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Prefaţă 

Cititorul acestei cărţi va fi curios să afle, înainte de toate, cine 
este purtătorul numelui de pe copertă, cine e „atletul” care îndrăzneşte 
să se confrunte cu una dintre cele mai exasperante opere scrise în 
istoria milenară a filosofiei, opera prusacului Immanuel Kant. Aşa 
m-am întrebat şi eu când a venit la mine un tânăr care mi-a spus că 
vrea să facă o teză de doctorat în etica lui Kant. L-am privit atent. 
Aveam în faţă o fiinţă raţională filiformă, care începea la nivelul so-
lului cu o pereche de pantofi de pânză, de origine incertă, se prelungea 
la nesfârşit cu două membre inferioare subţiri care asigurau totuşi 
ansamblului o bună amortizare a şocurilor oferite de viaţă (altfel 
nu-mi pot explica mersul balansat, indiscutabil vesel, al acestei com-
poziţii aparţinând, parcă, imaginarei „lumi inteligibile” a profesorului 
de la Königsberg), totul continuându-se cu o cămaşă cu mâneci scurte, 
trădând apetitul posesorului ei pentru muncă, din care ieşeau final-
mente doi ochi periscopici de un albastru ceresc care aveau darul să 
reverse în jur o iradiere halucinatorie ce fermeca studentele şi stu-
denţii care nu au întârziat să facă din el un idol.  

M-a chinuit în cei trei ani lucraţi împreună. Şi asta pentru că 
avea bunul obicei, atât de rar printre doctoranzi, să vină aproape 
săptămânal cu o nouă interpretare scrisă, de regulă pulverizând in-
terpretările mele, cele patru-cinci pagini având darul de a stârni un 
dialog deseori epuizant, care dura şi el vreo patru-cinci ore. Ne ieşeam 
uneori din fire dar i-am observat strădania de a nu depăşi o limită. 
Plecam seara spre metrou, clătinându-ne pe drum din cauza efortu-
lui şi, de cele mai multe ori, a lipsei rezultatului. Căci dl. Mihailov nu 
se lăsa uşor. I-am fixat una dintre cele mai neîndurătoare comisii de 
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susţinere formată, între alţii, din profesorii Mircea Flonta şi Adrian 
Miroiu – doi „câini răi”. La stabilirea calificativului am evitat să încep 
cu propria evaluare şi am fost surprins să-i aud pe toţi: „maxim”. „Mai 
gândiţi-vă”, le-am zis, aruncând pe masă baremul, dar poziţia celor 
pe care altă dată încercam în zadar să-i înduplec, era fermă: summa 
cum laude. În fine, noul doctor a acceptat că pentru a-şi publica teza 
sub formă de carte mai are de lucru. Iată-l aici la finalizare. 

Cum era de aşteptat, ca să nu zic firesc, nu am ajuns nici până 
azi la o viziune comună. Avantajul pe care-l prezenta Emilian Mihailov 
pentru un conducător de doctorat consta în aceea că doctorandul nu 
era de acord cu aproape nimic din ceea ce îi sugerai, obligându-te şi pe 
tine la o a doua reflecţie. L-am îndrumat să citească mai mult din li-
teratura de comentariu aparţinând spaţiului anglo-saxon, filosofiei 
aşa-zis analitice şi, ca totul să fie bine articulat, l-am sfătuit să meargă 
şi el, împreună cu un alt doctorand talentat, Daniel Nica, cu o bursă 
la Oxford, aşa cum fusesem şi eu la începutul anilor ’90. O perioadă 
care m-a marcat decisiv. O întâmplare fericită a făcut să-l cunoaştem 
pe Julian Săvulescu, directorul Centrului „Uehiro” de etică practică 
din Universitatea oxfordiană care i-a invitat la Centrul său. Prilej cu 
care cei doi l-au cunoscut la noua sa locuinţă, în Somerset, şi pe pro-
fesorul John Lucas care a trimis bibliotecii Facultăţii noastre câteva 
cutii cu cărţi. Cei doi au făcut o excelentă impresie pretenţioaselor 
lor gazde. Apoi am stabilit o legătură strânsă cu Centrul de etică şi 
am constatat că doctorandul Mihailov se descurcă mai bine decât mine 
în aceste treburi practice. L-am lăsat s-o ia înainte. Cu zâmbetul pe 
buze, fără nervi, plin de optimism, e gata să depăşească orice obsta-
col. Botoşaniul lui s-ar putea să aibă ceva din Oxfordul nostru. 

Lucrarea de faţă urmăreşte una dintre cele mai tehnice şi înde-
lung controversate probleme ale eticii lui Kant: numărul, funcţiile şi 
relaţiile dintre „formulele” principiului suprem al moralităţii, ca şi evo-
luţia acestora în şirul de opere de filosofie morală scrise la maturitate, 
grupând semnificativ soluţiile avansate până acum şi oferind, în mod 
firesc, propriile interpretări. O carte despre fundamentele teoriei etice 
a lui Kant, aşadar. Autorul îşi creează un sistem de referinţă original, 
format din aşa-zisa „arhitectonică a raţiunii practice”, sprijinit fiind 
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şi pe distincţia dintre „principii practice constitutive”, „regulative”, 
respectiv „intermediare”. El expune firesc, fără lungimi inutile, intuitiv, 
atât poziţiile altor cercetători, cât şi pe ale sale. Sub pana sa, ab-
sconsul Kant devine mai omenos. Poziţia lui Mihailov este una non-
reducţionistă în privinţa formulelor, susţinând că FA, FLU şi FU 
sunt principii constitutive, că FIS este un principiu regulativ şi că FLN 
este un principiu intermediar, analog schematismului transcendental. 
Formula autonomiei este principiul suprem al moralităţii, celelalte 
formule având locul şi rostul lor în arhitectura raţiunii practice. Cla-
ritatea expunerii şi apetitul autorului pentru polemica raţională, mi-
tralierea continuă a cititorului cu riscante soluţii proprii, fac textul 
cu atât mai atrăgător şi mai capabil să te îmbie la o lectură implicată. 

Cineva care caută cu orice preţ pricină ar putea întreba: dar ce 
e cu numărarea aceasta a „formulelor” lui Kant, ea pare să fi deve-
nit un nou sport la Facultatea de filosofie? Dacă într-adevăr a devenit 
un nou sport, şoptit pe la colţuri, înseamnă că suntem în faţa unei 
performanţe mondiale. De unde provine interesul multora pentru 
ea? Din aceea că s-a scris puţin pe această temă. Nu se vorbeşte prea 
mult despre justificarea datoriilor a priori, ci prea puţin. Tema e com-
plexă, aducând în discuţie fundamentele de inspiraţie matematică ale 
eticii kantiene, structura inedită a teoriei lui în contextul „revoluţiei 
metafizice” propuse, sensul fundamentării a priori a acestei teorii, 
explicarea felului în care decurg datoriile a priori din principiul su-
prem etc. Toate aceste chestiuni sunt abordate frontal sau atinse de 
autor.  

Partea cea mai originală a lucrării şi totodată cea mai aptă să 
stârnească dispute şi opoziţii este cea intitulată „Arhitectonica raţiunii 
practice”, concluzionată prin capitolul ultim. Aici sunt stabilite funcţiile 
de bază ale formulelor în limitele coordonatelor interpretării ce poartă 
semnătura autorului acestui comentariu. 

Cartea lui Emilian Mihailov oferă una dintre rarele lucrări de 
calitate, rod al unei îndelungate reflecţii, scrise într-o limbă română 
curată, de un autor român, cu privire la viziunea etică a altui cetăţean 
al Europei moderne, Immanuel Kant. Europa modernă a fost rezul-
tatul întâlnirii acestor spirite creative diverse. E datoria noastră să 
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le cultivăm şi să le ţinem împreună. Sunt sigur că lectura şi reflecţia 
liberă asupra acestei cărţi vor reprezenta o contribuţie. 

 
Valentin Mureşan  

17 august 2016, Bucureşti 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 

Cuvânt înainte 

Lectura operei lui Kant i-a dat lui Goethe sentimentul că se află 
într-o cameră plină de lumină. Nu am avut aceeaşi senzaţie. Kant 
scrie greoi, indescrifrabil, cu fraze care se întind pe mai multe pagini 
(da, e posibil!), pivotând între semnificaţii diferite ale aceluiaşi con-
cept. Densitatea ideilor epuizează cititorul, iar sărăcia exemplelor, atât 
de necesare pentru a ţine pasul cu gândirea abstractă la cele mai înalte 
niveluri, descumpăneşte. Derek Parfit, poate cel mai important filosof 
contemporan, se plângea că exemplul lăsat de Kant nu mai permite 
nimănui să reproşeze altora stilul alambicat. 

Aprofundarea filosofiei morale kantiene nu a fost rezultatul efor-
tului propriu. Discuţiile, lectura comună, întrebările, sugestiile, criti-
cile de care am avut parte pe parcursul multor ani m-au ajutat să ştiu 
ceea ce nu ştiu. Am ajuns să înţeleg că dictonul socratic apreciază 
mai mult adâncimea limitelor înţelegerii decât adevărul. Am ajuns 
să cred că filosofia este o activitate colectivă şi că avem responsabi-
litatea să reacţionăm la munca celorlalţi. 

Sunt norocos pentru oamenii care au contribuit la îmbunătăţi-
rea acestei cărţi.1 Mulţumesc lui Emanuel Socaciu, Cristinei Voinea, 
Adrian Miroriu, Alexandrei Pârvulescu, Ioan Biriş, Laurenţiu Staicu, 
Constantin Vică, Daniel Nica, Cristian Iftode, Alexandru Dragomir, 

                                                 
1 Capitolul „Formula legii naturii” este o variantă modificată a articolului „The 
Normativity of Kant's Formula of the Law of Nature”, pe care l-am publicat în Romanian 
Journal of Analytic Philosophy, vol. 7, nr. 2, 2013. De asemenea, unele părţi din capi-
tolul „Fomulă sau formulare” au fost deja publicate în „Este Kant un consecinţionist?”, 
din volumul M. Dumitru, A. P. Iliescu, V. Mureşan, C. Văduva (ed.), 60 de ani în 
universitate. O carte dedicată profesorului Mircea Flonta, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2015. 
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Mihaelei Constantinescu, Jens Timmermann. Îi mulţumesc lui Ilie 
Pârvu pentru observaţiile făcute pe marginea capitolului „Arhitectonica 
raţiunii practice”. De asemenea, sunt îndatorat lui Mircea Flonta 
pentru comentariile critice pe marginea mai multor capitole, dar şi 
pentru învăţătura filosofică de a căuta „pacea în gânduri”. 

Nu în ultimul rând, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de 
Valentin Mureşan care m-a presat tot timpul să-mi conturez şi să-mi 
apăr cât mai bine punctul de vedere. Atunci când discutam fiecare 
colţ de idee, cel mai adesea aveam parte de polemici maraton. Îi mul-
ţumesc pentru frăţia şi energia cu care mi-a ghidat munca filosofică! 
Apreciez nespus experienţa umană şi intelectuală cu care m-am ales.  
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