„Întâmplarea m-a făcut ca, din copilărie încă, să cunosc poporul românesc
în cruciş şi-n curmeziş”.
„Optsprezece veacuri sunt de când vieaţa latină a fost sădită pe acest
pământ, unde suntem noi în ciuda sguduirilor prin care a trecut;această vieaţă
înaintează mereu sporind şi întărindu-se. S-a păstrat însă şi creşte această
vieaţă, nu pentru că erau mulţi şi puternici aceia, care conlucrau la întemeierea
ei, ci pentru că fieştecare din cei puţini era mândru de munca înaintaşilor săi. De
cînd este suflet de român pe faţa pământului, românul a fost mândru de a fi
român, şi chiar atunci, când lumea îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina, şi în
conştiinţa puterilor pe care le purta în sine, privea mândru în jurul său”.
„Sămânţa, din care a răsărit acest popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
decât atunci, când Românii vor uita nobleţea seminţiei lor”.
M. Eminescu, Mândria de a fi român în Opera Politică,
vol. I, ediţie îngrijită de Bucur Popescu (1969)
„Cestiunea de căpetenie pentru istoria şi continuitatea de desvoltare a
acestei ţări este ca elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea
tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste şi generoase,
bunul lui simţ, c’un cuvânt geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de desvoltare a
ţării şi să pătrundă pururea această desvoltare”.
M. Eminescu, Timpul, 17 decembrie, 1881.
,,Ancorată prin însăşi fiinţa ei în spiritualitate, o naţiune nu poate avea
decât un singur destin: să creeze valori spirituale ecumenice. Să impună, cu alte
cuvinte, tuturor celorlalte popoare universalismul ei…”.
Mircea Eliade, Destine româneşti, în Profetism românesc 2.
România în eternitate, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1990.
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”By chance, ever since my childhood, I got to know the Romanian people
thoroughly”.
"Eighteen centuries have passed since Latin life was seeded on this land,
where we still find ourselves despite the hardships our people has gone through;
this life keeps going ahead and strengthening. But this life has been preserved
and continues to grow not because those who laid its foundation were many and
powerful, but because each one of the few was proud of the work of his
predecessors. Ever since the Romanian soul was born on earth, the Romanian
has been proud to be Romanian and, even when the world regarded him
contemptuously, he sang his song of longing called Doina and, aware of the
powers within himself, he looked around with pride".
”The seed from which this people has arisen is noble, and the people will
perish only then, when the Romanians will forget the nobility of their origin.”
M. Eminescu, The Pride of Being Romanian in Political Works,
vol. I, ed. by Bucur Popescu (1969)
”The main issue for this country’s history and continuity of development is
that the Romanian element should remain the dominant one, so that it give its
pattern to this state form, so that its language, its honest and generous
inclinations, its good sense, in a word its genius, may remain in the future the
norm for the country's development encompassing all this for ever."
M. Eminescu, The Time, 17 December, 1881.
”Anchored by its very being in spirituality, a nation can only have one
destiny: to create ecumenical spiritual values. In other words, to impose its
universalism to all the other peoples...”.
Mircea Eliade, Romanian Destinies, in Romanian Prophetism, vol. 2:
Romanian Eternity, Bucharest, Rosa Vânturilor Publishing House, 1990
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PREFAŢĂ
ÎN CONŞTIINŢA OMULUI
SE AFLĂ SECRETUL LUMII
Cercetarea „Filosofie şi conştiinţă la români – ediţie bilingvă”,
realizată de doamna profesor universitar dr. Gabriela Pohoaţă, are vădite
intenţii monografice şi nemărturisite proiecţii exhaustive. Structura
tematică, sursele, articulaţia, ideile pe care această carte doreşte să le
fixeze asupra subiectului sunt suficient de argumentate pentru ca prezenta
cercetare să rămână drept o contribuţie preţioasă în comoara gândirii
filosofice româneşti.
Autoarea monografiei a reuşit, în urma unui efort şi a unei munci
riguroase care îi sunt proprii, să se „aşeze”, cu toate competenţele
dobândite şi perfecţionate, în interiorul unui subiect de cercetare ce
presupune achiziţii şi familiarităţi cu ceea ce înseamnă cunoaşterea
profundă şi complexă atât a istoriei gândirii filosofice româneşti
contemporane, cât şi a evoluţiei conştiinţei naţionale.
Studiile pe care autoarea le-a consacrat conştiinţei, în mare parte, au
delimitat epistemic conştiinţa filosofică de cea psihologică, totodată au
încercat să clarifice cum, în ce condiţii şi când se manifestă conştiinţa în
dezvoltarea ontogenetică a omului, mai cu seamă, să se edifice asupra
relaţiei dintre cunoaştere şi autocunoaştere pentru dobândirea conştiinţei
de sine, în evoluţia intelectuală şi spirituală a omului.
Sunt salutabile cercetările doamnei profesor Gabriela Pohoaţă asupra
modelelor de antropologie filosofică românească create de Dimitrie
Cantemir, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica,
precum şi cele dedicate filosofiei eminesciene, care i-au oferit autoarei
posibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii modului în care cei mai mari
gânditori şi filosofi români au identificat specificul spiritualităţii
româneşti.
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Meritul doamnei profesor Gabriela Pohoaţă constă şi în faptul că
domnia sa abordează problema conştiinţei la români în contexte inter- şi
transdisciplinare, în centrul cărora se află omul şi conştiinţa lui.
Împărtăşind ideea marelui filosof Nicolai Berdeaev conform căreia „în
conştiinţa omului se află secretul lumii”, autoarea prezentei monografii
încearcă să „dezvăluie” acest secret în conştiinţa românească. Pe cât îi
reuşeşte autoarei acest lucru, va stabili cititorul. În viziunea mea, „curajul”
intelectual al doamnei profesor s-a realizat pe deplin.
Nu pot să trec cu vederea şi un alt aspect important al cărţii doamnei
Gabriela Pohoaţă. Prezentând tabloul enciclopedic al evoluţiei conştiinţei
la români, autoarea vine şi cu multe sugestii şi recomandări privind
dezvoltarea şi aprofundarea conştiinţei româneşti de azi şi de viitor.
Împărtăşesc totalmente ideea doamnei profesor care afirmă că atunci
„când există conştiinţă, lucrurile se fac la timpul lor şi pe locul lor”. Mai
mult ca atât, cred că această idee poate fi considerată laitmotivul cărţii.
Ceea ce se remarcă la prima lectură a cărţii este temeinicia şi rigoarea
proiectului, pe cât de ambiţios asumat, pe atât de laborios împlinit.
Stimate cititorule, sunt ferm convins că monografia pe care aţi
început să o citiţi nu vă va lăsa indiferent, provocându-vă la cugetări
profunde şi discuţii aprinse asupra subiectelor abordate de autoare.
Dr. habilitat, profesor Victor Ţvîrcun,
Academician Coordonator al Secţiei
de Ştiinţe Umanistice şi Arte a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei
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FOREWORD
THE SECRET OF THE WORLD
LIES IN MAN’S CONSCIOUSNESS
The research work on “Philosophy and Consciousness with the
Romanians – Bilingual Edition", written by Prof. Gabriela Pohoaţă,
PhD., is obviously a monographical work with unconfessed exhaustive
projections. The thematic structure, the sources, the articulation, the ideas
that this book envisages to set on the subject are enough arguments for the
current research to remain a valuable contribution to the treasure of the
Romanian philosophical thinking.
The author of this monography has succeeded, after an effort and
rigorous work that characterize her, to position herself, with all her
acquired and perfected skills, within a subject of research involving
acquisition and familiarity with deep and complex knowledge concerning
both the history of the Romanian philosophical thinking and the evolution
of the national consciousness.
The studies the author devoted to consciousness clearly delimit
epistemologically the philosophical consciousness from the psychological
one, while trying to clarify how, under what circumstances and when
consciousness arose in the ontogenetic development of man and, above all,
to get a proper insight into the relationship between knowledge and selfknowledge for the acquisition of self-consciousness in the intellectual and
spiritual evolution of man.
We welcome Prof. Gabriela Pohoaţă's research works on the models of
Romanian philosophical anthropology dedicated to Dimitrie Cantemir,
Lucian Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran and Constantin Noica, as well as
those dedicated to Eminescu’s philosophy, which offered the author the
opportunity to get to know and understand how the greatest Romanian
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thinkers and philosophers have identified the specificity of Romanian
spirituality.
Professor G. Pohoaţă’s original contribution also resides in the fact
that she addresses the issue of consciousness with the Romanians in interand transdisciplinary contexts, at the center of which lie man and his
conscience. By sharing the idea of the great philosopher Nikolai Berdiaev,
according to whom “the secret of the world lies in man’s consciousness”,
the author of this monography tries to “reveal” this secret in the Romanian
consciousness. It is the reader who will establish to what extent the author
has succeeded in doing this. In my view, the teacher's intellectual
“courage” has been fully accomplished.
I cannot fail to mention another important moment of Prof. G.
Pohoata's work. By presenting the encyclopedic picture of the
consciousness evolution with the Romanians, the author comes with many
suggestions and recommendations concerning the development and
improvement of the Romanian consciousness today and in the future. I
fully share the Professor’s idea stating that “when there is consciousness,
things are duly accomplished, at the right time and place.” Moreover, I
think this idea can be considered the leitmotif of the book.
What is remarkable when first reading this book is the soundness and
rigorousness of the project, so ambitiously assumed, so laboriously
fulfilled.
Dear reader, I am firmly convinced that the monography you have
begun reading will not leave you indifferent, challenging you to deep
thoughts and heated discussions on the topics addressed by the author.
Prof. Victor Ţvircun, PhD. Hab.
Acad. Coordinator of the Humanistic Sciences and
Arts Department of the Academy
of Sciences of the Republic of Moldova
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