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SOARTĂ ŞI ROST: RECONSTRUCŢIE FENOMENOLOGICĂ 
A DESTINULUI LA MIRCEA VULCĂNESCU 

CORNEL-FLORIN MORARU 

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 

Cercetarea de faţă urmăreşte să pună în discuţie două dintre cele mai 
importante teme de meditaţie din istoria filosofiei – soarta şi rostul individului – 
pornind de la reflecţiile lui Mircea Vulcănescu din Dimensiunea românească a 
existenţei şi Existenţa concretă în metafizica românească. Dar, aşa cum se 
întâmplă în cazul tuturor marilor teme filosofice, riscul falsificărilor ne pândeşte la 
fiecare pas. Tocmai de aceea găsim necesară enunţarea unui set de precauţii ce 
trebuie avute în vedere pentru asigurarea legitimităţii demersului nostru. 

În primul rând, gândurile vulcănesciene nu ni se prezintă într-o formă 
sistematică. Avem de-a face, în cazul ambelor opere menţionate, cu nişte schiţe ce 
oferă mai degrabă o perspectivă aproximativă asupra gândirii autorului decât un 
sistem ontologic bine articulat. De altfel, chiar suntem atenţionaţi în această 
privinţă, Mircea Vulcănescu afirmând că intenţia sa este aceea de a deschide „o 
perspectivă asupra metodelor de folosit”1 care trebuie luată „mai mult ca un izvor 
de reflecţii, decât ca un adevăr definitiv câştigat”2. Aşadar, ne sunt puse la 
dispoziţie anumite elemente ale construcţiei, precum şi o metodă de lucru – care 
este, în acest caz, metoda fenomenologică. În schimb, ne este lăsată o sarcină: 
aceea de a construi, pe aceste baze, o ontologie românească. Dar, în măsura în care 
construcţia noastră se bazează pe elemente deja date, ea nu este decât o reordonare 
a acestor elemente de bază într-o structură coerentă. De aceea, cercetarea noastră 
se impune în mod necesar ca o reconstrucţie, şi nu ca un simplu efort exegetic. 
Astfel, scopul nostru este schiţarea articulaţiilor posibile dintre conceptele puse în 
discuţie pentru a obţine o viziune coerentă asupra problemei soartei şi rostului.  

Pe de altă parte, trebuie conştientizat faptul că avem de-a face cu o analiză 
care este legată în mod strict de o anumită dimensiune naţională. Cele două 
concepte analizate sunt privite din perspectiva gândirii specifice poporului român, 
aşa cum reiese aceasta din limbă. Argumente în favoarea posibilităţii şi 

                                                            
1 M. Vulcănescu, Opere I, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005, p. 1014. 
2 Ibidem. 
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oportunităţii unei astfel de întreprinderi sunt date chiar de către Mircea Vulcănescu. 
Chiar dacă existenţa este o „însuşire generală a lucrurilor”3, „felul în care este 
înţeleasă (...) atârnă de cel care cugetă”4 sau, mai exact, de „calapoadele de gând pe 
care s-au croit cuvintele”5. Aşadar, contextul în care ne aflăm impune abaterea 
cugetului de la alte concepţii despre existenţă din filosofia universală întrucât, în 
caz contrar, demersul ar fi încă de la început sortit eşecului. Astfel, am rata miza sa 
principală, anume punerea în lumină a unei concepţii româneşti privitoare la soartă 
şi destin. 

În plus, pentru a înţelege satisfăcător cele două concepte şi pentru ca 
reconstrucţia noastră să fie coerentă, trebuie, mai întâi, să punem în discuţie şi 
contextul conceptual în care apar soarta şi rostul. Indicarea conceptelor cu care ele 
sunt puse în relaţie este necesară în vederea punerii în lumină a articulaţiilor 
gândirii vulcănesciene şi a asigurării posibilităţii reconstrucţiei noastre. De aceea, 
în primele paragrafe ale eseului de faţă ne vom opri asupra conceptelor de vreme şi 
lume (loc), pe de o parte, şi chip şi ins, pe de alta. Aceste noţiuni pot oferi o 
perspectivă asupra felului în care soarta „pecetluieşte” chipul insului6 şi a modului 
în care insul este prins în ţesătura lumii prin soartă şi rost.  

2. LUME ŞI VREME 

Existenţa, gândită din punctul de vedere al întregului, adică firea, are, pentru 
Mircea Vulcănescu două aspecte: lumea şi vremea. Dar acestea două nu constituie 
doar un alt mod de a numi conceptele deja consacrate, în filosofia universală, de 
spaţiu şi timp, ci presupune o cu totul altă experienţă a lumii decât cea tradiţională, 
o experienţă specific românească, pe care Mircea Vulcănescu vrea să o scoată la 
iveală. De aceea, lumea şi vremea nu trebuie gândite ca fiind concepte strict 
„spaţiale” sau strict „temporale, ci ele sunt, în acelaşi timp, „spaţiale” şi 
„temporale”. Pe de o parte, lumea este o devenire, o curgere7, ea este în mod 
esenţial temporală. Pe de altă parte, vremea este lumea în prefacere8, este atât un 
fir, cât şi un cuprins9, are în mod necesar şi o componentă locativă. Aşadar, chiar 
dacă în conceptul de vreme recunoaştem o preponderenţă a „temporalului” şi în cel 
de lume una a „spaţialului” sau „locativului”, acestea nu ajung niciodată până la 
exclusivitate, ci, de fiecare dată, avem un „rest” care nu se lasă niciodată redus la 
zero. Cu alte cuvinte, nu putem vorbi despre o „vreme” exclusiv temporală sau 

                                                            
3 Ibidem, p. 1009. 
4 Ibidem.  
5 Ibidem, p. 1010. 
6 Ibidem, p. 994. 
7 Ibidem, p. 1021. 
8 Ibidem, p. 1023. 
9 Ibidem. 
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despre o lume exclusiv „spaţială”. Din contră, avem peste tot de-a face cu o 
„ţesătură” a spaţialului şi temporalului pe care nu o putem destrăma până la capăt 
în vederea analizei. 

Nu putem să nu observăm însă o anumită ambiguitate în folosirea conceptelor de 
vreme, lume şi loc la Mircea Vuclănescu. Pe de o parte, „locul şi vremea sunt 
dimensiuni ale lumii”10, pe de altă parte, firea are lumea şi vremea ca aspecte. Mai mult 
decât atât, ni se spune, negru pe alb, că „locul şi timpul sunt cele două mari receptacole 
ale firii”11. Aşadar, vremea ar fi atât o dimensiune a lumii, cât şi un aspect al firii. Sunt 
oare cele două echivalente? Avem de-a face, în ambele cazuri, cu acelaşi concept sau, 
cumva, ele sunt diferite? Este „timpul” echivalent cu „vremea”? 

Pentru a ieşi din această aporie avem două opţiuni. Fie putem să facem cale 
întoarsă şi să postulăm faptul că termenii nu sunt folosiţi în mod riguros, fie s-o 
luăm pe-o cale ocolitoare şi să delimităm, pe cât posibil, raportul dintre lume, 
vreme şi loc. Prima este o cale facilă, de pe urma căreia nu obţinem în niciun fel o 
înţelegere mai bună a gândului vulcănescian, pe când cea de-a doua ne poate oferi 
o perspectivă mai bogată asupra problemelor puse în discuţie.  

În primul rând, locul este desemnat atât ca dimensiune a lumii, cât şi ca 
receptacol al firii. Cu alte cuvinte, el este privit atât în calitate de criteriu de 
judecată12, de normă după care putem ordona celelalte existenţe particulare în 
cadrul lumii, cât şi ca ceva ce cuprinde şi învăluie lucrurile în totalitatea lor. 
Aşadar, locul este o cuprindere rostuitoare a lucrurilor. Pe de o parte avem 
ordonare şi rostuire, pe de altă parte avem cuprindere, învăluire şi adăpostire. Locul 
este, aşadar, acel „aici” în care fiinţările se adăpostesc şi îşi găsesc rostul. 

Pe de altă parte, vremea este desemnată ca „lumea în prefacere” şi deseori 
este folosită ca sinonim al timpului, deşi există şi pasaje care sugerează că timpul 
este doar cadrul în care „petrecerea” lumii are loc13. Cu alte cuvinte, vremea este 
„ceva mai mult” decât timpul, fiind „principiul de prefacere” a lumii. Ea este 
încărcată cu un sens „tehnic” pregnant, este lumea privită în metabolismul său 
intern, în mişcarea sa de adeverire sau falsificare. Vremea este ceea ce dă semnele 
de interpretare a lumii. „Semnele vremii” sunt cele ce dau de înţeles asupra lumii 
şi, tocmai de aceea, ea este, la rândul său, un criteriu de judecată asupra lumii. Pe 
de o parte, prefacere lăuntrică a lumii, pe de alta, criteriu după care această se 
ordonează. Astfel, vremea nu este „numai un fir, dar şi un cuprins”14. Cu alte 
cuvinte, nu avem de-a face cu timpul liniar al filosofiei tradiţionale, ci cu timpul 
privit atât în perspectiva sa liniar-ordonatoare, cât şi în perspectiva sa rostuitor-
adăpostitoare.  
                                                            

10 Ibidem, p. 1020. 
11 Ibidem, p. 1021. 
12 Ibidem, p. 1009. 
13 Ibidem, p. 1023: „În realitate, lumea are toate dimensiunile spațiului, plus desfăşurarea în 

timp. Vremea nu este deci altceva, pentru român, decât lumea în prefacere” – Aşadar, vremea ar fi 
lumea luată cu toate dimensiunile sale şi diferă de dimensiunea timpului. 

14 Ibidem. 
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Fiecare lucru are vremea sa, ceea ce înseamnă, că fiecărui lucru i se dă 
drumul pe această lume sub adăpostirea vremii. Fiecare fiinţare are propria sa albie 
şi propriul său curs prin lume şi tocmai de aceea ea stă la adăpostul îndoit al locului 
şi vremii sale. Adăpostul astfel oferit este ceea ce păstrează fiinţarea „în vigoare”, 
este cel ce-o menţine şi o susţine în fiinţă. Aşadar, vremea şi lumea se împletesc 
între ele astfel încât orice analiză „riguroasă” din punctul de vedere al logicii 
tradiţionale este imposibilă. Lumea şi vremea se însoţesc reciproc donându-şi una 
alteia ceea ce le lipseşte – temporalitate, respectiv spaţialitate. 

Dacă locul dă lucrului rostul, vremea conferă soarta, ambele fiind moduri de 
a fi în fiinţă, de a se înfiinţa. Mircea Vulcănescu lasă însă să se înţeleagă că această 
soartă nu este una pecetluită de la bun început şi imposibil de schimbat. Există „o 
oarecare libertate, care face ca nu toate lucrurile să fie întregi, la locul lor, şi nici să 
nu vină totdeauna la vreme, ci să impună o căutare sau o aşteptare”15.  

Căutarea şi aşteptarea devin astfel cele două atitudini fundamentale care 
deschid drumul insului spre libertate în „petrecerea” sa prin lume. Fiecare ins îşi 
caută calea sau, aflat la răspântie, aşteaptă ca semnele vremii să-i lumineze drumul. 
Soarta nu este dată din capul locului tocmai pentru că nici lumea nu este astfel dată. 
Întrucât lumea se înfăţişează ca o ţesătură, fiecare individ îşi croieşte propriul său 
drum în măsura în care are voinţa necesară căutării şi răbdarea necesară aşteptării. 
Astfel, din punct de vedere existenţial, voinţa şi răbdarea apar ca „puteri” 
fundamentale în spiritul românesc ce deschid şi menţin deschis orizontul libertăţii 
umane. De aceea, acolo unde voinţa şi răbdarea dispar, libertatea se transformă în 
opusul său – adică în constrângere şi nevoie impetuoasă. 

Dar, pentru că vremea nu este doar desfăşurare, ci şi cuprindere, ea are şi 
volum sau grosime16. Vremea cuprinde toate lucrurile, împreună cu întâmplările lor 
individuale. Cu cât întâmplările acestea „cântăresc mai mult”, cu atât vremurile 
sunt mai grele. Chiar dacă Mircea Vulcănescu nu pune accentul pe acest fapt, 
greutatea vremurilor este o consecinţă directă a faptului că vremea are volum. Mai 
mult decât atât, această greutate apare atunci când, în ţesătura lumii, un singur fir 
constituie urzeala pentru o sumedenie de alte fire sau, mai exact, atunci când, de 
exemplu, soarta multor oameni atârnă de decizia şi voinţa unuia singur. Faptul că 
apar astfel de conglomerate în ţesătura lumii este o consecinţă a libertăţii despre 
care am vorbit mai devreme. Tocmai pentru că oamenii îşi pot croi propria soartă, 
apar vremuri în care soarta unui mare număr de oameni să se întâlnească într-un 
singur nod ce dă greutate şi volum vremii. Din contră, dacă lumea ar fi strict 
predeterminată, atunci şi vremea ar fi constantă, liniară, perfect ordonată. Curgerea 
vremii nu ar putea fi perturbată de nimic şi totul ar fi, în toate privinţele, 
predeterminat. 

Pe de altă parte însă, libertatea nu poate fi asumată decât în vreme şi la 
vremea sa. Ea se manifestă în lume şi, deoarece depinde şi este limitată de celelalte 
                                                            

15 Ibidem, p. 1022. 
16 Ibidem, p. 1023. 
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drumuri individuale cu care se întâlneşte, nu este absolută. Chiar şi abandonarea „la 
cheremul sorţii” este tot o decizie ce implică voinţa umană şi ţine tot de orizontul 
libertăţii, aşa cum este el configurat de către vreme. Aşadar, vremea este acel topos 
în care se petrece viaţa unui ins, care îl adăposteşte, îi dă drumul spre libertate. Ea 
cuprinde toate fiinţările la care are acces insul – atât cele „de aici”, cât şi cele din 
lumea „de dincolo”.  

Dacă ceva este dat, el este dat la vremea lui. În calitate de „lume în 
prefacere”, ea adăposteşte lumea de aici, dar şi dezvăluie ceva din lumea de 
dincolo, din veşnicie. Chiar dacă vremea nu este infinită, chiar dacă „se 
împlineşte”, ea are puterea de a revela ceea ce se află dincolo de ea. „Semnele 
vremii”, ca şi „semnele lumii” trimit către un dincolo care însă nu este transcendent 
deoarece „întreaga «petrecere» a lucrurilor se desfăşoară simultan pe planul de aici 
şi pe planul veşniciei”. Strict vorbind, vremea cuprinde doar lucrurile lumii „de 
aici”, însă oferă o deschidere către veşnicie, deschidere în care insul poate păşi şi 
pe care o poate fructifica. 

Astfel, întrucât deschiderea către veşnicie este dată tocmai de vreme, între 
cele două topos-uri nu există o „ruptură ontologică”. Omul poate trece în veşnicie 
tocmai pentru că între „lumea de aici” şi „cea de dincolo” nu este o prăpastie, ci 
doar „o poartă de trecere”17. Această poartă, care este o deschidere şi, totodată, o 
vamă, o închidere restrictivă, este locul în care vremea se dis-cerne de veşnicie. 
Faptul că poarta către veşnicie este atât un loc de trecere, cât şi un loc al „cernerii” 
implică un criteriu, cel mai probabil calitativ, după care se judecă. 

Drept urmare, „dincolo” nu este un hotar spaţial, o limită, ci o „calitate a 
fiinţei”18. Aşadar, trecerea „dincolo”, de la vreme la veşnicie, necesită o 
metamorfozare calitativă a insului, în chiar esenţa sa. Credem că această trecere are 
loc prin asumarea de către ins a libertăţii de a-şi lua soarta în propriile mâini prin 
voinţa specifică căutării drumului propriu şi răbdarea aşteptării semnelor vremii. 
Aşadar, vremea nu numai că este acel topos în care omul este încadrat de soarta şi 
rostul său, ci este însuşi topos-ul libertăţii umane. În acest topos se configurează 
soarta şi rostul insului şi doar în aceste cadre are loc întregul metabolism ontologic 
al individului. 

3. INS ŞI CHIP 

Insul, ca „element principal el existenţei metafizice concrete particulare 
româneşti”19 este o entitate paradoxală prin excelenţă. Pe de o parte, el este o 
„singurătate de existenţă”, pe de alta, el este legat de lumea şi de vremea sa. Pe de 
o parte, este liber, pe de alta, este determinat de vremurile pe care le parcurge. 
                                                            

17 Ibidem, p. 1026. 
18 Ibidem, p. 1028. 
19 Ibidem, p. 998. 
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Existenţa insului nu are loc într-un plan bine determinat. El nu este situat nici 
exclusiv în planul ontologic al fiinţei, însă nici nu are o existenţă pur ontică sau 
formală. Toate aceste caracteristici fac din ins o noţiune care necesită eforturi de 
lămurire şi reconstrucţie.  

În primul rând, insul deţine în mod esenţial o „referinţă organică a lui la ceea 
ce nu e el însuşi (lume şi vreme)”20 (s.n. – C.-F. M.). Deşi este definit ca 
„singurătate de existenţă”21, trimite către întreg. El, după cum vom vedea mai jos, 
se integrează sau este integrat în întreg prin rost şi soartă. De aceea, nu avem de-a 
face cu o unitate logică sau obiectivă de însuşiri, ci cu una organică şi 
funcţională22. Astfel, el are un „rol” şi un „drum” prin lume de care nu poate fi 
separat şi care-i servesc drept „principii de individuaţie”. 

Insul are şi o fire, prin care se încadrează, într-un fel, în întreg. Aceasta însă 
nu este nici o „esenţă imuabilă”, nici însuşire esenţială. Ea este, mai degrabă 
„însuşire predominantă”23. Insul îşi poate ieşi din fire şi, tocmai de aceea, firea este 
situată în gândirea românească pe un plan intermediar. Ea nu este nici imuabilă, 
precum fiinţa parmenidiană, însă nu este nici în continuă schimbare. Din contră, ea 
este „relativ imuabilă” în sensul că, deşi limitele impuse de ea configurează 
orizontul de existenţă al insului, ele pot fi depăşite şi reconfigurate. De aceea, firea 
este situată pe un palier ontologic „între insul singur şi ideea abstractă”24. Este însă 
vorba despre un plan concret, care este acela al rostului şi al logos-ului25. Astfel, 
ceea ce este la locul său, ceea ce îşi încape în rost şi ceea ce „se supune” logos-ului 
este firesc. Ceea ce, din contră, îşi iese din rost nu-şi mai are locul şi „iese din 
cuvânt”, este nefiresc, ieşit din fire. Legătura insului cu logos-ul devine astfel atât 
de importantă în metafizica românească, încât determină chiar faptul de a fi om. 

Aşadar, insul se poate purta „nefiresc”, influenţat fiind de factori „din afară”, 
din „lume”. Într-un anume fel, lumea (şi vremea, implicit) are întâietate în faţa firii 
în măsura în care omul nu poate niciodată ieşi din lume sau din vreme decât atunci 
când vremea s-a împlinit şi când „i-a venit sorocul”. Firea, pe de altă parte, trasează 
nişte limite, nişte repere, ce pot fi depăşite, chiar dacă pentru momente scurte şi 
doar pentru „a reveni în fire”. Când ieşi din cuvânt, atunci când spaţiul logos-ului 
(„raţiunii”?) este transgresat şi lăsat în urmă, nefirescul izvorăşte din chiar mijlocul 
lumii. De aceea, reperele firii nu sunt hotare ferme, ci servesc doar la orientarea 
insului în orizontul său existenţial. 

Ele sunt repere „logice” în măsura în care îşi au rostul doar în logos şi 
reglementează existenţa noastră cotidiană. Doar situaţiile existenţiale limită, doar 
atunci când domeniul strict al logos-ului este depăşit, reperele firii îşi arată 

                                                            
20 Ibidem, p. 981 (s.n.). 
21 Ibidem. 
22 Ibidem.  
23 Ibidem, p. 985. 
24 Ibidem, p. 984. 
25 Ibidem. 
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adevărata lor fiinţă. Ele asigură posibilitatea „întoarcerii” insului în fire, în spaţiul 
discursivităţii. Ca repere, acestea sunt marcajele orizontului existenţial al 
individului ce sunt utile în vederea orientării insului în vreme şi lume. 

Privită astfel, firea este „legătura dintre fiinţa unui ins şi propriile lui 
modalităţi de existenţă”26, este ceea ce leagă omul de reperele lui existenţiale, de 
modurile legitimate în care acesta se poate comporta. De aceea, firea delimitează 
orizontul în care insul poate trăi, însă nu orizontul său actual. Ea este un „cadru de 
limite”, care, după cum am văzut, pot fi depăşite, dar nu definitiv. De aceea, ea nu 
individualizează complet insul, ci doar îi trasează orizontul larg al posibilităţilor şi 
imposibilităţilor sale în genere. Pentru a ajunge de la acest orizont general la unul 
concret, al posibilităţilor factice ale insului, Mircea Vulcănescu a introdus 
conceptul de chip al insului. 

Chipul este atât „principiu de individuare cognitivă”, cât şi o idee ce pune în 
joc o relaţie. El este ceea ce insul îşi pune „în faţă”, ceea ce îşi proiectează, ceea ce 
are „înainte”. Acest „înainte” nu este nimic altceva decât orizontul său factic, în 
care se mişcă în fiecare clipă şi care se lărgeşte sau se îngustează în funcţie de calea 
pe care el o urmează. Cu alte cuvinte, chipul este acel ceva pe care insul îl „ia 
asupra sa” şi îl interiorizează ca fiind „al său”, acele însuşiri care-i conferă 
originalitate şi deschidere: Originalitatea îi oferă insului identitate, iar deschiderea 
îi oferă mobilitate. Aceste două trăsături, luate laolaltă, configurează insul ca 
unitate individuală de existenţă. 

Chipul este insul privit în fenomenalitatea lui, luat laolaltă cu trăsăturile şi 
scopurile sale. Într-un anume sens, insul este ceea ce îşi pro-pune, el este chipul 
său. Pe de altă parte însă, ceea ce insul îşi pro-pune este şi felul în care acesta se 
manifestă pentru ceilalţi. El este „definit” în lume de faptele şi proiectele sale. Prin 
ele, el se deosebeşte de restul oamenilor şi „iese în faţă”. Această de-finire a 
omului prin proiecte şi fapte nu trebuie însă gândită în mod simplist sau în sens 
eticizant. Însuşirile insului, luate în unicitatea lor, nu sunt doar nişte vagi „înclinaţii 
temperamentale” sau „trăsături de caracter”, ci ceea ce insul şi-a însuşit de-a lungul 
petrecerii sale prin lume. Sunt toate izbânzile şi eşecurile sale, toate planurile şi 
idealurile sale. Chipul este marcat atât de „cele prin care a trecut” insul, cât şi de 
„cele pe care le urmăreşte”. Astfel se strânge laolaltă întreaga „vremelnicie” a 
insului, întregul său parcurs până la împlinirea vremii sale. 

Tocmai din această cauză, chipul nu este ceva de sine stătător, ci se constituie 
la fiecare pas, cu fiecare hotărâre. Aşa cum firea exprimă o stabilitate relativă a 
orizontului posibil al insului, chipul exprimă o continuă configurare, stabilă în 
prefacerea sa, a orizontului său factic. De aceea, omul îşi poate ieşi din fire, el 
poate depăşi limitele sale fireşti de făptuire, însă nu poate „ieşi” niciodată din 
chipul său. Chipul este orizontul de manifestare al insului, fie el în limitele firii sau 

                                                            
26 Ibidem, p. 988. 
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peste acestea. Astfel, el este pus în strânsă legătură cu rostul, înţeles ca semnificaţie 
a insului în lume27, şi cu soarta, înţeleasă ca integrare a insului în vreme.  

4. ROST ŞI SOARTĂ. INTEGRAREA OMULUI ÎN ŢESĂTURA LUMII 

 
Aşadar, din cele analizate până acum, am ajuns la concluzia că insul este 

integrat în lume şi vreme prin intermediul chipului său care este „pecetluit”28 de 
către soartă şi rost. Rostul este „integrarea lui ierarhică şi spaţială, referirea lui la 
lume”29. Aşadar, prin rost, un om îşi dobândeşte locul şi rangul în lume. Acestea 
conferă fiecărui ins, în acelaşi timp, semnificaţie, adăpost şi importanţă. Dar, ca 
 re-ferire, locul şi rangul limitează, întru-un fel, fiecare ins în parte. Lumea ţine 
omul în vremurile sale, prin intermediul rostului, puţini fiind cei ce pot vedea şi 
gândi „înaintea vremurilor”.  

Mai mult decât atât, lumea nefiind imobilă, ci în continuă prefacere, insul nu 
poate avea un rost, fără a avea şi o soartă. Aceasta din urmă „este constituită din 
firul întâmplărilor particulare pe care le păţeşte fiecare «ins», proiectat în 
perspectiva întregului existenţei, desfăşurată în vreme”. Cu alte cuvinte, avem de-a 
face cu o integrare a insului în ţesătura lumii şi a vremii, prin care individul are 
acces la palierul ontologic, la existenţa ca întreg. El este, în acelaşi timp, limitat de 
aceste două componente. Soarta laolaltă cu rostul „pecetluiesc” chipul insului, ceea 
ce înseamnă că, în egală măsură, îi configurează orizontul factic. Ele „istovesc 
capacitatea de existenţă a fiinţei particulare, una sub raportul posibilităţilor, alta 
sub raportul împlinirii”30. Astfel, rostul configurează posibilităţile insului prin loc 
şi rang, pe când soarta delimitează capacitatea de împlinire a insului.  

Am văzut deja că rostul, logos-ul, are acelaşi plan de existenţă cu firea31. De 
fapt, am putea spune că acestea două sunt legate în mod intim între ele. Firea şi 
rostul (loc şi rang) sunt, pe de o parte, înnăscute, pe de altă parte, dobândite. Mai 
mult decât atât, ambele servesc drept repere ale individului în lume. În măsura în 
care rostul, ca loc, rang şi importanţă, conferă existenţei individuale semnificaţie, 
ele servesc în acelaşi timp ca elemente de regăsire a individului în întreg. De aceea, 
firesc este ceea ce e „la locul lui” şi se comportă conform „rangului său”. Locul în 
care „ne regăsim” este reperul pe care fiecare dintre noi şi-l ia atunci când, din 
diverse motive, se lasă „dus de val” pe drumul vieţii. De aceea, putem spune că 
rostul este un element de conservare a chipului prin care se limitează tendinţa spre 
perpetuă schimbare a sorţii, care este elementul fluid al chipului. 

                                                            
27 Ibidem, p. 990. 
28 Ibidem, p. 994. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, p. 995. 
31 Ibidem, p. 984. 
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Adevărata dinamică a existenţei umane este dată de soartă, prin care insul 
este integrat în vreme. Ea este cea care dictează traiectoria pe care el o parcurge în 
„petrecerea” sa prin lume şi îi dobândeşte rostul. Pe de o parte, soarta, ca fir al 
întâmplărilor pe care insul le păţeşte, limitează, odată cu trecerea vremii, 
posibilităţile de acţiune ale individului. Ea croieşte individului un anumit făgaş din 
care acestuia îi va fi din ce în ce mai greu să iasă. Odată cu înaintarea în viaţă, 
fiecare ins este constrâns la un anumit comportament de hotărârile, întâmplările şi 
experienţele sale precedente – cu alte cuvinte, de soarta sa.  

Astfel, ni se dezvăluie o componentă de stabilitate a sorţii. Prin intermediul 
acesteia, insul este forţat de inerţia propriului său destin să urmeze un anumit drum. 
El devine înclinat mai degrabă spre anumite hotărâri şi este dispus să ignore 
anumite opţiuni în virtutea acestei inerţii. Cu alte cuvinte, inerţia sorţii face ca 
omul să îşi limiteze singur şi fără să fie forţat de nimeni orizontul factic de 
existenţă. Și întrucât nu avem nicio constrângere exterioară, această limitare are loc 
tot în domeniul libertăţii umane. În virtutea acestei libertăţi, omul se poate închide 
din punct de vedere existenţial şi poate favoriza anumite hotărâri. Cu cât acest 
orizont factic al insului este mai îngust, cu cât „specializarea existenţială” a unui 
ins este mai pregnantă, cu atât posibilităţile sale de schimbare sunt mai limitate. De 
aceea, schimbările existenţiale sunt din ce în ce mai grele odată cu trecerea vremii. 
Mai mult decât atât, soarta se îndreaptă, în virtutea inerţiei sale, în mod implacabil, 
către anularea oricărei posibilităţi. 

Împlinirea sorţii unui individ se întâmplă, astfel, atunci când toate 
posibilităţile sale de acţiune vor fi fost deja epuizate. Firul sorţii este tăiat atunci 
când deschiderea specifică oricărui drum devine închidere. De aceea, moartea 
existenţială a unui individ poate surveni înaintea morţii sale fiziologice. Atunci 
când nu se mai întrevede nicio posibilitate şi niciun scop, atunci când orizontul de 
aşteptări al unui individ este redus la minim, insul respectiv este, din punct de 
vedere existenţial, deja mort. Nu mai există întâmplări care să se adauge firului 
sorţii lui, ci doar o curgere monotonă a timpului. 

De aici ne putem da seama de faptul că soarta nu este o simplă cronologie a 
insului, ci firul întâmplărilor care modelează chipul individului. Ele sunt acele 
întâmplări „cu greutate” de care „atârnă” întreaga noastră existenţă, care ne 
modelează „substanţa sufletească” şi care ne fac să fim ceea ce suntem. Ele ne 
conferă orizontul factic şi ne deschid drumurile pe care putem merge. Tocmai de 
aceea, atunci când nu mai există orizont şi nici voinţă de a-ţi continua drumul, 
soarta îţi este deja pecetluită. Acelaşi element care conferă deschidere este cel care 
aduce, totodată, şi închiderea. 

Soarta însă mai are şi o componentă dinamică, susţinută de libertatea insului. 
Ea nu este dată o dată pentru totdeauna, nu avem de-a face cu un destin implacabil 
asupra căruia nu putem fi în niciun fel activi, fiind doar nişte elemente pasive, care 
îndură doar ceea ce a fost mai dinainte rostuit. Am văzut deja faptul că Mircea 
Vulcănescu nu optează pentru un determinism strict, ci acceptă şi un „principiu de 
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dezordine” în ţesătura lumii. Acest principiu de dezordine, care perturbă mersul 
normal al lucrurilor, nu poate fi decât libertatea insului de a-şi lua soarta în 
propriile mâini cu ajutorul voinţei şi răbdării.  

După cum am văzut deja, acestea două sunt puteri fundamentale prin care 
spiritul omenesc îşi asumă propria libertate. Prima este o putere interioară, a 
căutării active şi continue a drumului demn de urmat, care implică, în mod 
inevitabil, menţinerea deschisă a posibilităţii schimbării. Ce de-a doua este o putere 
„teoretică”, în sensul etimologic al cuvântului, prin care omul scrutează orizontul 
libertăţii sale (adică „vremurile” sale) şi aşteaptă semnele sau reperele după care se 
poate ghida mai departe. Prin intermediul acestora, atitudinea insului în faţa sorţii 
se transformă dintr-o atitudine pasivă într-una activă. El îşi poate croi soarta, însă 
această libertate nu este absolută, deoarece ea depinde de semnele vremii. Aşadar, 
soarta nu poate fi croită în afara orizontului deschis de vreme. Ea depinde în mod 
decisiv de lumea în care insul trăieşte şi de vremurile pe care le parcurge.  

Astfel, soarta poate fi croită, însă poate, în acelaşi timp, să croiască drumul 
pe care ne ducem existenţa. Tot ceea ce contează este asumarea sau neasumarea 
libertăţii de către fiecare ins în parte. Dar orice hotărâre am lua, existenţa noastră 
are loc tot în orizontul vremii, care este spaţiul libertăţii înseşi. Tocmai pentru că 
putem alege dacă ne asumăm această libertate sau nu, asumare care este, la rândul 
său, liberă, putem vorbi despre libertate în genere.  

Aşa stând lucrurile, am văzut cum conceptele de soartă şi rost, vreme şi lume, 
ins şi chip se articulează în gândirea lui Mircea Vulcănescu. Această schiţă 
deschide calea unor cercetări ce promit a fi rodnice, prin care să fie degajate în mod 
explicit şi aprofundat toate raporturile dintre aceste concepte. Astfel, s-ar configura 
un model ontologic românesc pe baza căruia ar putea fi construită o filosofie 
româneasca în genere. Faptul că soarta şi rostul ni se înfăţişează ca elemente de 
includere a insului în vreme şi lume justifică nişte cercetări mai aprofundate asupra 
felului în care asumarea libertăţii de către individ poate avea ecouri la nivelul 
întregii lumi în virtutea sentimentului unei solidarităţi universale care 
caracterizează imaginea românească despre lume.  

Faptul că individul îşi poate croi soarta implică, astfel, că el îşi poate 
restructura vremea. Un ins, sau un grup de inşi pot da „grosime” şi greutate 
vremurilor în care trăiesc. Acesta este probabil sentimentul care a animat întreaga 
generaţie a lui Mircea Vulcănescu şi care justifică dezbaterile aprofundate asupra 
conceptului de generaţie din acele vremuri. Generaţia nu era doar un grup mai mult 
sau mai puţin omogen de inşi, ci chiar acea structură care avea posibilitatea de a 
croi ţesătura vremurilor, de a schimba ceea ce trebuie schimbat. Astfel, conceptul 
de generaţie are un înţeleg ontologic şi nu ţine doar de sociologie. El structura 
întreaga viaţă a inşilor prinşi în acel context şi le configura posibilităţile 
existenţiale. De aceea, probabil că punctul de la care trebuie pornit în reconstrucţia 
unui model ontologic românesc având la bază reperele trasate de Mircea 
Vulcănescu este tocmai recuperarea sentimentului solidarităţii unei generaţii şi 
integrarea sa la nivelul ontic al preocupărilor noastre.  
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temporality as structures belonging to the consciousness of time, in a broad sense (which correspond 
to the fabric of the real word, according to Şora’s ontological model), is another interesting question 
which will be debated in the present study. 

Key-words: time, ontological model, Mihai Şora, Phenomenology, consciousness of time, the 
temporality of the Moment, intersubjectivity, “the gift of Encounter”, dialogical philosophy, empathy, 
relation, authenticity. 
 
 

The experience of spatiality in Alexandru Dragomir’s writings 
 

Andrei Simionescu-Panait 

 
My aim is to single out the perspective that Alexandru Dragomir employs, concerning the 

topic colloquially known as spatiality, first by tying him to Heidegger, and afterwards, to Husserl. His 
writings are spontaneous, discontinuous in character, in which case I will proceed by the way of 
deconstruction. I shall focus on stressing the boundaries between Dragomir's concepts and the main 
notions of both Husserl's and Heidegger's phenomenology. Concerning the two German thinkers, I 
shall approach sections §22 through §24 from Being and Time (discussing the spatiality of the 
Dasein), chapter three from the Ideas Pertaining to Pure Phenomenology and to a Phenomenological 
Philosophy – volume II (the lived body as him own centre) and section §3 from Ideas – volume III 
(the possibilities of somatology). 

Key-words: Alexandru Dragomir, spatiality, Heidegger, Husserl, phenomenology. 
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Time and history at A.D. Xenopol and Vasile Pârvan 
 

Mihai Popa 
  
 

The current study puts forward a problem that the historians and philosophers permanently 
took into account: the connections between time and historical becoming. The joint element of the 
historical theories analyzed – that of the series of development (A.D. Xenopol) and that of the 
historical rhythm (V. Pârvan) – is the temporal rhythm (chronotropy), a concept that developed 
especially in the biological sciences (medicine), being known also in the modern physics 
(microphysics). There is a connection between causality, succession, series of development, time and 
historical becoming, which is explained in the field of the historical ontology. The ratio between the 
rhythms of the historical becoming and Xenopol’s series can be described, in our opinion, by the concept 
of historical chronotropy. 

Key-words: causality, succession, historical series, historical rhythm, chronotropy 
 

 
The “quick” instant and the gift of music: A phenomenological approach 

 
Ioan Drăgoi 

 
Starting with Mihai Şora’s Clipa şi timpul [Instant and time], my paper will be interested in 

searching the boundaries of the existential concepts instant and being (to be). In my opinion, these 
represent two fundamental words which have followed the development of philosopher’s thought 
starting with his first book, Du dialogue intérieur [On Inner Dialogue]. The first part of my paper will 
consist in a hermeneutical reconstruction of the above relation under three main aspects: 1) the instant 
as horizon of possibility, 2) the instant as the bearer of human values, 3) the donation of the instant, 
especially Şora’s interpretation of the music phenomenon. Following the course of the mentioned 
book, my second section will focus on the precarious condition of human being (one of the author’s 
favourite themes since his youth) and I will try to illustrate, from the perspective of the verb to be, the 
forms of its manifestation. Are the consequences of this precarious condition a danger for the fulfilment 
of human’s vocation? What kind of danger and in what kind of terms are we allowed to speak about  
M. Şora’s idea of salvation? These are questions to deal with in the last section of my paper. 

Key-words: instant, to be, universal possibility of being, transcendental values, precarious 
condition of mankind, salvation. 
 
 

Faith and place: A phenomenological reconstruction of Mircea Vulcănescu’s idea of destiny 
 

Cornel-Florin Moraru 
 

 
The purpose of this essay is to offer a reconstruction of Mircea Vulcanescu’s concepts of fate 

and place on the basis of his thoughts found in Dimensiunea românească a existenţei [The Romanian 
Dimension of Existence]. In this way, we try to bring the problem of fate in the context of today’s 
philosophy and to sketch a possible answer to it. Therefore, we have to study the way the concepts of 
faith (Rom. “soartă”) and place (Rom. “rost”) relate, in Mircea Vulcănescu’s works, with the 
concepts of world (Rom. “lume”) and high time (Rom. “vreme”), on one hand, and individual (Rom. 
“ins”) and figure (Rom. “chip”), on the other. In this way, we will gain as a result some reference 
points for the construction of the Romanian ontological system sketched by Mircea Vulcănescu.  

Key-words: fate, place, ontology, Mircea Vulcănescu. 
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Farious and nefarious places within Romanian traditional mentality 
 

Delia-Anamaria Răchişan 
 

 
Within Romanian traditional mentality, there isn’t either space, nor infinite, but only 

good/bad/hidden place and the limit of the world as a known place. The antonymic pairs: inside–
outside, indoors–outdoors, here–there, here–beyond, closing–disclosure/protection–imbalance, up–
down, order–disorder (chaos) are a sign of farious and nefarious places, which are placed under the 
reign of the sacred and the profane concepts. The good place (the house, the yard, the fireplace/the 
hearth), the evil place (the one touched by Iele, a crime’s scene, the cursed place, a suicide’s place, 
etc.), the hidden place (the church, the garden, the tomb) reveal traditional individual’s mentality and 
way of thinking, his life’s creed, his capacity of confronting the past and the present, in order to lead 
them to the future. We also must keep in mind that there are also ambiguous places which are 
perceived either as sacred or as profane (the border, the crossroad, the mill). Magical-ritual practices, 
crosses, fountains from crossroads are meant to re-establish protection (a defensive function) and to 
bring back a state of equilibrium. The traditional society’s man, who often appeals to empirical 
knowledge and focuses on the native ethos, tries to face the permanent and continuous change of the 
habits and the relaxed border between tradition and innovation and he will carefully observe the 
ancient heritage of his ancestors.  

Key-words: centre of the world, centre, farious place, nefarious place, sacred, profane. 
 
 

Space and time within Romanian fantastic folktale 
 

Oana Chelaru 
 

 
Into the folktale, space and time get special significances, because they transpose into words 

an ideal projection, that of the anonymous creators, who imagine the folktale as they would like the 
world to be. From this perspective, “Space and time within Romanian fantastic folktale” applies to 
folktales the theoretical ideas previously identified and it highlights some of the specific features that 
order the narrative construction. The space aspects, for instance, can be detailed into: real spaces, 
possible spaces, but which are far from the reality due to their specific nature, and spaces of the 
impossible. Time, on the other side, can be differentiated in segments of text which establish the time 
of the saying and that of the action, both of them seen in a chronological order and into micro-
segments of text which are dominated by the reversing and the inversion of the usual chronology.  

Key-words: space, time, unusual birth, initiatory, medial and final formulas. 
 
 

Space and time as levels of the real 
 

Remus Breazu 
 

 
The goal of this paper is to achieve an understanding of space and time as they are presented in 

Constantin Noica’s book Twenty-Seven Levels of the Real. Although Noica is apparently operating in 
a formal way, the construction being guided by three classical tables of categories, he manages to do 
an ontological and dynamic interpretation of the latter. Noica proceeds in a thematic dialectical way, 
space and time being two of the levels through which the real is determined. Space and time are 
changing themselves through different stages (spatial centre, spatial field, spatial horizon, space, 
respectively kairotic time, time of growth and fulfilment, time of limited existence, high time [vreme], 
cosmic time). So understood, space and time are “melted” into another step of the real, namely 
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modality. I will try to explain these terms, the mechanism of this dynamic and the relationship 
between the classical categories and the two levels of the real. 

Key-words: space, time, categories, levels of the real, becoming. 
 

 
Reassessment of the concept of time in Nae Ionescu’s metaphysics 

 
Alexandru Gabriel Buican 

 
 

In this article, I aim to grasp the manner in which Nae Ionescu`s concept of time is 
reconstructed. I will focus on the deconstruction proposed by the author in History of Logic and on 
the manner in which the concept of time becomes operational in what Nae Ionescu himself called the 
man–world metaphysical structural unity. The question addressed is the possibility of thinking time as 
topos, as a place for events, and the way in which such an understanding changes the relation between 
time and phenomenon.  

Key-words: Nae Ionescu, time as topos, man–world metaphysical structural unity, static time, 
dynamic time. 

 
 

Petre Botezatu: Natural spatial-temporal logic 
 

Elena Calistru 
 

 

Petre Botezatu built an operative natural logic in which he theorized on the logical operations 
which take place in the real endeavours of the thinking process. Within this construction, he also 
developed a spatial-temporal logic, starting from the idea that the multitude of phenomena is partly 
and irreflexive ordered, and from the idea that the operation of transitivity is performed between 
different proprieties of space and time, fact which allows the development of some deductive 
inferences. Although there are spatial relations between phenomena, such as to the right, to the left, in 
front of, behind, and temporal relations: before, simultaneously, Petre Botezatu used only one 
transitive relation: sequencing, which characterizes both time and space. He described a system of 
spatial-temporal deductive inferences, system which consists of four inferential tables, each having 
four logical figures.  

Key-words: spatial-temporal operational logic, spatial relations, temporal relations, inferential tables. 
 

 
Temporal reality and fictive being at I.D. Gherea 

 
Viorel Cernica 

 

 
The author illustrates Gherea’s phenomenological method by comparing some of his concepts 

with certain elements of Husserl’s constitutive phenomenology. The applied phenomenology of 
Gherea reveals the contradictions of common sense, which are determined by passing from the 
“fictive being”, a kind of impersonal genuine consciousness, to the social being, i.e. the man in the 
“life-world”; this passing entails the personalization of fictive being’s consciousness and, at the same 
time, the transformation of temporal reality (actual time of an actual consciousness) into the 
conventional time of experience. 

Key-words: temporal reality, time, fictive being, ego, sociality. 
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II. SPIRU HARET CENTENARY (1851–1912) 
 

 
The philosophy of education at Spiru Haret 

 
Alexandru Surdu 

 

 
Spiru Haret applied an entirely new philosophy of education with excellent results. His 

philosophy of education is none other than the pedagogy, which one should clearly distinguish from 
education. Education is the institution of school at all levels, while pedagogy is the theory of education. 

Key-words: Spiru Haret, philosophy of education, pedagogy, Romanian formal education. 
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III. RESTITUTIO 

 
 

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade and felix culpa 
 

Liviu Bordaş 
 

 
The article discusses Culianu’s attitude towards the accusations of philo-fascism and anti-Semitism 

brought to Eliade since the 1970s, and especially after his death (1986). Among the burdens which he 
assumed as part of the inheritance from the master was that of clarifying his interwar political 
involvement and of showing the lack of foundation for the faults of which he was being accused. 
Besides the texts published by Culianu on this topic which have already been discussed, we have 
introduced several new elements: 1. his correspondence with an American pupil of Eliade and the best 
of his biographers, Mac Linscott Ricketts (published in the Appendix 1 to the article); 2. his direct 
and indirect relationship with another Romanian disciple of Eliade, Adriana Berger, on the basis of 
her correspondence with their common master (published by us elsewhere) and with M. L. Ricketts 
(to be published soon); 3. Culianu’s lesser known and even less discussed writings about the felix 
culpa of Eliade (one of them published in the Appendix 2 to the article). Contrary to what some 
authors have argued about the attitude of “the last” Culianu toward his maestru, these sources show 
him preoccupied with defending Eliade from false accusations of the detractors, just as in his earlier 
articles. He rejected the allegation that Eliade became a member of the Iron Guard and argued that his 
sympathy for the Legion (considered a movement of spiritual and moral reform) was the result of a 
political naïveté without consequences. He also denied the existence of any philo-fascism and anti-
Semitism in his political and scholarly options, during those years or in the following ones. 
Nevertheless, despite this clear evidence, we consider that the question of Culianu’s attitude toward 
the felix culpa of Eliade remains still open. Only the publication of the whole of Culianu’s 
manuscripts, of his journal, and his correspondence, will enable us to reach safe conclusions on this 
subject. Until then, it should be hoped that the discussions will take into account not only all the data 
of the problem, but also all its indeterminates – a thing which, regrettably, has been seen rather rarely 
in the two decades elapsed since Culianu’s death. 

Key-words: Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Mac Linscott Ricketts, Adriana Berger, 
Vittorio Lanternari, the Iron Guard, Fascism, anti-Semitism. 
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