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EXTRASE: 

- Ioan Biriş,  Logică şi gândire creştină , Revista „Arca”, Arad, Nr.4,5,6/2006, 

(193,194,195), p. 184-189; „De curând a apărut în librării o carte pe cât de incitantă, pe 

atât de actuală, plină de miez filosofic şi, deopotrivă, teologic. Este vorba de volumul 

universitarului arădean Florea Lucaci, Propoziţii biblice. Interpretări logico-filosofice, 

apărut la Editura Eikon din Cluj-Napoca. O apariţie de excepţie în literatura noastră 

filosofică din ultimii ani, în care se abordează probleme referitoare la „Biblie şi logică”, 

la hermeneutica biblică, la ontologia divinului, la limbajul religios, la propoziţiile 

ispitirii şi iubirii, la paradoxul decizional în legătură cu „Babel”, la „problema – Iov”, la 

„Toma necredinciosul şi problema adevărului” etc. 

    Când spun că e vorba de o lucrare deosebită, am în vedere faptul că deşi în filosofia 

occidentală, îndeosebi în cea de tradiţie analitică, analiza logică şi semantică a 

limbajului religios a ajuns de câteva decenii la rezultate semnificative, în literatura 

românească de profil astfel de încercări sunt încă foarte puţine şi timide. Sub acest 

aspect, volumul lui Florea Lucaci ar putea constitui un model şi, totodată, un impuls în 

direcţia intensificării cercetărilor în acest domeniu”. 

- Graţian Cormoş, în Revista „Tribuna”, Nr.86/1-15 aprilie 2006, p.5; „Ne-au încântat 

de asemenea capitole remarcabile, cu multiple valenţe – imagologice, antropologice, 

teologice, logice ş.a. – precum: Omul Vechiului Testament şi reprezentarea sacrului, 

sau Despre obiectele purtătoare de adevăr, unde particularul cules din realitatea 

prozaică  - ca de exemplu bancnota de 1 leu – are şansa de a întâlni generalitatea 

maximă, totul într-o consonanţă cu tonalităţi de muzică a sferelor. Volumul are, cu 

certitudine, şanse de a intra în circuitul internaţional, deoarece reprezintă una dintre 

cele mai de calitate contribuţii româneşti la hermeneutica biblică de calitate. ” 



- Sebastian Draiman, în Journal for the study of religions & ideologies, Babes-Bolyai 

University, Nr. 11/2005, p. 89-91; „În lucrarea sa de o certã valoare pentru specialişti, 

şi nu numai, Florea Lucaci lasã deschis discursul asupra ontologiei umanului, indicând 

chiar o serie de cãi pentru abordãri viitoare. În mod foarte convingãtor şi plin de 

substanþã, filosoful Florea Lucaci reabiliteazã prin studiul sãu creaţia şi fiinţarea ca un 

pas decisiv în reconstrucţia continuã a ontologiei umanului”. 

-    Lorin Ghiman, în Journal for the study of religions & ideologies, Babes-Bolyai 

University, Nr. 9/2004, p. 154-156; „Ca încheiere semnalãm cã o deratizare 

bibliograficã ar fi eliberat textul de multe ambiguitãţi, fãcînd astfel mai vizibilã ideea 

de lucru, de o certã calitate, structura solidã, precum şi metoda predilectã a profesorului 

arãdean, cea a analizei logice şi conceptuale, în conducerea cãreia exceleazã”. 

- Viorel Gheorghiţă, Încercare asupra ideii de creaţie, Revista „Vatra”, Târgu Mureş, 

Nr. 12/1989; „Potrivit unei aserţiuni a lui Lucian Blaga, punerea unei probleme 

echivalează, în ultimă instanţă, cu însăşi soluţionarea ei. La fel poate fi considerată şi 

formularea pe care Florea Lucaci o dă demersului ce-l întreprinde: fundamentarea unei 

ontologii a umanului pe baza conceptului de creaţie. Plecând de la o atare formulare, 

două întrebări se impun: De ce o ontologie a umanului şi nu o ontologie pur şi simplu? 

Apoi: De ce pe baza conceptului de creaţie şi nu pe baza altor concepte ca spiritul sau 

munca? De ce? Pentru simplul fapt, că după Immanuel Kant ontologia în sensul clasic, 

care dă răspuns la întrebarea Ce este ceea ce este?, nu mai este cu putinţă. (...) Putea 

Florea Lucaci proceda altfel? Evident nu. Nu şi din alte, la fel de temeinice şi grave 

motive.Ştiinţa şi tehnica secolului XX, eclipsând filosofia fie ea şi existenţială, în 

numele specificităţii, au fărâmiţat şi obiectul şi cunoaşterea apoi, sub semnul exigenţei 

obiective a omis omul, (omul subiect, cel care răspunde la întrebarea cine?, nu la 

întrebarea ce?) sau l-a pus în opoziţie cu natura, forţând astfel pierderea identităţii, 

alienarea, de unde nevoia acută de filosofie, de o filosofie în acelaşi timp integratoare şi 

umanizată. Autorul a înţeles cum se cuvine faptul şi şi l-a asumat împreună cu toate 

consecinţele ce, în mod firesc decurg din el.” 
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