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Guenon - filosof esoteric francez contemporan - nu trateaza simbolismul crucii in sens restrans - crestin - si nici intr-unul restrictiv din punct de
vedere al imaginii efective a obiectului de referinta. El este discutat in primul rand din perspectiva metafizica - aceasta fiind - sustine...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 26,00 lei
Pret cu reducere: 24,76 lei
Pretul de vanzare: 26,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
"Guenon, filosof esoteric francez contemporan, nu trateaza simbolismul crucii in sens restrans, crestin, si nici intr-unul restrictiv din punct
de vedere al imaginii efective a obiectului de referinta. El este discutat in primul rand din perspectiva metafizica, aceasta fiind, sustine autorul, si
cea mai importanta. Apoi semnificatia sa este regasita in interpretarea altor structuri cu aceeasi virtute explicativa dar cu o, daca putem spune
astfel, geometrie diferita, cum este Arborele cu sarpele incolacit in jurul trunchiului sau tesatura cu firele sale intersectate. Firul rosu este
mentinut de unghiul unic de abordare a intregii lucrari ce rezoneaza, de altfel, si cu pozitia autorului: sensul simbolic al unui fenomen sau al unui
lucru nu il exclude pe cel istoric. Aceasta pentru ca, de fapt, cel din urma este conditionat, caci derivat, din principiul metafizic, care este cel
esential de raportare. Celelalte niveluri de interpretare sunt contingente. In acest sens crucea reprezinta un soi de busola de orientare in mijlocul
starilor multiple de existenta a ceea ce este real: Fiinta. Structura ei trimite, pe verticala, la ierarhia tipurilor ontologice (determinate de Fiinta) si,
pe orizontala, la amploarea individualitatilor acestora. Lucrarea este densa conceptual, profunda, si nu ne lasa sa uitam nici o clipa intentia
autorului de a vorbi despre ceea ce e cu adevarat semnificativ, real."
Irina-Gabriela Buda, "Romania libera"
*
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