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La sfâr itul Evului Mediu, gândirea filosofic european traverseaz una
dintre crizele ei cele mai profunde, criz a c rei expresie este nominalismul
european. Dac pân atunci, existen a a fost conceput ca o totalitate de substan e,
concepere ce se baza pe presupozi ia unei adecv ri între capacitatea de cunoa tere a
omului i realul substan ial, prin nominalism apare ideea unei separa ii absolute
între realul ontic i cunoa terea uman . Cuno tin ele noastre nu mai pot accede la
fiin a în sine a lucrurilor, ci sunt silite s se men in la suprafa a lor, la modul în
care ele ne apar. Ruptura cu modul tradi ional de gândire este determinat de o
deplasare a accentului, în în elegerea conceptului de divinitate, dinspre rolul iubirii
în interiorul divinit ii, spre cel al omnipoten ei sale. Dac , datorit iubirii, anterior
se concepea c divinitatea se reveleaz în natura sa creaturii umane, îng duindu-i
participe la cunoa terea divin , acum o asemenea participare este interpretat ca
o limitare a divinit ii, deci ca o contradic ie în interiorul conceptului însu i de
divinitate. Neavând nici un acces la cunoa terea divin , omul nu mai poate avea
acces nici la temeiurile Crea iei divinit ii, la în elegerea, a adar, a lumii. El este
înconjurat de o Crea ie principial ininteligibil în sine, numai Dumnezeu putândui cunoa te, în adev ratul sens al cuvântului, propria Crea ie. Are loc, astfel, o
golire a conceptului de fiin , omul nemaiputând conferi un con inut acestui
concept. Silit s r mân la suprafa a lucrurilor, fiin a lor devine pentru el simpl
prezen a acestora. Fiin a devine prezen , iar „sensul” fiin ei va însemna
posibilitatea de a determina modul strict formal în care se articuleaz lucrurile în
aceast prezen , în care ele se leag laolalt .
Cel care rezolv criza deschis de nominalism i care va reorienta filosofia
european este Nicolaus Cusanus. El este primul la care concep ia substan ialist
tradi ional face loc unei noi interpret ri, cea func ionalist . Func ionalismul ini iat
de el ar sta la baza dezvolt rii întregii tiin e moderne i a întregii filosofii, acest
func ionalism devenind totu i con tient de sine i de specificul s u abia în secolul
XX, atunci când el încearc s se gândeasc pe sine pân la cap t.1 Specific pentru
1

Pentru descrierea evolu iei de la substan ialism la func ionalism în gândirea european , vezi
H. Rombach, Substanz, System, Struktur. Die Ontologie des Funktionalismus und der philosophische
Hintergrund der modernen Wissenschaft, Bd. I–II, Freiburg/München, Verlag Karl Alber, 1965, 1966.
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acest func ionalism este faptul c el renun s se mai întrebe cu privire la ceea ce
sunt lucrurile în ele însele, c utând mai degrab o formul care s cuprind modul
existen ei lor. Nu atât faptul c lumea ar putea fi în ea îns i ap sau foc sau vreo
alt substan (cum gândeau, de pild , presocraticii) este ceea ce caracterizeaz
concep iile despre lume moderne, ci faptul c lumea este o totalitate articulat ,
unitar , organic , în care fiecare element joac un anumit rol, o anumit func ie pe
care i le confer structura de ansamblu a întregului. Acest func ionalism gânde te
lumea i fiin a numai pornind de la posibilele modele explicative ce pot fi elaborate
cu privire la ea, a a dup cum fizica secolului XX nu mai inten ioneaz de mult s
mai cerceteze modul în care este lumea, ci doar s elaboreze modele teoretice apte
anticipeze fenomenele obiective.
Modul în care lucrurile ne apar, ca fiind legate ori separate, cât i natura
leg turii lor depind totu i de perspectiva celui ce le observ , astfel încât
func ionalismul înseamn deopotriv con tiin a unei dependen e a con inuturilor
cunoa terii noastre de natura subiectului cunosc tor. Con tientizarea acestei
dependen e s-a împlinit, dup cum se tie, ca „revolu ie copernican ” în filosofia lui
Kant. În mod cu totul paradoxal, aceast în elegere, de i fixeaz cadrele func ionale
ale lucrurilor, ale obiectelor, p streaz tr turi cvasi-substan ialiste atunci când, în
ciuda faptului c interpreteaz raportul dintre subiect i obiect ca unul mediat de
formele cunoa terii, postuleaz totu i, în gândirea acestui raport, dou entit i
imuabile, existând autonom, între care exist un a a-numit „comer al substan elor”:
sufletul (das Gemüt) i lucrul în sine. Cele dou sunt gândite aici ca substan e.
Func ionalismul are, a adar, o istorie, i anume una în care aspectele
func ionaliste coexist cu cele substan ialiste. Conceperea func ionalist a realului
a atras în efortul ei de în elegere resturi substan ialiste, în ciuda faptului c se poate
observa o evolu ie din ce în ce mai clar în istoria gândirii moderne de eliminare a
acestui rest. Suflet i lucru în sine, la Kant, Eul absolut al lui Fichte, Spiritul
absolut hegelian, Voin a schopenhauerian sau Voin a de putere a lui Nietzsche
sunt etape ale unui func ionalism din ce în ce mai limpede.
La Kant, func ia însemna actul de a uni dou sau mai multe reprezent ri sub
una singur . Dac reprezent rile erau la Kant diverse, în schimb actele erau
imuabile, fixe, ele apar inând unui subiect transcendental universal. Omul, în ciuda
faptului c era un cosmotheoros2, care- i crea a adar propria lume fenomenal ,
avea o structur ce nu se modifica i pe care o opunea lucrului în sine. Prin Eul
fichtean, himera lucrului în sine este abandonat , p strându-se îns fixitatea
Subiectului, chiar dac aceast fixitate este în sine ne-limitat (de vreme ce Eul
însu i este cel care- i „pune” limite). La Fichte, actele r mân, a adar, în continuare
identice cu sine, în schimb num rul lor se amplific , fiecare dintre ele însemnând o
2

Kant’s handschriflicher Nachlass, Bd. VIII, Opus postumum, Erste Hälfte (Convolut I bis
VI), Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter, 1936, p. 31.
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auto-limitare (atemporal ) a Eului (astfel, de pild , configura iile spa iale în
interiorul percep iei erau gândite ca limit ri ale expansiunii activit ii Eului). Dac
Subiectul fichtean sparge limitarea subiectului uman, a a cum fusese ea gândit de
Kant, Spiritul absolut hegelian, integrând istoricitatea în noul program al filosofiei,
înseamn conceperea actelor ca fiind într-un num r infinit i desf urându-se în
timp. Subiectul uman, oricare ar fi el, nu mai este decât un decupaj temporar
actualizat din aceast structur ideatic infinit , structur pe care Hegel o identific
drept „substan i subiect”. Ceea ce este este ca istorie pentru om, chiar dac este
atemporal pentru Spiritul absolut. La Hegel, ontologia devine Logic , respectiv o
descriere a modului în care în elesurile (formele ideale, „conceptul”) se leag între
ele într-un polisilogism ce cuprinde întreaga istorie. Dar i Hegel p streaz
substan ialitatea. Devenirea exist numai în istorie, ca istorie i suport al idealit ii,
al Spiritului. Spiritul îns nu devine. El se men ine în plenitudinea sa „logic ”
acela i, imuabil în infinitudinea sa. Realul este pentru Hegel ra ional pentru c este
str tut de urzeala Ra iunii divine.
Aceast perspectiv grandioas se surp prin filosofia lui Nietzsche ( i
Nietzsche recunoa te c era o perspectiv grandioas ). Realul, pentru Nietzsche, nu
va mai avea nici un fel de structur imuabil , nici de partea lucrului obiectiv, nici
de partea subiectului uman, nici de partea unui subiect divin care s le cuprind pe
ambele. Realul este tensiune pur , pe care Nietzsche o nume te „voin de putere”.
Lucrurile i f pturile lumii se coaguleaz în jurul unor „centri de for ”, care
aparent sunt precum monadele leibniziene, în fond îns neavând consisten
intern . Ceea ce se adun într-o form de existen nu o mai face potrivit unui
program ra ional, ci ca efect pur al jocurilor de for . Tot ceea ce este tinde s i
supun împrejurimea, f
îns a o suprima, pentru c existen a sa se ridic pe
faptul supunerii acesteia. Prin Nietzsche, substan ialismul î i atinge ultima sa
treapt , cu Nietzsche, s-a spus, metafizica moare, i aceasta vrea s spun c
metafizica bazat pe ideea de „substan ” î i tr ie te ultima sa mare zvâcnire. La
Nietzsche nu mai exist nici o structur ferm , imuabil , lumea toat este o goan
continu dintr-o form într-alta, dintr-un ev într-altul, pân când, dup o evolu ie
ce- i epuizeaz treptat toate posibilit ile, ea revine la posibilit ile sale ini iale,
reîncepând devenirea precum un ouroboros, la nesfâr it. i totu i substan ial este
aici perspectiva ce a eaz drept „în sine” al lucrurilor „voin a de putere”,
caracteristica imuabil , de „cremene” a fiin ei. Oriunde i oricând aceast fiin a
fost, este i va fi „voin de putere”, orice ar fi crezut oamenii de-a lungul vremii.
Ba chiar i ceea ce ei au crezut la un moment dat despre lume a fost tot o expresie a
„voin ei de putere”.
Dup ce gândirea filosofic european a epuizat în elegerea realului ca o
totalitate dat , o dat pentru totdeauna, de substan e, atât dinspre obiect, cât i
dinspre subiect, ea a renun at la constructivismul ontologic de orice fel. Prin
fenomenologie, la începutul secolului XX, ea pune în mod explicit „lumea între
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paranteze”, concentrându-se numai pe descrierea modului în care ne apar
în elesurile (esen ele, sau fenomenele) în con tiin . Inclusiv ideea unui subiect
universal, care ar elabora aceste esen e, este abandonat . Dac la un Husserl, aceste
în elesuri sunt structurate potrivit unei ierarhii fundamentate într-un strat de esen e
oarecum ultime, ce formeaz „lumea vie ii” (adic acele în elesuri pe care le
întâlnim în mod universal în orice con tiin uman ), pentru fenomenologii de mai
târziu inclusiv aceast „lume a vie ii” nu mai are un caracter universal, ci unul
local, dat de cultura din care face parte subiectul uman în cauz . R sturnarea
aceasta este ini iat de filosofia lui Heidegger.
Pentru Husserl, punerea între paranteze a lumii, ceea ce exist independent de
con tiin a uman , l sa lumea oarecum într-un indeterminat funciar. Lumea
obiectiv (nu aceea determinat imanent, prin fenomenalitatea con tiin ei i prin
structurile „lumii vie ii”) era un fel de concept limit , un fel de spectru lipsit de
consisten , îns totu i cumva prezent. Heidegger este cel care în cartea sa Sein und
Zeit suprim complet ideea lumii obiective, ca lume în sine. El arat acolo c toate
conceptele noastre, prin care noi ne propunem s gândim o „lume” i o „existen ”
în sine, deriv dintr-un raport nemijlocit (de vie uire concret ) al f pturii noastre cu
mediul în care tr im, c aceste concepte sunt numai ni te purific ri ale modului în
care noi ne tr im fiin a printre lucruri i semeni. A aplica asemenea concepte
pentru o lume „în sine”, oricum ar fi ea, înseamn a uita acest fapt originar. Numai
la Heidegger, spre deosebire de un Kant, de a c rui abordare pare a se apropia,
omul, ca Dasein, nu mai este conceput cu structura sa transcendental , într-un
mediu ce se ridic pe un fundal existent obiectiv i independent, în sine, tocmai
pentru c îns i conceperea de acest fel p tuie te prin generalizarea unei situa ii
ce define te numai omul i din care omul nu are cum s ias . Astfel, de pild ,
rela ia de includere dintre câmpul fenomenal al omului i lumea existent obiectiv
nu poate fi gândit decât prin raporturi spa iale, raporturi care se constituie în
interiorul fenomenalit ii Dasein-ului. Daseinul î i are lumea sa, care nu mai are
nimic de-a face cu orice fel de lume „obiectiv ”. În acest fel, „lumea obiectiv ”,
pus ini ial între paranteze de un Husserl, este complet abandonat .
Ulterior, îns i filosofia heideggerian a Dasein-ului este dep it .
Constitu ia fundamental a Dasein-ului, articulat în jurul existen ialilor, pe care
Heidegger o privea drept constitutiv oric rui Dasein, deci oric rui om, este privit
ca fiind numai una dintre posibilit ile multiple de cristalizare a unei asemenea
constitu ii, fiind în spe caracteristic pentru „omul expresionismului” european.
Pentru omul barocului, de pild , s-ar putea elabora o cu totul alt constitu ie.
Aceasta este concep ia fenomenologiei structurale a lui Heinrich Rombach. Potrivit
acesteia lumea i omul nu mai stau fa în fa ca dou entit i imuabile, a a dup
cum nici în interiorul fenomenalit ii umane nu se mai poate decela o constitu ie
ultim , fix (structura existen ialilor), pe fondul c reia s se poat profila astfel o
lume, ce-i drept cu caracter radical fenomenal, dar la rândul ei tot atât de static .
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Lumea i omul fac parte dintr-o structur comun , o „megastructur ”, „în care
apare mereu simultan o structur a Dasein-ului i o structur a naturii”3, structur
care poate îns s se metamorfozeze continuu. Noua concep ie structuralist a lui
Rombach gânde te îns structura renun ând complet la orice element considerat
fix, imuabil, dat pentru totdeauna. Structura este o realitate în care nu mai poate
exista nici un fel de „atom”, de orice fel ar fi el, ideal sau material. Ea este o
totalitate în care componentele nu mai au un caracter ireductibil, ci devin ni te
variabile, determinate complet de legea întregului, de „func ia” care le define te.
Variabilele sunt numite de Rombach „momente”, el renun ând inten ionat la
termenul de „element”, tocmai pentru c „elementul” este gândit în general ca un
termen fix integrat într-o re ea. Structura rombachian este una func ional , în
sensul c legea care determin variabilele, momentele, nu r mâne niciodat dat o
dat pentru totdeauna. În aceast structur , atât constitu ia Daseinului, cât i lumea
în care el se g se te pe sine proiectat sunt variabile i variaz conform legii
func ionale de ansamblu. A a de pild , lumea medieval era i era gândit în mod
organicist, iar omul era i se gândea pe sine tot a a. Lumea de dup Descartes este
i este gândit ca lume mecanic , iar subiectul uman tot astfel. Omul i lumea sa
reprezint o unitate pentru fiecare epoc istoric , pentru fiecare cultur , pentru
fiecare civiliza ie. Ceea ce este de fiecare dat atât omul, cât i lumea sa în
respectiva unitate, în respectiva structur , are la baz o „func ie” universal (pentru
respectivul context) care le determin constituirea. De aceea, „fiin a” (în sensul de
totalitate a ceea ce este) are pentru Rombach un caracter radical func ional i
structural. Ceea ce „este” este numai în interiorul unei structuri, în baza unei
anumite func ii de constituire. Ontologia structural a lui Rombach este una dintre
cele mai recente perspective ale fenomenologiei europene, perspectiv în care
fiin a are un caracter structural-func ional, în care principiul fiin ei se identific cu
structura, în eleas ca un principiu generativ universal. Aici structur i func ie
sunt cvasi-identice, întrucât structura nu mai înseamn o simpl re ea formal , ci o
re ea ce se constituie împreun cu elemente (momente) cu tot, potrivit unei legi de
constituire (func ie), care îns nu pre-exist respectivei re ele, ci emerge spontan pe
sur ce re eaua îns i se cristalizeaz .
Consider m c ontologia lui Noica, a a cum este elaborat ea în Tratatul de
ontologie, v de te în mod fundamental o aceea i abordare a tematicii fiin ei ca i
ontologia structural a lui Heinrich Rombach. Noica, am putea spune, este, astfel,
con tient de pozi ia în care el se situeaz în istoria gândirii, istorie pe care o
cunoa te foarte bine. Ontologia lui se ridic pe respingerea ontologiei de tip
tradi ional i nu mai prezint nici una dintre tr turile acesteia. Fiin a sa nu mai
este o totalitate de elemente fiin ând etern, aidoma unor statui indestructibile, a a
cum se ar tau, de pild , în caracterul lor statuar Ideile platonice. Ea este un
3

H. Rombach, Der Tao der Phänomenologie, în „Philosophisches Jahrbuch”, nr. 98, 1991, p. 7.
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principiu generativ în interiorul lucrurilor, „mediul ac ionând din interior al
realit ilor”4, care le creeaz din interior, i nu din afar , eventual printr-un act de
participare oarecare.
Respingerea declarat a lui Noica în privin a ontologiei tradi ionale are în
vedere tocmai situarea acesteia pe o pozi ie substan ialist . El afirm c „fiin a va
trebui s fie deopotriv substan ial i func ional ”5. Prin aceast identitate, repetat
sub diferite forme permanent de-a lungul Tratatului de ontologie (de pild sub forma
coinciden ei între transcendent i transcendental6), el respinge atât ontologia
substan ialist , de tip tradi ional, care concepea fiin a ca o totalitate de substan e
incoruptibile situate, datorit acestei incoruptibilit i, dincolo de lumea real , a
lucrurilor v dit coruptibile din experien a noastr , cât i perspectiva epistemologicfunc ionalist , potrivit c reia fiin a este o totalitate de structuri, de scheme, de legi
formale, cu alte cuvinte nu este decât o totalitate „spectral ” din care, iar i, lucrurile
concrete dispar. Op iunea a „treia”, pentru Noica, este una care împac cele dou
tipuri de interpret ri, i anume datorit modelului generativ, în care elementele
însele, în a a-zisa lor substan ialitate, ar putea fi expresii ale unor func ii. Acest
model generativ îl are Noica în vedere atunci când spune: „Universala nea ezare a
lucrurilor, desigur, este cea care a dus la ideea de a ezare ultim în fiin . Dar fiin a
ar putea fi în eleas nu atât ca a ezare i în a ezare, cât în rea ezarea ei; nu atât ca
form de echilibru opus dezechilibrului, cât un echilibru în refacere sau în
reechilibrare; nu atât ca fiin opus devenirii, cât fiin în sensul devenirii, în spe
devenire întru fiin . Iar devenirea întru fiin nu are nevoie de alt lume”7. În citatul
anterior se v desc, astfel, dou tr turi ale concep iei ontologice a lui Noica: pe de o
parte, caracterul generativ al ontologiei sale, fiin a în sensul devenirii (nu o fiin
static ); i, pe de alt parte, imanentismul radical practicat de Noica. Nimic nu mai
este exterior lucrurilor, ci totul se realizeaz prin intermediul acestora. Aceast idee
pare una de sorginte hegelian . Îns ea nu este, întrucât la Hegel decupajul se
men ine între lumea de aici i fiin a sublim , de vreme ce lumea este o desf urare a
unui Spirit absolut, situat ontologic oricum altundeva decât exclusiv în lucrurile
acestei lumi (care, ca lucruri simple, sunt aparen e pure).
Aidoma structurii lui Rombach, fiin a noician se caracterizeaz printr-o
dispari ie a centrului, ca pozi ie privilegiat , el fiind pretutindeni (accentul c zând
totu i pe periferia fiin ei). Func ia ce întemeiaz structura rombachian nu se poate
spune c ar exista într-un centru, ea ac ioneaz pretutindeni, centru i periferie
identificându-se. Consecin ele acestei dispari ii sunt la Noica (aidoma concep iei
lui Rombach) urm toarele:
4

C. Noica, Devenirea întru fiin . Încercare asupra filosofiei tradi ionale. Tratat de ontologie.
Scrisori despre logica lui Hermes, Bucure ti, Humanitas, 1998, p. 201.
5
Lucr. cit., p. 202.
6
Lucr. cit., p. 310.
7
Lucr. cit., p. 202.

Perspectiva func ionalist a ontologiei lui Noica

339

1. Dispari ia plin ii fiin ei; ea este, în lucruri cel pu in, un gol, spune
Noica. Realul nu mai poate s de-curg dintr-o plenitudine ontic anterioar lui
(a a cum de-curg, de pild , lucrurile vremelnice din Formele platonice). Dac
dispare substan a ce sus ine lucrurile, ele nu mai pot cre te literalmente decât dintrun gol, dintr-un „neant”. Ele se ivesc pur i simplu, se „arat ” doar, iar ivirea lor
este suficient în procesualitatea sa pentru a face manifest „în elesul” fiin ei. Tot
astfel, la Rombach, structura nu este deplin în momentul ei incipient, ci î i
actualizeaz printr-o dinamic sui-generis con inuturile, care nu sunt îns privite
drept existând în mod „latent”, într-un spa iu situat „înd tul” lucrurilor, de unde
ele numai ar „coborî” în existen a concret a lucrurilor, ci ele se „creeaz ” efectiv
pornind de la tensiunile ce se manifest între „momentele” structurii prin îns i
emergen a ei.
2. Dispari ia fixit ii fiin ei; ea nu reprezint odihn , ci ac iune pretutindeni.
i pentru Rombach, structura înseamn „via ” (dar nu în sens biologist, ci via în
sens de principiu de auto-mi care i auto-dezvoltare), cu alte cuvinte ea se afl într-o
mi care permanent , atât timp cât ea se desf oar .
3. Nu mai exist nici o permanen ca fiin : „ea nu este o co-prezen etern ,
ci o prezen (absen ) intim , trec toare cu lucrul”, spune Noica. Aceasta
înseamn c pentru noul model ontologic nu mai exist nimic permanent în lucruri,
a cum erau substan ele gândite în mod tradi ional, i care dublau astfel lumea
lucrurilor concrete. Lucrurile se alc tuiesc i se destram f
nici un suport
substan ial, ca pure reuniri de determina ii. Tot astfel i la Rombach, tot ceea ce
exist apar ine unei structuri i se poate constitui numai în interiorul acelei
structuri, pornind de la legea de baz a acesteia, care îns nu este deloc „etern ”, cii are numai „timpul” propriu.
4. „Dispari ia simplit ii fiin ei; ea are o structur .”8 Aici se vede maxima
apropiere de structuralismul rombachian. Fiin a nu mai poate fi conceput , la
Noica, monolitic, într-o simplitate substan ial , ci numai structural. Nu mai exist
în întreaga fiin nici un aspect, fapt sau element „simplu”, ireductibil, ci
pretutindeni totul este structur , pentru Noica. Oricât de departe am purta
cercetarea, noi nu am atinge pragul unei simplit i a elementelor. Dar ce înseamn
aceasta? Dac nu exist în real nimic simplu, atunci nu mai poate exista nici reper,
în raport cu care con tiin a s i m soare crea iile sale drept reflect ri ale unei
ordini externe sau fenomene ce ascund în spatele lor o asemenea ordine. Structura
fiin ei nu poate fi decât o structur în care con tiin a i fiin a se constituie reciproc
i simultan, în care cele dou se ivesc simultan potrivit unei func ii dominante
comune. Nici fiin a, nici con tiin a nu pot fi reduse una la alta, a a cum s-a
întâmplat în mod constant de-a lungul istoriei gândirii europene. Aceasta înseamn
îns c „sensul fiin ei”, ceea ce poate s însemne „a fi”, nu trebuie c utat nici
8

Lucr. cit., p. 206.
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numai în lucruri i nici numai în con tiin (sau chiar într-o structur fix , infinit ,
ce întemeiaz con tiin a uman , de tipul Spiritului absolut hegelian). Acest sens
poate s emearg îns pretutindeni (respectiv atât în lucruri, cât i în con tiin a
cunosc toare). În tot ceea ce con tiin a de ine, sub orice form s-ar petrece aceast
de inere, fiin a se exprim pe sine. În elegerea acestei fiin e se poate face de aceea
din orice punct: „Interoga ia despre fiin , spune Noica, î i schimb atunci sensul i
orientarea: fiin a nu e înscris în realit i privilegiate, ci (fie i negativ) peste tot.
Accesul la ea nu va fi nici unul privilegiat. În zilele noastre, Heidegger a c utat s
ob in accesul printr-o realitate privilegiat , omul, care este tocmai existentul ce se
întreab despre fiin . Interoga ia despre fiin s-a redus la întrebarea pus
întreb torului. Dar întrebarea trebuie pus asupra întreb rii, care este pretutindeni.
Mai potrivit este întrebarea pus realit ilor, tuturor, de c tre gândirea indian
(neti) sau în Cartea lui Iov, decât interogarea omului singur.”9 Orice realitate
exprim , a adar, fiin a, în orice realitate fiin a transpare, iar separa ia dintre
con tiin i real dispare, ele devenind, din acest punct de vedere, structural una (în
orice form de realitate, în sensul gândirii indiene, adic în orice form de
„întrupare” a con tiin ei, i acestea sunt infinite cu „lumi” aferente infinite).
Aceast identitate dintre con tiin
i fiin pe care, în fond, o afirm
ontologia lui Noica este îns , trebuie s reamintim i s subliniem acest fapt, o
identitate ce se realizeaz în pura fenomenalitate a con tiin ei, f
ca astfel
con tiin a s fie totu i privilegiat în vreun fel. Fenomenul con tiin ei nu mai este
un „fenomen”, în sensul tradi ional, în spatele c ruia s se ascund ceva, el
nemaifiind îns (atunci când suportul unui a a-zis lucru în sine dispare) nici simplu
construct al con tiin ei. Fiin a se „d ” („es gibt” – atr gea aten ia Heidegger) pe
sine, împreun cu în elesul ei, prin toate formele de realitate pe care le poate
discerne con tiin a vreodat .
Ontologia lui Rombach, spuneam, este una de tip fenomenologic, cu alte
cuvinte i ea se situeaz pe pozi ia unui imanentism total. Ceea ce se poate gândi
despre ceea ce este nu mai provine dintr-o situare în afara acestei fiin e, nu mai
provine din situarea ontologului într-un loc privilegiat, de unde el ar putea vedea
cum stau lucrurile cu aceast lume, i mai ales cu capacitatea noastr de
cunoa tere, ci o asemenea ontologie vorbe te numai despre modul în care lucrurile
ne apar i pot s ne apar în experien a noastr uman , în cadrele vie uirii noastre
ca oameni. Ca i Rombach, nici Noica nu urm re te o fiin situat într-o
transcenden , ci una imanent : „Prin simplul fapt c presupune, instituie ori
infereaz o fiin absolut , ea (ontologia fiin ei absolute – n.n. ) pune în joc mai
degrab o problematic a cunoa terii ori a accesului la fiin decât problematica
fiin ei. Întrebarea principal a ontologiei ar trebui totu i s fie nu atât accesul
nostru la fiin , cât accesul acesteia la o afirmare unitar . Sau de vreme ce prin
9
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ontologie trebuie identificat fiin a, înregistrarea ei de c tre o con tiin
cunosc toare arat totodat felul cum se «identific », adic î i cap
o identitate
fiin a lumii”10. Aici Noica î i reafirm imanentismul propriu. Problematica fiin ei
absolute pretinde o explica ie privind problematica comunic rii substan elor,
respectiv a posibilit ii noastre de acces la „esen a” ascuns a lucrurilor. În schimb,
într-o perspectiv imanent , „fiin a” ajunge s i dea singur în elesul în interiorul
con tiin ei cunosc toare. Nu se mai pune aici problema cunoa terii ontologice, ci
sensul fiin ei emerge din ceea ce omul vede împrejurul s u. O în elegere a fiin ei ar
fi din aceast perspectiv complet imanent i ar abandona inten ionat orice
transcenden . Fire te, abordarea noician este i în prelungirea filosofiei lui
Heidegger, cel care a rupt complet cu orice avânt metafizic spre transcenden .
Chiar dac Noica nu porne te de la om, de la „existen ialii” care-l structureaz i-l
în-fiin eaz , el porne te de la ceea ce-i este omului permanent „la îndemân ”, de la
lucrurile mai mult sau mai pu in „umile” pe care omul le întâlne te în calea sa.
Aceste lucruri, în m sura în care fiin a î i dobânde te în elesul numai la nivel
uman, devin i pentru Noica, ca i pentru Rombach, „fenomene” în spatele c rora
nu mai exist nici un lucru în sine. Caracterul fenomenal al lucrurilor este dat la
Noica de faptul c ele „cuvânteaz ”11, cu alte cuvinte, c ele „spun” ceva, de la
sine, despre fiin , i c omul în elege aceast „cuvântare” a lor. Nu se mai pune
problema cum de omul poate s aud cuvântul lor, de vreme ce omul este,
„fenomenologic” vorbind, unul de-al lor, este în mijlocul lor. Desigur, exprimarea
lui Noica pare metaforic . S nu uit m îns c unul dintre principiile fundamentale
ale fenomenologiei este coresponden a dintre act i con inutul s u, respectiv în
cazul unui act oarecare al nostru, obiectul dat în acest act apar ine lui i numai lui.
Astfel, soarele pe care noi îl vedem în experien a noastr obi nuit este o parte a
experien ei noastre cotidiene, i nu un corp stelar situat într-un spa iu cosmic
infinit. Ca un atare corp, el pur i simplu nu exist pentru experien a noastr
personal . În aceast experien soarele r sare i apune, pe când ca un corp stelar el
nici nu r sare i nici nu apune vreodat . Prin urmare, în aceast experien
cotidian lucrurile au un în eles despre care putem spune c ne este dat în mod
nemijlocit, în eles pe care lucrurile ni-l spun imediat ce ne apropiem de ele.
Una dintre tr turile fundamentale ale fiin ei din lucruri este, la Noica,
faptul deschiderii sale12. În elesul acestei deschideri este posibilitatea desf ur rii
viitoare a ceea ce „ ine” un anumit lucru, spre o condi ie mai complex a acestuia,
în care structura lucrurilor con ine o complexitate, respectiv un set de leg turi i de
momente mult mai complex în raport cu un stadiu inferior, mai pu in complex.
„Deschiderea” nu înseamn , a adar, la Noica o orientare a procesului numai spre
10
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un plus valoric, ci spre un grad sporit de complexitate al fiin ei, deci de
concretizare a principiului generativ. Tot astfel i pentru Rombach, structura este
procesualitate pur în eleas ca concretizare pur : „Spiritul «structurii» este desf urarea;
morala ei este fecunditatea”13.
Fiin a noician nu este îns numai deschidere, ea este înso it i de o
„închidere”14, de o mi care prin care procesul generativ dobânde te o configura ie
delimitat într-un anumit plan în raport cu ansamblul, o „întru-chipare”.
i pentru Rombach, structura par ial (constituit pe fundalul unei structuri mai
ample) nu mai este dominat de procesele ce definesc suprastructura, ci ea î i
formeaz propriile procese. Astfel, din structura par ial se poate constitui o structur
autonom , o configura ie ce rezist prin ea îns i. În acest proces are loc îns ceea ce
Rombach nume te „întoarcere în sine“ (Eindrehung): „Întoarcerea în sine rezult
dintr-o articulare tot mai riguroas a re elei de semnifica ii, pe care o elaboreaz în
sine structura. Cu cât mai mult se întrep trund semnifica iile, cu atât mai stringente
devin rela iile, cu atât mai pu in pot ele s se sustrag propriilor consecin e”15. O
întoarcere în sine înseamn la Rombach atingerea de c tre structur a unei trepte în
care poate începe un proces propriu de corec ie, respectiv în care ea i-a atins propria
legitate. Acum momentele structurii se a eaz tot mai pregnant unul al turi de
cel lalt, rela iile devin tot mai strânse, dobândind o form din ce în ce mai precis .
Formule precum „deschidere ce se închide” sau, invers, „închidere ce se
deschide”, care descriu fiin a noician , ca i atâtea alte formule pe care le
întrebuin eaz Noica, nu sun ca ni te termeni specifici vocabularului filosofic. În
general, fire te, orice mare creator de filosofie for eaz limba pentru a- i putea
exprima ideea, este nevoit s f ureasc termeni i expresii care s-o redea. Pe de alt
parte, trebuie îns s inem seama de faptul c vocabularul tehnic al filosofiei s-a
impus pe baza unei orient ri de tip substan ialist a gândirii, în care unit ile ontice
puteau reprezenta un suport pentru limbajul filosofic. Dac realul ontic este gândit
ca fiind lipsit de un suport substan ial, atunci redarea modului în care apar i
prolifereaz diversele forme de existen este silit aproape s se zbat în gol. Când
fiin a îns i devine un „neant structurant”16, a a cum spune Noica, nu mai exist
obiecte fixe ale gândirii, exist numai procesualit i, i pe acestea gândirea trebuie
încerce s le surprind în tr tura lor caracteristic . Dar chiar i termenul de
„proces” nu este cu totul adecvat pentru ceea ce se are aici în vedere. „Procesul”
este în eles de regul ca o transformare, o metamorfozare a ceva, dintr-o stare
ini ial într-alt stare final . Or, înaintea unui „neant structurant” dispare chiar i un
asemenea „ceva” pe care gândirea s se poat sprijini. Ontologul noii fiin e trebuie
13
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coboare pân la stratul unde „ceva” poate s apar pentru gândire, s descrie
cumva indescriptibilul. La un asemenea nivel, procesualitatea nu poate fi exprimat
decât ca pur „deschidere” ( i asta nu în sens „metaforic”, ci cât se poate de
riguros), iar cristalizarea unor forme în interiorul procesualit ii, ca o „închidere”.
În sfâr it, continuul desf ur rii în forme, ca „închidere ce se deschide”.
Întrucât lucrurile pot „cuvânta”, cu alte cuvinte limba pare s fie un mediu în
care fiin a î i sedimenteaz articul rile, se poate admite c exist la nivelul limbii
instrumente ce redau aceast articulare. Noica vede în prepozi ii ni te particule
ontologice al c ror rol este acela de a „indica închideri”17. Fiin a lui este un
principiu generativ care în-fiin eaz i destram . În acest sens, ea este o permanent
devenire. Dar nu o devenire în gol, lipsit de orizont, ci o devenire întru fiin ,
respectiv o devenire în care lucrurile se alc tuiesc, se constituie p strându- i totu i
unicitatea i ireductibilitatea funciare. În aceast devenire, fire te, procesul,
procesualitatea trebuie s aib continuitate, s conduc mereu spre alte crea ii, spre
alte împliniri. Imanent, respectiv în momentul în care nu mai este gândit nici o
teleologie transcendent din perspectiva c reia lucrurile „de jos” s fie orientate
spre un fel de scop transcendent, aceast continuitate a devenirii trebuie s fie
gândit din interiorul elementelor situate în devenire, ca o „fenomenologie a
fiin ei”, care este „o descriere legat , în esen a lor, a fenomenelor”18. Într-o
devenire coordonat de un principiu transcendent, trecerea este impus de acest
principiu. Gândirea nu mai este interesat s disting în lucrurile care devin
condi ii care s permit , s întemeieze, s fac posibil devenirea. Ea se
mul ume te cu principiul transcendent. Or, dintr-o perspectiv imanent , gândirea
este interesat de modul în care procesualitatea se desf oar , de acele aspecte prin
care are loc trecerea de la un moment la altul, de continuitatea îns i i de modul în
care aceast continuitate se „petrece”, de modul în care fiecare pies a puzzle-ului
se adaug la cele anterioare. Or, pentru descrierea unei asemenea continuit i,
trebuie admise dou momente constitutive ale constituen ilor procesului:
deschiderea i închiderea ce se deschide. Formele ap rute în devenirea procesual
constituie asemenea închideri, îns pentru ca devenirea s poat fi gândit mai
departe, pentru ca o devenire s prezinte o diversitate autentic i dinamic , aceste
închideri trebuie s fie închideri ce se deschid la rândul lor, închideri din care
devenirea s poat ie i c tre alte momente i forme. Natura creativ a devenirii,
adar, nu se cere a fi gândit numai în for a sa impulsional , numai în energia sa
dinamic abstract , ci i din perspectiva modului în care ea se desf oar concret.
Imanent, gândirea trebuie s încerce s „descrie” aceast desf urare, pe cât posibil
sincope. Instrumentul gândirii prin care procesualitatea devenirii poate fi
redat pe cea dintâi treapt a structur rii sale îl reprezint prepozi iile, „în elese ca
17
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particule ontologice”. Ca particule ontologice, ele „indic închideri”. Ele permit
structurarea diversit ii, introducerea în ansamblul dinamic de rela ii de ordine
originar spa iale. Acest caracter spa ial nu este îns unul de tip abstract, matematic,
ci este vorba de o spa ialitate, am spune, a gândirii înse i, acea spa ialitate despre
care vorbea i Heidegger în cazul lui Da, al „locului de deschidere” în care este
situat Daseinul i care deschide pentru acesta dimensiunea spa ialit ii înse i. Tot
astfel, prepozi iile ca particule ontologice nu preiau în ele un model spa ial existent
deja („Rela iile – la origine spa iale – aduse de prepozi ii au pus în joc
spa ialitatea….”19, ci structureaz îns i fiin area ca spa ialitate, respectiv o
articuleaz : „Raportul de dependen sugerat de prepozi ie creeaz o situa ie de
închidere i de fixa ie în orice câmp”20 (subl. n.).
i pentru c devenirea nu este un simplu „vis încremenit”, ci „curgere”,
„trecere”, „petrecere”, printre prepozi iile ce exprim aceste rela ii de ordine se
se te una care s indice posibilitate de a veni înspre o form , de a intra în ea, de a
se a eza în ea, respectiv de a se „rostui” în ea, o prepozi ie care sintetizeaz
procesualitatea atât ca articulare, cât i ca deschidere, ca structurare (închidere) i
ca emergere dintr-o form spre o alta (deschidere). Noica descoper în prepozi ia
„întru” reflectarea formal-lingvistic a acestei dinamici, fapt pentru care ea i
devine pentru el un veritabil „operator ontologic”.
Posibilitatea ca prepozi iile, în general, i „operatorul ontologic” „întru” s
joace un rol special în ontologia noician este dat de faptul c Noica respinge
ideea unui spa iu i a unui timp obiective, newtoniene, sau m car a unor „intui ii
pure” (reflexul subiectiv al spa iului i timpului newtoniene). Conform principiului
pe care se sprijin aceast ontologie, admiterea lor ar fi i imposibil , pentru c ele
ar avea inevitabil un caracter substan ial. Or, potrivit fiin ei care este un „mediu
interior” al realit ilor, spa iul i timpul trebuie s fie al realit ilor însele, s se
constituie împreun cu ele. De aceea, prepozi iile nu „reflect ”, ci „pun în joc”
dimensiunea structural-spa ial i temporal . O aceea i interpretare a spa iului i
timpului o reg sim la Rombach, pentru care structura î i creeaz propriul spa iu i
propriul timp. Ea nu „este” niciodat într-un spa iu i timp exterioare ei, ci acestea
se ivesc pe m sur ce structura se desf oar . Imanen a spa iului i a timpului, a a
cum apare la cei doi gânditori, poate fi exemplificat cu ajutorul rezultatelor
cercet rilor de morfologie a culturii. Blaga, de pild , ar ta c fiecare cultur î i are
spa iul i timpul s u. Astfel, unele culturi percep timpul ca pe o îndep rtare
continu de un trecut fabulos, deci ca o „c dere”, în vreme ce altele îl percep ca pe
o îndreptare spre un viitor paradisiac, ca pe un „progres” continuu. Situa i în timpul
„nostru”, noi avem tendin a s consider m c respectivele culturi, cu toate c aflate
într-un timp „obiectiv” (care este de fapt al nostru), îl percep într-un mod „subiectiv”
19
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(adic potrivit propriului model interpretativ). Îns pentru ele, spa iul i timpul exist
în mod obiectiv exclusiv a a cum le percep acestea, iar nu cum le percepem noi.
Percep ia lor emerge din structura propriei culturi, din modelul generativ al acesteia,
i respectivele culturi nici nu au cum s perceap un alt model de spa iu i timp decât
cel propriu lor. Astfel, de pild , noi nu putem percepe timpul, datorit structurii
culturii i a civiliza iei noastre, decât ca „s geat a timpului”, concepere care ne
modeleaz întreaga tiin . Cu siguran c dac am avea un timp care s însemne o
„c dere”, întreaga noastr tiin ar fi cu totul altfel construit .
Una dintre presupozi iile pe care le-a adus cu sine filosofia ce are în centrul ei
cercetarea fenomenului originar al limbii este faptul c limba este un mediu mai
originar decât distinc ia tradi ional dintre subiect i obiect. Cititorul tie c dep irea
acestei separa ii are loc deja în lucrarea Sein und Zeit a lui Heidegger, îns acolo
instrumentul nu este înc cel al hermeneuticii limbii, ci al hermeneuticii existen iale,
al relief rii acelor momente ce stau la originea gândirii, momente date de situa ia
existen ial a Daseinului i pe care se bazeaz separa ia ulterioar dintre o interioritate
i o exterioritate, dintre „subiect” i „obiect”. Preluând sugestiile filosofiei
heideggeriene de mai târziu ( i nu numai), Noica vede i el în limb un acces spre
modul în care ne este dat fiin a, mod care, întrucât este singurul, nici nu este de fapt
un „mod” a ceva existând separat de el (conform concep iei substan ialiste
tradi ionale, dep it de filosofia actual , privind substan a i „modurile” ei), ci este
chiar „substan a”. Din perspectiva noii filosofii privind limba, existen a i esen a
formeaz o identitate. Ceea ce apare în limb (datorit caracterului originar al acesteia,
de fapt întemeietor al gândirii) nu este de aceea o „aparen ” (Erscheinung), ci fiin a
îns i, a a cum este ea (dat fiind c gândirea nici nu poate pune o alt fiin decât
prin limb ): „Ea (fiin a – n.n.) doar apare din realit i, i s-ar putea astfel spune c
tocmai fiin a este aparen , dac ar putea fi raportat la alt substrat care s apar
decât ea îns i”21. De aceea, Noica poate respinge ideea unui existent privilegiat,
omul, prin intermediul c ruia s avem un acces mai bun spre fiin .
Noua perspectiv noician asupra structurii fiin ei trebuie s modifice, desigur,
gândirea raportului admis în mod tradi ional între cele trei planuri ale fiin ei, între
general, individual i determina ii. Adoptând o viziune procesual-imanentist a
fiin ei, pentru Noica nu mai poate exista un general separat de lucruri, ci acest
general se constituie i se „instituie” treptat, devine o regularitate în mod spontan,
nici un fel de influen exterioar procesului de autoconstituire. Generalul se
constituie, în mod paradoxal, într-un mod individual. Particularit ile individualului,
ce pot deveni tipice, se ridic de la nivelul unor determina ii „libere sau
contingente”22 la determina ii tipice, ce se pot repeta întrucât s-au dovedit „viabile”,
astfel ele devenind determina ii ale generalului. Numai în m sura în care un anumit
21
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individual reu te s se salte pe sine într-un plan autentic (în sens de viabil), el
reu te s elaboreze în sine determina ii individuale ce se vor proiecta într-un spa iu
repetitiv, de generalitate. Între general i individual nu mai exist , astfel, o opozi ie,
a cum a existat aceasta de-a lungul istoriei gândirii, ci cele dou sunt planuri
complementare, trec unul în altul în mod organic. Aceast procesualitate continu nu
permite fixarea unor generaluri permanente, pentru c determina iile individualului,
ce apar prin evolu ia continu a ansamblului, emerg mereu în noi i noi forme de
viabilitate ce pot avea pentru o vreme un caracter repetitiv (devenind astfel noi
determina ii ale generalului): „Nici individualul, spune Noica în acest sens, care- i
ob ine determina ii noi, nici generalul care se redefine te sub determina ii noi, nici
determina iile care- i schimb caracterul contingent într-unul necesar nu au
stabilitate în modelul ontologic. Exist o nelini te a fiin ei, pe care gânditorii
medievali au intuit-o atunci când spuneau c fiin a este esen ialmente «act»”23.
Raportul general-individual-determina ii, a a cum îl gânde te Noica, este,
astfel, unul cu totul opus modului hegelian de a gândi acest raport. În ciuda faptului
Noica îl citeaz foarte des pe Hegel, ontologia lui nu este una de tip hegelian,
chiar dac devenirea reprezint un concept central pentru ambele ontologii. i
Noica nu este un hegelian tocmai întrucât nu admite, precum Hegel, o structur
logic imuabil metafizic a realului (o structur a generalului, din care individualul
apare prin de-limitare), structur care, sub numele Spirit se desf oar în real i în
Istorie. Hegel integreaz timpul în concep ia lui, îns ontologia lui r mâne nu mai
pu in o logic , adic o structur imuabil . Spre deosebire de Hegel, Noica nu
recunoa te o asemenea structur imuabil . Pentru el, fiin a este o „urzeal ” ce se
eaz i rea eaz continuu, f
ca în cursul acestei mi ri s existe momente
care se men in sau care ar putea avea vreo existen etern . La Hegel, chiar dac
realul era trec tor, conceptul era unul etern, era o parte a Spiritului absolut, i ca
parte a lui avea permanen ontologic . La Noica nu exist o asemenea permanen
nici pentru cunoa tere, nici pentru fiin . Permanen a pe care Noica o admite este
una temporar , „vremelnic ”, care emerge i „ ine” un r stimp, închizându-se în
sine spre o anumit deschidere, pân când, cu timpul, ea se epuizeaz singur ,
destr mându-se spre o alt structur . Tocmai întrucât nu mai exist o ordine
„sublim ” a generalului, pentru Noica i celebra vorb hegelian „tot ce e real este
ra ional” î i pierde valabilitatea.
Pentru Hegel, identitatea mai sus men ionat reprezenta o eviden , în m sura
în care realul era o desf urare a ra ionalului (divin). Nimic nu putea s cad din
aceast ra ionalitate a Spiritului. În schimb, pentru Noica, realul i ra ionalul sunt
planuri diferite, în m sura în care ra ionalul reprezint momentele de generalitate
interioar , de împliniri ale fiin ei în planul individualului. Realul este polimorf,
divers i în prefacere continu , pentru Noica, i în aceast prefacere el ridic la
23
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suprafa mereu noi i noi forme care în caracterul lor individual pot fi irelevante,
simple ex-crescen e, sau pot deveni tipice, forme în care realul dobânde te o
armonie creativ în m sur s -l deschid spre o fecunditate proprie, o armonie
deschiz toare de orizonturi noi. În acest sens, tipul, generalul concret devine o
închidere ce se deschide. Numai ca atare un asemenea general poate avea i o
dimensiune „ra ional ”. Astfel, noteaz Noica: „Din aceast perspectiv , vorba lui
Hegel, cum c «tot ce e real e ra ional», r mâne f
acoperire. Nu tot ce e real e
ra ional, fiindc nu oricând i oriunde determina iile individualului se armonizeaz
cu cele ale generalului. Fiin a, chiar i fiin a lucrurilor, este f cut dintr-un metal
mai rar: doar tot ceea ce e real i ra ional este”24.
Odat cu Spiritul absolut, cu domina ia generalului, dispare i ideea unei
teleologii pre-stabilite a realului. Acesta are în mod fundamental pentru Noica un
caracter precar, o nesiguran pe care înaintarea teutonic a Ra iunii hegeliene în
Istorie nu o avea. Precaritatea realului are la Noica o semnifica ie aparte, pentru c
aici se v de te atât tendin a imanent spre o împlinire de sine, cât i riscul e ecului.
Perspectiva tradi ional punea împlinirea de sine în substan a transcendent
realului concret, substan în care acesta curgea parc pentru a se topi ulterior iar i
afar din ea. În viziunea lui Noica nu exist îns nimic împlinit în fiin , în sensul
de imuabil. Împlinirile sunt mereu par iale, principial par iale, dac se admite
continua i neîntrerupta devenire a fiin ei din care lipse te orice structur imuabil
i etern . Precaritatea realului poate s indice mereu tensiunea existent în real,
dinamica originar a fiin ei, „nesatura ia” sa în orice „a ezare” a sa.
Generalurile lui Noica cresc din devenirea îns i a fiin ei, din transform rile
i evolu iile prin care trece fiin a. Aceste generaluri sunt moduri în care fiin a
ajunge s se închid creativ pentru un r stimp, sau mai exact s se închid într-un
timp propriu respectivei închideri (a a cum reiese din înlocuirea timpului
newtonian cu temporalitatea specific fiec rui proces în parte, la Noica). Desigur,
exist o anumit simultaneitate între general, individual i determina ii, în m sura
în care într-un asemenea model nu exist un început absolut. Îns ca „fiin în
lucruri”, ca principiu generativ, fiin a pare mai legat de individual, crea ia pare s
înceap mai întâi cu individualul i cu determina iile sale, care deocamdat sunt cu
totul contingente, libere. În m sura în care un asemenea individual se poate ridica
la deschiderea unui orizont, el tinde s se repete, instituind astfel un tip, un gen,
care va prelua bun parte din determina iile individualului anterior, modulându-le
pentru o cât mai bun „pulsa ie” viitoare. Dintr-o asemenea perspectiv , fire te,
„precarit ile”, neîmplinirile fiin ei nu se mai judec negativ, drept c deri dintr-o
form , dintr-un arhetip, ci se judec pozitiv, ca momente în care fiin a se încearc
pe sine, ca momente în care se încearc noi crea ii, noi forme de a fi. Ele devin
ceva negativ numai în m sura în care nu reu esc s deschid spre nici o zare i cad
24
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într-o posibilitate e uat („Dar fiin a, chiar i par ial , spune Noica, nu
primejduie te prin ea îns i lumea; o fac doar par ialit ile care nu se recunosc
drept par ialit i i nu- i caut întregirea.”25) Dar i atunci e ecul lor r mâne
oarecum instructiv pentru întreg, i astfel semnificativ
Simultaneitatea dintre cele trei trepte ale fiin ei face ca formele create s se
raporteze mereu la un întreg în care ele apar. Transform rile întregului constrâng
formele s se metamorfozeze în acord cu acest transform ri. Or, posibilitatea unei
asemenea metamorfoz ri indic faptul c în ea îns i fiecare form instituit
con ine posibilit i multiple de a fi, deschideri diverse dintre care se pot concretiza
la un moment dat numai unele, în timp ce celelalte r mân oarecum suspendate. i
totu i aceste posibilit i nu sunt simple „laten e”, pre-existând oarecum în lucru, ci
sunt posibilit i ce se ivesc prin devenirea îns i.
Cum ar putea fi atunci gândite cele trei planuri ale fiin ei (individualuldetermina iile-generalul) din perspectiva interac iunii lor continue? Individualul
este o anumit structur , întotdeauna, a a cum întreaga fiin este o structur . La
nivelul individualului aceast structur se articuleaz într-un set de determina ii, de
însu iri, de moduri de a fi care revin majorit ii indivizilor unei clase. Al turi de
asemenea determina ii care pre-exist individualului, în care individualul este
inclus, apar, datorit continuei creativit i a fiin ei, determina ii particulare, însu iri
ce definesc numai un anumit individ. În planul culturii, de pild , asemenea însu iri
caracterizeaz indivizii socoti i „pionieri” ai culturii, cei care au o anumit viziune
asupra realului i a condi iei proprii, viziune preluat ulterior de restul indivizilor
din comunitatea din care face parte individul-pionier. Astfel, o determina ie
particular devine una general , este ridicat în planul generalului. Determina ia
particular se adaug , a adar, mereu la o structur de determina ii existente, i ar
trebui s spunem c nu este vorba, de fapt, niciodat de o unic determina ie, ci de
o mul ime de determina ii care formeaz o unitate la nivelul individului respectiv,
dar dintre care unele se pot desprinde de el pentru a dobândi generalitate. i înc
respectivele determina ii – gândind structural – actualizate (respectiv care pot fi
sesizate) la nivelul individului am putea spune c reprezint un fel de „vârf de
aisberg” al unei totalit i de determina ii pe care noi nu le mai putem z ri, totalitate
din care vor putea emerge la suprafa noi i noi determina ii actualizate atunci
când cadrul realului în care individualul vie uie te se modific . Se vorbe te, astfel,
în raport cu situa iile de criz dintr-o comunitate, de o „chemare a momentului”, în
care indivizii acesteia manifest tr turi de personalitate neb nuite pentru cei din
jur i chiar pentru ei. Aceste tr turi de personalitate nu erau pur i simplu
„ascunse”, ci apar ineau oarecum unui alt proiect existen ial ce se putea integra f
sincope numai în noua realitate dat . În cea veche, acela i individ se structurase,
pentru a fi în unitate cu realul dat, altfel. În vechea structur îns , determina iile
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aferente se prelungeau în i poate se nutreau într-un chip propriu din posibilit ile
subliminale ce au condus la „noua” personalitate. Generalul apare, a adar, ca o
structur mai mult sau mai pu in „osificat ” a unui num r de determina ii, structur
ce sus ine posibilitatea manifest rilor altor determina ii, care la nivel individual
sunt contigente, dar care pot dobândi un ecou, o rezonan deosebit în ceilal i
indivizi, chemând la suprafa din ei posibilit i asem toare. Astfel, fiin a are
pentru Noica un caracter de „laborator al realit ii”26: „Plutesc mai multe rânduieli,
spune Noica, deasupra lumii, decât cele din cuprinsul ei. Exist mai multe
adev ruri în «c i», adic în depozitele realului, decât în real”27.
Faptul c fiin a este într-o creatio continua prin care indivizii unei specii
manifest întotdeauna determina ii noi (sau m car posibilitatea lor), ca abateri mai
mult sau mai pu in fecunde de la structura general , îl exprim Noica în urm torul
fel: „Natura nu cunoa te pân la cap t întruparea legii în câte un exemplar unic”28.
Întruparea deplin a unei legi într-un singur exemplar ar însemna o închidere
absolut în sine, f
nici o plaj de determina ii individuale, care s fie abateri de
la lege i care s deschid spre noi structur ri viitoare, metamorfoze ale structurilor
actuale. Devenirea fiin ei se arat , a adar, a fi o devenire a structurilor, o
metamorfozare a unor structuri în altele noi, metamorfozare în care pasajele de
trecere sunt asigurate de determina iile-abateri individuale ce reu esc s se impun
ca un nou set de determina ii tipice (dintr-o mul ime de alte determina ii
„monstruoase” în raport cu planul determina iilor existent, i care se pierd ca tot
atâtea c i de evolu ie ce se înfund ): „Poate c i evolu ionismul clasic vine s
arate c exemplarul individual, prin lupta pentru existen i selec iune natural ,
impune speciei, adic generalului, s evolueze”29.
Între individual i general exist , a adar, un raport dinamic. Generalul este
rezultatul „viabilit ii” individualului, a capacit ii acestuia de a intra într-o
deschidere oarecare, care poten eaz structura pe fondul c reia acel individual s-a
constituit: „Individualul poate înnoi, cu adeziunea sa, generalul, a a cum excep ia
poate s nu dezmint i nici s confirme, ci s
rgeasc regula”30. Determina iile
noi ale unui individual, contingente, î i caut permanent un nou echilibru interior.
Pentru a nu fi simple „excrescen e”, aceste noi determina ii trebuie s se integreze
într-o nou structur , care s-o includ pe cea anterioar , s -i fie superioar , dar s
poat aduna într-o nou unitate determina iile nou ap rute ale individualului.
Astfel, pentru a reliefa acest raport din perspectiva unit ii, afirmate de Max
Weber, dintre etica protestant i capitalism, am putea considera etica protestant
drept o nou determina ie, particular , a structurii generale a cre tinismului. În
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sura în care societatea uman ajunge s i elaboreze un nou mod de via (în
spe , cel capitalist), mod ce pretinde noi tipuri de ac iune, de gândire i chiar de
raportare ale omului la realitatea material , determina ia (modul omului de a se gândi
pe sine, de a- i orienta ac iunile i emo iile) protestant , ap rut ini ial numai ca o
crea ie contingent a unui ins oarecare, devine o nou regul , general , de vie uire
uman , fiind adoptat de restul indivizilor pentru care ea ofer un suport adecvat
în elegerii de sine umane în noua realitate istoric . Astfel, protestantismul l rge te
generalul anterior al cre tinismului, unind noua determina ie într-o structur mai
vast , în care individualul ce poart noua determina ie î i poate g si „odihna”.
Tocmai datorit acestui caracter dinamic al raportului dintre individual
determina ii i general, dintre cele trei aspecte ale fiin ei, determina iilor le revine
în modelul noician întâietatea: „Determina iile sunt substan a i realitatea
modelului ontologic, iar ele vor da elementul, sub chipul c ruia apare fiin a în real,
ca i în ea îns i”31. i aici apare o alt asem nare frapant a gândirii lui Noica fa
de cea a lui Rombach. Mai sunt determina iile la Noica simple atribute ale unei
substan e universale subiacente? Cu siguran c nu. Ele au la Noica o autonomie
logic ce nu le revine deloc în modelul substan ialist tradi ional. Ele sunt cele care
pot conduce la instituirea unui nou general, care el însu i este la Noica un set de
determina ii pure, articulate i cristalizate într-o anumit unitate aflat într-un
echilibru dinamic. Preeminen a determina iilor în modelul ontologic noician este
posibil tocmai prin refuzul unor „elemente” ireductibile, imuabile, substan iale
(fie ele materiale sau ideale). Dac s-ar accepta asemenea elemente, determina iile
nu ar mai putea avea decât o semnifica ie secund . Formele platoniciene, în
idealitatea lor, sunt ceea ce sunt ca ni te generaluri cu un set dat de determina ii ce
sunt „în num r fix”, i care au un statut absolut pasiv în configura ia Ideii. Aici
determina iile î i cap semnifica ia din perspectiva generalului, fiind „încrustate”
în acesta, f posibilit i creative de a se deschide spre alte generaluri. Numai într-un
model în care generalul nu mai are nici un fel de autonomie ontologic , nu mai
reprezint nici o substan în el însu i, le poate reveni determina iilor o întâietate.
Dar ce sunt determina iile atunci când sunt decuplate de generalul subiacent, când
ele sunt cele care con-figureaz un anumit general? Ele devin ni te momente
(componentele structurii rombachiene, cum am v zut anterior) ce- i dobândesc
semnifica ia mereu în func ie de ansamblurile în care apar. Culorile lui Rafael nu
mai sunt simple culori ce pot fi întrebuin ate oriunde i oricând de orice alt pictor,
ci ele sunt ceea ce sunt (au respectiva semnifica ie) numai în contextul i ansamblul
reprezentat de tablourile rafaelite. O perspectiv substan ialist , în care prevaleaz
generalul, ar considera aceste culori ca fiind autonome i putând fi de aceea
transferate i pe alte pânze. Perspectiva func ionalist a lui Noica confer
determina iilor întâietate în modelul ontologic tocmai pentru c determina iile î i
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dobândesc valoarea numai contextual, în raport cu pozi ia lor în interiorul
întregului din care fac parte.
Modelul lui Noica este, a adar, unul func ionalist (în acord cu pozi ia
ontologiei structurale a lui H. Rombach), ba chiar am putea spune unul declarat
func ionalist, a a cum rezult din citatul noician urm tor: „Modelul fiin ei nu este în
afara lucrurilor. Iar în lucruri fiind, el este mai mult decât func ional. Dac nu are
realitate independent , el reprezint totu i, în lucruri, ce este mai adânc real în ele
decât ele însele”32. Faptul c Noica afirm c acest model este „mai mult decât
func ional” se refer la în elegerea obi nuit a „func iei” ca simplu model cognitiv,
o coresponden în realitate, a a cum face pragmatismul, pentru care modelele
pe care cunoa terea le elaboreaz nu semnific nimic în realitate, nu au nici o
coresponden în real, ci au numai rolul de a fi ni te instrumente prin care omul poate
manipula realitatea. Nu un asemenea model are Noica în vedere, ci unul în care
„func ionalitatea” i, cu ea, „func ia” apar in realului („dat” fenomenal con tiin ei i
pe care ontologia ca „fenomenologie a fiin ei” îl poate descrie) însu i, i nu doar
modelului „teoretic”, realul însu i constituindu-se func ional, în baza unei func ii
care coordoneaz dinamic determina iile, „aspectele” ce definesc realul.
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