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Nevoia de educaţie filosofică în societatea 
contemporană 

[The need for philosophical education in contemporary 
society] 

Lector Univ. dr. Antonio SANDU1 

 
Abstract: 
Place of philosophy in the contemporary world seems condemned to be 

an ongoing archeology of the mind, which can produce something new only 
epigonic reliving the great moments of its own history. The study of Philosophy 
is generally condemned to the status of auxiliary discipline introduced in school 
curricula and university, mainly to strengthen the general culture of graduates. 
Reformulation of philosophical issues from a specific kaleidoscopic thinking of 
the contemporary world that is denying the great structural approaches can be 
developed through the convergence of sequences fractals completely disparate. 
The methodology of this study intends to overcome phenomenological 
structuralism with deconstruction of the reality, understood as a negotiation of 
interpretations. Scientism of the twentieth century, the focus shifted on the 
fields of philosophical discourse as: epistemology and philosophy of science, 
philosophy of language, and philosophy of mind, emerging as meta-theoretical 
discourses on knowledge and thus saving philosophy from uselessness. As 
science has gradually rebuilt its instruments in the second part of the twentieth 
century, Philosophy gradually falling back to Actuality as analysis and 
interpretation of human meanings offered by the new fields of research opened 
by science. 
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philosophy 

                                                 
 

1 Ph.D. Antonio SANDU – Assistent Professor at Faculty of Law, „Mihail 
Kogălniceanu” University, Iaşi, Romania, Email: antonio1907@yahoo.com, Phone no. 
+40 740 151455,  

SANDU, A., (2009) The need for philosophical education in contemporary society,  
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimesnionala, Year 1, No. 2, December, pp: 5-15



Nevoia de educaţie filosofică  
În societatea contemporană  

Antonio Sandu 
 

 6

Actualitatea filosofiei în secolul XXI 
 
Secolul XX scientist fiind, a adus în actualitate câteva câmpuri ale 

discursului filosofic precum: Epistemologia şi Filosofia Ştiinţei, Filosofia limbajului, şi 
Filosofia mentalului, legitimându-se ca discursuri metateoretice asupra cunoaşterii 
şi salvând astfel Filosofia de la inutilitate. Pe măsură ce ştiinţa şi-a reconstruit 
treptat instrumentele în cea de a doua parte a secolului XX., Filosofia redevine 
treptat în actualitate ca analiză şi interpretare a semnificaţiilor umane oferite de 
noile câmpuri de cercetare deschise de ştiinţă. Despărţirea filosofiei sociale de 
sociologie arată Bourdieu s-a realizat prin transferul unor problematici specifice 
primeia către cea din urmă dar respingând caracterul profetic al filosofiei 
(Morkuniene, 2004:15). Problematici din filosofie precum: sensul istoriei, 
progresul şi decăderea, rolul personalităţilor în istorie, sunt toate întrebări 
filosofice care generează întrebări ce pot primi răspuns sociologic. Tratarea 
ştiinţifică însă este dependentă de fundamentarea metateoretică astfel încât, fără 
a se vicia rezultatele ştiinţifice obţinute de sociolog, datele sunt contaminate de 
viziunea teoretică filosofică la originea acestuia. Morkuniene afirmă că în lipsa 
unei viziuni filosofice ca presupoziţie teoretică a cercetării, aceasta n-ar fi altceva 
decât o colecţie de metafore care nu ar explica absolut nimic (2004:17).       

Desprinsă de sub imperiul economicului se reconturează axiologia. 
Societatea post industrială începe să readucă în atenţie valori noneconomice şi 
chiar greu evaluabile economic. Vorbim de problematica mediului, de 
centralitatea persoanei, de comunicare şi dezvoltare socială etc. Pentru aceste 
valori sociale trbuie regândită întreaga arhitectură de analiza lor, pornind de la 
alte baze conceptuale diferite de cele ale valorii financiare.        

Redimensionarea eticului sub forma deontologiilor profesionale, 
regionaliza gândirea Ethosului sub specia particulară a deonticului ca analiză a 
obligaţiilor şi permisiunilor într-o arie particulară a vieţii sociale. Implicaţiile etice 
ale noilor tehnologii - vorbim aici de clonare, de utilizarea energiei nucleare, şi în 
viitor de ce nu colonizarea spaţiului, au readus problemele etice în actualitate, 
spunem noi, tot sub forma unui discurs asupra semnificaţiei umane, a ştiinţei şi 
tehnologiei şi implicaţiile acestora pentru fiinţa umană. Acest tip de discurs care 
să permită înţelegerea realităţii şi nu doar explicarea ei, a semnificaţiilor şi 
implicaţiilor pe care ştiinţa şi tehnologia le are, poate constitui referenţialul 
filosofic al începutului secolului XXI. Din punct de vedere didactic pentru 
studenţii altor facultăţi decât cea de Filosofie, este important ca acest domeniu 
să le fie prezentat mai ales din perspectiva „hermeneuticii realităţii”. Numim 
hermeneutica realităţii efortul de a înţelege semnificaţiile fragmentelor de realitate 
cu care intrăm în contact, a modului cum sunt negociate, interpretări ale acestei 
realităţi, şi cum este formată harta realităţii cu privire la un obiect sau eveniment 
oarecare. Pentru studenţii Facultăţilor de Drept de exemplu este importantă 
înţelegerea actului juridic ca act hermeneutic, sau hermeneutico - semiotic. 
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Administrarea justiţiei este în esenţa ei un proces de interpretare a unei „realităţi 
faptice” numită speţă printr-o grilă hermeneutică dată legal pe de-o parte şi de 
negocierea interpretărilor cu privire la speţă şi cadrul legal intervenită între 
părţile implicate în administrarea actului de justiţie pe de cealaltă parte. Pentru o 
bună hermeneutică juridică considerăm că viitorii profesionişti au în primul rând 
nevoie de a înţelege modul de constituire a unei teorii ştiinţifice şi de 
argumentarea unui adevăr atât în ştiinţele factuale cât şi în cele sociale.  

Teoriile cu privire la adevăr, la caracterul obiectiv sau subiectiv al 
acestuia, la modalităţile de validare a unor ipoteze, vor fi transpuse în tehnici 
concrete de analiză a unei speţe, dar şi a unei legi în genere în procesul de 
legiferendă. Implicaţiile epistemologiei generale în cadrele particulare ale 
ştiinţelor juridice, vor fi cu uşurinţă deduse de juristul în a cărui pregătire a intrat 
elemente de epistemologie cu precădere epistemologie socială.  

Transformarea normelor etice în norme juridice, corelarea dintre acestea 
şi autonomizarea juridicului faţă de etic permit viitorului profesionist să înţeleagă 
cadrul uman în care aceste norme funcţionează, să le individualizeze, şi să le 
înţeleagă prin raportare la normele şi valorile individului pe de o parte, şi ale 
socialului pe de cealaltă parte.  

Evoluţia teoriilor şi a conceptelor etice, pe de altă parte, permite 
juriştilor şi politicienilor implicaţii în procese legislative, să analizeze evoluţiile 
societăţii care trebuiesc marcate prin noi cadre legislative şi modul în care o 
anumită paradigmă ideologică îşi pune amprenta pe dezvoltarea socială la un 
anumit moment. Prezentăm în continuare ideile lui Foucault cu privire la 
evoluţia conceptelor referitoare la pedeapsă în funcţie de teoriile filosofice cu 
privire la persoana şi corporalitatea persoanei. Pedeapsa evoluează de la acţiuni 
punitive concrete, fizice, îndreptate împotriva corpului persoanei vinovate şi 
finalizate cu mutilări corporale, până la pedepse simbolice corelate cu caracterul 
de fiinţă raţională a omului. Interpretarea faptului juridic cu instrumentele 
hermeneuticii sociale poate fi considerată ca originându-se în opera lui Gadamer 
care consideră că pentru a putea exprima înţelesul unui text (inclusiv a unui text 
de lege) trebuie să-l traducem întâi în propriul nostru limbaj interior (Gadamer, 
2001). Gregory Leyh pornind de la afirmaţiile lui Gadamer propune o 
hermeneutică constituţională pe care trebuie s-o realizeze magistratul adecvând 
în decizia sa interesul individului cu direcţiile generale ale societăţii în spiritul 
trasat de fondatorii Constituţiei (Leyh, 1988:369-387). Semnalăm în spaţiul 
cultural românesc un interesant volum de hermeneutică socială propus de 
profesor Scripcaru Gheorghe, Ciucă Valeriu şi Scripcaru Călin în anul 2005, sub 
denumirea Psihanaliză şi hermeneutică juridică, o pledoarie pentru iubirea 
necondiţionată. Volumul propune abordări hermeneutice ale faptului juridic din 
perspectiva medicinii legale, criminologiei, psihanalizei, hermeneuticii sociale şi 
sociologiei juridice. Aşa cum autorii mărturisesc orientarea hermeneuticii juridice 
către perspectiva psihanalitică se originează în filosofia lui Derrida, urmărind să 
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construiască o grilă hermeneutică pornind de la presupoziţiile filosofice 
(Scripcaru, et all, 2005). 

Cunoaşterea teoriilor sociale poate fi potenţată de înţelegerea 
mecanismelor raţionale care stau la baza acestora. Teoriile sociale actuale ca de 
altfel teoriile ştiinţifice în genere au o construcţie metateoretică cu caracter 
filosofic care constituie fundamentul înţelegerii şi acceptării acestora. Ipoteza 
raţionalităţii acţiunilor umane, sau respectiv a iraţionalităţii acestora constituie 
două direcţii ce vor fi ambele fructificate atât de filosofi ai spaţiului social cât şi 
de sociologi, ambele specializări regăsindu-se de multe ori în persoana aceluiaşi 
cercetător. Analizând nucleul unei construcţii teoretice în ştiinţele sociale acestea 
se prezintă de obicei sub forma unei ipoteze şi a unei construcţii metodologice, 
venită să valideze respectiva ipoteză. În acest demers al ştiinţei avem cel puţin o 
premisă metateoretică cu caracter Ontologic care deşi nu este evidentă în 
parcursul demonstraţiei, ea permite fondarea demersului demonstrativ. Cea mai 
evidentă astfel de premisă este aceea că realitatea (socială) există, este 
independentă de noi, şi poate fi cunoscută raţional.  

Reformularea problematicii filosofice o gândim pornind de la specificul 
caleidoscopic al lumii contemporane care refuzându-se marilor demersuri 
structurale poate fi concepută fractalic prin convergenţa unor secvenţe complet 
disparate. Metoda acestei cercetări are în vedere depăşirea structuralismului 
fenomenologic prin deconstrucţia realului înţeles ca o negociere a interpretărilor.  

Evenimentul istoric în sine este reconstruit ca semnificaţie printr-un 
proces de „negociere a interpretărilor”. În acest proces contează mai degrabă 
reformularea semnificaţiei întrucât unul şi acelaşi eveniment supus unei alte 
convenţii de limbaj apare complet alterat fenomenologic. Reconstrucţia 
fractalică integrează aspectele caleidoscopice ale diverselor interpretări pornind 
de la identificarea permanenţelor discursive şi constanţelor interpretative rămase 
în urma contaminării culturale. Aspectul caleidoscopic este programatic în 
scopul respectării „idealului deconstrucţiei structurilor lingvistice” şi convenţiilor 
de limbaj. Pornind de la metodologia hermeneutică deconstructivă - 
reconstructivă putem analiza semnificaţii existenţiale ale unor fenomene istorice 
sau sociale din perspectiva înţelegerii realităţii socio-istorice ca un construct ce a 
fost generat printr-o „recadrare” a interpretării. Problematica filosofică devine 
„un pretext” al declanşării procesului hermeneutic de construcţie a actului 
semnificatoriu. Pornind de la evenimentul istoric ca pretext al cercetării, vom 
încerca să găsim un spaţiu caleidoscopic care să o etaleze şi să urmărim deriva 
interpretativă a sensurilor acesteia în lumea contemporană.  

O epistemologie cu totul diferită se construieşte pornind de la premisa 
implicită că cercetătorul este parte a realităţii studiate şi că nu se poate face 
abstracţie de persoana acestuia în planificarea demersului ştiinţific. Cunoscând 
aşadar modalităţile de construcţie a oricărui demers epistemic, profesionistul în 
domeniile socio umane va putea să înţeleagă presupoziţiile care stau la baza 
uneia sau alteia dintre paradigme şi să evite astfel pseudoştiinţa, tocmai prin 
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raportarea la nivelul metateoretic cât şi la cel epistemic implicat de teoria 
respectivă.  

În concluzie afirmăm că filosofia este în contemporaneitate o modalitate 
de deschidere a conştiinţei în faţa necunoscutului şi a misterului, cum afirmă  
Lucian Blaga, un instrument (organon) cum îi plăcea lui Aristotel să o definească 
pentru îndreptarea conştiinţei cugetătoare şi nu în ultimul rând un scop în sine. 

Studierea sistematică a Filosofiei conferă o claritate mentală aparte, şi un 
exerciţiu al raţiunii teoretice, ce poate fi valorificat prin analogie în orice alt 
domeniu de acţiune a spiritului uman.  

 
Accepţiuni ale termenului „Filosofie” 
 
Prima întrebare care se deschide în faţa celui care bate la porţile iniţierii 

în tainele filosofiei ar putea fi: „Ce este filosofia însăşi?” şi imediat după aceasta, 
o a doua întrebare: „La ce ne ajută filosofia?” Prin deschiderile sale filosofia 
pătrunde interogativ în toate domeniile şi acţiunile umane punându-se activ în 
lumină prin interogaţiile fundamentale de tipul: „Cine suntem?”, „În ce fel 
suntem?”, „De ce suntem ceva mai degrabă decât nimic?”, „În ce fel putem 
cunoaşte ceea ce este?” „Care ne sunt limitele cunoaşterii?”, „În ce fel putem 
acţiona şi care sunt justificările acţiunilor noastre ?”. Toate aceste întrebări îşi 
caută răspunsuri în domenii ale filosofiei precum: Metafizica şi Ontologia, 
Filosofia cunoaşterii, Filosofia valorilor, Filosofia socială şi politică, Etica etc. 
Chiar acolo unde interogării filosofice i se substituie alte forme ale cunoaşterii a 
căror certitudine este mai aproape de exigenţele spiritului cunoscător, filosofia se 
păstrează în actualitate prin construcţiile cadrelor metateoretice – a contextului 
cultural – în care o formă sau alta a cunoaşterii se afirmă.  

Teoriile ştiinţifice explicitează lumea înlocuind răspunsul metafizic cu cel 
provenind din domeniul cosmologiei, fizicii particulelor, chimiei sau geneticii. În 
chiar inima acestor teorii stă o presupoziţie filosofică fundamentală atât pentru 
ştiinţă cât şi pentru filosofie, dar atât de evidentă aparent încât nici una din 
teoriile cunoscute nu i-au pătruns cu adevărat semnificaţia ultimă. Această 
întrebare o formulează metafizica sub forma: „Ce este ceea ce este?” Nu ne-am 
propus în această lucrare să prezentăm răspunsurile care au apărut de-a lungul 
istoriei la această întrebare, ci doar să o semnalăm ca fundament a raţiunii 
teoretice care a generat filosofia şi o dată cu aceasta modelul cultural european 
(Codoban 2008:3). Autorul citat consideră că „Filosofia a apărut ca o succesoare a 
religiei în asumarea de către om a propriei existenţe” (2008:3). 
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Accepţiuni ale termenului Filosofie 
 
Născându-se din orizonturile religiei ca alternativă la aceasta, Filosofia 

pare a aduce „fiinţa” – un concept fundamental – cu care operează filosofia 
definind tot ceea ce există, ar putea să existe în simultaneitate cu tot ceea ce nu 
există sau ar putea să nu existe în orizontul cunoaşterii. „Genul proxim al Filosofiei 
rămâne cultura” (Codoban, 2008:3). 

Definiţii ale Filosofiei ne parvin încă din zorii acesteia, primii filosofi 
printre care îi numim la loc de cinste pe Platon şi Aristotel, au fost şi cei care     
s-au oprit clarificator asupra termenului de filosofie. Platon în „Charmides” pare a 
pune cunoaşterea de sine în centrul interesului „iubitorului de înţelepciune”. 
Pentru Aristotel în cartea numită „Metafizica” consideră filosofia ca fiind „ştiinţa 
adevărului” şi de asemeni ştiinţa teoretică „a primelor principii şi cauze”. Şase astfel 
de definiţii provenind de la filosofii antici ne-au fost transmise de David 
Armeanul în lucrarea sa: „Introducere în Filosofie”.  

Vom reda în continuare cele 6 definiţii propuse de David Armeanul în 
lectura lui Anton Dumitriu(1986): 

1. Filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind ceea ce sunt; 
2. Cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti; 
3. Pregătirea pentru moarte; 
4. Asemănarea cu Divinitatea pe cât îi stă omului în putinţă; 
5. Arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor; 
6. Dragoste de înţelepciune. 
Definiţiile provin de la filosofi precum: Pythagora, Platon şi Aristotel 

(Dumitriu, 1986: 360-361). Vom trece în revistă aceste câteva semnificaţii ale 
termenului de filosofie pornind de la eseul lui Anton Dumitriu „Aletheia”, 
încercarea asupra ideii de adevăr în Grecia Antică.. 

 
Filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca fiind ceea ce 

sunt 
 
Provenind de la Pythagora, definiţia „filosofia este cunoaşterea celor ce sunt ca 

fiind ceea ce sunt” deschide simultan drumul Metafizicii ce se va constitui o dată cu 
apariţia cărţii lui Aristotel cu acelaşi titlu cât şi a Gnoseologiei ca teorie a 
cunoaşterii, care până în contemporaneitate a avut criteriul corespondenţei ca 
definiţie a adevărului şi anume: putem spune despre ceva că este adevărat dacă 
enunţul nostru are un corespondent în realitate. Aşadar Pythagora afirmă pe de 
o parte că ceea ce există, există cu adevărat şi în acelaşi timp lumea este 
cognoscibilă şi este misiunea filosofului să cunoască ceea ce este ca fiind ceea ce 
este. Această idee generează orice formă de realism atât în domeniul teoriei 
existenţei – Ontologiei cât şi a Teoriei cunoaşterii.  
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A spune că ceea ce există cu adevărat şi este cognoscibil este 
presupoziţia fundamentală în cultura contemporană, generând ştiinţa modernă şi 
totodată, practicile sociale bazate pe existenţa unei realităţi în care este posibilă 
acţiunea socială, juridică etc. Opusă acestui principiu poate fi gândită ideea 
inspirată din filosofiile indiene, a lumii ca iluzie subiectivă, asemănătoare unui 
vis. Filosofia idealistă porneştede la supoziţia a două lumi, una reală şi una ideală 
aflate în contradicţie, sau măcar în opoziţie. O pragmatică idealistă care porneşte 
de la presupoziţia a două lumi diferite, cea reală de cea  ideală, a căror valoare 
este de asemeni diferită, generează o morală a dublului standard, sau o negare a 
oricăror legi, care nu sunt provenite direct din lumea ideilor. Ideea dreptului 
divin şi a justiţiei dumnezeieşti îşi are originea în diverse forme de idealism.  

 
Cunoaşterea lucrurilor divine şi omeneşti 
 
Definiţia provine tot de la Pythagora şi are de asemenea implicaţii în 

toate sferele filosofiei. Afirmându-se prioritatea cunoaşterii în faţa acţiunii, 
cultura europeană este una theoretică, care se întreabă mereu asupra cauzelor, 
semnificaţiilor, legăturilor. Cultura europeană se bazează în primul rând pe 
cunoaşterea teoretică, discursivă, preponderent pe cea raţională, fiind modelul 
cultural care a dus la naşterea fiinţei. Lucrurile divine deopotrivă cu cele 
omeneşti sunt cognoscibile filosofului, întrucât nu există decât o deosebire de 
intensitate, nu şi de natură, între lucrurile divine şi cele omeneşti.. Chiar dacă 
cele divine există, ele pot fi cunoscute prin asemănare. Afirmaţia christică 
„Precum în ceruri aşa şi pre pământ” a fost înţeleasă în sensul asemănării cerului 
cu pământul, generând în planul pragmatic, utopiile politice ale Cetăţii ideale. 
Cetatea ideală este asemeni Cetăţii reale, doar că mai echitabilă, mai dreaptă, mai 
bună, întrucât atât lucrurile divine cât şi cele omeneşti sunt egal accesibile 
filosofului în accepţiunea sa de căutător a celor divine şi omeneşti.  

 
Pregătirea pentru moarte 
 
Definiţia Filosofia este „Pregătirea pentru moarte” provine de la Platon şi 

presupune acceptarea finitudinii şi limitei, dar în acelaşi timp, accesul la infinit 
printr-un element de hiatus care este moartea. Viziunea este de astă dată idealistă 
filosoful este apropiat misticului, care depăşeşte moartea prin participarea la 
niveluri ale existenţei care o transcend. În planul pragmatic, această idee, 
generează în cultura europeană sentimentul eroic şi energia expansivă , care a 
transformat modelul cultural european într-o paradigmă în curs de 
universalizare. Pregătindu-se pentru moarte europeanul o acceptă ca atare dar nu 
în calitate de moarte a sa proprie, ci ca pe o experienţă teoretică actualizată sub 
forma morţii altuia. Interpretarea diferă de sensul platonician, de acceptare a 
morţii proprii, fiind preluată în cultura europeană sub influenţa logicii 
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aristotelice, ca ceva exterior ce poate şi trebuie să fie experimentat în realitatea 
exterioară şi obiectivă şi nu în propria conştiinţă subiectivă. De aceea conştiinţa 
europeană şi prin extensie cea occidentală este marcată de relaţiile de putere, de 
ierarhie formală şi informală, de dominare şi control.  

 
Asemănarea cu divinitatea pe cât îi stă omului în putinţă 
 
Provenită de asemenea din filosofia platoniciană -din dialogul Thimaios- 

înţelegerea filosofiei prin sintagma: „Asemănarea cu divinitatea” a fost preluată 
în cultura europeană sub aspectul dezvoltării potenţialului creator. Dacă 
divinitatea îşi exteriorizează creaţia într-o lume de ordin „doi” numită realitate 
pe care o creează ex nihilo, fiinţa umană , îşi manifestă creativitatea într-un 
spaţiu de ordin „trei” numit cultură. Un punct de maximă asemănare a omului 
cu Divinitatea se află în creaţia culturală şi tocmai în acel punct al interogării 
creatoare se întrezăreşte filosofia ca o rânduitoare a raţiunii teoretice. Dacă legile 
naturii sunt creaţii divine, omul poate crea legi pentru spaţiul social traducând 
cultura în civilizaţie materială.  

 
Arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor 
 
Definiţia provine de la Aristotel din Metafizica. În această accepţiune 

Filosofia este orânduitoarea cunoaşterii prin excelenţă. În calitatea sa de artă a 
artelor Filosofia îşi asumă atât cunoaşterea binelui şi frumosului – esenţa artei 
pentru Platon şi Aristotel – cât şi exprimarea acestuia.. Filosofia este plasată la 
punctul de intersecţie a tuturor formelor de cunoaştere şi de acţiune umană sub 
forma fundamentării teoretice. Omul european justifică şi explică lumea 
înconjurătoare şi proriile acţiuni. Iraţionalul, incognoscibilul sunt eliminate 
treptat. Deşi filosofia s-a născut din mirare, cultura europeană are ca premisă 
inconştientă, eliminarea necunoscutului şi a oricărei „surse de mirare” prin 
controlul raţional asupra lumii. 

 
Dragostea de înţelepciune 
 
Provine de la Aristotel de asemeni din cartea Metafizica. Iubirea de 

înţelepciune, este transferată culturii europene sub forma perpetuei căutări a 
cunoaşterii, a unei „theorii” cât mai perfecte „care să explice” cât mai complex 
ceea ce este în forma a ceea ce este. Înţelepciunea însă se referă şi la acţiunea 
practică, şi ca atare, încă din antichitate filosofia politică şi cea juridică au fost în 
centrul atenţiei iubitorilor de înţelepciune. Pretenţia filosofiei de a se menţine în 
nivelurile rarefiate ale cunoaşterii teoretice este adusă în actualitate de 
preocupările sociale şi politice ale filosofilor care asemeni lui Platon şi Aristotel 
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extind iubirea de înţelepciunede la cunoaşterea Universului la cunoaşterea bunei 
guvernări.  

Filosofia a fost înţeleasă multă vreme ca o cunoaştere a absolutului. În 
contemporaneitate filosofia se regionalizează apărând arii de interes precum: 
Filosofia mentalului, Filosofia religiei, Filosofia artei etc. În acelaşi timp modelul 
cultural european se globalizează ajungând să fie apreciat şi aplicat în arii 
geografice din ce în ce mai largi. Noi teme sunt generate în spaţiul Filosofiei şi 
anume: semnificaţiile globalizării, transculturalismul şi transdisciplinaritatea etc. 
Conştiinţa filosofică va rămâne în continuare la intersecţia interogaţiilor aflate, 
sau care se vor impune ca fundamente culturale, sau presupoziţii metateoretice, 
ale culturii noastre, deşi aşa cum ne spunea David Armeanul, filosofia nu ne 
ajută să fierbem măcar o varză, modul de a pune întrebări, specific filosofiei a 
stat şi stă în continuare la baza cunoaşterii aşa cum este ea înţeleasă în cultura 
occidentală. A cunoaşte filosofia în aspectul ei istoric poate fi un demers dificil, a 
cărui abordare să fie îngreunat de înaltul grad de teoretizare necesar, cu toate 
acestea presupoziţiile filosofiei, printre care se regăsesc şi cele 6 menţionate 
anterior, sunt coloane pe care se sprijină la ora actuală edificiul cunoaşterii 
umane. A învăţa să interpretăm realitatea şi semnificaţiile ascunse ale unor 
simboluri, ale unor contexte sociale şi culturale, ale unor modalităţi de 
cunoaştere sau de exprimare, sunt pe cât de utile, pe atât de necesare aplicaţii ale 
gândirii de tip filosofic în realitatea cotidiană.        

 
Criza legitimării filosofiei 
 
 Confruntată cu o criză a legitimării datorită pe de o parte desprinderii 

treptate a ştiinţelor din corpusul filosofiei şi pe de altă parte orientării pragmatice 
a omului contemporan. În relaţia cu ştiinţele Filosofia „a pierdut” pe rând teren 
odată cu dezvoltarea acestora, întâi prin afirmarea Ştiinţelor Naturii (Fizică, 
Chimie, Biologie) şi separarea acestora de Filosofia Naturală, apoi prin separarea 
Ştiinţelor Sociale (Psihologie, Sociologie, Ştiinţe Politice) şi autonomizarea 
acestora în raport cu Filosofia Socială. 

Opinia curentă în ceea ce priveşte relaţia dintre Filosofie şi Ştiinţe este că 
cea dintâi este chemată să speculeze - sau în limbaj academic „să-şi dea cu 
părerea” în timp ce ştiinţa îşi construieşte propriul edificiu bazat pe certitudine, 
pe o metodologie precisă şi specifică fiecărei ramuri în parte. Acestea deşi 
filosofice la origine, sunt acum înglobate şi valorizată în corpusul ştiinţei. În 
această viziune Filosofia rămâne o interesantă cercetare istorică cu privire la 
originea ideilor şi conceptelor ştiinţifice sau chiar preştiinţifice şi a modului în 
care acestea influenţează cunoaşterea umană. Într-un efort de a duce mai departe 
Filosofia numeroşi gânditori de valoare a secolului XX îi restrâng aria de 
legitimare la Filosofia ştiinţei cu preponderenţă la Epistemologie, sau la Teoriile 
Limbajului în relaţia lor cu Ştiinţele Comunicării.  
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Criza Filosofiei contemporane este în primul rând una a legitimării. 
Văzut ca un senior al spiritului a cărui rol este de a cugeta asupra „celor divine şi 
omeneşti”, filosoful şi-a format de-a lungul istoriei o imagine de „personaj 
neînţeles” care studiază lucruri abstracte de o profunzime greu abordabilă şi de 
cele mai multe ori de maximă inutilitate imediată. Locul Filosofiei în 
contemporaneitate pare condamnat la o eternă arheologie a spiritului care 
produce ceva nou retrăind epigonic marile momente ale propriei sale istorii. 
Studiul Filosofiei este condamnat în general la statutul de disciplină auxiliară 
introdusă în programele şcolare şi universitare în principal pentru consolidarea 
culturii generale a absolvenţilor.  

O a doua opinie cu privire la rolul Filosofiei este aceea conform căreia 
recursul la Filosofie justifică întemeierea ideologică. Este meritul unor gânditori 
precum: Kuhn, Derrida, Foucault, Carnap, de a sesiza substratul axiomatic al 
oricăror cunoaşteri- preexistenţa unor idei acceptate ca atare în orice teorie 
ştiinţifică. Este revigorată astfel vechea distincţie între empirism şi raţionalism cu 
privire la preexistenţa unei cunoaşteri în faţa experienţei (senzoriale). 

 

SANDU, A., (2009) The need for philosophical education in contemporary society,  
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimesnionala, Year 1, No. 2, December, pp: 5-15



 
Revista Românească pentru 
Educaţie Multidimensională 

 

 15

References: 

Aristotel, (2007). Metafizica,  Editura Humanitas, Bucureşti, România 
Armenaul, D., (1977). Introducere în Filosofie, Editura Academiei, 

Bucureşti, România; 
Codoban, A., (2008). Filosofie, Semestrul I, Universitatea Babeş Bolyoi 

Cluj- Napoca, Facultatea de Psihologie Ştiinţele Educaţiei Cluj, România;   
Dumitriu, A., (1986). Eseuri. Ştiinţă şi cunoaştere, Aletheia, Cartea întâlnirilor 

admirabile, Editura Eminescu, Bucureşti, România; 
Gadamer, H., G., (2001). Adevăr şi metodă, Editura Teora, Bucureşti, 

România; 
Leyh, G., (1988). Toward a Constitutional Hermeneutics in American Journal of 

Political Science, vol. 32, no.2 , Editet by Political Science Association, Midwest, 
SUA. 

Platon , (1974), Opere. Vol. I / Apararea lui Socrate; Criton; Alcibiade; 
Charmides; Lahes; Gorgias; Protagoras / Editie îngrijita de Petru Cretia si Constantin 
Noica. Studiu  introductiv de Ion Banu. Traducere, note introductive si note de 
Francisca Baltaceanu s.a. Bucuresti, Editura Ştiintifica. 

Morkuniene, J., (2004), Social Philosophy : Paradigm of Contemporary Thinking 
in Values and Philosophy, Editet by The Council for Research, Washington, SUA; 

Scripcaru, G., et all., (2005). Psihanaliză şi hermeneutică juridică, Editura 
Fundaţiei AXIS, Iaşi, România. 

 
 

SANDU, A., (2009) The need for philosophical education in contemporary society,  
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimesnionala, Year 1, No. 2, December, pp: 5-15




