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 Asistând la impresionanta desf��urare de gând pe 
care ne-o propune în ultimii zece ani Logicianul Ioan 
Petru, un comentator neavizat – dintre aceia parc� tot mai 
mul�i, care s-au decis s� polueze spa�iul filosofic �i 
cultural românesc – s-ar putea retoric întreba, a�a cum o 
f�cea Poetul Holderlin (cel atât de mirabil preluat ca 
pretext de Filosoful Heidegger, pentru o discu�ie �i mai 
înalt� înc�), doar un comentator (un doxograf) neavizat 
s-ar putea  întreba: „la ce bun logicieni, într-o vreme 
s�rac� ?” 

Într-adev�r, pentru orice simplu consumator de 
cultur�, diferen�a dintre gîndul înf��urat haotic în mizerii 
politice sau în idiosincrazii filosofico-literare, �i cel 
desf��urat simfonic în superbia instan�ei filosofice 
ultime, care dintotdeauna a fost logica, este greu de 
acceptat: strivitoarea diferen�� dintre reflec�ia teoretico-
metodologic� �i/sau meta-teoretic� ajuns� la maturitate 
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filosofic� �i modestele exerci�ii de expresivitate cultural�, 
r�ne�te vanit��i, când, de fapt, (vorba lui Constantin 
Noica) ar fi trebuit s� stimuleze orgolii. 

 

Credincios unei perspective (�i prin aceasta, chiar, 
unui stil al gîndirii logico-filosofice) pe care promovat-o 
cîndva Magistrul s�u (�i al unei str�lucite genera�ii de 
profesori de la Facultatea de Filosofie, a Universit��ii 
„Al.I.Cuza” din Ia�i), Ioan Petru î�i propune s� realizeze, 
în „cele 21 de capitole ale prezent�rii logicii 
"integrale"”, „o radiografie a preocup�rilor din 
disciplina cu o istorie explicit� de peste 23 de veacuri”, 
pornind de la „concepte de maxim� relevan�� pentru 
demontarea discursului �i deslu�irea traiectelor gândirii 
discursive”. „Le definim, le corel�m, le ordon�m, le 
dividem �i le clasific�m. Le asociem procedurilor de 
evaluare (sau justificare) �i de opera�ionalizare 
corespuz�toare. Le a�ez�m în matrici "ale tuturor 
posibilit��ilor", sugerând noi piste de cercetare, sau 
chiar contribuind la completarea lor, prin rezultatele 
investiga�iei întreprinse pe cont propriu”, m�rturise�te în 
continuare cercet�torul ie�ean (p. 5). 

 

 În fond, este, în acela�i timp, o desf��urare �i o 
ilustrare critic� (sau chiar meta-critic�), a logicit��ii, în 
constituirea ei permanent�, un proiect ce dep��e�te schi�a 
propus� de Petre Botezatu, înspre integralitatea �i unita-
tea perpetu� a ra�ionalit��ii umane în act. Este, îndr�znim 
s� credem, prima cercetare cuprinz�toare, în care sunt 
explicitate pun�ile de leg�tur� �i pasarelele teoretico-
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metodologice care unesc intelectul pasiv �i intelectul 
activ, ra�iunea �i crea�ia, conceptul �i intui�ia etc.  

 Principiile expozitive (dar nu numai) ale lucr�rii 
(principiul „integralismului”, principiul „ecumenismului 
metodologic”, principiul „maximei cuprinderi”, prin-
cipiul „minimei detalieri”, cel al „opera�ionalismului”, 
principiul „activismului” �i principiul „paralelismului 
între problemele legate de no�iuni �i cele vizând pro-
pozi�ii”), m�rturisesc un ideal logico-filosofic care pare a 
�ine mai degrab� de grandioasele sinteze ale marilor 
sisteme filosofice, decât de pauperitatea prea grabnicei 
renun��ri la idea �i idealul sistemului filosofic, pe care 
acest veac confuz s-a gr�bit (�i hazardat) s� o proclame. 

 

 Cele 10 capitole ale volumului 1 al Logicii 
integrale (1 - Logica: defini�ie, diviziuni (clasific�ri) �i 
corela�ii cu alte discipline; 2 - Categorii logice 
fundamentale („CLF”) �i categorii lofice derivate 
(„CLD”) în �es�tura discursiv� a gîndirii; 3 -  Parametri 
(sau poli) semiotici ai categoriilor logice fundamentale 
(CLF);  4 – Blocaje, transl�ri �i suprapuneri de 
parametri în universul categoriilor logice fundamentale; 
5 – No�iuni (sau nume) �i enun�uri (sau propozi�ii) 
corelative: ordonarea, respectiv condi�ionarea între 
dou� sau mai multe categorii logice fundamentale; 6 – 
No�iuni (termeni, nume sau concepte) �i enun�uri (sau 
propozi�ii) opuse. Rela�ii de opozi�ie (sau de obstaculare) 
între categorii logice fundamentale; 7 – Tipuri de 
categorii logice fundamentale impuse prin rela�ii de 
cvasidependen��; 8 – Mul�imi remarcabile de no�iuni 
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(concepte, sau nume) �i de enun�uri (sau propozi�ii) 
corelative �i structuri „opozi�ionale” aferente; 9 – 
Varia�ii ale categoriilor logice fundamentale dup� 
calitate, cantitate, rela�ie �i modalitate �i, în sfâr�it  10 – 
No�iuni (concepte, termeni, sau nume) �i enun�uri 
(judec��i, sau propozi�ii) dependente (sau corelative) 
dup� criterii „non-standard” de evaluare logic�)  
r�stoarn�  de facto una dintre cele mai rezistente pre-
judec��i ale reflec�iei contemporane asupra raporturilor 
dintre logic�, lingvistic� �i semiotic� (sintetic redat� 
cândva de Sergiu Al-George), - conform c�reia, în 
gîndirea occidental�, progresiunea meta-tematic� a 
reflec�iei urmeaz� ordinea logic�-lingvistic�-semiotic�, 
(spre deosebire de cea oriental�, unde ea ar fi semiotic�-
lingvistic�-logic�) – de parc� logica ar fi condamnat� s� 
fie doar începutul gîndirii! Or, în Logica integral� 
exerci�iul recuper�rii, din perspectiv� logic� �i meta-
logic�, a semioticii �i lingvisticii, demonstreaz� cât de 
inactual� poate fi o asemenea prejudecat� – sucombat�, 
uneori, într-un simplu reflex cultural – �i cât de necesar 
este recursul la clasicitatea ideii „gîndirii care gînde�te 
gîndirea”, într-o lume care pare a se iluziona c� se poate 
rev�rsa peste marginile ei.  

 

 Mai mult, chiar, acest „"manual" sau "tratat"  sau 
formul� inedit� de regândire a procedurii de siste-
matizare a temelor logice”, vine s� recupereze în sensul 
cel mai larg al unei logici a comunic�rii integrale, nu atât 
logica implicit� a oric�rei forme de discursivitate, cât 
unitatea universal non-generic� a ra�ionalit��ii umane, 
acel Unu-Multiplu pe care tindem nepermis s�-l 
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confund�m cu un Multiplu-Unu, într-o lume care se 
iluzioneaz� crezând c� a comunica mai multe înseamn� a 
comunica mai mult �i care se r�t�ce�te constant în exilul 
unei alterit��i niciodat� asumate pîn� la cap�t – pîn� la 
logic �i meta-logic. 

 

 Dincolo de ironia dublei deziluzii pe care aceast� 
sintez� o propune (s� nu uit�m c� ironicul, spre deosebire 
de cinic, î�i iube�te aproapele!), celor c�rora Dumnezeu 
le-a dat harul dubl�rii lecturii (sau lecturilor) printr-o 
meta-lectur� lucid� �i sistematic�, avem de-a face cu o 
reu�it� încercare de rea�ezare a logicit��ii sub semnul 
simfonicului, c�ci, ce altceva ar putea fi, uluitorul efort 
de a reconstrui – cumva împotriva curentului, deci în 
spirit autentic filosofic! – unitatea unei discipline pe care 
al�ii se str�duie s� o ruineze în parti pris-uri �i dezvolt�ri 
ultra-specializate, lipsite de perspectiv� �i condamnate, 
astfel, s� uite, în cele din urm� (foucaultian) omul care 
gînde�te. Astfel, se realizeaz� �i r�sturnarea pretinsului a-
umanism al logicii care, chipurile, ar transcende umanul 
c�tre ceva de genul Over-min�ii descrise de Arthur 
Clarke. 

 De aceea, lectura acestei nea�teptate sinteze se 
poate constitui în intrarea în spa�iul real-virtual (unul al 
lui st�-s�-fie, unul dotat cu str�lucirea putin�ei �i nu doar 
cu licr�rile poten�ei) al unui proiect de meta-comunicare 
logico-filosofic�, un proiect care înscrie nexul final al 
gândirii în chiar începutul ei. 
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Logica integral�, (volumul I) ne invit�, astfel, s� 
în�elegem nu numai cum �i de ce: „to�i oamenii sunt 
de�tep�i; unii, înainte, ceilal�i, dup�” (proverb 
chinezesc), ci �i de ce �i cum mai este nevoie de 
logicieni, în vremuri s�r�cite de epuizarea nelini�tii �i 
neodihnei gândului cercet�tor autentic, în comoditatea 
impersonal� a unor reflexe culturale prea rar 
con�tientizate ca atare. 

 


