
Carol Neust�ter contra idealismului german 
<i>Sibianul Carol Neust�ter combate idealismul clasic german • Lucrarea sa,  "Jenseits der Identit� mit
sich selbst" , scrisa in 1981, fara a fi citit filosofie, a fost apreciata de Constantin Noica ca o lucrare  "intru
totul originala"  . De 13 ani, el reprezinta Romania la Congresul International Hegel . Carol Neust�ter va
publica, luna viitoare, la o editura din Germania, un volum autobiografic, intitulat  "Strigatul prins.
Libertatea se naste in temnita" </i><br />  <br />  S-a nascut la <a href="http://www.sibiul.net/sibiu.php"
title="Sibiu">Sibiu</a>, in urma cu ani buni. A absolvit Liceul  "Gheorghe Lazar"  si este licentiat al
Facultatii de Psihologie a Universitatii  "Babes Bolyai"  din Cluj-Napoca.  A primit repartitie la
Constanta, unde a fost profesor la scoala Ajutatoare. si-a luat doctoratul la Viena si, de 13 ani, reprezinta
Romania la Congresul International Hegel, reuniune la care, Andrei Marga, de exemplu, a participat doar
o data. Cam atat lasa sa se intrevada din biografia sa, Carol Neust�ter. Deocamdata. Pentru ca ceea ce
este esential este scris intr-un volum autobiographic, intitulat (in traducere romaneasca)  "Strigatul
inabusit. Libertatea se naste in temnita" , care va aparea, peste cateva zile, la o editura din Germania.<br
/>  <br />  <b> "Filosof fara cultura filosofica" </b><br />  Carol Neust�ter este un noncomformist, care
niciodata nu a preluat fara sa judece mai intai ceea ce i s-a spus. Spiritul sau combativ a fost remarcat inca
din perioada studentiei. Pentru ca libertatea de exprimare era atent supravegheata in perioada comunista,
in 1981, el si-a scris ideile intr-o lucrare, cu titlul  "Dincolo de identitatea cu sine insusi"  ( "Jenseits der
Identitat mit sich selbst" ). Manuscrisul acestui volum, care nu a vazut niciodata lumina tiparului, a intrat
imediat in atentia Securitatii din Constanta, care a patruns in absenta lui in domiciliu, pentru a descoperi 
"materialul subversiv" . si aceasta, intrucat lucrarea s-a bucurat de un referat elogiativ din partea lui
Constatntin Noica, publicat ulterior in Revista  "Transilvania"  din Sibiu. <br />  Filosoful de la Paltinis
aprecia ca,  "spre deosebire de atatea lucrari filosofice de astazi, dominate de ideile prea mult dezbatute
ale timpului sau alteori teme consacrate ale istoriei filosofiei, lucrarea lui Carol Neust�ter este intru totul
originala. (…) Ne aflam in fata unei gandiri speculative originale, care trebuie neaparat sa capete toata
intelegerea din partea editorilor si a cititorilor" .<br />  Autorul sustine ca nu a consultat carti de filosofie
in elaborarea lucrarii sale si ca, la vremea aceea, nu avea o cultura filosofica.  "Am vrut sa demonstrez ca
idealismul clasic german nu este stiintific si e depasit. Parerea mea este ca poti sa scrii filosofie, poti sa ai
idei filosofice, fara sa fi citit o pagina de filosofie. Din pacate, tot ceea ce se face la ora actuala este doar
istoria filosofiei, o promovarea a ideilor unor Schelling sau Hegel, considerati cei mai mari dupa Kant.
Daca numai repeti ce au spus clasicii, nu mai poate fi vorba de progres, ci totul e doar dogmatism, asa cum
a fost cazul sistemului lui Ptolemeu sau al marxismului" , este de parere Neust�ter.<br />  Pentru
indrazneala sa de a pune la indoiala idealismul german chiar la el in patrie, a starnit reactii adverse in
mediul academic german. La Facultatea de Filosofie din Munchen, auditoriul, format si din profesori
universitari, a ramas fara cuvinte, parasind rand pe rand sala, pentru ca nu puteau sa il combata. Mai
multa intelegere a ideilor sale a gasit la studentii de la filosofie din Cluj, care sunt deschisi sa
problematizeze ceea ce au invatat. <br />  <br />  <b>Spion si contraspion</b><br />  Volumul
autobiografic, care va aparea luna viitoare in Gemania,  "Strigatul inabusit. Libertatea se naste in temnita"
, va face cu siguranta valuri. Autorul deconspira hartuirea din partea Securitatii care l-a acuzat la inceput
ca este spion, iar mai apoi contraspion. Dupa Revolutie, si-a consultat propriul dosar si a aflat ca printre
informatori s-a numarat si un foarte bun prieten, ajuns presedintele FDGR Constanta.  "Vreau ca prin
aceasta carte, atitudinea oamenilor fata de cei cu idei novatoare sa se schimbe. E multa infamie in randul
intelectualilor. Eu am scris adevarul in intregime, nu am protejat pe nimeni si nici nu am acuzat pe
nedrept pe nimeni" , spune Carol Neust�ter, al carui volum face referire si la personaje si situatii din
Sibiu.<br />  Convins de autenticitatea ideilor sale, autorul doreste sa le promoveze nu doar in Germania,
ci si in Romania si spera ca o editura romaneasca sa fie interesata de cartea sa.<br />  <br />  Ioana
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