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Rezumat 

 

 
 Am împărţit raportul final în trei capitole, în care am încercat să cuprind pe cât de bine 

posibil lucrul meu în aceste luni de doctorat, deşi lucrarea de doctorat finală va cuprinde o 

versiune rafinată a celor spuse aici. Cel mai probabil, aceste trei capitole vor avea destinaţia unei 

reconfigurări structurale, în contextul mai larg al întregii lucrări de doctorat. 

 Primul capitol este o introducere în parcursul doctoratului şi al muncii depuse pe timpul 

bursei – totodată o ocazie de a intra în contextul problemei şi metodei pe care încerc să le fac să 

conlucreze în armonie. Oglinind atitudinea din spatele Prolegomenelor la logica pură (primul 

volum al Cercetărilor logice, Edmund Husserl), intenţia din această primă parte este una critică, 

negativă, a cărei scop este de a delimita şi de a preveni împotriva unor binecunoscute tendinţe 

care se pot alipi temei sau metodei. În urma lucrului sub prezenta bursa, am descoperit 

incompatibilităţi definitorii în relaţia dintre tema iniţială (imaginaţia) şi metoda reducţiei 

fenomenologice, motiv pentru care am întemeiat, pe cenuşa vechiului proiect, o delimitare a unui 

nou subiect, inedit pentru lumea academică şi productiv pentru intenţia mea iniţală. Aşadar, acest 

prim capitol nu este doar unul de critică abstractizată unui context, ci este plasată strategic pentru 

a deschide într-un mod cât mai firesc drumul spre noua temă a obiectului sartorial şi a 

fenomenologiei acestuia. 

 Al doilea capitol este o variantă preliminară a începutului lucrării mele de doctorat, şi 

anume o interpretare a câtorva pasaje importante din Platon, care deschid o apropiere dintre 

acesta şi Husserl în ceea ce priveşte metoda. Pe parcursul lucrului, nu doar reducţia 

fenomenologică şi-a găsit provenienţa în a treia cale din dialogul Parmenide, ci şi intuiţia de a 

lucra aplicat când tema imaginaţiei se dovedeşte a fi prea largă a recunoscut o atitudine autorială 

similară în Sofistul. Am arătat în această secţiune că o frântură de heracliteanism în Platon, în 

momentul unei deschideri aporetice, poate situa filosofia acestuia într-o mai intensă conexiune 

cu fenomenologia husserliană. 

 Finalmente, ultimul capitol este o schiţă a unei bune părţi din lucrarea finală – cea despre 

Husserl şi practica fenomenologică. Am oferit descrieri despre caracteristicile definitorii ale unor 

concepte cheie, care vor juca un rol important în variile analize despre experienţa cu obiectele 

sartoriale. Prezentarea acestor concepte este una orientativă, incât noţiunile de care voi face uz se 

prezintă într-un număr sporit – doar că necesită un spaţiu mai amplu pentru desfăşurare şi 



 

 

explicare. Cu toate acestea, fenomenologia lui Husserl, deşi spinoasă, poate oferi o lumină nouă 

temelor concrete ale lumii vieţii, după cum voi arăta şi în lucrarea finală. 

 O temă din filosofia lui Platon supusă reducţiei fenomenologice persistent nu putea avea 

destinul unei interpretări integre şi unitare, dar tocmai această cale permite revitalizarea temei, 

precum şi a perspectivelor filosofice implicate. Suplimentar, legătura cu noua temă, adoptată şi 

şlefuită pe parcursul programului de bursă, a fost posibilă doar datorită reducţiilor 

fenomenologice operate pe Platon. Următorul pas – teza. 

 

 


