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ROSTIRE ŞI FIINŢĂ LA CONSTANTIN NOICA
CLAUDIU BACIU

„Trăim într-o lume a rostirii, de la rostirea genetică până la cea matematică şi
metafizică a omului. Nu numai că ştiinţa reprezintă o rostire potrivită, cum s-a
spus, dar datorită unei astfel de rostiri s-a ajuns să se refacă ceva din natură şi să se
facă noutăţi în sânul ei, cu limbajul cel nou, care nu mai e al glasurilor şi al undelor
sonore, ci al celor mute din spectrul electro-magnetic. Rostirea omului este, dacă e
potrivit gândită, solidară cu rostul lucrurilor. La capătul ei, deci, rostirea devine,
într-un fel, tăcerea fiinţei.”1
Citatul din cartea lui Noica exprimă o idee care contrazice modul obişnuit de
a vedea lucrurile în filosofie: firea, lumea, se considera, în mod tradiţional, că
dezvăluie fiinţa, vorbesc pentru cel care ştie să asculte. Dimpotrivă, pentru Noica,
fiinţa pare aici să tacă, în timp ce, pe de altă parte, omul, prin ştiinţa lui, dă glas
fiinţei, fiind de aceea solidar cu ea. Cum putem înţelege această idee? Este aici
ceva care merită să ne reţină efortul de înţelegere, sau în spatele cuvintelor lui
Noica nu se ascunde decât intenţia ludică a scriitorului, căruia îi place să formuleze
vorbe de duh cu scopul doar de a-l uimi pe cititor, fără însă a-i şi spune ceva mai
adânc, mai cu rost? Pentru noi, acest citat conţine punctul de vedere general al
filosofiei noiciene, o filosofie funcţionalistă, exprimat într-adevăr într-un mod
neaşteptat, dar nu şi inadecvat. Se întâmplă aici, ca în orice mare filosofie, că
cuvintele urmează firesc o idee, iar ceea ce pare iniţial doar o voltă stilistică se
dovedeşte ulterior expresia cea mai adecvată a ei.
Pentru a lămuri sensul celor scrise de Noica, să vedem mai întâi ce a condus
la modul tradiţional de a privi lucrurile în filosofie, cu alte cuvinte care erau
presupoziţiile de gândire ce îngăduiau viziunea unei fiinţe care se revelă în mod
spontan şi nemijlocit omului. Paradigma care a susţinut o asemenea înţelegere a
fost substanţialismul. Acest substanţialism, iniţiat de filosofia greacă a lui Platon şi
Aristotel, considera că lucrurile concrete au în spatele lor o „substanţă”, care este,
pe de o parte, modelul lor ontologic şi, pe de altă parte, esenţa prin care ele există.
Teoria Ideilor, a Formelor pure platoniciene, reprezintă primul pas în elaborarea
acestei paradigme de gândire, iar ontologia aristotelică a substanţelor prime şi
secunde este momentul ei de maturizare. După Aristotel, lucrurile concrete nu au
1

Constantin Noica, Rostirea filosofică românească, în Cuvânt împreună despre rostirea
românească, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, pp. 26–27.
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mai fost privite ca nişte „substanţe prime”, în schimb însă atenţia filosofilor s-a
îndreptat exclusiv spre substanţele secunde. Era şi firesc, de vreme ce, aşa cum
spunea Stagiritul, cunoaşterea are ca obiect universalul, iar dintre tipurile de
substanţe, doar cele secunde aveau atributul universalităţii. Tradiţia substanţialistă
de gândire, prin care cunoaşterea însemna încercarea de sesizare a universalului din
lucruri, un universal prezent acolo şi care trebuie doar adus cumva la suprafaţă prin
cunoaştere, s-a menţinut până în epoca modernă. Aici însă, datorită unei confluenţe
de factori, are loc o răsturnare prin care omul modern intră într-o cu totul altă lume.
În tipul de gândire substanţialist era firesc ca lucrurile concrete să reveleze
fiinţa, esenţa, iar, pentru creştin, lumea toată să fie o oglindire a Creatorului ei – de
unde, ulterior, şi ideea unei teologii raţionale, care să producă o cunoaştere
metafizică pornind de la elementele cunoaşterii fizice. Lumea putea astfel „vorbi”
şi fiinţa putea fi dezvăluită prin efortul reflexiv-cognitiv de îndepărtare a „vălului”
lucrurilor concrete, materiale, pentru a intui esenţa, universalul.
Acest universal a avut mereu însă o condiţie oarecum precară în filosofie. Şi
asta, pentru că el nu putea fi „localizat” tot atât de uşor cum erau lucrurile concrete.
Deja pentru Platon, Formele pure se aflau într-un „topos atopos”, în mod cert ele
nefiind situate în lumea lucrurilor concrete, o lume a devenirii şi a stricăciunii,
nefiind astfel supuse niciunei alterări, niciunei schimbări sau decăderi. Ele
aparţineau unei alte lumi, pe care omul o putea intui prin cunoaştere, dar în care nu
putea intra efectiv în această viaţă. În Occident se va crea astfel ceea ce Heidegger
a numit onto-teologia, o încercare de a interpreta universalul în acord cu concepţia
religioasă dominantă. Suportul absolut al acestui substanţialism a fost, fireşte,
Fiinţa Absolută, Dumnezeu, încă Augustin localizând universalul în intelectul divin
şi explicând cunoaşterea umană ca o participare a intelectului uman la cel divin. Se
legitimează astfel teoretic (desigur, de-a lungul unor milenii de reflexie religioasă,
morală, filosofică) sentimentul unei deprecieri ontologice a acestei lumi
„sublunare”, opus aspiraţiei de a accede, mai întâi prin cunoaştere şi apoi în mod
nemijlocit, la „lumea de dincolo”. Cele două lumi sunt polii între care pendulează
teoria tradiţională a substanţialismului.
În perioada modernă are loc un clivaj, prin care „lumea de dincolo”,
împreună cu toate atributele sale, se va destrăma (din ea se va mai menţine doar
„paranormalul”, ca un fel de relicvă cu care nu se ştie exact ce se poate face şi care
stă, oricum, la marginea concepţiei despre lume a omului actual). Omul modern
alunecă cu totul în timp, în istorie, în imanenţă. Îi rămâne doar lumea de aici, o
lume a devenirii, din care însă spiritul său faustic va şti să scoată ceva la care
niciun antic nu s-ar fi aşteptat vreodată. Să amintim doar câteva, foarte puţine,
momente ale acestui clivaj.
Fireşte, prima conştientizare a rupturii de trecut a gândirii moderne are loc la
Kant. Trebuie însă spus că autorul Criticilor s-a putut trezi din al său „somn
dogmatic” doar pentru că, de o bună bucată de vreme, notele substanţialismului
manifestau deja stridenţe pentru urechea modernă. Kant va limpezi apele, va trasa
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margini imuabile tendinţei irepresibile a raţiunii umane de a se avânta, prin
cunoaştere, spre lumea de dincolo. Dar o va putea face doar pentru că avânturile
metafizice ale raţiunii erau de multă vreme resimţite doar ca nişte turnire de paradă,
„în care niciodată vreun luptător n-a putut să-şi câştige nici cel mai mic loc şi nici
să-şi fundeze pe victoria lui o posesiune durabilă”2. Metafizica (sau filosofia în
general) nu mai era de mult timp „regina ştiinţelor”, ci, spune Kant, „tonul la modă
al epocii cere să i se arate tot dispreţul”3, pentru că ea nu producea cunoştinţe certe,
ci doar nişte pretinse cunoştinţe, care de la un gânditor la altul erau permanent
reconsiderate. Şi aceasta în contradicţie cu ştiinţa newtoniană, care se declara încă,
ce-i drept, o „filosofie a naturii”, bazată pe principii matematice, dar în care
oamenii de ştiinţă nu se contraziceau unii pe alţii. În vremea lui Kant, metafizica,
domeniul în care dintotdeauna s-a cristalizat efortul de cunoaştere al
substanţialismului, încetează să mai fie considerată drept o ştiinţă şi să fie numită
ca atare, acest nume fiind de acum atribuit unui alt tip de cunoaştere. Kant va
încerca să redea metafizicii demnitatea pierdută de ştiinţă, dar încercarea sa nu se
va impune în sensul dorit de el.
Ştiinţa modernă a naturii este, am putea spune, evenimentul major în evoluţia
conştiinţei filosofice. Ea este cea care va duce la eliminarea substanţialismului din
prim planul scenei filosofice. Nu este mai puţin adevărat că această ştiinţă este, ea
însăşi, rezultatul evoluţiei reflecţiei şi al răsturnărilor gândirii filosofice din Evul
Mediu târziu şi din pragul modernităţii. Îl vom aminti aici doar pe Nicolaus
Cusanus, cel care, în speculaţia sa, unifică domeniile ontice ale existenţei,
deschizând astfel posibilitatea gândirii spaţiului întreg ca o unitate calitativă în care
poate coexista o pluralitate de lumi (Giordano Bruno) şi apoi a gândirii stelelor
boltei cereşti nu ca aparţinând unui domeniu ontic separat, sempitern, ci ca având o
condiţie identică cu aceea a Pământului, idee care va permite apariţia şi impunerea
revoluţiei lui Copernic.
Pe de altă parte, nu este deloc întâmplător, pentru ceea ce va urma, faptul că
speculaţia cusaniană utilizeză ca instrument fundamental matematica, mai cu
seamă geometria. Această ştiinţă este una a relaţiilor. În matematică, spre deosebire
de filosofie, se caută nu substanţa imuabilă, ci relaţia, relaţia dintre numere, dintre
figuri. Impunerea matematicii ca o componentă fundamentală a noii ştiinţe
înseamnă tocmai răsturnarea intenţiei de cunoaştere a omului modern: nu se mai
caută determinarea substanţei transcendente, dar evanescente, ci a relaţiei imanente
– dar certe – dintre lucruri. Aşa se face că instrumentul acestei noi filosofii a naturii
nu mai este contemplaţia, ci matematica. Natura îşi are scrisă propria carte în
caractere matematice. Imuabilul se transferă dinspre substanţa din spatele lucrurilor
către relaţia dintre lucruri. Toată ştiinţa modernă a naturii este o asemenea
cercetare a raportului dintre lucruri. Orice formulă din această nouă ştiinţă indică
2
3

Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 23.
Ibidem, pp. 11–12.
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un raport matematic, stabil, între lucruri. Însă în acest raport, lucrurile nu mai sunt
privite în concreteţea lor imediată, ci într-un mod abstract, pornind de la o anumită
intenţie prealabilă de cunoaştere. Tocmai de aceea, actul de cunoaştere nu mai
poate fi considerat în ştiinţa modernă un act de contemplaţie, adică, în fond, unul
de receptare, ci un act de selecţie, mai întâi, şi apoi unul de construcţie. Conceptul
obiectului din ştiinţă nu mai este un concept substanţial, ci unul pe care omul de
ştiinţă îl construieşte, selectând anumite trăsături ale lucrului din natură, selecţie
care apoi permite subsumarea, adeseori neaşteptată, într-o aceeaşi clasă a unor
obiecte care, pentru percepţia comună (pe care se baza substanţialismul tradiţional),
nu au nicio legătură unul cu celălalt. „Fără un asemenea proces de aranjare în serii,
spune Ernst Cassirer prezentând apariţia gândirii ştiinţifice moderne, fără
inventarierea diferitelor momente, nu ar putea apărea conştiinţa conexiunii lor
generice şi astfel conceptul abstract. Această trecere de la un membru la altul
presupune însă în mod evident un principiu potrivit căruia ea se realizează şi prin
care se stabileşte forma de dependenţă care există între un membru oarecare şi
membrul succesiv. Astfel, şi din acest punct de vedere se vădeşte că orice
constituire a unor concepte este legată de o anumită formă de alcătuire a unor
serii.”4 Principiul acestei selecţii pe care se bazează ştiinţa modernă este funcţia.
Ştiinţa modernă este prin aceasta rezultatul unei noi paradigme de gândire,
funcţionalismul. Funcţia este cea care creează clasa obiectelor ştiinţei moderne,
pentru că ea este principiul selecţiei pe baza căreia aceste obiecte se constituie ca
obiecte. Aşa se face că procesul de abstractizare funcţională din ştiinţa modernă
este unul de pulverizare a consistenţei ontice a lucrurilor. Pentru ştiinţa modernă,
ceea ce este cu adevărat nu mai este în lucruri (substanţa lor), ci între lucruri
(relaţia dintre ele), pentru că lucrurile acum nu mai sunt lucrurile nemijlocite,
concrete, ci lucrurile privite din perspectiva unei anumite calităţi (mai mult sau mai
puţin abstracte), pe baza căreia ele sunt selectate, integrate într-o anumită clasă,
pentru a fi cercetate ca exponenţi ai acelei clase. „Noţiunile fizice, spunea Einstein,
sunt creaţii libere ale minţii omeneşti şi nu sunt univoc determinate, aşa cum s-ar
putea crede, de lumea exterioară.”5 Cercetarea ştiinţifică relevă, astfel, nu
proprietăţi „în sine”, perene, ale lucrurilor, ci proprietăţi care „apar” doar în
contextul selecţiei operate de metoda ştiinţifică. Ele sunt date de contextul
funcţional care le-a produs, „există” doar în spaţiul acestui context. Viteza unui
maşini nu poate fi calculată dacă se ia în seamă maşina însăşi, ci numai dacă
această maşină este privită în mod abstract, ca un „corp în mişcare” sau un „punct
în mişcare”. Abia atunci ea poate fi raportată la distanţă şi la timp. Dar „formula”
vitezei nu mai oferă o „proprietate” inerentă lucrului, ci un raport numeric în care
maşina propriu-zisă a dispărut. În acest fel, lucrurile reale pot fi puse în numeroase
4

Ernst Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen
der Erkenntniskritik, Berlin, Verlag von Bruno Cassirer, 1910, p. 19.
5
A. Einstein, L. Infeld, Evoluţia fizicii. Dezvoltarea ideilor de la primele concepte la teoria
relativităţii şi teoria cuantelor, Bucureşti, Editura Tehnică, 1957, p. 30.
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contexte şi cercetate sub diferite unghiuri de vedere, fapt care conduce la
posibilitatea unei înţelegeri diferite a aceluiaşi obiect, obiect despre care nu se mai
poate însă spune că are o existenţă de sine stătătoare în raport cu actul de
cunoaştere: el este ceea ce este doar „în funcţie” de modul în care îl construieşte
acest act. Fiinţa lucrului (este-ul său) nu se mai poate determina pentru omul
modern decât în mod kantian, ca fiind ceea ce raţiunea umană pune în lucruri.
Consecinţa cea mai importantă a acestei schimbări în înţelegerea cunoaşterii
şi a „ştiinţei” este faptul că cunoaşterea nu mai poate avea un obiect separat de ea.
În mod paradoxal, s-ar putea spune astfel că ştiinţa modernă devine o ştiinţă a
„nimicului”, dar a unui nimic activ, dinamic, prezent şi manifest în contextele în
care operează omul de ştiinţă. Şi asta pentru că lucrul, aşa cum îl înţelege ştiinţa în
contextul ei, este „nimic” în afara acestui mod de înţelegere. Cât de departe merge
ştiinţa în această direcţie ne-o arată fizica cuantică, unde se arată chiar că
proprietăţile fenomenului observat depind de observator. Cu alte cuvinte, ceea ce
observăm este limitat aici principial de interacţiunea noastră efectivă cu obiectul
observat. Din acest moment, cunoaşterea nu mai poate fi o cunoaştere a ceva care
pre-există actului de observare, ci este o cunoaştere ce reprezintă în acelaşi timp o
producere a obiectului ei. Fizica cuantică a timpului nostru duce astfel la extrem un
principiu teoretic prezent doar în sens metodologic încă de la apariţia în Renaştere
a ştiinţei moderne.
Prin accentul pus de ştiinţă pe relaţie şi interacţiune, apare un interes special
pentru posibil: lucrurile sunt de fiecare dată altele în contexte diferite, adică atunci
când le gândeşti şi le pui (prin experiment) în relaţii şi interacţiuni diferite.
Proprietăţile noi emerg în contexte noi. Într-un alt text, Noica subliniază interesul
extraordinar al contemporaneităţii pentru posibil, pentru această stranie, ciudată
formă a nimicului: „Matematicile nu servesc (speculativ, ci doar elementar practic)
într-o lume în care nu primează posibilul. Dacă iei realul drept gata dat sau drept
unic, dacă îl iei, chiar ca grecii, drept o φύσις miraculos de vie, nu ai acces la
matematicile mai adânci. Dacă însă dublezi, triplezi, izotopizezi sau polimerizezi
realul, aşadar dacă te cufunzi în oceanul posibilului, atunci matematicile devin nu
numai unealtă, dar şi formă de cunoaştere, tocmai ca explorare a posibilului. Marea
problemă a lumii noastre e posibilul, nu realul”6. În această lume, continuă Noica,
„matematicile-joc au devenit matematici de realizare” 7, şi aici domină „primatul
posibilului asupra realului”8. De aceea, până la urmă, „ştiinţa e triumful posibilului
asupra realului”9, fapt care-l face pe Noica să exclame tulburat, pe bună dreptate:
„Adică orice posibil sau punere în posibil a realului explică realul?”10.
6

Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 61.
Ibidem.
8
Ibidem, p. 62.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 60.
7
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În paradigma substanţialistă, posibilul îşi dobândea statutul pornind de la
substanţa lucrurilor, de la esenţa lor, o esenţă dată intelectului uman în prealabil,
pentru ca acesta să poată pricepe posibilul. El doar decurge din această substanţă.
În schimb, în paradigma funcţionalistă, posibilul rămâne suspendat, el nu mai poate
fi, principial, gândit a priori, pentru că, vorbind kantian, nu mai poate exista o
„experienţă în genere” cu care să concorde acest posibil. De aceea, în acest
funcţionalism al ştiinţei moderne, noi „nu ştim până la capăt ce sunt lucrurile. Dar
le creăm şi atunci ştim”11.
Posibilul devine pentru Noica, dintr-un aspect inerent lucrului, un rezultat al
creaţiei omului. Posibilul nu mai stă în lucruri, ci lucrurile stau în posibil. Dar nu
într-un posibil de sine stătător sub aspect ontic, ci într-unul al cărui „canal de
transmitere” este omul şi ştiinţa lui. Prin această ştiinţă, omul scoate la iveală
aspecte pe care nu numai că el nu le ştia anterior şi care, pasămite, ar fi existat în
prealabil undeva, dar care nici nu ar putea apărea vreodată în lipsa lui şi a acestei
ştiinţe. Omul, în această nouă condiţie şi nouă înţelegere de sine, este un
„Mit-Wirker Gottes”, cum spunea Max Scheler, un Co-Creator, întrucât contribuie
în mod efectiv la Creaţie. Ştiinţa, prin care omul realizează această creaţie, este şi
pentru Noica, aşa cum am văzut în citatul de la început, un tip de rostire care,
aidoma Logosului cosmic, aduce în fiinţă ceea ce n-a mai fost. Ca o co-creaţie,
această formă de rostire este, fireşte, solidară cu principiul fiinţei, cel care dă rost
lucrurilor. Şi poate fi solidară tocmai pentru că fiinţa, ca principiu dinamic creativ,
a încetat să se exprime (să creeze) spontan, doar prin natură, şi a început acum să
creeze printr-o modalitate nouă, mijlocită, imposibilă anterior: ştiinţa (şi
tehnologia) omului. Prin faptul că această rostire nouă, care este ştiinţa, în-fiinţează
ceea ce nu fusese anterior în fiinţă, ea, într-adevăr, „devine, într-un fel, tăcerea
fiinţei”12, tocmai pentru că, creând, ea „exprimă” fiinţa, acolo unde, altfel
neputându-se ivi nicio Creaţie, fiinţa tace. Natura din artefactele omului şi ale
ştiinţei sale stă de-acum sub puterea unui Logos secund, a cărui rost(u)ire este încă
la început de Lume.
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