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Gheorghe BOBÂNĂ. 
ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI. CURS DE PRELEGERI. 

Partea I, II, III. Chișinău: Biotehdesing, 2017-2019 
  

Lucrarea Istoria fi losofi ei românești. Curs de prelegeri. Partea I, II, III, elaborată de 
doctorul habilitat, profesorul universitar Gheorghe Bobână, este o lucrare deosebită din 
mai multe considerente.

În primul rând, pentru că este prima lucrare de așa amploare, elaborată în Republica 
Moldova, consacrată analizei gândirii fi losofi ce românești, începând din secolul al XIV-lea 
și până în sec. al XX-lea. 

Până acum, în Republica Moldova au fost efectuate cercetări în domeniul fi losofi ei 
românești (articole, capitole de manual, teze de doctor și doctor habilitat, studii etc.), dar 
un manual integru, bine structurat, care să relateze despre esența și continuitatea procesu-
lui istorico-fi losofi c românesc pe parcursul a 5 secole. Acum avem un astfel de manual și 
în Republica Moldova, datorită muncii depuse și a capacităților de cercetător și pedagog a  
profesorului Gheorghe Bobână.

În al doilea rând, lucrarea este importantă, actuală și necesară pentru înțelegerea și 
însușirea concepțiilor fi losofi ce ale gânditorilor români de către tineretul studios, de că-
tre întreaga societate, deoarece încă puțin, insufi cient este cunoscut patrimoniul spiritual 
al neamului nostru. Concepțiile fi losofi ce și sociale ale autorilor români studiați erau de 
o mare diversitate, adesea polare, confruntându-se între ele, însă Gheorghe Bobână clar, 
coerent, bine structurat, interesant, cu un limbaj adecvat expune și analizează cele mai im-
portante teme de refl ecție fi losofi că din istoria culturii spirituale a poporului nostru, argu-
mentându-le valoarea și rolul în afi rmarea identității naționale, în promovarea spiritului 
demnității și libertății, menționând că are scopul de a reconstitui imaginea completă a gân-
dirii românești, fără partizanate politice sau exclusivisme ideologice.

În al treilea rând, menționăm că în lucrare au fost luați pentru cercetare practic toți 
gânditorii importanți din istoria gândirii fi losofi ce românești – începând cu Neagoe 
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Basarab, Nicolaus Olahus, Petru Movilă, Varlaam, Dosoft ei, continuând cu cronicarii, cu 
N.Milescu-Spătaru, Dm. Cantemir, cu reprezentanții Școlii Ardelene, apoi – cu iluminiștii din 
Moldova și Țara Românească din sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. În Partea a 
II-a a lucrării sunt expuse concepțiile fi losofi ce ale iluminiștilor din prima jumătate a sec. al 
XIX-lea, apoi gândirea fi losofi că a pașoptiștilor și gândirea fi losofi că românească din a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea, volumul încheindu-se cu analiza ideilor fi losofi ce ale gânditorilor 
basarabeni Constantin Stamati-Ciurea, Vasile Lașcu și Constantin Stere. Iar în Partea a III 
a lucrării autorul argumentează în mod convingător contribuția originală a gânditorilor 
români din sec. XX: C.Rădulescu-Motru, P.P.Negulescu, I.Petrovici, M.Florian, D.D.Roșca, 
L.Blaga, N.Ionescu, M.Eliade, M.Vulcănescu, C.Noica, E.Cioran la dezvoltarea culturii și 
fi losofi ei românești, precum și la soluționarea unor probleme actuale ale vieții sociale.

Merită o înaltă apreciere sintezele pe care le realizează autorul, analiza profundă, deose-
bit de competentă a celor mai importante probleme de ontologie, teorie a cunoașterii, teoria 
valorilor, antropologie, etică, estetică, fi losofi e a culturii, fi losofi e a istoriei, fi losofi e a religiei 
etc., care au constituit obiectul refl ecției fi losofi ce a gânditorilor studiați.

De asemenea, apreciem relevanța bibliografi ei utilizate și recomandate, nivelul teoreti-
co-didactic înalt al lucrării, și, îndeosebi, munca considerabilă depusă și tenacitatea cu care 
autorul se dedă studierii și promovării valorilor fi losofi ei românești.

Nu încape nici o îndoială că manualul Istoria fi losofi ei românești, va fi  căutat și citit de 
studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și de noi, colegii  dumnealui, de toți cei care se intere-
sează și prețuiesc valorile spirituale naționale.

Felicitări, domnule profesor, pentru această contribuție valoroasă la cunoașterea profun-
zimilor gândirii fi losofi ce românești și noi realizări în activitatea dumneavoastră științifi că 
și pedagogică.

Svetlana COANDĂ, doctor habilitat în fi losofi e,
Universitatea de Stat din Moldova
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