
 1 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ 

                   

 

 

 

 

APROBAT 

la şedinţa Catedrei 

                                       2013                  

Şef catedră, 

S. Covalschi, dr. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIE 
Note de curs 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: 

Lencă Viorica, 

dr., prof. univ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 2013 



 2 

Tema 1. Filosofia, obictul de studiu şi rolul ei în societate 

Concepţia despre lume, caracterul ei social-istoric. Tipurile istorice de concepţii despre 

lume: mitul, religia, filosofia. Problema fundamentală a filosofiei în diverse curente ale 

acesteia. Materialismul şi idealismul - principalele direcţii în filosofie. Obiectul filosofiei. 

Specificul cunoştinţelor filosofice. Originea problemelor filosofice. Problema metodei în 

filosofie, dialectica şi metafizica. Funcţiile filosofiei. Filosofia şi ştiinţa.  

Subiectele : 

1. Obiectul filosofiei. 

2. Concepţa despre lume şi caracterul ei social-istoric. 

3. Problema fundamentală a filosofiei. 

4. Problema metodei în filosofie.  

5. Funcţiile filosofiei. Filosofia şi ştiinţa. 

 

1.  Obiectul filozofiei. Filozofia este una din principalele forme de manifestare a 

spiritului uman şi a conştiinţei umane. Ea studiază teoria despre lume şi om în unitatea lor 

dialectică. Denumirea termenului de filozofie provine de la cuvintele greceşti phileo –„a 

iubi” şi sophia –„înţelepciune”, ceea ce înseamnă iubire de înţelepciune. Filozofia 

reprezintă modul spiritual-practic de asimilare a lumii.  

Obiectul de studiu al filozofiei este generalul în sistemul “lume – om”. La rîndul 

său, acest sistem este compus din două subsisteme – “lume” şi “om”. Fiecare din ele are 

nivelurile sale, iar interacţiunea laturilor – patru aspecte: ontologic, gnoseologic, axiologic 

şi spiritual-practic. Filozofia este o ştiinţă complexă, care oferă răspuns la diverse 

probleme sociale. Filozofia este ştiinţa despre cele mai generale însuşiri şi relaţii ale 

realităţii obiective, legităţi ale funcţionării şi dezvoltării ei. 

Obiectul filozofiei vizează acele cunoştinţe pe care omul le foloseşte pentru a 

construi tabloul universal al lumii, sub unghiul de vedere al Adevărului, Frumuseţii, 

Binelui şi Echităţii.  

Filozofia este şi ştiinţă şi formă a conştiinţei sociale. Filozofia ca ştiinţă deţine 

toate criteriile ştiinţifice (obiectivitate, raţionalitate, sistemacitate, verificabilitate, 

orientare spre esenţă şi legitate), are obiectul ei de studiu, categoriile, legităţile şi metodele 

sale. Ca formă a conştiinţei sociale, filozofia reflectă existenţa socială prin înţelepciune, 

manifestă o anumită influenţă asupra existenţei sociale. În acest sens, ea este ideologizată. 

Filozofia tinde spre cunoaşterea ştiinţifică a lumii şi, în acelaşi timp, expunerea obiectivă 

şi veridică a intereselor subiectului (clasei). În istoria filozofiei aceste două tendinţe (ca 

ştiinţă şi formă a conştiinţei sociale) se manifestau în mod diferit, predominînd ori una, ori 

alta. 

 

2. Concepţia despre lume. Flozofia este o disciplină cu un specific aparte. Ea nu 

se orientează nemijlocit spre schimbarea lucrurilor, spre transformarea naturii, dar se 

adresează inclusiv omului, reorganizează mentalitatea lui, îi ajută să înţeleagă locul lui în 

natură şi societate şi, prin aceasta, schimbă întru-un fel sau altul, realitatea. Prin teoriile 

filozofiei, omul îşi poate crea propriul concept despre lume. 

Concepţia despre lume ilustrează totalitatea posibilităţilor de definire a omului ca 

fiinţă existenţială şi interacţiunea acestuia cu natura şi societatea umană. Teoria dată are la 

bază totalitatea de cunoştinţe (ştiinţifice, politice, juridice, etice, estetice, ateiste şi 

religioase, filozofice ş.a.), convingeri, principii ale cunoaşterii şi activităţii omului şi 

orientările lui valorice. Astfel omul îşi organizează existenţa sa şi îşi determină scopurile 

şi idealurile mult rîvnite. Omul îşi realizează activitatea sa în dependenţă de convingerile 

lui despre bine şi rău, datorie, idealuri, formate, la rîndul lor, în baza cunoşterii naturii şi 

societăţii. În societate există multe concepţii despre lume. Însă orice concepţie trebuie să 

răspundă la următoarele întrebări: Ce reprezintă lumea înconjurătoare? Pentru ce noi 
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trăim? Cum trebuie să trăim? Fiecare om nu doar trebuie să aibă o concepţie despre lume, 

dar ea trebuie să fie bine argumentată şi fundamentată. Fundamentarea concepţiei despre 

lume şi este filozofie. În aspectul istoric deosebim următoarele concepţii despre lume: 

mitologică, religioasă şi filozofico-ştiinţifică. 

Concepţia mitologică este cea mai veche, era caracteristică pentru oamenii  din 

comuna primitivă ca unica formă a conştiinţei sociale. În concepţia mitologică nu există 

diferenţiere clară dintre om şi natură, gîndire şi realitate, ideal şi material, obiectiv şi 

subiectiv, lipseşte cauzalitatea, era totul contopit, unitar. Miturile erau principalele 

modalităţi de explicare a realităţii. Mitul este o legendă, o povestire, o istorie sacră despre 

apariţia lumii şi fenomenelor naturii, zeilor şi eroilor. Mitul avea menirea să descopere o 

taină, arată careva forţe supranaturale care aveau o comportare exemplară.  

Concepţia religioasă apare pe baza celei mitologice şi generalizează diferite mituri 

şi credinţe primitive, formulînd o teorie integrală despre toată realitatea înconjurătoare. Ea 

reiese din dedublarea lumii în două părţi: naturală şi supranaturală. Specific pentru această 

concepţie este nu numai admiterea existenţei unei forţe supranaturale, dar şi atribuirea la 

aceasta a unui sens specific: că lumea supranaturală este adevărata lume, că ea este 

primordială şi determină lumea naturală şi socială. Lumea supranaturală ori divină 

dirijează dezvoltarea naturii şi vieţii umane. Toate fenomenele şi procesele realităţii erau 

explicate din perspectiva acestei concepţii. 

Concepţia filozofico-ştiinţifică este generată de mai multe necesităţi umane şi tipuri 

de activitate. Ea se formează în baza generalizării diferitor cunoştinţe ştiinţifice, forme ale 

activităţii spirituale şi practice. Spre deosebire de concepţia religioasă, concepţia filozofică 

se formează cu ajutorul teoriilor şi noţiunilor respective, argumentelor şi demonstraţiilor 

logice. Dacă pentru concepţia religioasă e specifică credinţa oarbă şi imposibilitatea 

demonstrării adevărurilor religioase, atunci pentru concepţia filozofică e caracteristică 

demonstrarea logică. Concepţia filozofică are obiectul său de studiu nu atît lumea ca atare, 

cît sensul existenţei omului în lume. 

 

3. Problema fundamentală a filozofiei este raportul dintre gîndire şi existenţă, 

conştiinţă şi materie. Lumea se explică prin recunoaşterea existenţei, materiei  ca factor 

prim şi cauză a realităţii, iar idealismul se afirmă prin totalitatea de fenomene spirituale. 

Această problemă este fundamentală fiindcă fără precizarea raportului dintre material şi 

spiritual nu poate exista nici un fel de filozofare, nici o filozofie adevărată. Toate celelalte 

probleme (ontologice, gnoseologice, etice ş.a.) devin filozofice numai dacă le privim prin 

prisma problemei fundamentale.  

Problema fundamentală constă din două laturi - ontologică şi gnoseologică. Prima 

latură trebuie să răspundă la întrebarea: care-i factorul primordial? Cine pe cine determină 

(materia determină conştiinţa ori invers - conştiinţa materia)? În dependenţă de ceea ce se 

ia ca factor primordial- materia sau ideia, toate sistemele filozofice se împart în 

materialiste şi idealiste.  

Paradigma ontologică reiese din admiterea existenţei ca realitate şi principiu în 

explicarea lumii. Ea răspunde la întrebarea ce e primar? În dependenţă de răspuns putem 

evidenţia următoarele curente:  

Materialismul este un curent filozofic care consideră că existenţa este primară din 

considerentul că natura/materia există real şi nu este determinată nici de un factor spiritual 

sau de principii nemateriale. Existenţa, lumea sunt infinite, necreabile şi indistructibile. 

Materialismul afirmă că conştiinţa este secundară, fiind produs al dezvoltării materiale şi 

reflectare a lumii materiale. 

Idealismul afirmă primordialitatea spiritualului, a raţiunii în raport cu materia. 

Susţine că spiritualul există pînă la natură, pînă la lucruri şi este cauza lor. Deosebim două 

varietăţi ale idealismului: obiectiv şi subiectiv. Idealismul obiectiv (Platon, Hegel) afirmă 

primordialitatea raţiunii universale, ideii care există obiectiv (există real şi independent de 
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voinţa omului). Idealismul subiectiv (Berkeley, Hume, Mach) consideră primar: 

conştiinţa, senzaţiile subiectului; că nu există nici o existenţă, nici materială, nici 

spirituală, în afară şi independent de conştiinţa umană, independent de retrăirile 

subiectului.  

4. Problema metodei în filozofie. Metoda (din l. greacă metodos – „drum, cale”) 

este modul de cercetare şi transformare a realităţii obiective, este totalitatea de mijloace şi 

procedee de asimilare teoretică şi practică a realităţii. Metoda este o anumită ordine de 

formulare a cunoştinţelor şi folosirea lor pentru a transforma realitatea, pentru a căpăta noi 

cunoştinţe. Metoda trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: să fie productivă, 

economică, demnă de încredere, lipsită de arbitrar şi haos, orientată cu un scop bine 

determinat, clară).  

După sfera de utilizare, metodele pot fi clasificate: 1) metode particular-ştiinţifice, 

care se folosesc într-o ştiinţă concretă, într-o ramură a ştiinţei; 2) metode general-

ştiinţifice, care se folosesc în mai multe ştiinţe, dar nu în toate; 3) metode universale, 

filozofice, care se folosesc în toate ştiinţele şi se bazează pe legităţile universale ale 

realităţii. La metodele general-ştiinţifice se referă metoda informaţională, cibernetică, 

sistemică, analogică, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia ş.a. După nivelurile cunoaşterii 

deosebim metode ale cunoaşterii empirice (observaţia, comparaţia, măsurarea, 

experimentul) şi teoretice (abstractizarea, idealizarea, formalizarea, concretizarea şi 

abstractizarea, istoric şi logic, ascensiunea de la abstract la concret). La metodele 

universale se referă dialectica şi metafizica.  

Dialectica este teoria despre cele mai generale legităţi ale dezvoltării existenţei şi 

cunoaşterii şi, totodată, ea este metodă universală de asimilare a realităţii. Dialectica 

înţelege şi studiază lumea aşa cum este ea într-adevăr, în mişcare, în dezvoltare, în 

conexiuni universale. Dialectica este un mod de gîndire flexibil, creator, care cuprinde 

lumea  în contrariile ei.  

Metafizica  este percepută ca: 1. metodă de gîndire contrară dialecticii, care 

priveşte fenomenele şi procesele naturii ca ceva separat, izolat, fără dezvoltare şi 

conexiune universală. 2. acea parte a filozofiei în care se studiau şi se interpretau 

problemele speculative, ce depăşesc cadrul experienţei (despre Dumnezeu, spirit, 

libertatea voinţei).  

5. Funcţiile filozofiei. Filozofia şi ştiinţa Filozofia îndeplineşte mai multe funcţii: 

ontologică, gnoseologică, metodologică, antropologică, sociologică, etică, estetică, 

axiologică, praxiologică ş. a. Toate aceste funcţii pot fi reduse la trei momente: 

- sinteza cunoştinţelor şi crearea tabloului lumii unic ce ar coincide nivelului de dezvoltare a 

ştiinţei, culturii şi experienţei istorice; 

- fundamentarea, justificarea şi analiza concepţiei despre lume; 

- formularea metodologiei generale a cunoaşterii şi activităţii omului în lumea  înconjurătoare. 

  Începînd din antichitate, filozofia se găseşte permanent în interacţiune cu ştiinţele 

concrete. Nu întîmplător mulţi savanţi vestiţi au fost şi filozofi (Platon, Aristotel, J. Bruno, N. 

Copernic, R. Descartes, Z. Freud, B. Russel ş.a.). Filozofia permanent primeşte şi prelucrează 

informaţii din diferite domenii, integrează diverse cunoştinţe umane şi formează un tablou 

ştiinţific unic al lumii. În acelaşi timp, filozofia nu pretinde la rolul de ştiinţă a ştiinţelor, de a 

include în sine toate cunoştinţele. Ştiinţele concrete au obiectul lor de studii, metodele şi legile 

lor, nivelul lor de generalizare a cunoştinţelor. Filozofia nu trebuie să rezolve problemele 

ştiinţelor concrete, ea acţionează asupra lor prin concepţia filozofică, care înfluenţează viziunea 

savantului, atitudinea lui faţă de lume şi cunoaştere. 

  Filozofia contemporană trebuie să fie o filozofie a supravieţuirii. Omenirea nu poate 

exista decît în limitele unor parametri strict determinaţi ai mediului fizic, biologic şi social. 

Omenirea ca parte a noosferei a intrat în epoca dezvoltării ireversibile, care depinde de 

acutizarea problemelor globale. Actualmente problema cheie este elaborarea “Strategiei 

Omului”, coordonată cu “Strategia Naturii”. Strategia omenirii presupune totalitatea diferitor 
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activităţi ce ar asigura coevoluţia omului şi mediului ambiant. Strategia omenirii trebuie să 

accepte şi noi modernizări, de aceea ea trebuie să aibă o nouă filozofie – filozofia supravieţuirii. 

Pentru formarea conştiinţei globale e necesară reconştientizarea tuturor relaţiilor sociale: relaţiile 

omului cu natura, relaţiile dintre diferite comunităţi, relaţiile dintre om şi om, atitudinea faţă de 

trecut, istorie, cultură, stat, ş.a.  

 

Întrebări de control: 
1. Ce reprezintă obiectul filozofiei?  

2. Care sunt problemele conceptuale în filozofie?  

3. Definiţi filozofia ca formă a conştiinţei sociale. 

4. Care tip de concepţie vă pare mai argumentată? 

5. Care este problema fundamentală în filozofie?  

6. Ce este metoda?  

7. Cum trebuie să fie o metodă eficientă?  

8. Prin ce diferă metoda dialectică de cea metafizică? 

9. Ce fenomene culturale, istorice pot condiţiona apariţia concepţiilor filozofice?  

10. Ce prezintă paradigma?  

11. Prin ce se deosebeşte paradigma ontologică de cea gnoseologică?  

12. Care sunt perioadele gîndirii filozofice?  

13. Care sunt funcţiile filosofiei?  

14. Care este impactul filosofiei asupra ştiinţelor contemporane?  

15. Putem diferenţia specificul filosofiei în activitatea judiciară? 

 

Analizaţi următorele citate: 

 (Democrit) Filozofia este medicina sufletului.  

 Cei fără minte se iau după cîştigurile norocului, pe cînd cei care ştiu astfel de 

cîştiguri, se iau după filozofie.  

 (Platon) Dacă întîlnesc filozofia la un tînăr, îl admir, găsesc că-i şade bine, în tot 

cazul mă găndesc că am de-a face cu un om liber. În schimb, dacă nu-l văd filozofînd, îl 

socot lipsit de sentimentalul libertăţii şi incapabil de a face cumva într-o direcţie un lucru 

frumos şi nobil.  

 (Im. Kant) Nu se poate învăţa filozofia, se poate doar învăţa să filozofezi.  

 (A. Camus) A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la 

problema fundamentală a filozofiei.  

 

 Test de autoevaluare: 

1. Concepţia este (indicaţi varianta corectă): 

 totalitatea de idei despre lume în întregime; 

 cunoştinţele dobîndite pe parcursul vieţii; 

 însuşirile generale şi relaţiile realităţii obiective. 

2. Indicaţi tipurile de concepţii din perspectiva istorică: 

a) mitologică 

b) antică 

c) religiosă 

d) filosofico-ştiinţifică 

3. Evidenţiaţi metodele universale: 

 Observaţia 

 Dialectica 

 Metafizica 

 Inducţia  

 Deducţia  
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4. Indicaţi laturile principale în problema fundamentală a filosofiei: 

 Axiologică 

 Ontologică 

 Metodologică 

 Gnoseologică 

5. Care este problema fundamentală în filozofie? 

 problema dominaţiei omului asupra naturii prin diferite invenţii; 

  problema sensului vieţii; 

 raportul dintre spiritual şi material. 

6. Cine pune la temelia lumii două substanţe: 

a) Bacon 

b) Descartes 

c) Spinoza 

7. Indicaţi varianta corectă în definirea idealismului: 

 teoria despre legităţile generale ale cunoaşterii; 

 curent ce afirmă primordialitatea spirituală, a raţiunii universale; 

 metodă universală de asimilare a realităţii obiective. 

8.  Indicaţi varianta corectă în definirea dialecticii: 

 metodă de gîndire care priveşte fenomenele şi procesele naturii ca ceva separat; 

 teoria despre legităţile generale ale dezvoltării existenţei şi cunoaşterii; 

 fundamentarea, justificarea şi analiza concepţiei despre lume. 

9. Cărei cerinţe majore trebuie sa corespundă filozofia contemporană: 

 de individualizare; 

 de globalizare; 

 de supravieţuire. 

10. Indicaţi care sunt funcţiile filozofiei: 

 Ontologică; 

 Axiologică; 

 Mitologică 

 Gnoseologică; 

 Metodologică. 

 

Teme pentru eseu: 

 Rolul filosofiei în formarea tabloului conceptual al lumii.  

 Filosofia şi religia. 

 Corelaţia filosofiei cu ştiinţa. 

 Filosofia contemporană – filosofia supravieţuirii omenirii. 

 

 

Tema 2. Ontologie: existenţă, substanţă, materie 

 Sensul filosofic al problemei existenţei. Principalele forme de existenţă. Existenţa 

lucrurilor, proceselor şi stărilor naturii. Existenţa omului în lumea naturii. Specificul existenţei 

omului. 

 Problema substanţei. Dualismul şi monismul. Concepţia despre substanţă ca promaterie. 

Formarea noţiunii ştiinţifico-filosofice despre materie. Definiţia categorială a materiei. Rolul 

fundamental al categoriei materie în filosofie şi ştiinţă. 

 Ştiinţa contemporană despre structura şi proprietăţile materiei. Principalele niveluri de 

organizare ale naturii neorganice şi vii. Materia social-organizată ca sistem integru şi în curs de 

dezvoltare. 
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 Noţiunea de mişcare. Mişcarea şi dezvoltarea. Principalele forme de mişcare, specificul 

calitativ şi interdependenţa lor. Ştiinţa contemporană şi problema clasificării formelor de 

mişcare. Spaţiul şi timpul ca forme de existenţă a materiei.  

 

Subiectele: 

1. Problema  existenţei. 

2. Problema substanţei. 

3. Noţiunea de materie în istoria filosofiei. 

4. Mişcarea ca mod de existenţă a materiei şi formele ei. Corelaţia biologicului şi socialului. 

5. Timpul şi spaţiul ca moduri de existenţă a materiei. Timpul şi spaţiul biologic, psihologic şi 

social. 

 

1. Existenţa – categorie filozofică care desemnează lumea obiectivă, materia, natura ce 

există independent de conştiinţă, de asemenea procesul vieţii materiale a oamenilor. Existenţa 

este noţiunea cea mai generală care cuprinde tot ce fiinţează independent de voinţa omului, tot ce 

există: realitatea material-obiectivă, valorile spirituale şi existenţa omului. Această noţiune  des 

se confundă cu aşa expresii ca lumea, realitatea, universul. Existenţa este o caracteristică 

integrală a lumii,   reflectă totalitatea lumii prin fiinţarea, existenţa ei. 

Problema existenţei presupune cîteva momente. Ce există? Lumea. Unde există? Aici şi 

peste totul. Cît de mult există? Acum şi totdeauna. Lumea a fost, este şi va fi, ea este 

netrecătoare. Lucrurile concrete sunt finite, trecătoare. Problema existenţei constă în unitatea 

contradictorie a existenţei naturii ca netrecătoare şi existenţa trecătoare a lucrurilor. Lumea  este 

unitatea a tot ce există. Această unitate se manifestă ca totalitatea, unitatea multitudinii şi 

multitudinea unicităţii, constituie unicul şi unicul este în totul. Lumea  ca totalitatea a tot ce 

există se deosebeşte din punct de vedere a existenţei numai prin modurile, sau tipurile de a fi. 

Deosebim următoarele tipuri de existenţă: 

 Existenţa naturii şi a lucrurilor în natură.  

 Existenţa omului.  

 Existenţa spiritualului  

 Existenţa socială 

2. Substanţa (din lat. Substanţia – esenţă, ceea ce stă la temelie) în sensul larg al 

cuvîntului este sinonimul materiei, corporalităţii. În filozofie substanţa este temelia a tuturor ce 

există, ceva stabil, neschimbător în comparaţie cu stările şi însuşirile schimbătoare. Substanţa 

există prin sine însăşi, este cauza primară a existenţei şi tuturor schimbărilor. Eacaracterizează 

realitatea din punctul de vedere a unităţii ei interne, a interacţiunii tuturor formelor de mişcare şi 

contradicţiilor ei 

După interpretarea temeliei lumii se poate evidenţia: 

 Monism – concepţie care recunoaşte ca temelie a existentului o substanţă unică fie ea 

materială ori spirituală. În istorie a existat monism materialist şi idealist. 

 Dualism  - concepţie ce afirmă două substanţe egale (care nu se reduc una la alta), două 

începuturi în explicarea lumii – materială şi spirituală. Reprezentanţii dualismului au fost 

Platon, R.Descartes. 

 Pluralism  - teorie ce admite o multitudine de începuturi ori tipuri de existenţă. Drept 

exemplu pot servi concepţiile lui Democrit, Empedocle, Anaxagora ş.a.   

3. Materia - categorie filosofică pentru desemnarea realităţii obiective, care îi este dată 

omului în sensaţiile lui, care este copiată, fotografiată, reflectată de sensaţiile noastre, existînd 

independent de ele (V.I.Lenin).  

Evoluţia istorică:  

1. Prima etapă era reprezentarea concret-senzorială a materiei.  

2. A doua etapă – înţelegerea materiei ca substrat (substanţă).  

3. A treia etapă – reprezentarea filosofico-gnoseologică a materiei. (o pură creaţie a gîndirii 

şi o abstracţie) 
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Neajunsul principal a noţiunii de materie, care a existat în istoria filozofiei, constă în 

aceea că această noţiune se confundă cu caracteristica unui nivel specific a materiei, cu 

reprezentările concrete despre structura ei, care se schimbă cu dezvoltarea cunoştinţelor. 

 Materia  este obiectivă, universală, necreabilă şi indiscutabilă, se găseşte în mişcare, 

timp şi spaţiu. Ea există ca substanţă şi cîmp.  

4. Mişcarea - mod de existenţă, atribuit inerent al materiei, este orice schimbare în genere, 

ori totalitatea schimbărilor ce au loc în univers(natură, societate).  

 Există două concepţii despre mişcare şi dezvoltare – dialectică şi metafizică.  

Concepţia metafizică recunoaşte mişcarea, însă o interpretează în mod limitat, unilateral. 

Însuşirea permanentă a materiei ei considerau repaosul, iar mişcarea distruge repaosul. 

Concepţia dialectică reiesă din aceea, că întreaga natură constituie un sistem, o 

conexiune unitară de corpuri şi fiindcă aceste corpuri se află în legătură reciprocă deacum 

rezultă, că ele acţionează unul asupra altuia şi această influenţă reciprocă tocmai şi este 

mişcarea.   

Engels evidenţiază cinci forme de mişcare a materiei:  

 Mişcarea mecanică este deplasarea corpurilor în spaţiu.  

 Mişcarea fizică nu-i altceva decît mecanica moleculelor, ca exemplu, temperatura, 

sunetul, lumina ş.a.  

 Mişcarea chimică este fizica atomilor, reacţiile de oxidare şi reducere. Purtătorul mişcării 

biologice sunt proteinele, substanţele organice.  

 Mişcarea biologică este chimia proteinelor, metabolismul, autoreproducerea, viaţa.  

 Forma superioară de mişcare este forma socială. Ea include în sine unitatea dialectică a 

naturii şi societăţii, viaţa materială a oamenilor, totalitatea relaţiilor sociale şi activităţii 

oamenilor. 

Biologic şi social sunt două forme de mişcare a materiei, două nivele de dezvoltare a ei. 

Socialul apare pe baza biologicului, există prin biologic şi determină specificul lui.  

 Biologic în om este corpul, sistemele şi organele lui, metabolismul, tot ce se transmite 

prin ereditate.  

 La social se referă gîndirea abstractă, vorbirea articulată, conştiinţa, capacitatea de  

muncă.  

5. Mişcarea, spaţiul şi timpul sunt categorii filozofice,  atribute ale materiei care exprimă 

modul ei de existenţă: variabilitatea (mişcarea), diversitatea (spaţiul) şi dezvoltarea succesivă 

logică (timpul). 

 Spaţiul  este modul de existenţă a materiei ce exprimă proprietatea obiectelor şi 

fenomenelor de a avea întindere, dimensiuni, structuralitate şi interacţiune.  

 Timpul este modul de existenţă a materiei care reflectă durata, coexistenţa, succesiunea 

schimbării şi dezvoltării sistemelor materiale.  

Spaţiul şi timpul sunt proprietăţi, însuşiri a obiectelor materiale şi ele nu pot exista în 

afara  materiei şi obiectelor materiale. Spaţiul şi timpul fără materie nu prezintă nimic, sunt nişte 

reprezentări goale, abstracţii ce există doar în imaginaţia noastră.  

Caracteristicile: 

 caracterul tridimensional al spaţiului şi unidimensional al timpului.  

 timpul este ireversibil şi asimetric. 

 caracter  contradictoriu: continuie şi discontinuie, absolute şi relative, unitare şi diverse, 

finite şi infinite.  

Tipurile: 

 Spaţiul şi timpul fizic  

 Spaţiul şi timpul biologic  

 Spaţiul uman (social şi individual)  

 Timpul social  

 Timpul psihologic  
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Spaţiul şi timpul fizic sunt caracteristici ale materiei fizice, ele depind de particularităţile 

realităţii noastre fizice,  au dimensiuni constante. Timpul pe planeta noastră peste tot locul curge 

uniform, pe alte planete – depinde de viteza rotirii acestor planete. Spaţiul şi timpul biologic 

caracterizează lumea vie. Spaţiul biologic este totalitatea biocenozelor şi biogeocenozelor, 

reflectă o anumită structuralitate şi densitate a relaţiilor organismelor vii. Timpul biologic este 

intensivitatea proceselor şi ritmurilor biologice, durata schimbărilor biologice a organismelor vii. 

Orice organism viu are ceasul său, ritmurile sale care depind de intensivitatea  proceselor fizico-

chimice şi biologice. Spaţiul uman (social şi individual) este spaţiul real cu care interacţionează 

oamenii şi societatea, este asimilarea spaţiului înconjurător şi includerea lui în sfera activităţii 

umane. El presupune raportul dintre natural şi artificial şi influenţa lor asupra spaţiului biologic. 

Timpul uman deasemenea poate fi divizat în timpul social şi individual, psihologic. Timpul 

social caracterizează durata, succesiunea, devenirea activităţii umane şi relaţiilor sociale în 

dezvoltarea proceselor sociale. Timpul social este diferit de la o epocă la alta, el are diferită 

intensivitate. Timpul psihologic este intensivitatea, durata şi ritmicitatea proceselor 

psihofiziologice  ale omului. Există nu numai  percepţia subiectivă a timpului, dar şi existenţa 

timpului individual. Fiecare individ are ritmurile sale temporale, care se schimbă cu vîrsta. În 

organismul uman există aproape la 300 de ritmuri de diferită amplitudine şi intensivitate (ritmuri 

de o zi, o săptămînă, o lună, 3 luni, 6 luni, un an,  6, 12, 60, 100 şi 1000 de ani). Ritmurile 

biologice îi dau posibilitate organismului de a se acomoda optimal la ritmurile fizice, ritmurile 

naturii, de a coordona optimal procesele fiziologice pentru activitatea vitală normală. La copii  

timpul curge mai rapid (fiindcă sunt mai intensive procesele fizico chimice), iar la bătrîni timpul 

se desfăşoară mai încet. Însă psihologic aceste procese se retrăiesc invers: la copii timpul  

“curge” încet, iar la oamenii în vîrstă – timpul “zboară”. O oră trăită la vîrsta de 5 ani este 

echivalentă cu 5 ore trăite la 50 de ani. Părinţii şi copiii se găsesc în diferite dimensiuni. 

 Ştiinţa contemporană afirmă, că materia, mişcarea, spaţiul şi timpul  se găsesc în 

interacţiune şi interconexiune, formează o unitate. temporale.  

Întrebări de control: 

 Ce dfineşte noţiunea de existenţă?  

 Cîte tipuri de existenţă cunoaşteţi?  

 Care este impactul existenţei asupra substanţei 

 Ce este substanţa?  

 Cum înţelegeţi noţiunea de materie? 

 Cum a fost interpretată materia în istoria filosofiei?  

 Ce reprezintă mişcarea?  

 Ce forme de mişcare a materiei concepţia dialectică evidenţiază?  

 Ce este spaţiul?  

 Ce este timpul?  

 Care sunt proprietăţile specifice a spaţiului şi timpului?  

 Ce forme a spaţiului şi timpului cunoaşteţi?  

  

Analizaţi următorele citate: 

 

 Existenţa e o datorie, chiar dacă n-ar dura decât o clipă.- Geothe  

 Viaţa este precum o melodie frumoasă, numai versurile sunt o încurcătură. - Hans 

Christian Andersen 

 Fericirea este sensul şi scopul vieţii, întregul scop şi sfârşitul existenţei umane. – 

Aristotel 

 Nu ignora tăcerea pentru că tăcerea este mută şi silenţioasă. Niciodata să aştepţi nimic de 

la Dumnezeu sau să încerci să il mituieşti prin cadouri încat Dumnezeu e în fiecare dintre noi iar 

scopul său e de-a vedea şi simţi libertatea (Buddha)  
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 Omul este singurul animal pentru care propria sa existenţă este o problemă pe care 

trebuie să o rezolve (Erich Fromm)  

 Viaţa este pe jumătate trăită până ce ne dăm seama ce este (George Herbert) 

 Ca o piesa de teatru, aşa este viaţa: nu interesează cât de mult a ţinut, ci cât de 

frumos s-a desfăşurat. – Seneca 

 Nu trăi în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi toate eforturile în prezent. – 

Buddha 

 

Teme pentru eseu: 

1. Evoluţia noţiunii de materie în istoria filosofiei. 

2. Mişcarea şi dezvoltarea – unitatea şi deosebirea lor. 

      3.   Problema spaţiului şi timpului în ştiinţa contemporană şi cosmologie. 

 

Tema 3. Dialectica şi alternativele ei 

 Dialectica ca învăţătură despre conexiunile universale şi despre dezvoltare. Calea spre 

dialectica materialistă: Hegel şi Marx. Conexiunile universale ale existenţei. Noţiunea 

dezvoltare. Dezvoltarea şi progresul. Progresul şi regresul. Principiul istoricismului. Dialectica şi 

gîndirea dogmatică. Arta discuţiei creative. 

 Unitatea dialecticii, logicii şi teoriei cunoaşterii. Principiile logicii dialectice. 

 Categoriile dialecticii. Generalul, particularul şi singularul, esenţa şi fenomenul, 

manifestarea lor în medicină. Partea şi întregul, manifestarea lor în biologie şi medicină. 

 Conţinutul şi forma. Elementul şi structura. Noţiunea de sistem. Necesitate şi întîmplare. 

Posibilitate şi realitate. Însemnătatea acestor categorii în me practică. Dialectica schimbărilor 

calitative. Calitate şi proprietate. Calitate şi cantitate. Măsură. Salturile, însemnătatea 

metodologică a legii schimbărilor reciproce cantitative şi calitative. 

 Contrariile dialectice. Principalele tipuri de contradicţii. Contradicţiile existenţei şi 

cunoaşterii. Însemnătatea legii unităţii şi luptei contrariilor. 

 Negarea şi sinteza dialectică. Negarea negaţiei. Însemnătatea metodologică a legii 

negării negaţiei.   

 

Subiectele: 

1. Dialectica lui Hegel şi Marx. 

2. Dialectica şi principiile ei. 

3. Categoriile filozofice, corelaţia dintre particular-ştiinţific, general-ştiinţific şi universal. 

4. Legile dialecticii şi însemnătatea lor metodologică. 

 

1. Dialectica (grec. dialegomai - întreţin o conversaţie, disput) - noţiune filozofică, care la 

origine în antichitate înseamna arta dialogului, măiestria de a ajunge la adevăr  prin discuţie, prin 

descoperirea contrazicerilor în raţionamentul oponentului.  

Un merit deosebit în elaborarea dialecticii  ca teorie a dezvoltării şi conexiunii universale a 

avut - o Hegel şi Marx. 

 Dialectica lui Hegel prezintă întreaga lume istorică şi spirituală sub forma unui proces 

unic în continuă mişcare, schimbare, transformare, dezvoltare de la treptele inferioare la 

cele superioare. Ca izvor şi forţe motrice ale automişcării şi autodezvoltării erau 

considerate contradicţiile interne. Meritul lui Hegel constă în aceea, că generalizînd şi 

sistematizînd ideile filozofice precedente el a elaborat un sistem dialectic armonios ce 

cuprinde toate sferele realităţii.  El a formulat principiile şi legile fundamentale ale 

acestei dezvoltări (legea unităţii şi luptei contrariilor, legea trecerii schimbărilor 

cantitative în schimbări calitative şi invers, legea negării negaţiei), a elaborat un sistem de 
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categorii ale dialecticii (esenţă şi fenomen, conţinut şi formă, cauză şi efect, necesitate şi 

întîmplare ş. a.) prin care a exercitat o mare influenţă asupra gîndirii filozofice ulterioare. 

 Marx şi Engels au formulat dialectica  ca învăţătira despre cele mai generale legi de 

dezvoltare a naturii, societăţii şi gîndirii umane şi ca metodă universală de cunoaştere şi 

transformare a realităţii. Dialectica  marxistă apare ca consecinţă a analizei şi sintetizării 

întregii experienţe de dezvoltare a naturii şi societăţii umane. Prelucrînd critic filozofia 

lui Hegel, înlăturînd din ea sistemul idealist, conservativ, Marx şi Engels au luat din ea 

numai “sîmburele ei raţional” - dialectica. Dialectica  marxistă este fundamental opusă 

dialecticii  lui Hegel: dacă Hegel a luat ca temelie a dezvoltării ideea apoi Marx şi Engels 

au pus la baza dezvoltării realitatea materială. 

           Hegel formula dialectica  gîndirii, dialectica subiectivă ca ceva de sinestătător, pe cînd 

marxismul a formulat dialectica  subiectivă ca o reflectare a dialecticii obiective, fără de care nu 

poate să existe. Esenţa dialecticii  o alcătuiesc principiile ei fundamentale care sunt înţelese cu 

ajutorul sistemului de legi şi categorii. 

         2. Principiu - sunt acele elemente relativ stabile ale cunoştinţelor ştiinţifice care 

reflectă cele mai generale legături şi relaţii a fenomenelor lumii obiective şi care servesc ca 

temelie, început logic pentru formularea teoriei. Principiu  este nu orice concluzie 

obişnuită, dar aşa cunoştinţe care joacă rolul hotărîtor referitor la toate celelalte cunoştinţe a 

acestei teorii, îndeplineşte funcţia de centru integrativ pentru restul de cunoştinţe şi 

categorii. Principiu  îndeplineşte funcţia de bază conceptuală şi metodologică a teoriei, 

esenţial influenţează conţinutul şi sensul ei. Datorită principiilor teoria devine ca un sistem 

logic bine fundamentat.  

 Principiul conexiunii universale - concepţie conform căreia toate obiectele şi 

fenomenele realităţii se găsesc în diferite relaţii, legături şi interdpendenţe. ne obligă:  

a) pentru a cunoaşte lucrurile trebuie să cunoaştem relaţiile şi legăturile;  

b) să cuprindem maximal legături şi relaţii; 

c) din toate relaţiile şi legăturile trebuie să găsim acele cu caracter legic.  

Cunoaşterea principiului conexiunii universale are o mare importanţă pentru activitatea 

practică, îl disciplinează pe fiecare specialist, contribuie la analiza obiectivă a realităţii, 

exclude abordarea unilaterală, metafizică. 

 Principiul dezvoltării concepţie conform căreia toate obiectele şi fenomenele realităţii se 

găsesc în permanentă schimbare, dezvoltare. Există două concepţii despre dezvoltare - 

dialectică şi metafizică. care în diferit mod înţeleg izvorul, mecanismul şi direcţia 

dezvoltării. Dialectica înţelege izvorul dezvoltării ca lupta contradicţiilor interne, ca 

autodezvoltare, pe cînd metafizica vede izvorul dezvoltării într-un imbold din exterior, 

într-o forţă supranaturală. Mecanismul dezvoltării conform dialecticii este trecerea 

schimbărilor cantitative în calitative, iar conform metafizicii este numai schimbări 

cantitative, ori numai calitative. Direcţia dezvoltării în concepţia dialectică este în formă 

de spirală, ca repetarea unor etape ori faze numai că la un nivel mai înalt, în concepţia 

metafizică - ca mişcare în cerc. Deosebim trei tipuri de dezvoltare - progresivă, regresivă 

şi uniplanică.Deosebim trei tipuri de dezvoltare - progresivă, regresivă şi uniplanică. 

 Principiul determinist (lat. determinare - a determina) concepţie filosofică conform 

căreia toate lucrurile, procesele şi fenomenele, inclusiv acţiunile omului, sunt obiectiv şi 

legic determinate de legături şi cauze materiale. Principiul determinismului are două 

aspecte: conceptual (de cine sunt determinate obiectele şi fenomenele) şi metodologic 

(cum sunt determinate ele). Determinismul dialectic explică lumea prin interacţiunea mai 

multor legături şi relaţii (cauză, condiţii, posibilitate, realitate, necesitate, întîmplare ş.a.). 

Determinismul este diametral opus indeterminismului. 

          

            3. Categoriile sunt noţiunile  cele mai generale şi universale, care exprimă condiţiile 

generale ale existenţei, mişcării şi dezvoltării fenomenelor în natură, societate şi gîndire. 
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Categoriile reflectă în gîndire atributele realităţii - caracteristicile universale şi inalienabile a 

obiectelor materiale. Ele sunt rezultatul nu numai  activităţii teoretice, dar şi practice. Pe baza 

noţiunilor ştiinţifice apar categoriile filozofice, care se folosesc în toate ştiinţele şi se găsesc într-

o anumită corelaţie cu categoriile particular-ştiinţifice şi general-ştiinţifice. 

Singular, particular şi general - categorii filozofice, care reflectă diverse conexiuni 

obiective ale universului. 

Singularul este categoria ce reflectă însuşirile şi trăsăturile irepetabile a obiectelor şi 

fenomenelor, aceea ce  este caracteristic numai pentru lucrul dat, pentru un obiect ca atare. 

Particularul - categorie filozofică ce exprimă trăsăturile specifice a unei clase de obiecte, ceea ce 

le deosebeşte de alte clase ori grupuri de obiecte. Generalul – categoria care reflectă însuşirile 

asemănătoare, comune, comparabile a obiectelor materiale. De sine stătător există numai 

obiectele concrete, care prezintă unitatea singularului şi particularului, repetabilului şi 

irepetabilului. 

Esenţă şi fenomen - categorii filozofice care reflectă diferite laturi necesare ale tuturor 

obiectelor şi proceselor realităţii. Esenţa e conţinutul intern, totalitatea de conexiuni, relaţii, legi 

care determină însuşirile principale ale obiectului şi tendinţele dezvoltării lui. Fenomenul e 

manifestarea exterioară a esenţei, forma ei exterioară de existenţă. Esenţa se manifestă printr-un 

şir de fenomene, dar niciodată nu coincide cu fenomenul, ele se găsesc în relaţii contradictorii. 

Fenomenele  pot fi percepute cu ajutorul organelor de simţ, dar esenţa  e ascunsă, nu poate fi 

cunoscută printr-o simplă contemplare. Scopul ştiinţei constă în a dezvălui esenţa lucrurilor în 

formele exterioare de manifestare.  

           Conţinut şi formă – categorii filozofice care exprimă legăturile structurale ale obiectelor 

şi fenomenelor. Conţinutul  este totalitatea elementelor, laturilor, trăsăturilor, relaţiilor, 

tendinţelor şi contradicţiilor obiectelor. Forma este modul de organizare, exprimare şi 

manifestare a conţinutului. Conţinutul şi forma dialectică interacţionează – conţinutul este 

format, iar forma are conţinut. Totodată trebuie de avut în vedere, că conţinutul este mai activ, 

dinamic, conţinutul determină forma.  

Parte şi întreg - categorii filozofice care reflectă legături structurale, raportul dintre 

diferite obiecte şi laturile, elementele lor şi legătura dintre ele. Sub noţiunea de întreg trebuie de 

înţeles aşa obiect, sau unitate de obiecte, care include în sine legătura părţilor, elementelor şi care 

posedă aşa însuşiri (integrale) ce nu se găsesc în părţile componente. Partea este un element ori 

o totalitate de elemente, care organic se includ în întreg, în sistem şi se găsesc în anumită 

dependenţă structurală de acest întreg sistem.   

Cauză şi efect - categorii filozofice care exprimă caracterul determinativ a conexiunii 

universale a fenomenelor şi obiectelor. Cauza este un fenomen care precedă şi provoacă alt 

fenomen - efectul.  

Necesitate şi întîmplare - categorii filozofice ce reflectă legături determinative din 

conexiunea universală. Necesitatea este aşa fel de realizare a posibilităţii, cînd obiectul are în 

anumite condiţii o singură posibilitate, care devreme ori mai tîrziu se transformă în realitate. 

Întîmplarea reiesă din legăturile şi relaţiile neesenţiale, externe, nestabile, singulare. Necesitatea 

se realizează printr-un şir de întîmplări, iar întîmplarea este un supliment şi o formă de 

manifestare a necesităţii. 

Posibilitate şi realitate - categorii filozofice ce exprimă tendinţa obiectivă de dezvoltare, 

legătura dintre nou şi vechi în procesul dezvoltării. Posibilitatea este totalitatea premizelor 

necesare şi suficiente, care determină în mod legic apariţia unuia sau altui fenomen. Realitatea 

este rezultatul realizării posibilităţii. În sens larg, realitatea este totalitatea posibilităţilor 

realizate, este lumea înconjurătoare.  

               

             4. Legile dialecticii sunt cele mai generale legi ale dezvoltării naturii, societăţii şi 

gîndirii umane. Legea este reflectarea legăturilor şi relaţilor dintre obiecte şi fenomene care au 

un caracter intern, stabil, repetabil, esenţial.  
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Legea trecerii schimbărilor cantitative în calitative - una dintre legile fundamentale ale 

dialecticii, conform căreea schimbarea calităţii obiectului are loc atunci, cînd acumulările 

schimbărilor cantitative ating o anumită limită. Gradul de diferenţă dintre calitatea veche şi cea 

nouă depinde de schimbările cantitative în obiectul vizat. Procesul schimbării radicale a calităţii 

date, “ruptura” vechiului şi geneza noului se numeşte salt. El prezintă în sine o trecere de la 

calitatea veche la cea nouă “de la o măsură“ la alta.  

Legea unităţii şi luptei contrariilor - una din legile fundamentale ale dialecticii, care 

dezvăluie sursa automişcării şi dezvoltării obiectelor şi fenomenelor. Izvorul dezvoltării este 

contradicţia dialectică. Orice obiect şi fenomen prezintă unitatea şi lupta părţilor contrare. 

Contrariile sunt acele laturi şi tendinţe ale obiectelor şi fenomenelor ce se exclud şi se 

condiţionează reciproc formînd contradicţia dialectică. Contradicţia dialectică acutizîndu-se duce 

la conflict, iar ultimul cu necesitate trebuie să fie rezolvat. În procesul rezolvării contradicţiilor 

se lichidează numai acele momente care s-au învechit şi frînează dezvoltarea. Cu rezolvarea unor 

contradicţii apar altele şi asta are loc permanent. 

Legea negării negaţiei - proces a dezvoltării, conform căruia vechiul este negat de către 

nou, iar noul la rîndul său este negat de ceva şi mai nou. Negarea dialectică este categoria 

filozofică care exprimă momentul de legătură, succesiune a diferitor etape, stadii în procesul de 

dezvoltare a realităţii. Dezvoltarea este un proces de trecere de la o calitate la alta, de la vechi la 

nou, de la interior la superior.  Negarea dialectică este o autonegare, fiecare obiect şi fenomen a 

realităţii conţine în sine propria sa negare (teză-antiteză-sinteză). Dezvoltarea se începe de la  

prima etapă - teza, ce în procesul de negare se transformă în partea sa contrară - antiteza, iar 

negarea antitezei (ori negarea negaţiei) duce la sinteză. Sinteza este unitatea dialectică a 

contrariilor (tezei şi antitezei) şi nu-i altceva decît reîntoarcerea la etapa iniţială la un nivel mai 

înalt. Legea negării negaţiei se manifestă în dezvoltarea realităţii obiective, activităţi practice şi 

teoretice a oamenilor. 

 

  Întrebări de control: 

 Care e provenienţa cuvîntului „dialectica”? 

 Cine a formulat dialectica drept teorie a dezvoltării conexiunii universale? (Hegel a 

formulat dialectica  ca metodă de cunoaştere prin intermediul cărei se atinge unitatea 

contrariilor). 

 Ce înţelegeţi prin noţiunea de principiu?  

 În dialectică ce principii de bază cunoaşteţi?  

 Argumentaţi aplicabilitatea principiilor în viaţa cotidiană. 

 Ce reprzintă categoriile?  

 Ce categorii filosofice cunoaşteţi?  

 Determinaţi aplicabilitatea categoriilor filosofice în domeniul de specialitate. 

 Ce reprezintă legea? 

 Ce legi destingem în dialectică?  

 Care lege după părere d-voastră are o importanţă mai deosebită?  

 

Analizaţi următoarele citate : 

 

 Nu am o parere buna despre omul care nu este mai intelept astazi decat era ieri. 

Abraham Lincoln  

 Fiecare vrea sa fie cineva; nimeni nu vrea sa se dezvolte. Johann von Goethe 

 “Tu nu poţi schimba lumea”… atâta vreme cât omul crede că se află “în centrul 

universului” el va crede că poate să schimbe lumea. Viaţa unor oameni poate să le dea 

acele “şuturi în spate”, astfel încât să realizeze cele două paradigme: că nu sunt în centrul 

universului şi nu pot schimba pe nimeni.Osho 
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 Prin spaţiu, universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct, prin gîndire, îl cuprind eu. 

Blaise Pascal 

 O parte din timp ne este răpită, alta ne este sustrasă, alta se scurge. Dar cea mai urâtă 

pierdere este aceea datoriţa neglijenţei. Şi dacă vei voi să bagi de seama vei vedea că cea 

mai mare parte a vieţii noastre o pierdem făcând ce nu trebuie, o mare parte nefăcând 

nimic, întreaga viaţă, făcând altceva. Seneca 

Teme pentru eseu: 

1. Unitatea şi contradicţia dialecticii obiective şi subiective. 

2. Contradicţiile în dezvoltarea societăţii. 

3. Contrarietate, antagonism şi compromis. 

4. Tipurile fundamentale ale pseudodialecticii: eclectica, sofistica, relativismul. 

 

Tema 4. Problema  conştiinţei  în  filosofie şi ştiinţele naturale 

 Conştiinţa drept existenţă spirituală a omului. Problema conştiinţei în istoria filosofiei. 

Conştiinţa drept formă superioară de reflectare a realităţii, ca realitate subiectivă. Rolul activ al 

conştiinţei în reglarea activităţii omului. 

 Geneza conştiinţei. Noţiunea de reflectare şi de informaţie. Formele reflectării şi 

informaţiei. Geneza acestora. Rolul muncii, culturii, limbii, comunicării în apariţia conştiinţei 

omului. Esenţa socială a conştiinţei. Reflexivitatea autoconştiinţei. Aspectele ontologic, 

gnoseologic, socioistorice şi de substrat ale conştiinţei. 

 Structura conştiinţei: cunoştinţele, memoria, emoţiile, sentimentele, voinţa. Problema 

inconştientului, aprecierea poziţiei lui Z.Freud şi a neofreudismului referitor la această problemă.  

 Conştiinţa socială ca reflectare a existenţei sociale. Dialectica conştiinţei sociale şi 

individuale. Structura conştiinţei sociale. Nivelurile conştiinţei: obişnuit şi teoretic, corelaţia 

psihologiei sociale şi a ideologiei. Rolul ştiinţelor socioumaniste în formarea concepţiei 

teoretice, în explicarea ştiinţifică a proceselor sociale. Formele conştiinţei sociale. Conştiinţa de 

masă şi opinia publică. 

Subiectele: 

1. Conştiinţa ca formă superioară de reflectare. 

2. Aspectele gnoseologic, ontologic, genetic şi de substrat ale conştiinţei.  

3. Rolul muncii, limbii, culturii şi comunicării în procesul formării conştiinţei. 

4. Structura conştiinţei individuale. 

5. Viaţa spirituală a societăţii. Conştiinţa socială şi structura ei. 

 

1. Conştiinţa ca formă superioară de reflectare. Conştiinţa şi gîndirea noastră, oricît ar 

părea să fie de asupra simţurilor, sunt produsul unui organ material, corporal, produsul creerului. 

Din punct de vedere genetic conştiinţa s-a format ca rezultat al dezvoltării unei însuşiri generale 

a materiei ca reflectarea. 

Reflectarea este proprietatea unor obiecte, sisteme materiale de a înregistra, păstra şi 

reproduce urmele interacţiunii altor obiecte ori sisteme materiale. În dependenţă de nivelul de 

organizare a materiei se deosebesc mai multe forme de reflectare. În natura anorganică se 

întîlneşte reflectarea mecanică, fizică, chimică. În natura organică apare reflectarea biologică – 

excitabilitatea. Aceasta este capacitatea fiinţelor vii de a reacţiona selectiv la excitanţii din 

exterior ce duc la o adaptare optimală  la mediul înconjurător. La organismele simple reflectarea  

se manifestă prin sensibilitate – reproducerea unor laturi şi însuşiri a obiectelor şi fenomenelor. 

Rezultatul acestei reflectări este imaginea care are caracter de signal. La organismele cu sistemul 

nervos central există reflectarea psihică. Ea se realizează prin gîndire – reproducerea legăturilor 

şi relaţiilor dintre obiecte şi fenomene. Cu  formarea omului şi societăţii  apare forma superioară 

de reflectare – conştiinţa.  
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Conştiinţa ca formă superioară de reflectare  se deosebeşte de procesele psihice la 

animale. Cum nu ne ar părea de complicate activitatea şi comportamentul animalelor totuşi în ele 

nu-i nimic conştient şi raţional. Comportamentul animalelor se bazează pe gîndirea concretă şi 

instincte. Instinctele sunt un fel de programe specifice ce se transmit prin ereditare în structura 

corpului şi se declanşază automat în dependenţă de situaţie. Gîndirea la animale este reflectarea 

legăturilor şi relaţiilor dintre obiecte şi fenomene, are un caracter concret-imaginativ, legată 

nemijlocit cu situaţia concretă. Gîndirea omului are caracter abstract şi este legată cu limba şi 

vorbirea articulată. 

Pe baza reflectării apare informaţia. Aceasta este o reflectare cifrată, codificată, 

transmisă. Pe baza informaţiei apar cunoştinţele (informaţia asimilată, prelucrată şi 

sistematizată). Iar pe baza cunoştinţelor se formează conştiinţa.  

Conştiinţa - însuşire a materiei superior organizată, funcţia superioară a creierului, 

specifică numai oamenilor şi legată cu vorbirea; ea constă în reflectarea generalizată şi orientată 

spre un anumit scop a realităţii, în construcţia mintală preliminară a acţiunilor şi previziunea 

rezultatelor  lor, în reglementarea raţională şi autocontrolarea comportării omului 

(A.G.Spirchin). Conştiinţa este capacitatea omului de a se evidenţia pe sine însăşi din lumea 

înconjurătoare, de a-şi da seama despre lumea sa internă şi atitudinii sale către alţi oameni şi 

societate, ea este o reflectare concepută, înţeleasă. Ea prezintă conţinutul lumii spirituale a 

omului, cunoştinţele, convingerile, dorinţele lui, voinţa, demnitatea, speranţa, credinţa, 

dragostea. Conştiinţa  este esenţa personalităţii, este o realitate specifică - realitate ideală, 

subiectivă. 

 

2. Aspectele gnoseologic, ontologic, genetic şi de substrat ale conştiinţei. Conştiinţa este 

obiectul de studiu al mai multor discipline: fiziologie, psihologie, psihiatrie, pedagogie, 

cibernetică ş.a. În filozofie problema conştiinţei este analizată din punct de vedere a următoarelor 

aspecte: 

 Aspectul ontologic - ca realitate subiectivă, conştiinţa este  lumea internă a omului, 

conţinutul spiritualităţii lui; 

 

 Aspectul gnoseologic caracterizează conştiinţa,  din punctul de vedere al conţinutului ei, 

ca reflectare a realităţii obiective într-o multitudine infinită de cunoştinţe, legături şi 

relaţii ca fenomen ideal; 

 Aspectul de substrat. Substratul psihicii umane este creerul. Fenomenul psihic este 

decuplarea  informaţiei despre realitate codificată în structurile neuro-fiziologice (care 

îndeplinesc funcţia de signale, purtători al informaţiei).  

 

 Aspectul social-istoric ori genetic este produsul întregii istorii mondiale, totalitatea 

dezvoltării multiseculare a activităţii practice şi de cunoaştere a mai multor generaţii de 

oameni.  

 

3. Rolul muncii, limbii, culturii şi comunicării în procesul formării conştiinţei. În 

procesul apariţiei conştiinţei un rol important au jucat munca, limba, cultura şi comunicarea. 

Munca este prima condiţie fundamentală a existenţei vieţii umane şi în aşa măsură, că putem 

afirma că munca l-a creat pe om. 

 Munca - o activitate sistematică de interacţiune a omului cu mediul înconjurător prin 

intermediul uneltelor de muncă, este un proces de folosire permanentă a uneltelor de 

muncă. Uneltele de muncă sunt obiecte  care nu satisfac nemijlocit necesităţile omului, 

dar servesc pentru producerea altor obiecte.  

 Limba - o totalitate de semne care servesc ca mijloc pentru comunicarea interumană, 

pentru înregistrarea, prelucrarea, păstrarea şi transmiterea informaţiei. Limba este forma 

materială de existenţă şi exprimare a gândirii umane.  
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 Comunicarea - o trăsătură importantă a existenţei umane. Fără ea nu se pot forma şi 

asimila valorile spirituale, conştiinţa, formarea şi dezvoltarea personalităţii. Comunicarea 

este acel canal prin care se transmite experienţa, deprinderile şi cunoştinţele, îmbogăţirea 

reciprocă a oamenilor. 

 

 Cultura  - totalitatea valorilor materiale şi spirituale acumulate de întreaga societate. Ea 

conţine în sine modurile activităţii umane, totalitatea principiilor şi normelor ce 

reglementează funcţionarea societăţii umane.  

 

4. Structura conştiinţei reprezintă o totalitate de procese psihice cognitive, afective, 

volutive. Nucleul conştiinţei este gîndirea, intelectul. Ultimile sunt latura gnoseologică a 

conştiinţei.  Conştiinţa  este imposibilă fără cunoştinţe. Gîndirea ne dă informaţie şi cunoştinţe 

despre lumea obiectivă. Conţinutul conştiinţei sunt cunoştinţele, deci fără gîndire este imposibilă 

formarea conştiinţei.  

 Gândirea   - capacitatea de analiză şi sinteză, de a căpăta cunoştinţe noi şi de a le folosi în 

diferite condiţii.  

 Memoria - capacitatea individului de a înregistra, păstra şi reproduce cunoştinţele, 

informaţia.  

 Atenţia se caracterizează prin diferite niveluri de profunzime şi diferite grade de 

înţelegere. 

 Emoţiile şi sentimentele - reflectări apreciative a realităţii, ce unesc situaţia exterioară cu 

necesităţie omului. Emoţiile şi sentimentele - catalizatorul activităţii umane.  

 Voinţa - un mecanism deosebit de reglementare a activităţii proprie numai omului, un 

autocontrol al personalităţii. Mecanismele voinţei se formează în activitatea socială, 

conform normelor sociale. Voinţa este forţa motrică a personalităţii.  

 În structura conştiinţei individuale evidenţiem două niveluri: conştient şi inconştient.  

Nivelul conştient include acele procese psihice de care noi ne dăm seama, le înţelegem, 

se găsesc în centrul atenţiei noastre. Inconştient - domeniu al psihicului ce constă dintr-o 

totalitate de procese, operaţii şi stări ce nu sunt reprezentate în conştiinţa subiectului. Acest 

domeniu a concentrat în sine pasiunile, motivele, năzuinţele sensul cărora este determinat de 

cerinţele şi necesităţile fiziologice. Aşadar nu orice acţiune este orientată conştient. Fenomenele 

inconştiente nu-s ceva misterios, enigmatic, ci tot acea activitate a sistemului nervos superior 

care în momentul dat nu se găseşte în centrul atenţiei conştiente, nu se percepe şi resimte de 

individ. Unele şi aceleaşi procese psihologice pot să-şi schimbe modalitatea, ele pot să se 

transforme din conştiente în inconştiente şi invers, între ele nu există un hotar de netrecut. Din 

punct de vedere fiziologic procesele inconştiente îndeplinesc un rol de protecţie a sistemului 

nervos, iau  sub controlul său acele funcţii care nu cer atitudinea creatoare şi participarea 

nemijlocită a conştiinţei (deprinderile, automatismele ş.a.).  

  

5. Viaţa spirituală a societăţii. Conştiinţa socială şi structura ei. 

 Viaţa spirituală  a societăţii - produsul activităţii practice a oamenilor, ce formează un 

subsistem al sociumului. Ea include necesităţile spirituale, activitatea spirituală, producţia 

şi consumul lor.   

 Conştiinţa  socială - categoria filosofică pentru desemnarea laturii spirituale a vieţii 

societăţii, totalitatea de idei, concepţii, viziuni, reprezentări ce reflectă existenţa socială.  

Formele conştiinţei individuale: 

 Politica - sfera activităţii claselor şi grupurilor sociale referitoare la cucerirea, menţinerea 

şi folosirea puterii de stat. 

 Dreptul - totalitatea de norme şi legi juridice ce reglementează relaţiile dintre indivizi, 

relaţiile dintre individ şi colectivitate, dintre diferite instituţii sociale.  

 Morala - totalitatea de reguli şi norme ce reglementează comportamentul oamenilor în 

viaţa lor personală şi socială, ea reflectă realitatea prin noţiunile de bine şi rău.  
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 Religia - o concepţie despre lumea idealistă bazată pe credinţe în supranatural.  

 Arta - o reflectare a realităţii prin imagini concret-senzoriale; formă specifică de 

activitate, în procesul căreia se crează imagini artistice şi se personifică atitudinea estetică a 

omului faţă de lume.  

 Ştiinţa - studierea obiectelor şi proceselor naturii şi societăţii, iar suma cunoştinţelor 

ştiinţifice obţinute la momentul dat formează tabloul ştiinţific al lumii.  

 Filosofia - un  sistem generalizat de cunoştinţe teoretice despre lume şi locul omului în 

lume, constituind temelia concepţiei  despre lume.  

Toate formele conştiinţei sociale interacţionează unele cu altele, au un caracter sistemic.      

Unele forme (politica, dreptul) sunt nemijlocit legate cu viaţa materială şi relaţiile economice a 

societăţii. Altele (morala, arta, filozofia) se găsesc mai departe, acţionează intermediar asupra 

relaţiilor materiale. Morala, arta, religia se manifestă mai mult la nivelul conştiinţei obişnuite, 

filozofia şi ştiinţa - mai mult la nivelul conştiinţei teoretice. Politica, dreptul, morala reflectă 

relaţiile dintre oameni, arta, ştiinţa – relaţiile dintre subiect şi obiect. 

 

Întrebări de control: 

 Încercaţi de a defini conştiinţa? 

 Ce înţelegeţi prin noţiunea de „reflectare”?  

 Ce forme de reflectare cunoaşteţi în natura organică?  

 Ce înţelegeţi prin termenul „conştiinţa de sine”?  

 Ce prezintă aspectule conştiinţei?  

 Determinaţi impactul muncii, comunicării şi culturii asupra formării conştiinţei. 

 Ce elemente intră în structura conştiinţei?  

 Care este nucleul conştiinţei?  

 Prin ce diferă conştientul de inconştient?  

 Ce reprezintă conţtiinţa socială?  

 Argumentaţi foemele conştiinţei sociale. 

Analizaţi următoarele citate:  

 “Conştiinţa – lumina inteligenţei pentru a distinge binele de rău”. 

 Confucius 

 “Conştiinţa este busola omului”. Van Gogh 

 “Conştiinţa este una din formele ascetismului”. F. Nietzsche 

 “Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conştiinţa”.  

 Im. Kant 

 “Nimic nu e mai presus de om! Omul e centrul universului, fiindcă numai în om 

materia a ajuns la conştiinţa propriului său eu, a ajuns să se cunoască. Omul e 

Dumnezeu!”. L. Rebreanu 

 „Conştiinţa mea este o busolă care are drept magnet idealul”. Victor Hugo 

 „Omul e făcut - ca toate vietăţile - pe măsura unor anumite senzaţii. Or, se întîmplă 

ca ele să nu-şi mai facă loc una alteia, în succesiunea normală, ci să năpădească 

toate într-o furie elementară, roind în jurul unei epave - din plenitudine - care e eul. 

Unde să mai fie loc atunci pentru pata de vid care e conştiinţa?”. Emil Cioran 

 

Teme pentru eseu:  

1. Omul drept subiect al conştiinţei şi existenţa sa socială. 

2. Rolul muncii în formarea conştiinţei. 

3. Funcţia comunicativă a limbajului. 
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4. Conştiinţa şi cibernetica. 

5. Problema conţtiinţei şi intelectul artificial. 

 

 

Tema 5. Cunoaşterea lumii şi esenţa practicii 

 Cunoaşterea ca obiect al analizei filosofice. Scepticismul şi agnosticismul. Subiectul şi 

obiectul cunoaşterii. Practica drept bază a tuturor formelor de activitate a omului. Istoria 

societăţii ca proces de desfăşurare a activităţii creatoare a omului. Practica ca unitate a 

schimbării concrete a obiectului şi dezvoltării omului - subiect al activităţii. 

 Cunoaşterea ca reflectare. Principiile gnoseologice ale teoriei cunoaşterii. 

 Reflectarea sensorială ca activitate social-istorică a subiectului şi rolul ei în cunoaştere. 

Formele cunoaşterii senzoriale. Cunoaşterea raţională ca treaptă calitativ nouă a reflectării 

realităţii. Cunoaşterea la nivel cognitologic. Infosfera şi rolul ei în cunoaştere. 

 Problema adevărului în filosofie şi ştiinţă. Obiectivitatea adevărului. Dialectica 

adevărului absolut şi relativ. Concretivitatea adevărului. Practica ca criteriu principal şi general 

al adevărului. Cunoaşterea ştiinţifică: nivelurile şi metodele ei.  

 

Subiectele: 

1. Cunoaşterea ca problemă filozofică. 

2. Dialectica procesului cunoaşterii. 

3. Problema adevărului. 

4. Metodele cunoaşterii. 

 

1. Cunoaşterea este  proces de reflectare a realităţii obiective în conştiinţa oamenilor, proces 

de activitate creatoare de căpătare, reproducere şi funcţionare a cunoştinţelor. Cunoaşterea este 

latura ideală a activităţii umane. Disciplina filozofică care studiază legităţile, posibilităţile şi 

formele în care se realizează cunoaşterea  se numeşte teoria cunoaşterei ori gnoseologia. Ca şi 

pentru filozofie în întregime problema centrală a gnoseologiei este raportul dintre gîndire şi 

existenţă. Însă în gnoseologie ea se formulează specific – cum se referă gândurile noastre despre 

lumea obiectivă către această lume însăşi? Este oare în stare gândirea noastră să cunoască lumea 

înconjurătoare? Reflectăm noi oare corect lumea? 

Cunoaşterea şi cunoştinţele sunt funcţia şi latura internă a practicii. Cunoaşterea este un 

fenomen socio-uman foarte complicat, un domeniu al raporturilor dintre om şi realitate. În cadrul 

acestor raporturi omul crează un sistem specific de produse prin  care el însuşeşte realitatea, o 

apropie şi o acomodează la necesităţile sale. Rezultatul cunoaşterii sînt cunoştinţele în care se 

fixează experienţa umană, se  constituie planul ideal al activităţii. Cunoaşterea  este un proces de 

activitate spirituală a oamenilor. 

 Teoria cunoaşterii cercetează trei feluri de relaţii: 

1) dintre subiect şi obiect (problema apariţiei cunoştinţelor);  

2) dintre subiect şi cunoştinţe (problema asimilării, transmiterii cunoştinţelor);  

3) dintre cunoştinţe şi obiect (problema adevărului);.  

   

Cunoaşterea este un fenomen socio-uman foarte complex, un domeniu vast al raporturilor 

dintre om şi realitate. De aceea pentru gnoseologie important este formularea noţiunilor subiect 

şi obiect. Subiectul este omul activ care cunoaşte şi transformă realitatea obiectivă în procesul 

activităţii sale practice. Obiectul este existenţa în afară şi independent de conştiinţa noastră, este 

lumea exterioară, realitatea inclusă în activitatea practică a subiectului.  

 

2. Dialectica procesului cunoaşterii. În istoria filozofiei s-au format două paradigme: 

empirism şi raţionalism, care se deosebesc în privinţa izvorului cunoştinţelor şi aprecierea 

efectivităţii formelor de cunoaştere respective.  
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Empirism (gr.empeiria - experienţă) - doctrină în filozofie cu referire la domeniul 

cunoaşterii ce afirmă că experienţa senzorială este unica sau principala sursă a cunoaşterii. 

Toate cunoştinţele se bazează pe experienţă sau se dobîndesc prin intermediul experienţei. 

Conţinutul cunoştinţelor se reduce direct la experienţă ori este o descriere a acestei 

experienţe.  

Raţionalism (din lat. rationalis - raţional, rezonabil, ratio - raţiune; din fr. rationalisme) - 

curent filozofic cu referinţă la problema cunoaşterii care recunoaşte conştiinţa drept bază a 

cunoaşterii şi comportării umane, adevărul, deci, se află numai prin raţiune.  

În procesul cunoaşterii are loc interacţiunea dialectică a două trepte - treapta 

sensorială (cu formele sale - senzaţia, percepţia şi reprezentarea) şi raţională (noţiunea, 

judecata şi raţionamentul).  

În cunoaştere senzorialul şi raţionalul sunt strîns legate unul cu altul, 

interacţionează. Unitatea lor constă în aceea, că senzaţiile noastre  au un caracter conştient 

(noi nu numai vedem, dar şi înţelegem), iar discursurile logice întotdeauna se bazează pe 

datele experienţei. Baza unităţii senzorialului şi raţionalului este practica socială. Practica 

uneşte omul cu realitatea prin experienţa senzorială, individul în practică corelează ideile şi 

gîndurile sale cu lucrurile contemplate senzorial.  

3. Problema adevărului. Cea mai importantă problemă  a teoriei cunoaşterei este 

problema adevărului. 

 Adevăr este categoria filozofică care vizează corespunderea adecvată a imaginei cu 

obiectul, a cunoştinţelor cu realitatea obiectivă. Adevăr sunt cunoştinţe care reproduc obiectul 

aşa cum există el în afară şi independent de conştiinţă. Fiind rezultatul activităţii subiective a 

omului, adevărul reproduce obiectiv existenţa lumii reale. În acest sens adevărul este obiectiv. 

Adevărul obiectiv - categorie filozofică, care vizează cunoştinţele conţinutul cărora e determinat 

de obiectul cunoaşterii şi este independent de subiect. Adevărul se referă la concluziile noastre 

despre lume şi nu la însuşi lume. Lumea ca atare nu-i nici adevărată, nici falsă. Cunoştinţele sunt 

subiective după formă şi obiective după conţinut. Adevărul se referă numai la conţinutul 

cunoştinţelor. Principiul fundamental în aprecierea vericidităţii cunoştinţelor este principiul 

gnoseologic al corespondenţei imaginii cu obiectul. Adevărul nu  depinde de om, omenire, 

epocă, de numărul de voturi. De exemplu, din faptul, că ideea indivizibilităţii atomului pînă la 

finele secolului XIX era susţunită de majoritatea oamenilor nu reiesă, că ea era adevărată. 

 Cunoaşterea lumii obiective niciodată nu poate fi definitivă, ea permanent se 

perfecţionează, se completează cu nou conţinut. În acest sens evidenţiem adevăr absolut şi relativ 

- categorii filozofice, care oglindesc procesul dialectic al cunoaşterii de la cunoştinţe incomplete 

la cele complete. 

Adevăr absolut  - categorie filozofică ce vizează coincidenţa completă, definitivă a 

imaginii cu obiectul reflectat. Aceste cunoştinţe nu depind de dezvoltarea cunoaşterii şi practicii 

sociale de aceea sînt adevăruri eterne. Ca exemple de adevăruri absolute servesc constatarea 

evenimentelor, faptelor (Chişinăul este capitala Moldovei, Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 

1850 şi a.) şi tezele fundamentale ale ştiinţei (substanţa este alcătuită din atomi, conştiinţa e 

funcţia creerului, materia este realitatea obiectivă şi a.). Adevărurile absolute se referă la unele 

laturi, aspecte, însuşiri, manifestări particulare ale lumii.  

Adevăr relativ - categorie filozofică care reflectă coincidenţa incompletă a imaginii cu 

obiectul. Adevărul relativ sunt cunoştinţe care corect reflectă realitatea, dar nu cuprinde toate 

laturile, aspectele obiectului reflectat, ceva rămne neconoscut. În procesul cunoaşterii are loc 

trecerea treptată de la adevărul relativ la cel absolut. Adevărul absolut poate fi înţeles ca o sumă 

a adevărurilor relative. Iar în adevărul relativ se conţin elemente ale adevărului absolut (aceea ce 

se păstrează şi se completează ulterior). 

Totodată adevărul există ca ceva concret, valabil în anumite condiţii şi în anumit timp. 

Adevăr abstract nu există. Orice teză a ştiinţei, orice judecată despre lume va fi adevărată numai 

fiind privită ca o reflectare a existenţei temporal - spaţiale concrete. De exemplu, judecata 

“ploaia e folositoare” este adevărată în condiţiile de secetă, şi nicidecum cînd plouă necontenit 
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zile la rînd. La fel şi teza “conştiinţa e funcţie a creerului” este adevăr absolut în condiţiile 

noastre, pe Pămînt. 

 

4. Metodele cunoaşterii. Cunoaşterea  ştiinţifică se deosebeşte de cunoaşterea obişnuită 

prin aceea că ea este o activitate specifică socială, presupune o anumită organizare, mijloace, 

metode, programe şi orientată spre atingerea scopurilor respective. Cunoaşterea ştiinţifică se 

ocupă cu constatarea, acumularea şi generalizarea faptelor ştiinţifice. Faptul ştiinţific este un 

fragment al realităţii obiective inclus în activitatea omului,  în atenţia şi gîndirea subiectului, în 

sistemul de cunoştinţe. Faptul este nu realitatea ca atare, ci cunoştinţe despre ea, el este rezultatul 

prelucrării în gîndire a materialului cunoaşterei şi exprimării lui în limbaj în formă de diferite 

judecăţi. Faptul ştiinţific este imaginea subiectivă a realităţii obiective. De aceea faptele, ca şi 

orice cunoştinţe pot fi adevărate ori false, precise ori aproximative, complete ori incomplete. 

Pentru ele este obligatoriu obiectivitatea, veridicitatea  şi caracterul izomorf (obiectului). 

Observaţia - metodă a cunoaşterii empirice, care are scopul de a culege, acumula şi 

descrie faptele ştiinţifice. Ea furnizează materialul primar pentru cercetarea ştiinţifică. 

Observaţia este studierea intenţionată, planificată, sistematică a realităţii. Metoda observaţiei 

foloseşte diferite procedee, ca compararea, măsurarea ş.a. Dacă observaţia obişnuită ne dă 

informaţia despre particularităţile calitative ale obiectului, atunci măsurarea ne dă cunoştinţe mai 

precise, caracterizează obiectul din punct de vedere cantitativ. Observaţia cu ajutorul diferitor 

aparate şi mijloace tehnice (microscop, telescop, aparatul roentgen ş.a.) ne dă posibilitatea de a 

lărgi simţitor diapazonul realităţii studiate. În acelaşi timp observaţia ca metodă de cunoaştere 

este limitată, observatorul numai constatează aceea, ce se petrece în realitatea obiectivă, fără a 

interveni ori produce careva schimbări în ea. 

Experiment (din lat. experimentum - încercare, experienţă) - procedeu de cercetare a 

unor fenomene printr-o acţiune activă asupra lor cu ajutorul creării unor noi condiţii, care să 

corespundă scopurilor cercetării, sau prin modificarea procesului în direcţia necesară. 

Experimentul este aşa metodă de cunoaştere cînd cercetătorul acţionează asupra obiectului,  

formînd condiţii artificiale pentru evidenţierea anumitor trăsături, cînd conştient se schimbă  

desfăşurarea proceselor naturale ori cînd obiectul sau procesul se reproduc artificial. 

Experimentul permite studierea obiectului în stare “pură“ (cînd se exclud factorii secundari) şi în 

condiţii extremale. Experimentul poate fi repetat de cîte ori e nevoie. Dacă în condiţii reale noi 

depindem de mersul natural al proceselor şi fenomenelor, în experiment noi putem repeta aceste 

procese şi fenomene atîtea ori, cît este necesar pentru căpătarea informaţiei adevărate.  

Este imposibil ca ştiinţa contemporană să se dezvolte fără folosirea experimentului. 

Experimentele  se folosesc cu scop de cunoaştere, pentru rezolvarea unor probleme ştiinţifice,  

verificarea cărorva ipoteze şi în scopuri didactice. Cu alte cuvinte, sunt experimente de cercetare, 

de verificare şi demonstrare. După modul de acţiune deosebim experiment fizic, clinic, biologic, 

psihologic, medical, social ş.a. În dependenţă de condiţiile în care se petrece experimentul se 

divizează în experiment de laborator şi natural. Experimentul de laborator se petrece pe modele 

materiale (animale, plante, microorganisme ş.a.), ori modele ideale (matematice, informaţionale 

ş.a.). 

Întrebări de control: 

 

 Cum se numeşte ştiinţa care se ocupă cu studierea cunoaşterii? 

 Care este rezultatul cunoaşterii?  

 Ce reprezintă subiectul cunoaşterii?  

 Ce înţelegeţi prin obiectul cunoaşterii?  

 Ce curente au apărut privitor efectivitatea formelor de cunoaştere în istoria 

filosofiei?  

 Interacţiunea dialectică a căror trepte duc la realizarea procesului de cunoaştere?  

 Ce înţelegeţi prin adevăr?  

 Ce tipuri de adevăr destingeţi ?  
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 Ce curente privitoare la conceperea adevărului cunoaşteţi?  

 Ce prezintă cunoaşterea ştiinţifică?  

 Care corelaţia dinte faptul ştiinţific şi cunoaşterea ştiinţifică? 

 Care sunt metodele cunoaşterii empirice?  

 Care sunt metodele cunoaşterii teoretice?  

 

Analizaţi următoarele citate:  

 Cunoaşterea este prin ea însăşi putere. F. Bacon 

 Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor Platon 

 Toti oamenii prin natura lor isi doresc cunoasterea. Aristotel 

 Cunoaşterea este manipularea intelectuală a observaţiilor verificate atent. 

Sigmund Freud 

 De obicei oamenii care stiu putin sunt foarte vorbareti, in timp ce aceia care stiu 

multe spun putin. Jean Jacques Rousseau 

 Proverbe: 

 Cine nu ştie nimic, stă liniştit. Cine ştie puţin, moare de curiozitate.  

 Nu e ruşine să nu ştii, e rusinos să nu întrebi.  

 Cel care întreabă trece muntele; cel care nu întreabă rataceşte drumul.  

 Cine ştie totul, nu ştie nimic.  

 Nu interesează cât ştim, ci cum ştim.  

 

Teme pentru eseu: 

1. Cunoaşterea şi credinţa. 

2. Adevărul, minciuna şi eroarea. 

3. Adevărul şi utilul. 

4. Cunoaşterea şi creativitatea. 

5. Agnosticism, solipsism, scepticism, nihilism –asemănarea şi deosebirea dintre ele. 

6. Corelaţia activităţilor cognitive cu cel practice. 

 

 

Tema 6. Problema omului în filosofie 

 Problema omului în filosofie şi ştiinţă. Omul ca integritate, coraportul  biologicul şi 

socialul. Marxismul şi freudismul privind interpretarea esenţei omului. Interpretările 

biologizatorice şi socializatorice ale omului. Sociologia şi etologia. Omul în societatea 

informaţional-ecologică. 

 Conţinutul noţiunilor individ, individualitate şi personalitate în filosofie. 

Personalitatea şi rolul ei în societate. Omul în lumea informaţională 

 Problema vieţii şi morţii în experienţa spirituală a omenirii. Aprecierea şi  autoaprecierea 

vieţii omeneşti. Esenţa vieţii. Problema suicidului. Senectutea. Moartea şi nemurirea. 

 

Subiectele: 

1. Omul ca obiect al cercetărilor filozofice. Specificul şi actualitatea problemei. 

2. Omul ca integritate, corelaţia dintre biologic şi social. 

3. Problema vieţii şi morţii. Sensul vieţii. Moartea şi  nemurirea. 

1. Omul ca obiect al cercetărilor filozofice. Specificul şi actualitatea problemei. 

 Omul este treaptă superioară în dezvoltarea organismelor vii pe pămînt; 

 Omul este studiat de mai multe ştiinţe (biologia, psihologia, fiziologia, medicina, 

pedagogia, sociologia şi filosofia; 
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 Omul întotdeauna a fost problema cardinală în filosofie (pentru fiecare individ 

important este nu atît cum au rezolvat această  problemă Socrate, Montaigne, 

Goethe, Tolstoi ş.a., ci găsirea răspunsului sinestătător, personal. );   

Pentru a înţelege teoria filozofică despre om este necesar de a clarifica noţiunile iniţiale: 

om, individ, individualitate, personalitate. Noţiunea de om este o noţiune abstractă care exprimă 

trăsăturile generale, proprii speciei umane. În lumea umană individ e numit de obicei un om 

aparte, un reprezentant al speciei umane. Fiecare individ, fiind reprezentant al colectivităţii 

umane, prezintă în acelaşi timp o individualitate irepetabilă. Individualitatea  este expresia 

aptitudinilor naturale şi proprietăţilor psihice ale omului – memoria, imaginaţia, temperamentul, 

caracterul în întreaga diversitate a chipului omenesc şi a activităţii lui. Individualitatea este mai 

mult o noţiune psihologică. Personalitatea este omul, privit nu numai din punct de vedere al 

însuşirilor şi trăsăturilor lui generale, ci şi al specificului calităţilor lui sociale. Personalitatea 

este o totalitate relativ stabilă, dinamică, social-determinată de calităţi spirituale, social-politice 

şi moral-volutive a omului, conştiinţa şi comportamentul căruia se caracterizează prin un anumit 

grad de maturizare socială şi tendinţa de a se manifesta ca individualitate. Cu alte cuvinte 

personalitatea este o însuşire a omului, iar omul este purtătorul  acestei însuşiri, personalitatea 

este realitatea individului ca fenomen social. 

Noţiunea de personalitate are două semnificaţii: a) individul uman ca subiect al relaţiilor 

sociale şi activităţii conştiente; b) o sistemă stabilă de trăsături social importante, care 

caracterizează individul ca membru al unei sau altei comunităţi. Personalitatea presupune omul 

socializat, care se atîrnă conştient către drepturile şi obligaţiile cetăţeanului, posedă sentimentul 

demnităţii personale, înţelege măsura responsabilităţii sale faţă de activitatea sa, soarta familiei 

sale, prietenilor şi poporului său. 

Personalitatea este expresia esenţei omului. Noţiunile de om şi personalitate coincid în 

sensul că toate personalităţile sunt oameni. Dar după conţinut aceste noţiuni se deosebesc: a) 

omul este o integritate, iar personalitatea este o parte, un atribut al omului; b) omul este o fiinţă 

biosocială, personalitatea este latura socială a omului; c) omul este purtătorul material al 

personalităţii, iar personalitatea exprimă însuşirea socială a omului. 

  

2. Omul ca integritate, corelaţia dintre biologic şi social. Omul  ca fenomen specific al 

lumii materiale are o existenţă unicală, el se găseşte într-un sistem de relaţii şi legături atît 

naturale, cît şi sociale. Se poate de spus că omul este o fiinţă biosocială şi are o structură 

compusă din două subsisteme – biologică şi socială. Ca individ concret el există  ca fiinţă vie, ca 

ceva corporal în lumea obiectelor naturii. Ca organism viu omul apare pe baza proceselor 

biologice şi se supune legităţilor biologice. Deatîta omului îi sunt caracteristice  aşa însuşiri 

biologice, ca metabolism, autoreglarea proceselor vitale, ereditate şi variabilitate, capacitatea 

dezvoltării individuale. La biologic se referă şi genotipul cu legităţile sale, deasemenea şi 

calităţile individuale în diferite modificări fenotipice (statura, forma, culoarea ş.a.), constituţia, 

tipul sistemului nervos. 

Factorul biologic joacă un rol important în activitatea omului, ce se exprimă prin faptul 

adaptării organismului la schimbarea mediului ambiant, în transmiterea prin ereditare a 

mecanismelor naturale de protecţie a organismului uman. Factorii principali, care determină 

activitatea biologică a organismului uman, sunt necesităţile naturale ale omului. Aşa necesităţi ca 

foamea, setea, continuarea neamului sunt expresii ale funcţionării biologice şi au o natură 

biologică. În acelaşi rînd  necesităţile naturale ale omului se modifică în procesul istoric, se 

socializează, fiindcă necesităţile naturale ale omului sunt satisfăcute în mod social. Chiar şi 

biologia omului se deosebeşte de biologia animalelor, ea se schimbă,  este o evoluţie biologică 

social dirijată. În procesul antropogenezei ereditatea omului se socializează, individul uman, cînd 

se naşte, are numai organismul specific uman, care îi dă posibilitatea în procesul dezvoltării să se 

încadreze în sistemul social.  

Biologicul reflectă calitatea specifică a organismului viu, diferite laturi, structuri şi funcţii 

a organismului.   Factorul social reflectă calitatea specifică a omului, a societăţii umane de a 
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interacţiona cu natura – activitatea de muncă. Socialul în om este o calitate specifică, este omul 

ca integritate, ca fiinţă dotată cu raţiune şi capabilă de muncă, ca purtătorul material al formei 

sociale de mişcare a materiei. Socialul nu trebuie de conceput numai ca mediul social ori numai 

ca relaţiile interpersonale, tot aşa şi biologicul – el este nu numai în jurul nostru, ci şi în 

interiorul nostru. Biologicul şi socialul nu există în om ca ceva paralel, ele interacţionează unul 

cu altul, formează un aliaj. Socialul se realizează prin biologic, iar biologicul poartă amprenta 

socialului. Ca exemplu putem privi munca – ca proces social ea există prin activitatea musculară 

şi psihică a organismului. Hiperemia obrajilor este un fenomen fiziologic, iar ruşinea după natura 

sa este un sentiment social. Rîsul şi lacrimile după mecanismul lor sunt fiziologice (biologice), 

dar ele-s determinate de cauze sociale. 

Interpretarea metafizică a corelaţiei factorului biologic şi social în teoria filozofică despre om 

duc la două extremităţi – concepţii biologizatorice, ori naturaliste, în care se supraapreciază rolul 

factorului biologic şi concepţiile sociologizatorice, în care se absolutizează factorul social.  

 Rasismul 

 Malthuzianismul 

 Darwinismul social 

 Eugenia 

 Etologia  

 Teoria acad. Lîsenco  

 

3. Problema vieţii şi morţii. Sensul vieţii. Moartea şi  nemurirea.Problema vieţii şi 

morţii este “veşnică”, ea se discută începînd din antichitate şi pînă în zilele noastre. 

Problema sensului vieţii, valorii ei îi intereseză pe toţi oamenii deoarece de ea depinde  

activitatea omului, relaţiile dintre om şi om, om şi societate, comportamentul lui. 

 Viaţa omului este satisfacerea necesităţilor lui,  pe baza căror se desfăşoară diferite acte 

de activitate vitală şi socială, acte de comunicare şi muncă. 

 Moartea –este sfîrşitul vieţii, negarea ei ca o valoare supremă.   

Păreri divergente: religioase şi ateiste; idealiste şi materialiste. 

Filozofia apelează la raţiunea omului şi consideră că singur trebuie să caute răspuns la 

aceste probleme, folosind pentru asta forţele spirituale proprii. Acumulînd experienţa umană 

filozofia poate să-i ajute omului în căutarea sensului vieţii.  

Sensul vieţii omului are două aspecte – individual şi social, viaţa “pentru sine” şi  viaţa 

“pentru alţii”.  Viaţa fiecărui individ  este, dintr-o parte, autorealizarea omului, manifestarea 

capacităţilor, necesităţilor, posibilităţilor creatoare a lui şi, din altă parte, această realizare are loc 

în lumea extracorporală, obiectivă, mai întîi de toate într-un anumit mediu social, care formează 

anumite cerinţe către individ. Sensul vieţii este un  scop strategic conştient al vieţii omului, o 

problemă pe o perioadă destul de îndelungată ori pe toată viaţa. Sensul vieţii presupune 

coordonarea vieţii personale cu o sferă mai largă a realităţii şi în primul rînd cu viaţa poporului 

său, grupurilor sociale, societăţii în întregime, ori coordonarea vieţii personale cu viaţa unor 

persoane eminente. Sensul vieţii în conştiinţa şi comportamentul individului capătă formă de 

datorii şi idealuri care nu i se impun forţat individului, ci sunt primite de el benevol şi se 

manifestă ca libertatea voinţei. 

Sensul vieţii se realizează într-o mulţime de moduri de activitate – în muncă, în viaţa 

familiară, în educarea copiilor, în ocuparea cu ştiinţa, literatura şi arta, în activitatea obştească 

ş.a. Însă  munca şi producerea nu-s scopuri în sine, dar sunt premize necesare şi bază obiectivă 

pentru crearea condiţiilor în care orice individ ar putea  să se autorealizeze. Conceperea justă a 

sensului vieţii se formează atunci, cînd omul poate deosebi valorile adevărate de false, cînd 

înţelege zădărnicia poziţiei individualismului, absurditatea vieţii numai pentru sine. Cel mai 

important sens al vieţii este atunci, cînd omul dezvoltă toate capacităţile sale şi le realizează în 

activitatea sa pentru binele oamenilor, societăţii. Anume aşa sens al vieţii are cea mai mare 

recunoştinţă  a societăţii şi în acelaşi timp aduce omului cea mai mare satisfacţie sufletească şi 

fericire personală. Însă în viaţa sa individuală omul niciodată nu atinge scopurile vieţii omenirii 
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şi în acest sens el este o fiinţă care veşnic nu-şi realizează adecvat scopurile sale. Acest moment 

de veşnică nesatisfacţie a scopurilor sale îl impune pe individ la o activitate creatoare, la o 

perfecţionare a capacităţilor sale. Anume în aceasta şi constă destinul omului, sensul vieţii lui – 

de a dezvolta multilateral toate aptitudinile sale, de a aduce aportul său personal în istorie, în 

progresul societăţii, culturii ei.  

 

Întrebări de control: 

 

 Cum a fost interpretat omul în istoria filosofiei? 

 Ce înţelegeţi prin noţiunea de individ, individualitate, personalitate? 

 Determinaţi o situaţie cînd biologicul şi socialul acţionează reciproc. 

 Prin ce diferă concepţiile biologizatorice de cele sociologizatorice?  

 Ce concepţii extremiste cunoaşteţi?  

 Ce înţelegeţi prin exptresia „viaţa omului”?  

 Încercaţi să definiţi noţiunea “moarte”?  

 Cum se manifestă sensul vieţii?  

 

Analizaţi următoarele citate: 

 Omul liber despre nimic mai mult nu gîndeşte ca despre moarte, dar înţelepciunea 

lui constă în cugetarea nu despre moarte, ci despre  viaţă. B.Spinoza 

 Protagoras – Omul este măsura  tuturor lucrurulor, a celor ce sunt, întrucît sunt, cît 

şi a celor ce nu sunt, întrucît nu sunt.  

 Blaise Pascal – Cugetări Omul nu este decît o trestie, cea mai slabă din natură, dar o 

trestie cugetătoare.  

 Dostoievcki F M – Omul este o taină şi eu toată viaţa mă ocup cu această problemă 

ca să devin om. 

 Poetul tatar Musa Djalil spunea, că trebuie de trăit aşa, ca şi după moarte să nu mori. 

 Omul este un înger fără de aripi şi o maimuţă fără de coadă. Charles Darwin 

 Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost.  Nicolae Iorga 

 Cel care dimineaţa a învăţat preceptele înţelepciunii, seara poate muri împăcat. 

Confucius 

 Viaţa este o tragedie atunci cînd e privită în prim-plan şi o comedie cînd o priveşti în plan 

larg. Charlie Chaplin  

 Oamenii se împart în două categorii: cei care caută sensul vieţii fără să-l gasească, şi cei 

care l-au găsit fără să-l caute. Emil Cioran  

 A-ţi fi frică de dragoste înseamna a-ţi fi frica de viaţă, iar când îţi este frică de viaţă eşti 

pe trei sferturi mort. Bertrand Russell  

 Viaţa e duelul Lui Dumnezeu cu diavolul, iar câmpul de batalie sunt eu. F.M. Dostoievski  

 Viaţa printre străini te învaţă cumpătarea, căci fiertura de orz şi culcuşul de paie sunt 

leacurile cele mai dulci împotriva foamei şi a oboselii. Democrit  

 Viaţa poate fi înţeleasă numai privind în urmă, dar poate fi trăită numai privind 

înainte. S. Kierkegaard 

 Visează ca şi cum ai trăi veşnic, dar trăieşte ca şi cum ai muri azi, căci nu contează 

anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi. James Dean 

 Doar viaţa pe care o trăim pentru alţii este o viaţă ce merita să fie trăită.  Albert 

Einstein  

 Esenţiala este întrebuinţarea vieţii, nu durata sa. Seneca  

 O corabie învinge mai uşor valurile mării dacă poartă o greutate – aşa şi-n viaţă, 

greutăţile ce le purtăm ne fac mai uşor drumul şi mai sigură lupta împotriva valurilor 

întâmplării. Lucian Blaga 



 25 

 

Teme pentru eseu: 

1. Omul, individ, individualitate, personalitate – deosebirea acestor noţiuni. 

2. Interpretarea omului în istoria filosofiei. 

3. Imaginea omului la etapa actuală de dezvoltare a societăţii. 

4. Umanismul, individualismul şi colectivismul. 

5. Caracteristica necesităţilor materiale şi spirituale ale omului. 

6. Sensul vieţii – apreciere şi autoapreciere. 

7. Problema suicidului în societatea contemporană.  

8. Moartea şi veaţa în contextul religios şi ştiinţific. 

9. Libertatea şi responsabilitatea în viaţa omului. 

 

 

Tema 7. Elemente de filosofie socială 

Corelaţia dintre filozofare şi problemele sociale. Revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană: 

esenţa, conţinutul şi consecinţele ei. Informatizarea, intelectualizarea şi noosferizarea  societăţii 

în prisma problemelor globale. Gîndirea tehnocratică şi pericolul pe care ea îl prezintă. Legătură 

dintre ştiinţa, tehnică şi umanism. Alternativele sociale ce stau în faţa omenirii. Previziunea 

ştiinţifică şi activitatea conştientă a societăţii. 

 Definiţia problemelor globale, criteriile, clasificarea lor. Principiul ierarhiei, 

complexivităţii de sistemă şi a interdependenţei în cercetarea problemelor globale. Problema 

supravieţuirii omenirii. 

 Progesul istoric şi direcţiile lui. Problema progresului şi securităţii în sociologie. Esenţa 

progresului social. Izvoarele, forţele motrice şi conţinutul progresului, factorii lui cantitativi şi 

calitativi. Criteriile obiective ale progresului social. Tipurile de progres social. Corelaţia dintre 

progresul tehnico-ştiinţific, moral şi spiritual. Istoria ca progres al libertăţii şi echităţii. 

 

Subiectele: 

1. Obiectul de studiu şi funcţiile filosofiei sociale.  

2. Progresul social – sursele, forţele motrice şi criteriile lui. 

3. Societatea - noţiune fundamentală a sociologiei.  

4. Problemele globale – originea şi clasificarea lor 

 

1. Putem înţelege caracteristicile filosofiei sociale pornind de la dubla determinare pe care 

o conţine construcţia lingvistică “filosofie socială”. Determinativul “socială” din expresia 

“filosofie socială” poate să indice două lucruri distincte: pe de o parte, obiectul de studiu al 

filosofiei sociale, iar pe de altă parte, caracterul său social. În primul caz, vorbim de filosofie 

socială ca o disciplină filosofică ce are ca obiect de cunoaştere un domeniu distinct al realităţii: 

lumea socială, viaţa socială sau realitatea socială (expresii echivalente ca semnificaţie in măsura 

în care au aceeaşi referinţă). În celălalt caz, înţelegem că filosofia socială – asemenea celorlalte 

discipline filosofice – are un conţinut determinat de condiţia sa socială, în sensul în care, de 

pildă, orice teorie filosofică apare într-un anume context social iar interpretarea sa adecvată 

reclamă cunoaşterea problemelor la care teoria se raportează ca o posibilă soluţie ideală, aşa cum 

pentru a inţelege un text trebuie să identificăm întrebarea la care el apare ca răspuns. Avînd în 

vedere această dublă determinare, putem spune că filosofia socială este socială în dublu sens: 

pentru că are ca obiect de studiu lumea socială şi, respectiv, pentru că încorporează socialul în 

chiar substanţa filosofării, adică în modul său de a se defini ca formă de cunoaştere socială, 

formă de comunicare socială şi formă de practică socială. Filosofia socială face parte integrantă 

din realitatea pe care o studiază, fiind nu doar o formă de cunoaştere, ci şi o reflecţie critică 

asupra condiţiilor sociale ale cunoaşterii. 

2. Secolul XX se caracterizează printr-o dezvoltare puternică a ştiinţei şi tehnicii. 

Dezvoltarea cantitativă şi calitativă a forţelor de producţie formează progresul tehnico-ştiinţific, 
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care include dezvoltarea şi perfecţionarea mijloacelor de producţie, ştiinţelor naturaliste şi 

tehnice şi a însăşi omului ca forţă productivă principală a societăţii. Dezvoltarea cantitativă a 

forţelor de producţie este multiplicarea şi perfecţionarea uneltelor de muncă existente. 

Dezvoltarea calitativă  - crearea uneltelor de muncă principial noi, transformarea radicală a 

tehnicii. Revoluţia tehnico-ştiinţifică (RTŞ) este schimbarea calitativă radicală a uneltelor de 

muncă, tehnicii pa baza unirii descoperirilor ştiinţifice cu uneltele de muncă, tehnica  prin 

intermediul  cunoştinţelor tehnice aplicative. RTŞ este aşa situaţie cînd marele descoperiri în 

ştiinţă, revoluţiile ştiinţifice coincid cu revoluţiile în tehnică, cînd practic dispare intervalul 

dintre descoperirile ştiinţifice şi realizarea lor în practică ( Spre exemplu, de la descoperirea 

efectului fotografiei şi pînă la realizarea ei în practică au trecut 100 de ani, pentru legătura 

telefonică – 50, radio –35, radiolocaţia – 15, televiziunea – 12, bomba atomică – 6, tranzistorul – 

5, scheme integrale – 3 ani.). 

RTŞ radical schimbă lumea omului şi caracterul existenţei lui. Azi omul trăieşte în lumea 

informaţională (cu un component al ei – realitatea virtuală) ce modifică mentalitatea, atitudinile 

şi valorile lui. Activitatea omului devine o forţă geologică puterea cărei poate fi comparată cu 

puterea naturii, iar uneori chiar o depăşeşte. Multe procese naturale s-au schimbat în rezultatul 

activităţii umane. Omul a devenit o forţă geologică planetară. Din aceste considerente este 

justificată noua ştiinţă – noosferologia ca teorie despre noosferă şi activitate raţională a 

oamenilor. RTŞ n-are alternative, altă cale în dezvoltarea socială nu poate exista. De aceea 

trebuie de preîntîmpinat consecinţele negative şi imprevizibile a progresului tehnico-ştiinţific. 

Tehnica dacă iese de sub controlul omului devine o forţă groaznică. 

Că  societatea se găseşte în permanentă schimbare şi dezvoltare – este un fapt empiric 

obsevabil. Însă pentru teorie important este nu constatarea acestui fapt empiric, ci clarificarea 

următoarelor probleme: putem noi considera aceste schimbări progresive? Care sunt forţele 

motrice a progresului? Care este conţinutul şi criteriile obiective a progresului social? Care este 

direcţia dezvoltării sociale? 

Progresul social este o legitate obiectivă ce caracterizează dezvoltarea ascendentă a 

tuturor sferelor sociale. Conţinutul progresului social este dezvoltarea multilaterală, cantitativă şi 

calitativă a elementelor constitutive a societăţii - forţelor de producţie, tehnicii, cunoştinţelor 

tehnice şi naturaliste, culturii materiale şi spirituale, moralei, artei, structurilor sociale şi politice 

ş.a. Izvorul progresului social sunt contradicţiile modului de producţie, rezolvarea cărora duce la 

perfecţionarea, dezvoltarea ascendentă a societăţii. Fiindcă contradicţiile modului de producţie se 

rezolvă prin activitatea oamenilor, forţele motrice şi subiectul progresului social sunt masele 

populare, grupurile sociale, clasele şi activitatea lor materială şi social-politică. Dezvoltarea 

progresivă a societăţii este de neconceput fără lupta cu fenomenele regresive (conservatism, 

reacţia, restauraţia, contrrevoluţia).  

 Există două dimensiuni a progresului: pe orizontală – gradul de dezvoltare 

economică, tehnologică şi verticală – dezvoltarea spirituală, morală. Deci criteriu obiectiv al 

progresului social este nivelul de dezvoltare a forţelor de producţie, caracterul orînduirii social-

economice şi instituţiilor suprastucturii, nivelul dezvoltării ştiinţei şi culturii. În relaţiile 

economice indicile progresului depind de caracterul relaţiilor de producţie. În relaţiile politice 

criteriul progresului va fi caracterul luptei pentru puterea de stat. Caracterul progresului moral 

trebuie de văzut în îndeplinirea datoriei sociale de către oameni. Criteriul progresivităţii artei 

constă în coincidenţa idealului estetic a societăţii cultura idealul forţelor progresive. Sănătatea 

individuală şi socială deasemenea este un criteriu a progresului social. În acest indice (sănătatea 

individuală şi socială) se acumulează la urma urmei tot ce a realizat societatea în aspectul social-

economic, ştiinţific şi cultural.  Însă cel mai principal este criteriul general-sociologic - nivelul 

de dezvoltare a personalităţii, gradul de libertate şi democratizare a societăţii.  

 3. Societatea nu-i pur şi simplu un agregat mecanic de indivizi, ci totalitatea relaţiilor şi 

activităţilor dintre aceştea care impun cooperarea interumană. Relaţiile materiale se formează 

obiectiv, independent de conştiinţa oamenilor. Relaţiile materiale (economice) ce formează baza 

societăţii se reflectă în plan ideal sub forma unor relaţii ideologice, legate de anumite forme ale 
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conştiinţei sociale (conştiinţa politică, juridică, morală, filozofică, religioasă, artistică). Relaţiile 

ideologice înainte de a se constitui trec prin conştiinţa oamenilor, reflectă fizionomia vieţii lor 

spirituale. Ele reprezintă modul de conştientizare a relaţiilor materiale şi la rîndul lor se 

obiectivează în relaţii şi acţiuni practice (materiale), prin intermediul unor instituţii sociale 

corespunzătoare.    

 În  societate se produc diverse tipuri de activitate socială, principalele fiind: economică, 

socială, politică, spirituală. Toate aceste sfere prezintă un sistem, o totalitate structurată de 

relaţii şi interacţiuni. 

Statul este un instrument de organizare politică şi administrativă a societăţii. Prin stat sunt 

reglementate relaţiile politice dintre oameni, iar acestea, la rîndul lor, contribuie în mod hotărîtor 

la integrarea membrilor societăţii. Statul nu a apărut ca rezultat al unui “contract social”, al unei 

înţelegeri între oameni (cum susţineau T.Hobbes şi J.J.Rousseau), ci ca un produs necesar, legic 

al dezvoltării sociale pe o anumită treaptă istorică. Statul apare atunci, cînd apar interese 

deosebite şi contradicţii irezolvabile dintre clase şi grupuri sociale. 

 Principalele funcţii ale statului sunt: pe plan intern – economico-organizatorică, 

cultural-educativă, de apărare; pe plan extern – dezvoltarea multilaterală  a relaţiilor cu alte state, 

organizarea de schimburi economice, ştiinţifice, tehnice, culturale ş.a.  Statul prezintă şi aspecte 

democratice. Democratismul de stat depinde de raportul dintre forţele social-politice, de gradul 

de conştiinţă şi cultură a maselor populare. Democratizarea este o condiţie necesară a 

transformării economiei şi societăţii în întregime. Cu crearea statului juridic democratizarea va fi 

tot mai amplă, însă pînă cînd există grupuri sociale şi partide politice, vor fi şi diferite şi diferite 

interese politice, iar statul ca instituţie politică va reflecta aceste interese. Marxismul formula 

concepţia, că cu lichidarea deosebirilor dintre clase şi instaurarea proprietăţii obşteşti statul va 

dispărea treptat, iar funcţiile dirijării sociale vor fi îndeplinite pe baze obşteşti.        

 Pentru civilizaţia contemporană este caracteristic cooperarea, integrarea şi globalizarea. 

Apariţia fenomenului globalităţii este condiţionat  de unitatea  omenirii cu natura terrei, unitatea 

relaţiilor economice, proceselor sociale şi soartelor istorice a diferitor ţări, interdependenţa 

proceselor politice, unitatea culturilor, ştiinţei şi tehnicii. Globalitatea determină soarta omenirii 

şi generează un şir de probleme, care se numesc globale. Problemele globale sunt rezultatul unui 

şir întreg de contradicţii socionaturale ce ating lumea şi omenirea în întregime. 

 Printre factorii ce declanşează aceste contradicţii socionaturale este accelerarea 

proceselor dezvoltării sociale. De la apariţia omului şi pînă la crearea scrisului a trecut 

aproximativ 3 mln. de ani. De la scris pînă la tipar a fost nevoie de 5 mii de ani. Trecerea la 

următoarea etapă în dezvoltarea socială – radio şi televiziunea a avut loc circa 500 de ani. De la 

televiziune la computerul contemporan – trecerea s-a în 40 de ani.Progresul tehnico-ştiinţific 

contempran a produs şi mai mari schimbări în societate. Considerabil s-a amplificat presiunea 

antropogenă a omului asupra naturii. Forţele omului înarmat cu tehnica contemporană sunt 

comparabile cu forţele naturii ori chiar le depăşeşte. Alt factor ce agravează contradicţiile 

socionaturale  este creşterea permanentă a populaţiei planetei. La începutul erei noastre pe 

pămînt trăiau circa 200 mln. de oameni. Pentru dublarea acestei cifre a fost nevoie de 13 secole, 

a doua dublare a avut loc în timp de 6 secole. La începutul sec. XIX pe pămînt locuiau 800 mln, 

iar la sfîrşitul acestui secol – 1,7 mlrd. În 1962 avem 3,2 mlrd. de oameni, astăzi – 5,6 mlrd. 

Creşterea necontrolată a populaţiei şi mai mult agravează alte probleme globale.     

4. Problemele globale (din lat. globus, terrae - sfera pămîntească, din franceză global - 

general, universal) - totalitatea de probleme vital-importante a omenirii care ameninţă existenţa 

omenirii, de la rezolvarea căror depinde supravieţuirea şi dezvoltarea progresivă a societăţii. 

Dacă ele nu se rezolvă, atunci asta poate duce la disparişia omenirii. Civilizaţia contemporană, ce 

se caracterizează prin dezvoltarea puternică a industriei, revoluţiei tehnico-ştiinţifice, duce 

respectiv şi la activizarea problemelor  globale. Ele reiesă din contradicţiile interne a societăţii. 

Criteriile problemelor globale  sunt caracterul lor general-uman,  manifestarea lor ca fenomen 

planetar (ating interesele nu numai a unei ţări ori continent, ci a planetei în întregime), se 
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deosebesc prin caracterul lor complex, interdisciplinar şi ating interesele nu numai a generaţiei 

de astăzi, ci şi a generaţiilor din viitor. Astăzi se formează un nou domeniu ştiinţific – teoria 

problemelor globale ori globalistica.   

Deosebim următoarele probleme globale (după Frolov I.T.):  

1) intersociale, care se referă la interacţiunea diferitor sisteme sociale, state (problema 

preîntîmpinării războiului termonuclear, dezarmării, dezvoltării economice, depăşirii 

sărăciei şi înapoierii);  

2) socionaturale, ce apar din interacţiunea societăţii şi naturii (problemele ecologică, 

materiei prime, energetică, alimentară). 

3)  antroposociale, care depind de relaţiile dintre om şi societate (problemele PTŞ, 

învăţămîntului public, culturii, demografice, ocrotirii sănătăţii);  

Rezolvarea problemelor globale trebuie să fie pe baza PTŞ, prin formarea unei conştiinţe 

globale noi unde prioritate au valorile general-umane. Deasemenea este necesar de a schimba 

paradigma morală - de la neîncredere, duşmănie, violenţă la dialog, înţelegerea reciprocă şi 

colaborare. 

Întrebări de control: 

 Cu ce se ocupă filozofia socială? 

 Ce prezintă revoluţia tehnico-ştiinţifică (RTŞ)?  

 Care este consecinţa RTŞ?  

 Ce prezintă revoluţia tehnologică?  

 Gîndiţi-vă la o situaţie cînd RTŞ are o influenţă negativă în societate. Încercaţi să o 

explicaţi. 

 Ce prezintă progresul social?  

 Care sunt dimensiunile progresului?  

 Cum este înţeles binele şi răul în progresul social ? Problemele globale – originea, 

criteriile şi clasificarea lor. 

 Ce definiţie aţi da problemelor globale?  

 Ce înţelegeţi prin procesul de globalizare?  

 Care sun noţiunile principale ce caracterizează procesul de globalizare?  

 Ce tipuri de probleme globale cunoaşteţi?  

 

Analizaţi următoarele citate : 

 

 Nu descuraja niciodată pe cineva care progreseaza, indiferent cât de încet o face. 

Platon. 

 Progresul este dreptul de a greşi; nicidecum obligaţia. Victor Martin. 

 Orice progres înseamnă război cu societatea. George Bernard Shaw. 

 Omul rezonabil se adaptă lumii; omul nerezonabil persistă în încercarea lui de a 

adapta lumea la el. De aceea tot progresul depinde de oameni nerezonabili. George 

Bernard Shaw. 

 Progresul nu este altceva decât conceptul însuşi al activităţii omeneşti care, 

acţionând asupra materiei oferite de natură, învinge obstacolele şi o supune 

scopurilor sale. Benedetto Croce. 

 De ce încălzirea globală este o greşeală... globală? Am folosit resursele Pământului 

fără a preţui Viaţa - a mea, a familiei şi a celor din jur. Am dat frumuseţea Vieţii pe 

succesul de o clipă. Cătălin Dupu. 

 

Teme de dezbatere filosofică: 

1. Analizaţi o teorie contemporană în domeniul Dreptului şi identificaţi elementele filosofice 

(speculative) ce există la baza respectivei teorii. Vă puteţi referi la Teoria drepturilor omului, 

Teoria statului de drept, Teoriile contemporane ale realismului politic, etc. 
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2. Realizaţi un eseu pornind de la următoarea afirmaţie: „Filosofia nu tea jută să fierbi nici măcar 

o varză” în care să vă exprimaţi punctul de vedere cuprivire la utilitatea sau inutilitatea filosofiei 

în contemporaneitate. 

 

Teme pentru eseu, referate: 

Deosebirile dintre evoluţia societăţii şi cea a naturii. 

Teotia lui Malthus: pro sau contra. 

Există oare legi universale ale istoriei? 

„Declinul Europei” la O. Spengler. 

Problemele şi perspectivile clubului de la Roma. 

RTŞ – progres sau regres în actuala societate. 

Problema strategiei în supravieţuirea societăţii. 

Problemele ecologice. 

Problemele demografice. 

Problema terorismului. 

Globalizarea- proces inevitabil în societatea contemporană. 

Impactul economiei asupra ecologiei. 

Dezarmarea drept problemă globală a societăţii – rudimentul trecutului sau competenţa 

viitorului? 

Problemele globale ale contemporanietăţii. 

Problema securităţii în devoltarea societăţii. 

Devoltare durabilă –pesibilitate sau realitate. 
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