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Motto:
„Într-un cuvânt răsună nu numai sensul său,
răsună în el întregul univers, ca într-o scoică, marea.”
Lucian Blaga
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Cuvânt înainte

Cartea de faţă rezultă dintr-o îndelungată perioadă de investigare a temei
conceptelor integrative în istoria filosofiei, prezentată mai întâi în lucrări în
limba română. Tema conceptelor integrative şi a paradigmelor culturale există în
lucrările mele de mai multă vreme, în cărţile despre Lucian Blaga, în cărţile
despre Creaţie şi revoluţie şi despre Concepte integrative, în studii şi articole
publicate încă din 1975. Timpul îndelungat de când ideile despre concepte
integrative moderne şi postmoderne, despre perspectivele raţionalităţii holistcomplementariste şi despre paradigmele culturale, pe care le-am susţinut, circulă,
a făcut ca unele dintre ele să se disperseze, preluate fiind de diverşi autori, dar
sper să nu-şi fi pierdut originalitatea şi impactul teoretic.
Apoi, mai ales cu ocazia abordării conceptelor integrative postmoderne, am
ajuns la concluzia că ar fi mai bine să public traduceri ale acestor texte în limbi
de circulaţie internaţională: engleză, franceză, spaniolă. Cea mai reuşită
traducere a fost cea în limba spaniolă, realizată de o specialistă de marcă în
limba şi cultura spaniolă, Cornelia Rădulescu. Traducerea a fost apreciată de o
serie de filosofi de limbă spaniolă, în cadrul colaborării cu aceştia prin schimburi
de reviste şi în cadrul unor sesiuni internaţionale despre care am scris în adenda
cărţii intitulată Confluenţe filosofice româno-hispanice. Aşa că am fost
încântată să pot publica o lucrare bilingvă româno-spaniolă pe această temă.
Mulţumesc editurii Pro Universitaria, cunoscută pentru generozitatea cu care
susţine gândirea filosofică prin editarea unor cărţi de valoare, mai ales doamnei
Dana Căpriceru şi domnului Marian Bârgău şi colaboratorilor lor care s-au
ocupat de publicarea acestei lucrări. Ţin să remarc sprijinul deosebit acordat de
cei care au tehnoredactat textul acestei cărţi, doamnei Rodica Nanu, doamnei
Gabriela Petrescu şi domnului Mihai Sindile şi celei care a realizat coperta
doamnei Carmen Lucaci.
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INTRODUCERE
Lucrarea Concepte integrative antice, moderne, postmoderne încearcă să
răspundă la unele întrebări sugerate în filosofia românească interbelică cum ar
fi: ce sunt cuvintele pentru Universul spiritual al Omului - liant unificator sau
limită separatoare între zone şi epoci culturale? în evoluţia limbajelor se
realizează continuitatea progresului spiritual al omenirii sau se nasc coduri
intraductibile, care încurcă babilonian limbajele, întrerupând canalele de
comunicare dintre culturi? Pentru închegarea răspunsurilor, se fac referiri ia ceea
ce s-a înţeles prin concept în istoria gândirii, la locul deosebit ocupat de limbajul
verbal între temele filosofiei, la simbol, metaforă şi arhetipuri de gândire. Cartea
prezintă disputele asupra naturii conceptului, care l-au situat pe acesta „ante
rem”, „in re” sau „post rem”, adică în sfera existenţei divine, în cea a lucrurilor
naturale sau în sfera produselor intelectului. Sunt aduse în atenţie ideile emise
pe această temă de nominalism, conceptualism şi realism. Pe baza orientării după
care conceptul reprezintă realizarea unei reflectări generalizate a lucrurilor
individuale, iar cuvântul este semnul conceptului, se dezvăluie existenţa unor
concepte integrative, etalate în etapele de formare a Universului spiritual, în
punctele fierbinţi de zămislire a marilor culturi ale lumii. în acest sens se relevă
că restructurarea culturală periodică în jurul unor centre conceptuale nu
reprezintă o suită de iluzii prinse în diverse reprezentări iconice şi lingvistice
arbitrare, ci, mai degrabă, etape în căutarea permanentă a esenţelor lumii,
întotdeauna doar parţial tangibile. Specificul Universului spiritual constă
tocmai în faptul că el fiinţează numai prin imagini şi concepte, care fixează la
un moment dat o anumită stare a cunoaşterii şi a afectivităţii.
Potrivit punctului nostru de vedere înfăţişarea spirituală a epocilor istorice
poate fi conturată pe baza anumitor concepte folosite cu predilecţie în
respectivele perioade. Astfel de entităţi lingvistice, specifice anumitor pattern-uri
de cunoaştere şi creaţie, se pare că desluşesc de fiecare dată altfel şi, probabil, din
ce în ce mai adecvat, încheieturile Universului natural cu cel spiritual.
Întrucât circulă între curentele ştiinţifice, artistice, morale, religioase,
politice, anumite idei exprimate în propoziţii şi cuvinte tipice semnifică o
adevărată orientare a culturii respective şi devin concepte integrative. Existente
în limbaj şi înainte de a avea postura dominantă, ele produc la un moment dat
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puternice manifestări de optimism, chiar de entuziasm absolutizant şi de
speranţă extravagantă cu privire la valoarea ce ar purta-o. Proclamarea
(explicită sau implicită) cu fiecare mutaţie culturală a faptului că ultimul şi cel
mai adecvat cuvânt al spiritualităţii umane a fost spus, că Universul spiritual a
fost definitivat şi va rămâne constant în predilecţia sa pentru anumite concepte,
imagini şi atitudini, a devenit un fel de uzanţă. De fiecare dată, însă, după o
vreme mai lungă sau mai scurtă, înfăţişarea culturală proclamată a fi definitivă
sfârşeşte prin a se transforma în alta.
Lucrarea caută să nu cadă pe o poziţie simplificatoare şi, ca atare, nu va
reduce naşterea unei paradigme la predeterminarea ei prin utilizarea în epocă a
unei garnituri de entităţi lingvistice specifice, după cum nu va susţine nici că, o
dată constituit, un anume pattern ar naşte voga de care se bucură astfel de
entităţi; dimpotrivă, se va încerca să se scoată în evidenţă o interesantă
determinare reciprocă în cadrul căreia pregnanţa cu care se impun anumite
concepte contribuie la închegarea unei paradigme. Iar paradigma respectivă
sporeşte apoi frecvenţa şi semnificaţia utilizării acestora până când ele devin
integrative pentru o anume paradigmă culturală.
Se va releva apoi cum, de-a lungul istoriei spiritualităţii, mijloacele
lingvistice de comunicare au influenţat toate subsistemele unui sistem cultural,
contribuind la integrarea funcţională, logică, stilistică a valorilor într-un tot
bazat pe un anume principiu normativ. Prin observarea locului diverselor
cuvinte în procesul creării, transmiterii şi receptării mesajului cultural va fi
evidenţiat un anumit tipic lingvistic în surprinderea evenimentelor şi proceselor
în Antichitate, Renaştere şi în secolul al XX-lea. Astfel, în Antichitatea greacă
conceptele integrative ar fi: substanţa, principiul, forma, configuraţia, destinul,
unitatea, cosmosul, armonia, măsura, predestinarea, identitatea, conceptul,
calitatea, reminiscenţa, contemplarea, participarea, toate fiind semnificative
pentru Weltanschauung-ul grec: credinţa în două lumi - una cerească lipsită de
schimbare, perfectă, divină - şi o alta - schimbătoare, pământească, coruptă,
umană; atracţia spre idealul unităţii, al substratului neschimbător; negarea
neantului şi a mişcării sau alungarea lor pe planul neautenticităţii şi al
corupţiei; spaţiul finit, gândit închis în sine; existenţa umană reprezentată ca o
anexă, derivată din cea divină. Accentul filosofic esenţial nu cade la greci pe
fiinţa umană, ci este metafizic îndreptat spre concept; substanţialismul dirijează
logica spre consideraţii statice şi arta spre imitaţie.
Din Renaştere începe să se folosească o altă garnitură de concepte, pe care
cartea le consideră de asemenea integrative pentru perioada sec. XV-XIX:
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infinitul, realitatea, empirismul, faptul, mecanismul, metoda, măsurarea,
cantitatea, certitudinea, claritatea, simplitatea, calculul, legea, cauzalitatea. în
paradigma acestei spiritualităţi omul poate cunoaşte realitatea conceptuală ca
obiect perfect, organizat mecanic, susceptibil de a fi surprins de senzaţie şi de
gândirea matematică. De aici, vor decurge: formularea frecventă de reguli
algoritmice în construcţiile teoriilor ştiinţifice şi tentaţia modelelor universale ale
cunoaşterii, acţiunii şi creaţiei (vezi mathesis universalis); ideea cunoaşterii
ştiinţifice perfecte şi mitul raţionalităţii integrale; spiritul scientist pozitivist
care se autonomizează; obiectivismul european ce crede într-o lume exterioară,
ordonată, reflectată şi controlată de lumea interioară a omului.
În secolul al XX-lea frecvenţa cu care apar în limbaj noi concepte indică
faptul că pattern-ul filosofic cartesiano-kantiano-analitic, legat de revoluţia
copernicano-newtoniană în ştiinţă, începe să fie schimbat cu unul de tip istorist,
sistemic, complementar. Germenii unei noi paradigme culturale pot fi deja
detectaţi la ora actuală. Concepte de dualitate: spaţio-temporalitate, corpusculundă, obiect-subiect, continuitate-discontinuitate şi altele cu conţinut ce
presupune polarităţi cum ar fi valoare (fapt-comunicare), sistem (structurăgeneză), dialectică (teză-antiteză), cibernetică (gândire-mecanism) se adaugă
conceptelor ce semnifică trecerea între epoci: revoluţie, criză, inovaţie. Un
capitol important al lucrării se ocupă de naşterea paradigmei postmoderne
specifică sfârşitului de secol XX şi de conceptele ei integrative: diferenţă,
deconstrucţie, antireprezentaţionalism şi postpoziţie. Se anunţă după părerea
noastră o mentalitate spirituală pluralistă pregătită prin deconstrucţii
textualiste şi mass-media electronizată, prin religii şi sisteme politice mozaicate.
Se pare că şi interpretarea şi comprehensiunea, holismul, probabilitatea şi
complementaritatea, apar drept concepte dominante la acest început de epocă
culturală a omenirii.
Există câţiva filosofi români care au fundamentat o filosof ie a conceptelor
la intersecţia filosofiei limbajului cu metafizica, antropologia şi filosofia culturii
fiind ilustrativi pentru matricea stilistică românească.
Este vorba de un Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Emil
Cioran, Mircea Florian, Constantin Noica, Ştefan Lupaşcu, D.D. Roşca, Eugen
Coşeriu sau Anton Dumitriu. Ideile lor potenţează demersuri de tipul celui din
cartea de faţă. în plus înclinaţia lor spre contextualism, relativism,
antipozitivism, spre postmodernism în sensul de poziţie sistemic-complementară,
post-analitică şi post-critică, uneori nihilistă, dovedindu-se de actualitate, ne-a
ajutat şi în încercarea de a caracteriza paradigma culturală a sfârşitului de secol
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