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NOTE PENTRU RECONSTRUCŢIA CONCEPTULUI
„METAFIZIC” DE LOGOS
LA MIRCEA VULCĂNESCU
CORNEL-FLORIN MORARU

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Reconstrucţia conceptelor filosofice sau a conceptelor cu valenţe filosofice
este, probabil, modalitatea principală a filosofiei de a creşte în mod organic pornind
de la sine. De aceea, chiar dacă nu se poate vorbi despre o „evoluţie” a filosofiei în
termenii unui progres cumulativ al cunoaşterii filosofice, aşa cum se poate pune
problema în cazul ştiinţelor exacte, şi în cazul gândirii avem de-a face cu o dezvoltare.
Conceptele filosofiei sunt explicitate şi dezvoltate de-a lungul secolelor, iar
cunoaşterea filosofică „se desfăşoară” pe sine pornind de la principiile instituite ca
temelie de către filosofia greacă. De aceea nici nu este de mirare că filosofii
lucrează cu aceleaşi concepte de mii de ani, chiar dacă metodele de lucru s-au
schimbat şi chiar dacă felul de a vedea lumea în genere – şi, odată cu acesta, însăşi
fiinţa lumii – s-a schimbat. Aşadar, chiar în inima filosofiei, găsim două serii de
principii întemeietoare din care decurge felul de a fi al acestei discipline înseşi.
Prima serie de principii întemeietoare este cea care înfiinţează orizontul
filosofiei ca atare. Problematica împreună cu conceptele fundamentale şi cu direcţiile
posibile pe care gândirea filosofică le poate urma sunt stabilite şi străbat întreaga
istorie a filosofiei. Tocmai de aceea, ea îşi poate găsi identitatea în diversitatea de
demersuri de tip istoric. Astfel, conceptul pe care noi îl vom lua în considerare în
acest eseu, precum şi altele, ca fiinţă, timp sau bine, sunt chiar părţi ale naturii
filosofiei. Ele delimitează felul de a fi al acesteia şi prin excluderea unuia singur ar
trebui să schimbăm întregul fel de a fi al filosofiei, căci ele delimitează chiar spaţiul în
care gândirea filosofică se poate manifesta. Cu alte cuvinte, aceste concepte, care
trebuie înţelese mai degrabă ca probleme, şi nu ca soluţii, sunt puncte de reper în
topos-ul gândirii ca atare. Tocmai de aceea, fără ele, întreaga topologie a filosofiei,
întreaga configuraţie a orizontului gândirii, ar căpăta o cu totul altă înfăţişare.
Pe de altă parte însă, ca probleme filosofice asupra cărora gândirea se opreşte
spre a le pune în ordinea sa proprie, conceptele fundamentale ni se înfăţişează drept
constructe ale gândirii. Dar când spunem „construct” nu trebuie să înţelegem că ele
sunt pure ipoteze de lucru sau simple modele teoretice dezlegate de orice tip de
element „practic” sau „concret”, ci doar că ele sunt o punere laolaltă de determinaţii
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prin care gândirea structurează o anumită idee atribuindu-i un anumit loc în orizontul ei
de semnificativitate. Prin urmare, orice astfel de ordonare a determinaţiilor în
concept şi a conceptului în orizont trebuie să dea seamă, din punct de vedere filosofic,
de un sistem de raporturi reciproce între determinaţiile proprii conceptului, pe de o
parte, şi între un anumit concept şi restul conceptelor din orizontul gândirii, pe de
altă parte. Dar aceste două probleme sunt interdependente. Cu alte cuvinte, configuraţia
topologică a gândirii depinde de modul în care conceptele sunt structurate şi orice
de-structurare sau re-structurare a acestora poate afecta raporturile pe care ele le
întreţin. De aceea, pentru ca filosofia să se poată constitui ca atare, trebuie să mai
existe o serie de principii, unele care să întemeieze felul în care conceptele pot fi
re-structurate şi de-structurate. Aşadar, există şi o serie de principii ce conferă o
dinamică proprie topos-ului filosofic şi care dau seamă de „evoluţia” specifică
filosofiei prin redefinirea relaţiilor topologice din orizontul propriu gândirii.
Acestea ţin în genere de ceea ce se numeşte reconstrucţia filosofică.
Ca re-structurare a conceptelor filosofice, reconstrucţia trebuie să pornească
de la un construct prealabil căruia să-i pună în lumină determinaţiile, pentru ca,
ulterior, prin reordonarea acestora dintr-o anumită perspectivă, să obţină o nouă
raportare la respectiva idee. Desigur, scopul unui astfel de demers ar fi obţinerea
unui concept mai bun sau mai clar din punct de vedere operaţional, însă, întrucât în
eseul de faţă ne propunem doar o schiţare a unei reconstrucţii a conceptului de
logos, vom lăsa la o parte întemeierea din punct de vedere valoric a demersului
nostru. Ceea ce ne propunem în paginile care urmează este doar să oferim, pornind
de la modul în care Mircea Vulcănescu gândeşte logos-ul în „Logos şi eros în
metafizica creştină”1, o direcţie de reconstrucţie din punct de vedere fenomenologic.
De aceea, întrucât conferinţa însăşi oferă o contextualizare în orizont creştin a unor
concepte metafizice, în demersul nostru vom lua în considerare doar ceea ce
Vulcănescu indică drept gânduri „pe temeiul unei filosofii neutre, lipsită de lumina
învăţăturilor bisericii”2. Cu alte cuvinte, ne vom opri doar la ceea ce gânditorul
român numeşte problematică generală a cunoaşterii, adică la analiza structurală a
logos-ului considerat drept cunoaştere şi cunoştinţă, după cum vom vedea mai clar
în continuare. Odată pusă în lumină această structură, vom încerca să ordonăm
diversele determinaţii din perspectivă fenomenologică, astfel încât să obţinem o cât
mai bună „priză” la concept, însă şi o prefigurare a unei posibile reconstrucţii.
2. STRUCTURA CONCEPTULUI DE LOGOS

În primul rând trebuie menţionat faptul că Mircea Vulcănescu pare a
identifica problema logos-ului cu problema cunoaşterii. Logos-ul este „vorbă cu
înţeles, expresie cu tâlc, manifestarea unui termen sau rost”3. Astfel, avem de-a
1

Mircea Vulcănescu, Opere, vol. I, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, pp. 44–70.
Ibidem, p. 53.
3
Ibidem, p. 50.
2

,
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face, din capul locului, cu două serii de elemente ale logos-ului, vorba şi înţelesul,
expresia şi tâlcul, manifestarea şi rostul. Primii termeni exprimă punerea în lumină,
evidenţierea, în vreme ce ultimii exprimă acel ceva care are să fie pus în lumină şi
evidenţiat. De aceea orice logos, ca expresie cu tâlc ce face manifest un rost, poate
căpăta două înţelesuri distincte, în funcţie de termenul pe care este pus accentul. Pe
de o parte, dacă accentul se pune pe primul termen, pe cel ce exprimă punerea în
lumină, se obţine sensul de cunoaştere – pe care Vulcănescu i-l atribuie în mod
preponderent logos-ului. Pe de altă parte, dacă accentul este pus pe ceea ce este pus
în lumină, atunci avem sensul de cunoştinţă. Însă atât cunoaşterea, cât şi cunoştinţa
sunt concepute, după cum vom vedea, în sensul cel mai larg posibil, acoperind
întregul domeniu al conştiinţei şi actelor intenţionale.
Acest dublu sens al logos-ului poate produce confuzii, deoarece Vulcănescu,
în conferinţa la care ne referim, foloseşte cuvântul în ambele sensuri, fără a clarifica de
la început ambiguitatea esenţială ce apare aici. Ea era prezentă în orizontul
problemelor filosofice încă din filosofia greacă, unde logos-ul este atât o „parte” a
sufletului, cât şi „produsul acestei părţi” – logos ca raţiune şi logos ca argument.
Fără a ne opri asupra bogăţiei de sensuri ale cuvântului logos din greaca veche,
vom urmări în continuare modul în care Vulcănescu structurează problematica
cunoaşterii, păstrând însă în minte că el recunoaşte faptul că „lucrurile sunt mult
simplificate”4 în această analiză a sa. Or, tocmai această simplificare „la limită” ne
invită la o dezvoltare a sensului fiecărei determinaţii şi la o clarificare a raporturilor
pe care le întreţine cu celelalte.
„În primul rând, orişice cunoaştere presupune doi termeni, din care unul e
subiect cunoscător, iar celălalt obiect cunoscut”5. Dar, în dezvoltarea pe care o face
în continuare, Vulcănescu atrage atenţia că, chiar dacă cei doi termeni sunt diferiţi
prin natură, ei nu pot sa subziste ca atare în afara relaţiei lor. Cu alte cuvinte, întrun anume fel, raportul lor, care este o „relaţie pur spirituală”6, precedă diferenţa
dintre subiect şi obiect. De altfel, chiar denumirile celor doi termeni din citatul de
mai sus ne indică acest lucru: subiectul este doar în măsura în care cunoaşte ceva,
iar obiectul este numai în măsura în care este cunoscut de către subiect. Cu alte
cuvinte, „nu există cunoştinţă care să nu fie cunoştinţă a cuiva despre ceva”7.
După cum putem observa, limbajul folosit de Vulcănescu este, pe de o parte,
fenomenologic şi, pe de altă parte, tributar tradiţiei filosofice. Însă faptul că în
genere el gândeşte fenomenologic se poate vedea din accentul pus pe relaţia „pur
spirituală” dintre subiect şi obiect, pe „prinderea în sine” a obiectului de către subiect.
Astfel, el se adăposteşte de un realism care să postuleze realitatea obiectului
independent de actul de cunoaştere şi arată modul în care un astfel de reflex de
gândire poate lua naştere. Pe de altă parte, el se fereşte şi de un idealism necritic, în
care obiectul cunoaşterii este produs exclusiv de către subiectul cunoscător, fără a
avea nevoie de o „contrapondere intenţională”.
4

Ibidem, p. 54.
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5
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Aşa stând lucrurile, subiectul cunoscător şi obiectul cunoscut, „care constituiesc
două prezenţe deosebite, doi termeni existenţiali distincţi, ca fiinţă, formează totuşi
în cunoaştere un singur tot sui-generis”8. Cu alte cuvinte, deşi subiectul, luat in
abstracto, este o fiinţare intenţională (conştientă), pe când obiectul este o fiinţare
ne-intenţională, în cadrul actului de cunoaştere ele ajung să fie omogene. Astfel,
prin procesul de formare al unei cunoştinţe, „obiectul”, prin relaţia în care este pus
cu „subiectul”, îşi schimbă însăşi fiinţa. El devine, într-un anume fel pe care
Vulcănescu nu-l explicitează şi asupra căruia vrem să ne oprim în ultima parte a
eseului, o fiinţare intenţională. Întrucât relaţia dintre cei doi termeni este pur
spirituală (adică de felul subiectului), obiectul se spiritualizează atunci când este
obiect cunoscut. Această spiritualizare este o „luare de priză imaterială”, o „luare de
poziţie”, o „desemnare”9. Astfel, priza, ca deschidere de trecere a ne-intenţionalului
în intenţional transformă „substanţialitatea” specifică fiinţărilor neintenţionale întro indicare, o desemnare prin care rolul obiectului rămâne doar acela de „trimitere”.
Cu alte cuvinte, obiectul devine „către-ce”-ul actului de cunoaştere şi îşi pierde
„substanţialitatea” sau „realitatea” ca obiect de sine stătător, intrând într-un sistem
de relaţii cu alte obiecte care formează cunoaşterea ca întreg.
Aşadar, ceea ce Mircea Vulcănescu numeşte „caracterul tranzitiv” al cunoştinţei,
anume faptul că „întotdeauna cunoştiinţa se referă la obiecte”10, nu trimite la actul
specializat de cunoaştere, ci la orice luare la cunoştinţă, la orice conştientizare prin
care ceva devine manifest pentru subiect. Prin acest caracter, cel ce cunoaşte se
identifică cu cel ce este cunoscut în actul de cunoaştere. Are loc o „prindere în sine”, o
„aidomare”11 între subiectul cunoscător şi obiectul cunoscut. Astfel, spiritualizarea
ca aidomare şi prindere în sine modifică însăşi felul de a fi al obiectului, obiectul
prinde chipul subiectului şi, astfel, trece în domeniul conştiinţei. Aşadar, logos-ul
este, pe de o parte, cunoaşterea ca proces prin care un obiectul se spiritualizează şi
primeşte felul de a fi al subiectului şi, de altă parte, cunoştinţa ca obiect spiritualizat şi
aidomat subiectului.
3. DIRECŢIA UNEI RECONSTRUCŢII
A CONCEPTULUI DE CUNOAŞTERE (LOGOS)

Întrebarea care se pune în continuare este aceea a modului în care cunoştinţele pe
care le deţinem influenţează viitoarele noastre cunoştinţe. Cu alte cuvinte, oare
faptul că obiectul devine o fiinţare intenţională în actul de cunoaştere nu are urmări
asupra viitoarelor noastre cunoştinţe? Cum se comportă obiectul intenţional, odată
spiritualizat şi aidomat cu subiectul? La aceste întrebări, Vulcănescu nu oferă
niciun răspuns. Analiza sa practic decupează actul propriu-zis de cunoaştere, îl
8

Ibidem.
Ibidem.
10
Ibidem, p. 55.
11
Ibidem.
9

,
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singularizează şi îl investighează din punct de vedere fenomenologic. Dar actul de
cunoaştere nu poate fi astfel analizat tocmai pentru că el este întotdeauna
predeterminat spiritual. Altfel spus, un anumit act de cunoaştere, o anumită
cunoştinţă nu pot fi niciodată izolate de cunoaşterea în întregul său astfel încât să
putem vorbi despre un act pur de cunoaştere. Analiza făcută de Vulcănescu dă
seama numai de intrarea unei anumite cunoştinţe în sistemul cunoaşterii în genere,
însă nu şi de rolul regulativ al acesteia. Importanţa acestui rol este însă foarte
ridicată, întrucât din cauza lui nu putem obţine un „act pur de cunoaştere”. De
aceea trebuie să schiţăm modul în care obiectul ca fiinţare intenţională se comportă
în orizontul gândirii, in vederea unei reconstrucţii ulterioare.
Prin această discuţie, se pot clarifica şi unele probleme ridicate de Vulcănescu în
părţile „teologico-filosofice” ale conferinţei sale, pe care însă nu le putem aborda în
acest context. El spune clar că între cunoaşterea „de aici” şi cea „de acolo” „există
referinţe neîndoielnice, care ne îngăduie să întrebuinţăm corespondenţa aceloraşi
termeni”12. Cu alte cuvinte, cele două tipuri de cunoaştere, până la un anumit punct,
se pot citi una prin cealaltă, însă numai dacă, pornind de la cunoaşterea omenească,
„Celălalt face mişcarea de dezvăluire către noi”13. Acest „Celălalt” către care trimite
Vulcănescu, acest ins „de dincolo” care se deschide către noi, însă nu poate fi prins
până la capăt în cunoaştere, va trebui, şi el, gândit până la un punct din perspectivă
filosofică şi va da posibilitatea unei logici meontologice despre care vom vorbi în
paragraful următor.
Aşadar, întorcându-ne la cunoaşterea „de aici”, în cunoştinţă avem de-a face
un obiect a cărui natură este identificată cu subiectul şi, astfel, se comportă ca o
trimitere. Actul de cunoaştere vizează ceva, iar acel ceva vizat este el însuşi, într-un
fel, o fiinţare intenţională. Pe de altă parte, vizarea intenţională este o „luare de
priză” a „ceva ca ceva”. Un anume sens al obiectului luat în conştiinţă se impune şi
prevalează. Astfel, într-un anume fel, obiectul, odată intrat în sistemul cunoaşterii,
capătă o anumită intenţie proprie. Chiar dacă la început el este doar intenţionat,
adică vizat în cadrul unui act de conştiinţă care îl constituie ca atare, ulterior el se
impune pe sine pentru „subiectul cunoscător”. Astfel, „obiectul” nu mai este pur si
simplu intenţionat şi constituit de către subiect, ci el însuşi constituie, într-un fel,
modul de a cunoaşte al subiectului. Obiectul, al cărui sens a fost constituit de către
subiect, devine de la sine înţeles, capătă un caracter „de sine stătător”, se afirmă şi
se validează în mod constant.
Aşa stând lucrurile, cu cât un concept este mai bine determinat, cu atât el are
un rol regulator mai mare. Astfel, în măsura în care atrage subiectul către el,
conceptul îl şi constrânge pe acesta la o anumită atitudine, iar atunci când el devine
de la sine înţeles, se impune ca o pre-judecată. Forţa de constrângere a prejudecăţilor
este de obicei cea mai mare tocmai pentru că ea nu este resimţită ca atare. Ele apar,
de obicei, în seturi de presupoziţii care configurează o anumită atitudine şi viziune
12
13

Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 53.
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asupra lumii. Astfel, totalitatea prejudecăţilor care trimit către un unic mod de a
percepe lumea constituie o paradigmă14.
Paradigmele apar în toate domeniile cunoaşterii şi influenţează felul de a
cunoaşte al oamenilor pe perioade întinse de timp. Totuşi, ele nu trebuie considerate
din punct de vedere negativ, deoarece dau seamă de felul de a fi al gândirii înseşi.
Gândirea tinde să-şi valideze şi afirme rezultatele în vederea folosirii lor ulterioare,
chiar şi cu preţul îngustării orizontului în care ea se poate mişca liber. Numai
demersurile aflate la limita acestui domeniu pun întrebări serioase privitoare la
posibilitatea unei depăşiri a logicii (de la logos) curente a lucrurilor. Asemenea
momente privilegiate în domeniul gândirii filosofice ajung să răstoarne multe
prejudecăţi şi, dacă logica „nouă” este una suficient de riguroasă, pot duce la
schimbări de paradigmă.
Interesant este însă faptul că, deşi ceea ce schimbă o paradigmă este în genere
un efort sincer de a oferi un sistem mai bun de cunoaştere, soarta unui astfel de
demers este de a ajunge, la rândul său, de la sine înţeles şi de a se constitui, în cele
din urmă, într-o paradigmă. Aşa stau lucrurile în cazul demersurilor de restructurare a
logos-ului făcute de către Parmenide, Platon sau Aristotel în Antichitate, dar şi în
cazul demersurilor contemporane fenomenologice, care tind să devină din ce în ce
mai dogmatice, chiar dacă gânditorii sunt mai atenţi la prejudecăţi decât în cazul
altor curente de gândire.
Întrebarea de maximă importanţă în acest punct este privitoare la posibilitatea
unei logici care să rupă acest ciclu de paradigme şi care să menţină gândirea mereu
trează în faţa presupoziţiilor şi prejudecăţilor. Există, oare, o logică care să nu
permită obiectelor cunoaşterii să devină „de sine stătătoare”? Putem noi, oare, să
gândim astfel încât să nu impunem o anumită „substanţialitate” a intentum-ului?
Putem, oare, păstra viu obiectul cunoscut deja şi vizat în actul intenţional de
cunoaştere, evitând rigidizarea acestuia şi trecerea lui într-o prejudecată? Toate
aceste întrebări fac trecerea către „cunoaşterea de dincolo” despre care vorbeşte
Vulcănescu, însă din perspectivă filosofică. Căci, pentru ca logos-ul „de aici” să
poată fi relevant pentru cel „de dincolo”, trebuie ca, într-un fel, primul să-l
deschidă pe cel de-al doilea. Astfel, o logică ce face legătura cu un „dincolo”
pentru înţelegerea noastră este o logică ce se deschide către problema logos-ului
teologic, însă se menţine în limitele filosofiei. Mai mult decât atât, deoarece
„termenii de dincolo” nu apar decât cu limite „determinate negativ, ca fiind dincolo
de (...) înţelegerea noastră cea mai pură, dar orientate oarecum în acelaşi sens cu
ele”, ei sunt, într-un fel, accesibili înţelegerii filosofice. Or, orientarea de sens către
ceea ce, prin cunoaşterea de aici, nu poate fi determinat decât negativ este ceea ce
vom numi în continuare logică meontologică. Prin această logică, este pusă în
lumină tocmai sursa logos-ului ca cunoaştere de aici, ca proces de aidomare a
obiectului cu subiectul.
14

Pentru lămuriri privitoare la modul în care funcţionează paradigmele în domeniul ştiinţelor
exacte, vezi Thomas Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Bucureşti, Humanitas, 2008.
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4. LOGICA ONTOLOGICĂ ŞI LOGICA MEONTOLOGICĂ

Dacă privim mai atent la modul în care obiectul spiritualizat şi aidomat
subiectului ca sens se comportă în cadrul sistemului cunoaşterii, observăm că, cu
cât el este afirmat şi validat mai des, capătă o anumită „greutate”. Greutatea aceasta
este dată de determinaţiile sale, din ce în ce mai complexe şi mai riguroase, care nu
lasă „loc” pentru nicio îndoială. Aşadar, greutatea sensului este tocmai fiinţa lucrului
cunoscut. Cu alte cuvinte, un lucru este în măsura în care se impune în sistemul
cunoaşterii şi are o anumită greutate. Astfel, el „are un cuvânt de zis” în toate
demersurile noastre cogitative, iar greutatea lui se transformă în substanţă. De aici
până la rigidizarea şi constituirea de prejudecată este un singur pas.
Observăm însă că logica în genere, adică reconstrucţia conceptului de logos,
este ontic-ontologică. Ea se referă, în funcţie de profunzimea stratului la care este
analizată, fie la lucruri în măsura în care sunt cunoscute (logică ontică), fie la felul
de a fi al lucrurilor în măsura în care sunt cunoscute (logică ontologică). Oricum ar
fi, în ambele cazuri ne lovim de unul dintre cele mai „grele” concepte din istoria
filosofiei: conceptul de fiinţă. Mai mult decât atât, fiinţa este chiar centrul de
greutate de la care toate aceste domenii îşi obţin valabilitatea. Fără ea nu s-ar putea
justifica niciun gând despre „obiect”, „subiect” sau „ceva”. De aceea nici nu este
de mirare că sensurile capătă greutate şi se rigidizează tocmai deoarece ele îşi iau
greutate de la fiinţă, care este un concept fără de care logica tradiţională nu poate
opera. Chiar dacă este luată ca presupoziţie sau este explicitată în cel mai eliberat
mod, o construcţie logică are în genere nevoie de axioma „ceva este cumva”, ca
formă generală a judecăţii. Astfel, sunt inserate în judecată trei categorii ale filosofiei
tradiţionale – fiinţa („este”), quidditatea („ceva”) şi calitatea15 („cumva”).
Întrepătrunderea acestor trei categorii, toate categorii statice în măsura în care
sunt interpretate din punctul de vedere al filosofiei tradiţionale, facilitează
„substantivizarea” obiectului intenţional. De aceea orice logică ontologică poate duce
la substantivizare, substanţializare şi, în ultimă instanţă, la pre-judecare. Căci, dacă
„ceva este cumva” şi această propoziţie este luată drept adevărată, atunci calitatea
este legată în mod constant de quidditate şi, astfel, judecata ca atare este pusă mai
presus de îndoială. Or, punerea mai presus de îndoială este tocmai pre-judecata.
Dar poate, oare, exista o logică fără fiinţă, calitate sau quidditate? Putem noi
dezvolta un discurs despre ceea ce nu este ceva, nu este cumva şi nu este în genere?
O astfel de logică ar fi o logică meontologică şi şi-ar asuma, în primul rând,
indicarea modului în care categoriile menţionate mai devreme pro-vin dintr-o sursă
unică, nefiinţială, care este nimicul. Cu alte cuvinte, ar fi o logică a nimicului şi a
modului în care conştiinţa prelucrează acest nimic. Dar, în măsura în care nimicul
desemnează tocmai acel „dincolo” faţă de care spaţiul logic tradiţional se configurează,
atunci o logică a nimicului ar forţa trecerea acestei bariere dintre „aici” şi „acolo”,
15

Categoria calităţii este luată în sensul cel mai larg posibil. Ea acoperă toate determinaţiile
posibile pe diverse paliere cum ar fi timpul, spaţiul, relaţia etc.
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astfel încât celălalt să se poată dezvălui către noi. Cu alte cuvinte, prin intermediul
unei astfel de logici putem înţelege mai bine demersul lui Mircea Vulcănescu de
punere în legătură a unei logici filosofice „de aici” cu o logică teologică „de acolo”.
Fără o logică pur filosofică intermediară, care să deschidă gândul filosofic către un
„dincolo”, conferinţa lui Vulcănescu ar rămâne în mod esenţial fragmentată în două
părţi corespunzătoare dihotomiei „aici–acolo” şi nu am avea acces la ea ca întreg.
Aşadar, chiar dacă filosoful român nu a dezvoltat o astfel de logică a
nimicului în mod explicit în demersul său, el face referiri la necesitatea unei relevanţe a
cunoaşterii omeneşti pentru atingerea cunoaşterii divine. Această necesitate, credem, ar
putea fi mai bine înţeleasă prin recursul la o logică meontologică – pur filosofică,
pe de o parte, care însă deschide posibilitatea unei filosofii teologice –, logică la
care nu putem decât să trimitem în acest eseu.
Unul din avantajele principale pe care o astfel de logică ni le poate oferi este
acela că, în măsura în care de dovedeşte că fiinţa provine din nimic şi că nimicul
sălăşluieşte chiar în inima ei, avem de-a face cu o dez-centrare a orizontului cunoaşterii
şi cu o reconfigurare a relaţiilor conceptuale din interiorul acestuia. Întreaga
topologie a gândirii se schimbă în sensul că relaţiile dintre concepte vor ieşi în
evidenţă ca nişte configuraţii dictate de im-punerea nimicului în orizontul gândirii
în calitate de ceva. Astfel, ele nu vor mai fi privite ca fiind de sine stătătoare şi nu
vor mai avea aceeaşi greutate ontologică, ci vor dobândi o fluiditate întemeiată pe
„ideea” nimicului, care va permite menţinerea în deschis a tuturor semnificaţiilor în
vederea reasamblării orizontului gândirii. Or, în măsura în care nimicul ţine
deschisă posibilitatea reasamblării orizontului gândirii şi oferă acestuia sens prin
impunere, înseamnă că el pro-duce în fiecare clipă lumea, înţeleasă ca ansamblu de
semnificaţii. El pune lumea în faţa sa şi se retrage într-un „dincolo” al ei. Dar
retragerea nu înseamnă absenţă, ci nimicul se risipeşte, adică se înstrăinează pe sine
în lume, până în ultimul colţ al ei, pentru a o menţine deschisă ca ansamblu de
semnificaţii.
O logică care să pună în lumină modul în care nimicul se risipeşte pe sine
impunându-se ca sens în orizontul gândirii este o logică ce lasă mereu deschisă
posibilitatea unei „dezvăluiri” de sens de „dincolo” către „aici”, care să reconfigureze
întreaga lume. Or, exact acesta este sensul pe care îl dă Vulcănescu „logos-ului de
dincolo”, care poate fi tratat în mod teologic, pe baza tradiţiei creştine sau, din punct de
vedere filosofic, ca fenomenologie a nimicului. Prin dezvoltarea unei astfel de logici,
vom putea obţine o reconstrucţie a „logos-ului de dincolo” din perspectivă strict
filosofică, reconstrucţie despre care Vulcănescu nu dă decât nişte indicii.
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