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Am început să cercetez filosofia germană modernă deja în cadrul lucrării mele de doctorat 

„Conceptul filosofiei transcendentale: Nucleu tematic și diversitate de perspective”, dedicată 

filosofiei teoretice a lui Kant, Fichte și Schelling (2001). Dezvoltarea mea ca cercetător la 

Institutul de filozofie al Academiei Române a continuat și printr-o serie de burse de cercetare în 

Germania și Austria. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate în reviste de specialitate și în 

diferite volume. 

Familiarizarea cu filosofia lui Kant, mi-a permis o înțelegere mai profundă a schimbării  de 

paradigmă pe care gândirea kantiană a inițiat-o în filosofia occidentală. Cu siguranță, această 

schimbare de paradigmă este admisă de mult timp, însă în mod obișnuit ea este înțeleasă ca o 

limitare a interogației la lumea experienței. Cercetările mele filosofice m-au condus la ideea că 

din diferite puncte de vedere, modul actual de gândire filosofică și teoretică este unul 

funcționalist, fiind marcat în mod esențial de filosofia lui Kant, care se întemeiază în ideea de 

funcție, toate categoriile noastre reorientându-se potrivit aceste noi paradigme funcționaliste. Cu 

siguranță, conceptul de „funcție” nu este folosit întotdeauna ca atare în creația filosofică post-

kantiană, și de aceea identificarea conținutului funcțional în diferitele arii conceptuale pretinde o 

bună cunoaștere a originilor acestui tip de gândire. Ca urmare, urmărind dezvoltarea filosofiei 

post-kantiene, cercetările mele legate de istoria filosofiei nu au fost doar prezentări ale 

problemelor filosofice ale trecutului, într-un spirit istoric, ci tot mai mult interpretări ale 

posibilității acestor probleme, pornind de la tot mai pregnanta articulare a gândirii funcționaliste 

în filosofia post-kantiană. Prima lucrare în care am cercetat impactul funcționalismului în 

filosofia post-kantiană a fost cartea Conceptul de funcționalizare la Max Scheler și Heinrich 

Rombach, lucrare care a câștigat premiul „Vasile Conta” al Academiei Române în anul 2008.  

În anii care au urmat activitatea mea de cercetare s-a concentrat pe reliefarea și 

determinarea trăsăturilor funcționale caracteristice gândirii filosofilor idealismului german dar și 

a modului în care aceată nouă paradigmă a reflecției filosofice a influențat creația filosofică 

ulterioară. Această direcție de cercetare a condus la o serie de studii științifice pe care le-am 

publicat după 2006, și care sunt reunite în două volume publicate în limba română la Editura 



Academiei Române: „Filosofia idealismului german: Repere pentru o nouă modernitate” (2014) 

și „Funcționalism și ontologie” (2014). Aceste volume pot fi considerate nu doar contribuții 

semnificative la înțelegerea modului în care teme funcționaliste stau în fundalul gândirii multor 

filosofi post-kantieni, mai ales a celor aparținând epocii idealismului german, dar chiar lucrări de 

pionerat în domeniul mai larg al istoriei filosofiei.  

Una dintre trăsăturile filosofiei idealismului german ce poate fi considerată actuală este 

metoda sa privind arheologia conceptelor. În general, această arheologie conceptuală a fost 

considerată la vremea respectivă nu doar o întreprindere analitică, ci și o descriere a modului în 

care se desfășoară logica procesului real. 

Există două premise care fundamentează ideea unei asemenea arheologii: mai întâi ideea 

că există o structură logică a conștiinței umane. Această structură logică era ceea ce Kant 

considera că este structura transcendentală a subiectului uman. În al doilea rând, această structură 

nu aparținea doar ființei umane, dar determina și structura fundamentală a realității. Consecința 

filosofică a acestor premise a fost aceea că prin cunoașterea subiectului uman se considera că se 

poate cunoaște structura interioară a realității. Omul nu a mai fost privit în modul tradițional, ca 

fiind creația cea mai importantă în lumea creată de Dumnezeu, în acest fel el fiind integrat într-o 

lume obiectivă. Iar această lume obiectivă este acum concepută după modelul reprezentat de 

structura gândirii umane. Această relație internă dintre dinamica gândirii și aceea a realității 

reprezintă nucleul noii paradigme funcționaliste.   

În continuitate cu cercetările mele anterioare, voi continua să umăresc în viitor reliefarea 

diferitelor paliere conceptuale specifice abordării funcționaliste care stă la baza tipului de gândire 

sistematică a curentului Idealismului German; în acest sens, un aspect central îl va constitui 

investigarea modului în care concepte centrale ale acestui curent sunt întemeiate pe ideea de 

sinteză.  

De asemenea, intenționez să mă ocup în viitor de elaborarea sistematică a elementelor 

gândirii funcționale, pe care o înțeleg ca o gândire procesuală.  

În concepția mea ontologia substanțialistă nu mai poate răspunde actualelor provocări ale 

cunoașterii și este necesară elaborarea unui nou tip de ontologie care să corespundă noilor 

rezultate ale acesteia și care să le poată explica. Acest nou tip de ontologie are în centrul ei 

conceptul de proces. Potrivit acesteia, realitatea nu se bazează pe componente sau structuri 

ultime imuabile, ci este o continuă întrepătrundere de transformări, de „procese”.  



Voi încerca însă să trec dincolo de o concepere a procesului ca o simplă descriere 

exterioară. În acest sens, consider că procesele sunt unități funcționale, în care elementele care 

formează o unitate se reunesc ca urmare a acțiunii unui principiu de ordine de tipul funcției, 

adică al unui principiu de selecție. Ordinea funcțională nu este o ordine exterioară, ci o ordine 

care se creează spontan prin interacțiunea dintre elemente și imprimă ulterior o ordine de nivel 

secund în această interacțiune a elementelor componente. Principiul de ordine care se creează 

nefiind un principiu transcendent, procesele pot interacționa în continuare cu alte procese iar prin 

întrepătrunderea dintre ele și funcțiile lor ordonatoare pot apărea procese noi, coordonate de 

funcții noi, fapt care conduce la o reconfigurare funcțională a tuturor proceselor implicate.  

În cercetările mele viitoare, urmează  să mă opresc asupra unor gânditori români, precum 

Lucian Blaga, Constantin Rădulescu-Motru, Mircea Vulcănescu, P. P. Negulescu sau Camil 

Petrescu și să prezint aportul adus în ontologia lor de structuri conceptuale aparținând filosofiei 

germane și occidentale în general.  

De asemenea, îmi propun să analizez felul în care ontologia românească modernă este 

marcată de paradigma funcționalistă pe care o introduce în filosofie Imm. Kant. În această 

direcție, am reliefat deja în mai multe studii pe cazul lui Constantin Noica modul în care această 

paradigmă s-a concretizat la filosoful român. În măsura în care și alți autori români dezvoltă 

metode moderne de gândire care pornesc dintr-o abordare intelectuală proprie filosofiei 

occidentale, se poate presupune că și pentru ei modul de gândire funcțional reprezintă o 

coordonată importantă care trebuie luată în considerare pentru o înțelegere adecvată. 

Rezultatele acestor cercetări urmează să fie publicate fie ca studii în diferite reviste sau 

volume colective de specialitate sau ca volume de sine stătătoare precum și în prelegeri de 

filosofie.  

 


