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Mihai Ralea a scris Explicarea omului în ultimii ani ai celui de al doilea
zboi mondial, când problematica omului incita activitatea unor personalit i cu
traiectorii nepieritoare pe cerul culturii: neokantianul Ernst Cassirer publica în
America Essay on Man (1944), iar Martin Heidegger îi r spundea, în 1946, printr-o
Scrisoare despre umanism. Dar preocup rile gânditorului român debutaser în
1928 printr-un studiu despre Defini ia omului, ap rut în „Via a româneasc ”,
scriere care anun a marile probleme ale personalit ii, de la etic la religie i art ,
examinate dintr-un punct de vedere unitar.1 Înc de atunci Mihai Ralea lansa ideea
original c „marile teme ale lumii morale trebuie v zute printr-o interpretare care
le a eze la baz un «fenomen primar» unic, acela de amânare, de oprire sau de
obstacol” – omul este animalul care- i poate amâna sau opri reac iunile2.
Considera iile noastre au în vedere al doilea capitol al lucr rii lui Mihai
Ralea, intitulat chiar Defini ia omului, i care probabil reia studiul din 1928.
Aten ia ne-a fost atras de dorin a de explicare a omului pe baza defini iilor care ar
trebui s surprind diferen ele specifice ale umanit ii. În elegerea omului, adic
autoîn elegerea, are vechimea celui care se întreab ; de aceea nu poate s surprind
multitudinea r spunsurilor. Mihai Ralea le enun , le discut i le stabile te
limitele, îndeplinind astfel condi iile necesare ale unei explica ii angajate pentru
satisfacerea în elegerii. Condi ii necesare, adic acele condi ii f
de care actul
3
explicativ nu ar avea loc.
O condi ie necesar ac iunii de explicare, efectuate de Mihai Ralea, o
constituia nediscutarea la noi a specificului umanit ii, deoarece preocup rile
antropologice de la noi erau incipiente în deceniul al treilea al secolului care nu
demult s-a sfâr it. Înc din antichitate, Occidentul î i interoga con tiin a definitorie
pentru a afla diferen a specific prin care umanitatea s i exprime unicitatea.
1

Însu i Mihai Ralea recunoa te inten ia unitar-sistematic în Cuvânt înainte la Explica ia
omului (vezi Mihai Ralea, Scrieri, vol. I, Explicarea omului, ed. îngrijit i prefa de N. Tertulian,
Bucure ti, Editura Minerva, 1972, p. 1).
2
Ibidem, p. 1.
3
Vezi Teodor Dima, Explica ie i în elegere, vol. I, Bucure ti, Editura tiin ific i
Enciclopedic , p. 81.

172

Studii de istorie a filosofiei române ti, II

Informat temeinic, în spiritul vremii care l-a produs, Mihai Ralea constata c „toate
progresele omenirii de la Aristotel încoace au depins de descoperirea ra iunii i a
logicii, încât s-a constituit încetul cu încetul o religie a ra iunii”4.
Mihai Ralea a dorit s explice i el omul prin ridicarea ra iunii la rangul de
Propriu indubitabil. Pentru aceasta, el ar fi trebuit s cread c i însu te ideea c
„omenirea european a cl dit cu încredere i valoare timp de secole cultul
inteligen ei ra ionale...”5. Angajându- i func ia credibilit ii, Mihai Ralea a c utat
argumente în favoarea tezei definitorii c „omul este primul animal care gânde te”
i i-a a ezat omului oglinda în fa . Îndoiala nu s-a l sat a teptat , ea fiind incitat
de behaviorism; studiul conduitelor a ar tat c facultatea care asigur omului
suprema ia, inteligen a, nu este apanajul exclusiv al omului, ceea ce înseamn c ea
i pierde calitatea de diferen specific . Acceptarea ei unilateral , este de p rere
Mihai Ralea, ar mic ora importan a evolu iei umane. Nu numai intelectul, ci i
sufletul în întregime s-a transformat. Aptitudinea de a fi om este mai mult decât
aptitudinea de a gândi; ea cuprinde o „ es tur de aspecte, de sentimente nobile sau
josnice, de pasiuni, de obsesii, de complica ii sentimentale, de credin e sau de
îndoieli, de speran e, de dorin e sau de renun ri”6.
Rezult c , din punct de vedere logic, Mihai Ralea nu era sedus de definirea
omului, pentru c aceast opera ie ar fi accentuat asupra unei anumite diferen e
specifice, el voia descrierea i chiar explicarea lui: de ce este omul a a i nu este
altfel? Nici r spunsul care face din limbaj un specific uman nu-l mul ume te pe
Mihai Ralea, deoarece limbajul este reductibil la gândire i nu le este str in nici
a-ziselor „necuvânt toare”. Cu predilec ie psiholog, Ralea „transform omul în
subiect cunosc tor, dotat cu un complex cognitiv ale c rui elemente aspir la
obiectivarea lumii exterioare, a omului însu i, i la construirea abstrac iilor. Pentru
om, totul „poate deveni obiect de studiu, analizat i în eles în condi ia sa
particular , independent de sentimentele pe care le poate stârni. El însu i devine
pentru el un portret, un om ca i ceilal i. Ne explic m i coment m, ne aprob m ori
ne critic m ca i cum am fi pentru noi în ine o alt persoan ”7. Aici Mihai Ralea se
arat influen at de neokantieni, în special de G. Simmel i Max Scheler.8 Cu
ajutorul lor, gânditorul român a ajuns la con tiin , la facultatea autoreflexiv prin
care omul a reu it s domine mediul exterior; con tiin a a f cut din om o fiin
complex dotat cu scrupule, remu ri i aspira ii, capabil s construiasc tiin a:
cultura i tehnica, adic o lume nou cu probleme i orizonturi noi. În plus,
con tiin a nu numai c î i autoapreciaz actele, dar anticipeaz i î i l rge te
orizontul pân la infinit.
4

Mihai Ralea, lucr. cit., p. 23.
Ibidem.
6
Ibidem, p. 25.
7
Ibidem, p. 27.
8
Mihai Ralea folosea lucr rile neokantienilor din primele trei decenii ale secolului al XX-lea.
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Argument rile explicative l-au condus treptat pe Mihai Ralea spre
conceptualizarea amân rii i formularea cu ajutorul acestui concept a condi iei
primordiale de organizare a comportamentului uman. În capitolul al IV-lea din
Explicarea omului, este parcurs treapt cu treapt ierarhia faptelor suflete ti, de la
cele mai simple, comune cu psihicul animal, cum este reflexul, instinctul i emo ia,
pân la sentimentele superioare: gândire i voin . „Curba evolu iei se desemneaz
de la izbucnire la amânare. Orice cucerire psihic superioar se câ tig printr-o
oprire a cursului spontaneit ii naturale, prin necesitatea cre terii complexit ii
datorit introducerii de temeni intermediari între excita ie i ac iune, prin nevoia de
elaborare lent a r spunsului final.”9 Amânarea, în viziunea lui Ralea, îmbr eaz
întreaga func ionare a mecanismului psihic uman. În aceast no iune de întârziere a
inclus Ralea specificul diferen ial al psihicului uman în compara ie cu impulsivitatea
psihologiei animale.
Ideea a tept rii ca specific al con tiin ei o enun ase înc Pierre Janet, dar
Ralea a ipostaziat amânarea, supralicitându-i importan a i acordându-i prioritate
fa de gândire. Credem c este vorba aici de o fundamental înlocuire a orânduirii
ontice cu ordinea euristic . Psihologul, filosoful i oricine se întreab i caut
spuns asupra suprema iei umane se întâlne te cu diverse manifest ri ale ra iunii i
ac iunii umane.
Pe Descartes, de exemplu, l-a frapat îndoiala i a f cut din ea condi ia necesar
a cuget rii. Din punctul de vedere al existen ei, pentru c ra iunea s-a instalat în
complexul cognitiv uman, ea î i arat prezen a determinând actul îndoielii.
Descartes, declan ându- i odiseea autocunoa terii, se surprinde îndoindu-se de
cuno tin ele anterioare i î i deduce ra iunea (î i gânde te gândirea) i apoi existen a.
Aceasta este ordinea euristic – ne descoperim ca purt tori de umanitate prin actul
îndoielii – form a amân rii prin actul deductiv al trecerii ra ionale de la premise la
concluzie; ne autodescoperim fiin area prin actele i sentimentele noastre.
Prin urmare, f când din amânare un indice al umanit ii i un determinant în
explanans-ul explic rii omului, Mihai Ralea s-a situat în euristic i nu în fiin are
sau în ontologie.
De i noi sus inem ra ionalitatea ca fiind condi ia funciar a evolu iei i
suprema iei speciei umane, totu i suntem de acord c Mihai Ralea a ad ugat
îndoielii ra ionale carteziene o nou condi ie necesar a în elegerii umanit ii, o
condi ie important pentru autoorganizarea comportamentului uman – amânarea –,
cu ajutorul c reia se tempereaz dou extreme: spontaneitatea i anchilozarea (sau
lipsa de ac iune).
Într-o comunicare, Le sens heuristique du „Discours”, prezentat la XXVIe
Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française,
Sorbonne, Paris, 30.08–03.09.1996, constatam c Descartes a în eles c rolul
9

Mihai Ralea, lucr. cit., p. 90.
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filosofului este s argumenteze de ce este ra iunea suprema dovad a diferen ierii
umanit ii de animalitate. Pentru aceasta, el trebuia s descopere condi ia necesar a
ra ionalit ii, c ci, altfel, Descartes risca o petitio principii, eroarea de a demonstra
ra ionalitatea pe o cale ra ional ; în plus, din premis , ra iunea devenea concluzie, iar
deduc ia se transforma în induc ie, adic modalitatea cert de demonstra ie se
convertea într-o modalitate cu rezultate probabile; prin demonstra ie, axioma
ra ionalit ii se transforma într-o teorem sus inut cu probabilitate.
Prin urmare, situa ia în care se afla Descartes era dilematic : dac încerca s
demonstreze primordialitatea ra iunii, ajungea la rezultate probabile, pe care le
respinsese alt dat ca nefiind acceptabile în tiin ; dac renun a la demonstra ie,
atunci era prins de capcanele dogmatismului. Descartes a g sit solu ia de evitare a
acestei dileme: intui ia: „…singurele c i care stau la îndemâna oamenilor pentru a
cunoa te cu certitudine adev rul sunt intui ia evident i deduc ia necesar ”10.
s exprime cu claritate ideea amân rii, Descartes cre tea num rul pa ilor
de ajungere la adev r cu ajutorul structurilor cognitive. Matematicianul, scria el,
porne te de la principii care intuiesc „naturile simple”, pentru ca, apoi, prin
deduc ii succesive, el s ajung la consecin e îndep rtate. Intui ia este obligatorie,
deoarece cu ajutorul ei putem cunoa te naturile simple i rela iile necesare dintre
ele. În plus, deduc ia more geometrico se desf oar pe fondul unei percep ii a
ordinii subiacente, care o apropie de intui ie. Este adev rat c , în timp ce intui ia
este un act simplu, deduc ia presupune mi carea, succesiunea. Dar, prin exerci iu,
se poate ajunge la cuprinderea simultan a tuturor verigilor care formeaz lan ul
sinuos al unei deduc ii. Deduc ia devine „intui ie în mi care”11.
Ideea c ra ionalismul lui Descartes ar putea s sugereze c îndoiala, în
calitatea ei de condi ie necesar a cuget rii, are drept consecin amânarea
accept rii adev rului, ceea ce l-ar cupla pe Mihai Ralea la interpret ri carteziene,
poate s par hazardat , pentru c explica iile gânditorului român se încadreaz în
mare m sur în curentul psihologist sub semnul c ruia se derulau provoc rile
gnoseologiei, dac sc pau de sub „tirania” empirismului logic, în prima jum tate a
secolului al XX-lea.
Totu i, dup p rerea noastr , punând între paranteze calea parcurs pentru a se
ajunge la rezultat, acesta trebuie evaluat. Plecând de la aceast premis , noi trebuie s
ne sus inem p rerea c i Descartes, i al i gânditori, direct sau indirect, au conchis
asupra amân rii ca fiind o tr tur a indivizilor care formeaz umanitatea.
La Mihai Ralea, cauza care determin manifestarea amân rii o formeaz
inteligen a, de i „toate variatele defini ii care s-au dat, din punct de vedere
psihologic i biologic (subl. n.), inteligen ei prezint un punct comun: toate insist
asupra caracterului de noutate, de schimbare, la care se treze te, opereaz i ajut
10
Descartes, Reguli utile i clare pentru îndrumarea min ii în cercetarea adev rului, trad. de
Corneliu Vilt, Bucure ti, Editura tiin ific , 1964, p. 57.
11
J. Chevalier, Descartes, Paris, Plon, 1923, p. 184.
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inteligen a”12. Atunci, cum devine ea o frân ? Inteligen a, explica Ralea, respinge
solu iile gata f cute. Ea interzice automatismul, obi nuin a, repeti ia, i caut
combina ii noi ale elementelor. Legând fenomenele i lucrurile din perspective noi,
inteligen a g se te solu ii ingenioase, subtile, i, astfel, ea î i exercit o func ie
discriminatorie. Dar inteligen a ac ioneaz cu încetineal ; ea se deosebe te de
instinct prin cre terea num rului reac iilor posibile la o situa ie determinat i prin
intervalul dintre excita ie i reac iune. Ideea se interpune între excita ia senzorial
i reac ia motrice; de unde urmeaz controlul r spunsului, inhibi ia r spunsului
insuficient, construc ia unui act complex; creierul este un organ de posibilit i.
Între excita ie i reac ie el intercaleaz contingen e viitoare. Rezult , considera
Ralea, c „nici un fenomen sufletesc, afar poate de voin , nu realizeaz mai
complet func ia amân rii ca inteligen a”13.
Argumentarea lui Mihai Ralea de sus inere a calit ii umane de manifestare a
amân rii eviden iaz complexitatea procesului cognitiv: 1) se stabilesc rela ii
primare între acte i între conduite; 2) rela ii între cuvinte i între no iuni;
3) izolarea prin abstractizare a unor propriet i din con inutul global al conceptelor
i eliminarea celorlalte propriet i.
Aceste opera ii sunt efectuate diferit de inteligen ele umane: „Marile inteligen e
sunt acelea care deosebesc, care diferen iaz , care g sesc aspecte inedite, nu acelea
care genereaz comod i naiv, care contopesc i unific ”14. Astfel, inteligen a
puternic debuteaz ra ional printr-o atitudine sceptic . „Orice judecat suprim o
credin . Starea de credibilitate nu are nevoie de judecat . Ea se men ine prin
for ele ei proprii, sprijinit de sentimente puternice. Judecata e o reexaminare a
unei situa ii considerat ca îndoielnic . Credin a, din contr , e afirmarea tendin elor
noastre subiective, a voin ei noastre de activitate. Credibilitatea e o stare care n-are
nevoie de justific ri sau de argumente. Gândirea începe odat cu îndoiala, care
dizolv credin a.”15
a cum scriam mai sus, str tând o cale a explica iilor psihologice, Mihai
Ralea ajungea la rezultatul cartezian, conform c ruia „gândirea începe odat cu
îndoiala” (subl. n.). De fapt, a a cum remarca unul dintre cei mai importan i
exege i ai lui Descartes, admi ând c intui ia este o experien nera ional a
intelectului, dar care provoac ra iunea, Descartes sus inea de fapt „reducerea
adev rului la experien a psihologic a certitudinii”16; cu alte cuvinte, certitudinea
nu s-ar mai ob ine cu ajutorul deduc iei ra ionale, ci în cadrul experien ei, unde ar
conlucra i elemente nera ionale.
12

Mihai Ralea, lucr. cit., p. 80.
Ibidem, p. 81.
14
Ibidem, p. 82.
15
Ibidem, p. 83.
16
Jean-Luc Marion, Sur l’ontologie grisé de Descartes, Paris, J. Vrin, 1981, p. 36.
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Jean-Luc Marion sesiza, astfel, o contradic ie sau o diminuare a ra ionalismului
cartezian, în care „ra iunile”, sau temeiurile, nu mai sunt decât probabile,
certitudinea deduc iei fiind compromis .
Desigur, din perspectiva unei axiomatici stricte, a a cum i-a imaginat-o i a
realizat-o Frege, intui ia trebuie s fie înl turat sau m car pus între paranteze
fenomenologice, dar, de i Descartes trece drept întemeietorul ra ionalismului
modern, totu i Discursul s u este, dup p rerea noastr , un exemplu de euristic ,
încât el s-ar fi putut numi „Discurs asupra metodei de descoperire a sinelui”.
Publicat în anul 1637, când avea 41 ani, în Discurs se argumenteaz ideea c
este posibil s se spun Je pense, donc je suis, înainte de a exprima generalizarea:
Tout ce qui pense existe. Este formulat aici ordinea euristic de la cunoa terea de
sine, de la introspec ie, la generalizarea unor principii care, apoi, într-o ordine logic ,
justificat , devin premise explicative i demonstrative. „… Dup ce folosisem câ iva
ani, scria Descartes, studiind astfel în cartea lumii i c utând s dobândesc oarece
experien , am luat într-o zi hot rârea de a studia i în mine însumi i de a-mi
întrebuin a toate puterile spiritului pentru a alege c ile pe care trebuia s le urmez.”17
Cu îndrept ire s-a scris despre solemnitatea m rturisirilor carteziene în leg tur cu
caracterul voluntar i hot rât al reformei sale intelectuale18.
Descartes, prin autoreflec ie, a remarcat c adev rul „gândesc, deci exist era
atât de puternic i de cert, încât toate presupunerile cele mai extravagante ale
scepticilor nu erau în stare s -l zdruncine, am socotit c pot s -l iau, f
nici o
ov ire, drept primul principiu al filosofiei pe care o c utam”19.
Dac Mihai Ralea ajunsese la ideea fundamental a amân rii studiind
comportamentul psihic uman, Descartes dovedea, prin textul Discursului, c este
posibil trecerea, cu ajutorul introspec iei i al intui iei, de la un eu psihologic la un
eu transcendental, prin care gândirea, controlat metodic i cenzurat de îndoial ,
devine actul pur al con tiin ei care efectueaz cunoa terea. De asemenea, el a
considerat c gândirea este o existen , de aceea „je suis” urmeaz dup „je pense”.
Astfel, prin introspec ie, gândirea este i obiect, i subiect al cunoa terii, încât
gândire i existen fac o unitate perfect i se constituie în primul adev r în
ordinea logic a întemeierii cognitive. „Cogito-ul are, prin natura sa, în acela i
timp, un aspect existen ial i un aspect logic.”20
Considerând c existen a i gândirea sunt într-o perfect unitate, poate fi
diminuat credin a în dualismul cartezian i putem pune între paranteze p rerea c
formula: je pense, donc je suis este un ra ionament eliptic. Noi consider m c , prin
semnifica iile date Cogito-ului, Descartes a reconstruit filosofia, îndreptând-o spre
17

Descartes, Discurs asupra metodei, trad. de Cr. Totoescu, Bucure ti, Editura tiin ific ,
1957, p. 40.
18
François Mizrachi, Présentation et annotation la Discours de la méthode, suivi des
Méditations, Paris, Union Générale d’Edition, 1969, nota 45, p. 91.
19
Descartes, lucr. cit., p. 62.
20
F. Mizrachi, lucr. cit., nota 154 (3), p. 102.
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autocunoa terea eului, subliniind c cine vrea s devin filosof trebuie s se retrag
în el însu i i s încerce s g seasc aici drumul devenirii sale filosofice.
Dedicând o lucrare ampl , Cartesianische Meditationen21, concep iei carteziene,
Edmund Husserl preciza în Introducere c orientarea spre subiect trebuie s
parcurg dou etape importante, descoperite de Descartes în „noaptea clar ” a
formul rii metodologiei euristice. În primul rând, cum ar tam mai sus, oricine vrea
cu adev rat s devin filosof trebuie, a a cum a f cut el însu i, s se retrag în el
însu i m car „o dat în via ” i s încerce în interiorul s u o r sturnare radical ,
revolu ionar , a tuturor cuno tin elor valabile pentru el pân atunci i s le
reconstruiasc din temelii. 22 Filosofia ar depinde, astfel, numai de în elepciunea
celui care filosofeaz . Ea trebuie s se constituie ca o sum de cuno tin e care tind
devin universale i pe care filosoful le poate justifica pe baza ideilor sale clare
i absolute. Aflat în aceast situa ie, filosoful ar trebui s se gândeasc la
descoperirea unei metode care s -l conduc spre adev rata tiin . Pentru aceasta,
el trebuie s împiedice admiterea cu credibilitate a certitudinii prin intermediul
tr turii esen iale i necesare a ra iunii: îndoiala. Aceasta elimin impruden a
deciziilor nejustificate i asigur manifestarea cu demnitate a amân rii.
Demnitatea provine din faptul c „cel care se afl în stare de medita ie se
consider pe sine însu i drept absolut indubitabil, ego pur al cogita iilor sale, care
nu poate fi suprimat chiar dac aceast lume n-ar exista”23. Pentru Descartes, eul
meditativ are o existen f
restric ii exterioare. În schimb, îndoiala îl obliga s
caute c i apodictice pentru a reconstrui cu certitudine la nivel ra ional ceea ce se
afl în afara sa. Rezult c primul adev r care poate fi admis din experien a
îndoielii este existen a Cogito-ului. Acesta faciliteaz stabilirea unui echilibru
ra ional necesar pentru ca individul uman s se manifeste cu demnitate i s i
realizeze condi ia de creator.
Accentuând pe ra ionalitate, Descartes a descris „suita consecin elor” prin
care omul se separ de oricare alt fiin : eu m îndoiesc, – eu sunt, – eu sunt
imperfect, pentru c eu m îndoiesc, – eu am ideea despre perfec iune, pentru c
îmi dau seama de imperfec iunea mea – deci Dumnezeu este – deci cunoa terea
uman este asigurat de ideile clare i distincte – deci sufletul meu este în mod
sigur (realmente) distinct de corp pentru c , pentru mine, este o idee clar i
distinct aceast separare – deci fizica matematic , bazându-se pe aceast distinc ie
dintre psihic i fizic, este posibil .24
21

Lucrarea are la baz Conferin ele pariziene (Parizer Vorträge), prezentate la Sorbona în
februarie 1929; ele au fost traduse în francez de un colaborator al s u, Emmanuel Levinas, i
publicate, în 1931, la Paris. Textul german va ap rea abia peste 19 ani.
22
Edmund Husserl, Medita ii carteziene. O introducere în fenomenologie, trad., cuvânt înainte
i note de Aurelian Cr u, Bucure ti, Editura Humanitas, 1994, p. 32.
23
Ibidem, p. 33.
24
François Mizrachi, lucr. cit., nota 155, p. 102.
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Nu coment m aici faptul c , în Discurs, universalul i particularul se
identific , ajungându-se la Dumnezeu, la fiin a perfect , principiu al existen ei i al
cunoa terii, con tiin a g sindu- i un temei divin, pe noi ne intereseaz cum, pe c i
eminamente psihologice, Mihai Ralea a g sit în amânare temeiul „explic rii
omului”, apropiindu-se astfel de îndoiala cartezian . i, pentru ca aprecierea
propus de noi s nu par for at , s -l cit m pe însu i Ralea; el a descris mai întâi
modul în care „din punct de vedere psihologic, inteligen a e refractar oric rui
apriorism. Misiunea ei e s constate, s verifice, s controleze fapte, nu s le aplice
vechi tipare. […] Luptând s în bu e instinctul, memoria, obi nuin a, inteligen a
mai are de eliminat din calea sa i al i adversari. Ace tia sunt: credin a, asocia ia,
intui ia i sentimentul”25.
Din perspectiv psihologic , explic rile lui Ralea sunt telurice, dar ele ne
înt resc inten ia de a apropia amânarea de îndoial , c ci „gândirea începe odat cu
îndoiala”26; pentru a se putea realiza, „gândirea interzice func iunea atâtor alte
fenomene suflete ti, de la instinct la intui ie i de la memorie i asocia ie la credin
i sentiment”27. Argumentele lui Mihai Ralea erau formulate pe m sur ce era
parcurs ierarhia faptelor suflete ti de la cele mai simple, comune cu psihicul
animal, cum sunt reflexivitatea, instinctul i emo ia, pân la sentimente, gândire i
voin , concluzia final fiind: „Curba evolu iei se desemneaz de la izbucnire la
amânare. Orice cucerire psihic superioar se câ tig printr-o oprire a cursului
spontaneit ii naturale, prin necesitatea cre terii complexit ii datorit introducerii
de termeni intermediari între excita ie i ac iune, prin nevoia de elaborare lent
(subl. n.) a r spunsului final”28.

Am urm rit pe scurt modul în care pot fi apropiate dou solu ii formulate la
niveluri i perspective diferite. Descartes a fundamentat filosofic natura ra ional a
umanului pe condi ia necesar a ra ion rii: îndoiala, iar Mihai Ralea, uitat, din
cate, de exege ii români, a explicat esen a umanului printr-o variant psihic a
îndoielii: amânarea.
Oricât ar fi de îndep rtate, ca semnifica ie, valoare i influen , cele dou
scrieri, Discours de la méthode i Explicarea omului, pot fi al turate chiar dac ar
fi o nereu it propria mea încercare. Dar Goethe a spus: „Gloria ta const în a nu
reu i”, iar Paul Valéry l-a contrazis: „Spiritul e absurd prin ceea ce caut , e mare
prin ceea ce g se te”29.
25

Mihai Ralea, lucr. cit., p. 83.
Ibidem.
27
Ibidem, p. 84–85.
28
Ibidem, p. 90.
29
Citate cu care Mihai Ralea a încheiat Explicarea omului, p. 301.
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