
 30 

U6: FILOSOFIE    Modelul cultural european 

 
 

Lexic 
arhipelag, uri (n) 
utopie, utopii (f) 
a răspândi (esc) 
 

Sinonime 
•a alcătui = a constitui = a 
forma 
•ca = drept 
•ceas = oră 
•chip = mod, fel 
•felurit = diferit = divers 
•fireşte = natural = 
bineînţeles 
•a închipui = a imagina 
•ispită = tentaţie 
•a se ivi = a apărea 
•în chip… = în mod… 
•laolaltă = împreună 
•numai că = dar 
•parte de cuvânt = parte de 
vorbire 
•pe temeiul = pe baza 
•precumpănire = dominaţie 
•temei = bază 
 

Antonime 
•în sens propriu  ≠  în sens 
figurat 
•la propriu  ≠ la figurat 
 

Familii de cuvinte 
•adânc, a adânci, adâncire 
•chip, a închipui, închipuire 
•dată, a data, datare 
•faţă, a înfăţişa, înfăţişare 
•prim, a prima, primat 
•roată, a se roti, rotire 
•vârtej, a învârteji, 
învârtejire 
 

Expresii 
•Cum este de conceput?  
= Cum trebuie conceput? 
•a pune în joc 
•a pune ordine 

 
Culturile – s-ar putea spune – se ivesc în vîrtejul comunităţilor. Spre a da 

consistenţă ideală, adică pînă la un punct formală, unor asemenea 

învîrtejiri istorice [...], oamenii au închipuit, probabil întotdeauna, dar mai 

ales în timpurile moderne de la Thomas Mann încoace, tot felul de utopii. 

Ar putea exista ispita de a înfăţişa o morfologie a culturilor pe temeiul 

analizei adîncite a feluritelor utopii. Numai că „toate utopiile se petrec pe o 

insulă, cum s-a spus, iar această desprindere a lor de spaţiul real le scoate 

la fel de bine din rotirea sau curgerea timpului istoric. [...] Un alt tip de 

consistenţă formală pentru haosul, real sau aparent, al istoriei a fost pus în 

joc de ceea ce s-a numit filozofia culturii [...] care avea să pună cu 

adevărat în joc ideea de „morfologie a culturii”. Dacă utopiile închipuiau o 

istorie ideală în insule, filozofia culturii vede istoria, de astă dată reală, 

drept un arhipelag. Ea nu lasă loc, făcînd aşa, nici unui continent. [...] Or, 

trebuie trecut de la insulă şi arhipelag la continentul istoric. Ideea de 

continent însă nu mai e solidară cu cea a spaţialităţii, în care toate vor 

trebui să desfăşoare o aceeaşi morfologie. [...] Dar cum este oare de 

conceput o nouă morfologie, cu forme peste tot răspîndite în istorie? 

   O asemenea morfologie nu ar fi nouă, ci veche de peste două milenii, 

purtînd chiar numele de morfologie, dar în chip mai subtil decît 

morfologiile spaţialităţii. Ea datează din ceasul cînd alexandrinii 

Antichităţii au pus ordine în manuscrise, în scrieri şi scriere, în ortografie, 

în gramatică, în exprimarea logosului şi, poate, fără s-o ştie, în logos el 

însuşi. Orice altă morfologie, chiar dacă n-ar fi spaţială, este străină de 

gînd, înţeles ca obiect. Morfologia la propriu, cea care cu sintaxa laolaltă 

alcătuieşte partea fundamentală a gramaticii, vorbeşte despre „părţile de 

cuvînt”, care în realitate sînt tiparele, condensările, formele şi ipostazele 

gîndului.  

   Iar gînd există în toate comunităţile din istorie ridicate la treapta culturii 

[...]. Cenuşăreasa aceasta care a fost morfologia gramaticii va spune atunci 

mai mult despre ideea de cultură şi pentru modelul ei decît orice alte 

analogii. Dintr-un capitol începător de gramatică, morfologia ar putea 

deveni o adevărată gramatică a culturii privite ca arhetip al vieţii istorice. 

   Atunci: substantiv, adjectiv, adverb, pronume, conjuncţie, prepoziţie, cu 

verbul peste tot activ [...], inclusiv în lumea gîndului, vor putea constitui 

ipostazele celui din urmă, depăşind statutul lor de simple părţi de cuvînt. 

[...] Vom găsi astfel, în cultura europeană: un ceas cînd primează 

substantivul, în speţă Evul Mediu; un altul al adjectivului, Renaşterea; un 

ceas cînd primează adverbul, anume ceasul Reformei, al Contrareformei şi 

cel al secolului clasic francez; un ceas al pronumelui ca „eu”; unul al 

conjuncţiei, adică al relaţiilor, al legăturilor exterioare („şi”, „sau”, 

„dacă”... „atunci”) [...] Morfologia culturii, adică reflexul morfologiei 

gramaticale, cu formele ei variate pentru logos, arată limpede cum pot 

trece culturile prin toate ipostazele acestuia, nu fireşte în puritatea şi 

exclusivitatea cîte unei ipostaze, dar cu precumpănirea ei. 
 

(După C. Noica, Modelul cultural european, Bucureşti, Humanitas, 1993: 83-94) 

Fişă de lectură: C. Noica, filozof român (1909-1987), a mai scris: Pagini despre sufletul românesc (1944), 

Rostirea filozofică românească (1970), Creaţie şi frumos în rostirea românească (1973), Sentimentul românesc 

al fiinţei (1978) etc. Modelul cultural european este ultima carte scrisă şi încheiată de Constantin Noica. A 

apărut în limba germană, în 1988, sub titlul De dignitate Europae. (ibid.: 2-5) 
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I. Activităţi lexicale 
 

A. Sens propriu/sens figurat 
Morfologia la propriu vorbeşte despre „părţile de cuvînt”. 
 
 

1. Spuneţi dacă filozoful Constantin Noica vorbeşte în teoria sa despre o 
morfologie în sens propriu sau în sens figurat. Explicaţi pe scurt.   
B. Antonime 
arbitrar ≠ lege, legal; barbarie ≠ civilizaţie; tumult, delir ≠ linişte; pasiune ≠ raţiune; feminin ≠ 

masculin; pierdut ≠ regăsit; individualism ≠ societate; dispersiune ≠ concentrare; prost gust ≠ bun 

gust; regenerare ≠ degenerare; exaltare ≠ sobrietate; libertinaj ≠ eticism. 
 

2. Regăsiţi în text termenii antonimi de mai sus. La ce se referă ei?  
 

C. Ortografia cu î sau â, sînt sau sunt? 
•Sextil Puşcariu, lingvisti şi istoric literar (1877-1948), propune pentru scriere, pe criterii etimologice, 
două variante ale sunetului î în limba română, prin folosirea lui î şi a lui â. 
•În anul 1953, ortografia limbii române s-a simplificat la maximum şi se va scriere peste tot cu litera î. 
Cuvântul România şi derivatele lui vor fi totuşi scrise cu â, pentru a sugera originea latină (romană) a 
poporului şi a limbii române. 
•În 1993 Academia Română a decis revenirea la grafia cu litera â în loc de î în mijlocul cuvintelor şi la 
scrierea formelor sunt, suntem, sunteţi în loc de sînt, sîntem, sînteţi. Din motive ştiinţifice, grafia cu â, 
aşa cum a fost decisă în 1993, nu a fost acceptată de mulţi lingvişti şi oameni de cultură, ceea ce face 
ca multe texte să fie scrise fără această literă.  
 

3. Spuneţi care cuvinte se scriu diferit după cele două sisteme ortografice?  
în, întotdeauna, sînt, sîntem, sînteţi, pînă, vîrtej, adînc, decît, cuvînt, gînd, a coborî, coborînd... 
 

D. Definiţia imaginară G 2.3. 
a înţelege ca/drept, a privi ca/drept, a vedea ca/drept, a defini ca/drept... 
 

•Gândul e înţeles ca obiect.        

•Morfologia ar fi o adevărată gramatică a culturii (privite) ca arhetip al vieţii istorice. 
•Filozofia culturii vede istoria, de astă dată reală, drept un arhipelag. 

•Eugenio d’Ors defineşte barocul drept „vocaţia” pentru teatral, luxos, contorsionat, 

emfatic. 

 

 

 

4. Reformulaţi definiţiile imaginare de la D.   
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
  

E. Ipoteza: poate, probabil, (s-)ar putea, ar fi... G 1.9.; 2.13. 
•Culturile – s-ar putea spune – se ivesc în vârtejul comunităţilor. 

•Spre a da consistenţă ideală, adică până la un punct formală, unor asemenea învârtejiri istorice [...], 

oamenii au închipuit, probabil întotdeauna, dar mai ales în timpurile moderne de la Thomas Mann 

încoace, tot felul de utopii. 

•Ar putea exista ispita de a înfăţişa o morfologie a culturilor pe temeiul analizei adâncite a feluritelor utopii. 

•O asemenea morfologie nu ar fi nouă. 

•Dintr-un capitol începător de gramatică, morfologia ar putea deveni o adevărată gramatică a culturii 

privite ca arhetip al vieţii istorice. 

•La început a fost numele, poate. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sextil_Pu%C5%9Fcariu
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5. Reformulaţi ipotezele, după model:  
a. Culturile se ivesc, probabil, în vârtejul comunităţilor. > Culturile s-ar ivi în vârtejul comunităţilor. 

b. Culturile s-au ivit, probabil, în vârtejul comunităţilor. > Culturile s-ar fi ivit în vârtejul comu-

nităţilor. 

c. Se pare că o asemenea morfologie nu e nouă. > O asemenea morfologie .......................................... 

d. Se pare că o asemenea morfologie nu era nouă. > O asemenea morfologie ....................................... 

e. Morfologia devine, la Noica, o adevărată gramatică a culturii. > ......................................................... 

f. Morfologia a devenit, la Noica, o adevărată gramatică a culturii. > .................................................... 
 

F. Argumentul, explicaţia, justificarea G 1.7.; 2.17. 
S-ar putea ca substantivul şi ipostaza în care aşază el spiritual să deschidă efectiv câte o cultură, în 

măsura în care el creează o verticalitate în haos. 
 

6. Reformulaţi fraza din exemplul F. înlocuind în măsura în care prin pentru că, deoarece, întrucât, căci.  
 

G. Precizarea: adică, în speţă... G 2.5. 
•Morfologia culturii, adică reflexul morfologiei gramaticale, cu formele ei variate pentru logos, arată 

limpede cum pot trece culturile prin toate ipostazele gândului. 

•Vom găsi astfel, în cultura europeană: un ceas când primează substantivul, în speţă Evul Mediu; un 

altul al adjectivului, Renaşterea; un ceas când primează adverbul, anume ceasul Reformei, al 

•Contrareformei şi cel al secolului clasic francez; un ceas al pronumelui ca „eu”; unul al conjuncţiei, 

adică al relaţiilor, al legăturilor exterioare („şi”, „sau”, „dacă”... „atunci”). 
 

7. Recitiţi exemplele de sub G., înlocuind adică, (şi) anume, în speţă prin expresiile: cu alte cuvinte, 
altfel spus, care este, mai precis.  
  

8. a. În textul Epoca substantivului, identificaţi ipotezele pe care le lansează Noica. Puteţi să le 
găsiţi şi cu ajutorul mărcilor specifice: poate, s-ar putea, …  G 1.9.; 2.13. 
 

Epoca substantivului 
S-ar putea ca substantivul şi ipostaza în care aşază el spiritual să deschidă efectiv cîte o cultură, în 

măsura în care el creează o verticalitate în haos [...], adică instituie, numeşte şi populează lumea cu 

realităţi [...].Fără să identifici realităţile, e greu de crezut că le poţi manevra şi că poţi ajunge la o 

formă de civilizaţie; fără a le denumi, nu se ajunge la cultură. La început a fost numele, poate [...] 

   Ca o lume a substantivelor, atunci, aşadar ca una a substanţei, a entităţilor, dar şi ca una a 

persoanelor ideale, se instituia peste un colţ de Terra un început de rînduială, întîi în spirit şi apoi în 

societate. În Răsăritul bizantin, substantivitatea consacră şi semnifică, ducînd pînă la acel hieratism 

care avea să paralizeze atît gîndirea, cît şi arta, în ciuda marilor reuşite ale începutului. [...] Sub semnul 

substantivului s-a desfăşurat viaţa gîndului şi a societăţii şi în Apus. [...] Chiar la Dante, totul este 

alegoric, în uimitoarea sa operă principală, astfel încît păcatele omului devin o „pădure întunecoasă”, 

Purgatoriul care duce la paradisul pămîntesc şi nu e decît un loc de „osîndă trecătoare” are în el un 

Munte al Purificării mai degrabă decît mijloace şi probe de purificare, în timp ce Beatrice, rămasă 

multă vreme fiinţa ca şi reală, care-l ceartă pe Dante pentru nemplinirile lui lumeşti, sfîrşeşte prin a fi 

„simbolul raţiunii de sine şi al teologiei”. Ne aflăm încă în era substantivului, a cărui precumpănire 

poate da miracole de la început. (ibid.: 95-99) 
 

b. Rescrieţi aceste ipoteze mai simplu şi găsiţi în text argumentele pe care se sprijină ele. Ce 
exemple dă autorul?  
 

Ipoteza Argumentele Exemple 
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H. Enumerarea: dar şi...; atât..., cât şi...; şi...; şi apoi...; ba chiar... G 1.1.; 2.7. 
•Ca o lume a substantivelor, dar şi ca una a persoanelor ideale, se instituia peste un colţ de Terra un 

început de rânduială. 

•În Răsăritul bizantin, substantivitatea consacră şi semnifică, ducând până la acel hieratism care avea 

să paralizeze atât gândirea, cât şi arta. 

•Sub semnul substantivului s-a desfăşurat viaţa gândului şi a societăţii şi în Apus. 

•Eugenio d’Ors  uită însă de orice exces în minus, inerent şi el adverbului. 

•Este vorba de cultură în sine şi apoi de ansamblul culturilor privite fără soluţie de continuitate. 

•De la Reformă şi până la Romantism, ba chiar şi cu acesta, totul i s-a părut lui Eugenio d’Ors a putea 

purta numele de „baroc”. 

 

9. a. În textul Epoca adverbului, identificaţi teze şi antiteze, cu argumentele lor.  
 

Epoca adverbului 
 
De la Reformă şi pînă la Romantism, ba chiar şi cu acesta, totul i s-a părut lui Eugenio d’Ors a putea 

purta numele de „baroc”. Credem mai potrivit a denumi stilul culturii, pînă la Revoluţie, epoca 

adverbului – în speţă a modalităţii, a felului de interpretare şi comportare, a manierei. [...]Spiritul şi-a 

găsit în adverb o ipostază prin care plasează şi deplasează, frînează sau desfrînează cum vrea, ca într-

un superior joc liber, tot ce se desfăşoară cu verbele în lume şi în om. Este, poate, ipostaza cea mai 

rafinată, sub semnul căreia s-ar putea spune că se nasc civilizaţia şi cultura.  

  Definind barocul drept „vocaţia” pentru teatral, luxos, contorsionat, emfatic, care sînt toate 

adverbe sau traductibile în adverbe, Eugenio d’Ors uită însă de orice exces în minus, inerent şi el 

adverbului. [...] Căci pe registrul întins al adverbului se înscriu anarhia ca şi reţinerea, arbitrarul ca şi 

legea, pirateria chiar de stat şi onoarea, goticul înflorit dar şi goliciunea bazilicilor protestante, 

barbaria ca şi civilizaţia, tumultul dar şi liniştea, violenţele pasiunii ca şi decretele raţiunii, femininul 

şi uscăciunea masculinului lipsit de nuanţe şi intuiţii, nostalgia paradisului pierdut ca şi iluzia celui 

regăsit, individualismul sumbru dar şi rafinamentul vieţii de societate, dispesiunea şi concentrarea, 

prostul gust deopotrivă cu bunul-gust, degenerarea şi regenerarea, rococoul ca şi neoclasicismul, 

exaltarea retorică dar şi sobra ironie a lucidităţii moraliştilor, libertinajul la fel de bine ca eticismul, 

„sufletul frumos” închis asupră-şi dar şi caritatea deschisă, delirul amiezii ca şi liniştea înţeleaptă a 

serii. [ibid.: 122-127] 
 

b. Enumerarea argumentelor este lungă. Identificaţi cuvintele prin care se face enumerarea, apoi 
înlocuiţi-le cu alte expresii, de ex.: nu numai…, ci şi…; pe lângă…, şi…; atât…, cât şi…; dar şi; în 
egală măsură.  
c. Rezumaţi textul în cinci rânduri.  
 
10. Alegeţi una dintre cugetări şi comentaţi-o!    
 

Cu penele altuia te poţi împodobi, dar nu poţi zbura. Acest lucru nu-l ştiu oamenii, dar îl 
ştiu păsările. (Lucian Blaga) 
Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înlăuntru. (Nichita Stănescu) 
Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica. (Emil Cioran) 
Muzica este un răspuns căreia nu i s-a pus nicio întrebare. (Nichita Stănescu) 

Nu răspunsul e cel care luminează, ci întrebarea. (Eugen Ionescu) 
Nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le începi niciodată. (Mircea Eliade) 

Când nimeni nu ne iubeşte, nu apucăm să avem un chip şi avem doar chipul nimănui, 
suntem fără ca propriu-zis să fim. (Gabriel Liiceanu) 

Cred că Dumnezeu mă urăşte, fiindcă dacă m-ar fi iubit m-ar fi făcut ateu.  (Petre Ţuţea) 

 
 
 
 
 

 


