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Introducere 
Caracterul unanim al omului de a lupta pentru a avea acces 

la inaccesibil şi de a defini nedefinibilul s-a impus de-a lungul 
secolelor şi ne-a lăsat diferite concluzii de ordin teologic, filosofic, 
mitologic, etc. Cu toate acestea existenţa lui Dumnezeu în mod 
personal rămâne antiteza tuturor încercărilor de a găsi soluţii reale 
la problema existenţei, a durerii, a bucuriei şi a morţii. Această 
antiteză este cu atât mai onestă cu cât Dumnezeu ca existenţă 
personală evadează din discursul oamenilor şi se implică în istorie, 
în natură etc. „El nu tace. Motivul pentru care noi avem un 
răspuns este că Dumnezeul infinit şi personal, Dumnezeul 
Trinităţii, n-a tăcut. El ne-a spus cine este.”1  

Într-un context teologico filosofic, în cele ce urmează vom 
încerca să găsim rosturile „fiinţei metafizice” din cadrul discursului 
filosofic în credinţa revelaţională, a Dumnezeului personal ce 
reprezintă obiectul credinţei creştine. 

Nu în mod necesar, dar putem afirma că din cele mai vechi 
consemnări ale filosofiei şi ale teologiei, deşi probabil şi în alţi 
termeni (apă, foc, aer, pământ2), problematica fiinţei a fost 
întotdeauna legată de aspectul existenţei şi, în acelaşi timp, de 
Divinitate. Acest al doilea aspect s-a făcut din două perspective: 

                                                 
1 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 315 
2 Gheorghe Vlăduţescu, O enciclopedie a filosofiei greceşti, p. 255 
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Una privind Divinitatea, nu în mod clar conturată sau 
personalizată, ci ca ceva superior formei pământene de existenţă şi 
una cu referire specială la un Dumnezeu personal, „Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac şi Israel”.3 Aceasta din urmă referindu-se la 
premiza că trebuie să existe o realitate care să se detaşeze 
definitoriu de tot ceea ce este imperfect, de tot ceea ce este 
neabsolut. Plecând de la această premisă, „Descartes, 
argumentând că existenţa trebuie să fie o perfecţiune – pe semne, 
perfecţiunea supremă – a dezvoltat argumentul ontologic în 
favoarea existenţei Fiinţei Supreme , a lui Dumnezeu.”4 Desigur, 
fondul filosofic al acestor dezvoltări a constat întotdeauna într-o 
pendulare dinspre fizic spre metafizic şi dinspre metafizic spre 
fizic. 

Astfel ideea de fiinţă va străbate un drum anevoios prin 
această nesiguranţă filosofică, fiind destul de des ancorată în 
identitatea Fiinţei absolute, care nu presupunea în mod necesar să 
fie Dumnezeu, în sensul iudeo-creştin al înţelesului.  

În cercetarea de faţă vom încerca o abordare puţin diferită 
a fiinţei, dat fiind faptul că plecăm de la o îmbinare între filosofia 
fiinţei şi revelaţia biblică despre fiinţă. Aşadar fără a ridica 
pretenţia noutăţii, dar nici negând această dorinţă, vom încerca să 
surprindem analogiile ce pot fi făcute între Fiinţa metafizică – 
personală sau nepersonală – şi Dumnezeu – persoană. Vom 
încerca, dacă va fi nevoie să lămurim în ce măsură aceste două 
sunt unu şi acelaşi lucru sau în ce măsură se deosebesc. Aşa cum 
vom observa mai târziu, metafizic, nu presupune în mod necesar 
ceva exterior perisabilului, ceva exterior lumii noastre. Fiinţa 
umană, aşa cum este percepută în existenţa ei, este fizică dar şi 
metafizică. Conţinutul existenţei noastre, ceea ce ne face să 
                                                 
3 Antony Flew, Dicţionar de filosofie şi logică, p. 129 
4 Idem, p. 128 
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existăm în sens conştient de noi înşine şi de alţii este o dimensiune 
metafizică. Avem de-a face cu realităţi care depăşesc planul fizic al 
existenţei noastre şi care se exprimă în modele superioare fizicului, 
modele pe care le putem numi metafizice. Cu toate acestea nici nu 
vom nega complet faptul că metafizic poate presupune şi numai 
realitatea superioară formei noastre de existenţă. Acest lucru cu 
atât mai mult cu cât fiecare dintre noi dă acestui termen această 
conotaţie în percepţia intelectualo-spirituală. Să nu uităm însă, că 
acest tip de percepţie este în general legat de existenţa lui 
Dumnezeu, ceea ce presupune cu obligativitate teologia, dar în 
acest sens, există opinii care susţin, şi poate pe bună dreptate, că 
teologia nu este o cercetare metafizică. „…Teologia naturală sau 
revelată, tot teologie rămâne, adică obiectul ei este tot cercetarea 
lui Dumnezeu ca o existenţă personală şi prin aceasta se 
deosebeşte fundamental de metafizică.”5 Din acest motiv vom 
încerca în studiul nostru, pe baza acestor teze şi antiteze cu privire 
la metafizică şi fiinţă, să simplificăm această problematică şi să 
propunem un alt aspect al realităţii.  

A controla realitatea ce urmează fizicii nu presupune că 
aceasta devine fizică precum nici primirea de informaţii (prin 
revelaţie) despre ceea ce este după fizică nu presupune că 
aprofundarea noastră nu mai este metafizică. Desigur, atunci când 
va fi nevoie vom relua aceste probleme pentru a propune şi a 
obţine o concluzie capabilă să confirme autenticitatea cercetării 
noastre. 

Natura fiinţei s-ar putea să fie în mod obligatoriu 
metafizică. „Problema naturii fiinţei s-a ivit pentru prima dată în 
contextul seriei parmenideene de dihotomii logice între fiinţă şi 
nefiinţă (me on): ceea ce este nu poate să nu fie; ceea ce nu este nu 
poate să fie – enunţuri ce echivalează cu negarea trecerii de la 
                                                 
5 Nae Ionescu, Curs de metafizică, p. 40. 
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fiinţă la nefiinţă.”6 Acest joc filosofic de cuvinte are o valoare 
incontestabilă în istoria dezvoltării gândirii umane, dar, poate, nu 
exact cea care adesea se crede. Dacă presupunem că fiinţa implică 
în mod necesar metafizica, atunci există multe alte lucruri care 
există şi care nu sunt nici fiinţă şi nici metafizice şi care nu pot fi 
negate. Spre exemplu, materia şi un trup neînsufleţit sunt realităţi 
care există neutru de existenţă şi de nonexistenţă, cel puţin în 
accepţiunea limbajului convenţional. Cu toate acestea, amândouă 
realităţi au putut într-un anumit fel să treacă de la fiinţă la nefiinţă 
şi invers. În cazul materiei este vorba de creaţia ex-nihilo, proces 
în care, într-un anumit fel, materia la cuvântul lui Dumnezeu 
devine nefiinţă „din” Fiinţa Sa, iar ulterior devine fiinţă umană tot 
la cuvântul lui Dumnezeu, adică din materia ca nefiinţă. Un alt 
exemplu, poate fi un trup neînsufleţit care din fiinţă devine 
nefiinţă şi care, potrivit unor credinţe, într-o zi, prin înviere, va 
deveni din nou o fiinţă schimbată. „Iată, vă spun o taină: nu vom 
adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi  într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la 
cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1Corinteni 15:51-52) 

Desigur că această paradigmă a lui Parmenide urmează să 
fie îmbunătăţită şi uneori chiar negată. La Aristotel, aşa cum 
concluzionează unii cercetători ai scrierilor lui, problema fiinţei 
este abordată destul de diferit. „Întrucât fiinţa formează obiectul 
ştiinţei metafizicii, on beneficiază la Aristotel de o tratare mult mai 
elaborată. Prima distincţie pe care o face este între „fiinţă ca fiind 
(to on he on), care este obiectul metafizicii, şi fiinţele (onta) 
individuale, care formează obiectele celorlalte ştiinţe.”7 Observăm 
că avem, deja, de-a face cu două aspecte ale fiinţei: unul dintre 
aspecte presupune în mod necesar metafizicul, „fiinţa ca fiind” iar 
                                                 
6 Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceşti, p. 202 
7 Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceşti, p. 203 
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celălalt, „fiinţele” nu presupune acest lucru. Desigur că abordarea 
filosofică a fiinţei va cunoaşte o destul de aglomerată dezvoltare, 
dar care, totuşi, se va cristaliza în perioada modernă în două 
orientări mai principale. „De interes mai general sunt două poziţii 
din gândirea contemporană: contrastul existenţialist dintre fiinţă şi 
existenţă şi teza teologică temerară că Dumnezeu e pur şi simplu 
fiinţa ca atare.”8  

În concluzie, cu mai puţin interes pentru o abordare 
exhaustivă a modului cum s-a dezvoltat în filosofie conţinutul 
semantic şi filosofic al termenului fiinţă şi metafizică, dar cu o 
mare atenţie la perspectiva pe care vrem să o oferim prin revenirea 
la aceste concepte, vom încerca să supunem dialecticii şi rigorii 
studiului nostru antiteza, complementaritatea şi chiar identificarea 
a ceea ce presupune fiinţa metafizică şi Dumnezeu-persoană. 
 

1. Fiinţă şi teologie filosofică. Problematica 
 

Fiinţa sau este-le, presupune obiectul, realitatea ce are 
conştienţa de sine, dar de a cărui existenţă, nu în mod necesar, 
suntem conştienţi toţi. Aşadar, exterior nouă, fiinţa ca diferenţiere 
între formele de viaţă, poate surprinde şi altceva decât ceea ce noi 
presupunem, iar ca numitor comun formelor de viaţă nu poate să 
surprindă realităţi care să fie în mod absolut străine de felul nostru 
de a exista sau cel puţin de felul nostru de a gândi posibilităţile de 
existenţă. Pornind de la cei trei radicali ai etimologiei cuvântului, 
propuşi de Martin Heidegger, fiinţă poate presupune, desigur nu la 
modul absolut, trei conţinuturi informaţionale: 1. „Viaţa, ceea ce 
vieţuieşte, ceea ce se situează şi merge şi odihneşte în sine pornind 
de la sine: de-sine-stătător.”, 2. fii în sens imperativ „fii nevasta 
                                                 
8 Antony Flew, Dicţionar de filosofie şi logică, p. 129 
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mea”, dar şi posesiv şi 3. în ultimul rând „a locui, a zăbovi, a 
rămâne”.9 În acest caz existenţa vie (depăşim aspectul de 
pleonasm) presupune viaţa în sens existenţial, viaţa în sens 
complementar dialogic şi viaţa în sens perpetuu, zăboveşte. Din 
acest motiv filosofie nu există în afara fiinţei pentru că fiinţa 
presupune cugetare iar cugetarea este filosofie. Şi, deşi poate să fie 
deranjant, noi nu ne putem detaşa de fiinţă şi de filosofie în aşa fel 
încât să formăm o a treia categorie care să se ocupe de cele două 
amintite. Această dedublare o putem face, cel mult, la nivelul 
discursului, presupunând sau mai corect dând minţii noastre 
nuanţa unei entităţi superioare atât fiinţei cât şi filosofiei. 

Dat fiind faptul că această revendicare este destul de 
subiectivă vom accepta că problematica studiului cu privire la 
fiinţă şi filosofie nu este una exterioară ci are mai întâi valenţe 
interioare prin intermediul cărora anticipăm şi existenţa celor 
exterioare ca mod de săvârşire reciprocă a căutării şi al dialogului. 

Pornind de la această paradigmă ne vom ocupa în cele ce 
urmează de fiinţă ca mediu al filosofiei,  de fiinţă ca filosofie 
teologică şi de teologia fiinţei.  
 
 

Fiinţa ca mediu al filosofiei 
Fiinţa ca realitate ce depăşeşte existenţa sub formă vegetală 

sau vegetativă presupune a fi un mediu al filosofiei în contextul 
celor două mari forme de realitate a existenţei: cea pe bază de 
instincte sau animală şi cea pe bază de instincte şi gândire sau 
umană. În primul caz, am putea spune că au şi animalele o 
filosofie a lor. Desigur, aceasta nu este cea a discursului, a 
frământării, a preocupări despre lucrurile profunde ale vieţii, ci 
este o filosofie a luptei, poate conştientă sau poate nu, pentru 
                                                 
9 Martin Heidegger, Introducere în metafizică, pp. 99-101 
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existenţă. Trecerea de la gestul ca instinct la gestul gândit pe care 
Motru îl surprinde ca fiind un pas spre inferioritate, de la care 
urmează dezvoltarea noastră ar trebui privit în acest context din 
punt de vedere critic. Manifestarea instinctuală a omului nu ţine de 
reminiscenţe de pe vremea când era animal ci ţine de actul creator 
prin care el a fost făcut deopotrivă şi instinctual şi gânditor. Într-o 
sinteză a gândirii Părinţilor Bisericeşti pe care o face Panayotis 
Nellas, cu privire la această problemă el consemnează următoarele: 
„Participând la căutarea comună a umanităţii, de găsire a naturii 
sensului celor ce sunt, ei au acceptat că omul este un ‚animal 
raţional’ sau ‚politic’ (zoon logikon e politikon) şi n-au pus la 
îndoială faptul că el este ‚ceea ce mănâncă’ ori ‚ceea ce produce’ 
sau ‚ceea ce simte’, dar au adăugat că adevărata lui Măreţie nu se 
găseşte în aceste lucruri, ci în aceea că îi este dată ‚porunca să se 
facă dumnezeu’. Au realizat faptul că omul îşi realizează existenţa 
în măsura în care se înalţă la Dumnezeu şi se uneşte cu El.”10 
Această dimensiune a poruncii trebuie să o privim nu în sensul de 
îmbunătăţire, ci în sensul de noutate. Diferit animalului, există 
ceva nou, omul. Fiinţa care îşi justifică real calitatea de mediu al 
filosofiei, de gazdă a tot ceea ce este superior balastului existenţial, 
este aceea ce are instincte noi, nu reminiscenţe animalice şi are 
gândire, adică omul. 

Revenind la problema existenţei, trebuie să menţionăm 
faptul că rădăcina radicală a filosofiei, paradigma ei, este lupta 
pentru existenţă. Această luptă rezultă din calitatea metafizică pe 
care o au atât instinctele cât şi planul inefabil, spiritual al omului. 
Planul inferior instinctual, cel trupesc sau animalic, nu-şi negociază 
legile ci şi le declară. Din acest motiv avem de-a face, la acest 
nivel, cu o filosofie declarată. Ea nu este în detrimentul filosofiei 
create sau al filosofiei ca domeniu în care fiinţa îşi găseşte şi 
                                                 
10 Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit, p. 59. 
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regăseşte noi dimensiuni, ci ea este distincţia materială sau fizică ce 
ne ajută să observăm dimensiunea neperceptibilă a metafizicului. 
Problematica fiinţei şi a filosofiei va fi astfel aducerea la timpul 
prezent a virtualului, a calităţii de om, calitate care nu mai este 
exprimată în ceea ce suntem ci în ceea ce putem fi. „Numesc, însă 
om pe cel ce a ajuns departe de umanitate şi a înaintat spre 
Dumnezeu Însuşi.”11  

Acest putem fi este fiinţa. Problematica se datorează 
distincţiei pe care o facem adesea cu privire la realităţile ce pot fi 
identificate cu aceasta. În acest context există poziţii prin care 
orice obiect perceput senzorial nu pot fi fiinţă. „Distincţia se 
bazează pe statutul ontologic al obiectelor percepţiei senzoriale 
care, fiind excluse din tărâmul fiinţei adevărate (on), nu pot fi 
obiectele adevăratei cunoaşteri.”12 Dacă această afirmaţie este 
adevărată, atunci rezultă în mod necesar că nu există decât fiinţă 
metafizică şi ne-fiinţă. Aşadar, noi oamenii ori suntem metafizici, 
ori suntem obiecte, ori nu existăm. Dat fiind faptul că suntem mai 
mult decât obiecte şi dat fiind faptul că vorbind despre noi şi 
cugetăm despre noi, presupune că şi existăm, implică într-un 
anumit fel cel puţin faptul că suntem şi metafizici sau că suntem 
metafizici. 

În concluzie, studiul nostru va neglija, de această dată, 
problema filosofiei animalelor în favoarea dublei dimensiuni pe 
care o are omul: dimensiunea instinctelor, cu filosofia instinctelor, 
şi dimensiunea spirituală sau inefabilă, cu filosofia inefabilă, 
propunând o metafizică atât a fiinţei care poate fi percepută în 
mod senzorial cât şi o metafizică a Fiinţei care, deocamdată, nu 
poate fi percepută în mod senzorial. 

 
                                                 
11 Ibidem 
12 Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceşti, p. 67 
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Fiinţa ca filosofie teologică  
Este destul de greu şi de confuz să încercăm o reprezentare 

metafizică a filosofiei teologice şi una nemetafizică a acestea. 
Totuşi, dacă ar trebui să ţinem cont de o însemnată parte a 
filosofiei, chiar dacă aceasta este contestată, trebuie să ţinem cont 
şi de filosofia materialist-dialectică. Nu cred că este locul şi nici nu 
ne propunem acum să stabilim clar dacă această filosofie este 
nemetafizică, dar cel puţin la nivelul pretenţiei, filosofii materialişti 
au subliniat continuu ideea că ei se delimitează şi se detaşează de 
filosofia metafizică, ei nu acceptă o fizică idealistă. „Hartmann 
simte, pe bună dreptate, că idealismul noii fizici nu e decât doar o 
modă, şi nu un reviriment filosofic serios împotriva 
materialismului ştiinţelor naturii, şi el le explică, în consecinţă, pe 
bună dreptate fizicienilor că, în vederea transformării acestei 
‚mode’ într-un idealism filosofic consecvent şi închegat, trebuie 
transformată în mod radical doctrina realităţii obiective a timpului, 
spaţiului, cauzalităţii şi legilor naturii.”13 În această tensiune cu 
privire la obiectul filosofiei care poate fi deopotrivă fizic sau 
metafizic, fiinţa nu are loc. De fapt, filosofia prin sine este 
superioară amândoura orientări şi se ridică deasupra fizicului şi 
nefizicului, deasupra existenţei şi non-existenţei, deasupra 
obiectivului şi subiectivului, deasupra materialismului şi 
idealismului, deoarece filosofia nu dezvoltă concepte despre 
lucrurile care se văd şi nici despre cele care nu se văd, ci filosofia 
veritabilă se preocupă de realităţile presupuse că se văd în cele 
văzute şi de realităţile presupuse că nu se văd în cele 
nevăzute. Aşadar, fiinţa fiind o realitate superioară celor văzute şi 
celor nevăzute trebuie să fie în sine o filosofie teologică 
metafizică. 

                                                 
13 Vladimir I. Lenin, Materialism şi empiriocriticism, p. 323 
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Când vorbim despre fiinţă, vorbim despre existenţă în 
sensul unui suprareal. Fiinţa este independentă de abordarea în 
raport cu altceva. „Noi nu înţelegem fiinţa prin raport cu ‚tu eşti’, 
‚voi sunteţi’, ‚eu sunt’ sau ‚ei ar fi’, care, toate deopotrivă şi în 
aceeaşi măsură, reprezintă ca şi ‚este’ flexiuni verbale ale ‚firii’. 
‚Firea’ (fiinţa) ne apare ca infinitiv al lui ‚este’. Şi invers, aproape 
fără să vrem, ca şi cum altminteri n-ar fi cu putinţă, lămurim 
infinitivul ‚a fi’ pornind de la ‚este’.”14 Aşadar fiinţa este este-le, o 
materializare a iubirii de înţelepciune sau o subiectivare a 
materialităţii în care îşi găseşte rostul iubirea de înţelepciune. Ea se 
presupune în sine ca filosofie şi ca răspuns la întrebările filosofiei. 
Dacă am avea pârghii pentru a surprinde deschis şi complet fiinţa, 
filosofia ar avea un rol numai declarativ nu şi unul intuitiv, al 
căutării, al dezvoltării elementelor necunoscute din marele 
necunoscut. 

Din acest motiv vom accepta valenţele filosofice ale fiinţei 
ca prime demersuri în cunoaşterea ei. Filosofia devine astfel, 
poate, singurul numitor comun al fiinţei. La un alt nivel, şi 
bineînţeles nu într-un sens ortodoxist, dar cel puţin provocator, 
Nae Ionescu surprinde un fel de co-egalitate în procesul 
cunoaşterii în care este aşezată faţă în faţă Fiinţa cu fiinţa. El 
afirmă că: „Putinţa noastră de a încercui pe Dumnezeu şi de a-l 
determina nu ne stă la îndemână decât în domeniul în care există 
un fel de reciprocitate de deschidere a celor doi termeni ai 
procesului. Omul şi Dumnezeu faţă în faţă pot să ajungă la un fel 
de înţelegere, de pătrundere reciprocă, nu numai în cazul în care şi 
omul este deschis lui Dumnezeu, dar şi Dumnezeu se deschide 
omului.”15 Fără a fi speculativi, putem vorbi în acest caz despre 
dimensiunea metafizică a Fiinţei şi a fiinţei. Conjugarea acestora 
                                                 
14 Martin Heidegger, Introducere în metafizică, p. 127 
15 Nae Ionescu, Curs de metafizică, p. 41 
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prin reciprocitate nu atentează cu nimic la valenţele celei dintâi şi 
la valenţele celei de a doua. Şi dacă respectăm consecvenţa 
discursului vom constata că filosofia, în sensul în care am amintit 
mai sus, presupune numitorul comun al fiinţei. În acest caz şi ceea 
ce vedem în ceea ce se vede cât şi ceea ce vedem în ceea ce nu se 
vede, ceea ce nu vedem în ceea ce se vede cât şi ceea ce nu vedem 
în ceea ce nu se vede reprezintă concret şi autentic calitatea 
metafizică pe care acestea o au. 

Aşadar, fiinţa, înainte de a fi suspectată de dependenţa ei 
de terminologie sau de calitatea ei de veşnicitate sau de 
perisabilitate, ea trebuie abordată ca o filosofie metafizică. Ea este 
singura care poartă în sine trei dimensiuni ale reciprocităţii, 
singurele în care îşi găseşte complexitatea filosofică şi 
transcendent-filosofică. Prima stare de reciprocitate metafizică 
este în cugetarea fiinţei. Omul cugetă în sine şi cu sine, o stare real 
metafizică. A doua stare constă în faptul că acest lucru se petrece 
la alte dimensiuni şi în raport încă o dată întreit la nivelul Fiinţei. 
Aici Tatăl cugetă în Sine şi cu Sine, Fiul cugetă în Sine şi cu Sine şi 
Duhul Sfânt cugetă în Sine şi cu Sine, şi, bineînţeles, Dumnezeu 
triunitar cugetă în Sine şi cu Sine. Şi, a treia dimensiune a 
reciprocităţii metafizice este că Fiinţa şi fiinţa cugetă în S-sine şi cu 
S-sine. Acesta fiind „…procesul de cunoaştere, în care activ nu 
este numai acela care cunoaşte, ci şi obiectul care este în faţa 
cunoaşterii noastre.”16

În acest caz fiinţa se exprimă în sine şi filosofic şi 
metafizic. Din acest motiv, noi nu impunem în mod artificial 
elemente exterioare ei pentru a o decodifica într-un anumit fel, ci 
încercăm să determinăm inteligibil fizicul şi nefizicul care o 
caracterizează şi cu ajutorul cărora ne convingem de calitatea ei 

                                                 
16 Nae Ionescu, Curs de metafizică, p. 41 



Iacob Coman 44 

 

metafizică în jurul căreia se conjugă toate elementele de acces şi de 
neacces. 
 

Teologia  fiinţei 
Desigur, când vorbim despre fiinţă şi filosofie, Fiinţă şi 

teologie, problematica poate fi surprinsă şi în filosofia fiinţei, şi în 
teologia fiinţei. Probabil nu atât de mult în ceea ce priveşte felul 
cum filosofează  fiinţa, cât în faptul că ea are o filosofie despre 
lume şi viaţă, despre existenţă, şi această filosofie este expresia 
existenţei în sine a acesteia. Filosofia despre lume şi viaţă a fiinţei 
este de fapt filosofia eternităţii şi a eternizării. Raportându-ne la 
Fiinţă, eternitatea şi eternizarea îi aparţin şi noi suntem de acord 
cu acest lucru chiar dacă perspectivele felului de a fi nu le putem 
într-u totul percepe şi explica. Jacques Benigne Bossuet ajunge la 
această concluzie printr-o succesiune de întrebări care fac apel la 
cele mai elementare sisteme de raţiune şi judecată şi pe care de 
cele mai multe ori nu dorim să luăm notă de ele. „Spune suflete al 
meu, afirmă el, cum înţelegi tu neantul , dacă nu prin fiinţă? Cum 
înţelegi tu lipsa, dacă aceasta nu este prin forma din care ea 
lipseşte? Cum înţelegi tu imperfecţiunea, dacă nu prin perfecţiunea 
din care decade?”17 Şi, am putea continua această succesiune cu 
privire la vremelnicie, la moarte, etc. Noi le înţelegem pe acestea 
datorită, cel puţin, a ideii de veşnicie care este în noi(„Orice lucru El 
îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, 
măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe 
care a făcut-o Dumnezeu.” Eclesiastul 3:11) şi datorită veşniciei în 
sine, care este Dumnezeu. „Eu sunt Cel ce sunt. Cel ce mă trimite 
la voi”. Astfel se defineşte Dumnezeu pe Sine. Aceasta vrea să 
spună că Dumnezeu este Cel în Care ne-fiinţa nu are loc deloc, 

                                                 
17 Jacques Benigne Bossuet, Opere II Tratate filosofice, p. 52 
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Care în consecinţă este întotdeauna, şi întotdeauna acelaşi; în 
consecinţă neschimbător, în consecinţă etern…”18(sublinierea 
ne aparţine) Filosofia Fiinţei despre lume şi viaţă este că tot ceea 
ce trebuie să existe, trebuie să fie etern iar ceea ce nu poate fi etern 
nu trebuie să existe. 

Această realitate se deduce cu uşurinţă atunci când ne 
interesează aspectul real al metafizicii. Demersul filosofic spre 
orice problemă de metafizică este şi trebuie să fie izvorât din 
Fiinţă şi fiinţă. „Nici un demers care merită să fie numit filosofie 
nu poate ocoli realitatea că lucrurile există şi că ele există în forma 
şi complexitatea lor prezentă. Aşadar aceasta înţeleg eu prin 
problema metafizicii – existenţa Fiinţei.”19 Filosofia fiinţei este 
existenţa ei şi existenţa ei este o existenţă metafizică. Merită să 
apreciem că noi fiinţele umane suntem şi fizice şi metafizice, dar 
este corect să afirmăm că virtual, adică statutul idealizat la care 
sperăm să ajungem, care presupune o existenţă trupească şi 
spirituală, deopotrivă, este doar unul metafizic. Desigur această 
concesie o facem nu datorită faptului că acum fiinţa umană nu 
este metafizică, ci datorită faptului că, aşa cum precizam mai sus, 
tot ceea ce nu poate fi etern nu trebuie să existe. Acum, fiinţa 
umană, datorită păcatului, este în drum spre moarte, adică spre 
nefiinţă. Biblia subliniază faptul că după înviere în trupurile slăvite 
(reţinem: trupuri, adică materie) atunci când restaurarea omenităţii 
cunoaşte desăvârşirea existenţa noastră nu mai poate degenera 
spre nefiinţă sau spre nemetafizic. 

Datorită acestui fapt suntem constrânşi să presupunem, în 
cadrul filosofiei fiinţei, şi o prefacere a metafizicii. Mai concret 
fiind, trebuie să precizăm că dimensiunea metafizică a fiinţei 
trebuie să cunoască o schimbare radicală prin care nimic din ceea 
                                                 
18 Jacques Benigne Bossuet, Opere II Tratate filosofice, p. 53 
19 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 301 
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cei aparţine nu mai poate fi amendat de eternitate. În limbaj 
filosofic, dacă ar fi să-l cităm pe Motru, este vorba de o integrare a 
fiinţei noastre în personalismul energetic universal, în limbaj 
panteistic ar fi vorba de o reîntoarcere în nirvana, iar dacă ar fi să 
folosim un termen creştin ar fi vorba de pocăinţă. Desigur, aceste 
trei forme de exprimare nu ilustrează aceeaşi realitate, dar 
reprezintă ca idee, aceeaşi tendinţă spre o modificare existenţială 
în care metafizicul, ce reprezintă numitorul comun al Fiinţei şi al 
fiinţei îşi confirmă statutul de eternizat, străin de orice realitate 
care nu poate fi eternă. 

În concluzie teologia filosofică a fiinţei presupune 
acceptarea faptului că fiinţa este filosofică. Necurajul de a face 
această afirmaţie nu este un beneficiu adus creştinismului şi nici 
ştiinţei. „…Numai fiinţa poate fi gândită şi numită.”20 şi acest 
lucru se datorează faptului că numai ea gândeşte şi numeşte. Când 
abordăm la modul absolut filosofia fiinţei, presupunem în mod 
implicit Fiinţa Divină, mai concret Dumnezeul regăsit în scrierile 
ebraice şi creştine, dar acest tip de filosofie a fiinţei nu exclude 
fiinţa umană ci o agreează şi o implică atât ca reprezentare de la 
care se pleacă spre Model cât şi ca reprezentare în care se poate 
observa decăderea de la Model. Expresia genezei „Să facem om 
după chipul nostru şi asemănarea noastră”(Geneza 1,26) precum 
şi expresia „până te vei întoarce în pământ căci din el ai fost luat” 
sugerează explicit „naşterea” în apropiere de Model şi decăderea 
de la Model.  

Filosofia teologică fiinţei regăseşte realitatea metafizicităţii 
în calitatea de persoană şi se detaşează de speculaţie pentru că 
impune lucruri existente care nu au nevoie să fie validate ci 
explicate şi înţelese. Desigur, forţa acesteia constă în faptul că deşi 
uneori nu le poate explica şi nici nu poate să facă înţelese aceste 
                                                 
20 Idem, p. 68 
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lucruri, ea le declară pur şi simplu. Autoritatea acestei declaraţii 
rezidă din faptul că ele există şi nu le poate contesta nimeni. 
 

2.Fiinţă şi/sau persoană 
 

Dimensiunea filosofică a fiinţei complică situaţia atunci 
când punem în discuţie problema persoanei. De fapt problema 
persoanei la acest nivel va împărţi sistemele teologice şi filosofice 
în două mari orientări: o orientare spre o fiinţă abstractă sau 
impersonală şi o orientare spre o fiinţă concretă sau personală. 

În orientarea abstractă vom avea de-a face cu o fiinţă ce 
este victimă universalismului. Acest universalism necomportând 
înţelesul de omniprezent ci negându-l pe acesta. Ea va fi atât de 
universală şi regăsită în toate lucrurile, încât va fi greu sau mai 
degrabă imposibil să fie concretizată în entitate. Maxima cu privire 
la stabilitatea naturii, cu privire la echilibrul rezultat din nişte legi 
ce s-au stabilizat între timp confirmă parcă fără egal această 
neconcreteţe a fiinţei. „Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, 
totul se transformă.” Găsim în ea propunerea unui impersonalism 
fără egal. Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă în raport cu ce? 
Punem această întrebare deoarece la nivelul fiinţei umane 
personale au loc pierderi şi au loc câştiguri. Aşadar această maximă 
poate fi raportată doar la impersonalitate. Acest mod de gândire, 
uşor superior, este regăsit şi în unele religii. Spunem uşor superior, 
deoarece orice religie, indiferent cât de neştiinţifică şi de 
neraţională ar fi, cultivă dimensiunea spirituală umană şi astfel se 
declară doritoare de eternizare reală, în raport cu ateismul la care 
acest lucru nu este posibil.  

Vorbind despre orientarea concretă, adică despre aceea 
unde fiinţa se doreşte sau se presupune a fi personală, lucrurile se 
schimbă. Cel mai semnificativ motiv pe care îl presupune 
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neagreabilitatea acestei orientări, se datorează faptului că proba 
unui răspuns personal de cele mai multe ori lipseşte. În variantele 
nonpersonale ale fiinţei sau ale divinităţii, a realităţii ce ar putea sta 
în spatele a tot ceea ce există, gânditorii se simt confortabili 
deoarece nu se întâlnesc niciodată cu dezamăgirea. Nonpersonalul 
nu intră în dialog cu nimeni. Aşadar fiinţa nonpersonală este 
nefiinţă. Când acest lucru îl ridicăm în dreptul Fiinţei absolute 
lucrurile devin şi mai sensibile. „Pentru Platon, la fel ca pentru 
Parmenide, nefiinţa absolută este un non sens.”21

În cele ce urmează ne vom ocupa de relaţia dintre fiinţă şi 
persoană în contextul Dumnezeului personal şi al metafizicului.  
 

Id-entitatea 
Fără a fi radicali este destul de greu să ne imaginăm o fiinţă 

fără identitate şi cu atât mai mult dacă am vorbi despre Fiinţa 
absolută. Ignorând pentru moment prefixul id care dă cuvântului 
încărcătura semantică ce-o recunoaştem într-un mod 
convenţional, entitatea presupune un conţinut de sine stătător. În 
raport cu fiinţa sau cu omul ca fiinţă, entitatea presupune fiinţa cu 
un conţinut de sine stătător în sensul conştienţei. Este vorba de un 
cineva nu de un ceva. Entitate în acest raport presupune să poţi 
percepe realitatea din jurul tău, să poţi intra în dialog cu ea şi să fi 
conştient de toate aceste lucruri. Fiinţa metafizică presupune cu 
necesitate atât persoana cât şi entitatea. Lucrul acesta rezultă cu 
uşurinţă din unele sisteme importante de gândire umană, unde 
foarte rar au existat rotunjiri ale impersonalităţii şi ale neentităţii ca 
fiind cauzalităţi ale realităţii personale sau ca fiind finitudini ale 
realităţii personale.  

                                                 
21 Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceşti, p. 202-203 
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În acest context putem observa atât în gândirea mitologică 
cât şi cea filosofică şi teologică faptul că identitatea se păstrează 
chiar şi în celelalte forme, închipuite, de existenţă de după moarte. 
„Nicăieri în eposul grecesc nu găsim ideea că eroul mort a fost 
dezbrăcat de identitatea sa cu fiinţa sa temporală anterioară. 
Posibilitatea de a-ţi pierde personalitatea prin moarte, disoluţie 
lentă, topire şi stingere finală a individualităţii istorice era ceva ce 
grecii din vremea lui Homer nu luau în considerare.”22 Aşadar 
entitatea cuiva transcende lumea perisabilă postându-se în lumea 
iluzorie sau în lumea transcendentă.  

Adăugând prefixul id problema devine mai completă 
deoarece acest conţinut de sine stătător care la nivelul fiinţei 
devine cunoscător de sine şi conştient de sine primeşte o 
particularitate inconfundabilă care nu numai că justifică ideea de 
persoană dar o şi impune. Identitate presupune un identic cu sine, 
cu un singur sine, deci, nerepetabil. Prin urmare în spatele întregii 
existenţe trebuie să stea o realitate, mai mult sau mai puţin 
explicată sau explicabilă, ce are calitatea de fiinţă personală şi este 
identică cu sine, doar cu sinele său. Iar o asemenea realitate nu o 
putem justifica cu nici un aspect al impersonalităţii sau al 
generalităţii deoarece în acest caz existenţa noastră ar fi real o 
iluzie. Şi, în acest caz rămâne întrebarea: Iluzia cui? Deci tot 
trebuie să existe un cineva! „…Nimeni nu a reuşit până acum să 
descopere o modalitate de obţinere a personalităţii din surse 
nonpersonale. Prin urmare, creştinismul biblic are o explicaţie 
adecvată şi rezonabilă pentru sursa şi sensul personalităţii umane. 
Sursa ei este suficientă – Dumnezeul personal din ordinea înaltă a 
trinităţii. Fără o astfel de sursă, oamenilor nu le rămâne altă 
posibilitate decât ca personalitatea să derive din impersonal (plus 

                                                 
22 Heinrich Zimmer, Filozofiile Indiei, p. 163 
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timp, plus şansă).”23 Din acest motiv fiinţa personală nu o intuim 
şi nici nu o presupunem ci o identificăm. Problema teologiei 
filosofice şi a metafizicii va fi deci nu la nivelul existenţei, a fiinţei 
personale, ci la identificarea acestea. Iar problema identificării nu 
va fi în mod întreg la metodologia de care se face uz pentru a fi 
identificată, ci dacă aceasta, fiinţa, va fi de acord să se lase 
identificată pe căile pe care noi dorim. 

Problema devine abandonabilă atunci când ne referim la 
filosofiile ce ignoră identitatea şi în consecinţă persoana. „Filosofia 
indiană, pe de altă parte, insistă asupra diferenţei, accentuând 
deosebirea dintre actor şi rol. Ea subliniază necontenit contrastul 
dintre existenţa etalată a individului şi fiinţa reală…”24 Aici avem 
de-a face cu o dedublare în perspectivă, care impune nu numai 
impersonalitatea din care derivăm şi cea în care vom ajunge, ci 
contestă felul real în care existăm. Această perspectivă vrea să ne 
convingă că noi nu suntem ceea ce ştim că suntem, că noi nu ştim 
ceea ce socotim că ştim şi că noi nu existăm în felul în care avem 
conştienţa existenţei de sine. Urmează, deci, pentru cei care pot şi 
vor să afle că nu există, că sunt doar nişte măşti. 

Acest sistem de gândire ne ia dreptul la fericirea prezentă şi 
în mod implicit la cea viitoare. Fiinţa gândită în acest mod nu 
poate justifica nici bucuriile şi nici tristeţile pe care, chiar ca măşti, 
le trăim. 

În concluzie, fiinţa metafizică se impune ca o entitate ce se 
conţine inteligibil şi personal şi este identică doar cu sinele său. 
Desigur, nici fiinţa fizică, dacă ne putem exprima astfel, nu se 
poate comporta altfel. 
 
 
                                                 
23 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 118 
24 Heinrich Zimmer, Filozofiile Indiei, p. 165 
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Impersonalitate şi fiinţă sau nemetafizica 
A doua problemă pe care o abordăm în vederea unei 

perspective mai sugestive a problemei fiinţei metafizicii şi 
persoanei, este derivată din cea menţionată mai sus şi o numim 
impersonalitate şi fiinţă sau nemetafizica.  

Datorită faptului că indiferent de orientarea filosofică sau 
religioasă despre lume şi viaţă recunoaştem că ceva se întâmplă, 
trebuie să admitem în această ecuaţie şi pe cineva-ul. Cineva-ul, 
altcineva decât noi oamenii. Dacă nu ne-am permite să afirmăm că 
ceva-ul nu poate preceda cineva-ul, prin aceasta excluzând irevocabil 
orice formă de evoluţionism, totuşi ne putem permite să afirmăm 
că a vorbi despre fiinţă ca având calitatea de impersonalitate, 
presupune să afirmăm că nu există metafizică. Desigur, la urma 
urmei şi acest lucru putem să-l susţinem, dar toate se opresc atunci 
când vârful de lance al acestor sisteme de gândire revendică şi 
dreptul de a ne lua nouă existenţa, de altfel puţină. Aici ne 
opunem, suntem nemulţumiţi şi ridicăm întrebări provocatoare. 
Rezultă că fiinţa se ridică deasupra tuturor celorlalte forme de 
existenţă, şi pentru că acestea nu s-au manifestat negativ atunci 
când urmau să se transforme în noi, rezultă că nu a fost o astfel de 
transformare, ci personalitatea a precedat impersonalitatea, Fiinţa 
a precedat realităţile care pot fi nefiinţe sau fiinţele care pot ajunge 
nefiinţe şi metafizica a precedat fizica.  

Deşi cu un sens negativ, sau contestatar, Heinrich Zimmer 
evidenţiază complexitatea paradigmei de mai sus în următoarele 
cuvinte: „Pentru spiritul occidental, personalitatea este eternă. Ea 
e indestructibilă, nu poate fi dizolvată. Aceasta este ideea 
fundamentală cuprinsă în învăţătura creştină despre resurecţia 
trupului, resurecţia însemnând recâştigarea personalităţii noastre 
îndrăgite sub o formă purificată, demnă să se înfăţişeze măreţiei 
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Atotputernicului.”25 Nu vom dezbate aici problema nemuriri, a 
variantelor în care oamenii propun nemurirea, dar nu putem să 
excludem existenţa ei. Şi cei care au „curajul” să nege existenţa lui 
Dumnezeu construiesc imagini „trecătoare” ale nemuririi tocmai 
pentru că nu pot depăşii acest „tabu” existenţial care intrinsec îl 
avem în noi. Într-adevăr, Persoana este eternă şi eternă este şi 
Fiinţa, pentru că fiinţă şi persoană nu sunt două entităţi ci sunt 
Identitatea, realitatea care se identifică cu sine, cu singurul Său 
Sine, unul şi întreit. Altfel spus, Fiinţa absolută şi Persoana 
absolută se regăsesc în sens absolut şi definitoriu ca Dumnezeu. 

Realitatea care ne conduce spre o altă concluzie nu poate fi 
ignorată. Acest lucru se datorează nu neapărat faptului că ar putea, 
în mod autentic, să existe şi o altă variantă, cât atenţiei sporite pe 
care trebuie să o acordăm distorsiunii pe care aceste modele de 
gândire le atribuie persoanei. „Personalitatea îi ţinea pe toţi în 
ghearele ei – pe sfinţii glorificaţi în cer, ca şi pe sălăşluitorii, 
torturaţi şi copleşiţi de suferinţă, ai infernului; căci personalitatea, 
potrivit creştinilor medievali, nu urma să fie pierdută în moarte 
sau eliminată prin experienţele de după moarte. Viaţa de dincolo 
de mormânt avea să fie mai degrabă o a doua manifestare şi 
experienţă a însăşi esenţei personalităţii, numai că realizată la o 
scară mai mare şi într-un mod mai liber şi cu o desfăşurare mai 
frapantă a naturii şi implicaţiilor şi viciilor.”26 Orice fiinţă umană 
îşi are formele ei de plăcere şi bucurie pe care şi le-ar dorii eterne. 
Plecând de la această premisă, care este imposibil de contestat, 
pare nu numai neplauzibil, dar chiar lipsit de sens să afirmăm că 
ideea de persoană sau realitatea personală este o perspectivă 
feroce care încătuşează atât pe cei buni cât şi pe cei răi. Admitem 
ideea că unii dintre cei ce s-au străduit să explice această problemă 
                                                 
25 Heinrich Zimmer, Filozofiile Indiei, p. 164 
26 Idem, p. 163 
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au avut lipsuri sau poate chiar în mod voit au dat o notă fisurată 
acestei probleme, dar neadmiţând că subiectul în discuţie este mai 
presus de acest tip de abordare ajungem la forme splendide de 
nihilism pe care îl declarăm fără ezitare minciună doar prin simplu 
fapt că tuturor ne este drag să trăim. 

În concluzie fiinţă impersonală sau persoană în afara fiinţei 
este un echivalent al a fi fără identitate. Desigur această formulare 
este în sine un nonsens deoarece nu poate exista a fi fără a avea o 
identitate, iar identitate presupune conştienţa de a fi identic cu 
sinele care îţi aparţine iar această identificare presupune un plan 
superior lumii fizice. Din acest motiv, fiinţa presupune deopotrivă 
metafizica, persoana şi identitatea. Migrarea spre impersonalism 
spre nefiinţă, într-un cuvânt spre nemetafizică este un subiect 
apetisant. În uşoare forme de nihilism şi nonconformism, de 
modernism ieftin şi de filosofii ale curiozităţii, aceasta dezvoltă 
discursuri filosofice şi logice ilustre, dar în faţa manifestării ei 
practice care ne cere o dezintegrare existenţială fiecare dintre noi o 
abandonăm fără ezitare şi o socotim chiar ridicolă; excepţie fac cei 
ce se sinucid. 
 

Fiinţă şi metafizică sub autoritatea Revelaţiei 
Metafizic în sensul strict este realitatea de dincolo de fizic 

dar într-un sens mai amplu ea depăşeşte acest statut. Mişcarea 
fizică şi realitatea fizică a fiinţei este precedată de ceva superior 
fizicului, adică metafizicul. În acest caz fizic este realitatea care 
poate deveni conştientă de sine numai în mediul metafizic şi 
determinat de acesta. De fapt, avem nevoie, cum anticipam într-
un anume fel mai sus, să afirmăm că metafizic nu este neapărat o 
replică la fizic, ci este o formă de existenţă, cel puţin, superioară 
celei fizice şi celei nefizice, exact aşa cum metafizica este 
superioară celorlalte ştiinţe fie ele concrete sau umaniste. 
„Metafizica ridică deasupra cunoştinţelor speciale o cunoştinţă 
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unitară superioară, în lăuntrul căreia adevărurile vechi apar într-o 
altă lumină. Cine a întrezărit această unitate a devenit metafizician, 
şi pentru totdeauna.”27  

Dacă ar fi să ne slujim de un exemplu, cel mai concludent 
ar fi cazul Domnului Iisus Hristos după înviere. Avea un trup care 
putea fi văzut şi pipăit dar care în acelaşi timp putea străbate 
materia fără a întâmpina rigoarea legii potrivit căreia două corpuri 
nu pot sta în acelaşi timp în acelaşi loc. („După opt zile, ucenicii lui 
Iisus erau iarăşi în casă, şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile 
încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc şi le-a zis: "Pace vouă!" Apoi a zis lui 
Toma: "Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi 
pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Ioan 20:26-27) 
Aşadar fiinţa metafizică este o formă de existenţă personală 
superioară fizicului şi nefizicului şi de care nu este străină în mod 
complet forma noastră de existenţă, deoarece într-un anume fel şi 
fiinţa umană este superioară acestora. Desigur, o mare parte din 
metafizică nu presupune obligativitatea acestui fel de gândire. 
„…Realitatea ultimă are în metafizică un caracter preponderent 
impersonal.[…] În metafizică avem de-a face cu o problematică 
deosebită. Dumnezeu, în metafizică, poate să nu se numească 
Dumnezeu; este absolut indiferent, pentru problematica 
metafizicii, dacă această fiinţă are caracterul Divinităţii sau 
nu…”28 Acest lucru ne obligă să apreciem doar latura personalistă 
a metafizicii şi să ne detaşăm de o parte însemnată a acesteia sau 
să afirmăm că metafizică în sensul autentic al preocupării este 
numai cea personalistă. Nu în ultimul rând în baza conţinutului 
semantic al termenului suntem îndreptăţiţi să redefinim metafizica. 

Preocupat de evidenţierea calităţilor metafizicii, C. 
Rădulescu Motru va da următoarea definiţie acesteia: Metafizica 
                                                 
27 Constantin Rădulescu - Motru, Elemente de metafizică, p. 11 
28 Dumitru Popescu, Hristos Biserică Societate, p. 117 
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este ştiinţa care are ca scop de a ne da cunoştinţa cea mai 
completă şi cea mai puţin relativă despre lume.”29 Pornind de la 
această definiţie vom face uz de un raţionament la limita 
simplismului. Metafizica, nu aparţine unei alte ştiinţe pentru a 
realiza acest lucru, ea nu aparţine unui ceva. Ea, pentru a face 
demersuri în acest sens, aparţine unui cineva şi acest cineva rezultă 
cu necesitate că este fiinţa. „Omul în condiţia sa de făptură, nu 
este doar o natură creată – el este o existenţă personală.”30 Deci 
metafizica şi ca ştiinţă şi ca realitate aparţine şi discursului 
persoanei şi persoanei în mod intrinsec.  

În consecinţă, orice demers spre cunoaştere conştientă, 
cunoaştere care include instinctualul, dar care în acelaşi timp îl 
depăşeşte, este făcut de către fiinţa personală omul, care este în 
acelaşi timp şi metafizic, deoarece setea sau dorinţa de cunoaştere 
este determinată de nişte prezenţe interioare metafizice. În această 
logică îşi găseşte explicaţia şi faptul că fiinţa personală şi 
metafizică, dar „îngrădită”, omul este precedată sau devansată în 
sensul existenţial de Fiinţa personală şi metafizică „neîngrădită”, 
Dumnezeu. Este vorba despre diferenţa dintre absolut şi perisabil, 
dar al căror numitor comun este într-un anumit sens metafizicul. 
În acest caz atitudinea metafizică nu va „ajunge în mod fatal” doar 
„la cunoaştere”31, adică la fiinţa metafizică, ci va ajunge la Fiinţa 
personală şi metafizică. 

 
 
 
 

                                                 
29 Constantin Rădulescu - Motru, Elemente de metafizică, p. 11 
30 Olivier Clement, Întrebări asupra omului, p. 34 
31 Dumitru Popescu, Hristos Biserică Societate, p. 117 
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3. Dumnezeu şi fiinţa  
 

Sperăm ca în cele pe care le-am dezbătut mai sus să fii 
reuşit, cât de cât, să creăm un context logico-filosofic care să ne 
permită această ultimă dezvoltare şi concluzie a temei pe care o 
avem în studiu. Pentru a ne asigura de acest lucru vom face câteva 
precizări importante cu privire la metafizică şi la partea acesteia de 
care noi facem uz. Carnap este extrem de caustic şi rezervat cu 
privire la autenticitatea metafizicii şi uneori în mod justificat. El 
afirmă: „Teza noastră susţine însă că prin analiza logică pretinsele 
propoziţii ale metafizicii se arată a fi propoziţii aparente (pseudo-
propoziţii).”32 Desigur că această afirmaţie este doar una din 
multele prin care ne asigură „că întreaga metafizică constă din 
astfel de pseudo-propoziţii.”33 Aşadar, dacă ne-am opri la acest tip 
de abordare al problemei ar trebui să facem o despărţire radicală 
între fiinţa metafizică ce poate fi o pseudo-realitate şi Dumnezeu 
persoană şi să afirmăm că nu există nici o legătură între ele.  

În realitate, nu numai prin conţinutul semantic al 
termenului de metafizică, dar şi prin preocupare, observăm 
necesitatea unui studiu echidistant şi în acelaşi timp în interiorul 
celor două orientări. Nae Ionescu insistă asupra faptului că nu 
există nimic comun între metafizică şi religie, el afirmă că: „Există 
o deosebire fundamentală între ceea ce se numeşte religie şi ceea 
ce se numeşte metafizică…. În actul religios, Dumnezeu este ceva 
concret, viu, trăit, iar ţesutul activităţii religioase este pur şi simplu 
mântuirea. Va să zică, avem de-a face, în actul religios, cu ceva 
personal, concret, viu, trăit…. În metafizică nu avem de-a face cu 
problemele acestea, ci cu o problematică cu totul deosebită.”34  Cu 
                                                 
32 Rudolf Carnap, Filozofie contemporană, p.191 
33 Ibidem 
34 Nae Ionescu, Curs de metafizică, p. 24 
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tot respectul pe care îl am faţă de dânsul, felul prin care  îşi 
impune opinia relaţiei dintre gândirea religioasă şi cea metafizică 
este extrem de precară. Argument: dacă ar fi să facem matematică 
şi să operăm cu cifre am putea face lucrul acesta interminabil fără 
a avea de-a face, probabil, cu nimic religios, dar în momentul în 
care ne interesează originea cifrelor, cine le-a inventat, cine stă în 
spatele celor ce le-a inventat, inevitabil ajungem şi la o gândire 
religioasă. Cu atât mai mult, este inevitabil ca metafizica să nu se 
suprapună şi să nu ajungă, chiar, o gândire religioasă. A ridica 
pretenţia că preocupările metafizicii sunt străine de religie şi nu 
trebuie să ajungă la aceasta, este o concluzie cel puţin greşită. Într-
un asemenea caz Carnap trebuie să aibă dreptate. 

Metafizica nu presupune în mod necesar impersonalitate. 
Din acest motiv Fiinţa metafizică trebuie abordată cu perspective 
egale atât în ceea ce priveşte calitatea de persoană cât şi în ceea ce 
priveşte calitatea de nonpersoană. Totuşi, cu amendamentul că 
este străin raţiunii, logicii, credinţei, ştiinţei şi chiar întâmplării, ca 
tot ceea ce există să fie devansat existenţial de o realitate sau fiinţă 
metafizică impersonală. „Suntem derutaţi printr-o abundenţă 
prolifică de cuvinte, şi iată, dintr-o dată, personalitatea iese din 
pălărie! Este apa care se ridică mai presus de sursa ei. Nimeni în 
toată istoria gândirii umaniste, raţionaliste, nu a găsit o soluţie la 
aceasta. În consecinţă gânditorul trebuie fie să afirme că omul este 
mort, deoarece personalitatea este un miraj; fie, dacă nu, trebuie 
să-şi atârne raţiunea în cui înainte de a trece pragul printr-un salt al 
credinţei, ceea ce reprezintă noul nivel al disperării.”35  

În consecinţă, continuăm abordarea acestui subiect nu, 
chiar, de la şanse egale. Ideea de persoană la fiinţa metafizică are 
un procent în plus faţă de ideea de impersonalitate. Vom încerca 
în cele ce urmează să justificăm această afirmaţie. 
                                                 
35 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 119 
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Fiinţa, discurs filosofico-mistic  
Revizuind atât conţinutul cât şi scopul fiinţei, vom înţelege 

că este destul de greu sau imposibil ca problematica să rămână pur 
în domeniul filosofic intelectual sau al unei filosofii ce reprezintă o 
ştiinţă străină de metafizică, religie şi idealism. „În loc deci de a 
opune pur şi simplu cunoaşterea şi credinţa, e posibil să căutăm 
într-o analiză structurală a cunoaşterii o înţelegere mai bogată. 
Malebranche deja spunea: ‚Filosofii sunt obligaţi să recurgă la 
religie, căci numai ea îi poate scoate din încurcătura în care se 
află’.”36 Fiinţa metafizică nu poate fi abordată în felul în care 
propune Nae Ionescu, adică străini de orice idee de Dumnezeu, în 
sensul în care iudeo-creştinii îl prezintă pe Dumnezeu. Fiinţa 
metafizică trebuie şi este la nivelul cercetării şi al informaţiilor pe 
care deja le avem, o realitate şi mistică. Când facem această 
afirmaţie, nu ne gândim în mod necesar la ideea mistică exprimată 
în cel mai înalt grad în viaţa unui monah, ci pur şi simplu la a 
adăuga raţiunii noastre, forfotei intelectualului nostru şi un 
element „transcendent”, acea realitate care ne face să fim şi 
oameni, care ne face să fim şi sensibili, care ne face să fim şi 
inefabili. 

Fiinţa metafizică, în această formă de studiu, îşi câştigă un 
statut de absolut cu atât mai mult cu cât oricare ar fi metodologia 
şi ştiinţa care-şi revendică dreptul de a fi cea corectă, în final va 
vorbi despre aceasta ca despre un absolut la care nu se mai poate 
nici adăuga şi nici scoate. Personalismul energetic a lui Constantin 
Rădulescu-Motru, fiinţa din metafizica lui Heidegger, apa, focul şi 
orice altceva care ar fi propusă ca soluţie la realitatea ultimă, toate 
aceste mai de vreme sau mai târziu, vor propune ca ceva ultim, 
ceva absolut. Desigur, acest motiv nu implică în mod necesar să 
privim la acest principiu ultim aşa cum iudeo-creştinismul priveşte 
                                                 
36 Georges Gusdorf, Mit şi metafizică, p. 209 
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la Dumnezeu, dar dacă există acest iudeo-creştinism căruia i s-a 
descoperit prin revelaţie acest „tip” de principiu ultim este 
nefiresc să tot propunem variante cu mici lipsuri sau mici adăogiri 
doar pentru a nega o realitate spre care suntem constrânşi să ne 
îndreptăm. Este posibil ca şi datorită acestui motiv Carnap să fie 
atât de tranşant cu privire la nesensul termenilor din metafizică. El 
afirmă că: „Termenii principiu şi Dumnezeu, şi cea mai mare parte 
a altor termeni specifici metafizicii (sublinierea nea aparţine) 
sunt fără semnificaţie.”37  

Fără a fi speculativi, trebuie prin analogie să impunem 
gândirii metafizice şi filosofice, chiar, faptul că orice termen şi 
realitate primeşte semnificaţie în raport cu fiinţa noastră umană, în 
consecinţă, orice termen şi realitate pe care o vrem absolută va 
trebui să primească semnificaţie doar în raport cu o Fiinţă absolută 
care nu se angajează, prin sine, la adaosuri sau la lipsuri. Fiinţa 
metafizică trebuie propusă în aceşti termeni iar propunerea ei în 
aceşti termeni ne duce la o filosofie şi cu dimensiuni mistice 
deoarece ne vom suprapune aproape identic cu gândirea 
religioasă, în general şi identic cu o parte din gândirea iudeo-
creştină, în special. Dumnezeu este, astfel singurul, care până la 
acest moment reprezintă exact ceea ce căutăm toţi. „Dumnezeu 
este deci o inteligenţă care nu poate nici să nu ştie ceva, nici să se 
îndoiască de ceva, nici să înveţe ceva, nici să piardă, nici să 
dobândească o oarecare perfecţiune; căci toate acestea ţin de 
ne-fiinţă (sublinierea ne aparţine). Ori Dumnezeu este Cel ce este, 
Cel ce este prin esenţă.”38 În acest context este necesar să avem 
un adaos de perspectivă atunci când vorbim despre fiinţa 
metafizică. Acest lucru nu presupune în mod necesar abandonarea 
rigorii ştiinţifice. Nu înseamnă că „…trebuie să credem că orice 
                                                 
37 Rudolf Carnap, Filozofie contemporană, p. 198 
38 Jacques Benigne Bossuet, Opere II Tratate filosofice, p. 54 
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înţelegere raţională este imposibilă şi să ne refugiem într-un 
iraţionalism disperat, care ar fi o altă formă de agnosticism”39, ci 
mai degrabă presupune protejarea rigorii ştiinţifice şi completarea 
discursului argumentativ.  

În concluzie discursul filosofico-mistic despre fiinţa 
metafizică are avantajul că ne integrează prin participare la Fiinţa 
metafizică nu numai prin cercetare. Este acea diferenţă care o 
găsim între a lua notă din dialogul purtat de alţii şi a lua notă dintr-
un dialog la care particip şi eu. Desigur acest lucru presupune cu 
obligativitate să fim de acord că fiinţa este personală, realitate ce 
uneori la nivelul ştiinţific deranjează. Pentru a ieşi din această 
dilemă trebuie să acceptăm că acest stigmat (cum că acceptând 
personalitatea fiinţei suntem mai puţin ştiinţifici) este fondat pe 
prejudecată nu pe argumente ştiinţifice sau uneori este fondat pe 
raţionamente insuficiente, ca şi cum am ridica pretenţia că este 
mai bine să comunicăm cu ceva impersonal decât cu cineva 
personal. „Imperativul categoric al unei ontologii sau al unei 
morale îl înlocuieşte pe Dumnezeu-Persoană cu un Dumnezeu-
Principiu,”40 iar în acest caz urmează să renunţăm la tot ce am 
numit superioritate a fiinţei umane până acum în favoarea unei 
clone-principiu în care ştiinţă, libertate, opinie şi împlinire 
intelectuală şi spirituală nu există. „Există totuşi diferenţă între om 
şi non-om. Omul este personal, în contrast cu ceea ce este 
impersonal – sau, pentru a utiliza o expresie pe care am folosit-o 
în cărţile mele, omul îşi are „umanitatea” lui.”41 Persoana 
metafizică va trebuie astfel să rămână în cadrul unui discurs 
filosofico-mistic în care fiinţa umană îşi caută descendenţa prin 
participare nu prin studiu, printr-un nebănuit dialog nu prin 

                                                 
39 Georges Gusdorf, Mit şi metafizică, p. 209 
40 Georges Gusdorf, Mit şi metafizică, p. 205 
41 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 302 
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presupuneri, chiar dacă acestea uneori pot exprima şi o parte a 
realităţii. Fiinţa umană este personală şi din acest motiv ea nu 
poate nega real descendenţa dintr-o fiinţă personală. „Persoana 
doreşte divino-umanitatea. Conivenţa sa cu Dumnezeul Cel Viu 
constă în a fi ca şi El tainică, enigmatică, neobservată: Adânc pe 
adânc cheamă.”42 Astfel într-un discurs filosofico-mistic, fiinţa 
metafizică îşi va găsi un rost participativ şi personal. În acest caz 
abordarea ar putea fi superioară caracterului exclusivist al 
„ştiinţei” şi de asemenea caracterului exclusivist al „religiei” 
identificându-se cu exact ceea ce ne-am propus să dobândim. 
 
 

Fiinţa perisabilă ca alt conţinut metafizic  
Pentru clarificarea cât mai fidelă a studiului nostru cu 

privire la ceea ce ne-am propus să aprofundăm vom reveni puţin 
la nivelul umanului şi al raportului acestuia cu metafizicul şi cu 
perisabilul. Ca să fim mai expliciţi, de cele mai multe ori ideea de 
metafizic o asociem cu o realitate ultimă, cu ceva care reprezintă o 
antiteză la umanitatea noastră şi în acelaşi timp o soluţie la 
vremelnicia noastră. Nu ca şi când acest lucru nu ar fi real, ci mai 
degrabă pentru întregirea cunoştinţei cu privire la metafizică, vom 
propune în acest studiu şi o perspectivă îmbunătăţită.  

Aşadar, dacă ar fi să facem uz de un raţionament biblic, ar 
trebui să deducem că fiinţa umană este purtătoare de conţinut 
metafizic sau mai corect spus, într-un anumit fel, este şi ea 
metafizică. Biblia afirmă că: „…Tuturor celor ce L-au primit (pe 
Hristos), adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se 
facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii 
lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”(Ioan 1:12-13) 

                                                 
42 Olivier Clement, Întrebări asupra omului, p. 38 
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Acest pasaj, cumulat cu cel din Genesa 1 şi 2, ne arată că în noi se 
regăseşte, într-un mod mai greu de explicat, o realitate ce este şi în 
Dumnezeu. Diferenţei dintre a naşte o anumită realitate şi a face o 
anumită realitate, C.S. Lewis îi acordă foarte mare însemnătate. El 
se exprimă astfel: „Când naşti, produci ceva de acelaşi fel cu tine 
însuţi. Un om dă naştere la copii de om, un castor dă naştere la 
pui de castor, iar o pasăre dă naştere la ouă din care vor ieşi pui de 
pasăre. Dar când faci ceva, ceea ce faci este diferit de tine 
însuţi.”43 Astfel noi existăm într-o perspectivă dilematică şi în 
acelaşi timp destul de clar explicitată. Omul este şi creat de 
Dumnezeu şi născut de Dumnezeu. În contrastul şi 
complementaritatea acestor două realităţi trebuie să găsim 
adevărul cu privire la calitatea noastră personală şi metafizică. „Un 
Dumnezeu personal a creat toate lucrurile în mod liber, 
nedeterminat, iar omul este creat într-o situare specială – pe care 
eu aş numi-o cercul special al creaţiei. El este chipul acestui 
Dumnezeu şi, de aceea, personalitatea este intrinsecă alcătuirii lui. 
Dumnezeu este personal, iar omul este de asemenea personal.”44 
Fiinţa perisabilă va trebui găsită în sens superior acestui dualism al 
facerii şi al naşterii, iar odată cu această dumerire ea se va califica 
în mod sigur ca fiind un alt conţinut metafizic. Formulării „într-o 
situare specială”, aşa cum precizează mai sus Francis A. Schaeffer îi 
putem atribui două perspective: În primul rând prin atitudinea 
corectă faţă de existenţa noastră ne impunem o atitudine corectă 
faţă de existenţa Fiinţei divine. Este vorba de o reciprocitate 
destul de intolerantă la nivelul discursului nu şi a realităţii. Dacă de 
exemplu vorbim despre o fiinţă absolută impersonală putem vorbi 
şi despre fiinţa umană ca fiind impersonală, dar în realitate acest 
lucru este negat de propria noastră conştienţă a existenţei noastre. 
                                                 
43 Lewis C.S., Creştinismul redus la esenţe, 109 
44 Francis A. Schaeffer, Trilogia, p. 118. 
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„Când omul este redus la gândire, Dumnezeu însuşi îmbracă 
forma Gândirii supreme, a gândirii gânditoare în opoziţie cu 
gândirea gândită; el este acel intellectus archetypus care obsedează 
încă orizonturile gândirii kantiene. Evaporarea raţionalistă a lui 
Dumnezeu corespunde inexistenţei unei antropologii concrete.”45 
Noi suntem personali pentru că Fiinţa este personală şi suntem 
metafizici pentru că Fiinţa este metafizică. Desigur, înainte de a 
avea concluzii eronate este necesară o explicaţie la ceea ce am 
afirmat. În contextul condiţiei de cauză efect pe care o preciza 
C.S. Lewis, noi ne realizăm şi ne justificăm modul de a fi numai 
fiind purtători a unor trăsături ale Fiinţei care ne-a „născut”. 
„Persoana doreşte divino-umanitatea. Conivenţa sa cu Dumnezeul 
Cel Viu constă în a fi ca şi El tainică, enigmatică, neobservată: 
‚Adânc pe adânc chemă’.”46  Iată de ce noi suntem străbătuţi de 
subiectiv, de inefabil, şi de ce nu de metafizic. Noi simţim nevoia 
să găsim în fiinţa noastră realitatea pe care în mod normal suntem 
doritori să o găsim ca fiind caracteristică şi Fiinţei. Această 
experienţă intelectuală şi mistică nu justifică ideea că Fiinţa este o 
supraestimare a ceea ce dorim noi să fim, ci este o replică, uşor 
conştientizată, în care regăsim elemente reale ale Fiinţei. 

În al doilea rând, „într-o situare specială”, presupune, aşa cum 
am anticipat mai sus o existenţă care se situează superior 
antagonismului dintre fizic şi nefizic, fiinţa umană fiind astfel 
străină dihotomismului, trihotomismului sau altor forme prin care 
se încearcă înţelegerea şi descrierea ei.„Aceasta vrea să spună că în 
om, persoana nu se identifică nici trupului, nici sufletului şi nici 
duhului. Ea ţine de o altă ordine a realităţii.”47 O ordine a realităţii 
în care metafizicul Fiinţei este numitor comun şi pentru fiinţa care 
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are acest, alt, conţinut metafizic. În terminologie teologică această 
calitatea a Fiinţei, şi anume de a avea un numitor comun cu fiinţa 
şi de a nu se confunda, totuşi, cu aceasta, poartă denumirea de 
energiile necreate. Vladimir Lossky, pune în discuţie această 
problematică în felul următor: „În ce privinţă putem, noi, să 
intrăm în unire cu Sfânta Teime? Dacă la un moment dat am 
putea să ne aflăm uniţi chiar cu fiinţa lui Dumnezeu, să participăm 
la ea, fie într-o foarte mică măsură, atunci, în acel moment nu am 
mai fi ceea ce suntem, am fi Dumnezeu prin fire. Atunci 
Dumnezeu nu ar mai fi Treime, ci un Dumnezeu cu mii şi mii de 
ipostasuri, căci El ar avea tot atâtea ipostasuri câte ar fi persoanele 
care s-ar împărtăşi din firea Sa. Deci Dumnezeu ne rămâne 
inaccesibil în ceea ce priveşte fiinţa Lui. Putem oare spune că 
intrăm în unire cu una dintre cele trei persoane  dumnezeieşti? 
Asta ar însemna unire ipostatică, proprie numai Fiului lui 
Dumnezeu Care Se face om fără să înceteze să fie a doua persoană 
a Treimii. Îmbrăcându-ne cu aceeaşi natură de fii ai lui Dumnezeu, 
cu toate acestea nu devenim, prin faptul Întrupării ipostasul 
dumnezeiesc al Fiului... Aşadar, după Sfântul Grigore Palama 
spunând că putem participa la natura dumnezeiască, nu în Sine, ci 
în energiile Sale, rămânem în limitele evlaviei.”48  În acest caz 
fiinţa perisabilă ca alt conţinut metafizic poartă şi Metafizicul sau e 
purtată şi de Metafizic. Aceasta rămânând singura realitate prin 
care Fiinţa se reprezintă la un anumit nivel prin noi. Iată de ce 
omul este fizic prin creaţie şi metafizic prin existenţa sa ce este 
derivată din susţinerea lui Dumnezeu prin energiile necreate. 

Aceste două perspective pot fi deduse şi din modul cum 
noi cunoaştem împlinirile la nivel de cunoaştere. Atât fizicianul, 
cât şi matematicianul, sau orice om din cadrul ştiinţelor exacte va 
avea împlinire la nivelul cunoaşterii, întotdeauna, atât pe 
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coordonatele intelectuale cât şi pe cele sufleteşti. Doar acest mod 
de manifestare presupune plenar fiinţa. „Intelectul nu mobilizează 
decât o parte din om şi nu atinge decât o dimensiune a 
universului. Or credinţa este angajarea totală a vieţii personale în 
sânul realităţii totale, înţeleasă în sens escatologic, acceptându-l cu 
orice risc pe Dumnezeu.”49 Din acest motiv, nu ca o fantezie 
filosofică, dar putem vorbi despre exactitatea fizică în sensul că 
aceasta este singura realitate a metafizicii. Sau, pentru o 
perspectivă şi mai angajantă putem aprecia că metafizică este doar 
realitatea fizică exactă ce are şi calitatea de persoană. 

În acest context, putem vorbi despre om ca despre o 
paradigmă existenţială în care sunt exprimate cu fidelitate anumite 
calităţi ale Cauzei primare, adică ale Fiinţei şi prin care putem 
recâştiga, atât cât ne este îngăduit, singurele coordonate autentice 
despre Fiinţă, cu excepţia când Aceasta ia iniţiativa să ne ofere mai 
mult, cum ar fi în Persoana Domnului Iisus Hristos, în revelaţie, 
în teofanii etc.  

În concluzie, pentru a putea vorbi mai clar despre Fiinţa 
metafizică şi Dumnezeu-persoană, avem nevoie de acest adaos de 
înţelegere cu privire la fiinţa umană, în care vom găsi deopotrivă 
atât perisabilitatea cât şi metafizica. Fiinţa umană îşi va dobândi 
astfel sensul filosofico existenţial şi va propune şi garanta accesul 
spre Fiinţa Divină. 

 
 
Dumnezeu-persoană şi valorile reale ale fiinţei  
După cum am observat până acum, există destul de multe 

argumente care ne determină să acceptăm că însuşirile 
fundamentale ale fiinţei sunt cele metafizice şi cele de persoană. 
Dată fiind această realitate, a identifica fiinţa metafizică cu 
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Dumnezeul personal aşa cum este exprimat în credinţa iudeo-
creştină este destul de plauzibilă. În acest caz, aşa cum am 
observat mai sus, fiinţa umană este capabilă, independent de 
voinţa ei, să poarte o anumită structură a Fiinţei absolute şi să 
dezvolte comportări de bază asemenea Acesteia. Totuşi, datorită 
unei paradigme destul de străină raţiunii şi explicaţiei, Fiinţa 
Dumnezeu este posibil să fie ceva mai presus decât ceea ce am 
putut să pricepem despre Fiinţa metafizică personală.  

Acest lucru se poate petrece datorită a două elemente 
importante: În primul rând este vorba de transcendenţa lui 
Dumnezeu. La nivelul fiinţei pe care o propunem ca metafizică, 
această calitate a transcendenţei este destul de secundară sau 
uneori ea nu există. Din acest motiv, Dumnezeu depăşeşte într-un 
anumit fel statutul de fiinţă. Această realitate se datorează faptului 
că ideea de metafizic chiar şi în felul menţionat în subcapitolul 
precedent nu se califică plenar la ceea ce exprimăm prin numele 
de Dumnezeu. Desigur, problematica de faţă este surprinsă încă 
din primele preocupări cu privire la existenţă ca rezultat al 
implicării fiinţei. „În universul plotinian, spre exemplu, Unul (ben) 
este dincolo de fiinţă, (descripţia platoniciană a Binelui ce 
depăşeşte Fiinţa).”50 ceea ce arată că a ne raporta la Dumnezeu ca 
la un Unu presupune, într-un anumit fel să depăşim fiinţa. Aşadar 
ceea ce dovedeam mai sus cu privire la metafizică, şi anume că 
aceasta constă doar în realitatea fizică exactă, în raport cu 
Dumnezeu ca persoană, aceasta nu este exclusă, ci El este dincolo 
de ea tocmai prin faptul că şi-o include. „Prin viaţa sa, Acest 
Dumnezeu se deosebeşte de orice simplă ‚raţiune cosmică’: el este 
această esenţă ireductibilă la raţional, care se refuză oricărui studiu 
filosofic şi care trăieşte în conştiinţa tuturor profeţilor şi a tuturor 
mesagerilor vechii şi noii alianţe. … Dumnezeul mâniei şi al 
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iubirii, Dumnezeul pasionat, nucleul neraţional al noţiunii biblice 
de Dumnezeu a fost întotdeauna salvat, inconştient, şi a fost ferit 
de o raţionalizare excesivă. Şi e bine că s-a întâmplat aşa.”51 Din 
acest motiv suntem îndreptăţiţi să socotim la acest nivel că 
Dumnezeu este în sine forma superioară primă şi ultimă cu 
valenţe de neînceput şi nesfârşit ce poate caracteriza fiinţa 
metafizică. Inaccesibilitatea Lui determină raţiunea şi logica la o 
revizuire a pretenţiei despre cunoaştere şi determină în acelaşi 
timp intrarea în competiţie a trăsăturilor metafizice pe care le 
deţine fiinţa umană şi cu ajutorul cărora putem experia ceea ce nu 
mai suntem în stare să percepem intelectual.  

Revenind la opiniile lui Carnap cu privire la metafizică 
putem descoperii un lucru destul de interesant. El pretinde că în 
metafizică „…Dumnezeu desemnează ceva supraempiric. 
Cuvântului îi este refuzată în mod expres semnificaţia unei fiinţe 
corporale sau a unei fiinţe sufleteşti aflată în corp. Cum nu i se dă 
nici o altă semnificaţie, el rămâne lipsit de sens.”52 Dacă la nivelul 
metafizicii lucrurile ar sta exact aşa cum a precizat el, atunci 
înseamnă că prin metafizică s-a spus exact atât cât se putea spune 
despre Dumnezeu ca persoană, ca transcendent şi poate fi în acest 
mod de exprimare o recunoaştere mai mult sau mai puţin 
conştientă a faptului că Dumnezeu este ceva mai mult, multul pe 
care l-am precizat mai sus. 

În al doilea rând, un alt factor care poate justifica faptul că 
Dumnezeu persoană poate fi mai mult decât ceea ce propunem şi 
intuim prin fiinţa metafizică constă în caracterul trinitar al acestei 
Fiinţe. Acest caracter presupune nu numai dilema cu privire la 
tensiunea dintre trei şi unu ci presupune o serie de stări care nu 
pot caracteriza obiectele şi nici fiinţele unipersonale. „Trei este aici 
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un număr „meta-matematic” care, mereu identică cu Unul, 
semnifică depăşirea infinită a opoziţiei, nu prin resorbţie în 
impersonal, ci în plinătatea iubirii, într-o diferenţă transparentă, în 
care fiecare Persoană, departe de a se opune, le situează pe 
celelalte.”53 În acest caz şi Fiinţa metafizică personală este 
devansată de Fiinţa metafizică tripersonală în aşa fel încât 
dezvoltarea noastră în timp trebuie privită ca o devansare 
pricepând astfel că valorile au comportat o inversiune care ne 
derutează atât la nivel filosofic cât şi la nivelul pragmatic. 

 Caracterul tripersonal, care face ca Dumnezeu-persoană să 
fie ceva mai mult decât fiinţa metafizică va impune un plan 
existenţial superior şi singular. Fiinţa metafizică unipersonală 
conjugă singurătatea, tristeţea sau chiar monstruozitatea, lucru pe 
care nu-l putem deduce din nici o realitatea înconjurătoare prin 
care este justificată în vreun fel existenţa lui Dumnezeu. De alt fel 
este impropriu a spune că existenţa Fiinţei trebuie justificată. „A 
dovedi într-adevăr existenţa cuiva care există este cel mai neruşinat 
dintre atentate, căci este o încercare de a-l face ridicol. 
Nenorocirea este că acest lucru nici nu este măcar bănuit, el este 
considerat cu toată seriozitatea, drept o faptă pioasă.”54 Din acest 
motiv, Dumnezeu persoană, trebuie privit ca Viul ce devansează 
existenţa într-o manifestare dialogică şi relaţională. Valorile reale 
ale fiinţei metafizice umane constau tocmai în demersurile pe care 
aceasta le face pentru a evidenţia valorile reale ale Fiinţei 
metafizice personale care prin statutul comunional le depăşeşte şi 
pe acestea. 

În concluzie, această realitate, cu privire la superioritatea 
Fiinţei Dumnezeu în raport cu orice altă formă de manifestare a 
fiinţelor, nu o impunem ca un tabu filosofico-mistic în vederea 
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renunţării la raţiune şi logică sau la alte demersuri ale intelectului 
în cunoaştere, ci această realitate o deducem. Ea ni se impune ca 
deducţie prin toate formele noastre de manifestare intelectuală, 
dar o putem înţelege altfel, adică mai complet, doar dacă nu 
obstrucţionăm meta-raţiunea, meta-logica, meta-experienţa etc. şi 
calitatea relaţională care se poate stabili între noi şi această Fiinţă. 
Deducem astfel că această Fiinţă nu intră în competiţie nici cu 
fizica, nici cu metafizica, nici cu concretul, nici cu abstractul, nici 
cu persoana, nici cu nonpersoana, ci ea este/sunt, modul absolut 
de excludere a oricăror necesităţi exterioare. „Eu sunt Cel ce sunt. 
E de ajuns că eu sunt; tot restul Îmi e inutil. Da, Doamne, tot 
restul Îţi este inutil şi nu poate avea nici o parte din mărirea Ta: Tu 
nu eşti mai mare cu toată lumea, cu mii de milioane de lumi, 
pentru că Tu singurul eşti. Când ai făcut lumea, ai făcut-o din 
bunătatea Ta şi nu din nevoie. Ai acceptat să poţi crea tot ceea ce 
Îţi place; căci aceasta ţine de perfecţiunea fiinţei tale şi de eficienţa 
voinţei Tale, nu numai ca tu să fii, ci ca tot ceea ce vrei Tu să fie, 
să fie de atunci de când o vrei, numai să o vrei, atunci când o vrei. 
Şi când Tu vrei, Tu începi să vrei; din veşnicie Tu vrei ceea ce vrei, 
fără a schimba niciodată. Nimic nu începe în Tine, şi totul începe 
în afară de Tine prin ordinul Tău veşnic.”55

Dumnezeu-Persoană este aşadar Fiinţa metafizică 
neidentificată ca superioară sau absolută, ci ca cea din care şi în 
care îşi trage obârşia toate celelalte forme de existenţă fizice şi 
metafizice. „A pretinde să stabileşti, în legătură cu Dumnezeu, o 
demonstraţie, oricare ar fi ea, înseamnă a-i impune disciplina unei 
necesităţi intelectuale şi deci a unei necesităţi umane.”56 În acest 
context, Dumnezeu Fiinţa şi Persoana, a ales în mod deliberat să 
existe prin creaţia Sa replici neabsolute la ceea ce este Fiinţa şi la 
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ceea ce este Persoana, replici care datorită păcatului au devenit şi 
perisabile. Prin aceste replici ne este permis demersul filosofic şi 
teologic spre Fiinţa Absolută şi spre Persoana Absolută, care din 
punct de vedere al naturii nu ne sunt accesibile.  
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