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LOGICA LUI HERMES – UN MODEL DE LOGICĂ
SPECULATIVĂ
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU

Necesitatea unei noi logici – care să răspundă exigenţelor impuse de nivelul
la care a ajuns cunoaşterea – nu este ceva de dată recentă. Încă Descartes, Vico sau
Francis Bacon au avut în vedere – implicit sau explicit – elaborarea unei noi logici.
Şi, desigur, Kant şi Hegel, care vorbesc explicit despre limitele logicii timpului lor.
Dată fiind, aşadar, dezvoltarea ştiinţei occidentale începând cu a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, este de înţeles că mulţi gânditori au pus această problemă şi
chiar au încercat să elaboreze o nouă logică. În plus, dezvoltarea tehnicii a condus
la abandonarea conceptelor şi procedeelor logicii tradiţionale, de orientare
aristotelică, şi la apariţia şi dezvoltarea rapidă a logicii matematice, care servea
mult mai bine scopurilor tehnicii, prin excelenţă aplicativă. Desigur, în ce măsură
dezvoltarea logicii şi apariţia unor noi tipuri de logică reprezintă un răspuns la
dezvoltarea ştiinţei este o discuţie extrem de amplă, care nu face obiectul analizei
de faţă. Pentru moment, este suficientă constatarea că schimbările din logică şi din
ştiinţe sunt cel puţin concomitente, dacă nu legate cauzal. Mai important ar fi faptul
că, pe măsură ce secolul al XX-lea avansa, se descopereau din ce în ce mai multe
domenii care reclamau ajustări ale logicii sau chiar elaborarea unor noi tipuri de
logică. S-a vorbit, aşadar, despre o logică a ştiinţelor sociale, despre o logică
cuantică, o logică a transfinitului sau o logică a religiei, pentru a menţiona numai
câteva noutăţi.
Pe acest fundal apare şi logica lui Hermes, elaborată de Constantin Noica. Se
poate vorbi, în perioada în care Noica trece la realizarea acestui proiect, despre o
lipsă în ceea ce priveşte logica ştiinţelor spiritului. Lipsă care, aşa cum considera şi
gânditorul român, l-a şi determinat să purceadă la elaborarea unei noi logici. El a
resimţit faptul că logicile contemporane nu pot da seamă de evoluţia şi specificul
ştiinţelor spiritului tocmai pentru că obiectul de studiu al acestora – spiritul – este
un ganz andere prin raport cu ceea ce studiază ştiinţele naturii. Ceea ce înseamnă
că vorbim nu de o diferenţă între două clase sau genuri de obiecte, ci de una
ontologică, la un nivel profund. O diferenţă fundamentală, care solicită o altă
manieră de a gândi şi, implicit, un alt tip de logică.
Acest alt tip de logică ar fi logica speculativă. Desigur, nu există nişte criterii
precise pentru a construi sau evalua o logică speculativă. Cel mai important filosof
speculativ, Hegel, a lăsat în urma sa doar nişte elemente orientative, iar nu un set
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de exigenţe precise. De altfel, nici Hegel nu elaborează o logică speculativă
propriu-zisă, cu forme specifice, cu operaţii specifice, cu principii specifice.
Celebra Ştiinţă a logicii a sa nu este doar o logică, ci o logică aplicată, sau chiar o
teorie a categoriilor. Totuşi, câteva elemente s-ar putea menţiona.
În primul rând, se poate vorbi despre semnificaţia principiului noncontradicţiei. Din acest punct de vedere, lucrurile trebuie abordate cu multă
prudenţă, deoarece se pot naşte foarte uşor confuzii. Astfel, depăşirea principiului
non-contradicţiei – pe care o presupune orice demers dialectico-speculativ – nu
înseamnă doar fixarea unor limite de aplicabilitate a acestui principiu, ci o altă
înţelegere a acestuia. Şi Hegel, şi Noica, dar şi alţi filosofi speculativi1 au atras
atenţia asupra faptului că acest principiu trebuie înţeles altfel, nu pur şi simplu
limitat. În al doilea rând, este vorba despre ideea unei logici a formelor de
reproducere. Astfel, este cunoscut faptul că logica clasico-aristotelică, cel puţin în
accepţiunea unei lungi tradiţii medievale, este o logică a formelor de reflectare, iar
logica matematică, una a formelor de modelare. Logica lui Noica este speculativă,
pentru că se referă la forme de reproducere, al căror specific este dat de caracterul
mobil şi de evoluţia în acelaşi timp cu obiectul căruia i se aplică (ceea ce nu se
petrece în cazul schematismului celorlalte tipuri de logică). De asemenea, logica
speculativă are în vedere procesualitatea şi dezvoltarea, nefiind caracterizată doar
de un simplu schematism. Nu în ultimul rând, logica speculativă are forme
specifice: conceptul, arheotomia (sau diviziunea originară) şi panoplia (sau sinteza
absolută)2.
Există mai multe argumente în favoarea ideii că logica lui Noica poate fi
considerată drept un model de logică speculativă. În primul rând, pentru că Noica
vorbeşte despre conceptul de câmp logic. Acest câmp trebuie numai prin analogie
înţeles cu câmpul electro-magnetic. De fapt, acesta este un mediu – cu dublă
semnificaţie, deci şi ca termen care face legătura între doi extremi, având astfel
semnificaţia speculativă clasică de pons asinorum, dar şi ca element care învăluie,
care cuprinde în sine opuşii – în care se petrece resemnificarea principiului noncontradicţiei: întregul este în parte, iar nu partea este în întreg3. Specificitatea
acestui câmp este dată de relaţia aparte care există între universal şi individuale –
temă care l-a preocupat pe Noica în mod aparte, pe întreg parcursul creaţiei sale
filosofice. Astfel, dacă în logica obişnuită relaţia între universal şi individual este
una tensionată, universalul tinzând să uniformizeze individualul, să îl priveze de
ceea ce îi este caracteristic, transformându-l într-un simplu „caz”, lucrurile stau
tocmai invers în logica lui Hermes – individualul ia asupra sa universalul, în sensul
că acesta dă măsura universalului. Un individual aparte poate deci funcţiona ca
„prototip” sau ca un „caz exemplar”, fiind un fel de reper în cadrul universalului. În
1

Vezi Alexandru Surdu, Gândirea speculativă, Bucureşti, Editura Paideia, 2000.
Ibidem.
3
Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p.
398 şi urm.
2

Logica lui Hermes – un model de logică speculativă
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termeni hegelieni, am avea aici de-a face cu un individual care tinde spre
universalizare, refuzând plasarea la nivelul cazuisticii statistice. Măsura umanităţii
– exemplul favorit al lui Noica – devine, aşadar, un Socrate, care tocmai prin
specificitatea sa individuală (deşi sintagma poate părea ciudată, ştiindu-se că nu
există specificitate a individualului, cel puţin în logica tradiţională) dă măsura
umanităţii. A fi om nu mai înseamnă a satisface nişte criterii abstracte, ci a fi ca un
Socrate. Evident, în acest caz, chiar şi relaţiile între individuale se modifică, nu
numai acelea între individuale şi universal (sau general, cum îl numeşte Noica;
între acestea există diferenţe, dar, pentru moment, le vom folosi indistinct, fără a
aduce prejudicii argumentării). Ca un corolar al acestei exigenţe privitoare la logica
speculativă apare ideea că formele şi entităţile la care aceasta se referă nu trebuie să
fie abstracte sau, în cel mai rău caz, trebuie să tindă spre concretitudine.
Universalul şi individualul abstracte din logica tradiţională sau modernă lasă astfel
locul celor concrete din logica lui Hermes.
Această relaţie între universal şi individual mai are un element caracteristic:
individualul nu se subsumează inert universalului, nu se înregimentează pur şi
simplu, ci este capabil să-l „elibereze” sau, cu alte cuvinte, să creeze un câmp
logic. Semnificaţia acestei difuzări este aceea că un individual poate prescrie prin
sine o normă, fapt care poate conduce – deşi Noica nu spune acest lucru explicit –
la o depăşire a vechii probleme filosofice a relaţiei dintre descriptiv şi prescriptiv.
Astfel, se pare că nu numai norma normează faptul, ci şi faptul normează norma.
Desigur, nu este vorba despre o normare subiectiv-individuală. Adică individualul,
ceea ce este faptic sau factual, nu poate difuza o normă în virtutea propriei
individualităţi izolate, ci numai întrucât această individualitate are valenţe de
generalitate. Deci, logica lui Noica nu permite individualului abstract să ia locul
generalului abstract; numai individualului care poate cuprinde în sine generalul şi îl
poate difuza spre a crea un câmp logic care să mijlocească întâlnirea dintre
individual şi general i se permite să tindă spre universalitate.
Acest mediu incipient care face începutul procesului logic este numit de
Noica holomer. Holomerul este un individual-universal care difuzează câmpul
logic şi în care întregul se regăseşte oarecum în parte. Mai mult chiar: întregul se
dezvoltă din parte, fiind, într-un anumit sens, conţinut în parte. Argumentaţia lui
Noica pare a aminti de Hegel, în cazul căruia un universal anume este conţinut în
alt universal, mai puţin dezvoltat. Oricum, ideea producerii întregului din parte este
una speculativă, care defineşte în mod evident logica elaborată de Noica.
Un alt element care îndreptăţeşte calificarea logicii lui Noica drept o logică
speculativă este devenirea în sine a lucrului. Dacă în logica tradiţională, dar şi în
cea simbolico-matematică, lucrul rămâne fixat în aşezarea lui, clasificat, plasat
între limitele noţiunii sau clasei, în logica lui Hermes lucrurile devin, se dezvoltă în
sine. Logica unor clase rigide este înlocuită de cea a unei mişcări şi a unei deveniri
a lucrului, care include în sine aspectele mai sus menţionate: lucrul devine în sine,
ca individual tinde către universalizare, se dezvoltă, difuzează câmpul logic din
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sine şi eliberează universalul din sine, dându-i acestuia măsura. Acest proces aduce
aminte de ideea organicităţii, despre care vorbeşte şi Hegel în logica sa. Astfel,
avem de-a face cu o mişcare sistematică, organică, în cadrul căreia ceea ce este într-o
determinaţie creşte şi se dezvoltă spre determinaţii din ce în ce mai complexe.
Holomerul despre care vorbeşte Noica este deci o unitate din sine activă,
caracterizată de automişcare. Este unitate sintetică, care se dezvoltă procesual.
Acest fapt este explicabil tot în termenii logicii speculative. Astfel, holomerul se
dezvoltă prin disjungere, la nivelul krinamenului, şi prin compunere, la nivelul
synalethismului. Structura urmărită pare să fie tot cea hegeliană, a conceptului,
arheotomiei sau diviziunii originare, urmate de sinteza speculativă absolută.
Krinamenul este rezultatul unei disociaţii fundamentale a holomerului4.
Semnificaţia acestuia nu este aceea a unei simple alăturări a două concepte, aşa
cum se procedează în interpretarea simbolică a logicii tradiţionale. Astfel, mişcarea
holomerului către krinamen este tocmai o etapă a universalizării individualului, a
eliberării universalului din individual. Din nou, prin raportare la logica lui Hegel,
putem vorbi aici despre un universal concret, legat substanţial cu individualul, iar
nu în mod exterior, prin simple clasificări sau înregimentări.
Interesant este faptul că, cu această ocazie, logica lui Noica pare să se apropie
foarte mult de ontologie, la fel ca la Hegel. Astfel, prin trecerea holomerului în
krinamen, ne spune filosoful român, se petrece o deschidere a unui orizont de
rostire5. Cu alte cuvinte, aceste forme specifice logicii lui Noica pulsează în real, se
deschid din real, din obiectele cărora li se aplică. Desigur, aplicarea are aici un
înţeles special, mai degrabă metodologic. Aceasta deoarece aceste forme sunt cele
sub care se mişcă sau se dezvoltă realul şi, în acelaşi timp, sub care înţelegem
realul. Aşadar, forme care reproduc realul în gândire, la nivel metodologic, dar şi
forme sub care realul se produce, la nivel ontologic.
Desigur, acestea nu sunt toate elementele care fac ca logica lui Noica să fie
una de tip dialectico-speculativ. S-ar mai putea menţiona faptul că raţiunea nu este
o facultate a unificării, ci una a unificării şi diversificării; de asemenea, s-ar mai
putea vorbi despre conceptul nicasian de egalitate unilaterală – întregul este cu
totul în parte, dar partea nu este întregul. La acestea s-ar putea adăuga faptul că
Noica propune chiar nişte operaţii specifice logicii sale, compenetraţia şi
potenţarea, respectiv depotenţarea. Totuşi, elementele deja prezentate sunt
suficiente pentru a susţine teza iniţială potrivit căreia logica lui Noica este un
model de logică speculativă. Desigur, aceasta ar trebui completată cu o
metodologie şi ulterior aplicată la toate disciplinele filosofice. Astfel, putem spune,
în completarea tezei iniţiale, că logica lui Hermes este, într-un fel, o promisiune a
unui sistem filosofic şi că elaborarea şi aplicarea ei mai departe sunt fiabile şi
merită încercate.
4
5

Ibidem, p. 423.
Ibidem.

