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Acest „mic tratat” a fost construit pe o seamă de note 
extrase din caietele mele de însemnări scrise între anii 
1968-75. Prezentarea cronologică din caiete a luat aici 
o formă logică. Noua ordonare a materialului a încer-
cat să satisfacă cerințele impuse de problematica din 
capitole.

Cuprinsul lucrării nu este o simplă înșiruire a no-
telor, ci o construcție în care au intrat multe elemen-
te noi ce au ajutat ca lucrarea să capete un caracter 
unitar.

București – 24 .IX .1981
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1 | Înțelepciunea este o cunoaștere liberă și o practică 
ce ne poartă pe calea desăvârșirii morale și spirituale. 
Căile atât de sinuoase ale vieții omului, prin înțelep-
ciune își pot găsi un sens plin de rodnicie, iar prin 
virtute pot fi stăpânite.

În interiorul civilizației noastre, grecii antici au 
fost primii care au practicat-o și ne-au lăsat-o moște-
nire; desigur ei n-au fost primii în istorie, dar ei ne-au 
pus în stăpânirea formelor ce s-au potrivit viziunii și 
stilului nostru european.

Grecii antici au cunoscut și au practicat o înțelep-
ciune rațională, efort al omului, care de fapt era o înțe-
lepciune de natură filosofică. Desăvârșirea nu se fun-
damenta religios ca la vechii indieni, ci era produsul 
unei superiorități intelectuale cu caracter aplicativ.

Odată cu venirea creștinismului a apărut o altă 
formă a înțelepciunii și era firesc ca lucrurile să se 
schimbe, să ia o altă înfățișare, deoarece un nou spi-
rit și o nouă viziune intrase în funcțiune. Cu toată 
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tradiția antică ce se moștenea, apare ca dominantă o 
înțelepciune a sfințeniei și mântuirii.

În evul mediu a existat o armonie între înțelep-
ciune și știință. Omul nu putea să anuleze raportul 
cu lumea creată, cu lucrurile, pentru că erau operă 
divină (geneză), dar înțelepciunea era aceea care 
avea primatul; ea guverna știința. În vremea noas-
tră omul s-a îndreptat mai mult către lucruri, către 
lumea creată, dar acest mod de a concepe și condu-
ce cunoașterea a făcut ca știința să intre în conflict 
cu înțelepciunea; știința a luat locul înțelepciunii și 
a supus fără rezerve totul. Atât cât se mai vorbește 
despre înțelepciune nu este decât o moștenire, ceva 
care nu a pierdut caracterul de a fi rațional.

Punerea în armonie a acestor discipline nu poate 
să însemne altceva decât repunerea în drepturi a în-
țelepciunii care unifică, semnifică și ordonează totul 
în spiritul ei ce-l are la bază.

2 | Înțelepciunea este un efort și o disciplină a in-
teligenței și voinței. Ea este o calitate a inteligenței 
pentru că ne arată unde se află cumpăna creatoa-
re a judecării lucrurilor și este o calitate a voinței 
pentru că ea ordonează tendințele și sentimentele 
noastre.

Înțelepciunea operează cu inteligența și voința 
noastră deodată pentru că fără prima nu putem dis-
tinge și cunoaște realitatea iar fără a doua nu putem 
trece în act această cunoaștere.



MIC TRATAT DE ÎNȚELEPCIUNE ȘI VIRTUTE | 13

Filosofia practică, aceea care nu este o speculație 
pură ca la Kant, ci o experiență interioară și o disci-
plină a spiritului în orice prezență a sa, ne pune în 
stăpânirea propriei noastre naturi și a lumii care ne 
înconjoară.

Cunoașterea condiției umane și îndatoririle ce se 
impun de aici, angajează voința noastră și actul as-
censional al trăirii. Prin înțelepciune ne descoperim 
noi înșine și aflăm restul lucrurilor odată cu respon-
sabilitatea ce o avem în fața existenței.

3 | În fața irupțiilor de libertate, uneori și de auten-
ticitate, atât de frecvente în prezent, înțelepciunea și 
virtutea ar putea apărea ca o constrângere, ca un în-
demn la mediocritate.

Putem afirma dimpotrivă: observarea și conside-
rarea tuturor lucrurilor pe care le întrebăm și care ele 
însele ne întreabă, disciplina căutării și discernămân-
tul ierarhizării ne pun în stăpânirea unor date esenți-
ale ce ne pot lumina și defini.

Înțelepciunea și virtutea nu limitează, ci ordonea-
ză și amplifică existența noastră ca oameni; și nu nu-
mai că o amplifică, dar o și valorifică, o face semnifi-
cativă și aptă pentru noi cuceriri. Numai o atitudine 
de discernământ poate regla raporturile noastre cu 
tot ce ne vizează și poate aduce continuu ceva, nu 
atunci când creștem pe verticala aspirației noastre.

Înțelepciunea dublată de virtute face ca cele mai 
mici lucruri să dezvolte măreția contactului nostru 
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cu lumea și viața. Se poate spune că o atitudine ho-
tărâtă și clară poate prinde subtilități ce scapă sigur 
celui care își duce viața la întâmplare. Libertatea spi-
ritului poate bine conviețui cu liniștea ordonată in-
terior.

4 | Virtutea nu se obține ca un obiect gata făcut; ea 
cere o predispoziție și un efort de parcurs. În gene-
ral oamenii au predispoziția de a deveni virtuoși, dar 
puțini reușesc cu adevărat. Dacă avansăm în acest 
sens, virtutea este „o dispoziție câștigată voluntar” 
cum spune Aristotel, definită prin rațiune.

Virtutea nu se capătă, ci se deprinde; ea intră în 
marea categorie a obișnuințelor și se obține pe calea 
exercițiului. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, 
virtutea merge într-o strânsă colaborare cu înțelep-
ciunea care îi dă fundamentul cunoașterii și invers: 
virtutea face ca înțelepciunea să devină act.

Înțelepciunea și virtutea se presupun și conlucrea-
ză; împreună valorifică însușirile omului, atât cele 
intelectuale, cât și cele morale.
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