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Sã fim împreunã he aletheia, he zoe, he hodos. Pe drumul nostru de viaþã ºi înþelepciune sã ne
reamintim de Orfeu, de barzi, de aezi, de înþelepþi ºi de sofiºti, de Via Sacra, de Platon ºi Banchetul
sãu ºi, mai apoape de noi, de Vasile Bãncilã ºi de Duhul Sãrbãtorii, de Constantin Noica, de
Constantin Rãdulescu-Motru, sau, chiar mai aproape, de filosoful ºi logicianul Alexandru Surdu,
alãturi de toþi înþelepþii noºtri aparte, de latinieri, sã deschidem larg instrumentele fermecate ale
gândirii, acele specule nobile, un fel de oglinzi mãritoare, luminând coincidenþa binecuvântatã
dintre înþelepciune, adevãr, viaþã, credinþã ºi dragoste.

Iatã câteva resurse ale conceptului „filosofiei ca sãrbãtoare“, cu cea mai clarã manifestare la
sãrbãtoarea de Dragobete, prilej de meditaþie asupra tradiþiei ºi tradiþiei filosofice, dar nu a oricãrui
tip de tradiþie, ºi nu doar a tradiþiei autentice, ci a celei cu rãdãcini adânci în filosofie ºi adevãr, in-
dicând cãtre acele primordialitãþi ºi principii abia zãrite, cuprinse de mister. În strãfunduri miste-
rioase ale înþelepciunii stau ºi îndatoririle noastre sãrbãtoreºti. În spiritul sãrbãtorii fiinþa umanã
are privilegiul de a cuprinde bogãþia filoanelor noastre tradiþionale nepreþuite ºi aducãtoare de spi-
ritualitate ºi nobleþe, întru cele spirituale. Alexandru Surdu ne reaminteºte de tradiþii precum cea a
lykantropilor, a junilor de la Pietrele lui Solomon, care ascund tainele solomonarilor, tradiþiile de
cunoaºtere ºi dragoste de þarã din ºcheii Braºovului, tradiþiile de Blagoveºtenie ºi multe altele, îm-
pietrite în tomuri de cunoaºtere, iubire ºi istorie, prea multe pentru a putea fi cuprinse în rânduri
de recenzie.

Coincidenþa fericitã a tradiþiei româneºti de Dragobete cu ziua de naºtere a academicianului
Alexandru Surdu a avut un rol fast, stimulant. Duratele personale stau în lumina duratelor lungi
ale reflecþiei filosofice, în lumina credinþei ºi a tradiþiei; toate acestea ilumineazã în volum, în ordi-
nea unei vieþi înscrise pe calea filosofiei, realizãri bio-bibliografice, evenimente memorabile, con-
ferinþe individuale, sau instituþionale, interviuri, publicaþii, momente speciale, repere stabile pentru
ritmul dinamic al muncii academicianului, rãspunzând întrebãrilor ºtiinþifice ºi temelor care, hrã-
nite de resursele lor filosofice ºi româneºti, sunt recuperate ca probleme vii ale actualitãþii.

Tradiþia ca sãrbãtoare consoneazã cu filosofia ca sãrbãtoare. Alexandru Surdu ca filosof ne
reaminteºte rostul adânc al acestor coincidenþe cu rezonanþe înalte, ne îndreaptã cãtre ideile clare,
esenþiale, asupra cãrora meritã sã mai strãruim, fiecare moment sãrbãtoresc fiind un prilej de a
regãsi profunzimile filosofice, ca mize ale autenticitãþii fiinþei.

Volumul evidenþiazã contribuþiile filosofice ale academicianului, profesorului ºi filosofului
Alexandru Surdu, între care, un loc central îl ocupã interesul sãu pentru conturarea unui semn al
„structurilor privilegiate“, al unui sistem filosofic pentadic categorial, un sistem de tip dialectico-
speculativ, cu un punct clar de sprijin în tradiþia filosofiei categoriale deschise de Aristotel. Din
perspectiva sa, aspectul categorial este ºi cel care þine aproape deopotrivã de filonul de înþe-
lepciune tradiþionalã ºi de filonul filosofiei româneºti; valorificãri, cuprinderi ºi evaluãri care au
produs trei volume importante, pãrþi consistente ale filosofiei sistemice pentadice – Problema
transcendenþei, publicatã iniþial în 2007, ºi apoi, în 2012, Teoria Subsistenþei din 2012 ºi Existenþa
nemijlocitã din 2014.

Dialectico-speculativã este bine sã fie ºi raportarea filosoficã la lume, la teme filosofice, la
concepte ºi raportarea la eudaimonie. Distanþarea de modele este la fel de importantã ca ancorarea
în tradiþiile consacrate ale filosofiei („dacã este vorba de sfaturi, nu l-am urmat nici pe Constantin
Noica“, mãrturiseºte academicianul Alexandru Surdu), filosofiei pentadice corespunzându-i o
cãlãuzã valoricã, de asemenea, pentadicã vitalã unei eudaimonii. În acest sens, aºa cum am mai
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evidenþiat cu altã ocazie, academicianul Alexandru Surdu propune pentru ºtiinþã adevãrul, pentru
artã frumosul, pentru moralã binele, pentru justiþie dreptatea ºi pentru politicã, libertatea, conside-
rând ºi rostul etern al filosofiei de a da seama de ceea ce se petrece, cam aºa cum spunea ºi Lucian
Blaga ºi cum dorim sã reafirmãm ca valoroasã învãþãturã, cu toate ocaziile: filosofia se aratã mai
folositoare decât toate lucrurile pe care ne-am grãbi sã le considerãm folositoare din obiºnuiþe
datorate culturii ºi sociaetãþii, lãsate sau rãmase neexaminate.

Filosofia ca sãrbãtoare este astfel un demers de reamintire, de regãsire, de întregire ºi de împli-
nire personalã chiar, într-o ordine a comunitãþii, a unei comunitãþi intelectuale ºi de tradiþie. Nu
doar marii eroii descalecã. Evenimentele memorabile ale istoriei recente a filosofiei româneºti la
care a contribuit în mod hotãrâtor academicianul Alexandru Surdu, adesea alãturi de academicianul
Alexandru Boboc ºi de cercetãtorii Institutului de Filosofie ºi Psihologie „Constantin Rãdulescu-
Motru“ al Academiei Române sunt astfel de „descãlecãri“ ale filosofiei ºi filosofilor – când la
Târgu Mureº, când la Suceava, când la Lancrãm, când în Maramureº, când la Braºov, când la
Bucureºti, aproape anual la Alba Iulia ºi în alte locuri purtând flãclia filosofiei ca fãclie patrioticã,
la monumentele mândriei naþionale, deopotrivã în planul concret, geografic ºi în planul spiritual.
Cu totul aparte, descãlecãrile de suflet maramureºene (marmaþiene, spune filosoful) prilejuiesc
reflecþii despre nobleþea poporului român, nobleþea tradiþiei, exact în sensul nobleþei duhului sãr-
bãtorii, cu forþa de a transfigura luminos omul, dincolo de colecþiile de diplome.

Consistenþa ºi persistenþa acestui deziderat este doveditã de tradiþiile frumoase ale simpozi-
oanelor naþionale „Constantin Noica“ ºi „Constantin Rãdulescu-Motru“, dedicate cu deerenþã
acestor personalitãþi marcante ale filosofiei româneºti, de interviurile ºi medalioanele emoþionante
dedicate culturii române în presã, de lucrãrile pline de dragoste care au continuat sã împlineascã
seria deschisã de academicianul Alexandru Surdu prin cãrþile Izvoare de filosofie româneascã,
2010 ºi A sufletului românesc cinstire, 2011, prin cãrþile Pietre de poticnire, 2014, La porþile Împã-
rãþiei, 2016 ºi Monumente pentru eroii culturii române, din 2018, acestea înscrise într-o „recoltã“
impresionantã de datã recentã (este vorba despre un arc peste timp, cam de cinci ani), pe care o
putem consulta în lucrarea omagiatã aici, pe câteva pagini bune.

Existã o tentaþie, consecinþã principalã a volumului de faþã, de a contura profilul academi-
cianului în relaþie fie cu imaginea istorico-religioasã al lui Daniil Sihastrul, fie cu filosofii semãdãi,
în limbaj noician. Am putea sã îl vedem ca pe un vechi solomonar, ca pe o piatrã de poticnire, sau
ca pe un model cãrturãresc braºovean (transilvan ºi românesc). Alexandru Surdu este în primul
rând un filosof care a înþeles implicaþiile luminoase ºi „alungite“ ale filosofiei, pânã în sãrbãtoare
ºi pânã în viaþa noastrã, zi de zi. Dacã înþelegem sã fim în semnificaþiile cele mai profunde, numai
în filosofie putem sã ne regãsim, sã „dãm seama“ de noi înºine, cu toate valenþele acestor termeni.

Filosofia ca sãrbãtoare realizeazã o eternizare a activitãþii Institutului de Filosofie ºi Psihologie
„Constantin Rãdulescu-Motru“, alãturi de activitatea strãlucitã a academicianului Alexandru Surdu
ºi a momentelor marcante din viaþa ºtinþificã româneascã, a sãrbãtorii ºi sãrbãtoririi filosofice ro-
mâneºti, ca test ºi pavãzã în faþa nefiinþei. Suntem proiectaþi cu cinste ºi nobleþe în eternitate, dacã
nu în calitate de filosofi, de gânditori sau de eroi ai culturii, sau ai istoriei, atunci în calitate de
români.
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