VALERIU LUPU

doctor în ştiinţe medicale

Nicolae C. Paulescu
Între ştiinţa vieţii şi metafizica existenţei
ediția a II-a revăzută și adăugită

COLECȚIA patrimoniu

Redactor: Roxana Alexandra Costinescu
Coordonator serie: Aurel Ştefanachi
Copertă și tehnoredactare: Andrei Ştefanachi

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
LUPU, VALERIU
Nicolae C. Paulescu - între știința vieții și metafizica
existenței / Valeriu Lupu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2016
ISBN 978-606-676-944-0
821.135.1-4
© Tipo Moldova
Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru
domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-20120355).

Iași 2016
Editura Tipo Moldova,
E-mail: office@tipomoldova.ro
www.tipomoldova.ro

VALERIU LUPU

doctor în ştiinţe medicale
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Între ştiinţa vieţii şi metafizica existenţei
ediția a II-a revăzută și adăugită

Fiecare spirit merge şi nu poate
merge decât

într-o direcţie dată.

Fiecare viaţă se exprimă şi nu poate
să se exprime decât într-o formă dată.

Henri Perruchot

„Tuturor acelora care preţuiesc valorile neamului,
venerează trecutul său şi construiesc prezentul în
speranţa unui viitor mai luminos”.

COLECȚIA patrimoniu
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