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Cuvânt înainte 

Prezentul volum reune te contribu iile unor participan i 
la dou  sesiuni ale conferin ei Gânditori români în cultura uni-
versal , desf urate în anii 2017, respectiv 2018, organizate de 
Departamentul de Formare pentru Cariera Didactic  i tiin e 
Socio-Umane din cadrul Universit ii Politehnica din Bucure ti, 
Facultatea de Filosofie din Bucure ti i Institutul de Filosofie i 
Psihologie �Constantin R dulescu Motru� al Academiei 
Române. Conferin a na ional  Gânditori români în cultura uni-
versal  i-a propus, pentru întâia dat  la un nivel na ional 
organizat, s  deceleze contribu iile filosofilor, sociologilor, 
politologilor i psihologilor români la cultura universal . Con-
ferin a s-a bucurat de prezen a unor profesori i cercet tori de 
prestigiu, a unor doctori i doctoranzi care nu au ezitat s  
aduc  în discu ie o problem  pe care, de obicei, ne ferim s  o 
abord m � obi nui i fiind s  ne trat m contribu iile noastre 
tiin ifice la nivel local i minor. Cu toate acestea, exist  

negre it, o dimensiune universal  a gânditorilor români � 
întrucât cultura român  a fost permanent racordat , fie numai 
i prin raportare, prin compara ie sau prin aspira ie, la modelul 

cultural european. 
Lucian Blaga vorbea despre cele dou  influen e pe care 

le-au exercitat cele dou  mari culturi europene � cultura fran-
cez  i cultura german  � asupra spa iului nostru cultural. 
Prima producând mai degrab  un anume mimetism i epi-
gonism, cealalt  îns  ac ionând ca un ferment, ca un stimulent 
al unei creativit i cu adev rat originale, ale c rei roade au 



Horia Vicen iu P tra cu 

8 

sporit, ca s -l cit m chiar pe marele poet i filosof, �corola de 
minuni a lumii�.  

Mircea Eliade a exprimat elul culturii române inter-
belice, dup  realizarea idealului unific rii na ionale: realizarea 
unei mari culturi, a unei culturi de o valoare universal . Marea 
intui ie a lui Mircea Eliade este c  o mare cultur  nu se poate 
ob ine decât prin cultivarea universalit ii în fiecare dintre spi-
ritele care o alc tuiesc, prin crearea unui �om universal�, a 
unui om întreg � plenar dezvoltat � dup  modelul renascentist. 
Emil Cioran preia aceast  tem  de la congenerul s u mai 
vârstnic i extrage din teza modific rii structurilor noastre 
mintale i afective necesitatea cre rii unei autentice con tiin e 
umane � care este, prin defini ie, existen ial  i tragic .  

Problema originalit ii i universalit ii culturii române 
este inseparabil  de îns i constituirea culturii noastre na io-
nale. Intrând cu o anumit  întârziere în rândul na iunilor euro-
pene, aceast  problematic  a fost consubstan ial  producti-
vit ii noastre culturale i tiin ifice. Am încercat s  ne aliniem 
� a a cum încerc m s  o facem i ast zi � orizontului tematic 
al reflec iei filosofice i tiin ifice europene actuale. La alt  
scar  i schimbând ce e de schimbat, i cultura rus  a f cut 
acela i lucru � reu ind totu i s  fie recunoscut  i s  se 
impun  la nivel mondial.  

De ce totu i o asemenea conferin  la Universitatea 
Politehnica din Bucure ti? În primul rând, pentru c , din feri-
cire, în Universitatea Politehnica din Bucure ti este � în acord 
cu o întreag  tradi ie european  � puternic reprezentat polul 
tiin elor educa iei, socio-umane i psihologiei. De i este o uni-

versitate al c rei profil este dat de prezen a specializ rilor în 
tiin e tehnice, în constituirea i func ionarea ei este prezent  

esen a ideii de universitate: aceea de a integra într-un tot 
armonios capacit ile i facult ile fundamentale ale fiin ei 
umane. În cele din urm , menirea ultim  a oric rei cunoa teri, 
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a oric rei tiin e (teoretice sau tehnice) este fiin a uman  � 
îmbog irea i îmbun t irea ei spiritual  sau material . 
Indiferent de cât de tehnice sau aplicate ar fi tiin ele, ele 
trebuie s  r mân  permanent în contact cu umanismul care le 
înfiin eaz  în cel mai profund sens al termenului. O tiin  care 
pierde acest contact devine, cum s-a v zut din p cate de prea 
multe ori în istoria noastr , in-uman  sau anti-uman . De 
aceea, reflec ia umanist  asupra principiilor i scopurilor 
cunoa terii trebuie s  înso easc  orice demers tiin ific întru 
men inerea acestuia în cadrul autenticei sale voca ii, ferindu-l 
astfel de orice posibil  de-naturare.  
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