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Abstract 
This essay is based on the ground idea (underlined by Husserl) that 
the authentic philosophy is a discourse about the consciousness. In 
this context, the Romanian spirituality was always closed of the idea 
of the meditation about the moral consciousness, understood like a 
privileged expression of the consciousness itself, and has acquired 
much significant and interesting results for the philosophy at large. 

 

 

 

 

 Spiritualit��ii române�ti, atât la nivelul culturii 
populare cât �i din perspectiva reflec�iei sistematice, nu îi 
este str�in� cugetarea consecvent�, profund� �i, adesea, 
original�, asupra acestui domeniu privilegiat* al gândirii 
filosofice autentice – con�tiin�a moral�. 

 Ca metafizic�, etica se constituie în cea mai pur� 
ontologie – evident o ontologie a umanului – întrucât ea 
explic� temeiurile, structura �i sensul vie�ii morale tr�ite, 
pentru a desprinde reperele esen�iale ale condi�iei umane. 
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 În aceast� calitate, de “filosofie prim�”, etica 
redevine – a�a cum înc� filosofia stoic� sus�inea cu în-
drept��ire – nu un domeniu oarecare al gândirii filosofice 
ci chiar piatra de încercare a filosofiei. Din perspectiva 
filosofiei morale, reflec�ia asupra con�tiin�ei reprezint� 
fundamentul în�elegerii realit��ii umane, pentru c� omul 
deplin este “O con�tiin��”, altfel spus, o fiin�� cu 
adev�rat moral�. 

 

 Ethosul geto-dac �i valorile morale cuprinse �i 
transmise de folclorul românesc eviden�iaz� în�elepciu-
nea poporului român �i disponibilit��ile sale de a filosofa 
asupra tr�s�turilor de con�tiin�� ce trebuie s� defineasc� 
profilul moral al omului adev�rat, care crede cu sfin�enie 
în dreptate, cinste, omenie, în solidaritatea cu cei afla�i în 
suferin��, care iube�te traiul cump�tat, lipsit de excese 
sau patimi �i este preocupat de educa�ia intelectual� �i 
moral� proprie, cât �i a celor apropia�i. 

 Basmele populare, doinele, proverbele ilustreaz� 
triumful idealului asupra realului, biruin�a logic� a 
binelui asupra r�ului, dar �i avatarurile Binelui în efortul 
s�u de a se afirma împotriva r�ului, expresie a con�tiin�ei 
faptului c� nu exist� un bine absolut, un bine în sine, ci 
c� acesta se realizeaz� procesual, în diferite grade, 
rezultat al activit��ii oamenilor. 

 În ciuda unui evident fatalism ce caracterizeaz� 
psihologia poporului român – „A�a mi-a fost scris.”, „Ce 
�i-e scris în frunte �i-e pus.”, „Cum vrea Dumnezeu” – 
folclorul românesc oglinde�te credin�a în izbânda ra�iunii, 
a drept��ii �i a voin�ei lui Dumnezeu, prin ac�iunea �i con-
duita responsabil� a oamenilor, sanc�ionând inac�iunea �i 
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neimplicarea, întotdeauna condamnabile din punct de 
vedere moral, chiar dac� juridic acest lucru arareori se 
întâmpl�. “Ajut�-te singur dac� vrei ca �i al�ii s� te 
ajute”, “Dumnezeu î�i d�, dar în traist� nu-�i bag�” sau 
“Prietenul la nevoie se cunoa�te” �i, mai cu seam�, 
“Nici gând bun f�r� de fapt�, nici �arin� f�r� ap�” 
reprezint� expresii ale acelei în�elepciuni populare care 
valorizeaz� ac�iunea, con�tientizând ideea c� fapta este 
adev�rata m�sur� a vie�ii morale, c� ab�inerea sau 
re�inerea de a înf�ptui este reprobabil� �i, adesea, chiar 
imoral�. 

 

 Reflec�ia teoretic� asupra problematicii educa�iei 
�i con�tiin�ei morale se reg�se�te în binecunoscutele 
înv���turi ale lui Neagoe Basarab c�tre fiul s�u 
Teodosiei. Omul ideal, des�vâr�it �i întreg, se caracteri-
zeaz� prin minte – ra�iune, con�tiin�� – avu�ie �i numele 
cel bun, îns� valoarea suprem� o constituie mintea. Cel 
mai mare r�u pentru om este s�-�i piard� mintea pentru 
c� astfel pierde tot, �i numele cel bun �i avu�ia: „Cine-�i 
pierde mintea, iat� c� sunt dou� r�ut��i: întâi c�-�i pierzi 
avu�ia ta, iar a doua c� î�i câ�tigi �i nume de hul�.” 

 Recomand�: în�elepciune, modestie, prevedere, 
comportament ra�ional în rela�iile cu semenii. De�i 
ra�iunea este, la origine, o iluminare divin�, ea constituie 
totu�i nota caracteristic� ce define�te „omul des�vâr�it”. 

 

 Didahiile lui Antim Ivireanul reprezint� exemplul 
cel mai str�lucit al eticii secolului al XVII-lea în �ara 
noastr�. Etica sa este expresia unei viziuni dialectice 
asupra vie�ii morale: analizând caracterul polar al 
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virtu�ilor – pentru dragoste - p�catul pizmei, pentru 
îndurare - nemilostivenia, pentru pace - întristarea, pentru 
dreptate, strâmb�tatea – ne recomand� practicarea binelui 
�i respectarea legii morale. 

 

 Cazania lui Varlaam 
ii �i Psaltirea lui Dosoftei 

cuprind înv���turi morale transmise pe un ton familiar, 
direct �i cu pronun�at caracter educativ. 

 Idei etice �i morale sunt cuprinse, chiar dac� nu 
cu caracter sistematic, �i în operele cronicarilor. 

 Autorul unei Istorii a ��rii Române�ti dintru 
început – r�mas� neterminat� – stolnicul Constantin 
Cantacuzino, mare admirator al antichit��ii greco-
romane, subliniaz� rolul în�elepciunii în strâns� leg�tur� 
cu binele moral, ca expresie a m�surii �i cump�nirii în 
ac�iune. Foarte important� ni se relev� sublinierea con-
form c�reia m�sura convingerilor �i a comportamentului 
moral este obiectivarea con�tiin�ei morale prin „fapta 
bun�”. De asemenea, important� ni se pare �i sublinierea 
rolului educativ al cunoa�terii trecutului istoric pentru 
formarea con�tiin�ei moraleiii. Raportându-se la Etica 
nicomahic�, stolnicul C. Cantacuzino încearc� explica-
rea cauzelor r�ului moral, nu atât ignoran�a cât mai cu 
seam� datorit� duplicit��ii unei con�tiin�e imorale cu 
premeditare. 

 Grigore Ureche sus�ine ideea identit��ii adev�ru-
lui istoric cu cel moral, iar Miron Costin accentueaz� 
faptul c�, în chip fericit, con�tiin�a istoric� se completea-
z� cu con�tiin�a moral�. Prin modelele etice oferite, 
Miron Costin stigmatizeaz� tarele morale cum sunt: 
l�comia, îngâmfarea, despotismul, lipsa de m�sur�, amo-
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ralismul, invidia, corup�ia, insistând asupra ideii c� fapta 
bun� – raportat� la perspectiva moralei cre�tine – este 
principala valoare ce trebuie s� c�l�uzeasc� ac�iunea 
uman�iv. 

 Aritmologhia lui Nicolae Milescu Sp�tarul este o 
etic� a conduitei care teoretizeaz� principiile cet��enilor 
buni în opozi�ie cu însu�irile omului r�u. (Aritmologhia, 
traducere 1672 (Etic�), Editura Minerva, Bucure�ti, 
1982, pp. 300-301.) G�sim, de asemenea, o formulare 
explicit� a imperativului categoric dup� care trebuie s� se 
conduc� con�tiin�a moral�: „f� altuia ceea ce dore�ti 
pentru tine; dar ceea ce nu dore�ti pentru tine, nici tu s� 
nu faci altuia.” (Ibidem, p. 308) 

 

 Dimitrie Cantemir leag� strâns problemele morale 
de ortodoxism �i de morala ortodox�. Într-o Scrisoare 
despre con�tiin��, autorul Istoriei ieroglifice deosebe�te, 
pentru prima dat� în filosofia moral� româneasc�, 
con�tiin�a de con�tiin�a moral�, aceasta din urm� fiind 
rezultatul observ�rii faptelor. Omul nu se na�te nici bun, 
nici r�u; ra�iunea îl orienteaz� pe om spre bine, r�ul 
provenind din ignoran��. Pentru perfec�iune este necesar� 
cunoa�terea de sine. Fiind o fiin�� nobil� – ra�ionalitatea 
îi confer� aceast� noble�e – omul poate distinge �i opta 
între bine �i r�u, între scopurile bune �i cele rele. 

 Adept al stoicismului – public� chiar un "decalog 
al stoicilorv - Dimitrie Cantemir afirm� c� oamenii, în 
lipsa educa�iei, pot c�p�ta moravuri rele. Ca imperativ 
moral, Decalogul stoic propune: „Urmeaz�-�i firea”. 

 Odat� cu Dimitrie Cantemir, gândirea teoretic� 
româneasc� – ne spune Petre Dumitrescu – înceteaz� s� 
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se refere la rela�ia omului cu Dumnezeu, tr�s�tur� 
dominant� a con�tiin�ei române�ti de pân� atunci, pentru 
a pune în mod deschis �i direct “problema rela�iei dintre 
om �i propria sa con�tiin�� legislatoare”vi. Chiar dac� 
prin�ul c�rturar î�i întemeiaz� morala pe religie, el face 
aceasta “ca un filosofi (s.n.) care se adreseaz� unor 
oameni doritori s�-�i cultive sufletul”vii. 

 Marele merit al gânditorului umanist moldav este 
de a fi deschis calea reflec�iei sistemice asupra con�tiin�ei 
în etica �i filosofia moral� româneasc�. 

 

 Odat� cu reprezentan�ii �colii Ardelene, studiile 
morale se înscriu firesc în cadrul filosofiei morale, 
problematica con�tiin�ei morale fiind abordat� în mod 
explicit �i sistematic. 

 Samuil Micu (1745-1806), reprezentant de seam� 
al �colii Ardelene, face o distinc�ie subtil� între drept �i 
etic� (în Înv���tura metafizicii, în partea a III-a: „Etica 
sau înv���tura obiceiurilor”), subliniind c�, dac� dreptul 
elaboreaz� legile �i ne înva�� ce trebuie s� facem, etica ne 
arat� cum trebuie s� alegem legile firii. În comportamen-
tul moral, con�tiin�a moral� are un rol important: fapta 
bun� nu poate fi realizat� dac� nu i se cunoa�te în�elesul; 
intelectul, ra�iunea, faciliteaz� îndeplinirea faptelor bune 
pentru c� asigur� în�elepciunea fiin�ei. 

 Pledând pentru echilibru „în toate cele”, S. Micu 
investigheaz� însu�irile omului înzestrat cu con�tiin�� 
moral� (virtu�ile sale): nu este nici ascet, nici hedonist; se 
caracterizeaz� prin cump�tare, aceasta presupunând 
cenzura ra�iunii �i educarea sim�urilor pentru a evita 
pl�cerile exagerate �i a p�stra fireasca m�sur� (cap. IV); 
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cur��enia sufleteasc� (fidelitatea) îi este proprie, îl 
îndeamn� c�tre sârguin��, str�danie, d�rnicie �i modestie, 
ferindu-l, în acela�i timp, de viciile lenei, bicisniciei sau 
mi�eliei (cap. V); în sfâr�it, este înzestrat cu r�bdare, 
pacien��, blânde�e, care se recunosc dup� manifest�ri în 
plan atitudinal, precum dragostea fa�� de adev�r, minte 
viteaz� fa�� de du�mani, dar �i spirit iert�tor �i capacitate 
de a nu r�spunde la r�u cu r�u. 

 Analiza lui Samuel Micu asupra con�tiin�ei mora-
le este cu atât mai valoroas� cu cât el îi surprinde �i 
caracterul de con�tiin�� practic�: fapta bun� este m�sura 
con�tiin�ei, fiind �i cea care stabile�te armonia la nivelul 
individual �i social. 

 

 Simion B�rnu�iu, analizând raportul eteronomic – 
autonomic în definirea omului ca fiin�� moral�, se pronun-
�� categoric în favoarea autonomiei: „Perfectibilitatea lui 
nu are margini, fiindc� el se poate forma însu�i pre sine 
(s.n.) în conformitate cu ni�te scopuri superioare, pre 
care �i le pune singur; din contra celorlalte animale 
natura a dat o sfer� de lucrare determinat� prin instinct 
�i o perfec�iune foarte m�rginit�.”(Metafizica, p.65) 

 Omul este perfectibil, perfectibilitatea lui infinit� 
ap�rând ca o tendin�� spre divinitate, dar tot ceea ce se 
refer� la om nu este determinat de voin�a divin�, chiar 
dac� a luat na�tere cu voia lui Dumnezeu. Omul moral 
este un om liber; armonia libert��ii cu ra�iunea fundamen-
teaz� moralitatea individului. 

 Subliniind rolul educa�iei în realizarea uman�, 
Simion B�rnu�iu este con�tient c� nivelul superior al 
con�tiin�ei, con�tiin�a moral�, se define�te nu numai prin 
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în�elegerea Binelui ci �i prin practicarea binelui: deci, a 
�ti trebuie s� se armonizeze cu a face, conform cu ceea ce 
propria ra�iune te îndeamn�. 

 

 Ideea dup� care omul este, în cea mai mare parte, 
creatorul propriului s�u destin, o reg�sim �i în gândirea 
lui Titu Maiorescuviii. Omul „nu este, ci devine” (Critice, 
Edi�ia 1966, p. 377).  

 Influen�at de Kant, consider� c� omul trebuie s� 
fie un scop în sine; el î�i este suficient sie�i pentru a 
exista �i ac�iona. Cea mai nobil� facultate a omului este 
facultatea de a-�i forma un ideal �i de a ac�iona conform 
cu acesta. Idealul reprezint� o rela�ie de continuitate cu 
prezentul, valoarea unui ideal fiind dat� de capacitatea de 
a se realiza. Este ceea ce deosebe�te de utopii �i confer� 
suport moral fiin�ei umane.  

 

 Constantin Dimitrescu-Ia�iix, influen�at de evolu-
�ionismul lui Gustav le Bon, sus�ine de asemenea ideea 
perfectibilit��ii necontenite a fiin�ei umane, subliniind c� 
„în om natura ajunge la con�tiin�a de sine”. 

 Idealul moral este decisiv pentru afirmarea con�ti-
in�ei morale: „Când te ui�i împrejuru-�i �i vezi atâtea 
fiin�e care se agit� în diferite direc�iuni, absolut f�r� nici 
un scop, când te gânde�ti c� via�a lor de mâine nu va 
avea nici un raport cu cea de azi, dup� cum cea de azi 
este lipsit� de orice leg�tur� logic� cu cea de ieri, o mil� 
profund� te cuprinde.” (dup� M. �tef�nescu, p. 197) 
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 Idealul este suportul existen�ei; este o dimensiune 
specific uman�, ideea conduc�toare, aspira�ia spre viitor a 
unei fiin�e superioare. F�r� ideal n-ar exista via�� uman�. 

 

 Ion G�v�nescul (Etica, Institutul de art� grafic� 
Carol Göbl, Bucure�ti, 1897) sus�ine, de asemenea, ideea 
perfectibilit��ii fiin�ei umane care, la nivel superior, se 
realizeaz� ca fiin�� moral�. Omul nu se na�te moral, ci cu 
dispozi�iuni pentru moralitate; prin exerci�iu devine mai 
bun. 

 Condi�ia progresului intelectual sau moral este 
cunoa�terea de sine. Omul este perfectibil, nu perfect:  
„...posibilitatea perfec�iunii ne deschide înaintea noastr� 
un drum nesfâr�it de progres, pe care putem ajunge or-
cât de departe, cu  voin�� �i str�duin��.” (I. G., p. 151) 

 Fiin�a înzestrat� cu con�tiin�� moral� trebuie s�-�i 
propun� un program de perfec�iune moral� pe care s� 
încerce s�-l realizeze prin educa�ie �i voin��. Ca 
modalitate magistral� de a înf�ptui un astfel de program, 
I. G�v�nescul îl ia ca exemplu pe Benjamin Franklin, 
care �i-a impus, pe baza cunoa�terii de sine, urm�toarea 
tabl� de valori (virtu�i) morale: sobrietate, ordine, eco-
nomie, aplicare, lini�te, castitate, umilin��, reamintirea 
mor�ii ca posibilitate.  

 

 Influen�at de Kant, I. G�v�nescul reformuleaz�, 
într-o manier� proprie, legea moral� suprem� dup� care 
trebuie s� se conduc� fiin�a moral�: „Lucreaz� astfel ca 
principiu al activit��ii tale, generalizându-se s� dea 
na�tere fericirii universale” .(I. G., p. 116) 
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 Con�tiin�a moral� nu este numai activitate refle-
xiv� ci �i implicare, fiind înc� de la origini nu un „eu 
cred c� ...”, ci un „eu pot”. (Maurice Merleau-Ponty, 
Phenomenologie de la perception, Gallimard, Paris, 
1945, p. 160) �i, pot numai dac� sunt liber. 

 I. G�v�nescul subliniaz� c� omul se poate implica 
în ac�iune numai dac� este liber: „A lucra liber înseamn� 
a lucra conform unor motive venite din reflexiune, din 
judecat�, ra�ionament, nu din impulsul senza�iilor sau 
percep�iilor.” (I. G., p. 98) 

 

 Deosebit de interesant� este pozi�ia eticianului 
român când afirm� c�: omul nu este responsabil dac� nu 
este liber (aceasta �inând de vârst�, condi�ie social�, grad 
de cultur�); libertatea se manifest� nu numai prin justifi-
carea ac�iunii ci �i prin suspendarea acesteia. 

 Recunoscând importan�a libert��ii în afirmarea 
con�tiin�ei morale, I. G�v�nescul analizeaz� cu profun-
zime raportul datorii-acte meritorii. Actele meritorii – 
când facem ceva f�r� a fi obliga�i – sunt superioare 
datoriilor, numai c� acestea din urm� conserv� societatea 
omeneasc�. De aceea, împlinirea lor se presupune, 
abaterile de la datoriile morale fiind aspru pedepsite, ele 
reprezentând momentul de continuitate în devenirea 
umanit��ii. Dimpotriv�, actele meritorii – element de 
discontinuitate – vizeaz� dep��irea, inova�ia moral�, fiind 
r�spunz�toare de progresul moral. Ambele momente se 
presupun �i se condi�ioneaz� reciproc.  

 În lipsa regulilor �i a normelor, libertatea absolu-
t�, fie ea �i manifestat� numai prin acte meritorii, 
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înseamn� moarte pentru fiin�a vie. Regula, imperativul, 
legea, înc�tu�eaz� libertatea ca s� aduc� triumful vie�ii.x 

 

 Inspirându-se din aprecierea lui Gaston Boutroux, 
dup� care orice datorie implic� �i un act de credin��, 
Eugeniu Speran�ia scria: „Con�tiin�a unei datorii este 
totodat� credin�a în valoarea unei anumite conduite. A 
�ti c� este un «trebuie» care-�i str�juie�te purtarea, a �ti 
c� ai unele datorii, înseamn� a crede într-un bine �i într-
un r�u; înseamn� a proclama un adev�r de ordin 
moral.” (Eugeniu Speran�ia, Fenomenul social ca 
proces spiritual de educa�ie, Oradea, 1930, p.75) 

 Impunându-�i reguli, con�tiin�a moral� î�i prescrie 
datorii. Datoria „nici nu este altceva decât o norm�, un 
comandament, o lege, un imperativ pe care spiritul �i-l 
prescrie singur sie�i” (E.S. p. 75). Dar, pentru a-�i putea 
prescrie propria norm�, spiritul trebuie s� fie liber.  

 E. Speran�ia introduce o clar� deosebire între 
libertate �i liberul-arbitru. Libertatea nu numai c� este 
altceva decât liberul-arbitru, ci chiar contrarul acestuia. 
Aceasta, pentru c� libertatea este opus� arbitrariului, 
capriciului, lipsei de consecven��; presupune înainte de 
toate legi, cu activitate reglementat�, aceste legi fiind 
dictate de ra�iune: „Libertatea implic� ra�iune, cum im-
plic� consecven�a dintre voin�� �i credin��.” (E.S., p. 77) 

 

 Între libertate �i liberul-arbitru nu exist� cores-
ponden�� �i pentru c� cea dintâi presupune ac�iune 
efectiv�, pe când cel�lalt r�mâne în sfera aprecierii, a 
unei alegeri pur intelectuale. 



 
 
18 

 
R O C S I R   

Revista  Român�  de  Studii Culturale  (pe  Internet) 
  

 
 

 
 

1    /   2001 
 
 
 

 Tocmai de aceea libertatea �i nu liberul-arbitru 
reprezint� condi�ia fundamental� a realiz�rii con�tiin�ei 
morale, în întregime „ra�iune practic�”. 
 

 În rela�ie direct� cu definirea con�tiin�ei morale, 
E. Speran�ia vizeaz� dou� aspecte fundamentale: 

 I. Imoralitatea, fragilitatea moral�, rezid� în 
necredin��, mai bine zis în lipsa voin�ei de a crede: 
„Credin�a în imoralitate a creiat imoralitatea timpului 
nostru, credin�a în mântuire e singura putere care ne 
poate mântui.” (E.S., p.95) afirm� E. Speran�ia, în mod 
evident influen�at de lucrarea lui W. James, Voin�a de a 
crede. 

 II. Toate condi�iile unei vie�i morale, ale unei vie�i 
pure, exist� în str�fundurile oric�rei con�tiin�e omene�ti. 

 Subliniind rela�ia necesar� între con�tiin�ele 
individuale �i con�tiin�a social�, filosoful român afirm� 
cu îndrept��ire c�: „Via�a interioar� nu poate avea 
soliditate decât dac� vie�ii sociale i se asigur� 
fundamente de o�el. Atunci se poate ispr�vi cu ... 
pesimismul �i cu acel fond de ... imoralitate �i de 
instabilitate.” (E.S., p. 167). 
 

 Analiza întreprins� în paginile acestei lucr�ri nu-
�i propune o perspectiv� exhaustiv� asupra contribu�iilor 
române�ti la definirea conceptului de con�tiin�� moral�, 
efort cu totul dificil �i care ar dep��i chiar aria de 
cuprindere a unui volum de propor�ii, ci doar încearc� s� 
eviden�ieze mai cu seam� meritele teoretice ale unor 
gânditori remarcabili, care îns� au fost mai pu�in 
valorificate de literatura de specialitate. 
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Sorin-Tudor Maxim 
 
 
 

NOTE 
 
                                                           
 
 
* Filosofia autentic� – afirm� Edmund Husserl – este un discurs 
asupra con�tiin�ei. 
 
i Înv���turile lui Neagoe Basarab c�tre fiul s�u Teodosie (1512-
1521) dovedesc �i faptul c� filosofia �i cultura Greciei Antice erau 
cunoscute în evul mediu românesc, în fapt acestea putând fi în�elese 
ca o particularizare româneasc� a nu mai pu�in cunoscultelor 
„înv���turi” ale lui Nicomah c�tre fiul s�u Aristotel pe care Stagiritul 
le exprim� în Etica Nicomahic�. 
 
ii Varlaam tip�re�te în 1643 Carte de înv���tur� românesc� ca 
r�spuns la Cathehismul calvinesc pe care-l considera plin de otrav� 
�i „moarte sufleteasc�”. 
 
iii Adev�rul istoric este v�zut ca o datorie �i o înalt� valoare moral�. 
 
iv Atât Grigore Ureche cât �i Miron Costin sunt forma�i în climatul 
spiritual al �colilor din Polonia �i a culturii �i filosofiei occidentale. 
 
v Ale stoicilor porunci zece, ad�ugate la sfâr�itul Divanului sau 
gâlceava în�eleptului cu lumea. 
 
vi Petre Dumitrescu, Studii de filosofie româneasc�, Tipo Moldova, 
Ia�i, 2002, p.42 
 
vii Ibidem, p.42 
 
viii Titu Maiorescu, Ceva filosofie în form� popular�. Lucrarea este 
în limba german�, „Einiges Philosophische in gemein-fasslicher 
Form”, Berlin, 1861, iar la capitolul „Estetica” este introdus� �i o 
parte de etic�. Lucrarea nu este tradus� în române�te dar primele 
dou� capitole au ap�rut în 1920 în „Convorbiri literare” cu titlul 
„Ceva filosofie pe în�elesul tuturor”. 
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ix Opere: Cele dou� morale, Biblioteca „Revista ideii”, Bucure�ti, 
Nevoia de ideal (volum omagial dedicat lui Titu Maiorescu). Scrie 
despre el Marin �tef�nescu în „Filosofia româneasc�”, Editura 
Caselor Na�ionale, Institutul grafic „R�s�ritul”, Bucure�ti, 1992. 
 
x Vezi Sorin-Tudor Maxim, Con�tiin�a moral�, Editura Junimea, 
Ia�i, 1999, p. 135. 


