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Dumitru Isac s-a n scut la 9 octombrie 1914, la Tru ti, jude ul Boto ani, i a
fost o personalitate a Clujului, o prezen a cet ii ardelene, c utat i exploatat de
interlocutori de toate vârstele i de variate preocup ri. El a venit la Cluj în 1926, la 12
ani, pentru a urma Liceul de Aplica ie al Seminarului Pedagogic Universitar; aici a
început s i se prefigureze tactul i m iestria didactic , utilizate în carier pentru
cucerirea tinerelor genera ii de elevi i studen i. În toamna lui 1933 a devenit student
la Facultatea de Litere i Filosofie a Universit ii din Cluj, luându- i licen a în
filosofie, sociologie i pedagogie, cu calificativul „Magna cum laude”, în anul 1937.
Fr mânt rile i vicisitudinile perioadei beligerante au determinat peregrin ri
profesionale la liceele militare din Cern i, Ia i, Pite ti, Craiova i la liceele de
ie i din Baia Mare i Cluj, predând filosofie i tiin e sociale (1939–1945). În
aceste ora e i s-au intersectat pa ii cu aceia ai viitorilor no tri profesori, Ernest
Stere i Petre Botezatu; cu diferite ocazii, ace tia î i aminteau de inuta intelectual
impecabil , de exigen a nuan at fa de elevi i de m iestria pedagogic
exemplar , tr turi definitorii ale colegului lor, Dumitru Isac.
În anul 1946, Dumitru Isac a debutat în înv mântul universitar clujean ca
asistent la Catedra de Istoria filosofiei i, apoi, conferen iar pân în anul 1951,
când, în urma desfiin rii abuzive a înv mântului universitar filosofic la Cluj i la
Ia i, a fost transferat s predea logic la Institutul Juridic i, apoi, psihologie i
pedagogie la Conservator i la Institutul de Arte Plastice.
Dar spiritul filosofic n-a putut fi anihilat niciodat , el r zbate mai pregnant
prin reprezent ri care recupereaz timpul neprielnic i împodobesc spa iul l sat o
vreme nedes elenit.
Indexarea punitiv a înv mântului filosofic a durat numai pân în toamna
anului 1957, când s-au reînfiin at sec ii de filosofie la Universit ile din Cluj i Ia i,
multe cadre didactice reluându- i locurile devenite vacante. Mul i dintre reprezentan ii
promo iilor care, începând cu 1962, au absolvit aceste sec ii au înfruntat, de multe ori
cu riscuri, ideologii dogmatice i institu ii dictatoriale pentru elaborarea de lucr ri din
care s r zbat cu accente originale spirit filosofic neînfrânt.
Dumitru Isac, revenit la Universitatea din Cluj, a fost unul dintre spiritele
fervente, ascultat i iubit de studen i, c rora, în calitate de profesor, le-a d ruit clipe
de neuitat în cadrul cursurilor de Estetic i de Istoria filosofiei antice i medievale.
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Spuneam c Dumitru Isac î i st pânea cu greu nelini tea prezen ei în mijlocul
evenimentelor culturale ale Clujului, fiind solicitat ca director al Teatrului Na ional i
ca redactor- ef adjunct al revistelor „Tribuna” i „Steaua”; concomitent, î i îndrepta
interesul creator spre dezbaterea unor teme perene ale gândului uman: Frumosul,
Erosul, Binele i Adev rul. „Gândit în încarnarea lui artistic , scria Dumitru Isac la
sfâr itul c ii sale Frumosul în filosofia clasic , frumosul prinde rosturi umane i
cet ene ti formative, pe plan educativ i politic. Grecii sunt acei care au pledat mai
întâi, cel pu in în spa iul european, pentru o semnifica ie umanist a artei”.1
Dup ce a publicat mai multe studii în revista „Symposion” din Cluj i în
„Revista de filosofie”, Dumitru Isac i-a concretizat menirea i concep ia filosofic în
prima sa carte, Cunoa tere i transcenden , ap rut la Tipografia „Mitropolitul
Silvestru” din Cern i, în 1943. Trei convingeri îl determinau s fixeze conturul
ii: 1) „filosofia este o preocupare spiritual cu suficient independen fa de
cunoa terea tiin ific ”; 2) „valoarea ra iunii” pentru realizarea „specula iei metafizice”;
3) abordarea problemei transcenden ei de pe pozi iile realismului critic.
Prima convingere provenea din r spunsul la întrebarea cu privire la specificul
obiectului filosofiei în compara ie cu obiectul de studiu al tiin ei, întrebare care se
na te atunci când genericul „lumea” ar p rea vizat de ambele preocup ri ale spiritului.
Numai c filosofia se distan eaz de tiin ele particulare atât prin universalitatea
obiectului, cât i prin problemele pe care aceast universalitate le ridic . Totalitatea
este obiectul filosofiei, iar totalitatea înseamn transcenden pentru filosofie, pentru
„în ea sunt marile mistere i ultimele resorturi i sensuri ale oric rei existen e”2.
În primele decenii ale secolului al XX-lea, printre cei mai cunoscu i filosofi de
limb francez se aflau, la noi, Léon Brunschwicg i Émil Meyerson, ast zi pe
nedrept uita i. Ei au formulat aprecieri echilibrate i incitante care au conturat direc ii
originale în filosofia contemporan a tiin ei. Dumitru Isac a apelat la modul în care a
precizat É. Meyerson tehnica explica iei, ca fiind utilizat deopotriv de omul de
tiin
i de filosof. Întrucât Meyerson nu ne-a fost nici nou indiferent când am
detaliat problematica explica iei tiin ifice3, ne-am bucurat s întâlnim recursul lui
Dumitru Isac la „cea mai reprezentativ figur contemporan în acest domeniu”, cum
era gratulat Meyerson. La baza explic rii, spunea acesta, trebuie s stea principiul de
identificare prin care este fundat tendin a funciar a spiritului de unificare, de
sintez a diversului, fie c ac ioneaz în tiin sau în filosofie.
Intervenim aici pentru a nuan a în elegerea „identific rii” din concep ia lui
Meyerson. Pe de o parte, acesta spunea c principiul cauzalit ii este principiul
1

Cluj, Editura Dacia, 1970, p. 234.
Dumitru Isac, Cunoa tere i transcenden , ed. a 2-a, îngrijit de Teodor Dima, Ia i, Editura
Cantes, 1999, p. 33.
3
Teodor Dima, Explica ie i în elegere, vol. I, Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic ,
1980, p. 54–55; vezi i Teodor Dima, Din fals rezult orice, în Teodor Dima (coord.), Întemeieri
ra ionale în filosofia tiin ei, Ia i, Editura Junimea, 1983, p. 52–54.
2
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identit ii aplicat la existen a obiectului în timp. 4 Invocând timpul, Meyerson
sugera c nu are în vedere aici identitatea analitic , tautologic , ci o identitate, în
anumite privin e, sintetic , având virtutea de a permite trecerea de la un moment la
altul, de la un obiect la altul. Principiul identit ii aplicat cauzalit ii exprim
preexisten a efectului în cauza sa, a secventului în antecedent, fiind deci elementul
ra ional prin care se exprim leg tura ontic dintre cauz i efect.
Pe de alt parte, Meyerson exemplifica acest sens al termenului de identitate
spunând c o persoan în elege o schimbare fizic atunci când este capabil s
identifice (adic s g seasc , s constate – n.n.) preexisten a efectului în cauza sa.
La nivel cognitiv se constat (se identific ) identitatea sau preexisten a efectului în
cauz , prin suprimarea timpului, adic prin eludarea faptului c efectul este
posterior cauzei, i, astfel, explica ia care urmeaz dup ce s-a constatat c efectul
se afl în cauz , poate s utilizeze, atunci când se constituie, numai cealalt
coordonat a lumii: spa iul. Cu alte cuvinte, cu ajutorul explica iei se modific
dispunerea spa ial a obiectelor i, astfel, „explica ia cea mai perfect const în a
ar ta c ceea ce exista înainte s-a men inut dup , c nimic nu s-a creat, nimic nu s-a
pierdut”, singura modificare reducându-se la o schimbare a pozi iei spa iale.
„Explica ia unei schimb ri const în reducerea ei la o func ie spa ial .”5 De
exemplu, dac în prezen a sulfului i a oxigenului rezult un corp nou, anhidrida
sulfuroas , chimistul explic formarea noului corp prin noua a ezare a atomilor
care formau cele dou corpuri ini iale. Formula noului compus, SO2, arat
persisten a elementelor prime, dar este greu de tiut dac ele au r mas chiar cele de
la început. Acest exemplu este edificator pentru a în elege c Meyerson i-a luat ca
paradigm explica ia din chimie, pentru c el era licen iat în chimie. Întreaga istorie
a tiin ei este trecut prin acest filtru pentru a putea conchide c tiin a î i creeaz
obiectele sale pentru a putea explica prin simpla lor deplasare spa ial .
Dumitru Isac a g sit în argument rile lui Meyerson cu ajutorul principiului
identific rii un sprijin al credin ei sale c , în momentele ei principale, gândirea
speculativ î i p streaz aceea i tehnic operatorie ca i cea tiin ific , f
ca, în
aplica iile sale, ea s se confrunte cu aceasta. De aceea, exprimarea independen ei
„gândirii speculative” a fost prima preocupare a profesorului de la Cluj.
Subliniem acum capacitatea lui Dumitru Isac de a se deta a de solu iile
simpliste elaborate de pe varii pozi ii; se sus inea, de exemplu, c filosofia
sintetizeaz rezultatele tiin elor speciale, ceea ce ar transforma-o într-o imposibil
tiin general , sau c este o critic a conceptelor fundamentale ale tiin ei. De
aceea, spuneam mai sus, Dumitru Isac a f cut din transcenden adev ratul obiect
al filosofiei, aici întâlnindu-se cu Mircea Florian, care spunea c , pentru metafizic ,
fundamentul explicativ al lumii sensibile este transcendent, st „dincolo” i este o
unitate misterioas .
4
5

Émil Meyerson, De l’explication dans les sciences, Paris, Payot, 1921, p. 158.
Ibidem, p. 159.
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Analizele întreprinse de Dumitru Isac sunt supuse unei metode dialectice a
raportului dintre tez i antitez , încât el nu a r mas la afirmarea categoric a
transcendentului ca obiect al filosofiei i ca fundament explicativ; acestei teze i se
opune antiteza formulat de Immanuel Kant: metafizica nu poate sonda
profunzimile suprasensibile pentru c ar ajunge la construc ii neverosimile i la
ciri dogmatice; ea trebuie s formuleze totalitatea cuno tin elor a priori cu
ajutorul c rora este posibil cunoa terea lumii sensibile.
Solu ia sintetic îi apar ine lui Dumitru Isac: efortul de suprem cunoa tere
(filosofic i tiin ific ) se sprijin pe speran a c spiritul omenesc va reu i în cele
din urm s descopere adev rul; aceast speran se bazeaz pe un foarte bun spirit
critic – dac ast zi nu tim, aceasta nu înseamn în mod necesar c nu vom
cunoa te; nimeni nu poate ti ce va fi mâine. Astfel, profesorul clujean realiza o
critic a Criticismului: efortul cognitiv al filosofiei ar deveni iluzoriu cu privire la
Transcenden numai dac aceasta ar fi inexistent , dar Kant afirma în mod realist
Lucrul în sine este un fundal metafizic al lumii fenomenale; de asemenea,
interdic ia lui Kant de a se constitui o metafizic în sensul de cunoa tere a
Transcenden ei se baza numai pe faptul c puterile de cunoa tere sale spiritului
omenesc nu ajung pân acolo încât s prind vreo parte autentic din sfera
transempiricului. Dumitru Isac propunea, în consecin , trei posibilit i de ocolire a
scepticismului Kantian: a) eforturile ra iunii pot dep i umbra realit ii; b) exist i
alte c i, non-ra ionale (intui ia, credin a, iubirea), de transcendere; c) evoluând,
inteligen a va descoperi noi capacit i de cunoa tere metafizic .
Pentru a- i argumenta a doua convingere – „valoarea ra iunii” – Dumitru Isac
i-a ales Medita iile carteziene, insistând asupra semnifica iei critice a solitudinii
carteziene. Creatorul îndoielii metodice „a fost permanent preocupat de certitudine,
de grija, uneori exagerat , de a nu l sa s se strecoare nici un element îndoielnic”6,
constata Dumitru Isac, dovedind astfel profunzimea în elegerii filosofiei lui
Descartes, cel care a orientat decisiv filosofia modern european . Permanen a
spiritului cartezian const , se exprim plastic gânditorul român, „în ve nica ei fug
de relativ i subiectiv, în fobia ce o manifesta fa de orice incertitudine, în chinuita
utare a acelui «punct arhimedic», p mânt f duit dar niciodat g sit de
str duin a filosofic ”7.
Pagini inedite a scris Dumitru Isac despre rolul spiritului critic în filosofie;
acesta este mai mult decât o metod , el este o optic spiritual care domin toate
metodele. Soarta i valoarea filosofiei sunt soarta i valoarea ra iunii, nu a ra iunii
dogmatice care vrea s construiasc din pure concepte o ordine existen ial , ci a
ra iunii care se întreab mereu de valoarea construc iilor sale: a ra iunii critice.8
6

Dumitru Isac, lucr. cit., p. 51.
Ibidem, p. 52.
8
Ibidem, p. 62–63.
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a cum, în tiin , experien a întemeiaz
i justific în ultim instan
construc iile teoretice, ra iunea critic se constituie în tribunal suprem pentru orice
fapt metafizic . Aceasta se constituie în ideal perpetuu pentru gândirea filosofic
i în singura posibilitate de înl turare a fabula iei din câmpul metafizicii.
A treia convingere, constituirea unei concep ii realist-critice, deosebit de
realismul naiv, o concep ie în care se ap cu claritate caracterul activ i personal al
con tiin ei, l-a situat pe Dumitru Isac al turi de Mircea Florian i de un filon ce va fi
exploatat pân ast zi în filosofia perpetuu constituibil la noi. Consider m c
apropierea de concep ia lui Mircea Florian nu este for at pentru c , prin opozi ie,
putem argumenta cu critica f cut epistemologiei lui Lucian Blaga, unde Dumitru Isac
sea contradic ii inacceptabile; el conchidea c ideea unui Mare Anonim „este numai
un fel metaforic de a vorbi despre transcendent” i invita la o „cercetare cu mult mai
am nun it i mai ager decât s-a încercat” a filosofiei despre intelectul ecstatic.9
Afirmând o tez realist , Dumitru Isac era gata s dezbat obiec iile care
ar tau c este o contradic ie s gânde ti un obiect care nu este un fapt de con tiin ,
ci, prin însu i actul gândirii, el î i pierde independen a. În actul cognitiv, care
presupune respectarea cu stricte e a principiilor logicii, nu poate fi afirmat alt
existen decât aceea constatat în experien , dar aici nu se constat ce ar putea fi
dincolo i independent de con tiin . Realismul se g se te în aceast mare
dificultate: s treac de la condi ionatul con tiin ei la necondi ionatul transcendent.
Kant a încercat s ias din aceast aporie, inventând „lucrul în sine” care s conote
realitatea transcendent suprem în cadre ale gnoseologiei, înl turând mitul,
credin a, fantezia, fabula ia. Gândul kantian era îmbr cat într-un limbaj realist care
cea din „lucru în sine” o realitate metafizic . „Lucru în sine nu este un element
decorativ, ci un stâlp de temelie, f
de care întreaga construc ie se clatin în
îns i existen a ei”; construc ia era filosofia realismului critic. Aici, constat cu
profunzime Dumitru Isac, Kant a acordat formelor intelectului mai mult
importan decât sensibilit ii. În acest fel, s-a reu it ca Transcenden a s fie
demonstrat la nivel ra ional, i nu fenomenal, cu specificarea foarte important c
gândirea poate s exprime singur ceea ce este posibil s existe, dar f
experien
nu poate s fundeze ceea ce exist . Punând accent pe ra iune, Kant, în viziunea lui
Dumitru Isac, a întemeiat realismul critic: fenomenele lumii exterioare nu pot fi
simple reprezent ri ale con tiin ei, pentru c îns i con tiin a este un simplu inel în
lan ul acestor fenomene, influen at de ele i cu totul la discre ia lor. Independen a
i opozi ia manifestate de lucrurile exterioare sunt semne decisive c ele nu apar in
total con tiin ei. Între realismul naiv i idealismul absolut, Kant a v zut locul unde
trebuie c utat adev rul, conchidea Dumitru Isac asupra convingerii c este necesar
o filosofie realist-critic asupra transcenden ei. 10
9

Ibidem, p. 82–88.
A se vedea paragraful Problema „Lucrului în sine”, din Ibidem, p. 89–101.
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Dou lucr ri, Aristotel i Jean Jacques Rousseau (ap rute la Editura
Tineretului, Bucure ti, 1959 i 1965), realizeaz , prin con inutul lor, leg tura
cultural-filosofic dintre „secolul de aur” al lui Pericle i „epoca luminilor”,
revolu ionar i generatoare de modernitate, pentru ca, în 1970, Dumitru Isac s
publice sinteza Frumosul în filosofia clasic greac (Cluj, Editura Dacia).
În Preliminarii, profesorul clujean relua întrebarea formulat de Raymond
Bayei11, „care este starea cercet rii estetice la apari ia platonismului”?12 R spunsul
apeleaz mai întâi la „pip iri teoretice superficiale, disparate i fragmentare” din
„perioada mitologic-poetic ”; acestea „nu angajau esen a general a frumosului”13.
Astfel, la Hesiod, tipul de frumuse e îl reprezint femeia, asociat cu tema m rii.
Încarna ia frumuse ii era Afrodita înconjurat de nereide, fiin e r rite din apa
rii.14 Ne imagin m tres rirea sensibilit ii lui Dumitru Isac atunci când constata
în vremuri mitice ap reau primele asem ri i deosebiri între Bine i Frumos
pe baza observa iilor f cute asupra Femeii; aceste concepte se aseam
prin faptul
prin ambele omul aspir , caut , dore te s ob in ceva; dar exist i o diferen
fundamental ; pentru a ob ine binele trebuie depus un efort, în timp ce, pentru a
gusta frumosul i a te bucura de el nu este nevoie de nici un fel de str danie.
Sinteza Preliminarii-lor conchidea c preocup rile estetice ale presocraticilor,
câte erau sau câte s-au p strat, erau integrate în cosmologia i etica poe ilor i
filosofilor. Numai Democrit a dat o clar precizare asupra determina iilor
frumosului formal, fiind totodat o înaintat expresie a unor îndelungate c ut ri i
tensiuni interioare care au f cut din Democrit unul dintre marii gânditori ai acelei
perioade. 15 Întâlnim aici perspectiva din care este realizat cartea: frumosul v zut
în concret i în expresia sa cea mai pur : arta, c ci utilitarismul i idealismul care
ceau din Bine valoarea moral suprem îi ap reau lui Dumitru Isac filosofii
tulbur toare i trenante. Din Perspectiva instituit , Socrate este eviden iat în special
prin schi a unei ierarhii a frumosului din art ; aceasta porne te de la corpurile
frumoase, apoi trece la o sintez superioar a unui întreg armonios, realizat prin
vederea frumuse ii fizice, care la rândul ei red frumuse ea sufleteasc . Sufletul are
i aspecte bune, i altele rele; artistul trebuie s le prefere pe primele. 16
Sinteza la capitolul III, Frumosul în filosofia platonician , îl aduce pe Platon
în planul realismului ideatic prin restructurarea formal instituit de acesta. Omul
se ridic spre bine, fericire i ve nicie prin eros i frumuse e, pornind de la
frumuse ea corporal a lucrurilor sensibile, trecând la frumuse ea sufleteasc din
11

Raymond Bayer, Histoire de l’esthétique, Paris, Armand Colin, 1961, p.17.
Dumitru Isac, Frumosul în filosofia clasic greac , Cluj, Editura Dacia, 1970, p. 5.
13
Ibidem, p. 6.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 20.
16
Ibidem, p. 34.
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legi, ac iuni, tiin e, discursuri i filosofie, la frumuse ea absolut , ideal i etern
la care „particip ” toate lucrurile frumoase pentru a deveni frumoase. Acesta este
frumosul, comenteaz Dumitru Isac, pentru care nici o osteneal nu este zadarnic .
La el se ajunge printr-o ascenden care implic i o generalizare, de i frumosul în
sine este concret. Pentru sus inerea comentariului este g sit citatul adecvat în Emil
Bréhier: „…de la dorin a instinctiv , care îndeamn fiin a vie s i genereze
semenul ei, pân la viziunea subit a frumuse ii eterne i neperisabile, este un
progres continuu pân la generalitate; progresul const în a fi emo ionat nu numai
de frumuse ea unui corp, ci de orice frumuse e plastic ; iar deasupra frumuse ii
plastice se g se te aceea a sufletelor, ocupa iilor i tiin elor pân la marea imens
a Frumosului din care au provenit toate aceste frumuse i”17.
Dumitru Isac g sea în concep ia platonician despre frumos unitate,
complexitate i profunzime filosofic . Sub impulsul pasiunii pentru frumos, omul
realizeaz o ascensiune cu multiple sensuri: gnoseologic – generalizarea conduce
spre esen ; etic – ridicându-se spre valori autentice, se purific moral; ontologic –
contemplarea realit ii ideale supreme conduce la efectiva fuziune cu aceasta. Prin
contemplarea frumuse ii în sine, omul unific virtutea cu fericirea i înve nicirea.18
Totodat , profesorul clujean î i manifesta i spiritul critic, ar tând c determinantele
formale ale frumosului platonician, la diferitele niveluri ale ascensiunii dialectice,
deruteaz prin multiplicitatea lor calitativ , neasigurând temeiul unei necontroversate
generaliz ri.19 În evolu ia gândirii platoniciene, cine o analizeaz g se te mereu în
fa condi ii ale perceperii frumosului i ideea particip rii. Cu alte cuvinte, pe de o
parte, Platon credea în existen a real a Ideilor transcendente, printre care Frumosul
ocupa un loc proeminent, iar, pe de alt parte, admitea frumosul sensibil, îi parcurgea
variantele i elementele determinante, formale i structurale.
Concep ia aristotelic despre frumos, al IV-lea capitol al documentatei i
penetrantei c i scrise de Dumitru Isac, debuteaz cu stabilirea asem rilor i
deosebirilor dintre Aristotel i Platon, continu cu modul în care Stagiritul a
reabilitat arta i se încheie cu structura, formele i rela iile Frumosului. Situat pe
pozi iile realismului critic, lui Dumitru Isac îi stârnea mai mult interesul
imanentizarea ideilor. Aristotel pornea realist de la concretul imediat i proceda
prin generaliz ri cu ajutorul logos-ului de el însu i descoperit i ordonat. Dar
Aristotel nu se putea îndep rta tran ant de profesorul s u, amândoi au sesizat
universalitatea frumosului, au încercat s -i defineasc esen a i s -i stabileasc
determinantele fundamentale. Dar argumentele lui Platon, mai ales acelea teoretice
legate de idealismul s u, nu mai sunt acceptate de Stagirit; obiec ia c arta ar fi o
imita ie mincinoas pentru c ar reda o pseudorealitate, c ar fi o copie a copiilor,
17
Emil Bréhier, Histoire de la philosophie, tome premier, L’Antiquité et le Moyen-Âge, Paris,
Librairie Felix Alcan, 1928, p. 119, citat de D. Isac, lucr.cit., p. 99.
18
Ibidem, p. 101.
19
Ibidem, p. 168.
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mâne f
fundament, întrucât formele aristotelice nu mai exist ca Ideile
platoniciene, separate de lucruri. Dumitru Isac a formulat cu claritate argumenta ia
aristotelic : din moment ce lumea exterioar nu mai este o „umbr ” trec toare, ci
este ea îns i o realitate, arta î i p streaz atributul imita iei, dar a realit ii,
tând astfel consisten
i veridicitate. Ceea ce la Platon era miracol
supranatural, interven ie divin , crea ia este pentru Aristotel un fenomen natural,
explicabil prin cauze fire ti; de exemplu, poezia se bazeaz pe darul înn scut al
omului de a imita i pe darul ritmului i al armoniei. Cum remarca Pippidi, la
Aristotel, „activitatea poetic este o activitate natural , explicabil prin libera
înflorire a unor aptitudini general-omene ti; o activitate spontan i normal ,
coexistând cu celelalte facult i ale sufletului, f a exclude facult ile ra ionale”20.
De i predilec ia pentru concep ia aristotelic este m rturisit de la început, totu i
concep ia lui Platon este pentru Dumitru Isac un reper, un motiv de compara ie, un loc
la r scruce. Realitatea artei provine, dup Aristotel, din redarea verosimilului, a ceea ce
are caracter de generalitate i esen ialitate în lucrurile exterioare, i nu din redarea unor
idei transcendente, cum sus inuse Platon. Pentru a fundamenta valoarea cognitiv a
artei, Aristotel caracteriza arta cu ajutorul unei propriet i disputate de-a lungul
timpului; este vorba despre imita ie, conceput din perspectiva personalit ii artistului,
a gândirii i imagina iei sale. Se înscriu toate artele sub ideea imit rii? Ce imit
muzica? Dumitru Isac era convins c Aristotel nu putea admite inconsecven a,
introducând muzica printre excep ii, de aceea a g sit r spunsul în Politica aristotelic :
muzica imit st ri suflete ti: mânia, bun tatea, curajul, în elepciunea. Rezult c ,
pentru Aristotel, imita ia era mai mult decât o reproducere mecanic .
Sintetizând, ca de atâtea ori, Dumitru Isac a conchis c Aristotel a
reconsiderat i a reabilitat arta, argumentându-i virtu ile cognitive, recreative,
distractive i etic-educative. Mai mult, el a ridicat-o la rangul de preocupare nobil
a oamenilor liberi i superiori.
Inima generoas a lui Dumitru Isac i-a încetat travaliul la 7 august 1984.
Aducând în aten ia altor genera ii, a acelora care i-au desf urat activitatea în
ultimele decenii sau care urmeaz s se manifeste în deceniile urm toare, prima
carte a lui Dumitru Isac, publicat în 1943, dorim s ar m c nu au dreptate aceia
care î i acoper ochii min ii i ai con tiin ei cu v lul nep rii fa de trudnicia
româneasc sau care, luându- i ca exemplu propria lor neputin , neag cu
vehemen originalitatea crea iilor autohtone. 21
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