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…





Ioan

 

Alexandru

 
Cantacuzino

 

a 
fost Ministru de 
finanţe în 1870.



Citându-l pe 
Schopenhauer, 

Eminescu spunea: 

“Geniul este 
mintea aplicată 

exclusiv la obiect, 
subiectul 

cunoscător pur 
care iese din 

contingent şi se 
aşază în faţa 

metafizicului. El 
trăieşte în spaţiul 
astral, ignorând 

interesele voinţei 
lui individuale”.

Sărmanul Dionis

Luceafărul

Fragmentarium

George Călinescu:

 
De la Kant, 

Eminescu ajunge 
întotdeauna la 
Schopenhauer.



În 1869, în primul semestru pe care 
Eminescu îl petrece ca student la Viena, îi 
recomanda prietenului său, Ion Slavici, 
scrierile schopenhauriene: Die vierfache 
Wurzel des Satzes vom zureichender 
Grunde,

 

Die beiden Grundprobleme der 
Ethik, Parerga und Paralipomena, după 
cum aminteşte  Slavici în Amintiri, 1924.



Titu

 

Maiorescu

 

traduce

 

Aforisme

 
asupra

 

înțelepciunii

 

în

 

viață

 

de Arthur

 
Schopenhauer

 

în 1872 (an în care 
publica şi importantul studiu Direcţia 
nouă în poezia şi proza română). 
Traducerea a fost publicată în

 

1876,

 

în

 
revista Convorbiri

 

literare, iar în volum 
abia în 1890, la Editura Socec.





Filosoful Ion Petrovici

 

a dedicat 
lui Schopenhauer

 

mai multe

 

 
volume de studii, câteva 
publicate postum:

Schopenhauer. Ed. Librăriei

 
"Universala

 

Alcalay, București, 
1937.

La un secol

 

și jumătate

 

dela

 
nașterea

 

lui

 

Schopenhauer, 
București, 1938.

Schopenhauer. Viața

 

și opera.

 
Garamond Internaţional, 
București, [1995].

Schopenhauer. Monografie

 
istorico-filozofică, Eurosong

 

&

 

 
Book, București, 1997.



“Schopenhauer susţine că, de-am bate la 
lespedea mormintelor pentru a oferi 

morţilor viaţa, ar refuza cu toţii. Cred, 
dimpotrivă, că de bucurie ar muri încă o 
dată. Toate gândurile care mă separă de 

viaţă mă înnebunesc. Veşnicia ? A fi 
îngropat de viu…

 

Cu cât îi citesc pe 
pesimişti, cu atât iubesc viaţa mai mult. 

După lectura lui Schopenhauer, îmi pare rău 
că nu-s logodnic”

(Emil Cioran

 

–

 

Lacrimi şi sfinţi, Humanitas, 
1991).





Schopenhauer, 

Cioran 

şi 

oroarea/ispita 

de 

a exista.



Ion D. Sîrbu. Şoarecele

 

B şi 
alte

 

povestiri

 
Editura

 

Humanitas, 2006: “Nu 
poţi

 

medita

 

despre

 

OM decât

 
dacă

 

îl

 

ţii

 

la o respectuoasă

 
distanţă: au spus-o şi 

Nietzsche, şi Schopenhauer, 
având

 

perfectă

 

dreptate”.
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