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Imaginaţia este o temă fascinantă care i-a preo-
cupat deopotrivă pe fi losofi , pe psihologi şi pe artişti. 
Apărută din punct de vedere fi losofi c la greci, ea a 
atras atenţia atât datorită raporturilor complexe pe 
care le întreţine cu facultăţile de cunoaştere sen-
zoriale şi intelectuale, cât şi datorită rolului jucat în 
constituirea procesului de cunoaştere şi a celui de 
creaţie artistică. 

Studiile reunite în acest volum analizează presta-
ţia, locul şi rolul imaginaţiei în clasifi carea facultăţi-
lor sufl eteşti, ca şi problemele cu miză fi losofi că în 
cadrul teoriilor imaginaţiei elaborate de Aristotel, 
Toma, Hegel, Peirce, J. Müller şi de câţiva dintre 
reprezentanţii mişcării fenomenologice: Brentano, 
Husserl, Sartre. De asemenea, ele urmăresc să cla-
ri fi ce în perspectivă sistematică rolul pe care-l joacă 
imaginaţia şi imaginarul în estetica de tip feno-
menologic, în constituirea cazuisticii creştine a păca-
tului, în cunoaşterea ştiinţifi că sau în dezbaterea 
analogic – digital din fi losofi a contemporană a 
minţii.
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