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Abstract. Panajotis Kondylis’s (1943–1998) extensive and impressive
work, written principally in German and translated into Greek, is one of
the most important in the sphere of modern history of the spirit and of the
„planetary politics“ in recent decades. The Enlightenment within the
Framework of Modern Rationalism (1981) is a contemporary basic refe-
rence book thanks to its consistent interpretative position.
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Cercetarea fenomenului cultural al „iluminãrii“ (Aufklärung) rãmâne, se pare,
o permanenþã a preocupãrilor istorico-filosofice ºi teoretico-metodologice, aºa
cum o ilustreazã (cu spirit de discernãmânt ºi nuanþã) o vastã bibliografie (care
începe încã în epoca afirmãrii culturii Luminilor) redatã (în selecþie) în acest
volum (în 935 de titluri), generând într-un fel impresia cã dupã atâtea prezentãri
ºi evaluãri nu ar mai fi prea mult de spus.
Panajotis Kondylis a studiat filologia clasicã ºi filosofia ºi, de asemenea, isto-

ria medievalã ºi modernã ºi ºtiinþele politice la Atena, Frankfurt am Main ºi
Heidelberg. La 34 de ani a devenit „Privatgelehrter“ la Heidelberg ºi, autarh sub
aspect financiar, a predat ºi a locuit atât la Heidelberg, cât ºi la Atena. Opera sa,
apãrutã deopotrivã în germanã ºi greacã, este una dintre cele mai importante în
sfera istoriei moderne a spiritului ºi a „politicii planetare“ din ultimele decenii.
Construitã din „cãrþi lungi ºi abstruse, cu explicaþii sinuoase”, adevãrate tomuri,
opera lui Kondylis include Die Enstehung der Dialektik. Eine Analyse der geisti-
gen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802 (1977) (Învierea
dialecticii, redactarea prescurtatã a disertaþiei de la Heidelberg, 700 p.), Die
Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus (1981) (Iluminismul în
cadrul raþionalismului modern, 725 p., reeditatã în germanã în 1986 ºi 2002),
Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage
(1984) (Putere ºi decizie, 129 p.), He, Hellada, he Turkia kai to anatoliko zetena
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(1985) (555 p.), Conservatismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang (1986)
(553 p.), Marx und die griechische Antike (1987), Theorie des Krieges. Clause-
witz-Marx-Engels Lenin (1988) (Teoria rãzboiului, 328 p.), Die neuzeitliche
Metaphysikkritik (1990) (Critica metafizicii moderne, 614 p.), Der Niedergang
der bürgerlichen Denk — und Lebensformen. Die liberale Moderne und die
massendemokratische Postmoderne (1991) (Decãderea gândirii ºi formelor de
viaþã burgheze, 301 p.), Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg (1992)
(Politica planetarã dupã Rãzboiul Rece, 139 p.), Jurisprudenz Ausnahme-
zustand und Entscheidung. Grundsätzliche Bemerkungen zu Carl Schmitt „Poli-
tische Theologie“ în volumul Der Staat (1995) (Jurisprudenþa stãrii excepþio-
nale ºi a crizei. Observaþii sistematice la „Teologia politicã“ a lui Carl Schmitt,
p. 325–357), Montesquieu und der Geist der Gesetze (1996) (Montesquieu ºi
spiritul legilor, 105 p.). Postum au apãrut: Grundzüge der Sozialontologie. Band
I: Das Politik und der Mensch. Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität,
editor Falk Horst (1999) (Principii de ontologie socialã, vol. I: Politica ºi omul.
Relaþii sociale, înþelegere, raþionalitate, 715 p.), Das Politischen im 20. Jahr-
hundert. Von den Utopien zur Globalisierung (2001) (Politica în secolul 20. De
la utopie la globalizare, 222 p. ce cuprind articolele de facturã politicã apãrute
între 1993 ºi 1998). Cele mai importante recunoºteri oficiale ale activitãþii sale
au fost Premiul pentru cercetare acordat de Fundaþia Alexander von Humboldt ºi
Medalia Goethe, precum ºi invitarea ca „fellow“ la Berliner Wissenschaftskolleg
(Colegiul de ªtiinþe din Berlin).
Studiul sãu asupra Iluminismului l-a apropiat într-o anumitã perioada de LSR

— proiect iniþiat de Bernd A. Laska —, proiectul de cercetare neconvenþionalã
a gândirii moderne („specificã secolelor 18, 19, 20“), a resorturilor sale critice,
progresiste, raþionale, ºtiinþifice, ateiste, pornind, în principal, de la La Mettrie,
Stirner ºi Reich (cei care dau ºi iniþialele denumirii proiectului), de la dimen-
siunile materialist mecaniciste, individualist anarhiste, sexuale de „cercetare
esotericã a naturii“. Dupã 1994 autorul se detaºeazã de Proiectul LSR, preocu-
pãrile sale în sfera filosofiei iluministe lãsând loc cercetãrii politicii mondiale ºi
evoluþiilor societãþilor contemporane. Între temele sale predilecte s-au numãrat:
comunismul ºi istoria secolului XX, marxismul, Dreapta ºi Stânga în Germania,
viitorul naþiunii ºi al Europei, universalizarea tehnicii ºi implicaþiile asupra
culturii, cyberspaþiul, „politica planetarã“, „visul statului mondial“.
Cartea lui Kondylis, Iluminismul în cadrul raþionalismului modern, vine sã

schimbe fundamental reprezentãrile de circulaþie asupra „iluminãrii“, particu-
larizându-se prin depãºirea tradiþiilor naþionale (engleze, franceze, germane) ale
„Luminilor“ ºi renunþarea la obiºnuita istorie socialã a autorilor ºi a grupãrilor
intelectuale ºi, mai ales, la situarea cercetãrii acestui fenomen în umbra studierii
idealismului, a clasicismului, neoumanismului ºi romantismului. Cãci ni se pre-
zintã în principal interacþiunea dintre filosofie ºi teoriile ºtiinþifice ºi social-poli-
tice în modernul timpuriu, prin situarea în centrul preocupãrilor a noii configu-
rãri a filosofiei dupã 1750 (urmãrindu-se pe larg reconstrucþia raportului dintre
spirit ºi materie).
Aºa cum se aratã într-o celebrã revistã de filosofie (Zeitschrift für philoso-

phische Forschung), cartea impune „prin dominarea materialului, cunoaºterea
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detaliatã a izvoarelor ºi încordarea crescândã a mãiestriei didactice“; autorul „se
elibereazã de cliºee ºi propune o nouã mãsurã de valorizare a luminilor“.
În principal (se subliniazã în Vorbemerkung), autorul deosebeºte douã faze

ale dezvoltãrii gândirii Luminilor: mai întâi, separarea cartezianã a spiritului de
materie, a sufletului de corp (res cogitans— res extensa) dominã raþionalismul
timpuriu, care, apoi, în jur de 1750, este schimbatã printr-o „reabilitare a sensibi-
litãþii“. Senzualismul care se reconstituie abandoneazã vechiul ideal metodic al
matematicii ºi al fizicii mecaniciste ºi se orienteazã spre noile ºtiinþe ale vieþii,
spre biologism1.
Dupã examinarea „influenþei fizicii mecaniciste (Newton) asupra procesului

raþionalist de formare sistematicã a secolului al XVII-lea“, Kondylis determinã
„raportarea idealului metodic matematic la neoplatonism ºi defineºte teologia
raþionalã în câmpul de influenþã al teoriilor mecaniciste ale cosmosului“2.
La mijlocul veacului al XVIII-lea îºi croieºte drum un conflict agravant. Inte-

lectualismul intrã în crizã. Raþiunea constructivã divinã nu mai poate fi temeiul
originar al creaþiei, ci autoorganizarea substanþelor organice înlocuieºte tenden-
þial explicarea mecanicistã despre Dumnezeu, cosmos, lume ºi om.
Cu aceastã schimbare de paradigme teoretico-ºtiinþifice începe a doua pe-

rioadã de dezvoltare a Iluminismului european: critica metafizicii ºi a intelectua-
lismului conduce la o revalorizare a conceptului de materie ºi dezvoltare, ca ºi
la o teorie complementarã a naturii ºi culturii. Abaterea de la demonstraþiile dife-
rite dupã timp ºi loc ale raþionalismului face posibilã noua ordonare a catego-
riilor gândirii ºi voinþei, sentimentului ºi raþiunii, naturii, istoriei ºi culturii, ºi
conduce la o relativizare a diferenþei dintre facticitate ºi normativitate3.

Prin reexaminarea raportului dintre teoriile ºtiinþifice ºi filosofie, autorul lãr-
geºte câmpul de referinþã ºi de obiect al Iluminismului empirist, iar prin valorifi-
carea rezultatelor cercetãrii franceze din anii ’60 ºi ’70 ai secolului al XVIII-lea
asupra teoriei ºtiinþei, relevã „noi ºtiinþe“ (istoria naturii, etnologia, istoria cultu-
rii, sociologia, istoria), care se desprind treptat din filosofie. „În aceastã privire
de ansamblu a raportului filosofiei cu concepþiile despre naturã, istorie ºi culturã
tradiþiile Angliei, Franþei ºi Germaniei se reunesc, începe «drumul propriu» ger-
man, odatã cu idealismul german, respectiv neoumanismul“4.
Autorul urmãreºte acþiunea gândirii lui Spinoza ºi a lui Leibniz în secolul al

XVIII-lea ºi îi integreazã pe Kant ºi kantianismul „în determinarea tematicã a
fundamentãrii luministe a empirismului“. Se anunþã, astfel, o nouã configuraþie
spiritualã: „Ia naºtere o axã unitarã europeanã de argumentare, care începe cu
empirismul englez, este continuatã prin materialismul francez ºi se încheie prin
filosofia organicã germanã a naturii ºi culturii. În acest concept graniþele dintre
filosofie, teoria naturii, istorie, esteticã, literaturã ºi culturã devin mobile. Astfel
Kondylis reuºeºte totodatã sã analizeze, în cadrul unui studiu istorico-filosofic,
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potenþialul de argumentare interdisciplinar al ºtiinþelor în lumina problemei
spirit-materie“5.
Sumar prinsã, structura volumului este (în sensul celor spuse) urmãtoarea: I.

Concepte de bazã pentru înþelegerea esenþei „luminãrii“ (Aufklärung); II. Struc-
turi de gândire timpurii ale raþionalismului modern: III. Cartezianism ºi anticar-
tezianism; IV. Revalorizarea ontologicã a materiei ºi înlãturarea simultanã a inte-
lectualismului ºi mecanicismului; V. Orientãri principale antiintelectualiste ale
luminãrii ºi conceptul lor de raþionalism; VI. Conflictul dintre cauzal ºi norma-
tiv; VII. Forme ale nihilismului în cadrul luminãrii; VIII. Aspecte particulare ale
luminilor în Germania (Principiul monist în iluminismul german târziu; Lessing,
Herder, Kant ºi postkantienii; moºtenirea luminilor).
Din aceastã amplã desfãºurare reþinem numai câteva aspecte care relevã nou-

tatea de interpretare adusã de Kondylis.
„Prin orientarea cercetãrii noastre cãtre chestiunea înþeleasã aºa de larg privi-

toare la relaþiile dintre spirit ºi sensibilitate— scrie autorul — atingem puþin sau
chiar mai mult punctul nevralgic al gândirii filosofice în genere“6. Tocmai de
aceea, se ºi începe cu teza cã „aºa-numitul Aufklärung este o încercare sau mai
degrabã o mulþime de încercãri de a rãspunde la întrebarea privind relaþiile dintre
spirit ºi sensibilitate (...). Luminarea trebuia sã-ºi punã în mod expres aceastã
întrebare, întrucât reabilitarea sensibilitãþii constituia una dintre armele sale
ideologice cele mai importante în lupta împotriva ontologiei ºi moralei
teologice“7.
De aici rezultã „caracterul polemic al gândirii luminilor“8 ºi urmãtoarele) ºi

precizarea cã expresia „epoca luminãrii“ („Zeitalter der Aufklärung“) trebuie sã
însemne „cã luminarea nu coincide cu epoca sa, ci se desfãºoarã în ea. Epoca lu-
minilor este astfel mai bogatã decât luminarea, dar aceasta din urmã se înrãdãci-
neazã în epoca sa, fãrã de care nu ar fi fost ceea ce a fost. Apartenenþa luminãrii
la epoca sa înseamnã, aºadar: cã ea este caracteristicã pentru epocã ºi cã este
condiþionatã de epocã“9.
Un loc important îl are preocuparea pentru înþelegerea „raþionalismului ºi

iraþionalismului“, ceea ce aruncã o nouã luminã asupra scopului «luminãrii»:
„Viziunea raþionalistã despre lume ºi reabilitarea sensibilitãþii se reunesc înainte
de toate în intenþia polemicã“; „ca forme ce aparþin unei intensitãþi existenþiale,
raþionalismul ºi reabilitarea sensibilitãþii înseamnã o orientare spre nemijlocit,
spre viaþã“; „calea ocolitã a autoritãþii pentru obþinerea adevãrului, ºi cea a asce-
zei pentru dobândirea moralitãþii nu sunt necesare; adevãrul ºi morala se aflã
potenþial în noi, þin de noi“10.
„Revalorizarea naturii ºi ºtiinþa matematicã a naturii“ au constituit o premisã

de bazã pentru „reabilitarea sensibilitãþii“: „ºtiinþa matematicã a naturii a depãºit
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dualismul ontologic ºi epistemologic dominant pânã aici. Cuantificarea, respec-
tiv matematizarea empiricului a ridicat cunoaºterea acestuia la rangul certitudinii
depline...“11.
Se adaugã treptat, prin „unirea organicã cu o înþelegere specificã despre po-

ziþia ºi determinarea omului în lume“, o „componentã normativã“, intervine
„primatul antropologiei“12, mai mult: „împletirea gândirii ºi a voinþei, respectiv
raþiunii ºi sentimentului, ºi determinarea de conþinut a raþiunii“13.
„În pragul «luminilor» are loc o transformare semnificativã a conceptului de

raþiune, ceea ce corespunde înlocuirii conceptului de substanþã a metafizicii
tradiþionale cu conceptul de funcþie“14. Dupã o analizã a situaþiei raþiunii, autorul
se ocupã de ceea ce a intervenit aici: „conflictul dintre cauzal ºi normativ“15 ºi
urmãtoarele, conflict ce apare „în formã similarã în domeniul filosofiei morale,
respectiv în antropologie“16.
Acest conflict permanent „dintre cauzal ºi normativ, dintre sensibilitate ºi

spirit“ a luat sfârºit „prin îndepãrtarea (Abschaffung) normativului ºi a spiritului“
aºa cum rezultã din prezentarea „formelor nihilismului în Aufklärung“17: „Cu
privire la spectrul spiritual al luminãrii, nihilismul ar putea fi definit ca încer-
carea de a considera reabilitarea sensibilitãþii ca inutilã ºi fãrã valoare, prin care
natura este exclusiv materie brutã sau rafinatã ºi totodatã lipsitã de orice valori
(dar ºi de nevalori)“18. Cãci „nihilismul este ºi rãmâne situat fenomenalist, apa-
renþa (adicã ceea ce desemna ca atare metafizica normativistã) constituie unica
sa fiinþã. De aceea nici nu mai are nevoie sã explice binele, întrucât binele ºi rãul
sunt prezente numai pentru normativism, nu ºi pentru el“19. Un loc aparte ocupã
analiza „aspectului polemic ºi existenþial al pendulãrii între optimism ºi pesi-
mism“20.
Ideea dominantã este urmãtoarea: „Rãdãcina logicã a specticismului ºi pesi-

mismului se aflã în principiul de bazã al luminãrii (Aufklärung), anume în reabi-
litarea sensibilitãþii. Scepticismul nu se mãrgineºte la unii gânditori precum D.
Hume, nici nu este aºa de mult o orientare filosoficã omogenã, delimitatã rigu-
ros, alãturi de altele, ci mai degrabã un aspect necesar, deºi adesea implicit, al
tuturor orientãrilor de gândire ale luminilor“21.
Autorul argumenteazã apoi (cu largi trimiteri la fenomene ale timpului ºi la

literatura de specialitate) teza sa, dupã care „atotprezenþa fapticã a atitudinii
sceptice explicã interesul intensiv pentru aceasta, aºa cum se anunþã în aproape
toate luãrile de poziþie, pozitive sau negative faþã de scepticism“; dar nu trebuie
sã mire „amestecul obiºnuit, dozat uneori prin anumite deosebiri, de scepticism
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pesimist ºi normativism optimist“, cãci „reabilitarea sensibilitãþii“ care a condus
la „dependenþa spiritului“ ºi astfel la „scepticism moral“, a pus în atenþie ºi „latu-
ra emancipatorie a maselor antiascetice“22. Aceasta ºi explicã de ce scepticismul
putea sã fie „deschis ºi conºtient de sine“, chiar agresiv „în cercurile iluminismu-
lui normativist“23.
Nu mai puþin semnificativã este analiza „formelor nihilismului în iluminism“

(Aufklärung). Motivarea este aici clarã: „Nihilismul împãrtãºeºte ºi în acelaºi
timp duce la extrem reabilitarea de tip iluminist a sensibilitãþii (în aceastã pri-
vinþã nihilismul nu este de gândit fãrã iluminism ca totalitate), în timp ce, pe de
altã parte, respinge împletirea dintre naturã ºi normã (în aceastã privinþã situân-
du-se împotriva tendinþei celei mai influente în iluminism), — dar nu pentru a
situa normele separat sau dincolo de naturã, ci pentru a le elimina definitiv,
respectiv pentru a le trata drept convenþii umane schimbãtoare, adicã ficþiuni
subiective, „fãrã valabilitate obiectivã“24. De fapt, „dupã îndepãrtarea spiritului,
pe de o parte, ºi separarea dintre naturã ºi normã nici nu mai existã loc pentru
norme obiective: cãci ele au fost pânã atunci fundamentate fie prin spirit, în
dimensiunea sa divinã sau umanã, fie prin aspectul normativ al naturii“25.
În alþi termeni, conflictul permanent dintre cauzal ºi normativ, dintre sensibi-

litate ºi spirit ia sfârºit prin desfiinþarea (logicã) a normativului ºi a spiritului.
Nihilismul poate astfel sã se bucure de acea coerenþã logicã, pe care iluminismul
normativist nu a putut sã o atingã“26. Dar nihilismul epocii „Aufklärung“ im-
plicã o dificultate (care îl ºi caracterizeazã, cu semnificaþii ºi limite): „Nihiliºtii
au pus în luminã ultimele consecinþe ale reabilitãrii depline a sensibilitãþii. Pen-
tru aceasta ei nu au fost admiraþi, ci proscriºi. Cãci aceasta nu mai priveºte con-
secvenþa logicã, ci consecvenþa polemicã ºi eficacitatea, ºi cine compromite mo-
ral concepþia despre lume dominantã, trebuie izolat ºi combãtut. Orice nihilism
penalizeazã forþa de acþiune a unei concepþii despre lume, cãci se împleteºte în
cadrul culturii instinctul de conservare cu teza despre sensul vieþii“27.
Ultimul capitol28 se ocupã de Aufklärung-ul german. Aici „reabilitarea sensi-

bilitãþii“ (prin „filosofia popularã“, îndeosebi) nu a cunoscut evoluþii spre mate-
rialism (sau chiar nihilism) ca în Franþa: „Ca un revers sau corelat necesar al
lipsei materialismului ºi nihilismului, în Aufklärung-ul german trebuie indicat
«raportul cu religia»“; dar aceasta prin situarea „religiozitãþii“ în planul „legãtu-
rii omului cu divinul transcendent“29.
Astfel spus, acþioneazã lutheranismul ºi „religiozitatea liberã“: „concepþia

despre lume a Aufklärung-ului se înrãdãcineazã în doctrinele laice ale protestan-
tismului, adicã în opoziþie atât cu filosofia speculativã scolasticã cât ºi cu
mentalitatea de tip Rokoko a modului de viaþã nobiliar30.
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Chiar “individualismul burghez“, care în iluminismul apusean „ºi-a gãsit ex-
presia antropologicã ºi moral-filosoficã în teoria antiasceticã a egoismului“, în
Germania se manifestã în strânsã legãturã cu „libertatea fiecãruia de a-ºi alege
propria cale religioasã“31.
În „iluminismul târziu“ (Spätaufklärung) religia „este înlocuitã prin uma-

nism“, ceea ce dã o altã notã tendinþei generale de „reabilitate a sensibilitãþii“:
legãtura dintre optimismul radical ºi reabilitarea sensibilitãþii „în cadrul unei sin-
teze metafizice“ într-o formã situatã „sub semnul credinþei cã totul este, în cele
din urmã, raþional“32.
Mai mult, normativul ºi cauzalul nu mai sunt considerate ca opuse, ci se ad-

mite unitatea lor pe fondul legãturii dintre spirit ºi sensibilitate: „Spiritul ca pur-
tãtor al normativului ºi sensibilitatea ca purtãtor al cauzalului se împletesc în aºa
fel încât cea din urmã nu mai este potrivnicã spiritului, ci se prezintã ca vehicul
în realizarea postulatelor acestuia (...). Totul trebuia astfel sã conducã la mobi-
larea cauzalului prin normativ, adicã la o spiritualizare a sensibilului; con-topirea
fiinþei ºi a imperativului (Sollen), prefiguratã în conceptul de naturã ilu-minist
predominant, trebuia absolutizatã...“33.
În felul acesta „conflictul dintre cauzal ºi normativ este dat la o parte. Monis-

mul s-a afirmat ca cel mai bun adversar al materialismului în afirmarea anticarte-
zianismului iluminist ºi reabilitarea sensibilitãþii“34. E vorba de „principiul
monist“ introdus de Leibniz ºi susþinut în „iluminismul târziu“ de Lessing ºi
Herder, refuzat apoi „programatic“ de Kant, care afirmã „un sistem de gândire
multi-dimensional, rezultat din separãri principiale clare“35, reluat de postkan-
tieni (de fapt, de idealismul german: Fichte, Schelling, Hegel).
Lucrarea se încheie cu câteva consideraþii relevante pentru înþelegerea pozi-

þiei istorice ºi a profilului (filosofic, spiritual, în genere) Aufklärung-ului: „Pen-
tru a putea aprecia corespunzãtor acþiunea iluminismului în genere este neapãrat
necesar sã distingem cu grijã Aufklärung-ul însuºi — atât în multipliciatea sa, cât
ºi în principiul sãu, anume cel al reabilitãrii sensibilitãþii, — de diferite înþele-
geri unidemnsionale asupra lui, care au luat naºtere mai târziu ºi cu intenþie
polemicã. Faptul, de pildã, cã cineva se îndreaptã împotriva idealurilor umaniste
ale luminilor nu înseamnã eo ipso cã el are de-a face, istoric-spiritual, cu
Aufklärung-ul“36.
În fine, o explicaþie clarã ºi convingãtoare: „Legenda despre iluminismul in-

telectualist, pe de o parte, ºi înþelegerea normativistã a iluminismului, pe de altã
parte, care îi reduce esenþa la poziþia moral-emancipatorie, cultivã în fapt cele
douã mari obstacole în încercarea de a merge pe urmele acþiunii istorico-spiri-
tuale a Aufklärung-ului. Dacã dimpotrivã situãm în centrul examinãrii noastre
reabilitarea sensibilitãþii, adicã tendinþa cãtre dizolvarea mai întâi a intelectului
ºi apoi a spiritului, în genere, atunci apare într-o nouã luminã o anumitã dezvol-
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tare importanatã a secolelor al XIX-lea ºi al XX-ea. Pentru a da numai un exem-
plu: prioritatea voinþei ºi a unor modalitãþi diferite, prin Schopenhauer, Stirner,
Marx ºi Nietzsche, constituie numai o aprofundare antropologicã ºi o concreti-
zare de motive iluministe. Chiar ºi conceptul de ideologie, devenit central, ar
putea rezulta pe baza recunoaºterii spiritului care, atât în condiþionarea sa ma-
terialã cât ºi în orientarea practicã, se aflã sub semnul voinþei, adicã al unei forþe
de neînvins...“37.
Kondylis indicã apoi ºi alte fenomene contemporane ce au legãturã cu ac-

þiunea „luminãrii“: o fundamentare neutilitaristã a normelor; prezenþa în „Vestul
liberal“ a Aufklärung-ului în forma despãrþirii dintre cauzal ºi normativ:
„preconizarea toleranþei ºi a deschiderii sociale“; ideea cã „aºa cum adesea, în
istoria de pânã acum, ºi de aceastã datã, acei care în felul lor pregãtesc un sfârºit
crizei, nu sunt nostalgici, nici toleranþi, ci pur ºi simplu gânditori preocupaþi de
mersul lucrurilor“38.
Prezentarea de mai sus ne convinge, credem, cã „luminarea“ (ca fenomen ºi

ca mod de gândire) trebuie înþeleasã în funcþia ei istoricã de afirmare a
creativitãþii ºi de emancipare a omului, funcþie care nu-ºi pierde importanþa în
nicio epocã ºi cu atât mai mult în lumea de azi.
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