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DISCIPLINA FILOSOFIE
Varianta 1
•
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru: 3 ore
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
Elaboraţi un eseu filosofic, pe baza celor trei puncte de vedere exprimate în citatele de mai jos:
“Este clar că statul este din natură anterior individului, căci, întrucât individul nu-şi este suficient, el
este faţă de stat ca mădularele unui corp faţă de acesta, iar, pe de altă parte, dacă nu poate ori nu are
trebuinţă să se întovărăşească în societate din cauza suficienţei sale, atunci nu este membru al
statului, ci ori fiară, ori zeu. Aşadar, din natură există în toţi instinctul pentru o asemenea
comunitate; şi cel dintâi care a orânduit-o a fost autorul celor mai mari bunuri.” (Aristotel, Politica)
„Lăsând deci deoparte toate cărţile ştiinţifice care nu ne învaţă decât să vedem oamenii aşa cum
s-au făcut ei înşişi (...), cred că disting două principii anterioare raţiunii: unul, care ne face să fim
puternic interesaţi în bunăstarea şi conservarea noastră, şi altul, care ne inspiră o repulsie naturală în
faţa pieirii sau suferinţei oricărei fiinţe simţitoare şi, în primul rând, a semenilor noştri. Din unirea şi
îmbinarea pe care spiritul nostru este în stare s-o realizeze cu aceste două principii, fără a fi necesar
să fie introdus aici şi principiul sociabilităţii, ni se pare că decurg toate regulile dreptului natural;…”
(J. J. Rousseau, Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni)
„Considerând că este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul
să nu fie silit să recurgă, ca soluţie extremă, la revoltă împotriva tiraniei şi asupririi, (...)
ADUNAREA GENERALĂ proclamă prezenta DECLARAŢIE UNIVERSALĂ A DREPTURILOR
OMULUI ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile …”
(Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului)
Eseul va viza următoarele:
- menţionarea temei filosofice în care se încadrează textele
- precizarea explicită a unei probleme filosofice pe care o abordează cele trei texte
- analizarea celor trei perspective filosofice asupra problemei precizate, ilustrate prin citatele
date
- formularea explicită a tezei eseului
- argumentarea tezei eseului

SUBIECTUL al II-lea
Fie textul:

(30 de puncte)

„Concepţia asupra dreptăţii pe care vreau să o dezvolt poate fi rezumată în următoarele două
principii: mai întâi, fiecare persoană care participă la o practică (instituţie socială - n.n.) sau care e
influenţată de aceasta are un drept egal la cea mai largă libertate care e compatibilă cu o libertate de
acelaşi fel pentru toate persoanele; şi, în al doilea rând, inegalităţile sunt arbitrare în măsura în care
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nu ne vom putea aştepta ca ele să conducă la avantajul tuturor şi nu ne vor garanta că posturile şi
funcţiile de care sunt legate sunt deschise tuturor. Aceste principii formulează dreptatea ca un
compus cuprinzând trei idei: libertatea, egalitatea şi recompensa pentru activităţile ce contribuie la
binele public. (…). ” (J. Rawls – Dreptatea ca echitate)
a) Analizaţi perspectiva filosofică exprimată în textul dat.
b) Menţionaţi explicit o altă perspectivă filosofică, realizând totodată analiza comparativă a
celor două perspective.
c) Formulaţi un punct de vedere personal referitor la problema filosofică vizată în textul dat.
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