
[Plērōma anul IX nr. 3 (2007) 73-108] 

 
TEOLOGIA ŞI FILOSOFIA PERSOANEI – ÎN 

PERSPECTIVA LUI DUMITRU STĂNILOAE ŞI 
CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU 

 
 

conf. univ. dr. Iacob Coman 
 

Introducere 
În studiul de faţă ne propunem o abordare, relativ, 

sinoptică, a două sisteme de gândire reprezentate de această dată 
prin Constantin Rădulescu-Motru şi, respectiv, Dumitru Stăniloae. 
Perspectivele de gândire sunt cel creştin ortodoxist – biblic şi cel 
filosofic.  Persoana, care este una dintre însuşirile cele mai 
importante pe care le are fiinţa umană în raport cu alte fiinţe, va fi 
în această cercetare obiectul perceperii filosofice şi obiectul 
prefacerii filosofice precum şi obiectul perceperii teologice şi al 
prefacerii teologice a studiului nostru. Evidenţiind caracterul şi 
valoarea perspectivei ortodoxiste cu privire la persoană în contrast 
şi complementaritate cu perspectiva personalismului energetic, 
vom încerca în cercetarea de faţă, într-un mod, uşor conclusiv şi 
uşor critic să ne angajăm în aceste sisteme de gândire şi cu noutăţi 
ale gândirii noastre. 

Desigur, ne aflăm într-un impas real cu privire la abordarea 
din aceeaşi perspectivă a unui subiect care poate să aparţină atât 
cercetării filosofice cât şi cercetării teologice. Acest lucru se 
datorează faptului că distanţa dintre teologie şi filosofie s-a mărit 
foarte mult. Realitatea care mai poate, totuşi, să ţină teologia în 
dialog cu filosofia este curajul de a gândi, curajul de a gândi 
metafizic şi uneori, curajul de a ne ridica deasupra gândirii. 
Abordarea structurii personale umane ţine de aceste nivele. 
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Persoana, din perspectiva antropologiei filosofice materialiste este 
calitatea dobândită, calitatea la care am ajuns printru-un 
determinism evoluţionist. La acest nivel, „… persoana este un 
dat…”1 Un dat determinat de evoluţia prin care ne-am desprins 
de jocul animalic2 devenind oameni. Desigur, persoana nu este un 
dat static, ci ea este surprinsă în antropologia filosofică, într-o 
continuă migrare spre personalitate. „Personalitatea este o valoare. 
Persoana îşi împlineşte sensul în personalitate… Antropologia 
filosofică nu este neutră: ea se angajează în defileul problematicii 
modelării, pentru că ea trebuie să se încheie cu teoria sensului 
persoanei sau a personalităţii.”3 Din acest motiv, persoana, din 
perspectivă filosofică este privită într-o continuă dezvoltare şi, în 
mod implicit, distanţare de identitatea obţinută prin „naşterea” ei. 
În contrast, persoana, din perspectiva antropologiei teologice este 
surprinsă într-un drum, oarecum, invers. Drumul ei spre împlinire 
nu constă într-o evoluţie ce o distanţează de identitatea „creaţiei” 
ei, ci persoana este privită în necesitatea unei întoarceri, ea trebuie 
să se întoarcă la desăvârşirea edenică. Această perspectivă impune 
faptul că până la ceea ce este acum, persoana a suportat o regresie. 
Cu fiecare moment de aşa zisă evoluţie, persoana s-a compromis 
şi a continuat procesul regresiei. În contrast, perspectiva filosofică 
sesizează acest demers ca fiind o adevărată şi reală progresie.  

Persoana justifică şi impune relaţia interpersonală. „Numai 
pentru că ne este sădită de El în fiinţă, simţim ca o necesitate a 
firii practicarea acestei comunicări. Şi în practicarea ei ne şi unim, 
dar şi depăşim fiecare persoana proprie şi persoana celuilalt, în 
întâlnire cu Cel ce ne vrea prin aceasta uniţi în El. Eu mă 
depăşesc, satisfăcând nevoia altuia, dar nu numai spre el, ci şi spre 

                                                 
1 Gulian I. C., Antropologie filozofică, p. 23 
2 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, pp. 549-560 
3 Gulian I. C., Antropologie filozofică, p. 23 
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Creatorul comun, care ne-a creat în această legătură interpersonală 
şi ştie că prin ea ne întărim reciproc ca persoane.”4 Persoana fără 
comuniune îşi pierde în mod treptat calitatea umană devenind nu 
animal, ci om industrializat, om mecanic. Din perspectivă 
filosofică aceste dobândiri ultime reflectă relaţia şi progresia 
persoanei în opoziţie cu perspectiva teologică, unde, acest statut 
ultim reprezintă înstrăinare iar pentru a fi din nou persoane se 
impune un drum spre origini. Un drum de reobţinere a relaţiei şi 
comuniunii cu Dumnezeu, loc unde persoana îşi proiectează şi 
trăieşte fericirea interioară independent procesul dezumanizării, 
proces la care refuză să mai ia parte. 

Aşadar, dat fiind faptul deosebirii în structurile de bază ale 
gândirii cu privire la persoană, în aceste două perspective 
filosofico-metafizic şi teologico-metafizic, vom pune faţă în faţă 
terminaţiile pe care acestea le are în gândirea lui Rădulescu-Motru 
Constantin şi Stăniloae Dumitru. Criticul şi complementarul vor 
avea rolul să facă subiectul mai elastic nu în sensul concilierii 
acestor sisteme de gândire şi cercetare ci în sensul îmbunătăţirii 
materialului de lucru pentru aflarea acestui adevăr, fie el filosofic 
fie el teologic. 
 

Perspectivele de gândire 
 

Perspectiva filosofică în gândirea lui C. Rădulescu-Motru  
Aşa cum deja am anticipat, este destul de greu să ne 

pronunţăm categoric cu privire la perspectiva antropologică a 
acestor doi gânditori. La primă vedere avem de-a face cu o 
propunere materialistă şi cu una fundamentalistă biblică. Totuşi, la 
o analiză mai atentă nu putem avea concluzii categorice în această 
                                                 
4 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I, pp. 103-104 
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problemă. Chiar dacă la nivelul terminologiei şi al alegerii 
sistemului de gândire, C. Rădulescu-Motru şi Dumitru Stăniloae 
din start se deosebesc, la nivelul de ansamblu al persoanei şi a 
rostului ei, putem găsi o substanţă comună cu privire la destinul 
pe care fiecare îl propune pentru aceasta.  

Detaşându-se în mod categoric de hinduism, C. Rădulescu 
Motru, este preocupat de universalitatea existenţei materiale şi 
spirituale şi de felul cum aceasta constituie un întreg în care toate 
elementele migrează spre o perfectare a lor în raport cu întregul. 
În opinia domniei sale, „nu orice vieţuitoare şi orice structură 
sufletească sunt posibile pe suprafaţa pământului, ci numai 
anumite vieţuitoare şi anumite structuri, care corespund realităţii 
totale.”5 Astfel fiecare dintre noi suntem un rezultat al naturii, o 
„creaţie” a acesteia. Mai concret este vorba despre un statut în 
perspectivă, în devenire. Toate elementele materiale şi spirituale îşi 
vor găsi deplina existenţă doar în momentul în care din univers 
este eliminat „hazardul din producerea corelaţiunilor organice.”6 
Existenţa noastră trebuie să se echivaleze unui interes universal, 
acest statut conferind fiinţei umane deplinibilitatea existenţială. 

Prin această abordare, C. Rădulescu-Motru se situează pe 
linia unei gândiri, oarecum tradiţională, în care tot ceea ce există se 
conjugă ca un întreg şi nu ca elemente separate sau separabile. 
Aşadar, totul gravitează în jurul unităţii, a unui personalism 
energetic universal, evitându-se astfel haosul. „Întreg trupul 
acestei lumi este asemenea trupului omenesc. În părţile cele mai 
exterioare este înconjurat de astre şi de forţele răsărite din natură, 
iar în trup guvernează cele şapte spirite ale naturii, având în centru 
inima. Astrele obişnuite sunt minunata proporţie sau schimbare a 
lui Dumnezeu; căci făcând astrele, el le-a făcut din înălţarea 
                                                 
5 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 509 
6 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 509 
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infinitului, din vechiul trup aprins al lui Dumnezeu.7 Rezumând 
într-un anume fel această realitate vom consemna faptul că C. 
Rădulescu-Motru abordează persoana umană dintr-o perspectivă 
de ansamblu a realităţii, perspectivă care invocă atât elementele 
cunoscute cât şi cele necunoscute. 

La nivel antropologic el pretinde un echilibru între 
dimensiunea materială şi dimensiunea spirituală a omului. Astfel 
fiinţa umană trebuie privită ca o unitate a „persoanei cu natura 
materială”8 şi ca o unitate cu întreaga structură a universului. În 
ceea ce priveşte unitatea structurii spirituale cu cea materială, 
domnia sa evită tendinţele, atât cele spre idealism cât şi cele spre 
reducerea fiinţei umane doar la problemele biologice. Astfel avem 
de-a face cu o imagine filosofică reală despre om. Această imagine 
poate fi stigmatizată de gândirea filosofico-marxistă, - „În 
concepţia lui Marx, omul concret este omul întreg, individul viu, 
înţeles ca totalitatea determinărilor şi a manifestărilor lui. Omul 
întreg este opus omului abstract, ireal, omului-fantomă creat de 
imaginaţia filosofilor idealişti, dar şi denaturat de concepţii 
biologiste sau psihologist-raţionaliste.”9- totuşi, această 
perspectivă nu este străină şi altor gânditori ce se detaşează 
evident de gândirea materialistă. Astfel, la Rudolf Steiner, găsim 
un echilibru important între cele trei dimensiuni ale omului pe 
care el le propune10 iar în final arată unitatea acestora prin 
următoarea concluzie: „Omul primeşte din lumea exterioară 
                                                 
7 Bohme Jakob, Aura sau răsăritul care se întrezăreşte, p. 384 
8 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 529 
9 Gulian I. C., Antropologie filozofică, p. 22 
10 Steiner Rudolf, Introducere în cunoaşterea suprasensibilului, p. 40. Rudolf Steiner 
vorbeşte despre întregul uman prin perspectiva celor trei lumi cărora acesta le 
aparţine:  lumea trupească, trupul, lumea lui proprie, prin suflet, şi lumea 
superioară celorlalte, prin spirit. În ceste trei dimensiuni este exprimată 
unitatea existenţială şi personală a omului. 
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impulsuri, impresii, însă în conformitate cu ele, el îşi clădeşte o 
lume proprie. Corporalitatea devine deci baza vieţii 
sufleteşti.”11 (sublinierea ne aparţine) Această unitate între spirit 
şi materie trebuie să o percepem ca o luptă firească pentru 
integrare. Omul, există doar datorită faptului că, într-un anumit 
fel, s-a realizat la nivelul fiinţei lui o integrare între spirit şi materie 
şi datorită faptului că s-a realizat o integrare a lui în mişcarea 
energiei universale. El s-a integrat în această mişcare a energiei 
universale într-un demers în dezvoltare sau în perspectivă, pentru 
a fi primit în mod desăvârşit ca unul dintre elementele ce au un 
potenţial real de devenire ca parte în întregul sistem. 

Dacă acceptăm că în filosofia lui Marx avem de a face cu 
un monism materialist iar în filosofia lui Hegel cu un monism 
spiritualist12, atunci putem afirma că în gândirea filosofică a lui C. 
Rădulescu-Motru întâlnim o altă formă de monism, poate în 
convergenţă cu limbajul filosofic ce îl caracterizează, un monism 
energetic. Acest monism are un caracter bidimensional: dimensiunea 
particulară şi dimensiunea universală.  

În dimensiunea lui particulară este surprins antagonismul 
dintre materie şi spirit, un antagonism la nivelul individului. În 
acest antagonism este urmărită o anumită progresie sau mai bine 
spus o evoluţie în care una dintre componente trebuie să fie 
determinată în schimbare de cealaltă. În acest raport găsim că 
partea spirituală este superioară celei materiale. „Schimbările din 
lumea materială au un curs determinat de finalitatea vieţii sufleteşti 
şi care este acela al unui continuu personalism.”13  Acest tip de 
monism pe care îl sugerăm în gândirea lui Rădulescu-Motru, este 
un monism care rezultă din acomodarea dimensiunii materiale a 

                                                 
11 Steiner Rudolf, Introducere în cunoaşterea suprasensibilului, p. 44 
12 Julia Didier, Dicţionar de filozofie, p. 216 
13 Rădulescu-Motru Constantin, Timp şi destin, p. 38 
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omului cu dimensiunea spirituală. Este vorba despre un confort 
existenţial care concură sau migrează spre confortul existenţial 
universal.  

Aspectul final al acestui monism energetic este propus tot într-
o dimensiune spirituală care conjugă deopotrivă obiectivitatea şi 
subiectivitatea. Astfel partea umană materială şi partea umană 
spirituală nu vor rămâne într-o competiţie, ci se vor finaliza într-o 
parte spirituală superioară în care legea contrariilor confirmă 
existenţa. Rădulescu-Motru impune astfel o existenţă ce pretinde 
paradoxul. „Viaţa sufletească, subliniază domnia sa, întreţinându-
se prin continua reciprocitate de influenţe între conştiinţa 
subiectivă şi mediu, substanţialitatea ei trebuie căutată dincolo de 
aceea ce separă subiectivul de obiectiv, ea trebuie să surprindă 
deopotrivă subiectivul şi obiectivul.”14 Este posibil ca să fie, 
totuşi, vorba de o realitate superioară paradoxului, o realitate ce se 
ridică şi depăşeşte paradoxul justificând unitatea obiectivului şi a 
subiectivului la nivelul altor dimensiuni. Ne convine această 
concluzie, sau mai corect spus avem dreptul la această concluzie 
datorită faptului că „…toate aceste deosebiri nu împiedică totuşi, 
unitatea fundamentală a realităţii, şi că sub cele două aspecte se 
ascunde aceeaşi una şi singură realitate. Peste cele două unităţi 
constatate de ştiinţă, este o unitate şi mai mare, care le explică pe 
amândouă.”15 Aşadar, perspectiva lui Rădulescu-Motru este una a 
dezvoltării, a unei evoluţii spre finalitatea ce se va înfăptui în 
viitor, în contrast, aşa cum vom vedea mai târziu, cu Dumitru 
Stăniloae a cărui perspectivă este una de întoarcere la finalitate, 
adică la realitatea primordială rezultată din creaţia lui Dumnezeu 
într-un mod ex-nihilo. 

                                                 
14 Rădulescu-Motru Constantin, Timp şi destin, p. 37 
15 Rădulescu-Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, pp. 503-504 
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Prin urmare acest tip de propunere a existenţei umane, pe 
care noi l-am numit în mod convenţional monism energetic, se 
preocupă de ambele aspecte al fiinţei, material şi spiritual şi se 
îndreaptă în evoluţia sa spre un fel de sufletesc în care „obiectivul 
şi subiectivul formează un fond comun.”16 Posibil, cu o uşoară 
exagerare, să avem de a face cu o încercare de a vorbi pe criterii 
materialiste de realităţile idealiste. 

În dimensiunea universală acest monism energetic are rolul de 
a ne face conştienţi de faptul că toate realităţile din univers, chiar 
dacă aparent sunt contradictorii, ele converg la finalitatea aceluiaşi 
întreg. Nimic străin acestui monism universal nu poate coexista cu 
realitatea finală. Tot sistemul de gândire filosofică al lui Rădulescu-
Motru, din această perspectivă, are aspectul de a propune un 
universalism  în afara căruia nici chiar Dumnezeu nu se poate 
situa. „Unitatea pe care o căutăm, subliniază domnia sa, nu poate 
veni decât din constituţia lăuntrică a universului. Dumnezeul 
despre care vorbeam mai sus, dacă există, trebuie să existe în 
univers, şi nu în afară de univers; căci, în afară de univers, nimic 
nu este definit şi stabil.”17 Desigur, aici asistăm la o contradicţie 
fundamentală cu filosofia creştină, unde Dumnezeu prin calitatea 
Sa transcendentală nu se identifică cu universul şi este 
transcendent faţă de acesta, Dumnezeu este în afara universului. 
Pe de altă parte, dacă o realitate nu este definită nu presupune în 
mod necesar că aceasta nu este stabilă şi că nu există. 

Revenind la dimensiunea universală, de care aminteam mai 
sus, putem afirma că individul tinde spre aceasta în două etape, 
este vorba de universalitate la nivelul societăţii şi universalitate la 
nivelul universului. Cu referire la universalitatea de la nivelul 
societăţii monismul pe care îl surprindem la Rădulescu–Motru, 
                                                 
16 Rădulescu-Motru Constantin, Timp şi destin, p. 37 
17 Rădulescu-Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 505 
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este unul pe care îl regăsim la Marx18 şi potrivit căruia omul 
individual are sensul şi împlinirea în omul total sau cel social. 
Societatea este privită astfel ca un supraom. Este vorba despre un 
întreg spre care evoluăm şi în care evoluăm şi care ne redă 
împlinirea reală. Aşadar, personalismul energetic comportă şi 
această finalitate la care trebuie să ajungă individul şi în care îşi 
găseşte împlinirea.  

Referindu-ne la universalitatea de la nivelul universului 
problema devine mai complexă. Acest lucru cu atât mai mult cu 
cât Rădulescu-Motru vorbeşte la un moment dat chiar despre un 
personalism energetic universal, adică tot ceea ce există constituie 
la un moment dat o persoană energetică. În această migrare 
universală spre o finalitate a evoluţiei nu a existenţialităţii, nu au 
loc elementele care nu corespund realităţii totale. Acest lucru cu 
atât mai mult cu cât realitatea totală este propusă de Rădulescu-
Motru ca fiind o „energie care evoluează”, o energie care se 
deplasează, la nivel universal, spre o finalitate în care aceasta „îşi 
confundă evoluţia cu procesul de formaţiune a personalităţii”.19 
Personalitatea absolută fiind în acest caz superioară oricărei forme 
de existenţă şi în acelaşi timp evidenţiindu-se într-un caracter 
universal. Individul, datorită acestei realităţi, este în mod necesar o 
parte din această energie universală, ce se află într-o acomodare, într-
o desăvârşire cu această energie universală până în momentul în 
care se repliază într-un mod plinit în personalismul energetic 
universal. Iată de ce, nimic din ceea ce este străin acestei energii 
universale nu-şi poate dobândi un rol existenţial în univers. „În 
suma totală a energiei – dacă prin energie voim să înţelegem 
realitatea – nu sunt posibile, pentru evoluţie, decât anumite 
corelaţii, şi între acestea, un singur tip de structură sufletească: 
                                                 
18 Gulian I. C., Antropologie filozofică, pp. 253-260 
19 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 509 
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personalitatea, care indică direcţia totală a evoluţiei. […] Realitatea 
este un personalism energetic.”20 În alte cuvinte, am putea spune 
că este vorba de o selecţie în chip natural a elementelor neloiale 
acestei energii, care ar dori într-un fel, încă nu suntem siguri în 
care, să substituie judecata finală a lui Dumnezeu, exprimată de 
credinţa creştină, când tot ceea ce este străin de voia lui 
Dumnezeu va dispare şi va fi o restaurare finală plinitorie.  

Este, chiar, posibil ca în filosofia lui Rădulescu-Motru să 
avem de-a face cu o gândire care propune ca alternativă la 
Dumnezeul creştin, acest personalism energetic universal sau 
această energie universală a cărei formă deplină se va dobândi în 
personalism. 

Aşadar perspectiva de gândire, a lui Rădulescu-Motru, cu 
privire la persoană este destul de complexă. Putem propune că pe 
fondul unei gândiri evoluţioniste el surprinde existenţa umană 
într-un mod, uşor, teozofic, dar nu se confundă cu acesta. 
Desigur, aceste două trăsături enunţate se resping în mod reciproc. 
Totuşi, cu riscul cuvenit, în alte cuvinte, putem afirma că avem de 
a face cu un limbaj filosofico-evoluţionist prin care este exprimată 
o filosofie contrară. Acest motiv ne determină, aşa cum am 
menţionat mai sus, să suspectăm personalismul energetic al lui C. 
Rădulescu-Motru ca având, la anumite segmente, şi o substanţă de 
gândire comună cu personalismul ortodoxist al lui Dumitru 
Stăniloae. 
 

Perspectiva creştină în gândirea lui Dumitru 
Stăniloae 

Perspectiva personalismului ortodoxist al lui Dumitru 
Stăniloae este una analogică şi fundamentalist-biblică. Fondul pe 

                                                 
20 Rădulescu-Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 509 
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care el construieşte întreg sistemul său teologico-filosofic este cel 
al relaţiei, al comuniunii. Comuniunea impune şi justifică persoana 
iar persoana are sens şi rost existenţial numai în comuniune 
interpersonală. Spre deosebire de Motru, personalismul lui 
Stăniloae presupune acea căldură pe care o are doar fiinţa, 
iubirea. „Iubirea nu poate fi într-o existenţă monopersonală. 
Iubirea implică comuniunea interpersonală. Iubirea înseamnă 
îndreptarea mea spre altul; şi în aceasta se arată puterea mea.”21 
Este depăşită astfel energia cu o frumuseţe a prezenţei. Persoană 
înseamnă prezenţă conştientă de sine şi care invocă prezenţă 
conştientă de noi. „Persoana există numai ca raportare dinamică, 
numai „în faţa-cuiva”, numai ca relaţie unică, lipsită de asemănare 
şi irepetabilă.”22 În contrast, energia nu este un cuiva, un cineva ci 
este un ceva. Din acest motiv, este foarte posibil ca în 
personalismul energetic să avem de-a face cu o formă superioară 
de panteism, chiar dacă Rădulescu-Motru se delimitează foarte 
categoric de acesta. Această prezenţă este ceva mai mult decât este 
a exista. Există materie, există energie, există lumină, etc, dar când 
raportez o realitate prin perspectiva prezenţei este necesar şi din 
partea mea şi din partea ei să fim personali, să intrăm în polaritate 
cu ceva-ul.  

De asemenea persoana în gândirea lui Stăniloae este cea 
care caută, cea care doreşte comuniunea la nivelul 
microuniversului pământean şi de asemenea la nivelul 
macrouniversului celest. Este evidenţiată frumuseţea identităţii 
acestea, este ferită de confuzie, de dezintegrare şi de reductibilitate 
la natura sa: „Persoana înseamnă ireductibilitatea omului la natura 
sa.”23 Este vorba de imposibilitatea identificării aspectului 

                                                 
21 Stăniloae Dumitru, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, p. 52-53 
22 Yannaras Christos, Persoană şi eros, p. 33 
23 Lossky Vladimir, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, p. 114 
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distinctiv cu cel comun. Stăniloae nu promovează, în mod necesar, 
o superioritate a spiritului faţă de materie, ci în conjugarea acestor 
două, propune persoana ca realitate ce ne dă calitatea de cineva, 
calitate ce ne face superiori oricărei alt fel de organizare a materiei. 
În gândirea lui Stăniloae nu avem de-a face cu un personalism rece 
angrenat fatalist într-o dezvoltare în consens cu o energie 
infailibilă universală, ci avem de-a face cu un personalism cald, 
personal, care poate iubi, care poate să decidă pentru sine, care se 
regăseşte în persoana celuilalt şi care reflectă persoanele absolute 
ale lui Dumnezeu. „Numai pentru că este un Tată care are din veci 
un Fiu, a creat Dumnezeu şi o categorie de făpturi căreia să-i arate 
o iubire asemenea celei dintre El şi Fiul Său şi pe care Tatăl şi Fiul 
Său să o ajute să se înalţe la iubirea faţă de Tatăl, asemenea Fiului 
şi la iubirea frăţească faţă de Fiul şi din puterea Lui, ca şi la iubirea 
frăţească între ele.”24  Aşadar, persona se angajează liber în acest 
demers de plinire finală şi nu este constrânsă. Acest demers este, 
însă, peste putinţă, motiv ce implică factorul divin în a realiza prin 
comuniune finalitatea. „Personale umane nu pot învinge amăgirea 
căutării infinităţii în sinea proprie, fără credinţă în Dumnezeu şi 
alipirea la El, de la care sigur le poate veni puterea unirii între ei şi 
în El prin iubire. Numai unindu-ne prin iubire cu Dumnezeu, ne 
vine de la El puterea normală a unităţii firii umane. Şi numai în 
unitatea în firea purtată de persoane diferite, care le vine din 
iubirea întreolaltă şi în unirea cu Dumnezeu, stă normalitatea ei.”25 
Realitatea care separă cel mai evident, la acest segment, gândirea 
lui Stăniloae de cea a lui Motru, este că persoana se plineşte nu 
printr-o acţiune exterioară care determină, sau chiar sileşte la 
transformarea fiinţei noastre spre forma finală, cea a 
personalismului energetic universal, ci printr-o lucrare interioară 
                                                 
24 Stăniloae Dumitru, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, p. 47 
25 Stăniloae Dumitru, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, p. 49 
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care este consimţită şi dorită. „Atunci când credinţa primeşte şi 
asimilează astfel principiile adevărului, ele devin o parte a fiinţei, o 
parte care pune în mişcare viaţa. Cuvântul lui Dumnezeu primit în 
suflet, dă formă gândurilor şi pătrunde în dezvoltarea 
caracterului.”26 Astfel persoana nu migrează spre unire şi corelaţie 
cu Persoana lui Dumnezeu, ci prin comuniune se uneşte cu Acesta 
într-un mod relaţional. „De aceea şi modul de existenţă al fiecărei 
persoane este cu neputinţă de determinat obiectiv, este unic, 
neasemănător şi irepetabil, de vreme ce orice determinare şi orice 
categorie reprezintă oricum o comuniune de caracteristici.”27 Cu 
riscul de a fi puţin exageraţi, subliniem faptul că din cele precizate 
suntem îndreptăţiţi să vorbim în personalismul lui Stăniloae de o 
oarecare diversitate. Drumul persoanei noastre spre Persoana lui 
Dumnezeu nu este drumul persoanei energetice spre energia 
universală. Dacă putem vorbi despre un comun cu privire la 
această mergere, ceea ce se întâmplă în cele două perspective este, 
totuşi, fundamental deosebit. A corespunde lui Dumnezeu ca 
persoană, este altceva decât a corespunde „realităţii totale, ca 
structură sufletească”.28  

Avem de-a face şi cu un oarecare marginalism şi un 
universalism. Marginalism, când vorbim despre persoana şi 
respectiv persoanele umane, şi un universalism, când vorbim 
despre Persoana şi respectiv Persoanele Sfintei Treimi. Tot ceea ce 
presupune persoanele umane, presupune şi marginalism. Nu avem 
nici o realitate la îndemână care să ne poată face capabili să 
devenim universali. În ciuda acestui fapt caracterul de persoană ne 
asigură sociabilitatea şi comuniunea. „E o nevoie care nu depinde 
numai de voia mea şi a lui, ci ne este sădită în fiinţa noastră de Cel 

                                                 
26 Ellen G. White, Hristos lumina lumii, p.279 
27 Yannaras Christos, Persoană şi eros, p. 33 
28 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 509 
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ce ne-a creat legaţi împreună ca persoane înzestrate cu putere ce 
se cere comunicată între ele.”29 Această relaţie este tot ceea ce 
avem ca argument şi ca metodă de a depăşi acest marginalism 
pentru a ne raporta în comuniune şi cu Dumnezeu. „O persoană 
nu poate exista singură, pentru că în ea se personifică o natură 
care e personificată şi în alte persoane. Dar nici amândouă nu se 
simt împlinite prin comunicare-solicitare şi prin răspunsul ce şi-l 
dau; sau se află în trebuinţa de a-şi căuta împlinirea în 
comunicarea cu o realitate personală supremă.”30 Astfel, din 
perspectiva lui Stăniloae relaţionarea interpersonală dacă are un 
circuit închis în dimensiunea existenţei sub formă de marginalism 
vom asista la epuizare şi în final la distrugerea fiinţei umane.  

Comuniunea personală de la nivelul universului uman are 
în sine, prin creaţie, perspectiva şi dorinţa de a face demersuri spre 
comuniunea universală, acel tip de relaţie prin care omul se 
reintegrează în lumea persoanelor universale ale dumnezeirii. „A-
Fi-ca-persoană înseamnă schimbarea subiectului gânditor într-un 
termen al unei relaţii universal-existenţiale, înseamnă un fapt al ec-
stazei, al ivirii din obiectivitatea înţelegerii la relaţia universal-
existenţială.”31 Aşadar, perspectiva ortodoxistă cu privire la 
persoană este una a evidenţierii relaţiei, a restaurării comuniunii nu 
neapărat a integrării sau a reintegrării. „Persoana şi fiinţele sunt 
termenii unei relaţii, relaţie care face să apară întrebarea ontologică. 
Fiinţele există ca logos al relaţiei cu persoana, adevărul (ne-
ascunderea) sau ascunderea fiinţelor se identifică cu raportarea sau 
cu non-raportarea lor la persoană.”32 Din acest motiv şi în mediul 
nostru uman marginalizat, caracterul personal sau mai corect spus 

                                                 
29 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I, p. 103 
30 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I, p. 107 
31 Yannaras Christos, Persoană şi eros, p. 35 
32 Yannaras Christos, Persoană şi eros, p. 35 
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persoana este realitatea care intenţionează prin solicitări subiective 
să ne deschidă apetitul dimensiunii universale ce aparţine 
ontologic lui Dumnezeu. 

Într-o concluzie rigidă, am putea afirma că persoana la 
Motru tinde spre o integrare în persoana energetică universală iar 
la Stăniloae, persoana tinde către o comuniune cu Persoanele 
universale. În primul caz fiind vorba despre o energie universală 
ce tinde spre personalizare, sau care este într-un anume fel 
personalizată, iar în al doilea caz fiind vorba despre Persoane 
universale prin a căror energii necreate este recuperată şi persoana 
umană pentru a participa în mod universal la comuniunea celestă 
bazată pe elementele iubirii dumnezeieşti şi care se identifică cu 
veşnicia ce poate fi conştientizată. 
 

Dimensiunea primară a persoanei 
 
Evaluând preocuparea filosofică a lui Rădulescu-Motru cu 

privire la persoană şi la dezvoltarea ei, sau mai concret la apariţia 
ei, vom observa că în gândirea lui pleacă de la interesul pentru o 
clară deosebire între „omul luat ca individ” şi „omul luat ca 
specie”.  În acest context specia reprezintă „generalul”, pe care şi 
din care se evidenţiază individul. Persoana este astfel o mişcare 
progresivă şi constantă a dezvoltării individului. Acesta este 
realitatea care grupează în sine elemente din întreaga specie. 
„Individul vine pe lume ca un mănunchi de posibilităţi. În 
organismul său stau împletite o mulţime de aptitudini care nu 
aşteaptă decât provocarea lumii din afară pentru ca ele să se 
realizeze.”33 Individul are cu sine şi în sine un fel de tipar al 
omenirii, al întregului ce reprezintă specia umană, sau dacă ar fi să 
                                                 
33 Rădulescu-Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 549 
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folosim un limbaj mai apropiat teologiei, individul conjugă în sine 
elementele întregii naturi umane. „Persoana este o structură şi în 
sensul că individualitatea sau unitatea persoanei, atitudinea ei faţă 
de viaţă (care nu exclude însă trăsături comune cu mii de alţi 
indivizi) domină asupra varietăţii actelor, manifestărilor, 
contradicţiilor, mai mult sau mai puţin aparente sau de adâncime. 
Această unitate de stil sau de conduită, această pregnanţă plastică a 
structurii caracterului unui om, nu se lasă pulverizată în 
multitudinea instinctelor, pulsiunilor, calităţilor sau defectelor.”34 
Astfel, în individualitate asistăm la o contabilizare, la o centrare în 
fiecare individ a elementelor întregii specii. Însă acest progres este 
unilateral, el nu există şi din spre individ spre specie, adică această 
unicizare a speciei nu se pierde la rândul ei în complexitatea şi 
universalitatea omenirii. 

Exprimându-ne într-o altă manieră, sesizăm că toate 
însuşirile individului se datorează unei legături ce există între 
acesta şi natura umană pe care o extinde prin apariţia sa. Într-un 
alt limbaj diferenţa este făcută la nivel de individ şi individualitate. 
Individ exprimând „totalitatea elementelor şi a însuşirilor fizice, 
biochimice, biologice şi psihofiziologice – ereditare, înnăscute sau 
dobândite – care se integrează într-un sistem pe baza 
mecanismului adaptării la mediu.”35 În acest caz derivarea specie 
individ este confirmată şi prin derivarea de la nivelul limbajului, 
individualitate individ, în ambele cazuri având de-a face cu această 
relaţie unidirecţională, dinspre întreg, care poate fi natura, specia, 
individualitatea, spre individ ca formă, relativ primară, a persoanei, 
dar ca formă superioară a întregului. Astfel, complexitatea 
trăsăturilor individului, precum şi nominalizarea lor în sens 
nerepetabil, au ca origine întregul şi raportul pe bază de relaţie 
                                                 
34 Gulian I. C., Antropologie filozofică, p. 34 
35 Cristea Rodica, Cristea Mircea, Personalitatea şi idealul moral, p. 11 
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unilaterală dintre întreg şi el.  „Dacă el se naşte cu instincte cauza 
stă în legătura organismului său cu organismele care i-au precedat. 
Această legătură se numeşte specia animalului. Specia este dar o 
legătură de caractere comune transmise prin ereditate la un număr 
oarecare de indivizi.”36  Observăm în acest caz această relaţie 
extrem de strânsă dar unilaterală, dinspre organismele ce l-au 
precedat spre organism, adică dinspre specie spre individ, acesta 
din urmă reprezentând în gândirea lui Rădulescu-Motru prima 
formă a persoanei. Aşadar, dacă vorbim dintr-o perspectivă a 
dezvoltării istorice, vom observa că fiecare etapă a gândirii umane 
nominalizată în diferita sisteme de gândire, cum ar fi: gândirea 
greacă, gândirea creştină, etc., sunt doar nişte segmente care 
surprind dezvoltarea personalităţii în demersul acestea spre o 
integrare perfectă cu natura sau chiar spre o perfectare a naturii. 
„…Principalele momente din istoria culturii însemnează o ridicare 
progresivă a personalităţii omeneşti. Cultura elină, creştinismul, 
ştiinţa modernă, - cele mai însemnate din aceste momente, - pot fi 
considerate ca diferite stadii, prin care treptat se urmăreşte un 
scop neclintit: afirmarea personalităţii omului faţă de natura ce-l 
înconjoară.”37 Această afirmare faţă de natură, trebuie percepută 
în personalismul energetic nu ca o ruptură fiinţială, în care 
persoana se înstrăinează de realitatea întreagă devenind ceva 
incompatibil cu aceasta ci ca o înfrumuseţare sau ca o angajare 
prin care se face mai compatibilă în corelarea sa cu întregul. 
„Individul om tinde să se personalizeze nu pentru a se opune 
omenirii, ci pentru a desăvârşi omenirea. Cum formele animale 
merg diferenţiindu-se, aşa merg diferenţiindu-se şi formele 
omeneşti. Personalitatea este o diferenţiere care continuă viaţa, 
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trecând-o de pe terenul biologic pe terenul sufletesc.”38 Este, 
astfel, vorba despre o dezvoltare. Pornind de la natură spre 
persoană, în baza unei energii universale, a unui personalism 
energetic universal, specia sau natura trece într-un plan superior, 
cel spiritual, plan prin care întregul nu rămâne inferior, ci se 
împlineşte, se perfectează, se apropie spre idealul existenţial.  

Această „dezvoltare” în indivizi pe care o experiază natura 
sau specia, este numită de Kant germen al diviziunii. Fondul de 
exprimare este unul paradoxal, deoarece în această diviziune a 
speciei, Kant sugerează că este soluţia şi exprimarea unităţii. 
„…Elementul caracteristic al speciei umane, în comparaţie cu 
ideea de fiinţă raţională posibilă pe pământ în general este: că 
natura a plasat şi a voit germenele diviziunii, unde propria sa 
raţiune îşi trage unitatea, cel puţin apropierea constantă de aceasta, 
care este scopul în idee, în timp ce prima  (discordia) este în fapt, în 
planul naturii, mijlocul de care se foloseşte înţelepciunea supremă 
pentru noi inscrutabilă…”39 Aşadar, fiecare mişcare a energiei 
universale spre individ şi apoi spre persoană este de fapt şi 
sugerarea că prin acest fenomen se tinde sau se migrează spre 
unitatea absolută. 

În consecinţă, dimensiunea primară a persoanei se impune 
ca primă formă de existenţă a energiei vieţii. Această energie a 
vieţii fiind forma superioară a energiei universale şi care se 
„reintegrează” în energia universală prin forma finală de perfectare 
a persoanei. „Este vremea să ne deprindem cu integrarea 
persoanei omeneşti în unitatea ştiinţifică a naturii, socotind-o ca 
formă de energie în rândul celorlalte forme de energii.”40 În alte 
cuvinte, Rădulescu-Motru propune un panteism superior celui 
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tradiţional sau încearcă prin raţiuni asemănătoare panteismului să 
transmită o profundă idee biblică, şi implicit creştină, prin care se 
argumentează un tip de restaurare a fiinţei umane în conformitate 
cu un absolut pe care domnia sa îl numeşte energie iar Biblia îl 
numeşte Dumnezeu. Un lucru care merită să-l subliniem, constă 
în faptul că domnia sa impune energiei vieţii existenţa individului 
sau cea individuală. „…Energia vieţii există numai în formele 
individuale pe care ea şi le-a ales, sau şi le va alege, şi nu în altele, 
făurite de noi, după voie. Viaţa şi individualitatea sunt 
nedespărţite. Nu ne este dat să cunoaştem viaţa decât în indivizi 
vieţuitori. O transmitere a energiei vieţii prin fire de telegraf, cum 
facem cu lumina şi cu sunetul, este o utopie.”41 Din acest motiv 
putem afirma că în gândirea lui Rădulescu-Motru există şi această 
perspectivă prin care viaţa nu devansează la nivelul existenţial 
individul, adică, nu au putut exista forme ale energiei vieţii fără a 
exista şi individ.  

Această realitate ne sugerează două variante cu privire la 
originea individului adică a omului şi implicit al persoanei. În 
primul caz, privind în mod pozitiv desprinderea omenităţii de 
animalitate prin renunţarea la jocul animalului şi înlocuirea 
acestuia cu elementul volitiv faţă de muncă se impune că şi 
animalul ca formă de existenţă a vieţii este considerat individ, însă 
într-o formă primară sau primitivă. Dacă lucrurile stau aşa 
dimensiunea primară a persoanei are două mari etape: etapa 
individ la nivelul speciei animalice şi etapa individ la nivelul 
omului primitiv, urmând ca pe acest fond să aibă loc cristalizarea 
omului şi a persoanei în sensul în care îl avem noi astăzi. 

A doua variantă rezultă dintr-o severă exegeză a expresiei 
domniei sale prin care afirmă, aşa cum am citat mai sus, că „Viaţa 
şi individualitatea sunt nedespărţite. Nu ne este dat să cunoaştem 
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viaţa decât în indivizi vieţuitori.” În acest caz, formalizându-ne 
exegetic putem exclude orice forme de evoluţie de la animale la 
fiinţe umane. Viaţa presupune cu necesitate individ. 

Totuşi, privită în ansamblu această problemă, ea implică un 
personalism de tip biblic, de tip creaţionist. Dacă admitem că 
animalul este individ, şi că de la acesta s-a ajuns la forma 
superioară de individ ce-a umană, tot rămânem fără a putea 
justifica evoluţia personalismului energetic din forme inferioare. 
Acest lucru se datorează faptului că Rădulescu-Motru exclude, şi 
pe bună dreptate, existenţa vieţii în afara individului. Sau 
personalismul energetic universal pe care îl abordează este o 
substituire lingvistică în care este vorba tot de Dumnezeu.     

 

Perspectiva ortodoxistă a lui Dumitru Stăniloae cu privire 
la dimensiunea primară a persoanei ţine în mod special de 
discursul cu privire „modelul” după care este conjugată fiinţa 
umană. Nimic din ceea ce suntem nu aparţine nici întâmplării şi 
nici dezvoltării în baza unor legi strict naturale, ci tot ceea ce 
suntem şi tot ceea ce ne caracterizează, în sensul primar al 
persoanei, ţine de „modelul” după care am fost plămădiţi, şi 
anume, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. „Omul a fost 
înzestrat de Dumnezeu cu darul de a fi persoană, personalitate, 
adică de a exista în acelaşi mod în care există şi Dumnezeu. Ceea 
ce constituie dumnezeirea lui Dumnezeu este Existenţa Sa 
personală, Treimea Ipostasurilor Personale care fac dumnezeiescul 
a Fi, Natura sau Fiinţa dumnezeiască să fie viaţă de iubire, adică 
liberă de orice necesitate.”42 În acest context modelul după care 
este creat omul este un model persoană, modelul este o „realitate” 
personală. Din acest motiv faptul că Dumitru Stăniloae conjugă 
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fiinţa umană după acest model are în consecinţă prima formă de 
existenţă umană ca persoană şi implicit ceea ce noi am numit 
persoană primară la el este completă şi plinită. Omul ca persoană 
ce delega persoana lui Dumnezeu prin sine într-un sens iconic, era 
în acelaşi timp într-o continuă tendinţă şi mişcare spre modelul 
absolut. Aşa cum un copil dezvoltă prin creştere fiinţa sa în 
asemănare cu părinţii, deşi la naştere este echipat cu toată 
realitatea fiinţală, tot astfel persoana umană va tinde spre persoana 
divină deşi în momentul apariţiei ei ea nu este în tendinţă ci este 
organizată fiinţal în întregime. „Omul tinde spre Dumnezeu 
întrucât Dumnezeu e absolut şi tinde spre absolut întrucât 
absolutul este Dumnezeu personal.”43 Aşadar, dimensiunea 
primară a persoanei, la Dumitru Stăniloae, este una completă, 
perfectă. Este de la început exact în felul în care trebuia să fie. El 
nu admite devenirea la acest nivel şi nici nu lasă de înţeles că în 
vre-un fel persoana va fi mai târziu ceea ce şi-a propus Dumnezeu 
să fie. „Nici o parte a ipostasului-om nu vine la existenţă mai 
târziu, căci aceasta le-ar transforma pe amândouă când s-ar uni, iar 
omul n-ar fi om înainte de unirea lor.”44 Deci, trebuie să 
observăm că în gândirea lui Stăniloae primar înseamnă cu totul 
altceva decât o formă mai rudimentară de existenţă. Astfel putem 
afirma că nu avem de-a face cu forme mai simple de persoană, ci 
întâlnim forma plinită a persoanei, rotunjirea completă a naturii 
umane în indivizi care corespund complet corelaţiilor 
universale, dacă ar fi să folosim un limbaj din gândirea lui 
Rădulescu-Motru.  

Din acest motiv trebuie să observăm că „startul” existenţial 
este unul brusc. Fiinţa umană este şi personală din acelaşi moment 
şi persoana este şi fiinţă umană din acelaşi moment. Nimic din 
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ceea ce ţine de inexactitate sau de necorelare nu poate fi surprins 
în persoana primară la Stăniloae. „Posibilitatea acestei existenţe 
personale a întipărit-o Dumnezeu şi naturii umane. Natura umană 
este creată, dată. Nu libertatea personală a omului constituie 
existenţa sa, a fi-ul său, nu ea alcătuieşte fiinţa sau natura sa. 
Această natură creată există însă ca ipostas personal de viaţă.”45 
Omul se reprezintă pe sine şi reprezintă pe Sinele Său nu într-un 
mod treptat şi evolutiv, ci ca un act de voinţă a lui Dumnezeu prin 
care „noua creaţie” este personală şi demnă de a decide pentru 
sine. „…Omul e persoană dotată cu voinţă liberă, ca dovadă că şi 
Creatorul e Persoană, sau comunitate de Persoane libere, care 
voiesc pe om într-o relaţie liberă cu Ea.”46 În expresia relaţie liberă 
cu Ea, Stăniloae surprinde şi aspectul cunoaşterii, al comuniunii 
spre sau cu scopul cunoaşterii. Astfel dacă la Rădulescu-Motru 
corelare cu energia universală presupunea o dezvoltare evolutivă a 
persoanei de la forme inferioare la forme superioare şi perfecte, la 
Stăniloae corelare presupune că omul ca persoană să cunoască tot 
mai mult din frumuseţea lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu ce este 
„infinit ca subiect de cunoscut, pentru că e un subiect care se face 
cunoscut mereu nou prin iubirea Lui faţă de cel ce găseşte în 
aceasta resurse mereu noi de a-L iubi pe El.”47 De menţionat că 
nu facultatea de a cunoaşte este în progresie ci subiectul 
cunoaşterii este cunoscut progresiv, adică avem tot mai mult acces 
la el. Din acest motiv, actul sau facultatea de a cunoaşte este din 
nou un argument care confirmă plinătatea primară a persoanei. 
Formele inferioare ale persoanei nu pot face demersuri inteligibile 
de a cunoaşte ceva şi cu atât mai puţin de a cunoaşte într-o relaţie 
de tip comuniunional, care presupune conştienţă de sine. Plecând 
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46 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol II, p. 31 
47 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol I, p. 14 
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de la această realitate vom consemna faptul că la Stăniloae 
persoana nu evoluează ci se împlineşte, ea nu se transformă 
pentru corelare, ci pentru că este din Dumnezeu devine şi mai 
mult din El.      

Cheia de boltă în această argumentaţie constă şi de această 
dată în actul iubirii şi în existenţa acesteia. „A spune că omul este 
chipul lui Dumnezeu însemnă a înţelege că fiecare poate să 
realizeze existenţa sa ca şi Hristos, ca persoană, la fel ca şi 
Persoanele Dumnezeirii treimice, să realizeze viaţa ca iubire, ca 
libertate adică, şi nu ca necesitate naturală, prin urmare, ca veşnicie 
şi nestricăciune, aşa cum este veşnică şi nestricăcioasă viaţa 
dumnezeiască a comuniunii şi perihorezei treimice.”48 La 
Stăniloae, persoana este capabilă de iubire din cel mai recent 
moment existenţial. Astfel persoana nu se va deprinde să iubească, 
ci ea iubeşte. Ea este într-o reală reprezentare a exact ceea ce este 
Dumnezeu la acest nivel. Corelarea în acest caz nefiind o devenire 
ci un exerciţiu a cea ce deja era. „Cunoaşterea lui Dumnezeu ca 
realitate mereu nouă, nesupusă unor legi ale repetiţiei, este 
cunoaşterea Lui ca realitate personală. Iar cunoaşterea aceasta este 
totodată o relaţie iubitoare. Numai iubind pe Dumnezeu şi numai 
în conştiinţa că e iubit de Dumnezeu, omul înaintează într-o viaţă 
de care nu se satură niciodată.”49 Actul iubirii personale şi 
conştienţa iubirii personale sunt realităţi apriori care confirmă 
calitatea personală a omului ca un dat în care Dumnezeu este 
implicat prin creaţie. 

În consecinţă dimensiunea primară a persoanei, la 
Stăniloae, trebuie privită sub aspectul de întâietate, de cronologie. 
Adică, prima persoană umană din univers a avut în mod 
nereductibil exact toate calităţile unei persoane. Voinţa, iubirea, 
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alegerea, libertatea, toate aceste însuşiri impun existenţa persoanei 
în cea mai complexă formă a ei şi cu superioritatea ce decurge din 
acestea. În contrast, chiar dacă pot fi segmente în care gândirea lui 
Rădulescu–Motru poate prezenta similitudini cu cea a lui 
Stăniloae, totuşi, în cazul expresiei persoană primară, avem de-a 
face cu abordări şi înţelesuri diferite. Expresia Persoană primară o 
folosim în cercetarea noastră pentru a exprima rudimentarul, 
nefinalitatea în tendinţă spre finalitate, complexitatea în devenire, 
o corelare la nivel existenţial nu la un nivel relaţional, nu la un 
nivel de cunoaştere. 

 
Persoana - progresie şi/sau revenire 
 
Este foarte important să stabilim în aceste două sisteme de 

gândire în ce măsură persoana este o progresie spre împlinirea ei 
sau este o revenire la împlinirea ei. Explicarea acestui lucru va face 
posibilă o înţelegere mult mai clară cu privire la gândirea lui 
Rădulescu-Motru Constantin şi cea a lui Stăniloae Dumitru. 
Desigur, şi scopul, adică împlinirea, va trebui să o definim prin 
prisma de gândire a fiecăruia pentru a observa, cât mai corect cu 
putinţă, dacă este vorba de două drumuri ce merg spre acelaşi 
scop sau dacă este vorba de două drumuri ce merg spre scopuri 
diferite. 

Unul dintre criteriile importante cu ajutorul căruia putem 
aborda această problemă este eul. În personalismul energetic a lui 
Rădulescu-Motru, persoana este abordată în raport cu munca prin 
dimensiunea eului. „Din momentul ce în conştiinţa omenească a 
scânteiat înţelegerea că organizarea corpului, mâna în primul rând, 
poate servi drept instrument pentru schimbarea şi transformarea 
obiectelor din natură, din momentul acela munca era descoperită. 
Omul îşi deschidea prin această descoperire o cale nouă de 
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diferenţiere. El adăoga la diferenţierea de rasă diferenţierea de 
personalitate, şi prin aceasta adăoga o nouă ordine în desfăşurarea 
energiei universale.”50 Aşadar, diferenţierea la nivel de 
personalitate se datorează descoperirii muncii. Această activitate 
care ţine de voinţă, de decizie şi de o corelare organizată a 
persoanei, face ca omul să se detaşeze de joc, adică de instinctul 
animalic şi să se formeze în sens superior acestuia. În gândirea lui 
Rădulescu-Motru, realitatea care pune în acelaşi sistem atât 
persoana cât şi diferenţierea şi munca, este eul. „Personalitatea, 
notează Rădulescu-Motru, este, aşadar, de la origine, o statornicire 
de aptitudini în vederea unei munci de îndeplinit. Această 
statornicire nu s-a putut face în afară de conştiinţa eului. Înainte 
de a avea înţelegerea muncii, omul a avut conştiinţa atitudinii sale 
anticipatoare ca un tot organic, adică eul său.”51 Dacă ar fi să 
abordăm acest aspect dintr-o altă perspectivă, de exemplu cea a 
straturilor, vom observa că se ajunge, aproximativ la aceleaşi 
concluzii. Aşadar, stratul inferior, care este materia, şi celelalte 
straturi, fenomenele biologice, psihice şi spirituale, sunt 
înmănuncheate, adică aşezate într-o dezvoltare organizată tot de 
eu. „Suprastructura personală, sau stratul persoanei, este sfera în 
care omul ia atitudine faţă de stările endotimice; pe unele le 
înăbuşă, pe altele le controlează, le conduce şi le dezvoltă. Eul 
este iniţiatorul (sublinierea ne aparţine) sau punctul ‚arhimedic’ 
în care se manifestă aceste capacităţi active; el nu este un strat 
deosebit, ci prezent în întreaga structură, endotimă şi personală.”52 
Cu puţină elasticitate suntem capabili să afirmăm că în eu se 
încheie evoluţia animalică şi cu el începe evoluţia persoanei, „eul 
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51 Rădulescu - Motru Constantin, Personalismul energetic şi alte scrieri, p. 552 
52 Gulian I. C., Antropologie filozofică, p. 66 
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premerge personalităţii”53, el devansează existenţial persoana. În 
acest context va trebui să observăm că problema persoanei la 
Rădulescu-Motru este abordată pe două perspective evolutive. 
Este vorba despre evoluţia animalică şi despre evoluţia persoanei. 

Evoluţia animalică, sau mai corect spus evoluţia dinspre 
animalic spre superioritatea umană este cea care surprinde 
despărţirea de jocul animalic şi schimbarea acestuia cu munca. Dar 
cel mai important rol în această schimbare îl are eul. „O muncă 
necălăuzită de eu este o muncă oarbă, sau instinctivă, şi aceasta nu 
există decât ca joc…”54 Eul primeşte astfel în gândirea lui 
Rădulescu-Motru calitatea de a ne face distincţi de ceea ce aparţine 
animalicului şi în acelaşi timp prin eu suntem identificaţi ca fiinţe 
superioare acestora. Totuşi, Rădulescu-Motru surprinde în această 
evoluţie o involuţie prin care justifică instinctul de divinitate al 
omului primar. El arată că prin această conştientizare a eului, 
mecanismul instinctelor a fost zdruncinat şi „omul devenise cel 
mai slab dintre animale.”55 Din acest moment omul era nesigur în 
mişcările sale iar siguranţa instinctuală de care făceau dovadă 
animalele, la făcut pe om să aibă sentimentul de inferioritate şi la 
dus la închinarea în faţa animalelor. Astfel evoluţia persoanei se 
naşte în acest vid al evoluţiei animalice care îşi cunoaşte apogeul în 
acest paradox, totuşi, destul de incert şi greu de dovedit.  

În consecinţă, evoluţia animalică îşi cunoaşte cheia de boltă 
în „slăbiciunea umană”, în cea mai joasă stare a treptei superioare 
de existenţă. De aici, protecţia fiinţei este preluată de centralitatea 
eului, în jurul căruia gravitează toată existenţa individului şi 
respectiv a persoanei. „Din diferite posibilităţi ale eului, condiţiile 
vieţii primitive au selectat forma emotivă, singura care putea să 
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asigure conservarea vieţii. Astfel omul a găsit o armă contra fricii 
sale instinctive.”56 Acesta este primul moment existenţial uman 
care devansează diferite faze ale evoluţiei persoanei prin: eul 
emotiv, eul emoţie, conturând personalitatea primitivă şi mistică, 
singura ce garanta, sau promitea, apariţia persoanei superioare, cea 
în sensul de astăzi. 

Pe acest fond de evoluţie, amintit mai sus, are loc 
dezvoltarea persoanei. Cum era şi firesc, şi această dezvoltare 
gravitează tot în jurul eului. „Eul poate acţiona asupra tuturor 
mişcărilor sufleteşti tranzitive sau reflexive; tot el este acela care 
stă la baza mişcărilor practice, acţionale.”57 Rădulescu-Motru, face 
existenţa persoanei şi dezvoltarea ei indispensabilă de eu sau chiar 
mai mult, totul se datorează acestei conştientizări a eului. Astfel, 
persoana ca cel mai superior strat existenţial nu va absorbi eul, ci 
va fi cel mult complementară. În mod normal ea va constitui o 
reprezentare a eului. 

În acest context eul se impune ca un factor de stabilitate al 
fiinţei umane şi ca unul care constituie fondul pe care evoluează 
persoana în tinderea ei de corelare cu energia universală şi unde, 
chiar el îşi dezvoltă treptele de progresie. Eul va fi capabil să 
adune în sine, într-un mod stabilizator toate aspectele istorice ale 
fiinţei umane, devenind astfel o realitate care conjugă holistic, în 
timp şi spaţiu, fiinţa umană. „În constituţia sufletească a celei mai 
perfecte personalităţi de astăzi se menţin toate treptele vechi prin 
care eul a trecut. Omul de astăzi recapitulează istoria întregii 
omeniri.”58 Eul şi persoana nu formează două segmente diferite în 
evoluţia fiinţei umane, ci potrivit felului cum se exprimă 
Rădulescu-Motru, eul este premergător persoanei iar ulterior 
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coexistă. De asemenea se desprinde din cele pe care le subliniază 
el că această premergere nu presupune o perioadă îndelungată, sau 
chiar nu dă o explicaţie clară cu privire la acest preludiu la 
persoană, dar evidenţiază destul de clar coexistenţa acestora. „Fără 
eu, personalitatea omului ar fi o sistematizare oarbă de tendinţe, 
asemănătoare instinctelor; fără personalitate, eul omului ar fi un 
caledioscop fără valoare. Eul şi personalitatea trebuie să meargă 
împreună pentru ca activitatea voluntară a omului să fie 
asigurată.”59 În alte cuvinte, detaşarea noastră de ceea ce 
presupune viaţa animală constă în combinaţia dintre eu şi 
persoană deoarece doar aceasta asigură actul volitiv şi conştient 
prin care ne detaşăm de orice urme de manifestare animalică. În 
această combinaţie se conturează persoana completă, dar 
rudimentară, de la care se pleacă spre dezvoltarea indicată de 
energia universală, urmând în final să aibă loc, prin corelări 
absolute, integrarea fiecărei fiinţe umane în personalismul 
energetic universal. „Cristalizarea persoanei se cimentează în 
forme definitive. Eul, emoţie difuză ne-a dat persoana mistică; eul 
ieşit din conştiinţa intuiţiei clare ne va da persoana energetică a 
profesionistului de vocaţie.”60 Aşadar putem vorbi despre o 
dezvoltare a persoanei de la forma „rudimentară”, adică persoana 
mistică, la formele superioare, adică persoana energetică. 

În gândirea lui Stăniloae, eul, în raport cu persoana, este 
privit din perspectiva comuniunii bazată pe dragoste şi creaţie. 
„Primul om n-a putut fi decât persoană şi n-a putut fi persoană 
decât fiind adus la existenţă de persoana dumnezeiască şi 
vorbindu-i-se îndată de către Dumnezeu, iar ca persoană fiind 
partenerul potenţial al comunicării cu altă persoană, care e adusă 
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îndată la existenţă de prima.”61 Fiinţa om nu-şi poate justifica 
existenţa decât ca instantaneu persoană, adică exact aşa cum 
Dumnezeu este persoană, neangajată  vreodată în devenire spre 
persoană. Această realitate face ca întreagă abordarea eu-lui să fie 
la Stăniloae una a relaţiei bazată pe iubire şi în acelaşi timp 
creaţionistă. Diferit de Motru, aici eul nu este premergător 
persoanei ci este realitatea care dinamizează într-un anumit fel 
existenţa persoanei. Această abordare ortodoxistă comportă două 
perspective asupra eu-lui, am putea spune: una negativă şi una 
pozitivă. Perspectiva negativă urmăreşte centrarea în eul persoanei 
a unei atitudini care promovează înstrăinarea de Dumnezeu şi în 
consecinţă alterarea persoanei şi una pozitivă, care implică 
mişcarea de pocăinţă, şi care implică o reprezentare superioară a 
eu-lui, prin care fiecare dintre noi ne regăsim comuniunea cu 
Dumnezeu. 

În primul caz este vorba despre eul care inferiorizează 
persoana, eul egoism. În acest caz avem de-a face cu o progresie a 
persoanei, progresie pe nedrept numită astfel, deoarece ea nu 
contribuie la menţinerea şi plinirea scopului comuniunii şi creaţiei, 
ci a unui scop străin de realitatea persoanei şi de realitatea finirii 
persoanei la nivel existenţial, în relaţie interpersonală. Acest 
egoism este o reprezentare compromisă a eu-lui, este forma 
malefică ce propune un alt scop al persoanei şi compromite relaţia 
şi comuniunea persoanei. „Dragostea e ieşirea din cercul magic şi 
iluzoriu al egoităţii, cerc întins ca într-un vis amăgitor, la infinit. E 
ieşire şi lansare şi relaţie adevărată, în comuniune cu ceilalţi. Este 
ieşire din temniţa întunecoasă a eu-lui şi intrare în viaţa de 
comunitate, de solidaritate, în împărăţia dragostei, care cuprinde 
pe toţi.”62 Observăm astfel că prin dragoste, persoana se ridică 
                                                 
61 Stăniloae Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol I, p. 118 
62 Stăniloae Dumitru, Spiritualitatea ortodoxă, ascetica şi mistica, p. 112 
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deasupra acestui eu inferiorizant şi se evidenţiază pe sine într-o 
perspectivă care tinde spre momentul creaţiei, sau mai corect spus, 
printr-o recreare, spre plinitudinea pe care o avea atunci când a 
fost creată. „Căci piedica cea mai mare şi continuă în calea 
înaintării spre dragoste este egoismul. Până nu omori deplin 
egoismul, nu poţi avea dragoste adevărată, pură şi deplină faţă de 
nimeni.”63 Aşadar, distrugerea egoismului nu este un echivalent al 
desfiinţării eu-lui, deoarece acesta face persoana să aibă farmecul 
distinctiv existenţial, ci anularea egoismului presupune situarea pe 
plan superior a eu-lui. 

Eul- egoism nu este capabil de comuniune interpersonală şi 
implicit nu poate să ofere tăria ce se naşte din aceasta. Tentativele 
eu-lui egoist sunt întotdeauna de autoproiecţie în care ceea ce îşi 
recunoaşte acesta ca putere este slăbiciune şi ceea ce-şi revendică 
acesta ca progresie este regresie. Acest lucru se petrece datorită 
faptului că îşi determină în sens negativ scopul. Este 
imposibilitatea persoanei de a-şi însuşi şi de a-şi dobândi 
încrederea şi puterea interioară, adică de a se face identică scopului 
său prin această rotunjire negativă a individualităţii. „Dar 
încrederea e ea însăşi o putere lăuntrică. Aşadar pe de o parte se 
face aici experienţa neputinţei proprii, iar pe de alta, a unei mari 
puteri. Evident că e vorba de putere care nu e din resursele eu-
lui izolat, ci dintr-o comuniune cu resursele vaste şi adânci ale 
rezervorului de putere spirituală ale lui Dumnezeu.”64 Din acest 
motiv această perspectivă a eu-lui este propusă ca dificultate în 
dezvoltarea fiinţei umane spre Dumnezeu şi este amendată de cele 
mai multe ori de pocăinţă. Persoana, pentru a fi exact ceea ce a 
fost destinat să fie sau pentru a fi exact ceea ce şi-a propus să fie 
are nevoie de o migrare continuă spre Persoana Absolută în care 
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îşi are obârşia şi în a cărei comuniune şi relaţie îşi găseşte sensul 
creaţiei şi sensul existenţial. 

În al doilea caz, aşa cum aminteam mai sus, este vorba 
despre perspectiva pozitivă a eu-lui, perspectivă care implică 
mişcarea de pocăinţă şi o reprezentare superioară a acestuia. Este 
identificarea persoanei cu momentul prim şi final al creaţiei, 
moment când sensul, scopul şi valoarea fiinţei umane era 
comuniunea. În această perspectivă, deosebit de cea de mai sus, 
eul este realitatea în care-şi găseşte identitate sinele. „Omul este un 
eu care ştie mereu de sine, dar care-şi pune mereu întrebarea: ce 
sunt? El e însoţit mereu de o lumină care iese din sine, dar de o 
lumină care e proiectată în acelaşi timp spre sine şi caută să ştie 
din ce în ce mai bine ce este sinele propriu.”65 Astfel la Stăniloae, 
eul este o mişcare a fiinţei dinspre interior spre exterior şi invers, 
toată această atitudine implicând cunoaşterea de sine şi 
conştientizarea de sine. Ceea ce este foarte important de subliniat 
aici, este faptul că deşi pare o promovare a importanţei de sine, nu 
este vorba de aşa ceva. Totul se dezvoltă şi se îmbogăţeşte cu un 
caracter comunional în vederea depăşirii individualităţii prin 
iubire, realitate care justifică şi impune existenţa persoanei şi în 
acelaşi timp care este impusă şi justificată de persoană. „Conştiinţa 
celuilalt îmi este ca o poartă deschisă nu ca o poartă închisă. Chiar 
prin faptul că fiecare eu are în faţa sa altă conştiinţă, care o poartă, 
arată că el nu e închis într-o monotonie.”66 Aşadar, diferit de 
Rădulescu-Motru, Stăniloae, în perspectiva pozitivă a eu-lui, arată 
că prin acesta se explică coexistenţa persoanei cu celelalte 
persoane şi nu numai că se explică, ci nu poate exista persoană în 
afara acestei realităţi. 

Eul este realitatea primă şi ultimă ce ne ajută în mod 
analogic să înţelegem tripersonalitatea lui Dumnezeu şi persoana 
umană. Acest lucru se datorează faptului că nu putem vorbi 
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despre eu ca persoană în sens rigid sau în sens de individualism. 
Eul în poziţia de superioritate faţă de egoism nu-şi poate exprima 
existenţa şi realitatea fiinţală ca singur, adică într-un reducţionism 
fiinţal. Eul implică prin sine conjugarea altor existenţe şi 
raportarea în mod pozitiv faţă de acestea. „Fiecare trăieşte cu 
adevărat ca eu numai ştiind de tu şi el, numai ştiind că se ştiu şi ei 
ca eu cu atenţia ascultătoare, solicitantă şi comunicantă îndreptată 
spre sine, care e văzut de ei ca tu şi el, sau cu această atenţie 
îndreptată spre alţii, în calitate de alţi pereţi sau ca celulele legate 
între ele, ale unui fagure de miere. Dacă n-ar fi cineva care să-mi 
spună: te iubesc, sau care să spună despre mine prin altul: îl 
iubesc, sau îţi cer, sau îi cer, şi îţi comunic şi îi comunic cutare 
lucru, nu m-aş mai simţi un centru de viaţă pentru alţii, ci în afara 
oricărei atenţii”67 Deci cu cât sunt mai revărsat în el şi tu cu atât 
sunt mai în centrul de viaţă. Această realitate impune o observaţie 
în opoziţie cu raţionamentul simplist şi îmi cere să fac uz de 
categorii superioare şi mai puţin sau deloc comune. Când 
persoana se angajează prin eu la cunoaşterea de sine suntem 
constrânşi să admitem implicit coexistenţa personală ca o 
reflectare a tripersonalităţii dumnezeirii căreia îi semănăm prin 
creaţie. „Eu sunt eu, pentru conştiinţa mea, pentru că sunt eu în 
relaţie cu alte persoane. Prin numele meu de care sunt conştient, 
mă disting de alţii ca cineva, sau constat că mă disting ceilalţi de ei 
înşişi şi de alţii ca pe cineva nu ca pe ceva.”68 Este vorba despre 
apogeul fiinţei, despre realitatea care ne face superiori tuturor 
realităţilor create pe planeta pământ. Distincţia dintre ceva şi 
cineva este definitorie. Nu este de ajuns să fii „fiinţă”. Într-un 
anumit fel fiecare vietate (animale, păsări, etc) sunt într-un anumit 
fel fiinţe. Pentru a exprima conştienţa existenţei trebuie să fii 
cineva. Acest cineva este definit numai de persoană şi de 
personalitate pe care le conjugăm prin acest eu ce implică 
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posibilitatea de a ne regăsi în ceilalţi prin comuniune. „Omul n-ar 
reuşi să aibă pe un altul ca un tu unit permanent cu eul său, dacă 
nu ar avea un al treilea într-o răspundere comună. Ar schimba 
mereu pe un tu cu altul şi el ar deveni mereu un tu al altuia, 
niciodată unit permanent în această calitate cu acelaşi.”69

Persoana devine prin eu propriul ei domeniu de cercetare, 
de descoperire, dându-ne astfel posibilitatea să reprezentăm întreg 
fiinţa umană. „Ca eu cunoscător, omul se întoarce spre sine ca eu 
cunoscut. Se întoarce spre sine prin conştiinţa de sine. Se priveşte 
pe sine cu lumina conştiinţei de sine.”70 Este vorba de o 
introspecţie a persoanei, despre o calitate unică pe care o are 
persoana, şi anume de a se autocerceta, de a se autoevalua, de a 
putea, în concordanţă cu acestea, să-şi ia unele măsuri prin care să-
şi îmbunătăţească existenţa.  

Prin eu realizăm conştiinţa, aspectul real al sinelui şi 
implicăm în fiinţa noastră trăirea noastră şi trăirea celorlalţi. 
„Spunând eu, exprimă sinele său conştient şi activ, ca realitatea 
cea mai imediată. Nu ştie ce este acest eu, dar îl trăieşte continuu 
la maximum. Prin eu, mă trăiesc în mod conştient pe mine şi 
trăiesc toate în legătură cu mine.”71 Este vorba despre aspectul 
consumului de existenţă nu despre existenţa care ne consumă. 
Prin eu, sine, conştiinţă, persoana consumă existenţa în raport cu 
nonexistenţa ceea ce implicit presupune o migrare spre Persoana 
lui Dumnezeu. Această realitate fiind furnizoare de fericire şi 
împlinire. „Aceasta pentru că eul meu cunoscător nu se ştie numai 
pe sine ca eu de cunoscut, ci şi un adânc în care e afundat sau de 
care e străbătut. Căci eul de cunoscut se prezintă eului cunoscător 
nu numai ca eu de sine, ci mai mult decât atât. În această calitate 
se prezintă ca având în sine rezerve inepuizabile care-l 
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depăşesc.”72 Când însă este vorba de existenţă care consumă 
fiinţa, persoana migrează spre înstrăinare de Persoana lui 
Dumnezeu, deoarece acest proces este în opoziţie cu existenţa, iar 
Dumnezeu este în Sine Existenţă. Acest proces uzează persoana şi 
indiferent ce denumire teologică sau filosofică i-am găsi-o, el este 
străin de realitatea şi destinul persoanei. Acest proces va fi în final 
factorul determinant nu de integrare a persoanei în comuniunea 
fiinţală universală în Hristos, ci va înstrăina persoana vitregind-o 
irevocabil de ceea ce s-a dorit pentru aceasta. 

În concluzie, revenind la aceste două perspective cu privire 
la persoană, cea reprezentată de Constantin Rădulescu-Motru şi 
cea reprezentată de Dumitru Stăniloae, putem afirma că pe lângă 
aspectul de complementaritate, care ţine implicit de dimensiunea 
teologică şi respectiv filosofică a discursului, există şi o 
dimensiune antitetică.  

În gândirea lui Rădulescu-Motru persoana este abordată 
într-o continuă progresie pozitivă de la o stare primă inferioară 
spre o stare ultimă superioară. Astfel persoana pe fondul eu-lui, 
care o devansează, va continua un drum de integrare universală în 
energia universului, energie ce este o formă superioară a materiei, 
detaşându-se astfel de panteism. În această progresie nu se poate 
înscrie nici o realitate total străină de aspectul universal al 
personalismului energetic, deoarece existenţă presupune implicit 
elemente care să poată fi corelate în final cu structurile şi legile 
acestei energii. Aşadar, persoana este progresie, evoluţie şi 
superiorizare. Ea va ajunge în final într-o corelare perfectă cu 
energia universală. 

Şi în gândirea lui Stăniloae, persoana este percepută într-o 
continuă progresie. Aici însă, această progresie, nu este de la o 
stare primă spre o stare ultimă, ci este de la o stare decăzută spre 
starea primă sau spre starea finală. Din acest motiv vom vorbi 
despre progresie şi devenire. De fapt, mai corect este redevenire. 
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Persoana la Stăniloae este şi ea într-o continuă progresie de 
corelare urmând să ajungă la o stare de perfecţiune ce va implica 
integrarea ei universală. Însă, această integrare nu este în afara 
actului volitiv şi nu este în raport cu o energie, sau cu un 
personalism energetic, ci este în raport cu Persoana lui Dumnezeu 
în care persoana umană îşi dobândeşte scopul ultim şi universal. 
Ultim nu în sens inexistenţial, ci ultim în sensul dobândirii 
nemuririi. Tot acest drum este structurat pe fondul comuniunii şi 
iubirii şi nicidecum al unor legi energetice, chiar dacă acestea ar 
reprezenta o formă finală şi perfectă de existenţă. 
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