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Nicolae Balca s-a n scut la 11 iunie 1903, în Tohanul Nou (jude ul Bra ov),
într-o familie care num trei genera ii de preo i. A urmat coala normal „Andrei
aguna” din Sibiu, apoi Liceul Teoretic (absolvit în 1925) i Academia Teologic
„Andreian ” din Sibiu (1925–1929). S-a specializat în pedagogie religioas , filosofie
i teologie, în Germania, la Universitatea din Jena (1930–1935). i-a luat doctoratul
în filosofie la Weimar, cu teza Die Bedeutung Gogartens und seines Kreises für die
Pädagogik der Gegenwart, doctorat echivalat în 1935, la Cluj. A fost profesor de
pedagogie la coala normal „Andrei aguna” din Sibiu (1935–1947), inspector
pentru înv mântul religios din Arhiepiscopia Sibiului (1936), conferen iar prin
concurs la cursul de filosofie al Facult ii de Teologie din Bucure ti (1947–1948),
profesor titular de pedagogie, omiletic i catehetic la Institutul Teologic Universitar
din Cluj (1948–1952), apoi la aceea i catedr a Institutului teologic universitar din
Bucure ti (1952–1970); în continuare, a fost profesor consultant la cursurile de
doctorat. A participat la sesiunile Seminarului sud-est european, precum i la alte
numeroase simpozioane, conferin e i colocvii în Germania, Austria i România.
Nicolae Balca a murit în Bucure ti, în 7 decembrie 1983.
Opera scris este format din cursuri universitare, dintre care a publicat unul
singur (Curs de filosofie, 1948), dar cuprinde i un volum distinct – Istoria
filosofiei antice (1982), precum i câteva prezen e importante în mari lucr ri
colective: Istoria filosofiei moderne, unde redacteaz textele despre Sören
Kierkegaard i coala de la Baden, de asemenea Omagiu mitropolitului Nicolae
lan, unde semneaz studiul tiin , universitate i popor, consacrat
binef torului s u. Un mare num r de studii – r mase între coper ile unor
publica ii („Revista de filosofie”, „Studii Teologice”, unele reviste de cultur
general ) – formeaz un corpus tiin ific important, care- i a teapt editarea în
volum. Interesul s u constant s-a manifestat pe câteva teme i domenii ale
teologiei, ale filosofiei i ale pedagogiei, cum sunt: istoria, teologia i psihologia
credin ei cre tine (Contribu ii la fundamentarea ontologic ; Înv tura despre
logosul întrupat ca paradigm a vie ii cre tinului în teologia apostolic i
patristic ; Concep ia despre lume i via în teologia Fericitului Augustin;
Caracteristicile esen iale ale sufletului cre tinului autentic; Sensul suferin ei în
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cre tinism; Despre unele tr turi esen iale ale sufletului frumos; Teologia
dialectic i Biserica ortodox ; Biblia în sistemul filosofic hegelian; Etapele
psihologice ale m rturisirii; Aspectul patologic al persoanei umane i pastora ia
religioas ), destinul gândirii neokantiene în lumea modern ( coala de la Marburg,
coala de la Baden, Etapele recept rii kantianismului în cultura român i erorile
lui P.P. Negulescu), fundamentele curentului existen ialist european (Filosofia
existen ial i influen a acesteia asupra protestantismului contemporan; Interpretarea
existen ei omene ti în filosofia lui Heidegger; Sören Kierkegaard), criza spiritual a
lumii moderne (Criza spiritual modern i cauzele ei, Criza spiritual contemporan i
menirea tinerei genera ii).
Interesul pentru Kant porne te de la ipoteza c „magul de la Königsberg”,
dintre to i filosofii, a influen at filosofia româneasc cel mai mult. În schi a acestei
influen e distinge trei etape: 1) „începuturile ei sfioase” (Gheorghe Laz r, Simion
rnu iu, Mihai Eminescu i Titu Maiorescu), 2) etapa „Revistei de filosofie”
conduse de C. R dulescu-Motru, autorul celui dintâi studiu de amploare, în care nu
numai c expune filosofia kantian , ci încearc s o dep easc printr-o concep ie
metafizic elaborat ; 3) etapa „rena terii”, marcat prin traducerea lucr rilor
kantiene fundamentale i prin publicarea primelor sinteze semnificative (Via a i
opera lui Kant de Ion Petrovici, Immanuel Kant de Mircea Florian, Criticismul
kantian de P.P. Negulescu). De pe aceast realitate cultural Balca judec viziunea
lui P.P. Negulescu asupra criticismului kantian, într-o confruntare animat nu de
„satisfac ia subiectiv de a se situa mai presus de cel criticat”, ci de sincera
zuin de a contribui la în elegerea corect a gândirii kantiene. Deoarece P.P.
Negulescu f cuse eroarea de a scrie despre filosofia kantian f
s ia în seam
literatura critic în materie, Balca raporteaz interven ia sa la gândirea neokantian
a colilor germane, considerând c P.P. Negulescu trateaz superficial „dialectica
metafizicii dogmatice ra ionaliste” i „atitudinea sceptic a lui Kant în ceea ce
prive te metoda deductiv ”, de i tocmai acestea l-au condus pe filosof la d râmarea
metafizicii tradi ionale i la constituirea criticismului kantian pe temeiul sintezei
dintre ra ionalism (care preconizeaz cunoa terea numai prin ra iune, dispre uind
experien a) i empirism (care preconizeaz cunoa terea numai prin experien ,
dispre uind ra iunea). Îns Kant nu postulase prin opozi ie aceste alternative, ci ca
fundament al sintezei din Critica ra iunii pure, unde ar tase c de i toat
cunoa terea noastr începe cu experien a, ea nu izvor te integral din experien .
Ceea ce-l va conduce la formele apriorice ale cunoa terii: estetica transcendental
i logica transcendental . Or, vorbind despre aceste forme apriorice, P.P.
Negulescu comite erori care conduc la o în elegere gre it a epistemologiei
kantiene – generat de în elegerea eronat a termenilor „transcendental”,
„experien ”, „form ”, „a priori”, „spa iu i timp” ca „intui ii pure”.
Balca urm re te i influen a gândirii lui Kant asupra colilor filosofice din
Germania, în care s-a fundamentat neokantianismul. Acestei chestiuni îi consacr ,
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de altfel, un interes sistematic în studiul despre coala de la Baden, unde urm re te
puterea creatoare a neokantianismului: de la idealismul logic-epistemologic al
colii din Marburg, la structura tiin elor spirituale (filosofia istoriei, filosofia
culturii i filosofia valorilor) din cadrul colii germane de Sud-Vest, sub autoritatea
profesorilor W. Windelband i H. Rickert, apoi la realismul critic neokantian (Alois
Riehl, O. Külpe, Fr. Paulsen) i la idealismul noetic (Rudolf Eucken: în filosofie i
în pozi ia fa de cre tinism), pân la fic iunile filosofice ale lui Hans Vaihinger (ca
fundamente ale tiin elor, ale religiei i moralei). Cu acela i interes, Balca trateaz
i destinul filosofiei existen ialiste europene, consacrând studii temeinice operei lui
Sören Kierkegaard i Martin Heidegger, pe care-l consider „cel mai reprezentativ
dintre filosofii existen iali contemporani”. Observ piedicile date de „subtilit ile
graiului în care scrie Heidegger”, întrucât nu pare mul umit cu „adeveritatea sau
fal itatea limbii”, ci consider c „adev rul e predat limbii ca putere mitic ”, unde
limba „reveleaz în elesurile originale”, i nu e o simpl predica ie capturat de
instrumente gramaticalizate.
Balca î i începe expunerea ar tând c scopul filosofiei lui Heidegger este o
antropologie, îns prin care autorul n zuie te spre ontologie. Dar, întrucât
inteligen a nu poate gândi niciodat Neantul, filosoful determin un alt drum de
recuperare a lui – prin conceptul fricii, ar tând c , în clipa „înfrico rii”, omul
simte posibilitatea Neantului, deoarece frica rupe leg tura omului cu realitatea i cu
existen a. Observ cum, ocupându-se cu lucrurile, omul se pierde pe sine, se
risipe te în lucrurile care îi fur existen a. Or, cu ajutorul grijii el poate modela
aceast risipire. Dar Heidegger are în vedere nu doar forma grijii omene ti pentru
nevoile zilnice, pentru ziua de mâine, ci i grija structurat ontologic, gra ie c reia
sunt realizate tr irile ontice. El concepe, astfel, trei forme ale existen ei: a fi (omul
însu i, existen a proprie), a fi în lume (a fi împreun , om i om, plus a fi printre
lucruri, existen a improprie, în pierzanie – de unde grija, frica, nelini tea existen ei)
i a fi în con tiin a categorial (om i cosmos). Balca analizeaz i alte concepte
heideggeriene, dintre care „timpul” i „moartea” îi re in în mod special aten ia. El
arat c moartea, întrucât ne este dat prin experien – deci printr-o cunoa tere
exterioar , în care întotdeauna altul moare i niciodat eu nu mor –, nu ne poate
atinge cu nimic. Din acest motiv, reconsider ipoteza lui Epicur, care spusese c
moartea nu trebuie s ne intereseze, deoarece când suntem noi, ea nu este, i când
ea este, nu mai suntem noi. Complementar, Balca consider capitolul despre timp
din Sein und Zeit ca un exerci iu intelectual desf urat admirabil pe cele trei
categorii specifice: timp originar, timp al lumii i timp vulgar (unde timpul
originar, cuprins între a fost i va fi se refugiaz în „atunci”, iar timpul vulgar se
reflect în „acum”, deci în clipa tensionat de trecere). i conchide c timpul d
existen a spre moarte, care e poarta spre ve nicie. Aceast viziune motiveaz , de
altfel, r zvr tirea lui Heidegger împotriva idealismului, care determin existen a în
spiritul absolut: deci un aici printr-un acolo, un condi ionat printr-un necondi ionat,
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un întâmpl tor printr-un necesar, un nedes vâr it printr-un des vâr it, un
schimb tor printr-un ve nic valabil. De unde omul nefiin ial – muritor, trec tor,
rginit. i, complementar, omul fiin ial – ce apar ine lumii libert ii, ve niciei i
des vâr irii. Or, Heidegger a eaz în centrul filosofiei sale omul cu existen a lui
complex , dominat de tr irea dezn dejdii, n scut din tragicul destinului omenesc.
Pân la publicarea întregului corpus de dactilograme i manuscrise, scrierile lui
Balca las impresia c omul, de i s-a bazat pe o elocin redutabil , mai degrab
s-a risipit în exerci ii savante, decât a construit cu rigoare i cu viziune
arhitectonic .
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