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ESENŢA ŞI DESTINUL OMULUI –
TEMĂ PRIORITARĂ DE REFLECŢIE ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ
Svetlana COANDĂ
Universitatea de Stat din Moldova
Articolul dat este consacrat studierii concepţiilor unor mari gânditori români din sec. XIX–XX: Mihai Eminescu,
Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade, despre esenţa complexă
a omului şi destinul său, mentalitatea omului modern, tendinţa de a se salva de teroarea istoriei, despre sistemul de valori
care profilează specificul, sensul vieţii şi activităţii omului modern. Este argumentată teza că reflecţiile şi concluziile
proeminenţilor noştri înaintaşi despre om ca unitate a sacrului şi profanului, ca fiinţă creatoare de cultură şi valori rămân
actuale şi importante pentru procesul instructiv-educaţional contemporan.
Cuvinte-cheie: om, condiţie umană, valori, sensul vieţii, libertatea de gândire, educaţie, vocaţie, profesionalism,
personalitate energetică, destin creator, umanism.
COMPLEX HUMAN ESSENCE AND DESTINY - THE PRIORITARY REFLECTION THEME IN THE
ROMANIAN PHILOSOPHY
The given article is dedicated to studying the conceptions of the great Romanian thinkers from the XIX-XX centuries:
Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Constantin Radulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade; concepts
about the complex human essence and destiny, the mentality of the modern man, the tendency to be saved from the
dread of history, the system of values that profile the specificity and the meaning of life and of the activity of the modern
man. The study offers arguments that the reflections and the conclusions of our prominent precursors about man as a
unity of the profane and the sacred, as a creator of culture and values remain actual and important to the contemporary
instructive-educational process.
Keywords: man, human condition, values, sense of life, freedom of thought, education, vocation, professionalism,
energetic personality, creative destiny, humanism.
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