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CORNEL-FLORIN MORARU1
The Concept of Experience and the Speech about
the Non-Judicative
Abstract: This study aims at foreshadowing a concept of experience that can
account for the way we experience the nonjudicative and show the reasons
why the discourse about the nonjudicative fails to grasp it as an object or
objectuality, and, at the same time, consents it in an ineffable way. In order to
reveal such a concept, firstly I analyse the main ontic and ontological notions
of experience as they appear in the history of philosophy, starting with the
empiric tradition (John Locke, David Hume), continuing with Immanuel Kant,
G.F.W. Hegel and H.-G. Gadamer. As I argue, although these conceptions refer
to different ontological domains, they share one main feature: experience
suspends the boundaries of the different domains and transgresses it, deconstituting its objects. Thus, we reveal the agonal character of experience in
general, that confronts the objects of a domain with the ineffability of the
nonjudicative and, thus, functions as a de-constitutive act.
Keywords: nonjudicative, meontology, experience, epistemology, ontology.
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fel de postulat fundamental al ontologiei
Parmenide au fost diferite, începând din acest moment, la nivel istoric,

ale celorlalte discipline,
lucru vizibil chiar din etimologia termenului. Onto-logia este, în mod
fundamental, o
Sofistul, Platon
-ul este, pentru
3
4.

Acesta
Organon-ul lui Aristotel, prima formalizare

-au

constituit istoric tot pornind de
2

Sofistul, 260a).

3
4

Aristotel, Metafizica, 1074b.

5.

Gândirea
6

ntru a clarifica modul

apropie de activitatea divi

În cazul esteticii, luc
are se

Aesthetica sa,
sensibile (scientia cognitionis sensitivae)7, în timp ce Charles Batteux o
8. Estetica este

5

Etica
1139a).
Loc. cit.
Alexander Baungarten, Teoretische Äesthetik: Die Grundlegenden Abschnitte der
Aesthetica (1750/58), Felix Meier Verlag, Hamburg, 1983, §1.
8 Charles Batteux,
, Paris, 1746, p. ij.
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ceea ce nu poate fi nicicum numit sau gândit în

prin uitare, opusul memoriei în sens strict, care este un act care
-le
vedere,
-o punem
despre ceea ce nu se poate pune în ju
10

deja blocat?
dialectic al lui Platon din dialogul Parmenide
11

de altfel
limitele gândirii dialectice

9

Viorel Cernica,

nonjudicative. Vol. 1: Timpul lenei,

10

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus,

11

Platon, Parmenide, 135c-

-a, traducere din
ititorului de

12

de-limita în cuvinte, tenebrele nonjudicativului, care, prin sedimentare
tacit, motiv pentru care o cercetare a ei nu este nici pe

riu-

înapoi în zonelepare a-

-

-

ceea ce nu poate fi circumscris conform regulilor autorizate ale

12

Loc. cit.
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cu privire la cele mai profunde idei ale filosofiei, care sunt imposibil de
prins în discurs, condintr-odat
13.

Cele mai profunde con-

punctuale, ci

pe care nu le mai c

nonjudicativul ca atare,

-

posib

evidente ar fi pentru

-un fel
dedogmatizare a

disc

-

-

-

-au constituit la nivel istoric

13

Platon, Scrisoarea VII, 341c.

modului în care putem gândi în genere posibilitatea unui discurs despre
nonjudicativ.

-

ident în majoritatea

ade

alta, care,
preajma nonjudicativului, astfel încât conoriginare de a prinde totul în l

14

14

Damascius, Dubitationes et solutions de primis principiis, I, 7.

mult în
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cuprins în gând.

privitoare la o non-obiectualitate imposibil de

nostru, supus unei dispersii temporale care aduce cu sine o oarece

16,

inevitabile ale firului gândirii atunci când aceasta se abate asupra a
ceea ce nu poate fi rostit. În acest context, semnele de-constituirii vin
-judicative
de a gândi par blocate. Obiectele, cândva constituite neproblematic,
este
neobiect. De aceea, orice încercare de tematizare a nonjudicativului ajunge,
mai devreme sau mai târziu, în domeniul meontologiei, deoarece nimicul
Important de remar
unei con-

rnind de aici, putem
surprinde mai bine multiplele ipostazieri ale nimicului în orizontul

15

Loc. cit.

16

(Damascius, I, 7).

-Ponty, în spatele cogito-ului

cogito tacit17

sa, discursul este o

ativ el con-

judicativului, neputând fi legitimat ca discurs valid.

dicativului

i
Astfel, el nu e doar un concept filosofic printre altele, ci, în ciuda
17

Cogitocogito

nu constituie lumea, ci

-a dat; ea nu

CogitoPonty,
Oradea, Aion, 1999, pp. 471-472).
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nicicând atinge, dar spre care tinde continuu în virtutea impulsului de

-

pornind de la sensurile pe care

i

de la empiris

departe atât de
pecetluiesc destinul unor întregi domenii de cercetare.
numai

-un sens psihologizant,
st lucru

ic de

pur
losofic al vremurilor

limitându18.

a, în acest caz, este tocmai

care punem

fie surprinse în in-

18

-i interzici menirea pentru care el se simte chemat
în

CORNEL-FLORIN MORARU

nonjudicativului. Un astfel de sens nem lucrurile în unitatea lor.
nonjudicativului ne duce, mai devreme sau mai târziu, în domeniul

constituite în clivaj

este originea onticului

filosofiei. Mai mult d

observa, la nivel pre-

logice pe care atât

Dificultatea acestui demers este, prin urmare, tocmai aceea de a

-

-un mod
iu nu

exemplar, în primele texte filosofice ale presocraticilor, înainte de
momentul parmenidian.

Pentru a demonstra aceste ipoteze, expuse momentan doar ca

tematiz
-

intern

fie ea

impresii
19.

tabula rasa

unei prime diviziuni fundamentale gândirii moderne: cea dintre
20,

prin exper

19

a omului iîntrEseu
asupra intelectului omenesc, vol. 1, traducere de Teodor Voiculescu, note de Dan
20

Loc. cit.
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ndare ca o scindare a unui unic

domeniu,

proble
21,

ci un fel de criteriu al

-empirice ale gândirii.

Prin
ce22

23.

e defel în

urmele lui Locke, de David Hume, care introduce în clasa impresiilor

21
22

Ibidem, p. 82.
Ibidem, p. 84-85.

23

propriile ei procese care provin de la puter
Ibidem, p. 96).

24

elementele gândirii umane în totalitatea

lor25.

Aici, criteriul dat de

vivacitatea impresiilor. Impresiile mai vii, interne sau externe, sunt cele

acesteia vastul orizont26

-

gânduri27
28
29,

David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc
-Paul Iliescu, Studiu introductiv de Mircea
Flonta, Oradea, Ratio et Revelatio, 2014, p. 90.
25
e este
Ibidem, p. 91).
26
24

re

27

connection) între diferitele

(Ibidem, p. 95).
28

(resemblance), contiguitate (contiguity)
(Loc. cit.).
29 Ibidem, 123.

,
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-

-

30.

Cu cât

Aceste lipsuri sunt, într, care sunt derivate, ele însele, tot din
-

-

, a gândirii cu natura,
31

reciproc. Întrempirismului, dezCu toate
impulsului de a

30

mintea nu are decât o puter

Ibidem, pp. 93-94).
31

Ibidem, p. 123.

-

din

cu

32.

-o c
obiectelor

Aici se întrevede o

33.

Cu alte cuvinte,

34

Vedem în acest caz, de asemenea, o dez-limitare a conceptului
temeiul ontologic al
apriori

dezabs

ideea (subl. n.) unei
-

35.

a obiectelor sale.
Immanuel Kant,
33 Ibidem, p. 197.
34 Loc. cit.
35 Immanuel Kant,
, traducere

traduce

32

2005, p. 162.
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, care sunt

36.

Toate

a
37,

dau seama de o

despre care vorbea Damascius.
De ac
-

38

nonjudicativul nu poate fi prins în concept.
în afara
39

Immanuel Kant,
Ibidem, p. 298.
38 Ibidem, p. 595.
36

, p. 297.

37
39

,

, este propriu-zis ceea ce se

a însinelui
40

b. Sensul ontolog
41

limitele principiilor apriori
42

sunt doar momente
exper

i de43

nu

Fenomenologia spiritului, traducere de Virgil Bogdan,
ceva

40

însinele

însinele
însine, al doilea

este însinele decât
însine
41
42
43

; în
obiectul pe

Ibidem, p. 60.
Loc cit.
constituirea

noi se petrece în spatele ei. Prin
al
-în-sine
-pentru noi
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ca întreg,
Gestaltungen

n.n.) lui ca etape ce-

44,

în

drum care duce la

die vollständige Erfahrung )45,

-a face cu o surprindere

a spiritului,
absolute.
vechi prin

46.

negarea celui
Prin urmare, sensul dialectic

de interpretare a textului hegelian,

pentru el, impor

constituire;

în toate

, ceea ce s-a constituit este numai ca obiect, pentru noi
cit.).

Ibidem, p. 54.
45 Loc. cit.
46 Ibidem, p. 59.
44

momentelor intermediare. Momentul de-constitutiv survine într-un
47,
ca nimic.
48

n.n.

49.

50,

-un nou obiect în drumul
e determinarea conceptului absolut, uitând astfel cu
care este chiar motorul acestei
netemei

a
-ar
-judicativ în

textul hegelian.
51

-

Ibidem, p. 60.
Loc. cit.
49 Ibidem, p. 55.
50 Cornelîn Studii de teoria categoriilor
pp. 103-116.
51 Hegel, Fenomenologia Spiritului, ed. cit., p. 60.

nespiritual. Prin

47
48

Sofistul
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dincolo (meta) de ea extinzându-se asupra întregului. Procedând astfel,

afirma

receptarea

care este determinat ca subiectum
aceste coordonate, a fi este echivalent cu
în mod ontologic ca

52.

În

53.

das Beschränkte)54. Dar,

-

-

-

-limitarea
-limitarea are

begreift nicht die Erfahrung dialektisch, sondern er denkt das Dialektische
aus dem Wesen der Erfahrung. Diese ist die Seiendheit des Seienden, das als
subiectum sich aus der Subjektität
(Martin Heidegger,
Begriff der
în Holzwege (GA5), Klostermann, 2003, p. 184).
53
-wegt. Das Sein, das Hegel
Ibidem, p. 182)
54
conceptul ei, prin aceasta în mod nemijlocit
52

Fenomenologia Spiritului, ed. cit., p. 56).

-

împotriva limitatului
55

are
subjugândusetea de absolut, o sete ce
utul.
56,

se va dovedi, din
rivit, a fi de neatins. Tocmai

(hinausgetrieben

rupere a omului de
sa în absolut57

-

55
56
57

Loc. cit.
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propria sa anihilare.

Dialectica neg

care, cum s-

a lui Theodor Adorno, pentru
58

59

Din a
-

60,

opus
decât calea de a ajunge la concept.

ci este entitate

neidentitatea celor dou

61.

Din

62

. Din acest

punct de vedere, fil
63

Roger Foster, Adorno. The Recovery of Experience, New York, State University of
New York, 2007, p. 5.
59 Ibidem, p. 6.
60 Theodor W. Adorno,
Christian Ferencz-Flatz,
-Napoca, Tact, 2019, p. 58.
61 Ibidem, p. 41.
62 Ibidem, p. 10.
63 Ibidem, p. 20.
58

con-

-

64,

deoarece

65

-judicativului.

Fenomenologia Spiritului,
prim

in nuce, ideea de

66

-

despre
67

-o

68
69.

Cu alte cuvinte, ea nu

Ibidem, p. 474.
Ibidem, p. 18.
66 G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, ed. cit, p. 15.
67 H.-G. Gadamer,
, traducere de Gabriel Cercel, Larisa Dumitru,
64
65

68
69

Ibidem, p. 269.
Loc. cit.
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70,

ci într71

sine, dez-

-

72.

Prin urmare, experien a
73

-

74.

75

este

arhetip al
genere76.
tul poetic sto
acel caracter disolutiv al timpului [Zeitentgänglichkeit 77
Loc. cit.
Loc. cit.
72 Ibidem, p. 70.
73 Ibidem.
74 Ibidem, p. 271.
75 Ibidem, p. 273.
76 Constantin Aslam, Cornel-Florin Moraru, Curs
70
71

online la adresa: https://cornelmoraru.ro/project/curs-de-estetica-vol-1-perioadaH.-G. Gadamer, Actualitatea frumosului, traducere de Val. Panaitescu,
2000, p. 42.
77

a sa. Motivul mai adânc al acestui lucru
Gleichzeitigkeit
art

78.
79,

absolute Allgegenwart der Kunst)

fapt ce
die

80

Verweilen)81, în care privirii i se
82. Acest întreg care este

83

actualizarea sa ca un astfel de

întreg care ne absoarbe (Vollzug).

-limitare a
-limitarea ob
sensuri ale ideii de experi

-

Prin dezdare din
-G.
Gadamer,
in H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke.
Bd. 8: Kunst als Aussage, Stuttgart, UTB, 1999, p. 376.
79 Loc. cit.
80 Loc. cit.
81 Ibidem, p. 387.
82 Loc. cit.
83 Ibidem, p. 391.
78
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-o
vecin cu eternitatea.
84.
85,

trimiterea ce co

Prin faptul

trimite

86

Dar

87.

este

Dez-

astre contemplative limitate.

84

este o
85 Loc. cit.
86 Loc. cit.
87 Ibidem, p. 117.

-G. Gadamer, Actualitatea frumosului, ed. cit., p. 103.

poate expe

-

-

care infinitudinea este tocmai nedeterminarea

exp
ontologic, va
hermeneutic.

nonjudicativului
Pentru a
sau dezac
gândire, fie dez-

-limitatea
-

-

88

-

88

-
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care onticul se dezgândirii:

-

-

dez-

originate. Ca o astfel de origi
-

-

într-o

89

-

Prin urmare, într-un anume fel, dez-

-

atare, constituie mediul în care ele se constituie. Acesta este orizontul
gândirii.

89

Cornel-

Philosophie

Greek Thinking. Meontology
în Revue Roumaine de

conceptul hegelian se vrea aducerea la discurs a absolutului ca atare, el
limitelor de aplicabilitate ale unui anumit tip de discurs, ale unei
-discursivului, a
inefabilului ca atare, dezalt n

categorii de fenomene.
Temeiul a
dez-

ile prin
semn

90

91. Semnificarea
-judicativ nu este trimiterea în sens

indisponibilitatea

90
91

Parmenide, DK 28, B 8.
Martin Heidegger,

, traducere
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opusul. Într-

nu
92.

-

-un mod în

93

cotid

pe
94

t ce anume este un lucru în
-

în domeniul

92

hermeneutica pre-

Studii în hermeneutica pre-

,
-221.

Jean-Luc Marion, Certitudini Negative, traducere de MariaDeisis, 2013, pp. 15.
94
, în vol. Originea operei de
93

,

ale sale. Ele
-

95

-limitare a oriz
ex-perientia
de-constituirea
sem

dejaÎn dez-limitare
ag a necunoscutului din

Metamorfoze despre
experientia veri96, despre experimentarea, luminarea prin punerea la
coborât
signa dedi venisse deum)97
ente palpabile, Lycaon se
nec erit dubitabile)98
Parmenide, DK 28, B8.
Ovidiu, Metamorfoze, I, 225.
97 Ibidem, 220.
98 Ibidem, 223.
95
96
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carne de om.
Ac
tribute principale
-un mod mai

radical decât o face Parmenide

Sensu
sensul strict de a face vizibil întrîn lume

în acest sens radical, a
.

semnificare

luminare

semnific
-

de cuvinte, iar

de o neconstituire, care

-

-

-

în

Cu alte cuvinte, Lyca
de-

-de-a-fi-în-lume.
judicative (argumente) sau pre-judicative (semne), Lycaon recurge,

-

logica

-a
-a transformat pe acesta

într-

l deja prezent în lume manifest în
riilor

-limitatul întâln
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limitatul, cu propriile-

-

-se în sine.

a este punerea

neo de-

ca ceea ce nu poate fi determinat prin limbaj. Prin urmare, înainte de a fi
99, de-constituirea

În plus, dedezobiectivare100

-lumizarea, elemente care

le include în contexte de semnificare. Lucrurile stau astfel din cauza
c
ansamblurile de semnificare la care
nedeterminare surprins

-au scos pe

acestea
semnificativitate,

99

Viorel Cernica,
Ibidem, p. 75.

100

-

Anaximandros în
, ed. cit., p. 73.

zorii epocii presocratice: lumea provine din

în

101

-

nedeterminare, concepte care, din anumite puncte de vedere, sunt
obiectele. Cu toate acestea, orice încercare de luminare a sensului lui
-

ne-

-

ca ipostaze discursive ale ne-

-determinatul,
-

la

-

ice filosofie

experimenteze ceea ce nu era ex

-

nedeterminat, d
-

101

Cornel-

-experiementarea.
Studii în

hermeneutica pre-353.
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care o dezdezneresorbit în spiritul
Prin urmare, toate sensurile prezentate an
-limitare întru ne-constituit.
-limitare întru ne-experimentare este

tuturor lucrurilor.

-

n
fenomenul ipostazierii nimicului în diferite contexte de
discursului carenedeterminat, legând-o de contextele
ca ne-

de-

-experimentarea în infinit sau
-
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