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MARIN TEF NESCU: UN MODEL DE „FILOSOFIE
CRE TIN ”
VIOREL CERNICA

Acceptat mai cu seam de cei apropia i de spiritualitatea cre tin , datorit
întemeierii judec ilor sale filosofice pe încrederea în înv tura Sfintei Tradi ii,
Marin tef nescu a fost respins sau m car ignorat de c tre „filosofii de profesie”.
Astfel, Nicolae Bagdasar, în Istoria filosofiei române ti1 din 1940, nici nu aminte te
de Filosofia româneasc a lui Marin tef nescu, prima lucrare în care se încearc
ordonarea crea iilor filosofice române ti i l murirea conceptului de „filosofie
româneasc ”. C. R dulescu-Motru, de i l-a avut coleg la catedra de Psihologie,
Logic i Teoria Cuno tin ei de la Universitatea Bucure ti, l-a socotit întotdeauna ca
fiind o fire prea religioas pentru a putea face filosofie.2 Critica noastr filosofic
postbelic a evitat, de regul , s consemneze numele s u i titlurile lucr rilor sale în
statisticile pe care le confec iona în privin a filosofiei române ti antebelice. Iar în
perioada postdecembrist , pu ini cercet tori ai filosofiei noastre i-au îng duit s -l
aminteasc pe Marin tef nescu printre cei care, odat , au gândit asupra acesteia.
Cine este totu i Marin tef nescu?
A tr it între 1880 i 1945; a sus inut doctoratul în filosofie la Paris, dup care
a fost profesor la Universitatea din Bucure ti i la cea din Cluj; a publicat lucr ri de
filosofie în ar i în str in tate.3 De lucr rile sale în limba român se leag dou
„evenimente” semnificative pentru cultura noastr : în Filosofia româneasc
propune prima reconstruc ie a istoriei filosofiei române ti, iar în Filosofia cre tin
expune istoria filosofiei, valorificând i opere române ti, pentru a ar ta c sensul
ultim al oric rei crea ii filosofice este „mântuirea cre tin ”. Aceste dou
evenimentele au a face cu filosofia „prins ” în dou contexte: unul cultural1

Cf. N. Bagdasar, Istoria filosofiei române ti, Bucure ti, Editura Eminescu, 1988.
Cf. C. R dulescu-Motru, Revizuiri i ad ugiri, 1945, vol. III, Bucure ti, Editura Floarea
Darurilor, 1999, Primul caiet, p. 12–16.
3
Le dualisme logique. Essai sur l’importance de sa réalité pour le problème de la
connaissance, Paris, Alcan, 1915; Essai sur le rapport entre le dualisme et le thèisme de Kant.
(Contribution à l’intelligence de la „Critique de la raison pure”). Thèse complèmentaire…, Paris,
Alcan, 1915; Filosofia româneasc , Bucure ti, Edi ia Caselor Na ionale, Institutul Grafic „R ritul”,
1922; Le problème de la méthode, Paris, Alcan, 1938; Filosofia cre tin . Contribu ie la în elegerea
filosofiei, Bucure ti, Editura „Universul”, 1943.
2
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na ional, altul spiritual-religios, amândou socotite riscante de orice cercet tor al
filosofiei, dat fiind universalitatea aporeticii filosofice. Evenimentele erau noi
numai pentru spa iul nostru cultural; Marin tef nescu nu este primul dintre
istoricii filosofiei care a eaz aceast disciplin în cele dou contexte,
determinând-o na ional i spiritual. De fapt, „filosofia cre tin ”, în concept, nu doar
ca termen, are o vechime considerabil : începutul i-l afl în scrierile P rin ilor
Cre tini. Iar filosofia, în determinare na ional , este i ea secular .
Desigur, noutatea formulei „axiologice” a unei crea ii nu este în stare,
singur , s instituie un rost cultural pentru acea crea ie; nu este suficient ca ea s fi
propus un tip de oper neconfigurat într-o cultur . Trebuie ca ea s instituie o
tradi ie, s se constituie într-un eveniment al unei „eficacit i istorice”, cum spune
Gadamer, filosof din spa iul hermeneuticii contemporane. Dac ea se produce f
ecou, f
s imprime o urm în cultur , atunci rostul ei axiologic nu este împlinit;
sau, mai bine zis, cultura o re ine numai ca „fapt istoric”, ca eveniment întâmpl tor
deschis doar curiozit ii cercet torilor ce urm resc strict istoric evolu ia culturii. O
astfel de „crea ie” vorbe te doar epocii în care s-a n scut; suflul ei piere chiar în
momentul în care a venit pe lume; ea nu este în stare s lumineze un fapt omenesc,
intre într-o ordine interpretativ , critic .
Filosofia are îns o coeren pe care ochiul obi nuit s priveasc doar
aspectele (ipostazele) culturologice ale unei opere nu o poate sesiza. Mai mult,
filosofia poate s aib o devenire palimpsestic , a adar, o ordine istoric aparent
incoerent , dar profund închegat . În fond, ce leg tur vizibil poate exista între
filosofia lui Kant i cea a lui Hegel? În afara conceptului transcendentalului i a
ordinii semantice pe care acesta o instituie, nu mai afl m aproape nimic comun
celor dou filosofii; aceasta dac nu avem naivitatea de a socoti c tematizarea
acelora i probleme constituie temeiul unei leg turi noetice veritabile.
Filosofia cre tin a lui Marin tef nescu este o „expozi iune” a unor crea ii
filosofice din spa iul cre tinismului, în eles ca un topos spiritual determinat prin
înv tura lui Iisus Hristos: „filosofia cre tin este explica ia Evangheliei, studiat ,
murit , luminat , i care ne explic lumea prin înv tura lui Iisus, f
a exclude
celelalte înv turi sincere, artistice sau tiin ifice”. Autorul prezint mai întâi
„filosofia f
studiul cre tinismului”; este vorba despre o istorie a filosofiei, o
expunere a unor idei semnificative din unghi religios-cre tin formulate de seria de
filosofi care începe cu Platon i se termin cu filosofii contemporani str ini i
români (H. Bergson, J. Maritain, E. Gilson, C. R dulescu-Motru, Lucian Blaga
.a.). Inten ia autorului este de a dezv lui diversitatea ideilor, a doctrinelor privind
existen a, cunoa terea, omul, dar i de a justifica valabilitatea fiec reia. Apoi, el
prezint „religia cre tin ”, în scopul de a dovedi c aceasta nu exclude nici o
doctrin sau idee filosofic , ci cheam pe fiecare pentru a da seam de sensul s u
ultim: credin a în Dumnezeu. Întreaga diversitate descoperit prin studiul anterior
al istoriei filosofiei, voit a fi liber de pre-judecata cre tin , cap
acum unitate;
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principiul unit ii este înv tura transmis de Iisus Hristos. În ultima parte,
perspectiva istoric asupra filosofiei este secund în raport cu încercarea de
sistematizare tematic a filosofiei.
Iat câteva probleme pe care Marin tef nescu le tematizeaz din unghi
cre tin: fiin a, libertatea, credin a, sufletul, valoarea, raportul om-societate,
limbajul, na iunea etc. El este convins c oamenii se afl la distan e diferite de
perfec iunea divin i c fiecare are un destin de împlinit în aceast via . Fiecare
este dator s se perfec ioneze spiritual, s m rturiseasc credin a în Dumnezeu,
pentru a ajunge la o armonie „cosmic ”, pe care, de fapt, datorit îndrept rilor lui
Dumnezeu, omul o caut neîncetat. Imaginea aceasta despre refacerea unei condi ii
perfecte a omului întru spiritualitatea religioas este foarte apropiat de aceea
creat de Ch. Renouvier – „neokantian” din secolul al XIX-lea care a practicat o
filosofie foarte apropiat , ca formul , de doctrina cre tin – în lucr rile în care
construie te modelul filosofiei personaliste (el este recunoscut drept „întemeietor”
al personalismului). 4 Ceea ce înseamn c nu doar C. R dulescu-Motru a fost
apropiat, prin lucr rile sale, de personalism, ci, iat , i asistentul s u, Marin
tef nescu. Ideea aceasta din urm este semnificativ pentru orizontul istoric
propriu lucr rii lui Marin tef nescu de care ne ocup m. Recunoa terea apropierii
de personalism poate descoperi ipostaze semnificative filosofic ale acestui proiect
de filosofie cre tin . Este i calea pe care o socotim potrivit evalu rii întregii
opere a lui Marin tef nescu.
Conceptul „filosofiei cre tine” nu este propriu culturii contemporane.5 Istoria
sa începe, socotesc unii cercet tori ai filosofiei vechi, cu Propov duirile i
Epistolele Apostolului Pavel, cel ce trece filosofia într-o alt „epistem ”:
„Apostolul (Pavel – n.n.) s vâr ise gestul istoric, paradigmatic: în alt limbaj, în alt
logic , filosofia cre tin (subl. n.) exista într-o «epistemologie» proprie, care îi
permitea absorb ia tuturor valorilor”6. Istoria aceasta este continuat de Apologe i,
care au supus unui examen atent raporturile dintre religia cre tin i filosofie i
problema noului statut al filosofiei, statut determinat de contextualizarea sa
cre tin . Cercetate dintr-o astfel de perspectiv , problemele acestea p reau a avea o
rezolvare predeterminat , potrivit c reia singurul fapt spiritual îndrept it ar fi
credin a cre tin . Dar nu se întâmpl astfel; mai întâi, pentru c autorii cre tini de
la începuturi erau forma i în mediul colilor filosofice ale timpului; apoi, pentru c
filosofia a fost utilizat în opera de a ezare în dogme a religiei cre tine i de
spândire a sa în lume. Fondul filosofic al scrierilor apologetice, chiar i al celor
care formuleaz ideea respingerii filosofiei, este evident. Étienne Gilson, de
4

Cf. Ch. Renouvier, Histoire et solution des problèmes métaphysiques, Paris, Alcan, 1901;
Critique de la doctrine de Kant, Paris, Alcan, 1906; Le personnalisme, Paris, Alcan, 1926.
5
Pentru termenul „filosofie cre tin ” ( i „metafizic cre tin ”), a se vedea i studiul despre
filosofia lui Mircea Vulc nescu aflat în acest volum.
6
Gh. Vl du escu, Filosofia primelor secole cre tine, Bucure ti, Editura Enciclopedic , 1995, p. 10.
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exemplu, sus ine c apropierea religiei ( i teologiei) cre tine, aflat la începuturi,
de no iunea filosofic de Logos constituie dovad pentru faptul c îns i Revela ia
cre tin impunea con-lucrarea dintre religie i filosofie. 7 Pe de alt parte, ereziile
au ap rut ca urmare a interpret rii, a regândirii filosofice a unor concepte i
simboluri cre tine.
Contextualizarea cultural-na ional a filosofiei, precum i cea spiritualreligioas sunt problematice în formula în care le a eaz Marin tef nescu. Dar ele
mân problematice, desigur, i dincolo de aceast formul , chiar dac , pe de alt
parte, afl m înc multe alte dovezi ale acestei posibilit i în afara celor deja
prezentate. Universal în privin aporetic , filosofia pare a transcende orice
determinare „local ”, de nuan na ional sau religioas , chiar dac aceasta din
urm (cea religioas ), valorificând leg turile fire ti dintre filosofie i religie în
privin a obiectului comun – absolutul –, a fost socotit mai apropiat de o anume
valabilitate. Oricum, e firesc s inem seama, atunci când gândim asupra
posibilit ii pre-determin rii filosofiei (în context na ional sau religios), de riscul
pierderii condi iei de-a-fi a filosofiei, a aneantiz rii fiin ei sale. C ci putem avea
înc filosofie acolo unde aceasta, în loc s pro-vin din topos-ul ei originar, vine de
oriunde i, apoi, de-vine „na ional ” sau „religioas ”? Pentru a r spunde, trebuie s
încerc m s dezv luim – desigur, potrivit dimensiunilor îng duite de acest context
ce tematizeaz posibilitatea unui proiect filosofic „local” – topos-ul originar al
filosofiei i, contemplând relieful deschis în fa a noastr , s identific m
posibilitatea unor pre-determin ri ale filosofiei (mai cu seam , cultural-na ionale i
spiritual-religioase).
Con tiin a filosofic nu lucreaz precum sim ul comun, acceptând câteva prejudec i, printre care rolul cel mai eficient îl are aceea care vizeaz „obiectivitatea”
i „eviden a” lucrurilor exterioare con tiin ei; mi carea c tre „lume” a con tiin ei
filosofice deschide un orizont ale c rui coordonate sunt uimirea, specula ia i
aporia.8 Dintr-o asemenea perspectiv , cel ce devine obiect al con tiin ei filosofice
nu mai este datul, „lucrul exterior” obiectiv i evident, „fiin area-simplu-prezent ”,
ci, cumva, nimicul, adic cel-ce-nu-se-afl -printre-lucruri. În felul acesta, filosofia
ajunge la fenomen, fiindc nimicul ca obiect al rostirii se-ncarc de sensuri
propriu-zis „fiin iale” (altfel spus, devine i el ceva). Tocmai de aceea topos-ul
originar al filosofiei cuprinde dou modalit i ale rostirii: meontologia (rostirea
7

„A afirma c în calitate de Logos Cristos este Dumnezeu, c toate au fost f cute în el i prin
el, c el este via a i lumina oamenilor, însemna a recurge dinainte, dincolo de teologia Cuvântului, la
metafizica Ideilor divine i la noetica ilumin rii.” – Étienne Gilson, Filosofia în Evul Mediu,
Bucure ti, Editura Humanitas, 1995, p. 11. A se vedea, pentru problema leg turii dintre filosofia
greac i teologia cre tin a începuturilor, i Ioannis Zizioulas, Fiin a eclesial , Bucure ti, Editura
Anastasia, 1996.
8
Despre acest orizont al uimirii, specula iei i aporiei, propriu filosofiei, am mai vorbit în
Fenomenul i nimicul. Proiectul fenomenologic – concept i aplica ii, I.2., Bucure ti, Editura Paideia, 2005.
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despre ne-existen e, despre nimic) i fenomenologia (rostirea despre fenomen).
Aceasta din urm poate îng dui, pentru a fi exprimat , o contextualizare culturalna ional , adic nuan e specifice în stil sau „n zuin formativ ”, în accentul pus pe
o anumit problem sau chiar în nesocotirea punctelor de vedere care se afirm în
imediata apropiere a unei matrice culturale; ea presupune i o anumit limb care
a eze în expresie rostirea despre fenomen; i, poate, chiar anumite direc ii de
gândire pre-determinate lingvistic (a a cum sugera Nietzsche). Cealalt ,
meontologia, îng duie, sub anumite condi ii, o contextualizare spiritual-religioas ,
ci ne-existen a despre care ea roste te (ceea ce este nimic fa de „lucrurile
exterioare” con tiin ei, lucruri obiective i evidente) este fiin a originar – în prima
sa ipostaz , aceea posibil pentru o con tiin care nu i-a p sit cu totul condi ia
natural , de sim comun –, a adar acela i obiect spre care tinde i con tiin a
religioas . În deosebire îns de con tiin a filosofic , ce reconstruie te ne-existen a
ca fiin originar , con tiin a religioas exprim faptul tr irii i retr irii revela iei
fiin ei originare. Atitudinile diferite ale acestora nu le înstr ineaz una de alta, ci le
apropie pân când, recunoscându-se, devin complementare în tr irea revela iei
fiin ei originare i în rostirea ei.
Filosofia este discurs critic; ea stabile te competen ele (limitele) con tiin ei
întreb toare, grani ele lumii fenomenale, orizontul lucrului „obiectiv” i al celui-cenu-se-afl -printre-lucruri. Cum se împac un discurs critic cu faptul religios, care
presupune acceptarea necondi ionat a unei dogme? Filosofia este critic fa de
obiectul con tiin ei-sim -comun; dogma religioas nu are leg tur cu un astfel de
obiect, c ci ea face referire la fiin a originar , ca i filosofia, îns direct (nemediat de
cuno tin a despre un obiect exterior), prin tr ire i retr ire. Tocmai de aceea, într-un
fel, orice religie este înso it de filosofie; uneori, filosofia este în îns i fiin a religiei,
trecând-o pe aceasta în condi ie filosofic ; alteori, ea constituie doar un fond care
face posibil exprimarea unei credin e (dogme etc.) religioase. Berdiaev socotea c
evenimentele revelate în Evanghelie „nu pot fi concepute decât dac ele sunt în
acela i timp evenimente ale experien ei mele spirituale i apar in înaint rii mele pe
calea Spiritului”9, ceea ce presupune o experien filosofic .
Marin tef nescu nu se afl , prin cele dou proiecte (al filosofiei române ti i
al filosofiei cre tine), în afara spa iului deschis de posibilit ile de-a-fi ale unei
reconstruc ii filosofice. El a valorificat pre-determin ri fire ti ale filosofiei. Numai
în ambele cazuri a dep it m sura potrivit trecerii acestor posibilit i în act.
Felul în care el i-a îng duit s reconstruiasc filosofia cre tin , de i nu intr în
conflict direct cu topos-ul originar al filosofiei, se constituie ca o constrângere care,
în ultim instan , de-formeaz filosofia; nu aneantizeaz fiin a acesteia, dar o
condi ioneaz în a a m sur , încât faptul-caracteristic-de-a-exista (de a primi o
anume pre-determinare, de a fi „localizat ”) devine, pentru filosofia în conceptul
9

N. Berdiaev, Adev r i revela ie, Timi oara, Editura de Vest, 1993, p. 54.
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lui Marin tef nescu, mai semnificativ decât faptul ei de-a-fi. Ceea ce constituie o
de-formare, chiar o de-reglare a condi iei filosofiei, fapt care, mai departe, a
contribuit la marginalizarea autorului, la neluarea în seam a lucr rilor sale de c tre
critica filosofic .
Discursul din Filosofia cre tin risc , deseori, s treac în condi ie de
teologie ra ional ; de altminteri, autorul consider c filosofia cre tin ar fi un fel
de ra ionalizare a credin ei i c „ra iunea i credin a sunt egale”. De asemenea,
este vizat continuu via a aceasta din orizontul administr rii nevoilor, lucrarea
tând – cu excep ia primei p i, care este o expunere a unor momente din
istoria filosofiei – statutul unui compendiu moral. Dar tocmai prin aceast din urm
ipostaz a discursului, Marin tef nescu se leag de o tradi ie instituit în cultura
noastr de Neagoe Basarab i continuat de Dimitrie Cantemir, potrivit c reia
Binele este valoarea fundamental , aceea care substan ializeaz sacrul; Binele este,
de asemenea, conceptul structurant al unui discurs în limitele c ruia nu filosoful
vorbe te, ci în eleptul.
„Cred, deci sunt”, spune Marin tef nescu, a ezând, astfel, ca temei al
certitudinii existen ei proprii, actul credin ei. Dar credin a este ra iunea; ceea ce
înseamn c ra iunea îns i particip la aceast certitudine, care, astfel, nu mai este
un act spontan, o „intui ie intelectual ” sau o tr ire miraculoas care scoate din
timp, ci un discurs: discursul c ut rii de sine, care se întemeiaz pe o cercetare a
sensurilor c rora înv tura cre tin le-a deschis o cale, dar o cale ce trece prin
inima i mintea omului, adic prin întreaga sa fiin . Exist o viziune cre tin
asupra lumii, pe care cel care crede trebuie s i-o l mureasc , pentru ca, astfel,
credin a sa s sporeasc . Acesta este mesajul pe care îl trimite c tre noi Filosofia
cre tin a lui Marin tef nescu. Avem de-a face, a adar, cu o anume tenta ie a
dizolv rii limitelor dintre diferitele facult i ale sufletului nostru (credin
i
ra iune, de exemplu) sau ale unor discipline (filosofie i teologie), discipline
ezate în condi ie proprie pe temeiul unor criterii culturale. Date fiind aceste
„riscuri” la care este supus discursul în privin a condi iei sale filosofice, ne
întreb m dac se cuvine o reconsiderare a proiectului de filosofie cre tin a lui
Marin tef nescu. Pentru a ne r spunde, trebuie s ne orient m c tre dou planuri:
istoric i sistematic. Dintr-o perspectiv istoric , proiectul trebuie revalorizat; de
fapt, rostul unei posibile reedit ri a Filosofiei cre tine ar putea avea justificare
numai în acest plan. Iar cel de-al doilea plan trebuie eviden iat numai în perspectiva
celui dintâi. A adar, valorizarea istoric a proiectului „filosofiei cre tine” al lui
Marin tef nescu este fireasc i precump nitoare fa de cel sistematic. Poate c
ea este chiar necesar . Dar pentru a-i dezv lui necesitatea, trebuie s ne îndrept m
tre orizontul istoric al operei, al acestui proiect filosofic, neuitând c ea se leag
de tradi ia Binelui i a în eleptului, ca i de perspectiva personalist prezent în
cultura noastr prin opera lui C. R dulescu-Motru.
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Marin tef nescu a publicat Filosofia cre tin în 1943, într-o perioad
tulbure, de n ruire a reperelor valorice clasice, de ciocnire a ideologiilor extreme i
de instituire a puterii discre ionare a unora dintre ele. Puterea extremelor,
subordonarea vie ii sociale, a politicii i culturii fa de autoritatea ideologiei au
condus la n ruirea centrului de echilibru al vie ii sociale: spiritualitatea. O
încercare filosofic în genul celei a lui Marin tef nescu din lucrarea de fa avea
sensul de a problematiza extremele, puterea lor, de a repune în discu ie, pentru a o
poten a, misiunea spiritual a religiei i pe cea a filosofiei. Mai devreme cu câ iva
ani (1940), Mircea Vulc nescu, r spunzând aceleia i chem ri c tre c utarea de
sine, conferen ia pe tema filosofiei cre tine, fiind interesat de felul în care „ideile
veacului” pot fi primite „în matca cea mare a tr irii cre tine ti”. i el socotea c
„faptul de a crede nu înl tur curiozitatea de a ti. Credin a, comunicând sufletului
situa ia obiectului, ca i cum l-ar cunoa te, stimuleaz , pe de o parte, tendin a c tre
cunoa terea îns i; deschide, pe de alt parte, perspective în elegerii, pe care nu le
avea f credin ”10.
Vremea proiectului de filosofie cre tin al lui Marin tef nescu a fost,
adar, una plin de conflicte, de disloc ri valorice; de aici, îndreptarea culturii
tre forme pigmentate religios. C ci religia are puterea, în asemenea momente, de
a pune un sens în via a omului. Proiectul filosofic pe care îl prezent m î i g se te
rostul într-un astfel de spa iu socio-cultural; î i g se te un rost i chiar o voca ie, o
chemare. Poate c el este unul dintre cele mai semnificative proiecte filosoficreligioase ale culturii noastre din perioada r zboiului. De fapt, c utarea de sine a
omului, încerc rile lui de a- i deschide un nou destin în care tulburarea vie ii s fie
lipsit de rost sunt prezente în cultura european a epocii.11 Dar poate c orizontul
nostru istoric-cultural, acesta care ne înconjoar ast zi, nu mai a teapt astfel de
proiecte filosofic-religioase, poate c el î i orienteaz intele c tre alte zone
aporetice decât cele proprii mijlocului de secol XX.
Orizontul nostru istoric-cultural, foarte sensibil fa de „lucrul bine f cut”
odinioar , trebuie s fie – i chiar este – i critic. Tocmai dintr-o astfel de
10

Mircea Vulc nescu, Posibilit ile filosofiei cre tine, Bucure ti, Editura Anastasia, 1996, p. 33.
Iat câteva lucr ri ap rute în perioada la care ne-am referit, lucr ri în care se pune deschis
problema c ut rii de sine a omului i cea a posibilit ii de a remonta con tiin a cre tin i echilibrul
spiritual: Emm. Mounier, Personnalisme et christianisme (1939); Les chrétiens devant le problème de
la paix (1939); L’affrontement chrétien (1944); E. Cassirer, A New Science and a New Spirit (1942);
An Essay on Man (1944); L. Blaga, Religie i spirit (1942); J.P. Sartre, L’Être et le Néant (1943);
A. Camus, Le Mythe de Sisyphe (1943); M. Vulc nescu, Dimensiunea româneasc a existen ei
(1943); M. Blondel, La philosophie et l’esprit chrétien (1944; 1946); P. Teilhard de Chardin,
Introduction à la vie chrétienne (1944); Christianisme et évolution (1945); J. Wahl, Existence
humaine et transcendence (1944); C. Noica, Pagini despre sufletul românesc (1944); J. Maritain,
Christianisme et démocratie (1945); N Berdiaev, Dialectique existentielle du divin et de l’humain
(1946); M. Ralea, Explicarea omului (1946).
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perspectiv , proiectul filosofiei cre tine este limitat la posibilitatea sa de fapt
istoric, de „eveniment”, care, cu o anume putere de a prelungi o urm a tradi iei
noastre culturale, atrage printr-o „provocare”: este posibil o contextualizare
spiritual-religioas (cre tin ) a filosofiei – a acestei discipline universale în
modalitate aporetic – i în felul acesta dobândim un bun temei pentru a îng dui în
spa iul culturii idei filosofice i doctrine diferite în multe privin e, dar
asem toare prin rostul lor l muritor pentru fiin a omeneasc , pentru destinul
acesteia. Proiectul lui Marin tef nescu exprim i o norm : faptele spirituale
autentice sunt acelea care conduc c tre armonie, c tre unitatea omenescului, nu
acelea care, zgomotos, se arat ca fiind salvatoare, de i nu sunt decât învr jbiri care
îi duc pe unii oameni împotriva altora. Într-un fel, cei de la noi (din cultura noastr )
care de acum încolo vor da curs acestei provoc ri de contextualizare spiritualreligioas a filosofiei, cu scopul de a dezv lui un temei al armoniei pe care omul o
instituie în lume, trebuie s in seama i de proiectul lui Marin tef nescu, pus la
punct în lucr rile Filosofia româneasc i Filosofia cre tin (aceasta din urm
constituind i obiectul principal al reflec iilor cuprinse în studiul de fa ).

