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Rezumat

Teza cu titlul Limitele cunoașterii. Perspective logico-epistemice urmărește să prezinte
realizările științifice, didactice și instituționale, completate cu planurile privind cercetarea și
dezvoltarea academică care se constituie ca bază pentru cererea privind obținerea certificatului
de abilitare în domeniul filosofiei, urmând cu precădere subdomeniile epistemologie și logică,
fără a le reduce la sensul restrâns al acestora. Astfel că, deschideri înspre istoria și filosofia
științei, teoria cunoașterii, metodologia și etica științei, logici aplicate, metafilosofie,
epistemologie morală, a artei, a religiei, socială sau politică, științele cogniției, științele
comunicării și argumentare nu vor fi considerate inabordabile putând deveni parte a proiectului
viitor al grupului de cercetare doctorală pe care îl voi coordona.
Pentru a respecta cerințele privind întocmirea unei lucrări de abilitare, prevăzute în art.
300 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, și pentru a ne susține argumentele pe
care le avem pentru a putea îndruma doctoranzi am constituit o teză structurată pe trei părți
componente majore: partea I, Activitatea științifică; partea a II-a, Realizări profesionale și
academice și partea a III-a, Planul de evoluție și dezvoltare a carierei.
Partea I. Activitatea științifică a fost constituită pornind de la principul că este necesară
surprinderea esenței activității de cercetare de la susținerea tezei de doctorat până în prezent.
Pentru aceasta ne-am întors în introducere la teza de doctorat susținută în 06.01.2005 având
tema „Cenzura imaginarului științific în secolul al XVII-lea” deoarece a constituit începutul
unui ciclu de cercetare prin care s-au împlinit direcțiile de cercetare demarate în perioada
pregătirii tezei de doctorat, dar pentru că a reprezentat o sursă importantă pentru deschiderea
de noi direcții.
Prima dintre temele de cercetare, care împlinește o parte a tezei de doctorat și care și-a
atins maturitatea a fost Imaginarul ca fenomen epistemic. În cadrul acestei teme am redefinit
imaginarul prin integrarea acestuia în sistemul cunoașterii omenești, ca formă fundamentală de
cunoaștere. În acest context teoriile moderne privind imaginarul au fost reconsiderate iar
conflictul știință-imaginar depășit. Împlinirea acestei teme de cercetare s-a făcut prin
publicarea unei cărți, Imaginarul. Construcția și deconstrucția lumii, Editura Institutului
European, Iași, 2016 (ISBN 978-606-24-0147-4).
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O a doua temă pe care considerăm că a ajuns la maturitate, a fost Evoluția științei și
filosofiei la începutul modernității. Și în cazul acestei direcții de cercetare a fost continuată o
altă componentă a tezei de doctorat. În cadrul ei am urmărit modalitatea în care percepem
evoluția imaginarului la începutul modernității subliniind relația și modul în care s-a constituit
pornind de la tradițiile medievale. Am urmărit continuitatea paradigmelor descriind un ciclu de
imaginar ce a început la finalul antichității în paradigma creștină și s-a finalizat în secolul al
XVII-lea. Și în cadrul acestei direcții de cercetare am publicat o carte: Anul 1600. Cenzura
imaginarului științific la începutul modernității, Editura Institutului European, Iași, 2015
(ISBN 978-606-24-0141-2).
Cea de-a treia temă prezentată este Unitatea științei între realitate și ideal, fiind una
dintre temele analizate timp de mai mulți ani după susținerea lucrării de doctorat. Ideea
principală a fost faptul că în evoluția sa știința pornește de la unitate, se dezvoltă în mod
exponențial în perioada modernității, reîncercând să-și găsească noua unitate la un nivel
superior. Pentru aceasta am urmărit dezvoltarea istorică a științei, clasificările realizate
acesteia, introducând și ideea originală a reprezentării matriciale a paradigmei științifice.
Finalitatea acestei teme de cercetare a fost volumul colectiv pe care l-am coordonat: Unitatea
științei între noutate și tradiție, Editura Academiei, 2011.
Cea de-a patra temă de cercetare prezentată, Problema adevărului, este încă o parte
importantă a componentei de cercetare actuale. În cadrul ei urmăresc realizarea unei sinteze
între teoriile din spațiul românesc și cele internaționale. Am introdus elemente de originalitate
prin analiza consecințelor „adevărului unic” introdus în filosofia și teologia medievală și prin
introducerea unei noi dimensiuni a adevărului, cea teleologică. Deoarece această temă este încă
în plin proces de aprofundare, principalele abordări au fost realizate la nivelul conferințelor.
Tema a cincea, Logici neclasice, erori logice și de argumentare din perspectiva
manipulării, a fost dezvoltată în ultimii patru ani urmărind partea aplicativă a logicii, căutând
soluții la problemele cotidiene ale relaționării, comunicării și negocierii. În acest context am
analizat problemele ridicate de antinomii (prin utilizarea lor în viața cotidiană) și de sofisme
(prin utilizarea în discursul public ca tehnici de manipulare). Și această temă este în proces de
aprofundare și dezvoltare.
Ultima temă analizată a fost Pragmatică și metafizică. Despre verbul „a fi”. Aceasta a
urmărit o analiză pragmatică privind verbul „a fi”, urmărind implicațiile metafizice ale
acestuia. Este o temă cu mare potențial de cercetare și se constituie în unul dintre proiectele pe
care doresc să le finalizez în termenul cel mai scurt.
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Am introdus și un capitol Varia. Prezentări științifice și articole ca răspuns la
problemele actuale ale dezvoltării umane, în care am descris cercetările diferitelor teme care
nu se pot centraliza într-un proiect major.
În partea a doua, Realizări profesionale și academice, am urmărit pe scurt prezentarea
componentelor ce țin de formarea profesională, activitatea didactică, managementul cercetării
și dezvoltarea de proiecte, promovarea și dezvoltarea domeniului Filosofie, abilități și
competențe, realizând o prezentare a dezvoltării personale și evoluției profesionale a
candidatului.
Ultima parte, Planul de evoluție și dezvoltare a carierei, a pornit de la temele de
cercetare descrise în partea întâi care trebuie să fie finalizate dar cuprinde și evoluția
academică, didactică de management sau competențe care se constituie într-un proiect amplu
de viitor.
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Abstract

The habilitation thesis entitled The Limits of Knowledge. Logical and Epistemic
Perspectives aims to present my educational and institutional scientific achievements, while
also focusing on the future research areas and academic development plans that ground my
request for being awarded the habilitation certificate in Philosophy, following mainly the
epistemology and logic sub-domains, without any limitation. Hence, the openings to the history
and philosophy of science, epistemology, methodology and ethics of science, applied logics
meta-philosophy, moral epistemology, art, social or political religion, cognitive science,
communication sciences and argumentation will not be considered inaccessible as they may
become part of the future project of the doctoral research group I intend to coordinate.
In order to comply with the requirements for preparing the habilitation thesis, provided
in art. 300 par. (2) of the National Education Law no. 1/2011, and to support our arguments to
be able to supervise doctoral students, we carried out a thesis structured on three major parts:
Part I, Scientific Research Work; Part II, Professional and Academic Recognition and Part III,
Career Development and Future Action Plan.
Part I. The Scientific Research Work was established based on the principle that it is
necessary to emphasize the core of my research work since my doctoral dissertation until
present. For this, the introduction appeals to the doctoral dissertation on “Censorship of the
Scientific Imaginary in the 17th Century” defended on January 6, 2005 not only because this
meant the beginning of a research cycle through which the research directions were highlighted
during my doctoral dissertation advancement but also because it was the source for new
research directions.
The first fully accomplished research topic which fulfills a part of the doctoral
dissertation was The Imaginary as Epistemic Phenomenon. Here we redefined the imaginary
by integrating it into the human knowledge system as a fundamental way of knowledge. Within
this context, the modern imaginary theories have been reconsidered and the science-imaginary
conflict was overcome. The fulfillment of this research topic was pursued by the publication of
a book entitled The Imaginary. Construction and Deconstruction of the World (Imaginarul.
Construcția și deconstrucția lumii), Editura Institutului European, Iași, 2016 (ISBN 978-60624-0147-4).
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A second scholarly topic was The Early-Modern Evolution of Science and Philosophy.
Another part of the doctoral dissertation was carried out in this research direction as well.
There, I approached the way in which we perceive the evolution of the imaginary during the
early modernity focusing on the relationship and the way that determined to emerge once with
the medieval traditions. I also focused on the evolution of paradigms describing an imaginary
cycle that began in the Christian paradigm since the Late-Antiquity until seventeenth century.
I published the book The Year 1600. Censorship in the Early-Modern Scientific Imaginary
(Anul 1600. Cenzura imaginarului științific la începutul modernității), Editura Institutului
European, Iași, 2015 (ISBN 978-606-24-0141-2) following this scholarly research direction,
as well.
The third introduced topic, The Unity of Science between Reality and Desideratum, is
the one that has been analyzed for several years to support my doctoral dissertation. The central
idea is that science springs from unity during its evolution and it develops exponentially during
modernity in an attempt to find its new unity at a higher level. Therefore, we focused on the
historical development of science, its classifications, introducing the original idea of the
scientific paradigm matrix representation. The collective volume I coordinated, entitled The
Unity of Science between Innovation and Tradition (Unitatea științei între noutate și tradiție),
Editura Academiei, 2011 aimed this research topic.
The fourth proposed research topic on The Issue of Truth is still an important element
of the current research. There, I aim to achieve a synthesis between the Romanian and the
international theories. Elements of originality were introduced by analyzing the consequences
of the “unique truth” available in the Medieval philosophy and theology by carrying forth a
new dimension of teleological truth. Since this topic is still in progress, the fundamental
approaches were mainly exposed / delivered during several lectures at various conferences.
The fifth topic, Non-classical Logic, Logical Fallacies by Ways of Manipulation was
developed over the past four years following the applicative logic, seeking solutions to
everyday issues of networking, communication and negotiation. In this context, we analyzed
those issues raised by antinomies, especially by using them in everyday life, as well as those
caused by sophisms, especially with regard to their use as manipulation techniques in public
discourse. This topic is still in progress too.
The last examined topic was Pragmatics and Metaphysics. The Verb “To Be” which
focused on a pragmatic analysis of using the verb “to be”, following its metaphysical
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implications. It is a high-potential research topic and it is one of the projects desired to be
completed in the shortest term.
I also introduced a chapter entitled Varia. Scientific Presentations and Articles in
Response to Current Issues of Human Development where I described the additional research
conducted on various topics that cannot be gathered in a major project.
Part II, Professional and Academic Recognition, focused on a short presentation of the
elements related to training, teaching, research management and project development,
promotion and development of Philosophy research field, skills and expertise by presenting the
candidate’s personal experience and professional development.
Part III, Career Development and Future Action Plan, tackled the research topics
described in the first part and scheduled for completion but it also deals with the academic,
teaching and management development or those skills that are part of a larger future action
plan.
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Partea I Realizări științifice
I.1. Introducere
Descrierea realizărilor științifice din acest capitol urmărește să ofere argumentul privind
activitatea de cercetare pentru obținerea abilitării în domeniul filosofiei urmărind în mod
special subdomeniile epistemologie și logică în sensul extins al termenilor. De aceea
deschiderile înspre istoria și filosofia științei, teoria cunoașterii, metodologia și etica științei,
logici aplicate sau argumentare vor fi subliniate și descrise ca parte importantă a activității de
cercetare.
În 06.01.2005 am susținut public teza de doctorat cu tema „Cenzura imaginarului
științific în secolul al XVII-lea” obținând confirmarea și titlul de doctor prin OM
3956/25.04.2005. Teza de doctorat a reprezentat începutul unei direcții de cercetare pe care nu
am încheiat-o nici astăzi, tema arătându-și potențialul excepțional de dezvoltare și valorificare.
Acesta este motivul pentru care încep prezentarea lucrării de abilitare cu punctele de centrale
ale tezei de doctorat.
Alegerea acestei teme a fost cauzată de modificările de epistemă ce au apărut în ultimul
secol. Viziunea relativistă privind posibilitățile umane de cunoaștere de la sfârșitul secolului al
XX-lea a fost sursa interogațiilor care și-au găsit răspunsul în teza de doctorat. Încercarea unei
viziuni sincretice între diversele tradiții gnoseologice ne-a determinat la reconsiderarea
imaginarului încercând să-l introducem printre formele de cunoaștere pertinente. Pentru
aceasta a trebuit să depășim o stare inerțială vis-à-vis de relația imaginar – rațional ce implica
o stare de conflict între știință și cunoașterea imaginativă. Acest conflict este determinat de
realismul conceptual care nu poate integra imaginarul printre formele de cunoaștere, fiind
considerat o fantasmagorie și cenzurat.
De aceea în lucrarea de doctorat am dorit să depășim această relație conflictuală. Pentru
aceasta am redefinit „imaginarul” pornind de la teoreticienii cunoscuți ai acestuia cum ar fi
Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, sau chiar Lucian Boia.
Aceștia au continuat „jocul războinic” de opoziție cu știința modernă, urmărind să ofere un
răspuns prin care au repoziționat pe poziții de forță imaginarul oferindu-i noi valențe epistemice
în relație cu universul simbolic specific perspectivelor mitico-magice sau pulsionale. Abia Jean
Jacques Wunenburger Philososphie des images (1997)1, universalizează rolul imaginii în
demersul cognitiv uman, transformând lucrarea sa într-o mini enciclopedie a puterilor omenești
1

Jean Jacques Wunenburger Philososphie des images, Presses Universitaires de France, Paris, 1997.
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de cunoaștere. El corelează ideea de imaginar, imaginii și astfel surprinde majoritatea
aspectelor în care imaginarul poate să se dezvolte. Cu toate acestea Wunenburger ocolește cu
intenție termenul de imaginar în lucrarea sa, el nerealizând o identitate imaginar-imagine, lucru
de altfel de neconceput, ci el doar reconsideră posibilitatea de cunoaștere a lumii prin imagine.
Lucrarea sa ulterioară L’Imaginaire2, carte de popularizare, publicată în colecția Que sais-je?
a PUF păstrează identitatea imaginarului într-o viziune clasică, ca o amplificare a imaginii
înspre fabulos, îndepărtat de realitate.
În aceste condiții teza de doctorat a pornit de la neacceptarea teoriilor imaginarului
specifice sfârșitului modernității. Acesta nu a mai fost privit doar din perspectiva unor
dezvoltări fantastic-imaginative ale lumii, ci ne-am asumat riscul științific și-am integrat toate
componentele de imaginii în definiția imaginarului. Acesta capătă o valență universală,
reprezentând totalitatea imaginilor și reprezentărilor pe care le avem despre lume. În acest
nou context termenul de „imaginar științific” se integrează armonios reprezentând totalitatea
imaginilor raționale despre lume prin care încercăm să descriem i-mediatul3, în mod special
obiectivarea acestuia prin termenul de natură. Știința rămâne doar una dintre componentele
culturale ale imaginarului, fiind imaginea dominantă a perioadei moderne.
După rezolvarea acestei probleme conceptuale lucrarea de doctorat a urmărit în
continuare două direcții: descrierea componentelor epistemice ale imaginarului, urmărindu-i
avatarurile sale de la imaginea perceptivă la componenta pulsională, și modalitatea în care
acesta se regăsește în forma sa culturală, urmărind modalitatea în care se realizează trecerea de
la perioada medievală și Renaștere la cea a modernității.
În această viziune lucrarea a fost structurată în cinci capitole astfel:
Capitolul I. Definirea imaginarului și dezvoltarea unui model cultural posibil
Capitolul al II-lea. Imaginarul. Formarea și dezvoltarea acestuia
Capitolul al III-lea. Imaginarul la începutul secolului al XVII-lea și necesitatea cenzurii
Capitolul al IV-lea. Cenzura imaginarului la începutul secolului al XVII-lea
Capitolul al V-lea. Reconstrucția imaginarului la începutul secolului al XVII-lea
Lucrarea se încheie cu un capitol de Concluzii numit Bucla modernă a imaginarului în
care este descris foarte pe scurt sfârșitul unui ciclu de imaginar pe care îl trăim astăzi ca moment
de maximă dezvoltare, ce pregătește o cenzură.
2

Jean Jacques Wunenburger, L’Imaginaire, Presses Universitaires de France, Paris, 2003.
Folosim termenul i-mediat pentru a descrie ceea ce în mod normal ştiinţa numeşte realitate. Acest termen este
folosit în două forme a căror sens este asemănător: i-mediat, atunci când dorim să subliniem legătura directă fără
intermediar între noi şi mediu şi cel de imediat atunci când considerăm că această subliniere nu este absolut
necesară.
3
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I.2. Imaginarul ca fenomen epistemic
Lucrarea de doctorat a deschis drumul spre două teme majore de cercetare: construcția
imaginarului și analiza evoluției filosofiei și științei la început de modernitate. Aprofundarea
ideii de imaginar din perspectivă epistemică a urmărit interfața între ceea ce este de cunoscut
și cunoaștere și, implicit, problemele ridicate de delimitarea realității. Această direcție de
cercetare a constituit o parte importantă a evoluției mele ca cercetător concretizându-se în mai
multe conferințe susținute și studii și articole publicate. Cele mai importante lucrări publicate
au fost:


Ontological Perspectives on Image and the Imaginary, în volumul Visual Literacies:
Exploring Critical Issues, Inter-Disciplinary Press Oxford, 2007, CD-rom Edition;



Dezvoltarea imaginarului ca interfață între cunoscător și ceea ce este de cunoscut”,
Symposion, tome 5, nr. 1 (9) 2007, Editura Academiei Române, (pp. 120-131);



„Percepție, reprezentare și limitele posibilităților de cunoaștere” în Mihaela Costin, De la
procesarea de imagini către vederea artificială. Procese cognitive Editura Institutul
European, 2013 (pp. 284-294) și în varianta în limba engleză „Perception and
Representation as Limits of Knowledge” în International Journal of Communication
Research, Vol 3, Issue 4/2013 (pp. 301-309);



„The Imaginary and the Construction of Objective Reality as a Space for Relationing and
Communication” International Journal of Communication Research, Vol 6, Issue 1/2016
(pp. 16-22).
În anul 2015 am decis că este momentul de a oferi o sinteză a tuturor cercetărilor

efectuate în această direcție elaborând o lucrare care să concluzioneze și să ofere o imagine de
ansamblu a imaginarului. Această lucrare a fost publicată un an mai târziu cu titlul: Imaginarul.
Construcția și deconstrucția lumii. la Editura Institutului European, Iași (ISBN 978-606-240147-4).
Din punct de vedere teoretic, în cadrul acestei tematici concretizate în cadrul cărții s-a
urmărit redefinirea imaginarului și integrarea acestuia în sistemul cunoașterii omenești. S-a
pornit de la încercarea de a integra teoriile moderne privind imaginarul în contextul epistemic
actual. Am considerat că în urma evoluției actuale a cunoașterii conflictul știință-imaginar nu
mai poate să rămâne activ deoarece schimbările din interiorul științei din a doua jumătate a
secolului al XX-lea au realizat revoluții profunde asupra modului în care este percepută
realitatea. Astfel au fost reevaluate perspectivele privind cunoașterea, în general, și modalitatea
10
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în care este privit imaginarul, în particular. Cunoașterea este privită într-un mod relativ,
depinzând de contexte psihosociale, culturale, de modul în care imaginea lumii s-a dezvoltat
până în acel moment. Atunci când ne referim la „relativitatea cunoașterii” nu ne limităm doar
la cunoașterea perceptivă sau cea a simțului comun, ci o includem și pe cea științifică care
trebuie privită ca rezultatul cel mai rafinat al întregului sistem cognitiv.
Dezvoltând conceptul din lucrarea de doctorat, am asimilat toate componentelor de
imagine în definiția imaginarului. Acesta nu se rezumă la ceea ce se află în imaginația noastră,
ci reprezintă totalitatea imaginilor și reprezentărilor pe care le avem despre lume, ajungând la
următoarea concluzie: Imaginarul reprezintă totalitatea imaginilor pe care le avem despre
lume, indiferent de forma pe care o adoptă acestea. Realizarea acestor imagini nu se rezumă
la percepția vizuală sau auditivă, ci ea este completată de un întreg univers social, cultural,
cognitiv, educațional. Mai mult, imaginarul are propria sa viață, independentă de voința
umană. Există o interacțiune între universul uman și imaginar, dar nici unul nu îl poate
determina pe celălalt în mod radical. Imaginarul creste, se dezvoltă și devine, are momente de
maxim și minim. Totuși el nu are existenta decât în universul uman.
Au fost definite cinci componente principale ale imaginarului care alcătuiesc în
ansamblu imaginea pe care o avem despre lume. Acestea au și un rol constructiv din punct de
vedere axiologic și uman. Considerăm că există următoarele componente ale imaginarului:
imaginarul perceptiv, social, lingvistic, rațional și pulsional, care sunt considerate la rândul lor
forme ale imaginarului. Fiecare dintre acestea asimilează o anumită parte a eu-lui cognitiv,
imaginarul căpătând valențe epistemice universale. În această definiție sunt incluse și
perspectivele actuale privind imaginarul sau imaginalul, sub forma pulsionalității acestuia, dar
și celelalte perspective, cum ar fi cea medievală dezvoltată ulterior și de Descartes în care
imaginația se identifica cu reprezentare imaginii percepute, sau teoriile moderne ale imaginii
în ansamblu.
Această definiție largă a imaginarului nu mai susține opoziția imaginar – știință, ci
dimpotrivă, asimilează știința ca imagine rațională a lumii. În aceste condiții a fost introdus
termenul de imaginar științific. Apropierea prin efecte de fenomenologie a determinat ca
necesitate o analiză comparativă, subliniind elementele care ne deosebesc de aceasta.
A urmat o descriere a genezei imaginarului ca o componentă epistemică, pornind de la
individual la universal și de la particular la general. Astfel, a fost analizată formarea imaginii
perceptive și construcția eului individual ca prim nivel a ceea ce numim „percepție a realității”.
A fost descris imaginarul perceptiv pornind de la faptul că percepția este un proces activ în care
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construcția imaginii pe care o avem despre lumea exterioară (i-mediat) se realizează prin
intervenția subiectului în următoarele componente. Nivelul I este dat de construcția organelor
de simț, care prin propria lor structură individuală determină un anumit tip de decodare. Nivelul
al II-lea constă în transferul informațiilor care, în funcție de starea de moment, intervin în
modul în care este construită imaginea finală. Cel de-al treilea nivel este cel cognitiv care, în
funcție de experiența individuală a fiecăruia, intervine în adaptarea nivelului I, cât și în procesul
de decodare propriu-zis. De aceea, percepția nu reprezintă preluarea unor informații din mediu
ci este un proces dinamic, adaptat al relației obiect-subiect, fiecare imagine individuală este un
unicat constituind o structură de imaginar bazală pe care se construiesc toate celelalte forme de
imaginar.
Formarea imaginarului colectiv se realizează prin trecerea de la imaginarul perceptiv
care este un individual spre o formă de confluență, numit imaginar colectiv, transmis, mediat
și dezvoltat la interfața dintre percepțiile particulare. Acesta se constituie ca o formă specială
având drept granițe spațiile socio-culturale. Acest tip de imaginar este determinant pentru
construcția universului valoric. De asemenea există o „realitate” construită doar pe baza acestui
tip de imaginar.
Am realizat o analiză a contextului teoretic pe bază căruia putem argumenta construcția
imaginar social și, anume, psihologia maselor și psihosociologia (Gustave Le Bon, Serge
Moscovici). Ulterior a fost descrisă dezvoltarea imaginarului social în relație cu celălalt. Alterego este cel calibrează imaginea de sine care, prin asemănare sau deosebire, ne creează limitele
imaginarului propriu. Corelațiile au fost continuate prin descrierea spațiului comunicării la
nivel social și care calibrează sau amplifică imaginarul. Cercetarea se finalizează prin
descrierea câtorva mecanisme de modificare ale imaginarului social amintind de imaginarul
central, cel marginal sau inconștient și de transferul de imagine între acestea.
Construirea imaginarului de limbaj a urmărit construcția unei forme speciale a
imaginarului colectiv, fundamentată pe comunicare și pe structurile speciale derivate din
acesta. În primul rând a fost descrisă constituirea limbajului ca esență a comunicării, ulterior
modalitatea de dezvoltare a imaginarului pornind de la realism și convenționalism. În partea
finală a capitolului este descris imaginarul constituit ca urmare a specificității fiecărei limbi și
limbaj.
Imaginarul rațional și formarea imaginii despre lume, a ocupat un loc special ca urmare
a conștientizării propriului statut ontologic și a reflexiei asupra lumii. Imaginarul rațional este
efectul faptului că omul este ființă rațională și componenta discursivă este fundamentală pentru
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poziționarea sa în lume. Au fost analizate posibilitățile de cunoaștere ale omului și modul în
care componenta rațională dezvoltă forme de imaginar. Ulterior este analizată relația cu imediatul ca universal care constituie imaginarul metafizic, în interiorul căruia am introdus și
componenta religioasă privind imaginea Zeului.
În continuarea acestuia și am analizat interpretarea semnelor ca formă a raționalității în
ceea ce am numit imaginarul hermeneutic, aici subliniind faptul că interpretarea semnelor în
sine constituie o formă specială de imaginar și o dezvoltare pe care raționalizarea naturii sau a
limbajului nu o pot determina. În continuare am descris modul în care rațiunea privește omul
ca ansamblu determinând ceea ce a purtat numele de antropologie, în varianta cea mai largă a
termenului. A fost continuată analiza autoreflexivă a rațiunii ca logică, a naturii prin științele
naturii, apariția matematicii ca formă a unei rațiuni pure. Am încheiat cu analiza rațională a
științei prin epistemologie și filosofia științei. Analiza din carte a imaginarului rațional nu
epuizează întregul univers de discurs acesta fiind un demers amplu în care trebuie descrise toate
științele și impactul lor asupra imaginii generale asupra lumii ca reflexie asupra propriei ființe
și i-mediatului.
Imaginarul pulsional și lumea simbolică, se referă la ceea ce constituie imaginarul în
discursul său clasic, partea ce ține de fantezie, imaginație fără o relație directă cu i-mediatul.
Pornind de la teoriile inconștientului ale lui S. Freud și de continuarea lui C.G. Jung care susține
existența unui inconștient colectiv dublată de faptul că fantasticul este rezultatul manifestărilor
pulsiunilor inconștiente, am numit acest tip de imaginar pulsional. Acesta are multiple surse de
constituire. O primă sursă este constituită din imaginile „perceptive” relaționate cu i-mediatul
care nu sunt încadrate în „fereastra atenției”. Acestea fac parte din componenta cognitivă
umană fiind asimilate într-o imagine de ansamblu, dar nu sunt conștientizate ca fiind
componente particulare. O altă sursă este constituită din imaginile „uitate” care prin comasare
și asociere cu amprenta afectivă devin imagini simbolice. Relația dintre semnificat și
semnificant capătă o importanța aparte transferându-se înspre relația dintre imaginarul
pulsional și cel rațional.
După ce am descris modalitatea de formare a imaginarului pulsional am exemplificat
folosindu-ne de componenta care se pretează cel mai bine acestui gen de analiză, călătoriile în
„lumile de dincolo”. Relația dintre rațional și pulsional este detaliată în următorul subcapitol
identificându-se modalitățile prin care cele două tipuri de imaginar se transformă unul în altul.
Urmează descrierea relației dintre imaginarul pulsional și artă prin încercarea de a răspunde la
întrebarea dacă aceasta, ca formă de elită a creativității, aparține sau nu zonei pulsionale. În
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concluzie, imaginarul pulsional este descris ca o formă de ce se manifestă în perioadele de
maxim ale imaginarului.
Ontologia imaginarului descrie statul ontologic al imaginarului în care acesta este
prezentat ca o entitate de sine stătătoare care se dezvoltă într-o relație simbiotică cu omul.
Imaginarul se află într-o evoluție continuă crește și descrește în mod natural. În acest context
putem vorbi despre dezvoltarea și cenzura imaginarului și despre ciclurile continue ale acestuia.
Într-un context istoric imaginarul începe de la un minim, se dezvoltă crește atinge un maxim,
după care prin cenzură este adus spre un nou minim. Aceste cicluri domină istoria umanității
ca firele de ce se împletesc continuu într-un șnur.
Această viziune originală asupra imaginarului a fost rodul a peste 10 ani de cercetări,
subiectul păstrându-și actualitatea. În ciuda evoluției conceptuale și a teoriilor din domeniu nu
s-au înregistrat modificări teoretice care ar fi putut combate ideile inițiale. Toate transformările
din domeniu au permis doar aprofundarea și nuanțarea ariilor de interes, obținându-se o viziune
coerentă, comprehensivă asupra ideii de imaginar.

I.3. Evoluția științei și filosofiei la începutul modernității
Aceasta este cea de-a doua temă de cercetare deschisă de lucrarea de doctorat. Pornind
de la modalitatea în care percepem imaginarul și evoluția acestuia considerăm că nu există
rupturi fundamentale de paradigmă și, de aceea, am legat evoluția modernității de întreaga
devenire a cunoașterii într-un ciclu de imaginar ce începe odată cu sfârșitul antichității într-o
paradigmă creștină. De aceea studiile publicate nu urmăresc doar perioada cunoscută ca
începutul modernității a secolelor al XVI-lea și al XVII-lea.
O parte a studiilor și cercetărilor realizate în această perioadă au reprezentat completări
la o carte de mici dimensiuni dedicată lui René Descartes publicată în 2003: De imitatione Dei,
Editura Paideia, București (ISBN 973-596-196-2). Ideile din cadrul acestei cărți au trebuit
reintegrate în noul sistem pe care l-am dezvoltat, identificând noi consecințe epistemice ce
decurgeau din interpretarea la Meditationes de prima philosophiae. Astfel am susținut
conferințele:


29 august-2 septembrie, 2006, Budapesta, am prezentat lucrarea Les Meditationes de prima
philosophia. Une nouvelle matrice pour la réconstruction de l’univers, la XXXIème
Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française:
„Le même et l’autre. Identité et différence”;
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6-9 October 2010, Iași, The Modern Reinterpretation of Skepticism and the Construction
of a New Epistemic World în cadrul Conferinței internaționale „The Limits of the
Knowledge Society”, Academia Română – Filiala Iași;



27-30 octombrie 2011, Baia Mare, Interpretation and Method. Transformations of the
Perspectives on Cartesian Epistemology as a Result of Using a new Hermeneutic Code for
Meditations, Conferința Internațională Significance and Interpretation Academia Română
– Filiala Iași și Universitatea de Nord – Baia Mare;



27-28 Februarie 2012, Roma, From Logos to Cogito. Perspective on Human in
Metaphysical Cartesian’s Reform în cadrul „Consciousness and Personal Identity –
Philosophical Perspectives and Neuroscience”, Universitatea Pontificală Santa Croce,
Roma;
și am publicat lucrările:



„Existența umană și construcția universalității”, în Idei și valori perene în științele socioumane, tomul XIV, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, pp. 61-70 (Editură recunoscută
CNCSIS);



„From Logos to Cogito, Perspective on Human in methaphysical Cartesian Reform”, în
Teodor Dima, Cornelia Gășpărel, Dan Gabriel Sîmbotin (coord.), Rethinking Politics for
the Knowledge Society, Editura Institutul European, 2013 (pp. 137-147).
Reinterpretând premisele inițiale ale cărții De imitation Dei în care susțineam faptul că

Descartes neagă rolul lui Dumnezeu în fundamentarea epistemică a lumii, prin poziționarea în
centrul cunoașterii a ego-ului, analizele ulterioare identifică rolul Său în construcția
universalelor. Rolul lui Dumnezeu este fundamental în contextul cunoașterii și dezvoltării
lumii epistemice. Pornind de la direcția sceptică pe care o dezvoltă încă din Regulae ad
Directione ingenii am interpretat metodologia Meditațiilor. Regulae identifică metode „simple
și clare” de coordonare a intelectului, în timp ce Meditationes unifică planul epistemic cu cel
ontologic determinând o relație cauzală între cunoașterea lucrurilor și existența lor. În acest
context la primul nivel se realizează și trecerea de la o lume al cărui început și sfârșit este
Dumnezeu spre una centrată în om. Dar lumea aceasta este una epistemică, pentru a o putea
fundamenta ontologic este utilizată ideea de Dumnezeu și existența Sa ca indubitabil. Chiar
dacă epistemic universul este construit în jurul omului, ontologic acesta se fundamentează pe
Dumnezeu.
Cu toate că această nouă formulă modifică unele detalii interpretative ale cărții De
imitatione Dei, modelul original de la care a pornit analiza rămâne valabil și chiar el este cel
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care permite noile structuri hermeneutice. Acest model constă în folosirea modelului Genezei,
într-un cod asemănător Nunții alchimice a lui Christiani Rosenkreutz, din 1616, atribuită lui
Johann Valentin Andreae. Noul univers al cunoașterii este creat în șapte zile (șase meditații și
întâmpinările) ca și universul descris în Geneză (șase de lucru și una de odihnă). Interesant este
că în această perspectivă nu putem să-l acuzăm pe Descartes de Deism, rolul divinității fiind
unul „activ” și în „ziua odihnei”.
Pentru a sintetiza acest cod utilizăm un table sintetic, comparativ:
Nr.

Ziua biblică

Meditațiile

1.

Pământul era fără formă și gol.

Descrierea ambiguității existente în lumea

Despărțirea luminii de întuneric, a cunoașterii.
zilei de noapte.

Separarea

certitudinii

de

incertitudine. Se prefigurează metoda ce va
fi folosită ulterior: îndoiala.

2.

Apariția tăriei (întinderii) dintre ape. În marea incertitudinii apare ceva cert:
Sunt despărțite apele de deasupra de cogito-ul (tăria). Astfel sunt despărțite
cele de dedesubt.

3.

elementele certe de cele incerte.

Apariția uscatului a vegetației și a Acceptarea ideii de Dumnezeu ca suport a
semințelor ca sursă a continuării întregii creații ulterioare. Legătura cauză –
apariției vegetației.

4.

efect între lucruri.

Apariția soarelui, a lunii și a stelelor Identificarea surselor adevărului și a erorii.
luminători ai zilei și ai nopții.

Adevărul se realizează ce urmare

a

raportului dintre intelect (soare) și voință
(luminătorii

nopții).

În

funcție

de

modalitatea de poziționare a celor două
forme specific umane este determinată
apariția erorii și a adevărului.
5.

Apariția animalelor acvatice și a Acceptarea lucrurilor inteligibile și a celor
păsărilor; împărțirea lor pe specii.

6.

existente în vis.

Apariția mamiferelor și a omului. Acceptarea
Adam este numit stăpânul lumii.

lucrurilor

sensibile

și

a

trupului. Descrierea raportului dintre trup
și lucrurile sensibile.

Un alt accent nou, important, adus cărții contă în împărțirea Meditațiilor în două acțiuni
fundamentale, cea a cenzurii în care dubito-ului este suport pentru ego din care derivă Cogito16
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ul, identificat cu firmamentum-ul final al lumii carteziene și cea a reconstrucției în care
componenta epistemică și cea ontică se contopesc.
Acțiunea cenzurii a fost considerată cel mai important element al Meditațiilor și multe
interpretări superficiale, generale, „scolastice” sau diletante se opresc la îndoiala metodică
definită ca esență a întregului demers cartezian. În realitate nici filosofia carteziană și nici
Meditațiile nu se opresc aici, ele depășind cenzura, accentul fiind pus pe reconstrucția
universului din noua perspectivă. De aceea, inclusiv structura meditațiilor subliniază
importanța construcției unui univers epistemic ca imagine a celui ontic deoarece există doar o
zi de meditație pentru cenzură în care realizează o separare radicală între lumină și întuneric,
adevăr și fals, în lumea haotică a cunoașterii (haosul, ca stare de necreație, simbol al
incertitudinii, există pentru că era imposibil a deosebi adevărul de fals) și cinci zile pentru
reconstrucția lumii ontico-epsitemice.
Deschiderea realizată primei meditații subliniază incertitudinea cunoașterii și nevoia de
ordonare a cosmosului. În acest context adevărul și falsul sunt prezentate doar ca idei abstracte,
ca necesitate. Nu este prezentată nici o cunoștință, nici un element concret, care să aparțină
adevărului și certitudinii. De asemenea adevărul este asimilat certitudinii și, prin aceasta, se
separă de „conceptul de adevăr” din meditația întâi de „adevărul” meditației a patra. Pornind
de la dezordinea specifică lumii cunoașterii ordonarea se realizează prin intervenția unui
mecanism care are această putere, dubito-ul. Acesta este o formă a cogito-ului care ordonează
lumea prin intervenția sa într-o formă diferită de creația ex nihilo.
Dubito-ul acționează ca un cenzor, purificând lumea de tot ceea ce ar fi putut determina
erori. Astfel, primele eliminate au fost cunoștințele transmise prin simțuri, ulterior lumea
viselor și a imaginației. Ulterior au fost cenzurate științele, indiferent de tipul acestora. Cenzura
acestora privește atât științele lucrurilor compuse: fizica, astronomia, medicina care cu ușurință
pot fi considerate îndoielnice, din cauza relației cu lumea sensibilă, dar și aritmetica și
matematica în ansamblu, a căror cenzură este mai greu de acceptat.
După ce în prima zi este realizată prima formă a cenzurii cea de-a doua face trecerea de
la cenzură la construcție. Ea este ziua în care este căutat elementul cert, sigur al lumii sale.
Acesta are scopul de a răsturna lumea și de a o reconstitui pe baza altor certitudini: „Nihil nisi
punctum petebat Arhimedes quod esset firmum et imobile, ut integram terram loco dimoveret;”4
În acest mod caută Descartes un element cât de mic care să fie „sigur și neclintit.” Acest punct

R. Descartes Meditationes de prima philosophia in Oeuvres tome VII, Leopold Cerf, Imprimeu – Editeur,
Paris 1904 p. 22.
4
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al certitudinii reprezintă trecerea de la cenzură la reconstrucție, trecere realizată pe baza
silogismului: „dubito ergo cogito, cogito ergo sum”.
Dar după realizarea acestui transfer se realizează o reconstrucție prin introducerea în
lumea certitudinii, pas cu pas a tuturor existențialelor posibile. Primul dintre existențiale este
chiar ego-ul. Aceasta este adus în prim plan prin propoziția: „Ego sum, ego existo”5 și răspunsul
la întrebarea „Quidnam igitur antehac me esse putavi?”. „Hominem scilicent”6, va spune
Descartes în continuare. Astfel este identificat ego-ul cu Omul. Întrebarea ce urmează în mod
firesc este: „Sed quid est homo?”7 Descartes încearcă alternativa răspunsului cu care suntem
obișnuiți și astăzi: omul este un animal rațional. Acesta a fost eliminat deoarece ar fi fost un
răspuns insuficient.
„Dar ce este omul? Voi zice, oare, un animal rațional? Nu, fiindcă după aceea ar trebui
cercetat ce anume este animal și ce e rațional; iar astfel aș cădea dintr-o singură chestiune în
mai multe și mai grele; și de altfel nu am atâta răgaz încât să mă gândesc a mi-l pierde prin
subtilități de acest soi.”8 Prin eliminarea acestui răspuns apare prima delimitare, conturare a
cogito-ului. Omul nu este doar cogito, iar cogito-ul nu este doar ratio.
Al doilea răspuns la întrebarea „ce este omul?” ar fi putu fi următorul: eu sunt trup și
suflet. „Nempe occurrrebat primo, me habere vultum, manus, brachia, totamque hanc
membrorum machinam, qualis etiam in cadavere cernitur (s.n.), et quam corporis nomine
designabam”9 („Mi se ivea, în primul rând, gândul că am o față, mâini, brațe și această întreagă
alcătuire de membre, care se observă chiar și la un trup neînsuflețit și pe care o numeam
corp.”)10 Teoria dualistă a lui Descartes se manifestă prin această dihotomie trup suflet.
Sintagma cadavere cernitur subliniază imobilitatea corpului, nelegându-l de nici o manifestare
a sufletului. Nu se referea la corp așa cum îl percepem în mod normal, activ, însoțit de anima,
ci la un corp neînsuflețit. Astfel diferențierea între res extensa și res cogitans este una completă.
Nu putem să ne identificăm cu structura corporală luată ca singular, iar caracteristicile pe care
le întâlnim în aceste cum ar fi cugetarea (cogito-ul) nu-i sunt specifice. Corpul fiind dincolo de

5

Ibidem p. 24.
ibidem
7
ibidem
8
R. Descartes Meditationes de prima philosophia, trad. C. Noica, Două tratate filosofice, Editura Humanitas,
București, 1992, p. 253.
9
R. Descartes Meditationes de prima philosophia in Oeuvres tome VII, Leopold Cerf, Imprimeu – Editeur,
Paris 1904, p. 26.
10
R. Descartes Meditationes de prima philosophia, trad. C. Noica, în Două tratate filosofice, Editura
Humanitas, București, 1992, p. 253.
6
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viața manifestată prin cogito, acesta nu este decât un corp neînsuflețit și nimeni nu se poate
identifica cu un cadavru.
Dar se poate încerca o identificare cu acțiunile corpului, numite suflet: „Occurrebant
praeterea me nutriri, incedere, fentire, et cogitare: quas quidem actiones ad animam
referebam.”11 În aparență identificarea ego-ului cu sufletul ar trebui să fie soluția la problema
ridicată anterior. Dar această soluție nu face altceva decât să transfere problema spre răspunsul
la întrebarea: Ce este sufletul? Pașii pe care îi urmează aparțin tot îndoielii și se manifestă prin
eliminarea treptată a teoriilor anterioare. În primul rând nu este acceptată teoria cum că sufletul
ar fi pneuma, substanță enigmatică ce emerge la nivelul corpului. În al doilea rând este realizată
o clasificare a acțiunilor ce sunt atribuite sufletului – a mă hrăni, a umbla, a simți, a cugeta.
Ele sunt clasificate astfel: acțiuni ce sunt legate de corp – a mă hrăni, a umbla, a simți și acțiuni
ce sunt mai puțin legate de acesta – a cugeta. Toți pașii aceștia, după cum am mai precizat, sunt
realizați folosindu-se metoda îndoielii. Dubito-ul joacă încă rolul creatorului, prin eliminarea
celor ce nu sunt certe. Definiția ego-ului nu a fost găsită, iar sfera și conținutul acestuia se
conturează prin eliminarea posibilităților de descriere existente în epoca respectivă. Nu se poate
spune despre om că este doar o formă trupului și a sufletului.
După eliminarea acelor elemente care nu sunt specifice ego-ului se realizează o
identificare între acesta și cogito. „Sed quid igitursum? Res cogitans. Quid est hoc? Nempe
dubitans, intelligens, afirmas, negas, volens, nolens, imaginanas quoque, et sentiens”12. Noua
delimitare a cogito-ului este cea mai complexă. Ceea ce se realizează în continuare este o
încercare de a defini cogito-ul. Aici sunt integrate elemente pe care le-am analizat deja ca parte
integrantă a cogito-ului: îndoiala. Ea se manifestă prin negare. O altă formă acceptată este ceea
a afirmării, ca manifestare a înțelegerii, înțelegere ce trebuie conștientizată ca formă a
meditației. Voința (prin cele două componente ale sale: voiește – volens, nu voiește – nolens)
apare pentru prima dată ca formă a cogito-ului și va fi analizată în meditația a patra atunci când
se va discuta problema adevărului.
La acestea Descartes mai adaugă imaginația și simțirea. Cele două forme de cunoaștere
sunt prezentate împreună pentru că sunt strâns legate una de cealaltă. Simțirea, așa cum a rămas
sensul termenului și în psihologia contemporană se referă senzorialitate și, anume, la
informațiile pe care le avem prin simțuri. Imaginația, în schimb, are în cazul lui Descartes un
sens mult mai apropiat de reprezentare, așa cum este el dezvoltat în cadrul psihologiei
R. Descartes Meditationes de prima philosophia in Oeuvres tome VII, Leopold Cerf, Imprimeu – Editeur,
Paris 1904, p. 27.
12
ibidem p. 28
11
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contemporane. Complexitatea procesului imaginativ, prins între „gândirea pură” și senzații, îl
plasează pe acesta între cele mai importante procese ale cunoașterii, ceea ce determină o
dezvoltare a sa, atât în meditația a șasea cât și în Regulae.
Prin imaginație și simțire este întregit cogito-ul având în sine toate posibilitățile de
cunoaștere. Odată cu crearea firmamentului, există un punct pe care se poate realiza creația
ulterioară, a lumii reale, în cazul lui Descartes a certitudinii de aceea cenzura realizată prin
îndoială se va opri aici. Așa și-a creat Descartes firmament-ul, pe care își ridică întreaga
construcție ulterioară. Asemenea cerului cu toată oastea sa ajută la menținerea creației, la fel și
cogito-ul cu toate formele sale va duce mai departe creația și o va susține.
După cea de-a doua meditație reconstrucția lumii epistemice carteziene, fundamentată
ontic este evidentă. Primul pas pe care îl face Descartes este de a găsi posibilitatea considerării
cunoștințelor universale, în conformitate cu existența. Pentru aceasta apelează la un sprijin:
Dumnezeu – simbolizând pământul din Geneză. Argumentul ontologic ce pare a fi folosit de
Descartes pentru a lămuri problema divinității nu poate fi identificat cu argumentul lui Anselm
reluat și de Thomas d'Aquino. Nu putem reduce conținutul meditațiilor la raționamentul Ego
sum, Deus est. Ideea de Dumnezeu joacă un rol aparte între ideile ce sunt deținute de cogito.
Ea este cea care întemeiază lumea: „să cercetez dacă există Dumnezeu și, în cazul că există,
dacă poate fi înșelător; căci neștiind lucrul acesta, nu cred să pot fi sigur vreodată de un altul.”13
Lumea este o consecință a existenței lui Dumnezeu tot ce se creează pornind de la
această idee. Prima diferențiere pe care o realizăm este între Dumnezeu și Ideea de Dumnezeu.
Raportul dintre ființare și ideea lucrului este esențială pentru meditații. Dacă ideea unui lucru
reflectă realitatea referitoare la acel lucru, atunci putem rezolva problema cunoașterii, și cogitoul își poate îndeplini rolul creator în lumea cunoașterii. Ideea de Dumnezeu există pentru că
există Dumnezeu, deci în lumea carteziană ideea de Dumnezeu este tot una cu ființarea
acestuia.
Pentru a lămuri legătura dintre această idee și existența lui Dumnezeu Descartes se
folosește de două concluzii la care ajunge studiind anterior raporturile dintre idei:
1. Fiecare idee trebuie să aibă o cauză
2. Cauza trebuie să fie superioară efectului.
Cele două idei ne vor ajuta să lămurim problema existenței lui Dumnezeu ca certitudine
pentru cunoaștere. Ideea pe care o deținem despre Dumnezeu se referă la faptul că există o
ființa unică, desăvârșită, atotputernică, cauză a sinelui. Cauza ideii este cea care mă poate ajuta

13

R. Descartes Meditationes de prima philosophia, trad. C. Noica, Ed. Cit., p. 261.
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să ajung la concluzia că Dumnezeu există ca act. Această cauză este superioară mie. Astfel
Dumnezeu există pentru că dețin ideea de Dumnezeu ca semn al Lui. În jurul Lui se întemeiază
întreaga existență a lumii.
Cu toate că argumentarea pare circulară ea nu este astfel. Raționamentul cartezian este
următorul: dacă Dumnezeu există atunci întreaga creație se realizează în jurul acestuia. Ideea
de Dumnezeu există în mine în mod clar și distinct și întreaga creație a cogito-ului se realizează
în jurul ei. Dacă dețin ideea de Dumnezeu înseamnă că există o cauză a acesteia. Această cauză
este Dumnezeu, și întreaga creație a cogito-ului și cea exterioară se centrează în ea. Relația
dintre ideea de Dumnezeu și existența Lui, oferă cogito-ului infinite posibilități. Dumnezeu ca
certitudine reprezintă sprijin pentru întreaga creație ulterioară. Relația această îl gândesc deci
există va fi ulterior transferată pentru întreaga existență, căci ceea ce este valabil pentru cea
mai generală dintre existențe, este valabil și pentru existențele particulare. Concluzionând
putem spune că în a treia meditație Descartes realizează două lucruri: găsește un suport nou
pentru întreaga sa creație ulterioară în lumea cogito-ului, ideea de Dumnezeu și încearcă să
identifice la nivelul realității cogito-ului certitudinea și suportul cauzal al acesteia.
În cadrul meditației a patra se conturează o definiție a adevărului. Aici problema aceasta
este dezvoltată în mod diferit față de prima meditație. În prima meditație universul de discurs
este metafizic iar problema ridicată era a certitudinii. Termenii folosiți sunt adevăr – îndoială
(verum vs. dubitatio). În meditația a patra universul în care se desfășoară demersul
argumentativ este unul gnoseologic și cercetarea se realizează cu scopul de a descoperi
adevărul. Termenii folosiți de această dată sunt adevăr – eroare (verum vs. error). Sensul
cuvântului error – rătăcire greșeală – întărește ideea că demersul său este unul activ de căutare
și în același timp că premisa erorii este una cu statut negativ. Eroarea este o formă negativă a
cunoașterii: “orice înșelăciune sau amăgire e un element de nedesăvârșire”14, de aceea în
căutarea adevărului chiar dacă demersul se realizează în jurul ideii de Dumnezeu, nu putem să
atribuim negativitatea puterii divine.
Posibilitatea de a concepe astfel cunoașterea are drept punct de plecare concepția
antropologică carteziană ce apare în această parte a meditațiilor. Omul este o ființă poziționată
între Dumnezeu, privit ca ființa perfect pozitivă, și neființă („sive inter summum ens et et non
ens”15). Termenii folosiți pentru a reda neantul sunt nihil și non ens, termeni ce subliniază
statutul metafizic al discursului. Influențele teologice pot fi remarcat în negativitatea pe care o
14

ibidem p. 274
R. Descartes Meditationes de prima philosophia in Oeuvres tome VII, Leopold Cerf, Imprimeu – Editeur,
Paris 1904 p. 54.
15
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are neantul din punct de vedere ontologic pentru că statutul pe care l-a căpătat ulterior termenul
“neant” este unul neutru16 sau pozitiv17. Astfel, Descartes se folosește de un înțeles al
termenului ce nu mai era actual pentru a explica apariția erorilor. Datorită acestui statut negativ
al neantului omul poate fi sursa erorii căci prin el se poate manifesta negativitatea la nivelul
cunoașterii. Omul, aparținând prin imperfecțiunea sa și neantului, poate să introducă erori în
lumea cunoașterii.
„Cum este posibilă eroarea?”, aceasta este întrebarea la care dorește să răspundă
Descartes. Cum este posibil să existe „noaptea” în lumea cogito-ului? Cu toate că inițial
numește eroarea lipsă el nu încearcă să o privească ca pe o formă total negativă, neacceptândo sau anatemizând-o. „Întunericul nopții” pentru filosoful francez nu este un defect ci o formă
naturală, acesta nenăscând monștri precum noaptea pentru lumea imaginarului din acea
perioadă. Revenind la sursa erorii putem observa că eroarea nu este o negație, ci mai degrabă,
o „privație” de cunoștințe, adică lipsa acestora cu toate că ar trebui într-o privință să se afle în
mine. Eroarea neaparținându-mi, se elimină soluția teologică: eroarea îi aparține omului în
urma căderii. Ea nu aparține nici omului, nici lui Dumnezeu, ci unor facultăți specifice omului.
Apariția erorii și adevărului în universul cartezian este descrisă aproape astronomic, fiind
determinate de raportul care există între intelect (soare) și voință (lună).
După cum am văzut când intelectul lucrează singur, fără a fi depășit de voință, suntem
sub lumina adevărului. Chiar când voința este privită în mod separat nu putem avea eroare
(aceasta este luminătorul de noapte). Totuși când raportul este invers iar voința depășește
intelectul ne aflăm sub întunericul erorii. Acest raport este cel ce se stabilește când, cât și cum
putem cunoaște. Raportul pozitiv dintre ceea ce dorim să cunoaștem și ceea ce putem cunoaște
duce la menținerea noastră în sfera adevărului. Apare aici o problemă: de unde știm ce putem
cunoaște și că ceea ce dorim a cunoaște nu depășește posibilitățile noastre? Putem cunoaște
toate lucrurile ce vor fi găsite ca făcând parte din universul cogito-ului cartezian. Nimic din ce
depășește acest univers nu intră în sfera adevărului. Până la urmă acest univers este vast,
cuprinzând lucrurile sensibile, dar și pe cele inteligibile. În acest univers lucrurile introduse de
cogito, adică de percepția „clară și distinctă” a realității, vor duce la adevăr, restul elementelor
intrând în zona erorii.
16

În cazul lui Blaise Pascal neantul identificat cu infinitul mic are un statut neutru din punct de vedere
ontologic. El nu este o formă a negativității gnoseologice sau metafizice. Neintroducerea ideii de Dumnezeu ca
simbol al infinitului mare, ci a Universului dovedește faptul că neantul este privit doar din punct de vedere
ontologic, ca infinit în diviziune. (Blaise Pascal, Cugetări, Editura Științifică, Bucuresti 1992.)
17
În cazul discursului hegelian ideea de neant (nimicul) devine identică cu Absolutul şi de aici o pozitivitate
metafizică a acestuia. Acesta este prima formă în prin care se manifestă divinitatea. (G. W. F. Hegel, Logica,
Editura Humanitas, București, 1995)
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În final prezența intelectului oferă posibilitatea de a cunoaște, adică prezența luminii.
În momentul în care voința ca formă a ego-ului depășește limita intelectului apare eroarea ca
lipsă a luminii cunoașterii. Prin meditația a patra au fost introduse în creație două noi elemente,
două facultăți prin care trebuie să trecem cunoștințele pentru a separa adevărul de eroare:
intelectul și voința. Ele aparțin cogito-ului ca forme separate, și sunt proiecții ale divinității. De
aceea ele nu pot fi singure suportul erorii, ci doar raportul dintre cele două pot să ducă la eroare.
În meditația a cincea Descartes se oprește la ideile inteligibile. Acestea sunt împărțite
în mai multe clase: idei ce au suport în realitatea exterioară și se manifestă fie prin intermediul
categoriilor (cantitate, calitate, mișcare etc.) și ideile ce nu au suport în realitate și care
formează o zonă importantă a lumii inteligibile. Aceste sunt considerate ca fiind idei abstracte
și sunt simbolizate de „păsări”. Filosoful francez susține că și ideile ce ne apar în mod limpede
și distinct în vis intră în categoria lucrurilor reale, ele având corespondență în animalele
acvatice din Geneză. De acum în noua lume creată de Descartes lucrurile inteligibile ce sunt
trecute prin cogito, adică ce sunt percepute în mod clar și distinct, fac parte integrantă din ea.
Lumea carteziană a mai făcut un pas în constituirea realității sale: a adăugat ideile abstracte și
ideile din vis. Lumea cogito-ului cartezian s-a înmulțit cu aceste idei, urmând a crea ideile ce
aparțin sensibilului.
Ziua a șasea de meditație rezolvă problema existenței lucrurilor sensibile și a corpului
uman. Introducerea lumii sensibile în lumea certitudinii întregește universul cogitatelor. Lumea
sensibilă există pentru că ea este percepută prin intermediul simțurilor, ce nu sunt doar o sursă
a erorii, ci și una a informațiilor valide. Omul este perceput ca o combinație dintre trup și suflet,
și de aceea el, ca nouă creație a cosmosului cartezian, joacă un rol de intermediar între lumi.
Meditația a șasea se termină cu instaurarea ca stăpân a lumii tuturor lucrurilor. Prin ea lumea
carteziană este completă.
În concluzie prin Meditații și modul în care acestea sunt structurate omul devine centrul
universului epistemic, iar geneza lumii se realizează în jurul capacităților sale de a cogita. Tot
ce se află în cogito, există, spune Descartes pe parcursul meditațiilor și, astfel, realitatea este
centrată în ego, lumea acestuia devenind o lume a certitudinii. Prin manifestările sale egotice,
cogito-ul și dubito-ul, se re-creează această lume. Putem considera noul univers solipsist. „Eu
sunt creatorul lumii” spune Descartes în locul fiecăruia dintre noi, dar doar la nivel epistemic.
Lumea creată nu poate fi o lume de mâna a doua, o lume subiectivă, individuată în fiecare, ci
este chiar cea mai importantă dintre lumi, fiind unica lume a certitudinii. Astfel lumea ego-ului
devine o lume a cunoașterii universale. Dar pentru aceasta Descartes apelează la un sprijin
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indispensabil: Dumnezeu, care poate fundamenta ontic această lume. Adevărul cert nu se poate
manifesta decât în jurul acestei idei și prin aceasta adevărul este obiectiv și lumea certitudinii
de asemenea. Dumnezeu este considerat susținătorul lumii cunoașterii și fundamentul celei
ontice. El devine din Creator doar susținător al lumii epistemice, dar punct de sprijin al creației.
În afară de această fundamentare epistemică și ontică specifică începutului de secol al
XVII-lea am continuat cu analize punctuale, urmărind aspecte ale cunoașterii ce priveau
cenzura ciclului de imaginar ce se încheia și construcția celui nou. Astfel au fost prezentate
conferințele


Octombrie 2012, Chișinău, Tradiții filosofice ale Evului Mediu si impactul acestora asupra
dezbaterilor actuale intre Orient si Occident (Philosophical tradition of Middle Ages and
the impact over the nowadays Debate between Est and West) International Conference
„Dialogul Civilizațiilor. Etică, educație, libertate si responsabilitate într-o lume în
schimbare”.



27-30 September, 2012, Iași, Rediscovery of the Ancient Greek Science at the end of Middle
Age. New interpretations of the history of science and political consequences, International
Conference „Unity and Diversity in Knowledge Society”, Academia Română – Filiala Iași,
Centrul de Nord Baia Mare al Universității Tehnice - Cluj Napoca.



24 martie 2006, Clasificarea științelor un pas dinspre unitate spre specializare, sesiunea
științifică Unitatea cunoașterii. Știința între specializare și holism, Institutul de Cercetări
Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași.
și publicate articolele:



„Identifying the Laws of Nature, and the Purpose of Science at the Beginning of Modern
Age” in Dan Gabriel Sîmbotin, Ovidiu Gherasim, Limits of knowledge society.
Epistemology, Editura Institutului European, 2012, pp.123-134,



„Francis Bacon’ Nova Atlantis – a Form of the Self-Fulfilling Prophecy”, Symposion
tomul IV, nr. 2 (8), 2006, Editura Academiei, pp. 310-322
Cercetarea doctorală, dar în mod special a aprofundărilor din perioada ulterioară

doctoratului s-au concretizat într-o carte publicată în 2015, Anul 1600. Cenzura imaginarului
științific la începutul modernității, la Editura Institutului European, Iași, (ISBN 978-606-240141-2). Ideile din acest volum reprezintă viziunea pe care o avem cu privire la istoria filosofiei
și științei începutului de secol XVII.
Pornind de la ideea imaginarului științific, în conformitate cu teoria proprie a
imaginarului, ca „totalitate imaginilor raționale despre lume, imagini prin care încercăm să
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descriem i-mediatul18 și în mod special natura”, în cadrul căreia știința este „doar una dintre
componentele culturale ale imaginarului, dominantă în perioada modernă” am completat
universul de discurs al cărții cu ideea de cenzură a imaginarului. Cenzura imaginarului
reprezintă un moment în evoluția imaginarului care variază ca modalitate de prezentare de la
forme simple, pure în care imaginea are o încărcătură simbolică redusă și reprezintă i-mediatul
într-o formă apropiată de acesta, înspre o evoluție în care imaginile se multiplică prin
interpretare și construcții conotative simbolice, devenind confuze și pierzând legătura cu imediatul. Această variație determină la un moment dat apariția unei încărcături de imagini ce
implică o supra-saturație a cărei necesitate intrinsecă constă într-o acțiune de cenzură.
Transformările la nivelul imaginarului ne pot ajuta să identificăm anumite linii culturale
evolutive, ciclice, care se întretaie pentru a crește unele din altele. În istoria culturii un astfel
de moment de final și început de ciclu este cel de la începutul secolului al XVII-lea când
imaginarul renascentist este cenzurat pentru a permite un nou început. Atunci începe ciclul
epocii moderne, epocă ce va fi dominată de raționalitatea științifică. În acest context putem
vorbi despre o cenzură a imaginarului științific la începutul modernității axată pe secolul al
XVII-lea, cenzură ce surprinde toate aspectele imaginarului. Inițial putem să identificăm o
cenzură religioasă reprezentată de reformă, o cenzură metodică pe care o realizează Francis
Bacon, René Descartes și nu numai, o cenzură metafizică realizată în primul rând de René
Descartes, o cenzură a imaginii asupra cosmosului (trecerea de la geocentrism la heliocentrism)
etc. Toate acestea au constituit sursa modificării de imagine specifică perioadei moderne. Anul
1600 reprezintă nu doar anul de cotitură între secolul al XVI-lea și al XVII-lea, ci și unul
simbolic prin câteva evenimente dintre care cel mai relevant îl reprezintă arderea pe rug a lui
Giordano Bruno.
Pentru a surprinde această evoluție cât mai bine am structurat ideile în următorul fel.
Primul capitol Imaginarul la începutul secolului al XVII-lea și necesitatea cenzurii surprinde
imaginea asupra lumii la începutul secolului al XVII-lea, descriind pe scurt bucla de imaginar
ce se dezvoltă începând cu primii ani ai Evului Mediu și terminând cu epoca Renașterii.
Metodologic acest capitol este descriptiv, descrierea acestei imagini era absolut necesară pentru
a înțelege necesitatea cenzurii și modul în care aceasta a funcționat. La aceste elemente
descriptive de natură istorică se adaugă componente punctuale, specifice unei scurte istorii a
Folosim termenul i-mediat pentru a descrie ceea ce în mod normal știința numește realitate. Folosim această
formă pentru a-l deosebi de forma uzuală „imediat” și pentru a-l apropia de sensul original din latina medievală
immediatus, aflat lângă, în apropiere, fără intermediar. De aceea de-a lungul acestei lucrări vom întâlni cele două
forme al căror sens este asemănător: i-mediat, atunci când dorim să subliniem legătura directă fără intermediar
între noi şi mediu şi cel de imediat atunci când considerăm că această subliniere nu este absolut necesară.
18
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gândirii și culturii umane având în interiorul său spicuite cele mai importante momente, într-o
structură care să reliefeze ideea principală a cărții.
Capitolul al II-lea Cenzura imaginarului și începutul modernității identifică elementele
specifice cenzurii imaginarului elemente care declanșează transformările de epistemă prin care
se face trecerea de la gândirea renașterii la cea de început de modernitate. Prima și cea mai
complexă formă de cenzură este cea religioasă care se manifestă în diferite forme și ca reacție
și contrareacție la gândirea medievală și la evoluția specifică bisericii catolice. Aceasta este
completată de cenzura științifică în care este analizată posibilitatea umană de cunoaștere ca tot,
unde sunt analizați în principal doi autori Francis Bacon (idolii) și René Descartes
(scepticismul), urmată de analiza cenzurii prin metodă. Importantă este și cenzura metafizică
care reordonează universul repunând omul în centrul construcției ontice și epistemice prin
Meditationes de Prima Philosophia. Regândirea cosmosului și lupta dintre geocentrism și
heliocentrism joacă un rol important în componenta elementelor cenzurii, fiind una dintre
elementele importante ale acesteia, atât prin modificare în structura imaginarului cât și în
componenta modalității (metodei) în care s-a realizat această modificare, fiind un exemplu
fundamental pentru identificarea modelului de cenzură.
Capitolul al III-lea Reconstrucția imaginarului la începutul modernității încearcă să
contureze cât mai clar modificările ce intervin în imaginarul modernității și să sublinieze
elementele de cotitură ce se regăsesc la începutul modernității. A fost surprinsă trecerea de la
perceperea substanțialistă, în viziune aristotelică, a lumii la una mecanică, în care se caută legile
naturii, aceasta devenind scopul științei. Un alt element foarte important este trecerea de la o
perspectivă unitară a științei spre una discontinuă, specializată trecere ce s-a realizat printr-o
nouă clasificare a științelor. Reconstrucția metodică completează imaginarul științific dezvoltat
la începutul modernității. Dezvoltarea imaginarului utopic, ca formă indubitabilă a
imaginarului, creează un mecanism practic de dezvoltate instituțională a noului univers
științific. Capitolul de finalizează cu descrierea reconstrucției metafizice și completarea unui
nou univers.
În loc de concluzii finalul cărții este compus dintr-o descriere sintetică a „buclei”
moderne a imaginarului începând cu secolul al XVII-lea și finalizată la sfârșitul secolului al
XX-lea, ce s-ar putea regăsi în formula „în așteptarea noii cenzuri”.
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I.4. Unitatea științei între realitate și ideal
Aceasta a fost una dintre temele principale de cercetare urmărite după susținerea lucrării
de doctorat. Fundamentat pe dezvoltarea istorică a științei, pe clasificările realizate acesteia,
dar și pe idei originale cum ar fi reprezentarea matricială a paradigmei științifice, am introdus
în această tematică dezbaterea actuală privind unitatea epistemică a științei. Pornind de la
aceste premise, ideile au fost prezentate într-un număr important de conferințe dintre care cele
mai importante au fost:


25-28 octombrie 2006, Lisabona, am prezentat lucrarea „The Science between Bi- and Tridimensional Representation”, First Lisbon Colloquium for the Philosophy of Science
„Unity of Science: Non Traditional Approaches”, Centro de Filosofia das Ciencias da
Universidade de Lisboa.



29-31 Martie 2007, Geneva, am prezentat lucrarea ¸„Importance of the 17th Century
Classifications in the Construction of the Unity of Science Idea in the 20th Century”,
Deuxieme congres de la Societe de Philosophie des Sciences, tema principală LA
QUESTION DE L’UNITE DES SCIENCES AUJOURD’HUI.



14-16 noiembrie, 2007, Chișinău, Este transdisciplinaritatea o soluție viabilă la problema
unității științei? în cadrul Conferinței organizate cu ocazia „Zilelor filosofiei”.



26-27 octombrie, 2007, Cluj-Napoca, Transdisciplinaritatea și limitele pedagogice ale
dialogului inter-disciplinar, Sesiunea anuală a Institutul de Istorie „George Bariț”.



12 octombrie 2007, Iași, Transdisciplinaritatea și atracția postmodernismului, sesiunea
științifică „Reconsiderarea problematicii adevărului sub impactul noilor teorii privind
unitatea cunoașterii”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”.



21-22 septembrie 2007, Iași, Noile teorii privind unitatea științei și modificările apărute în
percepția adevărului Zilele academice ieșene, Institutul de Cercetări Economice și Sociale
„Gh. Zane” Iași.



7-8 decembrie 2007, Bucuresti, Transdisciplinaritatea și limitele sale în contextul
universitar,

Conferința „Structura cunoașterii și structura universității: schimbarea

instituționala în universitatea de astăzi”, Facultatea de Filosofie a Universității din
Bucuresti.


23-24 septembrie 2008, Iași, Rolul științei în reconsiderarea problematicii unității, “Zilele
academice ieșene”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași.
O parte importantă a acestor cercetări au fost publicate sub formă de articole și studii.

Cele mai importante au fost următoarele:
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„Este transdisciplinaritatea o soluție viabilă la problema unității științei?” în Revista de
Filosofie, Sociologie și Științe Politice a Academiei de Științe a Moldovei, nr. 2 (147) / 2008
Chișinău, pp. 31-38



„Posibilitățile de reprezentare matricială a științei”, în Revista de Filosofie, Sociologie și
Științe Politice a Academiei de Științe a Moldovei, nr. 2 / 2009 Chișinău, pp. 7-14.



„Începutul modernității și trecerea de la unitatea științei la specializare”, în Dan Gabriel
Sîmbotin, Unitatea științei între noutate și tradiție, Editura Academiei, 2011, pp. 13-33.



„Variații ale reprezentării științei ca unitate”, în Dan Gabriel Sîmbotin, Unitatea științei
între noutate și tradiție, Editura Academiei, 2011 pp. 235-247.



„Science Unity in between Necesity and Research Policy”, in European Journal of Science
and Theology, Tome 8, nr. 3, Septembrie.
Această temă a fost susținută și promovată și prin alte mijloace cum ar fi organizarea

de conferințe (Conferința internațională Unity and Diversity in Knowledge Society, organizator
Academia Română – Filiala Iași, având o participare de peste 100 persoane) sau publicarea din
calitate de coordonator/editor a unor volume colective: Dan Gabriel Sîmbotin, Unitatea științei
între noutate și tradiție, Editura Academiei, 2011 și Teodor Dima, Cornelia Gășpărel, Dan
Gabriel Sîmbotin (ed.), Unity and Diversity in Knowledge Society, Editura Institutul European,
2013.
Putem spune că această temă este de maximă actualitate (cu toate că a ridica problema
actualității ei este o tautologie deoarece ideea de unitate a însoțit evoluția cunoașterii încă de
la începuturi). Ca problemă epistemică „unitatea științei” se dezvoltă sistematic abia la sfârșitul
modernității și în special în secolul al XX-lea, dar procesul de specializare și de expansiune a
disciplinelor și trecerea de la definirea științei ca „proces de cunoaștere” la „disciplină”, au
creat rupturi de imagine și comprehensiune în interiorul cunoașterii, determinând o evoluție
eterogenă a diferitelor ramuri ale științei. Acesta este motivul pentru care, în cercetarea pe care
am desfășurat-o, am urmărit două direcții principale: una de analiză a evoluției ideii de știință
ca unitate cu accent pe clasificarea (diviziunea) științei realizată de Francis Bacon și o a doua
de a urmări posibilitățile de structurare a unității în conformitate cu teoriile științifice
contemporane.
Proiectul ambițios al lui Francis Bacon, Instauratio Magna a reprezentat și o încercare
de enciclopedie a tuturor cunoștințelor, motiv pentru care începe cu o structurare a acestora în
De Dignitate et Augmentis Scientiorum.19 Această lucrare poate fi privită ca trecerea de la
19

Francis Bacon, Oeuvres, vol. I, Paris, L'Hachette, 1834.
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unicitatea științei la diviziunea acesteia, deoarece întocmirea unei hărți a tuturor științelor se
realizează prin diviziunea cunoașterii (științei) ca unitate, utilizând drept criteriu facultățile
intelectului uman. Faptul că discutăm despre o diviziune și nu o clasificare poate fi argumentat
și prin analiza termenilor folosiți. Astfel, Bacon numește prima parte a Instauratio Magna,
Partiones scientiorum20, folosind verbul partior, -tiri, -titussum care înseamnă „a împărți”21 și
nu distributio, cuvânt folosit în mod obișnuit în astfel de clasificări, cum ar fi cuprinsul operei
sale: Distributio operis.
Cele trei facultăți ale intelectului uman: memorie, imaginație și rațiune constituie
punctul de pornire, științele fiind împărțite astfel:


știința memoriei este istoria, ea fiind cea care acumulează informații pentru a ajuta celelalte
științe. Ea este, la rândul ei, împărțită în: naturală, civilă, eclesiastică și literară.



știința ce ține de imaginație este știința poeziei. Ea este împărțită în: narativă, dramatică și
parabolică. Atât poezia cât și istoria constituie un ajutor (instrument) dat științelor raționale.



științele rațiunii sunt cele mai numeroase și cele mai importante fiind numite filosofie
naturală. Istoria are rolul de a aduna informațiile trecutului, poezia de a-l ajuta pe om să
evadeze într-o lume perfectă. Rolul științelor rațiunii este acela de a descoperi esența lumii,
cauzele existenței. Ca apendice la științele naturii, Bacon situează matematica, ce trebuie
să cuprindă în formule ceea ce științele naturii au descoperit.
Astfel, această filosofie primă a lui Bacon este o Mathesis universalis, o știință a tuturor

științelor. Ea s-a dezvoltat sub dezideratul adevărului unic și indubitabil specific cunoașterii.
In ea se împlinește întreaga cunoaștere, din ea derivă toate celelalte științe. Prin filosofia primă,
Bacon nu înțelege metafizica, precum Aristotel, ci o concepe ca pe o știință în care se adună
toate științele. Ea nu are un domeniu separat și ceea ce studiază ea este cunoașterea la modul
general.
Această clasificare a științelor (întâlnită în prima parte a operei Instauratio magna, De
Dignitate et Augmentis Scientiorum traducerea în limba latină a operei din 1605 Of the
Profience and Advancement of Learning Divine and Human)22 este dovada că proiectul modern
de dezvoltare a științelor s-a făcut după un plan bine stabilit. Ea a fost preluată și completată
de Ephraim Chambers în 1728 în Cyclopædia și ulterior în celebra Encyclopédie publicată între
1751-1772 de Denis Diderot și Jean le Rond d'Alembert

20
21

ibidem p. 16
Voichiţa Ionescu, “Dicţionar român-latin”, Ed. Orizonturi, Bucureşti,

22

Francis Bacon, Works,vol. I, Baynes and Son, London, 1824.
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În cea de-a două direcție de analiză am observat că, chiar dacă din punct de vedere
istoric a existat o programare în ceea ce privește direcționarea structurii științei, fundamentare
ontologică ce a însoțit științele a fost diferită de la caz la caz. Lumile descrise de fiecare
disciplină în aceeași epocă nu sunt în corelație, ceea ce a determinat o dezvoltare teoretică
divergentă. Putem urmări de-a lungul modernității cel puțin trei modele care însoțesc
dezvoltarea științelor. Pentru chimie a fost mult timp valabil modelul substanțialist de inspirație
aristotelică, ceea ce a determinat o evoluție specifică inspirată de acesta. Abia ulterior, la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a intervenit modelul atomist,
dublat de modelul planetar. În ceea ce privește fizica newtoniană, putem vorbi despre un model
pitagoreic în care numărul preia rolul substanței, fiind singurul element important în construcția
matematică a relațiilor dintre obiecte.
Toate acestea au fost însoțite de apariția de limbaje diferite, neintegrabile în același
sistem și de procesul continuu hibridare23. Astfel, s-a ajuns la situația paradoxală în care,
datorită numărului mare de informații, specializarea este absolut necesară, în timp, ce din cauza
problemelor din ce în ce mai complexe, acestea să nu poată fi rezolvate în cadrul unui singur
domeniu sau al unei științe. Această situație a impus reluarea comunicării între științe, dar
ruptura epistemică din interiorul lor a implicat regândirea ideii de unitate. În secolul al XX-lea
nu se mai putea vorbi despre o unitate precum filosofia primă aristotelică, un homo universalis
renascentist sau despre o mathesis universalis cum este cea descrisă de Descartes. Problema
unității științei era una de actualitate, dar la un alt nivel. Regăsirea unității trebuia să se realizeze
în diversitate teoretică, metodică și de imagine. De aceea, datorită complexității universului
teoretic și multitudinii tradițiilor, nici discursul privind unitatea științei nu putea fi focalizat pe
un singur model.
Transformările naturale din interiorul științei au determinat reorganizări teoretice și
dezvoltarea sistematică de științe noi în funcție de posibilitățile de colaborare; aceasta a fost
sursa pentru apariția de noi domenii în interiorul cărora se combină elemente metodice, imagini
și teorii. În același timp, s-au dezvoltat teorii care nu acoperă spațiul unei singure științe, ele
cauzând modificări la nivel amplu în totalitatea sistemului. De exemplu, apariția geometriilor
neeuclidiene a implicat modificări în fizică prin dezvoltarea de noi imagini ale spațiului și
identificarea de noi legi ale acestuia. Modelul planetar al atomului elaborat sub îndrumarea lui
Ernest Rutherford a influențat atât fizica (modelul Bohr) cât și chimia. Teoria relativității a lui
Albert Einstein a modificat radical imaginea asupra lumii fiind fundament nu doar pentru o

23

Mattei Dogan, Robert Pahre, Noile ştiinţe sociale. Interpretarea disciplinelor, Editura Alternative, 1997.
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nouă ramură a fizicii, dar și pentru o nouă percepție asupra universului cu toate consecințele ce
decurg de aici. Un exemplu la fel de important este evoluționismul darwinist, care a modificat
nu doar percepția asupra biologiei, ci a fundamentat științele naturii, așa cum se prezintă astăzi,
în cvasi-totalitatea lor.
Aceste teorii care transgresează disciplinele au inspirat modelul reducționist al unității
științei. Datorită lor și a unui model metodic elaborat de „știința mamă”, sursă a teoriei, s-au
conturat, în spiritul unei mathesis universalis, teorii privind unitatea în care o singură
metodologie trebuie aplicată tuturor științelor (cele ce nu o respectau primeau cu ușurință
apelativul de „pseudoștiințe” sau „științe de rangul al doilea”). Aceste teorii privind unitatea
nu au fost constante. Ele au preluat, rând pe rând, modelul elaborat de una dintre științe, cum
ar fi matematica, fizica, științele naturii. Dacă s-ar putea vorbi la nivelul filosofiei științei
despre eșecuri teoretice, atunci am putea spune că modelul reducționist a fost un eșec, căci în
fața complexității evoluției științei, a reduce totul la un singur model teoretic, indiferent cât de
amplu este acesta, este imposibil. La aceasta mai adăugăm și faptul că, în mod natural, s-au
creat diferite punți între discipline determinând ceea ce a purtat în mod generic numele de
interdisciplinaritate, multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate. În final această colaborare a
fost sintetizată în ideea generoasă, dar nu putem spune cât de eficientă, a transdisciplinarității.
În aceste condiții considerăm că reducționismul caută „cea mai bună metodologie
posibilă”, ce poate fi identificată în interiorul unei singure științe și care prin export să fie
aplicată și în celelalte discipline. Aceasta, datorită statutului său special, devine „știința
supremă”, la care celelalte discipline se pot reduce. Primul pas era de a promova o limbă
comună tuturor științelor prin impunerea uneia deja existente. Chiar și în cazul acesta se
realizează și importuri de limbaj, dar acest lucru este marginal și doar în contextul în care nu
se găsește un element deja existent în cadrul științei unice. De multe ori importurile științifice
erau artificiale și greu asimilabile. Pașii următori urmăreau introducerea de metode, care erau
mai mult sau nu adecvate, transpunere de imagini de realități constituite artificial. Toate acestea
fac ca procesul de unificare să fie dificil, artificial și în totalitate „nedemocratic” (în toate
aspectele, în special cele de natură pecuniară), ceea ce determină rezistență, iar impunerea se
poate realiza doar în forță.
Încercările repetate de a impune forme de reducționism nu au dat nici un rezultat și de
aceea s-a considerat că este necesară o altă atitudine. Una care ni s-a părut deosebită este
perspectiva transdisciplinară, care s-a dezvoltat în mod natural pornind de la diversele modele
de colaborare deja existente. Dorința sa a fost de a realiza dialoguri între științe bazate pe
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împrumutul de metode, interdisciplinaritate, sau pe focalizarea pe același obiect de studiu a
mai multor științe, multidisciplinaritatea, miracolul unității atrage și această direcție metodică.
În acest context apare ideea transdisciplinarității, a unei unități dincolo de o disciplină, care
transcende granițele acestora. Acest lucru nu trebuie realizat în mod arbitrar ci prin crearea
unui mediu adecvat dialogului. Astfel, în mod natural, se poate crea un limbaj nou și o știință
unitară. Toate acestea sunt posibile doar în măsura în care există un sistem de principii inițiale
bine conturate.
Chiar dacă multe dintre aspectele de natură teoretică care fundamentează
transdisciplinaritatea nu ne-au convins, ideea fundamentală este foarte generoasă, motiv pentru
care am studiat-o în amănunt încercând să identificăm componentele aplicative care pot face
metoda utilă. Acesta este motivul pentru care rezervăm și în acest context un spațiu mai larg.
Transdisciplinaritatea se dorește a fi o adaptare a ideii de știință universală la noile
modificări ale teoriilor, ocolind capcana de a crea o metaștiință. Cel mai important element al
acesteia este dialogul perpetuu, natural pe baza căruia se construiește un nou mod de a face
știință. Acest dialog este absolut necesar pentru a face față dinamicii științei care într-o nouă
paradigmă fundamentată pe teoria relativității și fizica cuantică imaginea asupra lumii cu o
viteză fără precedent.
În acest context fizica este campionul incontestabil al transformările interne care nu
urmăresc doar elementele de profunzime și detaliu, ci și imaginea generală a lumii. Dispariția
în totalitate din fizică a ideii substanțialiste de tip aristotelic, dezvoltarea relativismului
contextualist, problema universurilor multiple, a multidimensiunilor sunt câteva dintre ideile
care însoțesc fizica teoretică, îndepărtând-o de certitudinile experimentelor specifice fizicii
clasice. La această evoluție s-au adăugat dezvoltarea matematicii a științelor informatice și
tehnologiilor computaționale, a lumii nano-, a biologiei (genetica), a logicilor, dar și a științelor
umaniste și artei. Toate acestea au contribuit la divizarea și particularizarea domeniilor, acestea
neputându-se unifica sub o singură metodă sau imagine.
Atunci s-a dorit o schimbare de paradigmă și în domeniul filosofiei științei legată de
tema unității. Primul pas a constat în schimbarea obiectivului practic al științei pentru a elimina
efectele negative ale unei căutări fundamentate doar pe mercurialul cotidian al rezultatelor
științifice. Ca imperativ de pornire trebuie să avem următoarea formulă negativă „Știința nu
reprezintă o modalitate de a face bani!” Omul în acest context devine obiectiv central din
„obiect de studiu”. Articolul 1 al Cartei Transdisciplinarității scoate în evidență complexitatea
umană ce trebuie luată în calcul: „Orice tentativă de reducere a ființei umane la o definiție și
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de descompunere a sa în structuri formale, indiferent care ar fi acestea, este incompatibilă cu
viziunea transdisciplinară.”24
Ideea prin care „scopul științei este binele omului” ar trebui să elimine dilemele etice,
dar în componenta aplicată le amplifică. Dilema morală care pune față în față binele individual
și pe cel general (provocarea răului individual cu scopul obținerii unui bine general este o
acțiune morală?) nu este soluționată. Imperativul categoric kantian aplicat științei poate fi un
bun început dar nu și o soluție. Un doilea ideal transdisciplinar constă în eliminarea
diferențelor, din ce în ce mai accentuate, dintre cei care dețin și cei care nu dețin cunoaștere.
În Preambulul Cartei Transdisciplinarității, elaborată la convenția din Arrabida din noiembrie
1994, și semnată de toți participanții se subliniază efectul negativ al concertării puterii
fundamentată pe dezvoltarea științifică: „Considerând că acumularea cunoștințelor, fără
precedent în istorie, accentuează inegalitatea dintre cei ce le posedă și cei care nu le posedă,
provocând astfel inegalități în sânul națiunilor și între națiunile de pe planeta noastră” 25. Acest
lucru este posibil prin liberalizarea accesului la informații, care poate fi constituit prin crearea
de networking-uri de cercetare între diverse spații culturale.
Această viziune egalitariană, dublată de aspectele privind dezvoltarea omului ca un
complex în care latura sa materială este în completarea celei spirituale au constituit elementele
ideologice ale transdisciplinarității. Dar ce este transdisciplinaritatea din punct de vedere
metodologic? Pentru a lămuri acest aspect vom trece în revistă câteva definiții.
Considerată a fi prima definiție a transdisciplinarității, în anii ’70 ai secolului trecut
Jean Piaget include termenul cu scopul de a sublinia „dimensiunile interdisciplinare ale
psihologiei”. Ulterior în Colocviul organizat de OCDE la Nisa se prezintă accepțiunea prin
care transdisciplinaritatea desemnează „ceea ce se află dincolo de discipline”. Tot în această
perioadă lucrările lui Edgard Morin, ori Erich Jantsch prezintă o perspectivă asupra unității
științei apropiată de cea enunțată prin introducerea ideii de „dincolo de științe”. Această
formulă în opoziție cu reducționismul neopozitivist urmărește și o formulă de tipul metaștiinței, ca o variantă de unitate.
Interesantă este definiția și percepția lui Jürgen Mittelstrass care urmărește modalitatea
în care se poate realiza transferul de la discipline disipate înspre o unitate a acestora.
„Transdisciplinarity means that such co-operation results in a lasting and systematic order

24
25

Carta Transdisciplinarităţii, http://nicol.club.fr/ciret/ro/chartro.htm.
Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Polirom, Iaşi 1999, p.171.
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that alters the disciplinary order itself.”26 Transdisciplinaritatea, în viziunea acestuia, se poate
obține printr-o colaborare intensă între științe care determină modificări fundamentale de
natură structurală, prin care ordinea existentă înainte este înlocuită cu alta. Trebuie subliniat și
faptul că această transformare nu este impusă metodologic ci este, mai degrabă, o modificare
internă naturală. De aceea, elementul fundamental al acestei definiții se referă la modificările
profunde ale ordinii metodice în cadrul căreia o structură inițială este înlocuită cu alta.
În același spirit metodologic se regăsește și definiția Helgei Nowotny, care pornește de
la înțelesul prefixului trans-, reprezentând ceea ce este dincolo de, depășirea a ceva:
„Transdisciplinarity is therefore about transgressing boundaries.”27 Această definiție este mai
slabă căci modificările principale la care se referă autoarea sunt doar la nivelul depășirii graniței
dintre științe și nu la o restructurare amplă în profunzime a sistemului. De aceea legătura între
transdisciplinaritate și transgresivitate nu include în sine nici o metodă propriu-zisă ci, doar
deschiderea pentru toate formele de colaborare. Această definiție subliniază contextul metodic
creat de Basarab Nicolescu, care include în formula transdisciplinarității orice demers de relație
interdisciplinară. Sintetic transdisciplinaritatea este definită că fiind „ceea ce este în același
timp între discipline, înăuntrul diferitelor discipline și dincolo de orice disciplină.”28 Prin
această definiție sunt introduse în cadrul transdisciplinarității disciplinaritatea, în anumite
aspecte ale sale, pluridisciplinaritatea, care este definită de același autor ca studiul unui obiect
al unei anumite științe de către mai multe discipline în același timp și interdisciplinaritatea
care privește transferul de metode de la o disciplină la alta. Dacă definiția lui Basarab Nicolescu
s-ar fi oprit doar la nivel metodic, atunci am fi avut un demers convergent cu toate celelalte
definiții spre o analiză de natură metodologică a științelor.
Dar el continuă cu trecerea la un nou nivel, cel gnoseologic (epistemologic), prin
completarea definiției cu: „Finalitatea sa (a transdisciplinarității) (sic), o reprezintă înțelegerea
lumii prezente, unul dintre imperativele sale constituindu-l unitatea cunoașterii.”29 Dar oare nu
înțelegerea lumii este scopul oricărui demers științific? Atunci cu ce este deosebită
transdisciplinaritatea de celelalte teorii privind unitatea științei? Noutatea ideilor lui Basarab
Nicolescu constă în dorința de reformă științifică, modalitatea în care se folosește de evoluțiile
anterioare cu privire la dialogul interdisciplinar și nevoia de crea o imagine unitară asupra

26

Jurgen Mittelstrass, On Transdisciplinarity, www.vatican.va/roman_curier/pontifical
_academies/acdscien/documents/sv%2099pdf. p. 495.
27
Helga Nowotny, The potential of Transdisciplinarity, www.interdiscpilines.org/interdisciplinarity/papers/5
p.1
28
Basarab Nicolescu în Noi, particula, lumea Editura Polirom 2002, pp. 232.
29
ibidem
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lumii, fără rupturi conceptuale sau discursive. Pentru aceasta este necesară o adevărată
revoluție la nivelul mentalului, revoluție pe care o consideră realizabilă. Optimismul său se
fundamentează pe două revoluții deja realizate în mod natural. Cea din fizică, care prin
introducerea elementelor noi, de natură cuantică și relativistă, modifică nu doar știința în
interiorul său, ci și universul „realității obiective” și percepția lumii ca ansamblu. Este vorba
de o revoluție a lumii exterioare, extra-umană, în care omul este în primul rând observator. Cea
de-a doua revoluție este cea informatică, care modifică modalitatea inter-relaționării umane,
creând noi și complexe sisteme de comunicare, aducând reale schimbări la nivelul conștiinței.
De data aceasta universul modificat este intern, intra-uman, omul fiind adânc implicat din punct
de vedere psihologic și social. Cele două revoluții puteau crea un context propice, de natură
optimistă în cea ce privește potențialitatea de reformă la nivelul omului.
Noile concepte trebuie să deschidă științele astfel încât depășirea granițelor să nu se
realizeze doar la un nivel redus între științele realiste și cele umaniste, ci la nivelul cunoașterii
în general. Articolul 5 subliniază acest fapt: „Viziunea transdisciplinară este deschisă în măsura
în care depășește domeniul științelor exacte prin dialogul și reconcilierea lor, nu doar cu
științele umaniste ci și cu artele, literatura, poezia și experiența interioară.”30 El este completat
cu articolul 9 care subliniază deschiderea către orice formă religioasă: „Transdisciplinaritatea
conduce la o atitudine deschisă față de mituri și religii și față de cei care le respectă în spirit
transdisciplinar.”31
„Noua știință” își regăsește resursele în rigoarea în argumentație, deschiderea față de
necunoscut și imprevizibil, și toleranța față de ideile și adevărurile contrare acelora pe care le
împărtășim noi înșine. Punctul de echilibru este dat de rigoare argumentației care ar trebui să
păstreze limitele discursului în zona plauzibilului. Celelalte două elemente întăresc liberalismul
specific demersului transdisciplinar. Aceste principii aduc în prim planul demersului epistemic
un principiu nou împrumutat din drept și anume „prezumția de nevinovăție” care se manifestă
la nivelul omului de știință la buna sa intenție și corectitudine prezumtivă. Se consideră că
demersul omului de știință este unul corect și principial, deoarece acesta nu are nici un interes
să mă înșele și nici nu se înșeală pe sine cu privire la rezultatele cercetării sale. Importantă
rămâne doar rigoarea argumentativă.
Dincolo de metodă și de ideea nevoii unei legături strânse între diversele discipline,
restul ideilor transdisciplinare nu au fost acceptate, ceea ce credem că a determinat și un recul

30
31

ibidem
ibidem
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al teoriei. De aceea, o idee care în anii 90 ai secolului trecut a reprezentat o adevărată viziune
revoluționară și-a pierdut treptat din actualitate, astăzi ea ne mai fiind decât un demers de natură
metodică. Cu toate acestea efectele sale au fost multiple și profunde. Dialogul dintre științe sa consolidat, au apărut centre de cercetare cel puțin interdisciplinară, interdisciplinaritatea a
devenit una dintre cerințele fundamentale ale principalilor ordonatori de credite în cercetare,
importul de metode de la disciplină la alta fiind privit în mod pozitiv. Toate acestea au făcut
din transdisciplinaritate un demers de succes cel puțin în plan metodologic. Pentru a se putea
urmări celelalte rezultatele trebuie așteptat astfel încât istoria științei și a ideilor să poată urmări
impactul real asupra devenirii științei.

I.5. Problema adevărului
Tema a fost abordată cu precădere în ultimii ani de cercetare surprinzând variații ale
problematicii, sinteză între teoriile specifice spațiului românesc și tendințele actuale
internaționale. Fiind una dintre temele de cercetare aflate într-o plină dinamică principalele
abordări au fost realizate la nivelul conferințelor. Principalele subiecte abordate au fost:


1-2 Iunie 2016, Constanța, „Epistemic Foundation for Intercultural Dialog. The Problem of
Unique Truth”, International Conference INTER-RELIGIOUS AND INTER-CULTURAL
DIALOGUE IN A PLURALISTIC WORLD Philosophical and Theological Perspectives;



3-5 martie 2016, Iași, „Relativizarea adevărului în contextul comunicării interdisciplinare”,
Congresul internațional „Pregătim viitorul promovând excelența”, Universitatea
„Apollonia” din Iași;



8 – 9 octombrie 2015, Iași, „Este adevărul un marker al realității?” Zilele Academice Ieșene
- Cercetări sociale și umaniste: perspective teoretice și aplicative, Academia Română –
Filiala Iași;



17-23 august 2015, Constanța, lucrarea „Believe and truth. Do we have Fundements for an
Universal Truth?” la Seminarul International CRVP (The Council for Research in Values
and Philosophy - Washington) „The Role of Spirituality in Promoting Reconciliation”;



7-10 mai 2015, Iași, lucrarea „Perspectives on the Unified Theory of the Truth”, la
International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and
Contemporary Issues”, Academia Română – Filiala Iași;



14-17 Martie 2013, Baia Mare, „The Reality between True and Trust”, International
Conference „Experience & Explanation in Knowledge Society”, Academia Română –
Filiala Iași;
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7-10 martie 2013, Iași, „Adevăr, realitate, raționalitate. Problematica adevărului și
necesitatea realismului”, Conferința internațională „Pregătim viitorul promovând
excelența”, Universitatea Apollonia din Iași.
Toate aceste abordări sunt parte a unui proiect individual de cercetare prin care doresc

să integrez problematica adevărului, așa cum a fost ea abordată la nivel național cu direcțiile
actuale de la nivel internațional. Cele mai importante abordări se află în procesul de prelucrare
și de pregătire pentru publicare.
În anul 2008 a fost publicat un articol „Reconsiderarea problematicii adevărului sub
impactul noilor teorii privind unitatea științei”, în Idei și valori perene în științele socio-umane,
tomul XIII, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, pp.70-77, lucrare care urmărea noile
modalități de abordare a unității științei în contextul analizelor privind adevărul științific.
Chiar dacă perspectivele teoretice au fost urmărite contextual analiza problemei
adevărului a fost realizată, din punct de vedere istoric începând cu Aristotel, putând considera
acel moment ca o revoluție epistemică. Corelația dintre semantic și ontic este cea care
direcționează modalitatea de analiză a problematicii. Textul lui Aristotel din Metafizica, adus
în prim plan de fiecare dată când se dorește a se dezvolta o teorie a adevărului, scoate în
evidență faptul că problema adevărului nu este una limitată la argumentare și construcție logică,
ci trebuie să existe o corespondență cu ceea ce numim realitate: „A enunța că ceea ce este nu
este, sau că ceea ce nu este, constituie o propoziție falsă; dimpotrivă, o enunțare adevărată e
aceea prin care spui că este ceea ce este și că nu este ceea ce nu este”32. Precizările lui Aristotel
sunt integrate în aceea parte din Metafizica în care dorește să definească principiul terțului
exclus, ocazie cu care era necesar să definească în mod clar adevărul și falsul, pentru a nu intra
într-o ambiguitate conceptuală în relație cu afirmarea și negarea predicației (afirmarea să fie
confundată cu adevărul și negarea cu falsul). De aceea el arată că fiecare dintre ele, atât
afirmarea cât și negarea, poate determina atât falsul cât și adevărul.
Relația dintre lingvistic și ontic și dificultățile corelate acesteia sunt subliniate de
Aristotel în diferite contexte. Unul dintre acestea este în Categorii unde este separată relația
privație-posesie de afirmație și negație. Propoziția ce este aparent confuză: „Ceea ce este
afirmat ori este negat nu este însuși o afirmație ori negație”33 susține că apartenența unui
proprietăți la obiect nu este obligatoriu a fi redate printr-o afirmație și, invers, privația nu este

32
33

Aristotel, Metafizica, 1011b, trad. Ștefan Bezdenchi, Editura IRI, București 1996, p. 156.
Aristotel, Categorii, 12 b, trad. Mircea Florian, în Organon vol. I, Editura IRI, București 1997, p. 134.
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necesar a fi redată printr-o negație. Diferențierea dintre cele două universuri semantic și ontic
focalizează atenția spre suprapunerea lor, spre adevăr.
În aceste condiții trebuie subliniat faptul că adevărul este corelativ din două puncte de
vedere. În primul rând, din punct de vedere lingvistic el se manifestă la nivelul propoziției și
nu al cuvântului, el putând fi analizat doar din perspectiva unei relații. Atât în Categorii
capitolul 4, 2a34 cât și în Despre interpretare, capitolul 2, 16 a35, este subliniat faptul că există
entități lingvistice care nu sunt gândite în paradigma adevăr fals, în special cuvintele
individuale, necorelate. Doar propozițiile în interiorul căror putem identifica cel puțin relația
dintre subiect și predicația sa pot fi analizate din punct de vedere aletic.
Această analiză ne aduce o a doua componentă corelativă ce reprezintă relația dintre
lingvistic și ontic. Deoarece adevărul nu poate fi identificat decât prin analiza realității astfel
încât propoziția să fie în corelație cu aceasta. Aici este interesantă precizarea din Categorii
capitolul 12, 14 b36, unde se subliniază faptul că, din punct de vedere cauzal, lingvisticul trebuie
să fie în conformitate cu onticul și nu invers, fapt care arată că nu limbajul este cel ce determină
realitatea.
Intrarea în logica și epistemologia contemporană prin Tarski înseamnă adaptarea
perspectivei aristotelice la necesitatea logicii de după Principia Mathematica a lui Alfred North
Whitehead și Bertrand Russell din1933. Secolul al XX-lea dezvoltă în mod exponențial teoriile
privind adevărul, fapt surprins de către Michael P. Lynch37 în schema elaborată în introducerea
volumului pe care l-a coordonat, The Nature of Truth. Important de subliniat este faptul că
întreaga structură pornește de la problema ontologică a existenței naturii, primele două criterii
ale clasificării fiind specifice ontologiei: „există natura” și „există mai mult decât o lume”.
Abia ulterior criteriile clasificării sunt de natură epistemologică: „adevărul exprimă o
proprietate” sau „adevărul exprimă relația dintre minte și lume”.
În fața acestei complexități am încercat să răspundem la întrebarea dacă este posibilă o
teorie unificatoare a adevărului. Pentru aceasta am pornit de la teoria lui Petre Botezatu38
privind dimensiunile adevărului. Acesta consideră că problema adevărului nu poate fi privită
unidirecțional. Având mai multe dimensiuni, adevărul trebuie privit din mai multe perspective.
Reluând tematica dimensiunii semantice dezvoltată de Hans G. Herzberger, care sublinia faptul
Aristotel, Categorii, 2 a, trad. Mircea Florian, în Organon vol. I, Editura IRI, București 1997, p. 97.
Aristotel, Despre interpretare, 16 a, trad. Mircea Florian, în Organon vol. I, Editura IRI, București 1997, pp.
158-159.
36
Aristotel, Categorii, 14 b, trad. Mircea Florian, în Organon vol. I, Editura IRI, București 1997, p. 142.
37
Michael P. Lynch (ed.), The Nature of Truth, MIT Press, 2001, p. 4.
38
Petre Botezatu, „Dimensiunile adevărului” în Petre Botezatu (coord.), Adevăruri despre adevăr, Editura
Junimea, Iași 1981.
34
35

38

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN

că relația de corespondență este insuficientă pentru a identifica adevărul (folosind pentru
aceasta exemplul lui Buridan: „nici o propoziție nu este negativă”) Petre Botezatu extinde
această idee susținând că nici dimensiunea semantică în sine nu rezolvă problemele. Chiar dacă
componenta semantică are importanța sa, dimensiunile referențiale, a corespondenței,
reprezentării, referinței și informației alcătuiesc un ansamblu complex care poate integra toate
teoriile ca parte a unei dimensiuni.
Pornind de la teoria adevărului, se dezvoltă o altă problemă, aceea a adevărului
științific. În ce măsură dezvoltarea teoretică într-un domeniu redă adevărul din perspectivele
amintite anterior? Pentru aceasta considerăm că relevant ar fi introducerea unei noi dimensiuni
aletice, cea teleologică care urmărește rezultatul și nu corespondența directă între experiență
reală (experiment) și construcția teoretică. Dezvoltarea fizicii teoretice, a biologiei, științelor
informatice impun această perspectivă pentru a păstra relația cu adevărul și a nu transforma
știința într-o dezvoltare de natură ficțională.
De asemenea, modalitatea în care a fost asimilată teoria adevărului de-a lungul istoriei
a influențat și modalitatea în care s-a dezvoltat știința. Un exemplu reprezentativ este problema
adevărului unic din dezbaterea medievală în jurul averroismului. Principiul adevărului unic a
dominat dezbaterea epistemică ulterioară secolului al XIV-lea introducând ideea că indiferent
de domeniu adevărul este unidirecțional. Enumerând doar câteva efecte putem realiza impactul
acestei teorii: concluziile privind unicitatea adevărului și implicațiile acestuia de la Consiliul
de la Trento, războiul dintre teologie și știință început în secolul al XVI-lea, arderea pe rug a
lui Giordano Bruno, procesul lui Galilei, dezvoltarea de sofisme aplicate în știință. Această
idee a adevărului unic ne bântuie și în ziua de astăzi începând de la teoriile științifice specifice
științelor naturii ce doresc să domine spațiul științelor umaniste sau al religiei, până la
impunerea unui sistem unitar de valori, indiferent de componenta etnică sau socială.

I.6. Logici neclasice, erori logice și de argumentare din perspectiva
manipulării
Această tematică a fost dezvoltată în ultimii patru ani ca o componentă aplicativă a logicii
generale la problemele cotidiene ale relaționării, comunicării și negocierii. Au fost urmărite
două direcții principale:
a) problemele antinomiilor: cum antinomiile, identificate în componenta semantică, se
regăsesc în viața cotidiană;
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b) problema sofismelor: detalierea teoretică și identificarea acestora în discursul public sau ca
formă de manipulare.
a) Problema antinomiilor și a negației a fost dezvoltată în următoarele lucrări științifice
prezentate:


21-22 Iunie 2014, Iași, „Basic Antinomies and the Problem of Identity”, la International
Conference „Values and Identity in the World of Today”, organizat de Council for
Research in Values and Philosophy, Academia Română - Filiala Iași și UAIC.



28-29 martie 2014, Chișinău, „Capacitatea reprezentațională a negației – de la limbajul
natural la sistemul formal”, la „Colloque international de la francopolyphonie” IX e
édition: „L’interculturalité et la pragmatique à travers la linguistique, la littérature, la
traduction et la communication”, Universitatea Liberă din Republica Moldova.



28 februarie -1 martie 2014, „Rolul paideic al judecăților aporetice. Antinomii, paradoxuri,
dileme”, Congresul Internațional „Pregătim viitorul promovând excelența”, Universitatea
Apollonia din Iași.



5-6 Decembrie 2013, Târgu Mureș, „Sursele antinomiilor simple și problema dialogului
intercultural”, (Basic Antinomies and the problem of Intercultural Dialog), The
International Scientific Conference „Literature, discourse and multicultural dialog”,
Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș.



12 octombrie 2006, București, Despre posibilitatea unor logici necauzale, Academia
Română, Congres CRISFT.



8-10 septembrie 2006, Iași, Cauzalități ferme, slabe sau lipsa acestora și rolul lor în
construcția imaginii lumii, Zilele academice ieșene, Institutul de Cercetări Economice și
Sociale „Gh. Zane” Iași.
De asemenea au fost publicate două articole: „The antinomies of communication” în

International Journal of Communication Research, Vol 2, Issue 1/2012, (pp. 7-9) și „The
Sources of Basic Antinomies and the Problem of Intercultural Dialogue”, în Iulian Boldea
(coord.) Studies on Literature Discouse and Multicultural Dialogue, Section: Communication
and Public Relation, Section: Communication and Public Relations, Editura Arhipelag, 2013,
(pp. 80-89).
Perspectiva de la care pornim analiza științifică este: cum se manifestă, în cazul
conflictelor interculturale, enunțurile opuse, aparent ireconciliabile, care determină forme
aporetice ale gândirii, prin care se poate bloca comunicarea. Situațiile pe care le-am surprins
nu sunt simple strategii politice sau probleme de comunicare, ci își au rădăcina în sistemul
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cognitiv uman. Antinomiile în acest caz chiar dacă încep de la o poziție reconciliabilă, se
transformă într-o disjuncție exclusivă, care este consolidată prin mecanisme de manipulare.
Dorința noastră a fost de a identifica modalitățile prin care se construiesc pozițiile dihotomice
și mecanismele interne ale antinomiilor.
Am urmărit ulterior identificarea diferențelor dintre structurile aporetice încercând să
identificăm diferențele dintre antinomie și paradox. Urmărind perspectiva filosofică kantiană
dar și în gândirea matematică mai târzie s-a observat că, dacă gândirea acționează la un singur
nivel, se dezvoltă situații aporetice ce nu pot fi depășite cu ușurință. Acestea, în antichitate,
indiferent dacă erau antinomie, paradox sau dilemelor au fost considerate unitar drept probleme
de nerezolvat, jocuri ale minții.
Secolul al XIX-lea aduce noutăți iar Kant identifică și caracterizează „fenomenal”
antinomiile în sistemul său dialectic. Atunci când lumea fenomenelor se impune ca o formă
unitară necondiționată „se prezintă un nou fenomen al rațiunii omenești, anume: o antitetică
foarte naturală, pe care nu e nevoie să o născocească cineva și să întindă abil curse spre ea, ci
în care rațiunea cade de la sine și inevitabil;”39. În perspectiva amintită această situație nu este
decât un motiv pentru ca rațiunea nu intre în „adormirea într-o convingere imaginară, pe care
o produce o aparență numai unilaterală”40 și în același timp să ocolească scepticismul radical
sau dogmatismul. Astfel rațiunea păstrându-și echilibrul poate să intre într-o dinamică a
cunoașterii.
Pornind de la propria formalizare matematica oferă modele de gândire aporetică
specifică legate de teoria numerelor, cum ar fi paradoxul lui Burali-Forti41, al lui Cantor,
Russel, Richard, Zermelo-Köning, Berry. Majoritatea paradoxurilor sunt formalizate ca
opoziție între două propoziții ce implică o situație de nedeterminare la nivelul gândirii
omenești. Principala caracteristică a paradoxului nu constă în opoziția remarcată între cele două
enunțuri, ci faptul că sunt unificate din punct de vedere semantic sau pragmatic două niveluri
distincte ale realității. În această idee, Solomon Marcus consideră paradoxul lui P.R.B. Jordan
ca unul non antinomic42. Acesta poate fi sintetizat astfel: scriem fiecare pagină a unei foi de
hârtie „propoziția scrisă pe cealaltă față este falsă”. Chiar dacă la o primă vedere acesta pare a

Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, Editura IRI, București, 1994, p. 350.
ibidem
41
Anton Dumitriu, Istoria logicii, vol. IV, Editura Tehnică, București 1988, p. 138.
42
Solomon Marcus, Paradigme universale, Editura Paralela 45, București 2011, p. 463.
39
40

41

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN

fi un paradox clasic de tipul paradoxului mincinosului43 sau al lui Pinocchio44, el se încadrează
mai degrabă în paradoxurile circularității sau ale regresiei la infinit.
Concluzia la care ajungem este că paradoxurile nu sunt doar forme ale antinomiilor sau
invers, fiecare dintre ele având caracteristici diferite. Distincția dintre cele două chiar dacă este
dificil a fi realizată s-a conturat încă din antichitate odată cu dezvoltarea gândirii aporetice.
Urmărind etimologia termenilor, Antinomia, în limba greacă, este alcătuită din αντι- care
însemnă „în opoziție”, „împotrivă” și νομος, însemnând „obicei, convenție, lege” fiind în
legătură și cu legea naturală. Antinomia este un complex epistemic alcătuit din două enunțuri
aflate în raport de contradicție. Cele două enunțuri împart același plan, divizând universul de
discurs în două, dar atunci când se suprapun determină o situație aporetică. În același timp
paradoxul, παράδοξος, este alcătuit din παρά- care înseamnă „în opoziție”, dar în sensul față în
față, δοξος (doxa) care însemnă opinie, judecată. În acest caz este vorba despre o cunoaștere
superficială, primară cunoașterea aparențelor pusă în contradicție cu episteme, cunoașterea
profundă, a adevărului. De aceea, în cazul paradoxului putem vorbi despre un joc argumentativ
care punea față în față două situații aparente ce nu se puteau afla la același nivel sau împărți
același univers de discurs.
În concluzie am definit antinomiile ca formă aporetică prin îndeplinirea următoarelor
condiții, în același timp:
1. Cele două propoziții trebuie să fie într-un raport de contradicție,
2. Analizate separate fiecare dintre propoziții este adevărată.
3. Cel puțin în aparență cele două propoziții trebuie să se refere la același univers de discurs,
4. Cele două propoziții trebuie să fie universale sau, în cazul predicațiilor, să se refere la
componente universale.
În tradiția filosofică45, există o multitudine de antinomii care completează lista
kantiană: unul – multiplu, ființă – aparență, esență – existență, asemănătorul – diferitul, eu –
celălalt, continuum – discret, întreg – parte, abstract – concret, corp – minte, natură – cultură,
rațiune – intuiție, rațiune – pasiune, în timp – etern, finit – infinit, obiectiv – subiectiv, absolut

Enunţat de Epimenide din Knossos care emite propoziţia „toţi cretanii sunt mincinoşi” în condiţiile în care el
însuşi era cretan.
44
Enunţat în 2001 de Veronique Eldridge-Smith fiica logicianului australian Peter Eldridge-Smith constând în
propoziţia enunţată de Pinocchio „Acum îmi creşte nasul”. Situaţia este paradoxală în condiţiile în care creşterea
nasului personajului lui Carlo Collodi era determinată cauzal de minciună.
45
Oscar Brenifier & Isabelle Millon în Philosophizing through antinomies realizează o sinteză a celor mai
importante concepte contradictorii care de-a lungul istoriei filosofiei au constituit antinomii teoretice,
www.pratiques-philosophiques.com/texts/52-philosophizing-through-antinomies.html[22.10.2013 15:47:10]
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– relativ, libertate – determinism, active – pasive, real – virtual, materie – formă, cauză – efect,
cantitate – calitate, narațiune – discurs, analiză – sinteză etc.
În continuare am definit antinomiile simple (basic antinomies) ca fiind situații aflate la
nivel semantic și pragmatic în contradicție și care se suprapun în același context spațiotemporal. Propozițiile sunt în contradicție, se referă la același context general (au același
univers de discurs) și creează datorită punerii lor în comun situații aporetice. Partea importantă
a acestui gen de antinomii este fundamentată pe opoziția a două forme de discurs diferit, sau a
două situații care au avut loc în contexte spațio-temporale diferite, dar care prin generalizare ar
fi trebuit gândite la fel.
Situațiile contradictorii determină un blocaj mintal cauzat de perspective
unidirecționale de gândire. Acestea se concretizează în atitudini, interpretări conforme cu
tradiția, cutume culturale, învățarea se realizează mult mai repede la nivelul individului decât
la nivel colectiv ceea ce determină neînțelegeri în contextul unor comportamente contradictorii.
Astfel, chiar dacă de multe ori sunt considerate lipsite de importanță, antinomiile simple pot
juca un rol important în construcția unui mental colectiv, pregătindu-l pentru o dinamică
rațională și înțelegerea altui mod de a gândi.
Aceste forme antinomice simple pot fi amplificate cu ambiguități de la nivel legislativ
sau politic. Iată câteva exemple:
Coroborarea art. 20 alin. (2) din Constituție, în care se precizează: „Dacă există
neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția
cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”46 cu art. 148 alin.
(2) „ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și
celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile
contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.47 După cum se poate
observa din cele două articole de lege antinomia pare în momentul în care se încearcă a se
răspunde la întrebarea: ce lege este prioritară în cazul în care în legislația internă, legată de
drepturile omului, există dispoziții mai favorabile pentru cetățeanul român decât în cadrul
prevederilor europene. Ambiguitatea persistă în condițiile în care prevederile se regăsesc în
aceeași lege și principiul lex posteriori derogat priori nu este valabil.

46
47

Constituţia României, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c1s0a20
Constituţia României, www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=6#t6c0s0a148
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O astfel de situație nu se rezolva decât prin introducerea de precizări suplimentare de
tipul excepției așa cum putem observa în alte situații. Sunt acele antinomii care pentru a fi
depășite prevăd situații de excepție. Ca exemplu putem folosi o antinomie dezvoltată chiar de
Statutul magistraților (Legea nr. 303/2004)48 care prin articolul 78 alin. 4 prevede faptul că
magistrații au dreptul la servicii medicale gratuite concretizate în asistență medicală,
medicamente, proteze etc. În contradicție cu această prevedere este legea bugetului de stat care
prevede că fiecare cetățean trebuie să-și plătească asigurările de sănătate. Astfel pentru a se
depăși această situație contradictorie s-a precizat că acest drept este valabil „în condițiile
respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției la asigurările sociale”. Această
precizare este absolut necesară pentru că rezolvarea unei antinomii într-un sistem consistent nu
se poate face prin intervenții din exteriorul sistemului, cum ar fi reguli procedurale sau
organizarea sistemului. Toate acestea sunt soluții externe ceea ce transformă sistemul într-unul
inconsistent din punct de vedere logic.
Soluția în aceste cazuri constă în urmărirea cu consecvență a consistenței logice a unui
sistemului legislativ pornind de la uniformizarea semantică. Astfel la elaborarea unui cod de
legi „o noțiune trebuie să fie desemnată prin același termen, că monosemia trebuie să
domnească în elaborarea legilor. Monosemia reprezintă o exigență elementară a tehnicii
legislative.”49
Mai ambigue sunt situațiile politice unde prin formule antitetice se încearcă rezolvarea
unor situații diplomatice. În numeroase situații s-a folosit formula „să aducem pace” pentru
pornirea unui conflict armat sau să „impunem respectarea legii” prin abuzuri juridice. Astfel
de formule manipulative determină o reacție întârziată din partea publicului care nu sesizează
promptitudine situația antinomică și diferențele care există între semantic și faptic.
Antinomiile simple sunt situații aporetice apărute în condițiile în care două acțiuni
opuse se desfășoară în același context. Transferate la nivelul limbajului, acestea se transformă
în două propoziții p și ~p care în conformitate cu principiul noncontradicției nu pot fi ambele
adevărate în același timp și sub același aspect. Aceasta este sursa blocajului minții, iar una
dintre necesități este depășirea lui. Pentru aceasta nivelul de analiză nu trebuie rezumat la
componenta semantică, ci și la nivel sintactic sau practic. Analiza pe diferite nivele poate

Otilia Micloșină, Antinomiile,
www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/curentul_juridic/rcj07/recjurid073_415F.pdf
49
Sorin Popescu, Cătălin Ciora, Victoria Ţăndăreanu, Probleme curente privind folosirea limbajului juridic, în
Buletin de informare legislativă, nr. 3/2007, http://www.clr.ro/eBuletin/3_2007/Buletin_3_2007.pdf, p.6
48
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determina soluții de depășire ale problemelor apărute, pentru că în cazul antinomiilor simple
majoritatea acestora sunt de natură practică.
b) În aceeași direcție a manipulării am urmărit modalitatea în care se sunt utilizate sofismele în
lumea contemporană ca formă de comunicare. În acest context am susținut mai

multe

conferințe cursuri și seminarii în calitatea de invitat dintre care cele mai importante sunt:


29 mai 2017 „Probleme epistemice ridicate de dezbaterea actuală privind ateismul” în
cadrul Conferinței susținute la Universitatea Ovidius din Constanța, în cadrul Cercului de
Istoria si Filosofia Religiilor "Mircea Eliade"



2-5 martie 2017, Iași, „Argumentum ad Hominen de la suport argumentativ la manipulare”,
la Congresul Internațional al Universității „Apollonia” din Iași Pregătim viitorul
promovând excelența.
Chiar dacă în ceea ce privește sofismele a există o literatură de peste 2000 de ani, an

încercat să aducem câteva puncte de originalitate cum ar fi faptul că argumentum ad hominem
poate fi folosit ca sistem argumentativ în condiții rezonabile. De asemenea prin utilizarea
sofismului numit „om de paie” în cadrul argumentării ateiste am introdus ideea unui nou sofism
„Dumnezeu de paie” (Strowgod) construit pentru a-și susține argumentele.
Această linie de cercetare este la început. Ea are un potențial deosebit de dezvoltare
deoarece sofistica este folosită în majoritatea argumentărilor de astăzi începând de la domeniul
științelor exacte până la discursul cotidian. Urmărind aceste linii putem identifica variații ale
sofisticii clasice cât și elemente noi de dezvoltare ale acesteia ca urmare a adaptării la noile
tehnologii și necesități.

I.7. Pragmatică și metafizică. Despre verbul „a fi” 50.
Ideea principală a acestei linii de cercetare pornește de la o analiză pragmatică a rolului
verbului „a fi” în context lingvistic logic și implicațiile metafizice ale utilizării acestuia. Ideea
a fost prezentată la al XXII-lea World Congress of Philosophy „Rethinking Philosophy Today”,
ce s-a desfășurat în perioada 30 iulie – 5 august 2008 la Seoul National University, în Seul
Coreea, sub titlul About Needlessness of the verb „to Be”. Lucrarea a fost publicată în
Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy vol. 15, Philosophy Documentation
Center, 2008. De asemenea articolul a fost publicat și în limba română sub titlul „Despre

Discursul este valabil pentru limbile în care există verbul „a fi”. În cadrul acestora s-a născut şi dezvoltat
metafizica în forma sa clasică.
50
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inutilitatea verbului a fi. Eseu despre unitatea metafizicii”, Symposion, tome 6, nr. 1 (11) 2008,
Editura Academiei Române, pp. 130-135.
Pornind de la modalitatea în care s-a dezvoltat metafizica post-aristotelică având în
centru problematica ființei. Întregul discurs a fost direcționat înspre „a fi”51, folosindu-se de
termeni ca Ființă și Ființare ca totalitate: „Metafizica gândește ființarea ca ființare. Oriunde se
pune întrebarea ce este ființarea, ființarea se află în câmpul vederii.”52 În acest context vom
analiza de conținut capacitatea cuvântului de a proiecta o imagine. Astfel în spatele majorității
cuvintelor există o imagine specifică proiectată de acestea care permite integrarea lor într-un
sistem imagistic complex. Aceste imagini pot fi precise sau vagi în funcție de cum poate fi ea
conturată în relație cu respectivul cuvânt. Pe lângă acesta mai trebuie adăugat faptul că gândirea
umană nu lucrează în mod normal cu imagini simple, ci cu imagini complexe obținute prin
interrelaționări de conținut.
În noul context teoretic considerăm că gândirea este construită prin corelații între
imagini, iar prin descompunere putem identifica imagini corespunzătoare fiecărui cuvânt.
Există o singură excepție: verbul „a fi” nu proiectează la nivelul gândirii nici o imagine, în
contextul tabloului dinamic reprezentat de gândirea noastră el neaducând cu sine nici o un
element nou. Rolul său nu este de a reprezenta un obiect sau un element gândit. Acest lucru îl
observă Aristotel în Analitica primă atunci când încercă să vadă cum se corelează cuvintele în
interiorul unei propoziții: „Căci nici „a fi” și nici „a nu fi” și nici participiul „fiind” nu se
raportează la un lucru, dacă nu li se adaugă ceva; căci ele singure nu indică ceva, ci implică o
legătură, despre care noi nu ne putem forma o idee fără lucrurile legate”53.
În viziunea aristotelică verbul „a fi” nu reprezintă nici un element asta însemnând în
viziunea noastră că nu proiectează nici o imagine în sine. Nu la fel sunt considerate celelalte
verbe. Ele sunt asemănate cu substantivele conținând aceeași cantitate de informație ca și
acestea: „Verbele, în sine și prin sine însăși, sunt nume și au înțelesul acestora (...).”54 Imaginile
celorlalte verbe pot fi descompuse ca imagine a lui „a fi” plus imaginea cuvântului
corespondent: „Toate verbele la care „este” nu se potrivește (de exemplu „se bucură de
sănătate”, „merge”) având același loc, au aceeași semnificație în propoziție, ca și cum s-ar
Chiar dacă din punct de vedere lingvistic în limba greacă relaţia „a fi” – Fiinţă este dificil de identificat datorită
inexistenţei unui infinitiv, în sens modern, bine conturat, totuşi verbul joacă un rol fundamental în construcţia
logică şi cea metafizică. Traducerile ulterioare şi translaţiile verbale care s-au realizat pe baza acestora au rezolvat
o parte importantă a problemelor, infinitivul ocupând un rol de reprezentant al verbului în construcţia lingvistică.
Datorită acestui rol de reprezentant vom folosi în continuare infinitivul.
52
Aristotel Metafizica, 982, Editura Iri, Bucureşti 1996, p. 17.
53
Aristotel, Analitica primă 16 b, in Organon vol. I, Editura Iri, Bucureşti 1997, p. 162.
54
ibidem
51
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adăuga verbul „este”.”55 Acest lucru este cu putință pentru că verbul „a fi” nu are nici o
imagine. De aceea și în cazul în care verbul își îndeplinește rolul de legătură el neaducând nici
un element imagistic nou. Astfel „liniște” și „este liniște” proiectează aceeași imagine fără a
apărea diferențieri majore. La fel este și în cazul „calul este alb” și „acel cal alb”, cele două
imagini având aceleași caracteristici.
Aceste două exemple surprind rolul fundamental pe care logica aristotelică a atribuit-o
lui „a fi”, acela de liant între subiect și predicat. În „Calul este alb”, „este” reprezintă ceea ce
ulterior va purta numele de „copulă”, al treilea termen ce îi leagă pe ceilalți doi. Dezvoltarea
ulterioară a logicii ne arată că relația dintre termeni nu este dată propriu-zis de cel de-al treilea,
în sensul că „este” nu arată modalitatea în care primului termen îi corespunde cel de-al doilea.
În exemplul Calul este alb, apartenența subiectului la predicat, în sensul incluziunii subiectului
„cal” la clasa obiectelor corespunzătoare predicatului „alb” este dată de către modalitatea în
care se comportă un termen singular cu o clasă de obiecte. La fel și in cazul exemplului „calul
nu este alb” care poate fi înlocuit cu „acel cal non alb”. Exemple de acest gen pot fi dezvoltate
pornind de la tipul de relație subiect predicat care este determinat de cele patru sau șase clase
de propoziții56. În toate aceste cazuri verbul „a fi” despre care se spune că joacă rolul de copulă
nu are nici o funcție fundamentală în poziționarea subiectului față de predicat ci această
poziționare este realizată existenta sau nu a negației și de cuantori („toți”, „unii”, „nici unul”
etc.).
Ulterior prin dezvoltarea logicii importanța lui „a fi” se diminuează, acesta fiind înlocuit
treptat cu operatorii logici sau cu cuantificatori, în principal cel existențial. Noile funcții care
aparent păstrează legătura cu „a fi” de fapt se depărtează de aceasta verbul rămânând doar un
surogat lingvistic pentru formalizări mult mai complexe.
După această succintă analiză există tendința de a considera că nu există nici un motiv
de natură pragmatică de a accepta verbul „a fi” ca pe un element necesar în construcția
lingvistică. Dimpotrivă prin importanța pe care o au subiectivările (Ființă, Ființare) sale în
construcția metafizică „a fi” ar putea fi răul cel mai mare pentru un limbaj coerent57. Motivul
principal pentru care putem face această afirmație este că pornind de la faptul că „a fi” cuvântul
fără o proiecție de imagine, ambiguitatea substantivărilor sale este maximă. A găsi sfera

55

Ibidem 20 a, pp. 178-179
Ne referim aici la propozițiile dezvoltate de logica aristotelică şi anume universal-pozitive, universal-negative,
particular-pozitive şi particular-negative la care se pot adăuga propozițiile individual-negative sau individualpozitive, ce au un statut special putând fi asimilate universalelor.
57
Aici ne referim la demersurile realizate de neo-pozitivism (Witgenstein, Quine) critica privind incoerenţele
limbajului filosofic, în special cel metafizic şi de în identificare unui limbaj coerent.
56
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termenului Ființă sau Ființare este imposibil, iar construcția sa de tip catafatic în care înțelesul
acestora se apropie de „întregul existenței” este o eroare. Singurul demers coerent din acest
punct de vedere este unul apofatic, prin care Ființa, pornind de la „a fi” este reprezentată de
lipsa oricărei imagini, oricăror determinări. iar acest lucru nu ar face decât să determine o
ambiguitate și mai mare a limbajului metafizic.
Verbul „a fi” nu proiectează nici o imagine pentru că cel ce a creat limba nu este
existențial, parte integrantă din ea. El se află dincolo de creația sa fără să lase o imagine ci doar
o amprentă simbolică. El nu se poate regăsi într-o singură imagine și nici într-un cumul al
acestora, căci imaginile trăiesc doar prin și în sine. Astfel creatorul este doar dincolo de acestea
și neaflat printre acestea decât prin semnul care le leagă: „a fi”. Astfel dincolo de lipsa unei
utilități în sensul pragmatic al termenului verbul „a fi” se regăsește în limbaj dintr-o necesitate
metafizică reprezentând ceea ce nu poate avea imagine, adică reprezentarea unui alt univers,
cel al creatorului, în creație.
Prin acest rol fundamental „a fi” primește proiectează trei dintre atribute de bază ale
creatorului: statutul existențial, temporalitatea și dreptul de a judecata și atribui existență.
Statul existențial subliniază relația dintre creator și creație în sensul în care limba există
în măsura în care utilizatorul, creatorul există. Prin acest atribut fundamental faptul de a spune
„calul este” însemnă de a preciza că acesta a fost integrat într-o lume a creatorului. Prin aceasta
se permite integrarea în creator a creației sale și arată cum aceasta nu poate fi decât în el.
Temporalitatea care este un atribut al tuturor verbelor, timpul fiind preluat fiind de acestea prin
corelarea neexplicită a numelor cu „a fi”. Prin temporalitate se arată ordonarea istorică în
creator a lucrurilor comunicate. Timpul verbelor subliniază nu doar faptul că respectivele
cuvinte au o realitate efemeră de moment ci și o perpetuare a lor, și implicit o coerență
interioară prin folosirea în corespondențe temporale diferite. Creatorul nu doar a folosit un
termen, dar el este valabil și pentru situații anterioare sau viitoare în corelație cu aceleași
„realități”. Dreptul de a judecata și atribui existență este dat de relația cu negația astfel încât „a
fi” și „a nu fi” integrează în mod pozitiv negativ în sine creația lingvistică. Cele trei atribute
ale creatorului se regăsesc în modul în care verbul „a fi” este folosit în limbaj rămânând
singurul semn al Creatorului în interiorul său.
Considerăm că acest proiect este doar în fază incipientă dar că are un mare potențial de
dezvoltare, motiv pentru care îl considerăm ca fiind una dintre direcțiile principale de cercetare
pe viitor.
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I.8. Varia. Prezentări științifice și articole ca răspuns la problemele
actuale ale dezvoltării umane.
Păstrând componenta de cercetare în relație cu necesitățile polisului și cu actualitatea,
am realizat mai multe intervenții academice prin comunicări științifice și articole publicate.
Acesta pot fi grupate generic în intervenții privind educația și cele de filosofie politică și
economică.
În ceea ce privește componenta pedagogică și de cercetare am participat la mai multe
conferințe:


17-20 iunie 2015, Baia Mare, Etica cercetării – problematică și abordare științifică la
Școala de vară Constante și reconfigurări în problematica etică a comunicării, Academia
Română – Filiala Iași și Centrul de Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică – Cluj Napoca.



15-18 November, 2012, Iași, Philosophy for Children, Whim or Necessity? în cadrul
International Conference „Professional Development of Teachers from Kindergarten and
Primary School” Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Academia Română – Filiala Iași.



20 octombrie 2011, Iași, The Importance of the „Sources of Inspiration" to Develop a
System of Thought. Francis Bacon from Compilation to “Source of Inspiration”, Zilele
Universității „Al. I. Cuza” Iași.



19 noiembrie 2009, Chișinău, Filosofia astăzi, moft sau necesitate?, Conferința organizată
cu ocazia „Zilelor filosofiei”.



25-27 mai 2006, Oradea, Metafizica și influența sa în educația contemporană,
Universitatea Oradea, Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare
internațională, Modern și postmodern în științele educației.

De asemenea ultima conferință a fost publicată: „Metafizica și influența sa în educația
contemporană”, Analele Universității din Oradea, Fascicula Departamentului pentru Pregătirea
și Perfecționarea Personalului Didactic, seria Psihologie și Psihopedagogie specială –
Pedagogie – Metodică, Tom X, 2006, Editura Universității din Oradea, pp. 594-601.
În cadrul acestor prezentări am urmărit dezvoltarea unei linii de analiză care pornește
de la rolul general al filosofiei în influența evoluției paideice a fiecărei persoane. Uitarea acestui
rol sărăcește educația eliminând un instrument puternic care ajută la dezvoltarea gândirii critice
și analitice cât și la formarea de viziuni ample, generale supra problemelor actuale.
Cea de-a doua linie de cercetare a fost urmată în continuu păstrându-mă în contact cu
viața de zi de zi, conform principiilor intervenției active a intelectualului în viața publică,
utilizând instrumentele academice și intelectuale pe care le are. Principalele conferințe au fost:
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27-29 iunie 2017, Iași, Nowadays Nationalism and the Historical Maps of Europe în cadrul
Seminarului Intenațional „What is New in the New Nationalism” organizat de Institute for
the Study of Values and Spirituality (ISVS) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.



30 iunie-1 iulie, Iași, The meaning of historical artefacts for nowadays life.
Case study Cucuteni-Trypillian culture în cadrul Seminarului Intenațional Artifacts in
Intercultural Encounters organzat de Center of The Council for Research in Values and
Philosophy, Washington D.C. (RVP) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.



23-24 februarie 2017, Chișinău, Dificultăți de definire ale „clasei de mijloc”, Conferință
Științifică Internațională „Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii
clasei de mijloc”, Universitatea de Stat din Republica Moldova.



4 noiembrie 2010, Iași, Mutații interne ale mentalităților în spiritul adaptării la
globalizare, Conferința Zilele Institutului de cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității
Apollonia din Iași.



21-22 septembrie 2007, Iași, Consecințele «strategiei» privind relațiile României cu
Republica Moldova, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași, Zilele
academice ieșene.



12 mai 2006, Iași, Inerții marxiste în primul deceniu al politicii post comuniste sesiunea
științifică „Mit și realitate în politica postcomunistă în contextul extinderii Uniunii
Europene” Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași.
În cadrul acestei linii de cercetare am utilizat instrumentele pe care mi le-a oferit

educația în domeniul filosofiei și logicii pentru a identifica soluții la probleme ale gândirii
politice și de dezvoltare socială. Toate acestea au fost susținute de studiul literaturii de
specialitate astfel încât să se poată susține o viziune fundamentată profesional și cu un grad de
ridicat de analiză sau generalizare.
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Partea a II-a. Realizări profesionale și academice.
II.1. Formarea profesională
În perioada 1993-1997 am urmat cursurile Facultății de Filosofie, specializarea
Filosofie, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am susținut licența în domeniul de
Filosofie iunie 1997.
În anul universitar 1998-1999 am urmat cursurile modulului de studii aprofundate
Teorii ale comunicării și filosofie analitică din cadrul Facultății de Filosofie a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Finalizarea studiilor s-a realizat prin susținerea tezei de
disertație în sesiunea iunie 1999.
În perioada 2000-2005 an urmat studiile doctorale în cadrul aceleași universități în
domeniul Filosofie. În 06.01.2005 am susținut public teza de doctorat cu titlul „Cenzura
imaginarului științific în secolul al XVII-lea” obținând titlul de Doctor în Filosofie prin OM
3956/25.04.2005.
După finalizarea studiilor mi-am urmat activitatea în conformitate cu principiile
educației continue, urmând cursuri de formare și perfecționare în fiecare context. Astfel în
perioada 1998-2002 cât am fost profesor de științe socio-umane, am urmat cursuri de formare
de profil cum ar fi: Formare examinatori, Modalități de realizare a activității de consiliere și
orientare, Management și finanțare (stagiu de formare pentru directori educativi). În
septembrie 1999 am obținut Definitivatul în învățământ.
După anul 2002 când am devenit cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări
Economice și sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române formarea continuă
a evoluat spre alte direcții ea concentrându-se înspre activitatea de cercetare. În acest moment
dezvoltarea personală prin participarea la conferințe, simpozioane, workshop-uri dezbateri
academice a devenit prioritară. Am mai urmat și cursuri de formare continuă cum ar fi cele de
Managementul proiectelor și Formator.
Studiile au constituit fundamentul pentru dezvoltarea personală în filosofie, logică,
argumentare, epistemologie și toate direcțiile adiacente acestora. De asemenea, educația
exhaustivă pe care am primit-o în perioada studiilor de licență și masterale au fost baza pentru
dezvoltarea unei viziuni interdisciplinare, holiste care într-un spirit aristotelic, adaptat la
necesitățile secolului al XXI-lea, permite cunoașterea a cât mai multe lucruri generale ca bază
pentru aprofundarea a celor particulare. Pornind de la acest principiu consider că dinamismul
gândirii este a foarte important pentru a face față la transformările acestui secol, în condițiile
51

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN

unor fundamente solide de gândire critică și autocunoaștere. Acesta este punctul de pornire pe
care doresc să-l utilizez drept bază pentru intervenția în educația și formarea unei noi generații,
indiferent de disciplinele predate.
Nu trebuie uitată nici componenta managerială pe care am dezvoltat-o prin cursuri de
formare, prin pregătire teoretică și aplicare în practică. Aceasta este o componentă ce îmi
permite coordonarea de echipe de cercetare și educarea tinerei generații în spirit antreprenorial
și de dezvoltare personală.

II.2. Activitatea didactică
Încă din 1997, după finalizarea studiilor de licență am început activitatea didactică,
având calitatea de profesor de științe socio-umane în cadrul Grupului Școlar „Radu
Cernătescu”, Iași unde am predat Logică, Filosofie și Psihologie. Din 1998 până în 2002 am
continuat activitatea în calitate de profesor de științe socio-umane la Liceul Teoretic „Ion
Neculce”, Târgu Frumos, unde am predat Logică, Filosofie, Economie, Sociologie, Psihologie
la clasele IX-XII și Cultură civică la clasa a VIII-a.
Între 2003 și 2008 am colaborat cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, unde în calitate de asistent am susținut
seminariile la Managementul clasei de elevi și Psihologia educației.
Din 2009 am început colaborarea cu Universitatea „Apollonia” din Iași în calitate de
Lector asociat unde am susținut cursurile și seminariile pentru Introducere în comunicare,
Introducere în logică și argumentare, Metodologia cercetării în științele socio-umane,
Leadership și managementul proiectelor etc. Din 2010, după ocuparea postului de
Conferențiar, mi-am focalizat activitatea spre discipline cum ar fi Tehnici de argumentare și
strategii de persuasiune, Manipularea opiniei publice, Tehnici de prezentare orală, Discurs
public: Tehnici și strategii.
În anii universitari 2012-2013 și 2013-2014 din calitatea de colaborator al Facultății de
Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” Iași am predat Managementul proiectelor culturale și
Managementul resurselor umane.
Toate aceste discipline pe care le-am predat m-au ajutat să îmi construiesc o imagine
amplă asupra filosofiei în general cât și a domeniilor conexe cu focalizare înspre
Epistemologie, Gnoseologie, Logică, Filosofia științei, dar și spre discipline conexe cum ar fi
Științele comunicării, Strategii de argumentare și persuasiune, metodologiile de cercetare și
componentele aplicative ale acestora.
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II.3. Managementul cercetării și dezvoltarea de proiecte
Încă din anul 2000, în perioada în care eram profesor de științe socio-umane în cadrul Liceului
„Ion Neculce” Târgu Frumos am primit printre sarcini didactice și coordonarea de departamentului
de managementul proiectelor din cadrul instituției, care abia se înființa. Principalele responsabilități
erau identificarea de surse de finanțare, coordonarea scrierii și implementării de proiecte. A fost o
perioadă de ucenicie în care am învățat cum să identifici sursele de finanțare, cum să analizezi
cerințele finanțatorului și legislația și să adaptezi ideea la acestea cu să completezi și să depui o cerere
de finanțare. După 2003 am participat la elaborarea și implementarea mai multor proiecte cu surse de
finanțare diverse ocazie cu care m-am confruntat și adaptat la rigorile acestora.
Primul proiect pe care l-am coordonat a fost un Grant al Academie Române finanțat în anul
2007 cu tema: Reconsiderarea problematicii adevărului sub impactul noilor teorii privind unitatea
științei. A fost un proiect de cercetare de mici dimensiuni ale cărui rezultate obținute de către echipa
de patru persoane care a făcut parte din el pot fi considerate o reușită: opt articole, peste zece
conferințe, achiziționarea celor strict necesare pentru implementarea proiectului: un laptop, o
imprimantă, consumabile. Rezultatele au fost apreciate în mod pozitiv de către finanțator motiv
pentru care în anul 2008 a fost finanțată o continuare a acestui proiect. În acest an rezultatele au fost
asemănătoare anului 2007, la care s-a mai adăugat pregătirea unui volum colectiv: Dan Sîmbotin
(coord.), Unitatea științei între noutate și tradiție, Editura Academiei, 2011
Aceste experiențe sunt cele care m-au pregătit pentru următoarele proiecte care au fost de
mari dimensiuni. În anul 2009 a fost lansată în cadrul POSDRU linia de proiecte strategice dedicată
burselor postdoctorale. În aceste condiții am inițiat, coordonat scrierea și depus proiectul Societatea
bazată pe cunoaștere – cercetări dezbateri perspective, ID: POSDRU/89/1.5/S/56815. Proiectul de
aproximativ optsprezece milioane lei a fost aprobat, iar activitatea a început din aprilie 2010. În cadrul
acestui proiect am continuat și activitatea de implementare făcând parte din managementul
proiectului în calitate de asistent manager, având principalul rol executiv. În cele 36 de luni de
implementare am mai îndeplinit și funcțiile de tutore bursieri și coordonator activitate științifică.
Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea doctorilor, absolvenți după anul 1999,
specializați în filosofie, științe sociale și umaniste sau științe exacte (care doresc sa abordeze teme de
cercetare, specifice filosofiei științei, epistemologiei și metodologiei), pentru a urma o cariera în
cercetare prin îndrumare, finanțare și promovare într-un cadru instituțional modern, adaptat cerințelor
europene privind cercetarea. Îndrumarea tinerilor cercetători urmărea efecte pe termen mediu și lung
prin înalt-calificarea resurselor umane care, prin promovare adecvată, își vor putea disemina
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rezultatele muncii lor integrându-se în mediul cercetării europene aflat în strânsă legătură cu
necesitățile societății actuale. Acest obiectiv general putea fi atins doar prin dezvoltarea unui cadru
instituțional adecvat care sa faciliteze accesul la informație de ultima actualitate, promovarea
rezultatelor și implementarea acestora. Constituirea cadrului instituțional modern a amplificat
beneficiile proiectului pe termen mediu și lung prin facilitarea accesului la informații și la rezultatele
cercetării a specialiștilor cât și a publicului larg.
Adiacente obiectivului general au fost urmărite și următoarele obiective specifice:
1. Realizarea unui centru de cercetări inter-disciplinare de impact național și internațional în
cadrul căruia bursierii să găsească un mediu modern, european, propice cercetării și formării ca
cercetători. În cadrul centrului ei pot avea acces la informație (cărți, baze de date), consiliere și
formare.
2. Susținerea cercetătorilor la început de carieră și formarea unei echipe de cercetare
interdisciplinară capabilă să facă față cerințelor unei cercetări moderne, europene.
3. Îmbunătățirea accesului la informații prin sistematizarea bazei de date existente (cărți,
reviste, baze de date) și extinderea acesteia. Crearea unui centru (biblioteca) deschis tuturor celor
interesați de cercetarea din domeniu.
4. Consolidarea colaborărilor internaționale cu scopul realizării schimbului de experiență, a
importului de know-how, a realizării unei convergente tematice cu cercetarea științifică europeană
din domeniu și a promovării internaționale a proiectului și instituțiilor.
5. Promovarea și implementarea eficientă a rezultatelor cercetării din domeniu, atât la nivel
intern cât și internațional, prin organizarea de conferințe internaționale, participarea la conferințe
internaționale, publicarea de cărți în limba romana și limbi de circulație internațională, publicarea de
articole în reviste românești și străine, realizarea unei reviste la nivelul celor internaționale acreditate
și consolidarea legăturilor cu necesitățile actuale ale spațiului epistemic.
Principalele activități ale proiectului au fost:


Realizarea unui sistem integrat privind baza documentară existentă și a noilor achiziții. Biblioteca
Academiei Române – Filiala Iași deține un număr de peste 420000 volume fără a avea un soft
integrat care să faciliteze accesul la carte. De aceea, în cadrul proiectului s-a realizat o rețea
informatică și s-a achiziționat unui soft care să faciliteze accesul la cărți.



Achiziția de carte și reviste pentru atingerea obiectivelor proiectului. Prin aceasta accesul la
informația recentă a fost o prioritate. S-au achiziționat peste 1000 de volume cu literatură de
specialitate actuală în limba româna și engleză.



Stabilirea de parteneriate transnaționale cu scopul de a realiza schimburi de experiență, o
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convergență a problematicii cercetării în domeniu si dezvoltarea unei infrastructuri care să ajute
la integrarea europeana și globală a cercetării proiectului. Au fost semnate cinci acorduri noi și
stabilite parteneriate cu peste 20 de instituții universitare sau de cercetare din străinătate.


Activitatea de cercetare și de formare a bursierilor care s-au constituit în echipe de cercetare și
tutoriale. S-au organizat workshop-uri de prezentare a temelor de cercetare, evaluative prin care
se urmărea evoluția cercetării individuale, de prezentare a etapelor de implementare a proiectului
și de formare cu temele: „Problemele cercetării europene - tematică, convergență, finanțare;
„Politici actuale privind cercetarea românească și europeană”; „Reforme ale cercetării românești
– soluții reale la problemele actuale”. Activitatea de cercetare individuală s-a desfășurat în bune
condiții care au participat la conferințe naționale și internaționale, stagii de pregătire în
străinătate, scrierea de articole și studii.



Organizarea a șase conferințe internaționale la sediul solicitantului și partenerului.



Publicitate, informare și diseminarea rezultatelor cercetării prin realizarea unei pagini web în
cadrul căreia a fost promovat proiectul, realizarea de materiale promoționale (broșuri, afișe,
pixuri, agende etc.) pentru proiect si distribuirea acestora, promovarea proiectului in mass-media;
realizarea unei baze de date cu rezultatele cercetării; publicarea a 28 volume (individuale și
colective); realizarea unei reviste de epistemologie conform standardelor internaționale în
domeniu.
Grupul țintă urmărit în cadrul acestui proiect a fost alcătuit din 70 de cercetători post doctorali

care au fost sprijiniți. Indicatorii ce trebuiau atinși au fost următorii:
Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare post doctorală

260

Număr de lucrări științifice publicate – cercetare post -doctorală

240

Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităților – cercetare post doctorală

30

Parteneri transnaționali implicați în proiect – programe doctorale/cercetare post
doctorală

5

Stagiu pregătire în străinătate - luni

240

Cărți publicate

28

Revistă științifică trimestrială

1

Pagină Web de prezentare proiect si rezultate

1

Conferințe internaționale

6

Work-shop-uri

10

Toate obiectivele au fost îndeplinite, grupul țintă atins, iar indicatorii au fost depășiți. Astfel
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cu un suport material consistent activitatea de cercetare a fost remarcabilă fiind publicate 620 de
lucrări științifice și 860 de lucrări științifice prezentate depășind de apropae trei ori indicatorii propuși
inițial.
După finalizarea acestui prim proiect în aprilie 2013 a urmat o perioadă de aproximativ un
an în care nu s-au mai lansat proiecte POSDRU. Cu toate acestea a fost anunțată în repetate rânduri
lansarea liniei de finanțare 6.3., „Egalitatea de șanse”. Am considerat că mediul academic și
Academiei Română are nevoie de un astfel de proiect, motiv pentru care am pregătit depunerea
proiectului Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din
România, ID: POSDRU/144/6.3/S/127928. Depus în luna iulie 2013, contractul a fost semnat în mai
2014. Timp de două luni am îndeplinit rolul de manager de proiect dar, deoarece în același timp a fost
aprobat și un alt proiect în care aveam aceeași funcție am renunțat la coordonarea acestuia preluând
funcția de coordonator grup țintă. Proiectul s-a finalizat în decembrie 2015.
Obiectivul general al proiectului a fost: Creșterea oportunităților de angajare și acces la
construirea unei cariere profesionale, în perioada 2013-2015, pentru 550 de femei cu studii
universitare sau postuniversitare care doresc sa profeseze in învățământul superior și cercetare în
Romania.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. Creșterea nivelului de competență în accesarea pieței muncii în perioada 2013-2015, pentru
dezvoltarea unei cariere pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care
doresc să profeseze în învățământul superior și cercetare în România.
2. Creșterea gradului de informare asupra oportunităților de ocupare și dezvoltare a carierei
profesionale în perioada 2013-2015 pentru 550 de femei cu studii universitare sau
postuniversitare care doresc sa profeseze în învățământul superior și cercetare în România.
3. Creșterea gradului de acces la programe de dezvoltare și suport în carieră în perioada 2013-2015
pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în
învățământul superior și cercetare în România.
4. Creșterea nivelului de conștientizare pentru cel puțin 60 de experți sau operatori mass-media sau
personal al autorităților publice centrale și locale, asupra problematicii egalității de șanse pentru
femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învățământul superior
și cercetare în România.
5. Dezvoltarea componentei de cercetare a problematicii egalității de șanse în dezvoltarea
profesională a femeilor cu studii universitare sau postuniversitare pentru consolidarea principiului
accesului egal pentru toți pe piața muncii în societatea românească.
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Obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung la nivel național
aducând o contribuție semnificativă la recomandările din Rezoluția Parlamentului European privind
femeile și știința, prin reducerea ratei reduse, comparativ cu bărbații, a femeilor cu studii superioare,
care au acces la dezvoltarea unei cariere universitare sau de cercetare, în urma creării și aplicării unui
model inovator și eficient de program integrat de suport in cariera, model perfecționat în urma
participării partenerilor în alte proiecte anterioare POSDRU în cadrul DMI 1.5, unde au fost observate
problemele cu care se confrunta femeile doctorande sau participante la programe postdoctorale, sub
aspectul evoluției lor profesionale.
Beneficiile pentru grupul țintă ce au derivat din implementarea proiectului au constat în:


Realizarea unui traseu profesional stabil, bazat pe evaluare aptitudinală, pentru a cărui
implementare femeile beneficiare dispun și de asistenta directă și suport în cadrul proiectului.
Prin atingerea obiectivelor specifice enunțate ale proiectului, beneficiarii fiind mai bine pregătiți
nu doar în sensul de noi competențe și abilități în urma programelor de formare, dar mai ales mai
bine pregătiți sub aspectul nivelului de percepere a responsabilității lor personale in dezvoltarea
carierei.



Creșterea gradului de informare a femeilor beneficiare asupra evoluției pieței muncii,
oportunităților de ocupare și dezvoltare a carierei antreprenoriale și traseului profesional,
concomitent cu suport direct pentru demararea unor afaceri și asistența antreprenorială în cadrul
proiectului.



Demararea a trei afaceri pentru femeile beneficiare și acces la programele de suport pentru
demararea unei afaceri.
Principalele activități ale proiectului au fost:



Amenajarea, dotarea și mentenanța a cinci centre de asistență în carieră pentru femei cu studii
universitare și postuniversitare Astfel au fost amenajate: un centru de cercetare pentru problemele
de gen (la sediul solicitantului), un centru de formare și asistență în carieră pentru femei cu studii
superioare (la sediul partenerului 1), amenajarea a două săli pentru cursuri și două birouri pentru
implementare, consiliere și asistența în carieră (la partener 2 și 3).



Consiliere și asistență directă pentru ocupare fiind oferită consiliere pentru: selectarea
programelor de formare la care vor participa în cadrul proiectului; identificarea traseului
profesional; inițierea de proiecte, concomitent cu asistența directă pentru implementarea unui
proiect sau deschiderea unei afaceri. A fost organizat un concurs de antreprenoriat constând în
realizarea si prezentarea de proiecte. Trei beneficiari, femei, au primit premii cu care au putut săși înceapă o afacere.
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Activități de formare profesională acreditate ANC conform OG129/2000: operator prelucrare
validare date (OPVD); competente antreprenoriale; competențe sociale și civice; competențe de
comunicare într-o limbă străină. Fiecare beneficiar au urmat un program de formare și de
calificare sau de competențe.



Servicii de informare si suport privind îmbunătățirea imaginii individuale realizate pentru
informarea beneficiarilor privind potențialul de dezvoltare a carierei în cercetare și universitară
la nivel național și în UE, prin: sesiuni de informare lunare, in care au fost prezentate
oportunitățile de carieră, cerințe ale angajatorilor și alte informații relevante privind piața muncii
în cercetare și domeniul universitar; distribuirea de materiale de informare privind oportunitățile
de studiu și cercetare, relevante, elaborate de instituții și autorități la nivel județean, național și
european; sesiuni de informare individuala la cerere a beneficiarilor, privind oportunități în
carieră; realizarea unui newsletter lunar transmis on-line spre beneficiari. Beneficiarii au primit
informații și recomandări scrise pentru participarea la burse sau târguri de locuri de munca, vor
benefica de suport și consiliere privind îmbunătățirea propriei imagini, elaborarea de documente
personale, identificarea și transmiterea de posibilități de promovare a imaginii și suport tehnic.



Cercetarea în domeniul egalității de șanse pornind de la problema discriminării de orice tip,
punându-se accentul pe discriminarea de gen și nu numai în mediul academic și universitar. S-a
realizat un centru interdisciplinar dedicat studiilor privind egalitatea de șanse în cadrul căruia se
va realiza activitatea de cercetare s-a finalizat cu publicarea unui volum dedicat acestei probleme.
S-a organizat o conferință dedicată problemelor discriminării organizată la sediul solicitantului și
un workshop unde au fost prezentate rezultatele activității de cercetare. In cadrul acestei activități
a fost organizat un concurs de lucrări științifice pentru beneficiari femei unde zece dintre acestea
au primit un premiu pe care l-au utilizat pentru dezvoltarea profesională.
Grupul țintă a fost alcătuit din: experți mass-media – 20, femei – 550; operatori mass-media

– 20; personal al autorităților publice centrale și locale – 20.
Indicatorii pot fi sintetizați astfel:
Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare

495

Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii

550

Număr de evenimente de comunicare și promovare - acces pe piața muncii

3

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei - acces pe
piața muncii

3

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare

95

Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesională care au

95
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obținut certificat (%)

Ponderea femeilor asistate în dezvoltarea carierei care au avansat în carieră*(%)

20

Ponderea femeilor asistate în inițierea unei afaceri care au demarat o activitate
independentă (%)
Număr de participanți la instruire certificați - acces pe piața muncii

1
550

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au avansat în carieră
după un an – femei - acces pe piața muncii

20

Toate obiectivele au fost atinse indicatorii respectați și activitățile desfășurate în bune condiții.
Chiar dacă activitatea de cercetare a fost o componentă secundară iar rezultatele nu au făcut parte
dintre indicatori, acestea nu pot fi trecute cu vederea:
a. Articole / Studii publicate: 32 de lucrări științifice publicate;
b. Prezentări conferințe: 41 lucrări științifice prezentate;
c. Volume publicate: 2;
d. Conferințe organizate: 2 și o secțiune în cadrul unei conferințe internaționale.
În același timp cu elaborarea proiectului Promovarea egalității de șanse în cariera
universitară și academică pentru femeile din România, ID: POSDRU/144/6.3/S/127928, am mai
coordonat scrierea în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” a Filialei
Iași a academiei Române a unui nou proiect: Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea
cunoașterii

prin

burse

doctorale

și

postdoctorale

(IDSRC

–

doc

postdoc),

ID:

POSDRU/159/1.5/S/133675. Acesta, având un buget de aproximativ 13 milioane lei a fost aprobat
în aprilie 2014. Din calitate de Manager de proiect am coordonat implementarea până în Decembrie
2015.
Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea a 84 de doctoranzi și 56 de doctori
(absolvenți în ultimii cinci ani) specializați în filozofie, științe sociale și umaniste (antropologie,
bioetica, economie, litere, psihologie și științe ale educației, politologie și relații internaționale,
sociologie, studii culturale, științele cogniției, științe ale comunicării, științe istorice, științe juridice
etc.) pentru a urma și dezvolta o cariera performantă în cercetare. Au fost sprijiniți, de asemenea, și
doctoranzii și doctorii (absolvenți după 2010) specializați în științe tehnice și exacte care abordează
și din perspectivă filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de
cercetare. Proiectul s-a adresat doctoranzilor și doctorilor (absolvenți după) care doresc să
investigheze teme interdisciplinare de cercetare, de actualitate științifica și importanță socială
specifice.
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Proiectul a fost fundamentat pe intenția de a răspunde uneia dintre necesitățile actuale
presante ale societății românești, în contextul dezideratului sprijinirii dezvoltării umane și creșterii
economice bazate pe cunoaștere: constituirea unei resurse umane înalt-calificate și performanțe în
cercetarea fundamentală, aplicativă și de dezvoltare, pregătită să răspundă exigentelor pieței cercetării
și capabilă să-și disemineze rezultatele muncii în mediul academic sau/și economic european și
internațional. Implementarea acestui proiect a avut drept rezultat crearea, dezvoltarea și consolidarea
unor rețele flexibile de cercetare și perfecționare, adaptate cerințelor europene și focalizate pe teme
de cercetare cu un grad mare de aplicabilitate în domenii diverse ale cunoașterii sau ale practicii
sociale, în strânsă legătură cu imperativul dezvoltării competitive a cercetării științifice și cu
necesitățile societale actuale.
Pentru a putea realiza cercetare performantă a fost necesară crearea de condiții favorabile prin
dezvoltarea unui cadru academic și instituțional stimulant, facilitarea accesului la cunoaștere,
dezvoltarea unui sistem care să favorizeze colaborarea dintre cercetători prin constituirea de echipe
tematice de cercetare și aplicarea unor mecanisme eficiente de diseminare a rezultatelor cercetării. În
consecință au trebuit îndeplinite și următoarelor obiective specifice:
OS 1. Constituirea unui cadru academic și instituțional stimulant și adecvat cercetării
interdisciplinare. Bursierii vor fi încurajați să-și desfășoare investigațiile științifice în cadrul
unor echipe interdisciplinare de cercetare. Constituite în urma unei selecții riguroase, bazate pe
criterii obiective, echipele vor reuni dinamismul și experiența a patru nivele de experiența în
cercetare. Toți beneficiarii proiectului vor fi susținuți financiar prin oferirea de burse lunare și
prin finanțarea activităților științifice pe care le vor întreprinde (stagii de documentare,
participări la conferințe naționale și internaționale, publicarea de volume etc.).
OS 2. Instruirea și formarea bursierilor în spiritul exigentelor moderne ale cercetării și
al dezideratelor specifice strategiilor europene de dezvoltare. Toți bursierii vor beneficia de
programe intensive de training, consiliere și coordonare (conferințe și școli de vară pe
domeniile și temele lor de interes, workshop-uri pe teme precum egalitatea de șanse,
dezvoltarea durabilă, managementul cercetării, managementul de proiecte etc.).
OS 3. Facilitarea accesului la cunoaștere și informație integrate și de dată recentă, prin
sistematizarea și extinderea bazelor de date existente (cărți, reviste electronice) și prin
organizarea și dezvoltarea unui centru de informare și documentare (biblioteca) deschis tuturor
beneficiarilor și specialiștilor în domeniile de cercetare specifice proiectului. Bursierilor le-a
fost facilitat accesul la centrele europene de informare, documentare sau/și formare și pregătire
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profesională (prin finanțarea unor stagii de documentare, a participărilor la conferințe sau școli
de vară din spațiul academic european etc.).
OS 4. Susținerea colaborărilor inter-instituționale la nivel național și internațional, cu
scopul realizării schimbului de experiență, al importului de know-how, al realizării unor
convergențe tematice cu cercetarea științifică europeană și al promovării internaționale a
proiectului și a instituțiilor care îl vor desfășura.
OS 5. Susținerea tinerilor cercetători în construirea sau/și îmbunătățirea imaginii
profesionale și în promovarea/diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor lor, atât la nivel
național cât și la nivel internațional. În acest sens, au fost organizate conferințe internaționale,
au fost susținute participările la conferințe internaționale, a fost stimulată publicarea de cărți,
publicarea de articole în reviste românești sau străine recunoscute și apreciate de comunitatea
academică internațională, au fost finanțate și promovate la nivel internațional două reviste
indexate în BDI etc.
Principalele activități ale proiectului au fost:


Activitatea de cercetare și de formare a bursierilor gândită ca o componenta fundamentala
a activității de sprijinire a programelor doctorale și postdoctorale de cercetare concretizată
în dezvoltarea a 14 de grupe de cercetare interdisciplinară, formate din câte 12 persoane,
având teme de cercetare actuale, de interes general, cu impact la nivel național și european.
Aceste grupe vor asigura colaborarea între nivelele de studiu (doctorand an I, doctorand an
II și III, cercetător postdoctoral și cercetător cu experiența de peste 9 ani). Fiecare dintre
cele 14 grupe a elaborat o strategie de cercetare proprie.



A fost de asemenea organizat un workshop-ului inițial în cadrul căruia s-a stabilit planul de
activitate pentru fiecare grupă în parte. Un rol forate important în cadrul proiectului l-a avut
activitatea de cercetare individuală care s-a realizat în interiorul fiecărei grupe de către
doctoranzi, postdoctoranzi și mentori / tutori, lucrările celor din urmă având rol de
catalizator la temei și de model. Au fost prezentate minimum două lucrări științifice la
conferințe naționale și internaționale de către fiecare cercetător. În cadrul lucrărilor
publicate au fost publicate minimum un articol într-o revistă indexată BDI pentru fiecare
doctorand și două articole pentru cercetătorii postdoctorali.



Organizarea de activități formative a fost o altă componentă importată a activității de
cercetare. Au fost organizate: câte un workshop formativ sau școală de vară pentru fiecare
grup de lucru (temele, invitații și programul au fost propuse de către grupul de cercetare și
aprobate de către managementul proiectului); două workshop-uri formative / sesiuni de
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formare cu întreg grupul de cercetare, pe teme privind egalitatea de șanse și dezvoltarea
durabilă; cursuri de formare privind managementul cercetării și managementul de proiecte.


De asemenea, activitatea de cercetare a fost evaluată pe parcurs prin analiza unui raport
lunar de activitate, realizat de către membrii grupului țintă și validat de către mentori/tutori,
și un workshop de raportare a activității în cadrul grupului de cercetare la fiecare cinci luni.
La sfârșitul activității fiecare bursier a realizat un raport de cercetare validat de către
consiliul Facultății în cadrul Universității sau al Biroului științific al Solicitantului.



Dezvoltarea și elaborarea unui sistem modern de studiu prin diversificarea soluțiilor de
pregătire și cercetare prin dezvoltarea și implementarea instrumentelor și soluțiilor software
pentru cercetarea doctorală și post-doctorala; dezvoltarea fondului de carte și reviste prin
achiziții și prin facilitarea accesului la bibliotecă.



Crearea și dezvoltarea de rețele parteneriale și schimbul de know-how științific și de bune
practici academice, de cercetare și implementare de proiecte, cu scopul de a realiza o
convergență a problematicii cercetării în domeniu și de a dezvolta o infrastructură care să
ajute la diseminarea și integrarea europeană și globala a cercetărilor din cadrul proiectului.
Organizarea unei conferințe internaționale la sediul Solicitantului care s-a desfășurat pe
parcursul a patru zile.



Publicitatea, informarea și diseminarea rezultatelor cercetării s-a făcut prin: realizarea,
actualizarea și menținerea unei pagini web prin intermediul căreia să fie promovat
proiectul; realizarea de materiale promoționale (broșuri, afișe, pixuri, agende etc.) pentru
proiect și distribuirea acestora; promovarea proiectului in mass-media (s-au organizat trei
conferințe de presă, participări la emisiuni televizate; apariții în presa scrisă); s-a realizat o
bază de date cu rezultatele cercetării; s-au publicat douăzeci de volume (individuale si
colective); au fost susținute și dezvoltate două reviste (una de epistemologie și una de științe
socio-umane).
Și în cadrul acestui proiect realizările au fost deosebite: grupul țintă al proiectului a fost

de 84 de doctoranzi și 56 de doctori (absolvenți după 2010). În consecință indicatorii de output
au fost 84 de doctoranzi sprijiniți financiar (realizați 86) și 56 de cercetători asistați financiar cercetare post doctorală (realizați 56). Sprijinul financiar acordat s-a concretizat într-un număr
de 1070 luni de burse doctorale si 840 luni de bursa postdoctorala.
Indicatorii de rezultat, obiectivele și activitățile specifice ale proiectului se vor
materializa într-un număr de 36 de doctoranzi care au obținut titlul de doctor – programe
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doctorale în timpul proiectului, o pondere de 42%. S-au realizat și 140 de rapoarte de cercetare
validate de consiliile universităților – cercetare post doctorală.
Din punct de vedere științific am avut ca indicatori 126 de lucrări științifice prezentate
– programe doctorale, 112 lucrări științifice prezentate – cercetare post doctorală, un total pe
indicatori de 238 de lucrări științifice prezentate, iar ca rezultat acestea au fost 479 peste dublul
indicatorului. Indicatorii privind lucrările științifice publicate au fost 84 lucrări științifice
publicate - programe doctorale și 112 lucrări științifice publicate – cercetare post – doctoral, în
total de 196 de lucrări științifice publicate, iar ca realizare finală 372 de lucrări aproape dublu
față de cât s-a preconizat.
A fost creată infrastructura necesară proiectului astfel: 8 birouri de consiliere și
implementare – la Solicitant si fiecare dintre parteneri, patru săli de workshop pentru întâlnirile
echipelor de cercetare, trei săli de conferințe aflate la Solicitant pentru întâlnirile echipelor de
cercetare și desfășurarea de conferințe, amenajarea unei sala de lectura pusă la dispoziție de
Solicitant.
S-au constituit 14 grupe de cercetare în cadrul cărora s-au desfășurat 14 școli de vara
sau workshop-uri formative pe domeniile și temele de interes științific ale bursierilor plus teri
având teme egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, managementul cercetării și a proiector.
La acesta s-au mai adăugat 28 de workshop-uri de evaluare periodice.
S-a actualizat sistemul informatic integrat pentru baza de documentare, prin intermediul
căruia au fost centralizate informații despre aproximativ 420000 volume. In același timp, prin
finanțarea obținută în cadrul proiectului au fost achiziționate peste 200 volume.
In ceea ce privește susținerea tinerilor cercetători în construirea și îmbunătățirea imaginii
profesionale și în promovarea/diseminarea eficienta a rezultatelor cercetărilor lor s-a
concretizat prin finanțarea și promovarea la nivel internațional a doua reviste indexate in BDI,
publicarea a 20 de volume (individuale sau colective) la o editura de prestigiu din România
(minimum calificativ B la evaluarea CNCS pentru majoritatea domeniilor științifice de interes
in cadrul proiectului și prin organizarea unei conferințe internaționale la sediul Solicitantului
(A 5). Conferința a reunit peste 150 de participanți, dintre care minimum peste douăzeci au fost
specialiști recunoscuți și apreciați din străinătate.
In baza acestor rezultate, considerăm ca proiectul a reușit să îndeplinească obiectivul său
general și pe cele specifice să-și atingă și depășească indicatorii fiind un proiect de mare succes
care a avut și rolul de a constitui o stare de emergență la nivelul Solicitantului și a instituțiilor
partenere.
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II.4. Promovarea și dezvoltarea domeniului Filosofie
Chiar dacă pornim de la faptul că o persoană cu acțiuni singulare poate modifica cu
dificultate mentalul general, consider că în aceste vremuri grele pentru filosofie este necesar ca
fiecare dintre noi să participe, pe cât îi stă în putință, la promovarea domeniului, atât în mediul
academic cât și în cel cotidian. De aceea, dincolo de activitatea științifică, de vizibilitatea
academică națională și internațională, una obligațiile specialistului în filosofie este de a
participa la organizarea vieții academice și întoarcerea înspre cetate cu scopul de a arăta
utilitatea filosofiei. Ținând cont de aceste cerințe vom analiza implicarea în dezvoltarea
domeniului de la nivel academic la cel social.
a) Reviste
Unul dintre primele demersuri din acest punct de vedere a fost în 2003 când alături de
un grup de tineri cercetători coordonați de acad. Teodor Dima am făcut demersurile pentru a
lansa o nouă revistă multidisciplinară dedicată științelor socio-umane. Scopul acestei reviste,
după cum reiese și din numele său Symposion, a fost de a crea o platformă de exprimare
academică în cadrul căreia să se permită o dezbatere științifică reală, intra- și inter-disciplinară
în domeniile: filosofiei, psihologiei, politologiei, pedagogiei, sociologiei, istoriei, filologiei,
dar și economiei. Cu suportul Academiei Române – București această revistă a fost integrată
în sistemul literaturii științifice a Academiei Române.
Evoluția revistei a fost dinamică. A început ca o revistă bianuală, având drept limbă
predominantă de publicare limba română, respectând principiul evaluării articolelor înaintea
publicării (peer-review) și a existenței unui rezumat în limba engleză care să însoțească fiecare
articol. Deschiderea revistei spre o mai multe domenii (au fost publicate articole de estetică,
filosofia artei, epistemologie și filosofia științei, logică, etică, hermeneutică, retorică, istoria
filosofiei, metafizică, metafilosofie, filosofia religiei, filosofia minții și științele cogniției,
istorie și studii culturale, comunicare și studii media, economie, drept, psihologie, sociologie,
pedagogie și științele educației și științe politice), statutul său cât și dinamismul dezbaterii
academice au făcut din Symposion într-un timp scurt o revistă importantă în domeniu.
Revista a cunoscut mai multe transformări, a fost introdusă în baze de date
internaționale (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, NewJour, SCIPIO, WorldCat), i-a fost
schimbată imaginea de câteva ori (coperta, aranjarea în pagină, caracterele în care a fost editată
etc.) și-a îmbunătățit board-ul dar cea mai importantă modificare a fost realizată în 2014 când
a apărut noul Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences.
64

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN

Noul format al revistei a publicat articole inter- și intra- disciplinare din domeniile filosofie,
științe sociale și politice, doar în engleză și franceză. Revista și-a extins board-ul, a urmărit
creșterea vizibilității internaționale intrând în noi baze de date internaționale de impact
(CiteFactor, DOAJ, EBSCO Discover, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, ERIH
PLUS, Google Scholar, Index Copernicus International, Philosophical journals on the web,
PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER,

PhilPapers, ProQuest Summon, Scipio.

Scientific Publishing & Information Online, SCOPUS, Ulrichsweb Periodicals Directory,
Universia, WorldCat) și a păstrat ideea de peer-review, fiind atenți la rigoarea acestuia. A fost
publicată în format tipărit, dar și on-line, fiind o revistă deschisă în ceea ce privește publicarea
(neexistând taxă pentru aceasta) cât și accesul la informație (open acces) articolele regăsinduse on-line în integralitate.
Participarea la dezvoltarea revistei a urmărit istoria acesteia. Încă de la al doilea număr,
din 2003, am fost prins în colectivul de redacție în calitate de redactor. În 2014, revista a fost
integrată în proiectul Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin
burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc), ID: POSDRU/159/1.5/S/133675, de
unde a fost finanțată până în 2015. Este perioada în care am ocupat alături de alți doi colegi
funcția de redactor șef al revistei. După 2016 nu am mai făcut parte din board-ul revistei
aceasta apărând doar on-line, de două ori pe an mai și noiembrie.
Un al doilea demers academic important a fost apariția revistei Logos & Episteme.
Motivația pentru apariția acestei revista a fost diferită de cea pentru Symposion. Dacă prima
revistă a fost considerată ca platformă de dezbatere interdisciplinară de largă circulație
academică, cea de-a doua a pornit de la ambiția de a demonstra că este posibil ca în România,
în condițiile unei bune finanțări, să se publice o revistă de specialitate, pe un domeniu
particular, de bună calitate, concurență pentru revistele de prestigiu de la nivel internațional.
Această ocazie s-a ivit în momentul în care am depus în 2009 proiectul Societatea bazată pe
cunoaștere – cercetări dezbateri perspective, ID: POSDRU/89/1.5/S/56815. Finanțarea
revistei a fost trecută în proiect, precum și obiectivul pe care îl doream să-l atingem prin aceasta
și, anume, diseminarea rezultatelor cercetării și creșterea vizibilității internaționale.
Logos & Episteme a fost înființată ca o revistă trimestrială, focalizată pe domeniul
epistemologiei cuprinzând studii de teoria cunoașterii, metodologie și etica științei, logică,
metafilosofie, epistemologie morală, a artei, a religiei socială sau politică, filosofia și istoria
științei, sociologia cunoașterii și științelor cogniției. Lucrările publicate au fost de înaltă ținută
academică permițând atingerea obiectivelor urmărite de revistă. Aceasta a fost introdusă în
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nouăsprezece baze de date internaționale cum ar fi: Centro de Filosofia das Ciências da
Universidade de Lisboa / Center for Philosophy of Science of the University of Lisbon;
Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishing; Elektronische Zeitschriftenbibliothek
EZB (Electronic Journals Library); Index Copernicus International; International Directory of
Philosophy (Philosophy Documentation Center); The Philosopher's Index; Philpapers;
RensSearch; Ulrichsweb; WorldCat.
Încă de la începutul revistei am făcut parte din board-ul acesteia în calitate de redactor
șef. În 2014 s-a schimbat sursa de finanțare, revista fiind integrată în proiectul Inovare și
dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale
(IDSRC – doc postdoc), ID: POSDRU/159/1.5/S/133675. În această perioadă revista a fost
introduse și în alte baze de date importante cum ar fi DOAJ (Directory of Open Access
Journals), ERIH PLUS, Google Scholar și SCOPUS. Din această sursă revista a fost finanțată
până în 2015. După 2016 s-a realizat un rebranding al revistei, finalizându-se finanțarea pe
proiecte, aceasta apărând doar on-line. După aceasta nu am mai făcut parte din colectivul de
redacție al revistei.
O altă experiență editorială am avut împreună cu International Journal of
Communication Research revistă susținută de către Universitatea „Apollonia” din Iași
împreună cu Academia Oamenilor de Știință, unde fac parte din echipa de redacție în calitate
de Deputy editor. Revista este multidisciplinară pornind dinspre științele comunicării dar fiind
deschisă și spre lucrări de filologie, filosofie, jurnalism, studii culturale și artă. Revista face
parte din Baze de date internaționale cum ar fi EBSCO Publishing, ProQuest, DOAJ, Index
Copernicus International, Global Impact Factor. Revista este una dintre puținele de Științe ale
comunicării din țară și apare în mod regulat on-line și tipărită.
Considerând că pentru dezvoltarea științei este necesară existența nu doar a revistelor
de înalt nivel academic, dar și de reviste de ucenicie și de opinie academică la care să aibă
acces pentru a publica pe lângă cercetători și cadre didactice universitare și tineri și foarte tineri
cercetători, cadre didactice din mediul preuniversitar și chiar elevi talentați. Acesta este motivul
pentru care în anul 2015 am acceptat fără nicio reticență să fiu redactor șef a revistei Columna
a cărui inițiator a fost academicianul Gleb Drăgan. Revista își desfășoară activitatea din 2012,
apărând odată pe an sub egida Diviziei de Istoria Științei a CRIFST (Comitetul Român de
Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii), cu sprijinul Asociației cultural-științifice „Dimitrie
Ghika – Comănești”. Această revistă acoperă două necesități culturale și științifice ce au fost
odată cu goana după baze de date internaționale: ucenicia în cercetare și necesitatea unor reviste
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a căror principal scop este de a oferit o platformă pentru libertatea de opinie în mediul cultural
și al cercetării.
La cele descris până acum mai trebuie punctat și faptul că am făcut sau fac parte din
board-ul științific al mai multor reviste științifice dintre care cele mai importante sunt: Noema
(revistă a CRIFST), Al-Mukhatabat (Tunisia).
b. Organizarea de conferințe
În apropierea anului 2010 consideram că organizarea de conferințe internaționale în
România, în domeniul filosofiei este un deziderat greu de atins datorită resurselor limitate de
care dispuneam la acea vreme. Cu toate acestea a existat o primă tentativă de a organiza un
simpozion internațional de mici dimensiuni în 2008, având drept temă centrală Probleme
actuale privind unitatea științei. Simpozionul s-a desfășurat în bune condiții dat participarea
internațională a fost foarte redusă: un invitat.
Lucrurile s-au schimbat odată cu identificarea de resurse financiare, iar în proiectul
Societatea

bazată

pe

cunoaștere

–

cercetări

dezbateri

perspective,

ID:

POSDRU/89/1.5/S/56815 a fost prevăzută finanțarea a nu mai puțin de șase conferințe în trei
ani, trei la Iași la Academia Română-Filiala Iași și trei la partenerul din proiect, Universitatea
de Nord Baia Mare transformat în Centrul Universitar de Nord Baia Mare al Universității
Tehnice din Cluj Napoca. Prima conferință din acest ciclu a fost organizată la Iași între 6 și 9
Octombrie 2010 cu tema The Limits of the Knowledge Society. A fost prima conferință
organizată în Iași în domeniul Filosofie cu peste o sută de participanți, peste 20% dintre aceștia
fiind din străinătate. Conferința a fost un real succes deschizând drumul pentru un ciclu de
conferințe remarcabile.
Au urmat două conferințe la Baia Mare: Knowledge and Action între 9-12 Decembrie
2010 și Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society, 27-30 Octombrie
2011. Ulterior au mai fost organizate încă două Conferințe la Iași, Rethinking Politics for the
Knowledge Society, 30 Noiembrie - 4 Decembrie 2011 și Unity and Diversity in Knowledge
Society între 27-30 Septembrie 2012, încheind ciclul celor șase cu o Conferință la Baia Mare,
Experience and Explanation in Knowledge Society” în perioada 14-17 Februarie 2013. Toate
aceste conferințe au fost excepționale, cel mai mare număr de participanți fiind de peste 140
de persoane, iar invitații au avut prelegeri impresionante. Enumerăm câteva nume de invitați
din străinătate pentru a sublinia relevanța acestor conferințe: Susan Haack, Paul Humphreys,
Rahman Shahid, John Symons, Gian Luigi Falchi, Jeffrey Andrew Barash, Emmanuele
Vimercati, John Farina, Andrew Fieldsend, Krystian Szadkonski, Umair Khalid Khan, Nicolas
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Clerbout, Marie-Helene Gorisse, Robert G. Brice. În calitate de Asistent Manager al proiectului
am supervizat întreaga desfășurare a acestora fiind coordonatorul acestora din punct de vedere
tehnic și științific. Bineînțeles că organizarea acestor evenimente a necesitat colaborarea
strânsă cu board-ul fiecărei conferințe, care s-a implicat total pentru buna desfășurare a
acestora.
În cadrul proiectului Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii
prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc), ID: POSDRU/159/1.5/S/133675
a fost organizat o singură conferință majoră Humanities and Social Sciences Today. Classical
and Contemporary Issues”, în perioada 7-10 Mai 2015 la Iași. Conferința a fost de mari
dimensiuni participând în total peste 150 de invitați cu prelegeri de o deosebită consistență
științifică. Pe lângă această Conferință în cadrul proiectului au mai fost organizate 14
workshop-uri sau școli de vară, fiecare pe domeniul și având tema specifică unei grup de
cercetare. În calitate de Manager de proiect am coordonat buna desfășurare a tuturor acestor
activități.
De asemenea, începând din anul 2010 în fiecare an la Universitatea „Apollonia” din
Iași se organizează câte două conferințe anual, una în cadrul Institutului Academician „Ioan
Hăulică” în luna octombrie și una la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie organizată
cu ocazia Zilelor Universității „Apollonia”. Conferința organizată în cadrul institutului de
cercetări are o secțiune dedicată științelor comunicării fiind o secțiune la care participau în
medie treizeci de participanți din România și Republica Moldova. Începând cu 2014 conferința
a fost integrată în cadrul „Zilelor Academice Ieșene”.
Pe de altă parte, Congresul Universității „Apollonia” din Iași este un congres
internațional de mari dimensiuni ce se desfășoară anual. Din 2013 congresul și-a desfășurat
activitatea sub titlul motto: Pregătim viitorul promovând excelența. În cadrul acestuia au existat
în fiecare an cel puțin două secțiuni dedicate științelor socio-umane la care au participat în
medie peste șaptezeci persoane, inclusiv invitați din străinătate. Am participat în mod activ la
organizarea acestor conferințe, făcând parte din board, încă din 2011, putând contabiliza nouă
până în prezent.
Pe lângă aceste conferințe enunțate anterior, pe care le consider cele mai importante,
am colaborat și am făcut parte din board-ul mai multor Conferințe și Simpozioane
internaționale cum ar fi: International Conference Professional Development of Teachers
from Kindergarten and Primary School 15-18 Noiembrie 2012, Iași-România; International
Conference

INTER-RELIGIOUS

AND

INTER-CULTURAL
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PLURALISTIC WORLD Philosophical and Theological Perspectives, 1-2 Iunie, 2016
Constanța (Romania); International Conference and Seminar KNOWLEDGE, REALITY,
TRANSCENDENCE A Dialogue between East and West 31 Octombrie - 6 Noiembrie 2016
Constanța, Sinaia, Vatra-Dornei (Romania); International Conference „Religion in a
Secular Society. Challenges and Perspectives”, June 19-20, 2017 Constanta, Romania.
c. Susținerea de prelegeri și conferințe de popularizare a filosofiei și științei
Considerând că este foarte important pentru dezvoltarea științei construcția unei laturi
de popularizare a acesteia am participat, de fiecare dată când am avut ocazia, la evenimente
specifice: conferințe, lansări de carte, simpozioane, workshop-uri, școli de vară etc. O scurtă
trecere în revistă a câtorva dintre acestea vor arăta diversitatea de intervenții și deschiderea spre
orice fel de comunicare pozitivă în medii variate.
Am susținut la Iași în 29 aprilie 2012, un curs de formare cu tema Sofistica, o arta a
manipulării in spațiul discursului public, organizat la British Council de către asociația
Empower.
În 12 decembrie 2014 am participat la workshop-ul organizat în cadrul The Interplay
between the Political and the Cultural in Globalization, iar în 23.06 și 28.06.2015 la
workshop-urile organizate în cadrul școlii internaționale de vară Științele cogniției – abordare
interdisciplinară ce s-au desfășurat în cadrul Filialei Iași a Academiei Române. În același an
am susținut lucrările: „Adevărul ca dimensiune teleologică a cunoașterii” din cadrul
workshop-ul Meaning and Truth organizat de către Facultatea de Filosofie a Universității
București în 16 Ianuarie și „Etica cercetării – problematică și abordare științifică” în cadrul
școlii de vară Constante și reconfigurări în problematica etică a comunicării organizat de
Centrul Universitar de Nord Baia Mare a Universității Tehnice din Cluj între 17 și 20 iunie.
În 6 martie 2015 am participat la activitățile organizate cu ocazia împlinirii a 125 de
ani de la înființarea școlii din Asău (județul Bacău) unde am susținut o prelegere despre
educația în secolul al XXI-lea. În 4-5 august în anii 2015 și 2016 am participat la zilele orașului
Comănești unde alături de Fundația „Dimitrie Ghika” a fost organizată o sesiune de
comunicări. Am prezentat lucrările „România și specificul educației în secolul al XXI-lea” și
„Imaginația în știința secolului al XX-lea”.
Tot în 2016 la întâlnirea din luna mai a ASTRA, Despărțământul „Mihail
Kogălniceanu” Iași am susținut prelegerea „Academia Română și ASTRA. Colaborare pentru
cultură și știință românească de peste 150 de ani” iar în 2017, 28 iulie, în cadrul Școlii de Vară
organizată de către același despărțământ am prezentat un curs cu tema „Limitele comunicării”.
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Ajungând la anul 2017 am mai putea puncta: prezentarea din 17 mai, „Limba română
și comunicarea interculturală. Importanța cercetării în limba română” în cadrul mesei rotunde
Intercultural Encounter trough Language organizată de RVP (Center of the Council for
Research in Values and Philosophy, Washington D.C.) în colaborare cu Institutul „Gheorghe
Zane” a Academie Române – Filiala Iași și CRIFST – Fiiala Iași; conferința din 29 mai
„Probleme epistemice ridicate de dezbaterea actuală privind ateismul” prezentată în cadrul
Cercului de Istoria și Filosofia Religiilor „Mircea Eliade” a Universității „Ovidius” din
Constanța; prezentarea din 27 iunie 2017 „Nowadays Nationalism and the Historical Maps of
Europe” în cadrul Seminarului Intenațional What is New in the New Nationalism organizat de
Institute for the Study of Values and Spirituality (ISVS) și Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iași; prezentarea din 30 iunie „The meaning of historical artefacts for nowadays life.
Case study Cucuteni-Trypillian culture” în cadrul Seminarului Intenațional Artifacts in
Intercultural Encounters organizat de Center of The Council for Research in Values and
Philosophy, Washington D.C. (RVP) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
Participarea în toate contextele la astfel de activități a ajutat la dezvoltarea domeniului,
integrând teme de actualitate și dezvoltându-le într-un demers de popularizare a gândirii critice
și analitice.
d. Alte instrumente de dezvoltare a domeniului
În contextul revoluției informației digitale, a dezvoltării fără precedent a formelor
specifice mass-media audiovizuale și pierderilor de popularitate suferite de „Galaxia
Gutenberg” ne-am direcționat atenția și spre forme specifice de dezvoltare ale domeniului. În
primul rând am acordat interviuri și am participat la emisiuni TV ori de câte ori am fost invitat,
urmărind promovarea domeniului, la modul general, cât și a evenimentelor la care am
participat. Astfel, în repetate rânduri, am acordat interviuri și am participat în calitate de invitat
la emisiuni din Iași, Chișinău sau Baia Mare.
De asemenea, consider că, una dintre activitățile cele mai importante în acest domeniu
a fost ciclul de emisiuni „Moștenitorii lui Socrate” pe care l-am realizat la televiziunea
„Apollonia TV”, post de televiziune regional. Gândite ca un dialog cu un invitat din domeniul
filosofie și nu numai emisiunile trebuiau să redea structura unui simpozion susținut în doi în
care procesul maeutic să se desfășoare în mod natural, iar ideile să fie relevate și în același timp
să nu ridice dificultăți pentru telespectator. Consider că cele treizeci de emisiuni pe care le-am
realizat în calitate de producător și gazdă au fost un succes, surprinzând starea filosofiei astăzi,
modul în care aceasta se dezvoltă și relația cu alte domenii apropiate. Invitații au fost de marcă
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și voi enumera doar câteva teme pentru a se crea un tablou real. Ultima emisiune înregistrată a
fost cu John Symons, Profesor la Kansas University a fost despre „Postumanism și
transumanism”. Anterior a fost realizată o emisiune cu John Farina, Profesor la Universitate
„George Manson”, Washington despre rolul filosofiei în societate, și o alta cu Jove Jim S.
Aguas, Profesor la University of Santo Tomas, Filipine cu o temă asemănătoare cuprinzând și
aspecte legate de specificul filosofiei din Filipine. Merită amintite și emisiunile cu Acad.
Teodor Dima care ne-a prezentat situația logici astăzi și ce simbolizează Petre Botezatu pentru
logica ieșeană și românească, Dan Chițoiu, Profesor de filosofie la Universitatea „Al. I. Cuza”
cu care am dialogat despre specificul filosofiei românești, Nicu Gavriluță, Profesor de
sociologie la Universitatea „Al. I. Cuza” care ne-a inițiat în lumea ezoterică a tradițiilor de
iarnă, Antonio Patraș, Profesor de literatură română la Universitatea „Al. I. Cuza”, într-o
emisiune despre Mihai Eminescu. Toate emisiunile au reprezentat un act de cultură și le
consider ca realizări deosebite.
O parte importantă a promovării filosofiei consider că este și participarea la activitățile
asociațiilor științifice din domeniu. Am făcut parte din ASPFL (Association des Sociétés de
Philosophie de Langue Française), ramura din România, participând la conferințele organizate
de aceasta în Budapesta și Tunis, Société de Philosophie des Sciences, participând la Conferința
din Geneva. Sunt membru activ al CRIFST (Comitetul Român de Istorie și Filosofie al Științei
și Tehnicii) având și funcția de vicepreședinte al Filialei Iași și al RVP (Center of The Council
for Research in Values and Philosophy) asociație tip network dezvoltată de un grup de profesori
de la Manson University, Washington D.C.
Există încă multe aspecte privind participarea la dezvoltarea domeniului pe care trebuie
să le îmbunătățesc și care se constituie în obiective de viitor.

II.5. Abilități și competențe
Datorită pregătirii profesionale, a posturilor și funcțiilor ocupate am dezvoltat abilități
și competențe variate constituind diverse linii de dezvoltare a personalității. În primul rând prin
specializarea pe care am urmat-o am reușit să-mi dezvolt abilități de gândire critică și analitică,
posibilități de interpretare a textelor noi, documentare, organizare și arhivare de document.
Toate acestea combinate au permis dezvoltarea componentei de cercetare, dar ele constituie și
un sprijin real pentru alte activități cum ar fi cele de organizatorice și de management,
completarea de documente sau dezvoltarea de proiecte.
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O altă componentă importantă constă în dezvoltarea continuă a abilităților de
comunicare urmărind creșterea competențelor specifice pe mai multe planuri. Am dezvoltat
competențele didactice prin predare de cursuri în domenii variate cum ar fi Introducere în
comunicare, Introducere în logică și argumentare, Metodologia cercetării în științele socioumane, Leadership și managementul proiectelor, Tehnici de argumentare și strategii de
persuasiune, Manipularea opiniei publice, Tehnici de prezentare orală, Discurs public:
Tehnici și strategii, Managementul proiectelor culturale și Managementul resurselor umane.
La aceste cursuri am susținut și seminarii, la care s-au adăugat și seminariile de Managementul
clasei de elevi și Psihologia educației în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului
Didactic din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași
Pentru studenții Universității Tehnice care au urmat cursurile Departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic am fost și îndrumător al activității practice. În aceste condiții
mi-am dezvoltat competențele de mentor și îndrumător. Această latură am dezvoltat-o în
continuare în relație cu studenții de la Facultatea de Științe ale Comunicării a Universității
„Apollonia” din Iași sau ai Facultății de Filosofie a Universității „Al. I Cuza” Iași. Aceste
competențe mi-au oferit suport în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaștere –
cercetări dezbateri perspective, în calitate de tutore bursieri, a proiectului Edu tehnic Forma
plus, POSDRU/19/1.3/G/33739 în calitate de consilier carieră didactică pentru învățământul
superior și a proiectului Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică
pentru femeile din România, ID: POSDRU/144/6.3/S/127928, unde în calitate de responsabil
grup țintă am oferit ședințe de consiliere.
O altă componentă a competențelor comunicaționale constă în capacitatea de a susține
prelegeri publice. Acestea s-au dezvoltat complementar cu cele didactice prin susținerea de
prelegeri științifice, peste 70, în limbile română, engleză și franceză. Tot în relație cu aceste
competențe pot preciza că am susținut prelegeri în calitate de invitat, deschideri oficiale, cursuri
festive, în multe situații cu peste 100 persoane.
În ceea ce privește comunicarea în televiziune, din calitate de manager de proiect am
susținut mai multe conferințe de presă, am participat în calitate de invitat la mai multe emisiuni
televizate, am acordat interviuri. De asemenea am realizat la televiziunea „Apollonia TV”
ciclul de emisiuni „Moștenitorii lui Socrate”.
. O altă componentă importată este constituită din competențele manageriale și
organizatorice pe care le-am dezvoltat încă din 2000 când în cadrul Liceului „Ion Neculce”
Târgul Frumos am ocupat funcția de Consilier cu probleme educative (funcție de director
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adjunct). În această calitate am coordonat activitățile educative din cadrul instituției, formale
și non-formale. În anii 2007-2008 am coordonat echipa unui Grant al Academiei Române cu o
echipă alcătuită din patru persoane. În intervalul 2010-2013 am făcut avut funcția de asistent
manager al Proiectului POSDRU 56815 „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri,
perspective” unde am coordonat activitățile tehnico-științifice având o echipă de peste 20
angajați și 95 de bursieri post-doctorat. În intervalul 2014-2015 am avut funcția de Manager al
Proiectului POSDRU 133675

„Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea

cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, unde am coordonat
activitățile a 35 angajați și 140 de bursieri doctoranzi și post-doctorat. Între 2012-2017 am
deținut funcția de Decan a Facultății de Științe ale Comunicării a Universității Apollonia din
Iași unde am coordonat o echipă de 30-40 persoane, cadre didactice și personal auxiliar.

73

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN

Partea a III-a. Planul de dezvoltare a carierei
III.1. Planul de dezvoltare a activității științifice
Deoarece activitatea de îndrumare a tinerilor cercetători este în principal o activitate
mentorat și de cercetare voi începe prezentarea planului de dezvoltare al carierei tot cu
activitatea de cercetare. Activitatea de cercetare va focalizată pe domeniul filosofie, urmărind
subdomeniile epistemologie și logică. În aceste direcții voi urmări teme variate cu deschideri
și înspre istoria și filosofia științei, teoria cunoașterii, metodologia și etica științei, logici
aplicate, metafilosofie, epistemologie morală, a artei, a religiei, socială sau politică, științele
cogniției, științele comunicării și argumentare. Pe termen lung și foarte lung acestea sunt liniile
între care se va desfășura activitate de cercetare.
Pe termen mediu vom urmări finalizarea activității de cercetare în cadrul temelor deja
începute, cu accent pe ultimele trei teme: Problema adevărului, Logici neclasice, erori logice
și de argumentare din perspectiva manipulării și Pragmatică și metafizică. Despre verbul „a
fi”. Aceste teme au un potențial foarte mare de dezvoltare, fiind de actualitate, în conformitate
cu dezbaterile din mediul academic internațional și cu necesitățile celui românesc. Acest lucru
nu însemnă că primele trei teme (Imaginarul ca fenomen epistemic, Evoluția științei și filosofiei
la începutul modernității, Unitatea științei între realitate și ideal) nu vor mai fi abordate. În
măsura în care apar elemente noi sau idei originale aceste direcții de cercetare vor fi continuate,
cu un grad mai ridicat de profunzime.
a) Problema adevărului
Această direcție de cercetare a început cu integrarea problematici adevărului în
dezbaterea internațională. Abordările realizate se află în plin proces de elaborare și pregătire
pentru publicare. Urmărim trei direcții principale: în primul rând cea dezvoltată de Petre
Botezatu în anii ‘80 ai secolului trecut care a încercat o unificare a teoriilor adevărului. Chiar
dacă el nu declară în mod explicit acest lucru, prin introducerea dimensiunilor adevărului
reușește să adune într-o perspectivă unitară majoritatea teoriilor din epocă. Cercetarea noastră
încearcă să identifice cea mai bună soluție nereducționistă de unificare a teoriilor în condițiile
dezvoltării epistemologiei din ultimele trei decenii.
Cea de-a doua direcție urmărește componenta istorică a percepției adevărului și
impactul acestuia asupra modului în care a fost organizată știința. Am pornit de la problema
adevărului unic ce a fost dezbătută în perioada medievală, a efectelor de unificare a
modalităților de cunoaștere cu urmări în deciziile ce au privit relația dintre teologie și știință în
Renaștere și la începutul modernității. În secolul XII-lea (1160) Averroes propune într-o
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dezbatere secundară în spațiul filosofiei arabe că ar trebui să existe două modalități de a privi
adevărul: adevărul revelat, indubitabil, acceptat ca atare și cel contingent de care ne putem
îndoi chiar dacă apare ca descriere în cărțile sfinte. Această ideea a fost preluată în dezbaterea
filosofico-teologică occidentală din secolul al XIII-lea și alături de alte probleme ridicate de
averroism în spațiul creștin a determinat concluzii radicale care au influențat întreaga evoluție
a științei pe o perioadă de cel puțin cinci secole. În cercetarea noastră a identificat contextul
original, dezbaterea în spațiul european și parte a consecințelor, continuând urmărirea efectelor
și a deviațiilor epistemice până în contemporaneitate.
Cea de-a treia direcție pornește de la definirea adevărului din perspectiva teoriei
corespondenței în care structura lingvistică utilizată pentru a reda „realitatea” trebuie să fie în
corelație cu acea „realitate”. Tematica este foarte importantă, pentru că, indiferent de
încercările de separare teoretică a cunoașterii de realitate, rămâne ca punct reper al relației
dintre ontologie și epistemologie. Bineînțeles că dezvoltarea acestei perspective a început cu
textul lui Aristotel din Metafizica, urmat de intrare în modernitate prin Tarski (1944),
Lukasiewicz (1913), Reichenbach (1948), Mario Bunge (1974), Karl Popper (1968), Paul
Horwich (2010) etc.
Toate aceste perspective nu ne-au oferit soluții viabile în ceea ce privește corespondența
cu realitatea (indiferent din perspectiva în care este privită aceasta), ci dimpotrivă au ridicat și
mai multe probleme pe care vom încerca să le semnalăm și să le rezolvăm, pe cât ne permit
instrumentele deținute. Una dintre analize va fi focalizată pe problema adevărului științific,
care, odată cu dezvoltarea fizicii teoretice, aduce din ce în ce mai multe semne de întrebare în
prim plan. O soluție identificată pe care dorim să o dezvoltăm pornește de la o nouă dimensiune
a adevărului, cea teleologică, care surprinde aspecte ale intenționalității în elaborarea teoretică
sau analitică. Pornind de aici se poate dezvolta un nou tip de logică modală, care nu este
focalizată pe timp ca în cazul logici temporale sau pe credință ca în cazul logicii doxatice.
Aceasta va fi un punct al viitoarelor cercetări pentru a dezvolta și integra noul tip de logică.
Considerăm că cercetările care țin de problema adevărului și implicit de teoriile
generale ale cunoașterii deschid și o altă perspectivă de analiză, pe care o vom aprofunda de
asemenea, problema realității. Relația dintre epistemologie (gnoseologie) și ontologie este
strânsă neputând studia una fără cealaltă, lucru dovedit de altfel de teoriile corespondenței
privind adevărul.
Mai trebuie să precizăm faptul că cercetările privind problematica adevărului nu se pot
opri doar la cele câteva direcții enunțate. Termenul „adevăr” este utilizat în mod abuziv într-o
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multitudine de contexte, se dezvoltă teorii pornind de la o proastă înțelegere a sensului, se trag
concluzii strategice într-o incompletă cunoaștere a semnificației sale (actuale sau istorice). De
aceea este obligația specialistului în epistemologie să fie atent la toate aceste aspecte, să le
clarifice ori de câte ori are ocazia și să integreze, dezvoltând pe cât poate o corectă analiză a
realităților.
b) Logici actuale, erori logice și de argumentare din perspectiva manipulării
Logica a avut în ultimii treizeci de ani o dezvoltare exponențială derivând din trunchiul
său mai multe direcții prin care s-a dorit aproprierea științei de realitatea concretă (din punct
de vedere lingvistic, sociologic sau ontologic). În același timp, în țara noastră care a avut școli
importante de logică, această știință pierde teren, rămânând din ce în ce mai puțini specialiști
care să ajute la menținerea ei la nivel internațional. Logica a pierdut din orele ce erau predate
la nivel universitar (sunt facultăți de filosofie în cadrul cărora se predă un singur semestru de
Introducere în logică sau Logică generală) și spre deosebire de anii 2000, nu mai există
programe de Masterat în cadrul cărora să se predea sistematic această disciplină. Este o mare
necesitate la nivel național ca această știință să se dezvolte. Specialiștii din domeniu trebuie să
preia direcții pe care să le dezvolte și să-și asume participarea cu idei noi. Potențial genetic
există, deoarece acest lucru este garantat nu numai de faptul că există matematicieni și
informaticieni români de excepție în toate colțurile lumii, dar și unul dintre cei mai renumiți
logicieni din lume este tot de origine română, Gabriel Sandu.
Acestea sunt câteva motive pentru care cred că una dintre direcțiile cele mai
importante pe care le voi dezvolta pe viitor este cea a logicii. Începuturile acestei direcții de
cercetare sunt inspirate de modalitatea în care elemente particulare ale logici clasice pot fi
aplicate în două direcții. În prima am pornit de la problema antinomiilor și modalitatea în
care acestea pot fi identificate în situații particulare contigente. Cea de-a doua a urmărit
problema sofismelor pornind de la dezvoltarea teoretică și terminând cu modalitatea utilizării
acestora în discursul public. Aceste idei au fost prezentate într-o serie de conferințe și
reprezintă doar faza incipientă a cercetării.
în primul rând voi continua să urmăresc cele două direcții descrise anterior și să
surprind în continuare aspectele particulare în care sunt încălcate reguli, legi, principii ale
logicii în scopuri de manipulare. Astfel voi dezvolta componenta de argumentare și construcția
de demonstrații riguroase. În aceeași măsură aprofundând logicele modale (deontice,
epistemice, doxatice etc.) voi urmări contexte precise și probleme actuale în care să intervenim.
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În concluzie, în continuare voi dezvolta elementele care aparțin fundamentării
epistemice și logice ale comunicării interumane identificând structuri și posibilități de
eficientizare ale acesteia. Combinând noile teorii ale logicii modale și ale limbajului natural,
dar și teoriile actuale ale fundamentării epistemice voi continua cu dezvoltarea domeniilor din
această perspectivă. Ca obiectiv principal pentru componenta didactică este construcția de
cursuri pentru a reuși transferul unor discipline cu un grad înalt de complexitate și abstractizare
la nivelul de studiu licență, master sau doctorat și dezvoltarea capacităților de înțelegere a
fenomenului și transferul informației în acțiuni cotidiene specifice analizei și gândirii critice.
c) Pragmatică și metafizică. Despre verbul „a fi”
Ideea pe care am prezentat-o la al XXII-lea World Congress of Philosophy „Rethinking
Philosophy Today”, în 2008, sub titlul About Needlessness of the verb „to Be”și care a fost
publicată în limba engleză în Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy vol. 15,
Philosophy Documentation Center, 2008 și în limba română sub titlul „Despre inutilitatea
verbului a fi. Eseu despre unitatea metafizicii”, în Symposion, tome 6, nr. 1 (11) 2008, Editura
Academiei Române, a fost trasarea liniilor unui proiect ce nu a fost încă finalizat. Descris pe
larg în subcapitolul I.7. acesta are un potențial foarte mare, rămânând una dintre direcțiile pe
care doresc să le urmez în cercetarea din viitorul apropiat.
Totul a pornit de la o analiză pragmatică a rolului verbului „a fi” în context lingvistic
și logic, urmărind implicațiile metafizice ale utilizării acestuia. Formula aristotelică din
Analitica primă: „Căci nici „a fi” și nici „a nu fi” și nici participiul „fiind” nu se raportează la
un lucru, dacă nu li se adaugă ceva; căci ele singure nu indică ceva, ci implică o legătură, despre
care noi nu ne putem forma o idee fără lucrurile legate”58 a fost cea care determinat o analiză
mai profundă a temei. Ideile s-au coagulat și sintetizat astfel:


Nu există o necesitate de natură pragmatică pentru care este utilizat verbul „a fi” atât la
nivel lingvistic cât și al structurilor logice.



Verbul este utilizat în mai multe limbi, deci trebuie identificată necesitatea sa.



Utilizarea în mai multe limbi a acestui verb este o necesitate de natură metafizică.
Aceste trei idei care au fost doar enunțate și descrise trebuie dezvoltate într-o lucrare de

mai mari dimensiuni ajungând la concluziile adecvate prin cercetări din domeniul lingvisticii,
logicii și metafizicii. Din punct de vedere lingvistic trebuie identificate caracteristicile limbilor
unde verbul „a fi” este mai puțin utilizat sau a fost introdus arbitrar pentru a rezolva probleme
de traducere (araba, ebraica, rusa etc.). În aceste condiții trebuie văzute și diferențele dintre
58

Aristotel, Analitica primă 16 b, in Organon vol. I, Editura Iri, Bucureşti 1997, p. 162.
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dezvoltările metafizice specifice acestor și dificultăților de traducere din alte limbi a unor
construcții literare și filosofice care doresc să exprime existența la modul general, nedescriptiv.
Analiza din punct de vedere logic este mai precisă și de mai scurte dimensiuni, deoarece
ea se rezumă la două linii generale: cea aristotelică, în care trebuie identificat rolul copulei și
dacă aceasta este indispensabilă sau nu și cea specifică logicii modale în care se urmărește
modalitatea în care „a fi” influențează nuanțele interpretative.
După aceste analize trebuie răspuns la întrebarea la ce este folositor verbul „a fi”. În
absența unei necesități „pragmatice” a verbului derivația normală a fost înspre metafizică,
considerând că acesta mediază între limbaj și creatorul limbajului, fiind reprezentantul acestuia
în limbă. Dar această soluție nu simplifică problema ci o amplifică căci de aici derivă un număr
important de întrebări la care trebuie să se răspundă:


dacă putem clasifica limbile globului în limbi cu metafizice și limbi descriptive în funcție
de utilizarea verbului „a fi”;



în funcție de acceptarea unei teorii privind apariția limbilor putem să răspundem la „cine
este creatorul?”;



metafizicele dezvoltate în jurul lui „a fi” rămân doar niște creații poetice?
Aceste întrebări reprezintă doar câteva dintre cele la care trebuie răspuns în cadrul acestei

lucrări. Astfel se constituie pas cu pas structura unei cărți pe care dorim să o finalizăm în cel
mai scurt timp.
d) Varia. Identificarea problemelor actuale ale dezvoltării umane și răspunsuri
posibile la acestea
Dinamica continuă a societății, deschiderile largi pe care trebuie să le aibă un căutător
în domeniul filosofiei, cât și necesitatea unei gândiri clare pentru a putea răspunde la multiplele
provocări actuale reprezintă premisele pentru care cercetarea în acest domeniu nu se poate
defini decât în linii mari existând întotdeauna imperative la care trebuie să răspundem. De aceea
am introdus această linie largă în planul de dezvoltare a carierei în cadrul căreia voi descrie
câteva direcții în care mă voi implica și voi enunța altele. Totuși acest capitol reprezintă o formă
de „etc.” ea precizând faptul că liniile rămân deschise și cercetarea se va realiza după necesități.
O primă direcție majoră va fi pe linia de filosofie politică și socială, acolo unde voi
interveni, de fiecare dată când va fi cazul, în calitate de expert în epistemologie și logică pentru
a aduce un plus de claritate în definirea termenilor, demonstrații, argumentare, dezvoltarea de
strategii etc. Aceste intervenții vor fi făcute în proiecte inter-, multi- și pluri-disciplinare. Pentru
exemplificare voi descrie pe scurt proiectul: Migrație și identitate în spațiul cultural românesc.
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Abordare multidisciplinară [MIRO], depus spre aprobare în cadrul cererii de propuneri PCCDI
(Subprogramul 1.2. Performanță instituțională. Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte
Complexe realizate în consorții CDI) sesiunea august 2017 – domeniul Patrimoniu și identitate
culturală.
În cadrul acestui proiect componenta filosofie urmărește în primul rând definirea
termenilor și conturarea cadrului teoretic specific temei migrației prin actualizarea unei
categorii specifică științelor socio-umane: mobilitatea. Cercetarea pornește de la cercetările lui
Tim Creswell (On the Move: Mobility in the Modern Western World, 2006), John Urry
(Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century, 2000), Immanuel
Wallerstein (Unthinking Social Science, 1991) urmărind dezvoltarea unui cadru de discurs bine
definit și constituirea unei baze metodologice specifică caracterului fluid al mobilităților.
Perspectiva metodologică trebuie să urmărească complexitatea fenomenului supus unor
factori (forțe, câmpuri etc.) la diferite niveluri care determină crearea realității. În acest context
se face trecerea înspre problema profundă a identității căci eu însumi sunt o sinteză a
impulsurilor externe, rezultat al „celorlalți” (indivizi, instituții, organizații etc.), care urmăresc
conștient sau nu influențarea mea la nivelul dorințelor, visurile, acțiunilor etc. Este vorba de o
co-prezență ontologică de profunzime, în care se creează relația complexă dintre eu și celălalt,
care nu poate fi soluționată simplu sociologic. Nici încercările de tip antropologic, așa cum au
fost cele ale lui Țvetan Todorov din La Conquête de l’Amérique: la question de l’autre (1982),
în ciuda noilor interpretări propuse, nu rezolvă din punct de vedere unitar problemele.
Integrarea sau autonomia, dezrădăcinarea sau atomizarea socială sunt doar două dintre
extremele observate în încercările practice de dezvoltare socială și interacțiune între indivizi.
Acestea din urmă constituie obiectul unor probleme de natură etică, aspect dat de implicarea
tot mai mare a artificialului în constituirea „naturii” umane. Ceea ce aduce nou societatea
contemporană este creșterea exponențială a acestor implicări ale non-umanului în „natura”
umană și faptul că multe dintre aceste intervenții nu mai sunt „verificate” printr-o practică
socială care să permită o minimă evaluare a posibilelor efecte negative sau distructive pentru
persoana umană. Acestea sunt în mare liniile pe baza cărora se constituie componenta filosofică
a unei cercetări interdisciplinare la care participă pe lângă filosofi istorici, arheologi,
antropologic, sociologi și lingviști.
Așa cum este acest proiect vor putea fi dezvoltate și alte proiecte în care logica și
epistemologia să poată utiliza propriile instrumente în soluționarea de probleme specifice
societății românești și nu numai.
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O altă linie de cercetare de la care nu se poate sustrage orice cercetător în epistemologie
este adaptarea la noul spațiu tehnologic. Problemele ridicate de inserarea noilor tehnologii,
robotizarea, dezvoltarea comunicării on-line, dependența de sistemele computaționale au
determinat dezbateri ample la nivel internațional. Termeni precum postumanism,
transumanism sunt utilizați astăzi pentru a arăta direcția în care se deplasează societatea umană.
Multe teorii având formă de distopie subliniază limitele pe care le avem în ceea ce privește
cunoașterea și controlul noului spațiu tehnologic.
Premisele de la care pornim cercetarea sunt următoarele: orice nouă tehnologie
determină modificări structurale în modul de a percepe realitatea și, astfel, transformări de
substanță la nivel uman și în organizarea societală. Cercetări importante trebuie realizate pentru
a urmări aceste modificări și identifica modalități de adaptare la ele. O altă premisă este dată
de viteza nemaiîntâlnită cu care se realizează cu care se realizează aceste modifică, viteză care
determină o inerție în adaptare creând falii inter-generaționale și în sistemele care ar trebui să
susțină dinamica socială.
Creșterea exponențială a numărului de informații care sunt disponibile cu mare
ușurință, eficiența în preluarea, prelucrarea și stocarea de informații, controlul deficitar al
acurateței informației sunt doar câteva dintre problemele ce merită atenție pe viitor. Aceste
componente ale revoluției informaticii determină modificări epistemice importante care trebuie
conștientizate și pe care trebuie să le integrăm în sistemul cognitiv uman. Toate acestea se
corelează și cu probleme majore de natură etică cum ar fi, accesul la informație, dezvoltarea
unui nou univers axiologic, probleme aletice și nu în ultimul rând de influență politică. Putem
urmări în aceste situații un paradox accesul la informație este într-o mare măsură și o formă de
limitare a cunoașterii. În lipsa gândirii critice, a capacităților analitice și autocontrolului
avantajul informării devine un mare pericol putând lăsa loc manipulării, dezinformării dar și
unor forme de adicție specifice.
O a treia linie pe care o anunțăm este cea pedagogică și științele educației unde vom
depune eforturi pentru eficientizarea domeniului. Aici vorbim despre articole, manuale,
suporturi de curs, îndrumare, dar și conferințe, mese rotunde, ateliere, consiliere și orice formă
de îndrumare.
Activitatea de cercetare este fundamentată pe curiozitate, deschidere, noutate, căutare
continuă ceea ce fac ca un proiect pe termen foarte lung să nu fie plauzibil. Vor mai exista cu
siguranță mai multe direcții de cercetare de care nu am adus aminte, ca și multe modificări la
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nivel de epistemă. Toate aceste vor fi surprinse în proiecte de cercetare individuale atunci când
vor fi necesare dezvoltării domeniului.

III.2. Formare profesională și academică. Proiect
Abilitarea este o rezultatul unei activități academice dinamice, a unei maturități
științifice dar, în același timp, aduce cu sine și obligația de formare continuă, dezvoltare
personală și dinamism intelectual. Acesta este motivul pentru care consider că, pe lângă
proiectul privind evoluția în cercetare, trebuie realizat și un proiect de formare continuă
personală și profesională.
a. Formarea profesională
Se consideră că atunci când ajungi să îți susții teza de abilitare ai parcurs toți pașii
necesari dezvoltării profesionale astfel încât să poți considera că ai capacitatea să îndrumi tineri
cercetători în primii pași ai carierei lor academice. Așa cum am precizat deja, domeniile și
subdomeniile care au constituit fundamentul pentru dezvoltarea personală și profesională au
fost în filosofie, logică, argumentare, epistemologie, științele comunicării și direcții adiacente
acestora dar și management și formare. Astfel, putem considera că educația primită este
exhaustivă, creând o viziune interdisciplinare, holistă, adaptată la necesitățile secolului al XXIlea. În acest context voi păstra dinamismul gândirii pentru a putea face față la transformările
acestui secol, dar nu voi renunța la gândirea analitică și critică. Acesta este punctul de la care
voi porni pentru a participa la educația și formarea unei noi generații de specialiști în
epistemologie și logică (incluzând și discipline derivate și de graniță).
Pentru aceasta nu este suficient doar să continui activitatea de cercetare prin menținerea
în contact cu cele mai noi dezvoltări ale domeniilor, dar trebuie să păstrezi în continuu legătura
cu cercetători importați din țară și străinătate, să participi la dezbateri academice, conferințe în
cadrul cărora să urmărești modalități de gândire și de abordare a problemelor noi și astfel să-ți
poți dirija autoformarea și construcția ca specialist.
În continuare trebuie să mai lucrez și la dezvoltarea competențelor de comunicare în
limbi străine. Cunoașterea limbilor engleză și franceză este la un nivel acceptabil pentru
comunicare și înțelegerea de text academic, dar trebuie perfecționate pentru a putea susține
prelegeri de calitate superioară și scrie texte științifice și literare în cadrul cărora să nu fie
evident faptul că nu sunt nativ. Pe lângă acestea îmi doresc să dezvolt noi competențe
lingvistice care să completeze capacitățile incipiente de receptare a mesajelor științifice în
limbile latină, italiană și germană. Acestea sunt obiective pe perioadă medie și lungă.
81

Teză de abilitare

Dan Gabriel SÎMBOTIN
b. Activitatea didactică și de mentorat

Chiar dacă activitatea de îndrumare pe care o oferi doctoranzilor este una de mentorat,
experiența pe care o capeți prin activitatea didactică joacă un rol foarte important în dezvoltarea
unor relații adecvate și în cunoașterea mecanismelor specifice dezvoltării individuale a
fiecăruia. Toate disciplinele pe care le-am predat m-au ajutat să îmi construiesc o imagine
amplă asupra evoluției umane în etapele vieții care te pregătesc înspre maturizarea specifică
nivelului trei de studii universitare. Faptul că am reușit să susțin cursuri și seminarii de filosofie
în general, de logică, comunicare, strategii de argumentare și persuasiune, dar și epistemologie
și gnoseologie ca fundamente ale dezvoltării comunicării umane mi-au deschis orizontul și mau ajuta să înțeleg care este nivelul actual al cunoașterii acestora și care sunt mecanismele prin
care aceste pot fi dezvoltate. Acesta este motivul pentru care îmi doresc și pe viitor să susțin
cursuri de acest gen astfel încât să pot oferi suport pentru evoluția în mai multe etape a
persoanelor care doresc acest lucru.
De asemenea, în continuare voi dezvolta elementele care aparțin fundamentării
epistemice și logice ale comunicării interumane identificând structuri și posibilități de
eficientizare ale acesteia, voi combina noile teorii ale logicii modale și ale limbajului natural
cu teoriile actuale ale fundamentării epistemice, voi continua cu dezvoltarea domeniilor din
această perspectivă pregătind cursuri și suporturi de curs pentru aceste direcții. Pornind de aici
un alt obiectiv important este de a găsi cele mai bune mecanisme pentru transferul unor
cunoștințe cu un grad înalt de complexitate și abstractizare astfel încât studenții (dar poate chiar
elevii) începând încă de la nivelul de studiu licență să-și poată dezvolta capacitățile de
înțelegere ale științelor și să poată realiza transferul informației înspre relația cu concretul
cotidian, înțelegând astfel inclusiv partea practică a științei.
c. Proiecte de cercetare și management
Pentru constituirea unor veritabile echipe de cercetare, pentru a crea o coeziune
tematică și a dezvolta componenta științifică este necesar ca pe lângă activitatea de mentorat
să intervii și cu una de managementul proiectelor de cercetare. În proiectele pe care le-am
implementat am putut observa cu ușurință diferența de emergență dintre cercetarea realizată
individual și cea din cadrul unui proiect, rezultatele fiecărei persoane din cadrul proiectului
crescând exponențial față de cele din cadrul cercetărilor individuale. În același timp am
comparat eficiența cercetării între participarea într-o echipă eterogenă de mari dimensiuni, cum
a fost în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări dezbateri perspective,
ID: POSDRU/89/1.5/S/56815, și participarea în echipe omogene tematic de mici dimensiuni
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(10 persoane), ca în cadrul proiectului Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea
cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc), ID:
POSDRU/159/1.5/S/133675. Diferențele au fost evidente. colaborarea în cadrul echipelor de
mici dimensiuni a fost mult mai bună, creșterea tinerilor cercetători evidentă, pregătirea
acestora mult mai eficientă. De aceea am ajuns la concluzia că este important să constitui echipe
de cercetare de mici dimensiuni, de până la 20 de persoane, creând astfel dinamismul necesar
dezvoltării personale ale fiecăruia dar și competențele atât de necesare în zilele noastre de lucru
în echipă.
În concluzie, în continuare vor urmări identificarea de linii de finanțare pentru cercetare
și îmi voi dezvolta componenta curriculară pentru a putea îndeplini rolul de manager de proiect
pentru diverse linii de finanțare. Mai mult, îmi voi aprofunda competențele manageriale și de
lucru în echipă cu scopul de a constitui echipe stabile de cercetare în domeniile științelor
umaniste (Filosofie) și nu numai.
d. Promovarea și dezvoltarea domeniului Filosofie
După cum am precizat anterior consider că este datoria fiecărui cercetător și cadru
didactic universitar să participe activ la dezvoltarea domeniului în care își desfășoară
activitatea, mai ales dacă acest domeniu este în regres, așa cum este cazul filosofiei. Situația
filosofiei (dar și ramurilor componente Logică, Epistemologie, Etică, etc.) este paradoxală.
Necesitatea creșterii acestor domenii este din ce în ce mai mare, pentru a putea face față în
calitate de om la transformările de la nivel global (evoluția exponențială a tehnicii, a
capacităților de comunicare, accesul la informație etc.) este pusă față în față cu scăderea
contactului cu aceste discipline, cu un impact major asupra dezvoltării capacităților individuale
de a răspunde în mod eficient la transformările din jur. Scăderea capacităților de gândire
analitică, a atitudinii critice față de informație și tehnicile de manipulare, a abilităților de
comunicare directă, a competențelor de autoformare și de a face față dificultăților cotidiene
subliniază nevoia de educație în domeniile amintite.
Cum situația în cadrul învățământului formal nu se îmbunătățește, susținerea financiară
a domeniilor a scăzut, soluția este a apela la forme informale de educație astfel încât să putem
acoperi o mică parte a acestor nevoi. De aceea voi continua pe cât este cu putință să susțin
emisiuni, să realizez cursuri filmate și să le plasez on-line, să dezvolt componenta de blog și
site, să particip la conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, prezentări, lansări de carte, pentru
a crea o dinamică în cadrul domeniului, cu mijloacele modeste pe care le dețin în acest moment.
Concluzii
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Prin teza de abilitare cu titlul Limitele cunoașterii. Perspective logico-epistemice am
urmărit să integrez realizările personale într-un context științific național și internațional în
domeniul filosofiei, subdomeniile epistemologie și logică, incluzând istoria și filosofia științei,
teoria cunoașterii, metodologia și etica științei, logici aplicate, metafilosofie, epistemologie
morală, a artei, a religiei, socială sau politică, științele cogniției științele comunicării și
argumentare. Credem că etapele parcurse care pot fi identificate urmărind realizările științifice,
didactice și instituționale, inclusiv cele de management de proiect subliniază faptul că am ajuns
la maturitatea necesară pentru a putea îndruma tineri cercetători înspre o carieră de academică.
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