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îndoial c marii gânditori sunt aceia care poten eaz într-un plan
superior virtualit ile filosofice ale neamului i tot ei sunt aceia care dau seam , în
fa a Spiritului universal, de virtu ile speculative ale românilor.
În decurs de trei veacuri, a trebuit s refacem i s ne apropriem drumul i
ascensiunea spiritului filosofic universal, desf urat prin vreo dou milenii i
jum tate de aventur a gândului speculativ. Într-o astfel de fenomenologie istoric ,
de-abia în a doua etap a epocii moderne românii au putut da un creator de sistem
filosofic cum este Vasile Conta. Pentru ca, în etapa clasic a filosofie autohtone,
aceea dintre cele dou r zboaie mondiale, s avem o pleiad de gânditori originali, cu
mari crea ii în toate domeniile filosofiei ori ale disciplinelor cu caracter filosofic.
În acea durat trisecular – i îndeosebi în cadrul epocii moderne i al celei
contemporane –, înv mântul filosofic, de la cel universitar la cel liceal, a
contribuit hot râtor la promovarea cuno tin elor filosofice i la orientarea c tre
crea ia original , autohton .
Peisajul filosofic românesc are culmi speculative ilustrate de Titu Maiorescu,
C. R dulescu-Motru, Nae Ionescu, Mircea Florian, Lucian Blaga sau Constantin
Noica i, totodat , o bog ie vie de con inut, prin contribu iile multor zeci de autori,
profesori sau promotori ai ideilor speculative, în modalitatea manualului, a
studiului ori a cronicii ideilor filosofice.
De o veritabil via filosofic româneasc se poate vorbi de-abia în
momentul spiritual interbelic, cu prelungirea lui pân în 1947. În modalit i
specifice, numero i gânditori contribuie la crea ia original cult i, totodat , la
formarea con tiin ei filosofice române ti.
Dac , în genere, marii creatori sunt cunoscu i publicului intelectual prin
manuale liceale sau universitare, prin edit ri ori reedit ri succesive – accentuate în
anii ’90 i în ace ti ani ai noului mileniu –, iar dac gânditorii importan i sunt
cunoscu i profesioni tilor ce v d idei i le promoveaz , exist i o categorie de
gânditori care i-au adus o anume contribu ie la via a filosofic autohton i care
nu sunt cunoscu i, cât de cât, decât speciali tilor în istoria filosofiei române ti.
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Dintr-o astfel de grupare – neordonat , desigur – îl aduc în aten ia cititorului
de azi pe un profesor liceal de filosofie, Fanu Du ulescu, care este autorul primului
dic ionar de filosofie proiectat i elaborat de un român.
tefan Du ulescu – cel care va semna Fanu Al. Du ulescu – s-a n scut în anul
1898, pe strada Cherestegiilor din Bucure ti. Aici a urmat cursurile colii primare (la
coala nr. 11) i cele secundare i liceale, la Liceul „Mihai Viteazul”; iar cele
universitare, în cadrul Facult ii de Filosofie i Litere. Este absolvent al acestei
facult i, la sfâr itul anului colar 1920–1921. Profesori i-au fost: C. R dulescu-Motru,
P.P. Negulescu, I.A. R dulescu Pogoneanu, .a. Iar dintr-o list a absolven ilor din
1921, mai amintesc pe: Colan Nicolae, Munteanu Vasile (viitorul Basil Munteanu),
Petre Dr ghici ( i despre el se tiu mult prea pu ine lucruri…), Teculescu Horia,
Gherghel Ioan, Beldie Constantin, Botez Ioachim, Rally Alexandru, Cioflec Silvestru
(profesorul de filosofie al lui Mihai ora…) .a. – f a putea preciza acum cu care
dintre colegii lui de facultate Du ulescu a fost mai apropiat.
În 1922, pe când era deja profesor, tefan Du ulescu absolv i Facultatea de
Drept din Bucure ti.
Dup o peregrinare – scurt – ca profesor de limb român i filosofie la
coala Normal din Caransebe i la Liceul „Al. Papiu-Ilarian” din Tg. Mure ,
tefan Du ulescu ajunge la Craiova – unde va r mâne pân la sfâr itul vie ii ( i
dincolo de ea…)
În decursul a peste cinci decenii, Fanu Du ulescu a fost profesorul a
numeroase serii de liceeni, cercet tor pasionat al lumii adolescen ilor, popularizator
al filosofiei i al ideii na ionale prin conferin e publice ori prin articole de gazet ,
autor dramatic jucat pe scena Teatrului Na ional din Craiova; el este autorul
primului dic ionar românesc de filosofie, iar în ultimele trei decenii ale vie ii a
lucrat – neobosit i cu spor – la alte trei dic ionare (r mase în manuscris).
Fanu Du ulescu a murit la Craiova, în 1977.
Din toamna lui 1922, Fanu Du ulescu este profesor la Colegiul „Carol I” din
Craiova; prin ani, el a profesat simultan sau succesiv la câteva coli: Liceul „Fra ii
Buze ti”, coala Normal de B ie i „ tefan Velovan”, coala Secundar de Fete
Gradul II „Elena Cuza”, coala Superioar de Comer , Seminarul Teologic i
Institutul Ortodox de Fete. Iar disciplinele pe care le-a predat au i ele o sfer larg
(ca i profilul facult ii absolvite): filosofie, psihologie, logic , pedagogie,
instruc ie civic i chiar istorie, geografie ori istoria artelor.
Dup sus inerea examenului de capacitate, în 1923, se titularizeaz la
Craiova, pentru decenii. Ca o r splat a activit ii didactice exemplare, în 1965 i
s-a conferit titlul de profesor emerit.
Du ulescu a fost un profesor deosebit de activ în via a colii i foarte apropiat
de elevi. O fotografie ni-l înf eaz în mijlocul echipei de oin a colii
Comerciale de B ie i din ora ul de pe Jiu.
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La începutul anului colar 1939–1940, împreun cu colegul Alex N.
Papagheorghe, adreseaz câteva gânduri elevilor prin mijlocirea „Revistei elevilor
Liceului «Fra ii Buze ti»”, prin care îi îndeamn ca, prin sim irea, în elegerea i fapta
lor, s se înal e c tre „idealul etic na ional”, atât de necesar în vremuri profund tulburi.
Pentru realizarea unui astfel de ideal etic, se cer înf ptuite patru principii: „principiul
demnit ii personale i na ionale”, cel al responsabilit ii, cel al solidarit ii, prin
datorie, supunere, sacrificiu i eroism, i „principiul drept ii legale i morale”.1
Profesorul Du ulescu tie s îmbine armonios activitatea didactic-profesional
i civic-cet eneasc cu aceea de cercetare tiin ific .
Se tie c în anii ’30, îndeosebi prin coordonarea profesorului R dulescuMotru i a Laboratorului de psihologie experimental al Universit ii din Bucure ti,
a luat o mare amploare investigarea dimensiuni psihice i a celei psihico-sociale a
elevilor i a studen ilor.
În cadrul unei asemenea ac iuni, profesorul Fanu Du ulescu organizeaz
laboratoare de psihologie la Liceul „Fra ii Buze ti”, Colegiul Na ional „Carol I” i
la Liceul de Fete al Societ ii Ortodoxe din Craiova. Prin mijlocirea lor, el
investigheaz vreme de apte ani, între 1937 i 1943, profilul psihic al elevilor.
Rostul investig rii are ca obiectiv nemijlocit o mai bun cunoa tere a elevilor cu
care lucreaz la clas , a preocup rilor lor colare i extra colare, a rela iilor
intrafamiliale i interpersonale, precum i o cunoa tere a lumii adolescen ei acelui
moment spiritual-istoric.
Dup organizarea laboratoarelor, profesorul aplic testul de inteligen
logico-global Lahy-Nestor la 2241 de subiec i din clasele I–VIII. Rezultatele
prelucr rii, analizei i interpret rii sunt publicate sub titlul Organizarea studiului
tiin ific al colarului, într-un amplu studiu ap rut în „Analele de psihologie”2.
În paralel, pe un grup de 3500 de subiec i (b ie i din clasele I–VIII – deci
întreaga sfer , pe clase, a înv mântului liceal), înf ptuie te o alt cercetare: de
data aceasta, cercet torul-profesor este interesat de viteza gândirii, prin aplicarea
aceluia i test Lahy-Nestor. Rezultatele sunt tip rite în studiul Ritmul gândirii
elevului la liceu, ap rut în acelea i „Anale de psihologie”3.
Profesorul R dulescu-Motru nu doar a g zduit cele dou studii în „Analele de
psihologie”; celui de al doilea i-a f cut o elogioas prezentare într-o prestigioas
publica ie a vremii4.
Al turi de manifestarea psiho-pedagogic , în anii ’40, personalitatea în plin
avânt a lui Fanu Du ulescu se revars i într-alte modalit i, complementare: cea
literar i cea filosofic .
1
La început de an colar, în „Revista elevilor Liceului «Fra ii Buze ti»”, an. I, nr. 1, 15 aprilie
1940, p. 1.
2
Vol. IX, 1942, p. 127–206.
3
Vol. X, 1943, p. 284–299; cu un rezumat în limba francez , p. 299–303.
4
Vezi C. R dulescu-Motru, Ritmul inteligen ei elevului de liceu, în „Revista Funda iilor
Regale”, an XII, nr. 1, 1 ianuarie 1945, p. 228–229.
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Dup o experien literar cu o culegere de sonete, Du ulescu s-a încercat i în
dramaturgie, cu piesele Emancipata i Sl biciune i p cat. Ambele au fost reprezentate
în premier pe scena Teatrului na ional din Craiova. Cea dintâi este o comedie de
moravuri, iar cea de a doua a avut premiera în prima zi de Pa ti din prim vara lui 1945
(cu o cronic teatral în „Înainte”, 13 mai 1945) i a fost tip rit în acela i an sub
pseudonimul tefan-Fanu (reprezentarea f cându-se sub acela i pseudonim).
Fanu Du ulescu este i r mâne (deocamdat …) autorul primului i singurului
dic ionar filosofic elaborat de un gânditor autohton în etapa clasic a filosofiei
române ti, aceea dintre cele dou r zboaie mondiale.
Dic ionarul filosofiei (În elesurile a 1300 termeni) este o lucrare metafilosofic
de maturitate a gândirii noastre, proiectat i realizat de profesorul de filosofie
craiovean dup o experien didactic de peste dou decenii. Înc de „prin 1925” a
început s se documenteze i s întocmeasc fi e pentru ceea ce avea s fie acest
dic ionar – m rturisea autorul, peste dou decenii de la tip rirea lui.
În timpul rotitor, fapta istoric a lui Fanu Du ulescu a fost precedat i
preg tit – chiar dac autorul nostru nu sufl o vorb despre vreun model – de o
Enciclopedie filosofic , a lui Pâr ianu. Astfel c cea dintâi lucrare sistematicalfabetic de metafilosofie este înf ptuit de avocatul craiovean I.C Pâr ianu, cel
care, în 1930, reu te s tip reasc o Enciclopedie filosofic 5.
Autorul acestei enciclopedii încearc i este convins c prin ea „plinesc un
gol în publica iunile de asemenea natur , cari lipsesc cu totul în ara noastr ” –
precizeaz el în Introducere, înc din prima fraz 6.
Pâr ianu proiecteaz o vast Enciclopedia filosofic , în care inten ioneaz s
prezinte „diferitele sisteme i doctrine filosofice, diferitele coli i teorii, prin care s-a
tins a se rezolva marele necunoscut ce st pâne te imensitatea i în care mintea
omeneasc r mâne o f clioar în noapte, de la care va porni poate lumina complet ”7.
De i era încrez tor c va duce la bun sfâr it un asemenea proiect, gânditorul
sistematizator a reu it s ne dea nu Enciclopedia…, ci o Enciclopedie… Aceast
Enciclopedie filosofic „pune la îndemâna tuturor materialul atâtor genera ii
trecute, clasat, ordonat, condensat i uneori explicat. În filele ei, oricine va g si o
chestiune care s -l intereseze, diletantul un ansamblu filosofic, care s -i pun la
îndemân esen a gânditorilor din toate timpurile, iar omul de specialitate unele
chestiuni, pe care n-a avut timpul s le citeasc sau posibilitatea s le afle”8.
În continuare, Pâr ianu – în linia lui Fr. Paulsen, din a c rui Introducere în
filosofie (tradus în limba român ) citeaz – prezint deschiderea c tre filosofie a
oric rui om, de la cel primitiv la cel superior, i, totodat , modul în care filosofia
„deschide noi orizonturi, neb nuite pân atunci”9.
5

Craiova, Editura Ramuri, 204 p.
I.C. Pâr ianu, lucr. cit., p.3.
7
Ibidem.
8
Ibidem, p. 4.
9
Ibidem, p. 6.
6
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În cele peste 200 de pagini, Pâr ianu prezint principalii termeni filosofici, în
în eles larg, de la metafizic , ontologie ori istorie a filosofiei, pân la metodologie,
logic , etic , psihologie i alte discipline cu caracter filosofic. În total, Enciclopedia…
cuprinde 173 de termeni. Dup modelul – clasic, de-acum – al dic ionarelor filosofice
occidentale, autorul define te i comenteaz principalii termeni, de la cei ontologici:
cauzalitate, con tiin , fatalism, idee, substan , materie, metafizic , timp, spa iu .a.,
la cei gnoseologici i logici: judecat , sorit, dilem , organon, silogism etc., cu o mare
aten ie pentru cei psihologici: aten ie, memorie instinct, temperament, vis, voin , la
cei etici: destin, egoism sau altruism, i pân la personalit i înscrise în istoria
filosofiei universale, precum: Aristotel, Brahma, Descartes ( i cartezianism), Th.
Hobbes, Kant ( i kantianism), Spinoza, Rousseau .a.; chiar i câteva lucr ri
fundamentale: Critica ra iunii pure i Critica ra iuni practice ale lui Kant sau Lumea
ca voin i reprezentare (a lui Schopenhauer).
Lipsesc totu i filosofi importan i precum: Thales, Heraclit, Lucre iu, Leibniz,
Hegel ori Marx.
Din regionalul filosofiei române ti este prezentat – într-un chip surprinz tor –
doar Christescu tefan, c pitan i „genial” n stru nic, despre care azi mai afl m
doar dintr-o însemnare memorialistic a lui Mircea Vulc nescu (retr ind atmosfera
de la „Funda ie…”) i din prezentarea pe care harnicul i talentatul Stan V. Cristea
i-o face în Dic ionarul scriitorilor i publici tilor teleorm neni10.
Dac lipsesc termeni precum gnoseologie, cogito sau moral , în schimb este
prezentat Teoria ondula iunii universale a lui Vasile Conta.
Pentru o serie de termeni, îndeosebi pentru importantele categorii filosofice, dup
fixarea etimologiei i enun area defini iei, autorul ne d o sintetic privire
enciclopedic , într-o desf urare istoric . Spre exemplu, binele este trecut prin viziunea
lui Zenon, a stoicilor, a lui Cicero, Aristotel, Spinoza, Goethe, Kant, Schopenhauer .a.
Autorul dovede te o bun cunoa tere a multor filosofi români i citeaz din:
B.P. Hasdeu, I. Nisipeanu, Vasile Conta, Titu Maiorescu sau C.I. N vârlie.
Revenind la Dic ionarul filosofiei al lui Fanu-Al. Du ulescu (cum apare
semn tura pe carte), obiectivul central al autorului – m rturisit în Cuvânt
introductiv – este s dea „o orientare general în Filosofie, str duindu-ne s u ur m
în elegerea termenilor consacra i în exprimarea gândiri filosofice”11.
Desigur, sfera termenilor este determinat de con inutul conferit – prin consens
spiritual – în acea vreme conceptului de filosofie i de modalitatea dialectic de
prezentare a filosofiei în înv mântul românesc interbelic, de la cel liceal i cel
normal pân la cel universitar. Reamintesc c în elegerea conceptului de filosofie la
noi este în acord cu modul în care este conceput tradi ional în înv mântul european;
iar la noi se impune i mai pregnant aceast modalitate a filosofiei întemeiate pe
10
11

Alexandria, Editura „Rocriss”, 2005, p. 107–108 (ed. I: 1996).
Dic ionarul filosofiei (În elesurile a 1300 termeni), Craiova, Scrisul Românesc [1945], p. V.
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tiin , pe psihologie în mare m sur , dup modelul vehiculat în acele decenii de
dulescu-Motru i edificat într-un sistem filosofic original.
adar, punctul de pornire spiritual-speculativ în conceperea i înf ptuirea
Dic ionarului… este con inutul pe care el îl confer conceptului de Filosofie. F
inten ia i preten ia de a fi original – orice dic ionar înregistreaz , consemneaz ,
fixeaz i ne transmite starea real a obiectului care este filosofia îns i –, autorul
precizeaz – atât în Cuvânt introductiv, cât i la termen – c obiectul filosofiei este
„existen a în sine – primele i ultimele Principi ale tuturor existen elor –, deci
Universul întreg, care este unul, cu toat complexitatea existen elor lui”12.
Altfel spus, gânditorul porne te de la existen a integral , unic i unitar în
diversitatea ei, a c rei problematic central este aceea a raportului dintre unu i
multiplu. Unicitatea existen ei i unitatea formelor de existen î i au reflexul în
aceea c „Filosofia este una singur ”.
Singularitatea filosofiei este dat i de singularitatea cosmic a fiin ei umane.
În raport cu omul, filosofia este o necesitate speculativ a spiritului uman i,
totodat , are ca finalitate orientarea înalt i profund con tientizat a omului în fa a
vie ii. Aici am pus în al i termeni viziunea autorului, exprimat astfel: „filosofia
este o necesitate a gândirii, structuralizat adânc în organizarea omului”13, iar
„scopul ei este s fixeze semnifica ia i pre ul vie ii, c uzind omul c tre rolul ce-l
are: de a se spiritualiza pe sine i Universul în care vie uie te”14.
În func ie de acest mod de a în elege filosofia se desf oar – structurat
formal-alfabetic – întregul con inut al Dic ionarului…
Ref când con inutul – fenomenalizat prin termeni – în ordinea configurativ
sistematic , constat m c avem o întreag arhitectonic filosofic , una cu caracter
enciclopedic, i care porne te de la prolegomenele metafilosofice – în frunte chiar
cu conceptul de Filosofie –, se edific prin fundamente ontologice, cosmologice i
gnoseologice, înst pâne te domeniul istoriei filosofiei i î i armonizeaz
terminologic discipline cu caracter filosofic, precum logica, estetica, antropologia
filosofic , filosofia tiin ei, se prelunge te în i aduce din câmpul tiin ei i cel al
literaturii, al artei, importante fapte tiin ifice i, respectiv, semnificative valori
artistice ori religioase, c rora le dezv luie semnifica ii filosofice, i î i des vâr te
demersul printr-o încoronare în planul etic.
Dac cercul termenilor metafilosofiei este discutabil, întrucât avem de-a face
cu o ochire i o sintez metateoretic (oricum: absolut, eclectism, metafizic ,
problem , prolegomene, propedeutic i al i câ iva doar aici sunt circumscri i),
sfera terminologiei ontologice este mult mai bogat (peste o sut ), dintre care
amintesc: accident, atribut, calitate, cantitate, cauz , contingent, durat , efect,
12

Ibidem, p. 101.
Ibidem, p. VII.
14
Ibidem, p. VIII.
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existen , fenomen, genez , idee, indeterminism, lume, neant, necesar, obiect,
ordine, predestinare, primordial, real, spa iu, timp, via .a.
Strâns legat de ontologie este ceea ce pe atunci era filosofia cosmologic (cu
vreo 50 de termeni), din sfera c reia sunt prezenta i: ateism, cosmogonie, demiurg,
emanatism, energetism, heliocentric, hilozoism, microcosmos, molecul , monad .a.
În prelungirea lor sunt termeni care in de filosofia religiei, precum:
brahmanism, budism, credin , deism, dogm , fanatism, gra ie, idolatrie, mistic ,
omnipoten , providen , sacrificiu, tabu ori via viitoare.
Gnoseologia sau teoria cunoa terii (cum, de altfel, o nume te i Du ulescu) este, i
ea, deosebit de bogat terminologic (vreo 60 de termeni) – marea majoritate a lor venind
din istoria filosofiei, ei inând de sistemul categorial al limbajului gnoseologic actual.
Pentru filosofia tiin ei am identificat vreo 15 termeni, cum sunt: darwinism,
evolu ie, filogenie, geotropism, muta ionism, selec iune, simbioz , transformism,
vitalism etc.
Înrudi i cu ace tia sunt cei ce in de filosofia limbajului, precum: aforism,
alegorie, barbarism, etimologie, idiotism, maxim , sinonim .a.
O men iune special pentru batologie (azi abandonat), descris astfel: „Cuvinte
inutil întrebuin ate, fie c se repet aceea i idee f
s fie necesar în elegerii
întrebuin area aceasta de mai multe cuvinte (Be ia de cuvinte, T. Maiorescu)”15.
Din domeniul filosofiei sociale (sau al filosofiei sociologiei – cum îi zice
uneori Du ulescu) sunt defini i: bol evism, capitalism, comunism, minimalism,
sindicalism, socialism, solidarism ori utopie. Politologia este vitregit , c ci sunt
re inu i doar câ iva termeni, cum sunt: democra ie, despotism sau suveran. Iar din
limbajul sociologic vin vreo 15 termeni.
Logica are un sistem categorial suficient de bine a ezat prin secole i milenii,
i autorul ordoneaz termenii alfabetic, acolo unde le este locul. Am num rat vreo
125 – dintre care nu amintesc nici unul aici (fiind suficient de bine cunoscu i
cititorului). Poate c unii nu sunt suficient de „logici”, precum abera ie, canonum
(ie it din uz), divers, univoc .a.; iar unul, precum criteriologie (desigur, i criteriu),
poate c ar trebui redescoperit de v lul uit rii...
Metodologia este înc deosebit de vie, chiar cu aceast denumire, prin peste
50 de termeni, de la acromatic i amprentologie, prin biografie, exegez sau
maieutic i pân la taxinomie i varia ie concomitent .
Dac din pedagogie se aduc doar cinci- ase termeni, psihologiei îi sunt
rezerva i aproape 200, cu o prea mare deschidere c tre psihiatrie. În schimb, lipsesc
aproape complet cei de psihologie social i de psihotehnic .
Etica este i ea bogat în termeni explica i. Dintre cei vreo 50, amintesc:
altruism, amoral, ascetism, ataraxie, binele, egoism, eudemonism, fericire,
meliorism, optimism, pesimism, pruden , utilitarism ori virtute.
15

Ibidem, p. 26.

518

Studii de istorie a filosofiei române ti, II

Estetica este abia tolerat , cu: frumos, pancalism, ritm, simbolism, stil sau sublim.
Iar axiologia, abia în curs de constituire pe la noi (Introducerea în teoria
valorilor a lui Vianu ap ruse în 1942, iar Filosofia valorii a lui Petre Andrei – tez
de doctorat sus inut în 1918 – va fi tip rit în 1945), este semnalat doar prin
termeni centrali, cel de axiologie i cel de valoare.
O serie de termeni sunt parazitari într-un dic ionar de filosofie. A a sunt
câ iva despre drept (administrativ, civil, comercial, legalitate, obliga iune etc.) i
câ iva de economie politic (avu ie, capital, diviziune a muncii ori neoliberalism).
Probabil c ei au fost introdu i pentru a fi în elese acele elemente de instruc ie
civic predate în liceu în acei ani.
Unii termeni sunt folosi i tot mai rar în comunicarea filosofic româneasc
actual . Dac limbajul filosofic tradi ional era mai legat de limbajul cotidian –
gânditorii originali sau traduc torii str duindu-se s eviden ieze virtu i filosoficospeculative ale limbajului popular, în ultima jum tate de secol s-a tins c tre forme
împrumutate cândva ca neologisme sau c tre termeni mai pu in echivoci. În
comunicarea filosofic , azi nu se mai întrebuin eaz : accident, ocazie (a r mas
totu i ocazionalismul…), mecanism (a r mas: mecanicism), nativism, r cin ,
scrupul, suflet i al ii. De exemplu, în dic ionar, nativism este definit (în filosofia
cunoa terii) ca „teoria care afirm existen a ideilor înn scute în con tiin ” – i de
îndat autorul precizeaz c este sinonim cu ineism (cel pe care îl folosim ast zi).
Fanu Du ulescu armonizeaz teoreticul cu metodologicul, înalt speculativul
cu profundul adev r tiin ific, aspectul teoretico-filosofic abstract cu modalitatea de
în elegere a celui aflat în proces de spiritualizare filosofic .
Desigur, nu orice termen este cu u urin în eles de orice cititor, indiferent de
nivelul de cuno tin e artistice, tiin ifice ori chiar filosofice. Nici profesioni tii
domeniului (larg) al filosofiei nu re in întreg con inutul i întru totul adecvat al
mul imii, al diver ilor i chiar al diferi ilor termeni (a a-zi i) filosofici.
Or, rostul dic ionarului este de a ini ia, a c uzi pe încep tori ori de a
reaminti aspecte, nuan e uitate de cel adâncit într-un anumit domeniu al filosofiei
sau, mai ales, într-o disciplin cu caracter filosofic.
Fa de sfera terminologic din Enciclopedie filosofic a lui Pâr ianu, Fanu
Du ulescu m re te num rul termenilor impresionant de mult (fa de cei 173). El
integreaz , firesc, aproape to i termenii pe care i-a descris Pâr ianu (cu excep ia
câtorva, neimportan i sub aspect speculativ: creier, demnitate – termen pe care nici
azi nu-l avem complet recuperat pentru filosofia româneasc ! –, esenieni, Kapila,
migra iune i moarte – dac am comparat exact) i adaug peste o mie.
În cei 1300 de termeni – num r care apare în subtitlul lucr rii –, avem 1260
de categorii, c rora li se adaug prezentarea a 40 de filosofi str ini.
Îndat dup Cuvântul introductiv, autorul ne d indicele alfabetic al
termenilor (1260). Al doilea indice alfabetic cuprinde numele filosofilor cita i în
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lucrare, cu indicarea locului terminologic. Sunt 417 nume, de la Abelard la
W. Wundt. Întâlnim i nume de „gânditori” precum: Apell, Balzac, Mendel .a.,
mul i dintre ei suficient de îndep rta i de filosofia speculativ .
Printre cei 417, dintre români sunt aminti i doar: Vasile Conta, B.P. Hasdeu,
Titu Maiorescu, dr. G. Marinescu, I. Mih lcescu, C. R dulescu-Motru, C.I. Parhon,
Al. Posescu, N. Vaschide i A.D. Xenopol.
Cel de-al treilea indice alfabetic cuprinde „filosofi str ini publica i în
Antologia filosofic ” a lui N. Bagdasar, Virgil Bogdan i C. Narly. Este o antologie
din care nu a ap rut decât volumul I (chiar în dou edi ii), doar cu filosofi str ini.
Într-o jum tate de pagin , autorul dic ionarului rezum contribu ia filosofului
respectiv în problema cosmologic , cea epistemologic , cea moral , cea religioas
ori cea sociologic .
Iar cel de al patrulea indice cuprinde numele filosofilor români (grupa i
tematic), a a cum sunt prezenta i în Istoria filosofiei moderne, vol. V, Filosofie
româneasc , semnat de N. Bagdasar (pentru filosofie) i de Traian Herseni
(pentru sociologie).
Dup identific rile de pân acum ( i consemnate în fi e) – desigur, incomplete –,
Dic ionarul… lui Fanu Du ulescu a fost semnalat de Joseph de Saxa, în „Poporul”16.
Revolu ia filosofic din 1848 a f cut ca Dic ionarul filosofiei al lui Fanu Du ulescu
cad în anonimat i în uitare (vigilentul cenzor de la începutul etapei socialiste nu l-a
uitat i l-a trecut printre c ile de la fondul secret sau interzis; vezi Gândirea interzis 17),
nu fie folosit de elevi, studen i în filosofie ori intelectuali – a a cum a c zut i
Antologia… lui Bagdasar, i multe alte lucr ri de introducere în metafizic .
Peste aproape un deceniu de la tip rirea Dic ionarului… lui Du ulescu se va
traduce un dic ionar din limba rus ; peste un alt deceniu i jum tate, va ap rea un
dic ionar de filosofie elaborat de un colectiv de universitari i cercet tori români;
iar peste înc alte dou decenii, va începe – i este în desf urare imperialistfilosofic – traducerea de dic ionare din limbi occidentale…
(Numai noi, naivii, mai t mâiem câte un filosof român…)
Fa de Enciclopedie filosofic … a lui Pâr ianu, f
îndoial c Dic ionarul
filosofic… al lui Fanu Du ulescu este un mare pas înainte, prin num rul termenilor, prin
indici, prin evolu ie lingvistic i îndeosebi prin con inut, prin descrierea termenilor.
N-am f cut o confruntare – nici cu caracter de exemplu, aleatoriu – între
modul în care autorul define te, descrie un termen sau altul i modurile în care este
descris acela i termen în dic ionare str ine. Poate c ar trebui întreprins o
asemenea analiz comparativ , întrucât dic ionarul lui Du ulescu a intrat în istoria
filosofiei române ti. Enciclopedia… lui Pâr ianu este o lucrare mai modest ,
întrucât autorul ei era de forma ie universitar i profesional juridic i nu a
16
17
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str lucit prin c i în domeniul filosofic, sau m car prin studii, articole, cronici în
publica ii cotidiene ori culturale.
Fanu Du ulescu are o experien de peste 20 de ani la o catedr de filosofie,
activitate didactic în cadrul c reia, pentru a se face în eles de elevi, a trebuit ca
mai întâi s i clarifice lui însu i în elesurile mul imii termenilor cu care expunea i
explica ideile filosofice.
Dic ionarul… lui Fanu Du ulescu vine c tre sfâr itul carierei didactice i,
totodat , înseamn un început pentru autorul lui. În urm toarele trei decenii,
neobositul cercet tor i gânditor adun material pentru i redacteaz câteva ample
lucr ri cu caracter enciclopedic.
Grigore Traian Pop, cel care a stat de vorb în 1967 cu profesorul craiovean
despre Dic ionarul Enciclopedic Român (ap rut în patru volume în anii ’60) ne
spune c Fanu Du ulescu avea realizate urm toarele lucr ri: Dic ionar al tezelor
marxiste – cu 5000 de titluri (conceput ca o „completare” a Dic ionarului… din
1945); Dic ionar enciclopedic de mitologie universal (în dou variante);
Dic ionar enciclopedic al spectacolului (elaborat par ial în ’67).
Cele trei lucr ri însumau (în 1967, c ci autorul a mai tr it înc un deceniu)
câteva (câte?) mii de pagini dactilografiate. (Surse bibliografice ulterioare ne
confirm existen a acestor lucr ri, r mase în manuscris.)
Cât de pu in ne cunoa tem mul i dintre filosofii no tri…
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