prin urmare, este cale de
luminare, de reconstrucţie a datului. Ce se întâmplă la Mircea Florian? El vorbeşte
despre o metodă filosofică potrivită datului, numită dedomenologică. Rostul ei însă
nu pare a fi acela de a reconstrui datul; sau nu este acesta într-o primă instanţă. Calea
dedomenologică este mai degrabă o via negativa, o tehnică de îndepărtare a oricărei
interpretări de datul originar, o metodă de protecţie a acestuia ca originaritate
nedeterminată. Datul ar putea fi nedeterminatul, dar numai dacă „metoda” prin care
el se dezvăluie astfel, ca nedeterminat, ar fi una care îl supune determinării. Apeiron-ul
lui Anaximandru, de exemplu, este rezultatul direct al repoziţionării atitudinale a
conştiinţei filosofice, care îl reconstruieşte pe cel ce este temeiul tuturor lucrurilor în
opoziţie cu ceea ce este determinat, cu obiectul conştiinţei „naturale”. Datul acesta
este, aşadar, reconstruit; şi aşa trebuie să fie orice dat în sens filosofic. Cumva,
însăşi conştiinţa este scindată: odată ea constată datul (obiectul ei obişnuit) ca o
conştiinţă naturală, apoi constată datul ca o conştiinţă filosofică, una care şi-a
schimbat atitudinea, cum ar spune Husserl, părăsind, de fapt, atitudinea naturală.
Datul despre care vorbeşte Mircea Florian are ceva din nedeterminatul
anaximandrian; are prin el însuşi, aşa cum apare el apărat prin metoda
dedomenologică, şi are, apoi, din perspectiva a ceea ce se întâmplă cu el, odată ieşit
din originaritatea sa: tocmai ceea ce i se opune în mod categoric, anume
determinarea, devine „legea” fundamentală a refacerii sale. Legea determinării îşi
capătă sensul tocmai prin această stare de lucruri iniţială, a nedeterminării.
Aşa stând lucrurile, metoda dedomenologică devine o „logică”. De altfel,
referirile la ea, din Filosofie generală, o vizează ca proiect căruia îi corespunde un
corpus de reguli; în unitatea lor, aceste reguli nu au fost aplicate de Florian nici
înaintea acestor referiri, nici după ele, în sensul unei reconstrucţii filosofice, cât
mai degrabă, aşa cum menţionam mai sus, în sensul de protejare a datului
nemijlocit. „Metoda filosofiei cere devotament faţă de lucruri şi structura lor,
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acceptarea faptelor, respectarea datelor.”37 În context, autorul menţionează că
metoda dedomenologică asigură „primatul descriptivului asupra constructivului”,
fiind „neutrală”, asemenea datului originar. Ea are drept punct de plecare un enunţ,
socotit, de autor, a fi cel mai sigur dintre toate: „datul e dat”; de asemenea, ea îşi
apropie „metoda critică” de origine kantiană. Punctul de pornire al metodei
(dedomenologice) are, totuşi, un sens „negativ”, de abţinere de la ceva, anume de
la a interpreta datul; el nu este semnificativ decât printr-o atitudine sceptică, de
suspendare a judecăţii privind datul ca dat. Este, desigur, ciudat faptul că Mircea
Florian, care şi-a susţinut întotdeauna ideea posibilităţii de a cunoaşte „lucrurile”,
are mai degrabă o atitudine sceptică în privinţa punctului de pornire în folosirea
metodei dedomenologice, în fond, singura metodă care conduce către veritabila
cunoaştere, potrivit gândurilor sale. Trebuie întărită însă ideea că abia prin
redimensionarea metodei de construcţie filosofică în format de logică avem de-a
face cu atitudinea favorabilă dobândirii unei cunoaşteri adecvate obiectului. Altfel,
datul ca dat este scos din raza atitudinii filosofice, care întotdeauna se manifestă în
sensul reconstrucţiei „obiectului” său, şi în felul acesta el scapă oricărui tip de preluare. Metoda dedomenologică, devenită o logică, protejează acest statut al datului
ca dat, care, deşi este dat ca atare, nu este, totuşi, dat-ca-atare. Un astfel de dat,
căruia i se datorează totul, în primul rând, lumea lucrurilor şi conştiinţa, adunate
într-o structură recesivă, este asemenea unui idol: promite, continuu, că este ceva,
fără a intra în vreo relaţie; desigur, el intră, dar, odată intrat, nu mai este el.
Aparent, lucrurile chiar aşa se petrec în filosofie, atâta vreme cât aceasta
reprezintă o reconstrucţie. Aparent, însă, pentru că în fapt cel-ce-se-află-în-început
este el însuşi reconstruit şi apare ca atare în chiar faptul preluării sale de către
conştiinţa repoziţionată atitudinal ca o conştiinţă filosofică. Modalitatea de
relaţionare, în fond, o punere în identitate care păstrează diferenţa, este, totuşi, cea
parmenidiană, care, formal, este refăcută de-a lungul istoriei filosofiei până astăzi.
„Datul” este dat nu pentru că ceva este protejat pentru a se păstra într-un statut
nedezminţit de dat (a doua oară, „dat” este numai o reluare literală a datului dintâi),
ci pentru că el este tot una cu ceea ce l-a preluat – acesta din urmă fiind el însuşi, la
rându-i, tot una cu ceea ce a preluat – aşa încât datul este acel ceva care nu are
nevoie de o „forţă” exterioară pentru a se arăta, ci de un simplu „eveniment” al
identităţii semnalat mai sus prin expresia „a fi tot una”. Admiterea acestei identităţi
nu constituie calea rea a păstrării datului, ci tocmai singura cale de preluare a sa,
întrucât el nu este oricum, nu este obiectul simţurilor, aşa cum va spune, până la
urmă, Mircea Florian, ci este abia în această reconstrucţie a sa în care el se dă – şi
tocmai pentru aceasta este el dat – ca atare. Nu cred că este implicată aici deja
operaţia de „deformare” a obiectului, aparţinând metodei transcendentale, pe care o
incriminează Florian. Nu este vorba despre o construcţie, o creare a obiectului de
37
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către conştiinţă; ontologic, acest act are semnificaţie pentru dat, iar dacă luăm datul
în perspectiva diferenţei, atunci conştiinţa care participă la el are numai o
semnificaţie pe linia valabilităţii sale ca „subiect”: tocmai în acest act de constituire
a datului ea capătă putinţa de a deveni „subiect”. Ea nu este, aşadar, subiect de la
bun început; şi, oricum, atâta timp cât avem datul, ea nu este subiect şi nici nu are
altceva în faţa sa decât pe sine, ca „obiect”. Aceste două funcţiuni – subiectul şi
obiectul – urmează să fie desprinse din datul ca atare, iar acesta se poate desface în
asemenea chip, pentru că, într-un fel, cele două erau deja acolo, fără ca prin aceasta
să înţelegem cumva că datul se constituie la propriu din două „bucăţi” care îi vin
din afară. Luat astfel, datul nu mai este dat. El trebuie să apară ca unitate sintetică;
până la urmă, chiar în acest chip apar dualităţile recesive. Dar din clipa în care
acestea capătă dreptul la semnificaţia ontologică, metoda dedomenologică,
născocită doar pentru a proteja datul nemijlocit (atât de ciudat conceput), nu mai
are aplicabilitate: ea trece, aşa cum am spus, în condiţia de logică.
Totuşi, această metodă a scos în faţa noastră ceva: un idol. Şi aici avem un
semn despre statutul acestei probleme: nu ea susţine un demers, ci este ea însăşi
susţinută de ceva. Poate că nu este cu totul lipsit de importanţă faptul că Mircea
Florian doar discută despre această metodă, fără să o pună pe undeva la lucru. În
filosofia recesivităţii lucrează o anumită logică, nicidecum metoda dedomenologică,
chiar dacă şi această logică este alcătuită din precizări regulative, nu din efecte
constitutive. Deci, ceea ce a fost valabil în privinţa simplei forme filosofice a
demersului de construcţie a logicii noţiunilor recesive se transferă asupra metodei
dedomenologiei recesive: regăsim astfel forma determinismului.
ONTOLOGIA FORMALĂ DE TIP RECESIV

Semnificaţia ontologică a datului nu este pusă în discuţie prin deschiderea
problemei datului recesiv; dimpotrivă, aceasta capătă o probă nouă. Pentru a
discuta doar prezenţa ontologiei formale în filosofia recesivităţii sunt suficiente
observaţii privind datul şi felul în care acesta se arată ca unitate, ca identitate şi
diferenţă (de sine), adică observaţiile făcute mai sus; făcute însă nu în sensul că
unitatea în identitate şi diferenţă a datului ar fi suficient întemeiată prin demersul
lui Florian, ca şi cum datul s-ar constitui ca veritabil început, ci tocmai pentru a
semnala lipsa unei asemenea înţelegeri şi construcţii a datului în opera sa. De aceea
trebuie să căutăm forma veritabilă a acestei ontologii formale de tip recesiv.
Potrivit celor câteva idei formulate deja, avem următoarele serii de condiţii:
a) recesivitatea apare ca fiinţa însăşi a lumii; în plus, sunt formulate reguli de
gândire a datului recesiv (ca unitate recesivă), adică legi ale reconstrucţiei
filosofice a acestuia; b) aceste reguli însă reprezintă mai degrabă simple precizări
regulative decât principii constitutive (regulativ şi constitutiv, în sens kantian); de
asemenea, o ipostază a recesivităţii, anume unitatea recesivă individual–general
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reprezintă însăşi fiinţa lumii. Prima serie de condiţii, căreia i se poate adăuga
modelul de gândire, în spaţiul teoriei recesivităţii, a individualului şi generalului
(universalului), constituie motive puternice pentru prezenţa unei ontologii formale
în opera lui M. Florian. A doua serie de condiţii, căreia i se poate adăuga
preeminenţa descrierii faţă de reconstrucţie, conceperea „naturalistă” a universului,
separarea categorică a „lucrurilor” de „natura umană” pentru a elimina orice urmă
de antropomorfism în vederea construcţiei unei concepţii numită de autorul însuşi
„acţionism”, au sensul opus: nu este posibilă o ontologie formală în condiţiile
teoriei recesivităţii. Ambele consecinţe trebuie avute în vedere mai departe.
În inventarul din Recesivitatea apar cele mai importante concepte filosofice.
În exerciţiul filosofiei căzut sub determinările istoriei, aceste concepte au devenit
multifuncţionale, plurisemantice, sensul lor fiind dependent de context. Totuşi,
exerciţiul filosofic îşi creează singur contextele; de aceea un anumit concept poate
fi solicitat într-un exerciţiu de tip ontologic, apoi într-unul cosmologic etc. În timp,
domeniile filosofiei, constituite pe temeiul diferitelor exerciţii filosofice, care
exprimă mai degrabă poziţionări ale conştiinţei în cadrul aceleiaşi atitudini
filosofice – aceasta din urmă fiind opusă atitudinii „naturale”, după vorba lui
Husserl – decât demersuri absolut autonome, şi-au delimitat un spaţiu de
valabilitate, dominat de anumite reguli. Acestea se referă la pre-luarea şi
prelucrarea unui obiect, la căile de pre-luare şi prelucrare, chiar la tipul de rezultat.
Ontologia, de exemplu, are drept obiect fiinţa (ceea-ce-este) şi fiinţarea (existenţa
determinată) în măsura în care cea dintâi constituie temei pentru cea de-a doua (în
felul acesta, ontologia deschizându-se către metafizică). La fel, cosmologia are
propriul ei obiect: lumea, kosmos-ul, universul înţeles ca dat „fizic”, dar astfel încât
ea se justifică pe sine, pentru că tot ce putem afla ca fiinţare se află deja în „lume”,
noi înşine fiind înlăuntrul acesteia. Calea utilizată de ontologie este reconstrucţia
fiinţei, faptul de a pune gândirea în identitate cu fiinţa, cum spune Parmenide.
Cosmologia se foloseşte mai cu seamă de metoda descrierii şi de cea a explicaţiei,
în condiţiile în care fenomenul explicat este gândit de la bun început ca făcând
parte din Univers (lume, kosmos), iar explicaţia nu apelează la ceva din afara lumii,
chiar şi atunci când este identificat un fel de „principiu” al lumii.
De ce este interesat Mircea Florian în lucrările sale, îndeosebi în
Recesivitatea? Cum gândeşte el datul recesiv? Este interesat de Univers (în sens de
lume, kosmos), nu de un temei al tuturor lucrurilor gândit ca fiind fiinţa ca atare; în
plus, gândeşte datul recesiv ca imanent lumii, Universului. De fapt, conceptul care
capătă preeminenţă explicativă este individualul; universalul, admis şi el, se află în
individual: de aici evaluarea sa ca filosof al realismului ontologic de factură
aristotelică; datul recesiv este individual-generalul; totuşi, gândiţi mai degrabă în
diferenţa lor, decât ca termeni ai unei unităţi. Toate conceptele folosite de Florian
intră în registrul descrierii lumii (cosmosului) şi al explicaţiei „fizicaliste” a
individualului. O anumită nuanţă ontologică apare, totuşi, atunci când este gândit

34

Studii de istorie a filosofiei româneşti, VI

universalul: acesta se află deja în individual, dar are propria sa identitate, propria sa
vocaţie ontologică şi propriul său rost în cunoaşterea lucrurilor; numai că astfel
ieşim din zona precizărilor regulative ale logicii noţiunilor recesive.
Există chiar o ambiguitate sistematică a termenului de universal: pe de o parte,
el este termen în unitatea recesivă (originară), alături de individual; pe de altă parte, el
se supune imediat interpretării, realizării, operaţionalizării, împreună cu individualul,
interpretat la rându-i, în felul acesta ajungându-se la una dintre unităţile recesive, care
a constituit temă pentru Florian încă din filosofia anterioară recesivităţii: unitatea
„existenţă–conştiinţă” (care stă pentru cuplurile recesive din inventarul lui Florian:
existenţă–cunoaştere, existenţă–valoare). Acceptarea ipostazei interpretate a datului
recesiv constituie motiv suficient pentru a vorbi despre o „ontologie materială”, care,
fiind construită fizicalist, conducând datul recesiv către ipostaze cosmologice,
reprezintă, în fapt, o cosmologie. Toate prezentările termenilor recesivi din inventar se
supun acestei reguli de îndepărtare faţă de sensurile unei ontologii propriu-zis formale,
care să ajungă să-şi (re)construiască obiectul ca fiinţa însăşi.
Am putea vorbi la propriu despre o ontologie formală de tip recesiv numai în
condiţiile în care, aşa cum precizam, datul ar fi reconstruit el însuşi; dar Florian nu-l
reconstruieşte, ci îl protejează de orice intervenţie a conştiinţei asupra sa. Pentru a
observa această topică filosofică se poate merge la orice cuplu recesiv din inventar.
Dar ilustrarea capătă forţă în sensul de a susţine trecerea conceptelor ontologice în
registrul cosmologiei dacă este avut în vedere cuplul recesiv individual–general. În
Recesivitatea, I, acolo unde este tematizat acest cuplu, este deschisă o discuţie despre
o stare iniţială, originară, a sa, a termenilor care îl alcătuiesc, stare proprie unui
veritabil „început” (arché) în sens ontologic. „Soarta generalului este legată de soarta
individualului. Intima solidaritate a generalului şi individualului ne interzice nu
numai reducerea unuia la altul, dar şi admiterea unei stări embrionare,
protoplasmatice, neutrale, în care existenţa nu este nici individuală, nici generală, ci
indiferentă, dar capabilă să se bifurce, devenind când individuală, când generală.”38
Aşadar, starea aceasta iniţială nu este „neutrală”, aşa cum trebuie să fie datul originar,
potrivit conceptului său pre-recesiv; el trebuie să fie deja diferenţiat, aşezat în două
poziţii care alcătuiesc o unitate, poziţii date de inegalitatea cantitativă, calitativă,
funcţională a celor doi termeni care o alcătuiesc, anume individualul (ca termen
dominant) şi generalul (ca termen recesiv). De la bun început existenţa – adică tot ce
are calitatea de lucru – este duală: individuală şi generală; începutul acesta este datul
recesiv. Dar datul recesiv, cum ştim, nu se mai supune regulilor datului ca atare; ceea
ce înseamnă că datul recesiv este de la bun început dual, adică aşezat în structura
recesivă individual–general, iar ceea ce se întâmplă în privinţa tematizării sale, chiar
a reconstrucţiei sale filosofice, depinde de logica noţiunilor recesive, care substituie
metoda dedomenologică şi care conduce demersul către calitatea sa de cosmologie.
Şansa unei ontologii formale este suspendată prin însăşi hotărârea lui Florian de a
38
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proteja, de orice intervenţie a unei conştiinţe, de interpretare, datul originar. Întrucât
acesta nu este supus reconstrucţiei, ci protejat în condiţia sa dincolo de orice
înţelegere (reconstrucţie), capătă semnificaţia de început datul mijlocit (secund,
potrivit teoriei datului în forma sa iniţială), adică datul interpretat ca unitate recesivă,
de la bun început individual şi general.
Interesul lui Mircea Florian, în privinţă filosofică, se îndreaptă cu toată hotărârea
către lume (kosmos), Univers. Poate că acesta este şi motivul pentru care în finalul
Recesivităţii, II, la „Concluzii” (ultima parte: „Despre unitatea lumii”), în încercarea de
a lămuri şi problema tipului de reconstrucţie filosofică propriu teoriei recesivităţii, el
revine asupra conceptului de lume, susţinând că definitoriu pentru acesta este
realitatea-acţiune: tocmai aceasta din urmă reprezintă „principiul unic” al
„Universului”39. Acţiunea nu este altceva decât cauzalitatea, dacă este gândită în sensul
unei reciprocităţi, aşa cum se cuvine, acest mod corespunzând realităţii înseşi. În plus,
aşa cum susţinuse, de fapt, şi în lucrări anterioare, de exemplu în Cunoaştere şi
existenţă, filosoful socoteşte că „universul material”, lucrurile pe care acesta le
cuprinde, nu se află distanţat faţă de conştiinţă, ci îi este dat acesteia fără relaţie;
intervine, totuşi, relaţia dintre corpul purtător al capacităţii senzoriale şi lucrul din
„lumea externă”. Posibilitatea aceasta, care pare a fi paradoxală, este susţinută de ideea,
şi ea formulată în scrieri anterioare, după care conştiinţa nu are semnificaţii spaţiale, nu
este localizabilă: o idee foarte importantă nu doar pentru filosofia lui Florian, ci, în
genere, pentru orice tip de tematizare a problemelor legate de cunoaştere.
Realitatea-acţiune este un concept care nu lucrează în filosofia recesivităţii.
Introducerea lui atât de târzie se explică prin intenţia autorului de a explica relaţia
cauzală, aceasta fiind cu totul semnificativă pentru contextul final al Recesivităţii,
până la urmă, pentru întreaga teorie a recesivităţii, fără îndoială construită după
regulile unei cosmologii. Realitatea este ea însăşi fiindcă acţionează. Acţiunea
(înţeleasă ca raport cauzal) nu este ceva de ordinul lucrului, ci ea fundează lucrul care
se schimbă, fără a fi ea însăşi o „substanţă”. Realitatea, aşadar, este realitate (şi îşi
păstrează identitatea cu sine) numai pentru că în interiorul ei lucrurile se schimbă,
adică numai prin acţiune; pe de altă parte, acţiunea este acţiune (păstrându-şi
identitatea cu sine) doar pentru că realitatea, prin lucrurile care o alcătuiesc, este
schimbătoare. Realitatea este universală (Universul este tot una cu realitatea),
acţiunea este la fel (pentru că nu există realitate care scapă acţiunii). Dincolo însă de
scenariul la care participă, pe fondul teoriei recesivităţii, realitatea-acţiune se supune,
totuşi, unei „legi”, potrivit căreia nu Realitatea ca atare se schimbă, ci realităţile
dinlăuntrul ei40. Ceea ce înseamnă că şi marile salturi din evoluţia Universului
(kosmos-ului) – trecerea de la anorganic la organic, de la acesta la spiritual – nu aduc
39
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este o unitate de acţiune, o conexiune cauzală.” Recesivitatea, II, p. 441.
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un spor cantitativ al realităţii-acţiune. De fapt, ele sunt de la bun început în aceasta,
ca date recesive, aşa cum sunt toate unităţile recesive, dar manifestarea lor, trecerea
lor în actualitate, pretinde o anumită „pregătire evolutivă”. Toate aceste idei participă
la un plan de discurs care are toate însuşirile unei cosmologii.
Totuşi, la Mircea Florian, filosofia recesivităţii reprezintă mai mult – sau,
poate, mai puţin – decât o cosmologie. Într-o cosmologie, rostirea (logos-ul), care
şi-a găsit obiectul ca lume (kosmos), vizează starea de început, arché-ul, fără ca
acesta să fie gândit necesar în limite strict formale, ca fiinţa (ceea-ce-este), şi fără a
fi gândit, calitativ, ca fiind diferit (şi dincolo) faţă de lume şi, în urmare,
transcendent. Florian însă caută „principiul unic” nu într-o stare originară, ci
într-un act atotprezent în lume: un fel de suport schimbător, care poate transforma
alte suporturi schimbătoare. Realitatea-acţiune despre care vorbeşte el este un astfel
de principiu unic; de neconfundat însă cu o stare originară a lumii, din care vin,
apoi, toate fenomenele pe care ea le cuprinde. În ultimă instanţă, realitatea-acţiune
este însuşi Universul, gândit într-o nediferenţiere sistematică faţă de kosmos. În
plus, logos-ul nu are nicio şansă, în această filosofie, de a fi el însuşi activ,
constitutiv. Din aceste motive, forma pe care o ia în ultimă instanţă ontologia
formală de tip recesiv este aceea a unui cosmicism.
Argumentului de mai sus i se alătură, pentru a susţine aceeaşi idee despre
cosmicism ca formă filosofică de construcţie a filosofiei recesivităţii, alte probe.
De exemplu, preferinţa formală a autorului pentru „perspectiva cosmocentrică” în
problema cunoaşterii lumii, aşezată în opoziţie cu „perspectiva antropocentrică”. În
filosofia antumă, opţiunea sa este categorică: antropocentrismul reprezintă direcţia
greşită în cunoaşterea existenţei. În filosofia datului recesiv, preferinţa în cauză
poate fi uşor identificată. În noul context, conştiinţa îi apare ca un „factor cosmic”,
ceea ce înseamnă că ea se află în structuri recesive, devenite active după anumite
„pregătiri evolutive” ale Universului. Dar conştiinţa, având drept suport existenţa
omului, produce religia, care nu este altceva decât o răsturnare a raportului recesiv
existenţă–conştiinţă, aceasta din urmă fiind socotită dominantă. De aici legătura
intimă a antropocentrismului cu religia şi, în urmare, mistificarea proprie
filosofiilor şi unor teorii ştiinţifice care admit preeminenţa conştiinţei faţă de
existenţă, a spiritului faţă de materie. Este cale bună în cunoaştere perspectiva
cosmocentrică, adică metoda de cunoaştere care păstrează raportul recesiv aşa cum
el este „dat”, care admite drept principiu unic al Universului realitatea-acţiune.
Cosmocentrismul preferat de Mircea Florian în locul perspectivei antropocentrice
este, de fapt, un cosmicism.
CONCLUZII

Joacă filosofia românească un rost în filosofia datului recesiv? Pune Mircea
Florian în cauză însăşi filosofia românească? În alte cuvinte, sporeşte şansa
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conştiinţei filosofice de a reconstrui „lumea”, folosind un „cod” particularizat în
toposul cultural românesc? Neîndoielnic, întreaga construcţie a datului recesiv
corespunde unui model minimal al specificului, care pune la un loc câteva condiţii:
a) limbă; b) accentele aporetice (de exemplu, preeminenţa problemelor „cosmologice”
la mulţi filosofi români); c) forma discursului (asemănătoare altor reconstrucţii
filosofice româneşti, deterministe, cosmiciste); d) sensibilitatea „metafizică” faţă de
întrebările esenţiale, totodată foarte generale (privind universul, existenţa, cunoaşterea
etc.), tematizate predilect în filosofia românească); e) evenimentele care instituie şi
mişcă forme filosofice, dat fiind faptul că apariţia lucrării Recesivitatea ca structură a
lumii a repoziţionat conştiinţa filosofică românească, cel puţin în privinţa evaluării
locului operei lui Mircea Florian în orizontul filosofiei româneşti şi a înregistrării
sporului „teoretic” produs de filosofia datului recesiv.
Este vorba, pentru problema formulată mai sus, de o reciprocitate: a) o
anumită operă filosofică nu-şi poate susţine statutul decât dacă primeşte
interpretări; de aici dificultatea de a socoti drept „filosof important” un creator a
cărui operă nu a fost decât în mică măsură cercetată – chiar dacă ea are un potenţial
semantic demn de a fi valorificat –, cum se întâmplă uneori în spaţiul unei culturi,
şi cum este cazul, cumva, cu Mircea Florian; b) operele filosofice interpretate
creează contexte, care pot funcţiona, după ce ele alcătuiesc reţele conceptuale,
aporetice, proprii unor viziuni şi reconstrucţii filosofice, ca un fel de „sistem al
acceptării”, primind în orizontul lor anumite opere, respingându-le pe altele.
Tocmai de aceea trebuie re-făcute contextele unui „mediu” filosofic în care se pot
aşeza – pentru a spori semantic mediul însuşi – noi făptuiri filosofice. Intră
filosofia lui Mircea Florian în această reciprocitate cu filosofia românească
actuală? Pe de o parte, interpretările actuale ale acestei filosofii – exceptând câteva
lucrări de doctorat – nu depăşesc statutul de „observaţie”, „privire generală”,
„notă” asupra unei probleme, „notaţii ocazionale” etc. (toate acestea fiind forme ale
luării la cunoştinţă asupra acestei filosofii); oricum, ele nu sunt rezultate ale unor
cercetări aplicate. Pe de altă parte, o asemenea situaţie poate fi generată de
contextele de interpretare din filosofia românească actuală, constituite în „sisteme
ale acceptării”: acestea par a nu privilegia formule filosofice „obiectiviste”, aşa
cum este cea proprie operei lui Mircea Florian.
Ţinând seama de toate acestea, am putea căpăta o şansă în a schiţa un răspuns
pentru întrebările de mai sus, dacă revenim la ideea de formă filosofică a
construcţiilor lui Mircea Florian, identificate în acest studiu, adică la forma
inventarului categoriilor recesivităţii, a logicii noţiunilor recesive, a metodei
dedomenologiei recesive şi a ontologiei formale de tip recesiv. Potrivit demersului
din studiul de faţă, logica noţiunilor recesive are ca formă de reconstrucţie
filosofică determinismul, metoda dedomenologiei recesive, trecută în logică, are
aceeaşi formă filosofică, determinismul, iar ontologia formală de tip recesiv este un
cosmicism. Aceste forme corespund însuşirilor dintr-un model de judecată a
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filosofiei româneşti propus de Constantin Noica în volumul Pagini despre sufletul
românesc (1944)41. Coincidenţa aceasta este strict formală. Dar chiar aşa fiind, ea
pune în evidenţă o cale posibilă de interpretare a filosofiei datului recesiv şi de
reevaluare a întregii filosofii a lui Mircea Florian. Ceea ce înseamnă că filosofia
românească îşi joacă o (bună) şansă în reconstrucţia datului recesiv.
Neîndoielnic, contextul în cauză trebuie el însuşi reevaluat. Dar o reevaluare
a sa, din perspectiva situaţiei actuale a filosofiei româneşti, nu poate anula modelul
de judecată a unei „istorii a filosofiei româneşti” pe care îl propune autorul său.
Ceea ce înseamnă că valabilitatea „indicaţiei” de interpretare a operei lui Mircea
Florian, scoasă la iveală mai sus din perspectiva modelului construit de Constantin
Noica, nu poate fi anulată.

41

Constantin Noica, Cum gândeşte poporul român, în vol. Pagini despre sufletul românesc,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1991.

