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Domnul Andrei Cornea a oferit, foarte re
cent, prima traducere În limba română a tra
tatului aristotelic Despre generare şi nimicire, 
cel pe care îl cunoa tem în tradiţia greacă sub ti
tlul Per} ge11l3seos kai pb/boras, iar În cea l at i nă 

sub tirlul De genera/ione et corrruptione. Era 
un text pe care mulţi dintre noi îl aşteptau , 

fiin dcă el redă conceptual ş i fixea/'.ă ter
minologic (pentru limba română) l egătura din
tre Fizica ş i Despre cel; fi ind un compendiu al 
discuţiilor despre principiile care explică deve
nirea ş i continuitatea ei cu mişcă ril e cerului . 
După ce a tradus În limba română cu mai mul ţ i 

ani în urmă Il1etajizica, Andrei Cornea reia, o
dată cu ver iunea sa la Despre generare şi ni
micire, un mod propriu ş i asumat de înţe legere 

a lui Aristotel , astfel încît traducerea ace 'lui din 
u rmă tratat conţine tacit un set de decizii termi
nologice care au trecut prin deliberarea şi con
fruntarea cu textul aristotelic şi au Început o
dată cu traducerea Metajizicii. Dacă , În Meta
fizica, traducătoru l a preferat o asumare foarte 
personală ş i o redenumire a multor conceptc 
ari totelice, mizînd pe provocarea rcgÎndirii 
sensului i a destinului lor originar, aici el pare, 
dimpotrivă , să se apropie cle text dintr-o pers
pectivă mai . , c1asic iza tă" tcrminologic 'i mai a
propiată de dialogul vizibil ( i ade ea scl ipitor ş i 

inovator prin contribuţia lui Andrei Cornea la 
el) pe care traducătorul îl poartă cu cele mai re
cente versiuni moderne ale tratatului. 

Întregul text, cu aparatul min u ţ i os de note, 
pare a fi orientat spre a face transparentă şi ex
plicită poziţia lui Aristotel În relaţia sa cu gîn
direa fiz i calistă anterioară lui, de la presocratici 
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la Platon. Comunitatea terminologiei şi proble
maticii este urmărită atent de traducător , pînă 

la a desprinde, admirabil, dintre firele de conti
nuitate, cele CÎteva discontinuităţi de semni
fica re a aceloraşi termeni folosiţi de Aristotel ş i 

predecesori, de la cazul generic al vocabularului 
devenirii pînă la cazul particular al elementelor. 
O asemenea atenţie proiectată asupra fizicii 
aristotelice constituite din crit ica predece
sorilor este clară în studiul introductiv, a cărui 
temă este plauzibilitatea extremă a fizicii aris
totelice în contextul fizicilor concurenţiale ale 
c1asicităţii greceşti: idealul .. al\'ării fenome
nelor" este, pentru Andrei Cornea. mult mai u
şor de legat de conceptele corelati\'i tăţii gene
ră rii ş i nimicirii, a continuităţii principiilor între 
cer ş i pămînt sau a traducerii proc elor creş
terii i a l teră rii În termenii raporturilor dintre 
formă , materie ş i priva ţ i e , decît în ternlenii ato, 
mismului lui Democrit sau ai Iubirii i Urii lui 
Empedocle. 

Această "fi z ică a ochiului liber" Ij). 15) reu
şeşte să dea fenomenului ceea ce el meri ta: re
I cvanţa unei urme a adevărului manifest în in
tegralitatea universului , de la conceptul uni
ver 'al al fi inţe i pînă la cele mai paniculare apa
ri ţ ii ale lui. TOLUŞi , fa ţă de raportarea a cons
ta ntă la predecesorii fizi cali ti. această .. fizică a 
ochiului liber" mai putea cunoaşte o echilibrare 
din perspectiva interpretării ale ca extensie a 
metafizicii , în sen ul în care insistenţa cu care 
Aristotel critică reducerea fiinţei la actualitatea 
sa ş i aici, ca şi în Metafizica sau Despre sujlet, 
este v i z i bilă i face legătura cu principiile filo
zofiei prime. Dar Andrei Cornea reuşeş te prin 
traducerea sa, cred, două lucru ri : 1) să do
vedească faptul că natura de ştiinţă a refleCţiei 
aristotelice, la nivelul secolului său , bate coi nci
denţa accidentală dintre atomismul antic ş i in, 
tuitiile tiinţei moderne; 2) să propună (deşi nu 
o spune nicăieri explicit) cul turii L'Omâne, în 
sfir it, un alt Aristotel dcCÎt cel pe care deceniile 
anterioare se obişnuiseră să îl recepteze drept 
un discipol care a să răci t dimensiunile specula
tive ale platonismului. 
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