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În primul capitol, intitulat Teoria politică arendtiană: chestiuni de metodă, am analizat 

metoda aplicată de Arendt în elaborarea operei sale. Două sunt  perspectivele din unghiul cărora 

putem analiza această metodă: o primă perspectivă presupune descoperirea surselor şi 

influenţelor intelectuale ale teoriei arendtiene, o a doua implică o verificare a modului în care 

Arendt a reflectat asupra propriei sale metode și o validare a  existenței unei metode bine 

diferențiate în opera arendtiană, respectiv o înțelegere a statutului pe care  Hannah Arendt o 

atribuie metodei pe parcursul operei sale. Mai precis, în acest capitol stabilim valența pe care 

curentul fenomenologic şi filosofia existenţială o capătă în filosofia arendtiană.  Este cert, cele 

două curente de gândire filosofică s-au constituit ca o principală sursă de inspiraţie pentru 

Arendt. Ceea ce face însă Arendt pornind de la aceste curente de gândire este să preia din acestea 

anumite elemente de metodă şi să le armonizeze cu  propria ei direcție de gândire, care implică 

regândirea doctrinei facultăţilor, de data aceasta nu doar ca facultăţi ale spiritului, ci ca facultăţi 

umane. Arendt reușește să extindă astfel doctrina facultăților inițiată de Kant la întregul vieţii 

umane văzută ca vita activa (viaţă activă).  

În mod firesc după dezbaterea privitoare la metoda, la filiațiile teoretice și după anunțarea 

și schematizarea proiectului arhitectonic arendtian, cel de-al doilea capitol al tezei noastre, se 

axează pe acele premise care au pus opera arendtiană pe calea tematizării condiției umane. 

Intitulat Totalitarismul şi destrucţia politicului, cel de-al doilea capitol al tezei tratează 

fenomenul totalitar. Ne axăm aici pe concepția arendtiană privitoare la totalitarism, folosindu-ne 

în principal, dar nu exclusiv, de lucrarea Originile totalitarismului.  Chiar dacă s-ar încadra în 

paradigma structural-politologică, conceptul arendtian de totalitarism este radical diferit de cel 

actual, folosit în ştiinţele istorice şi sociale de după război, deoarece este fondat pe ideea unui 

eveniment imprevizibil, inexplicabil, precum şi pe cea a încercării de modificare a naturii umane 

prin intermediul terorii şi al ideologiei. 

Prin cel de-al treilea capitol, ne situăm în  cel de-al doilea stadiu al reconstrucției 

arhitectonicii facultăţilor umane. Ne vom concentra atenția pe modul în care Arendt analizează 



facultățile ce aparţin de vita activa, precum şi relaţia dinamică survenită între acestea în cadrul a 

ceea ce autoarea definește drept condiţie umană. În acest capitol, conceptul de condiţie umană 

este interpretat ca fiind integrat  încercării arendtiene de a depăşi fundamente metafizice precum 

cele implicate de ideea de natură umană. Nu este vorba, deci, în cazul conceptului arendtian de 

condiţie umană de o esenţă a omului ce s-ar dezvălui printr-o metafizică a subiectivităţii, ci, mai 

curând de orientarea sensului condiţiei umane spre  „ceea ce facem” în mod concret. O analiză a 

travaliului şi deopotrivă a făuririi şi mai apoi a acţiunii devine astfel obligatorie atât pentru 

demersul arendtian, cât şi pentru acest punct al analizei noastre.  

Legată tot de problematizarea lumii publice, comune, în al patrulea capitol al tezei noastre 

am analizat fenomenul revoluţiei, pe care Arendt îl propune drept model pentru a explicita modul 

cel mai autentic de instituire al unui domeniu politic. Demonstrăm astfel că ideea de revoluţie 

este legată intim de cea de libertate şi de putere, ultimele două fiind şi ele explicitate aproape 

exhaustiv în volumul arendtian Despre revoluţie. Arendt concepe, prin urmare, revoluţia ca o 

construcţie a unui spaţiu politic al libertăţii, în cadrul căruia oamenii devin capabili de 

autoguvernare. Pledoaria arendtiană merge în direcţia constituirii unui spaţiu politic autonom, al 

cărui scop nu este unul exterior, ci doar unul intrinsec, al garantării libertăţii. Prin urmare, într-un 

atare spaţiu public, posibil doar în condiţiile sau, mai rar, ca rezultat al revoluţiei, libertatea poate 

să se manifeste în alt sens decât în cel negativ, respectiv ca non-ingerinţă, neimplicare a statului 

sau a celorlalţi într-o sferă privată, a individualităţii, şi anume într-un sens pozitiv, respectiv ca 

manifestare, pe toate nivelurile, a capacităţii politice de auto-guvernare.    

Capitolul final îşi propune să încununeze proiectul nostru de restaurare a arhitectonicii 

facultăţilor umane. Dacă până aici lucrarea noastră examinează viaţa activă şi facultăţile pe care 

aceasta le potenţează, în acest moment al întreprinderii noastre devine necesară tratarea celorlalte 

trei facultăţi care ţin de viaţa spiritului, respectiv gândirea, voinţa şi judecata. Completăm astfel 

tabloul facultăţilor umane pornind în primul rând de la experienţa manifestării facultăţilor 

spiritului în viaţa interioară, personală a individului, iar în al doilea rând analizând manifestarea 

facultăţilor spiritului în viaţa publică.    

După tematizarea temporalităţii ca experienţă a vieţii contemplative, capitolul final al 

tezei noastre demonstrează cum Arendt leagă în diverse moduri cele trei facultăţi spirituale de 

domeniul politic, chiar dacă gândirea şi voinţa nu pot constitui fundamentul arhitectonic al 

acţiunii în înţelesul său politic. Dacă în cazul gândirii şi al voinţei Arendt realizează o istorie 



filosofică a acestor facultăţi, judecata este interpretată restrictiv, întrucât trimite doar la sensul 

kantian al facultăţii de judecare, mai precis la un tip de judecată reflectantă. Istoria filosofică a 

gândirii şi a voinţei întreprinsă de Arendt are însă implicaţii şi pentru domeniul politic, chiar 

dacă autoarea nu conferă acestor facultăţi un rol arhitectonic relevant în privinţa politicului. 


