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POPESCU

Opera filosofic a lui C. Noica reprezint , pentru cultura român , un dar
nea teptat, aproape un miracol. Trebuie subliniat c acest fapt se datoreaz în mare
parte lui Noica însu i. Dac se întâmpl uneori ca o filosofie s fie expresia vremii,
în cazul filosofiei lui lucrurile stau tocmai invers: ea merge împotriva vremii, care
s-a constituit ca mediul ei germinativ. Voin a de a duce experien a gândirii pân la
cap t s-a dovedit, în acest caz, mai puternic decât orice obstacol care i s-a
împotrivit. Prin aceast voin , filosofia s-a impus, o dat în plus, drept con tiin
de sine a culturii.
E u or s observi, aruncând o privire rapid asupra operei lui Noica, c
aproape nu a r mas domeniu alocat tradi ional filosofiei la care el s nu se fi referit.
De la studiul filosofiei antice pân la reflec iile prilejuite de noile descoperiri în
fizic , totul a fost atins de gândirea activ a filosofului. O asemenea curiozitate
fidel obiectului este caracteristic filosofului în adev ratul în eles al cuvântului;
dar mai pu in obi nuit azi, când proliferarea cuno tin elor a impus autoîngr direa
activit ii spiritului: specializarea. Traversarea barierelor impuse de specializare nu
este încurajat de metodele tiin elor, garantele succeselor lor în cercetare. Iar
filosofia tinde din ce în ce mai mult s adopte rigoarea tiin elor. În aceste
circumstan e nefavorabile specula iei, Noica a avut curajul s gândeasc filosofic,
adic s încerce s dea form gândirii sale neîmprumutând aceast form de la o
tiin subordonat . Se mai poate îns vorbi azi despre tiin e subordonate
filosofiei? – ne întreb m acum, când orice disciplin
tiin ific înainteaz
vertiginos, în vreme ce filosofia pare a r mâne blocat în abstrac ii din care n-a
reu it s evadeze de peste dou mii de ani.
Aceast întrebare este, poate, întrebarea fundamental a filosofiei de care ne
ocup m. Ea ar trebui îns precizat pornind de la o observa ie: succesul fa de
obiectul propriu al unei tiin e nu ofer nici un temei pentru a extinde metoda
respectivei tiin e asupra alteia. Asta deoarece obiectele tiin elor sunt diferite: înc
de la Aristotel tim c nu putem avea dou tiin e despre acela i obiect, prin urmare
ar trebui ca nici o tiin s nu fie subordonat alteia, decât dac obiectele însele
sunt subordonate.
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i totu i, temeiul exist , iar formularea lui îi apar ine lui Kant: „în orice
tiin a naturii avem atâta cunoa tere cât matematic g sim acolo”1. Se
contureaz deja o situa ie care exclude filosofia de la orice preten ie de
superioritate, ba mai mult, i se va cere chiar filosofiei s î i precizeze obiectul. Este
îns o iluzie s se cread c în acest fel filosofia va disp rea, neg sindu- i
domeniul pe care tiin ele exacte i-l reclam . Domeniul filosofiei e cunoscut de
mult, înc de la începutul îndeletnicirii cu ea, în Grecia, i nu e un secret pentru
nimeni: gândirea. Acest domeniu – întrucât este just preluat de reflec ia filosofic –
scap cu totul matematiz rii, care se poate efectua cu îndrept ire numai acolo unde
avem de-a face cu intui ii, nu cu gânduri.
Înc de la presocratici, gândirea are un corelat: conceptul fiin ei. Acest
concept, propriu filosofiei, propriu gândirii, concept în adev ratul sens al
cuvântului, nu va putea fi luat filosofiei, pentru a fi matematizat. Fiin a este îns cel
mai cuprinz tor concept pe care gândirea îl poate de ine, cu care se poate
identifica; iat de unde provine supraordonarea filosofiei.
Putem s reformul m acum întrebarea fundamental a filosofiei lui Noica:
cum gândim azi fiin a? R spunsul lui a fost: devenirea întru fiin este conceptul
nostru al fiin ei. Vom încerca aici s „demont m” acest concept, încercând s
în elegem în ce const r spunsul s u, curajos i original, la o întrebare, care,
periodic, cade în uitare.
Din moment ce devenirea este un moment al r spunsului lui Noica, vom
urm ri mai întâi ipostazele lui în opera filosofului, apoi vom descifra, în liniile sale
generale, istoria conceptului fiin ei, a a cum o vede filosoful. Aceste dou
momente vor preg ti recuperarea conceptului integral al „devenirii întru fiin ” pe
care o vom schi a în ultima parte. A a cum spune Hegel, filosoful asupra c ruia
Noica s-a concentrat cel mai mult, poate – de i el îl citeaz în aceast privin pe
Kant – „Adev rul este întregul”; aceea i propozi ie este valabil i pentru
conceptul filosofului român.
Tot Hegel, referindu-se la explica ia filosofic , spune c ea trebuie s redea
adev rul cu drum cu tot. Din motive de spa iu, i pentru c aspectul acesta ar fi
complicat mult planul lucr rii, am renun at la prezentarea paralel a evolu iei gândirii
filosofului român, oprindu-ne asupra acestei „ipotetice” ipostaze finale (sau definitive).
I. CONCEPTUL DEVENIRII ÎN FILOSOFIA LUI NOICA
1. „ARHEOLOGIA” DEVENIRII

Orice filosofie are înaintea ei un „preexistent”, un „con inut” care, de obicei,
este desemnat prin expresia: „istoria filosofiei”. Este o iluzie a crede c acest
1

Cf. Imm. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786): „In jeder besondere
Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist”.
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con inut poate fi ignorat. Chiar dac aceast „istorie a filosofiei” impersonal se
dovede te o fic iune i este înlocuit cu o istorie a filosofiei gândit (cu sens),
faptul are loc abia la sfâr itul experien ei gândirii. Aceast experien cere un
contact nemijlocit cu trecutul filosofic, familiarizarea cu problemele filosofice,
„internalizarea” lor. Problemele unui trecut inert devin problemele unei con tiin e,
prind via . Con tiin a care gânde te problemele le poate împrumuta propria ei
gravita ie, cronologia proprie, asimilându-le complet. Oricum, noi suntem
constrân i s urm m ini ial unele conven ii ale impersonalei „istorii a filosofiei”.
Astfel, vom urma interpret rile date de Noica versiunilor principale ale devenirii.
Apoi, vom continua prin a expune determin rile proprii ale filosofului privind acest
concept de mare importan .
Înainte îns , o precizare: termenul „devenire”, ca atâtea altele, nu numai ale
vocabularului filosofic românesc, este un neologism. Noica l-a consacrat în
filosofia sa, i nu f
dreptate. Un sinonim al acestui termen, propriu limbii
române, este: „mi care”. tim c Noica a fost încrez tor în capacitatea limbii
noastre de a exprima fidel gândul; de ce a preferat un neologism? R spunsul cel
mai la îndemân este c „mi carea” este un termen care implic , în limba român ,
mai degrab o mi care fizic , material . Procesul pe care Noica vrea s -l surprind
prin termenul de „devenire” nu este (de i nu o exclude) de natur material , ci mai
degrab un proces pe planul gândirii, al spiritului. Iat de ce a renun at la un termen
care, altminteri, era mai familiar. Termenul de „petrecere”, care ar fi putut descrie
la fel de bine ceea ce se inten ioneaz i care nu este neologic, a fost compromis de
utilizarea curent .2
Când este vorba de periodiz ri – asupra c rora filosoful nu a st ruit prea mult –
Noica distinge, grosso modo, între „cei vechi” i „moderni”3. Vom urma i noi
aceast diviziune general , oprindu-ne mai întâi asupra forma iunii denumite de
obicei „filosofie antic ”.
Opozi ia asupra c reia Noica insist , între antic i modern, în filosofie (luat ,
de altfel, cu titlu de ipotez ), poate p rea limitativ , dar ea nu este un scop în sine.
Aceast separa ie este prilejuit de „universala nea ezare a lucrurilor”, fapt care
constituie o provocare etern a gândirii. R spunsul antic la universala nea ezare a
lucrurilor a fost în termenii substan ei, cel modern în termenii func iunii. Aceast
sugestie, preluat de Noica de la Cassirer, nu trebuie în eleas în sensul c aceste
concepte (de substan i, respectiv, de func ie) ar fi fost date de la început gândirii,
ei nemair mânându-i decât s se foloseasc de ele. Nimic nu-i este dat gândirii,
excep ie f când activitatea de care ea este capabil . Sarcina originar a gândirii a
fost deci mai întâi de a elabora aceste concepte. În cazul celor vechi, cu op iunea
2

Cf. C. Noica, Jurnal filosofic, Bucure ti, Editura Humanitas, 1990, p. 7.
C. Noica, Devenirea întru fiin , Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic , 1981, p. 181.
Aceast diviziune este de reg sit la Hegel, unde criteriul modernit ii este cre tinismul.
3
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lor pentru substan , aceast sarcin a fost dus pân la cap t odat cu Aristotel4.
Originalitatea absolut a celor vechi const în faptul c ei, pentru prima oar , au
pornit pe calea logicului, în capcana c ruia în cele din urm au i c zut. „Logic”,
aici, trebuie în eles în sensul cel mai larg, de logos, i nu formal, a a cum în elegem
logicul de obicei. Prima intui ie a celor vechi a fost, de fapt, dialecticul, recuperat
abia târziu de gândire. Prospe imea inalterabil a presocraticilor, a lui Platon, este
dat de practicarea, inocent am spune, a dialecticii.
Gândirea asupra devenirii a început totu i cu o violent negare a acesteia. O
negare prin care filosofia i-a ini iat ceea ce Noica denume te genul sublim5. Fiin a
monolitic a lui Parmenide nu mai las loc nici unei mi ri; ea a constituit
dintotdeauna suportul afirma iilor cu privire la neputin a grecilor de a gândi
devenirea. Totu i, elea ii au îndeplinit aceast mi care pe planul gândirii, înainte de
a gândi imposibilitatea mi rii îns i: „În fond, în orice versiune a ei ontologia are
în fa a-i, la început, nimicul. Dar totul este cu ce fel de nimic începi; c ci nimicul
este întotdeauna specific, fiind nimicul a ceva”6. Aceast interpretare a lui Noica
coincide cu cea a lui Heidegger din Was ist Metaphysik?: „Nimicul [...] este în eles
din capul locului ca ceva ce «este» într-un anume chip, ca ceva de ordinul fiin rii
[...]; interogarea privitoare la Nimic [...] r stoarn obiectul întreb rii în opusul
u”7. Aceast „r sturnare” originar este motivul pentru care i noi am început cu
devenirea, nu cu fiin a.
Tradi ional, presocraticii au fost considera i un fel de „fizicieni” din cauza
preocup rii lor pentru
. De fapt, o fizic devine cu putin abia dup ei, ca
urmare a „r sturn rii” constatate, o r sturnare în urma c reia ne plas m, a a cum
Noica ar ta în paragraful 4 al Tratatului de ontologie, în domeniul fiin ei perfecte.
Totu i „demnitatea ei a fost proclamat cu pre ul nedemnit ii realului”8. Aceast
exprimare a lui Noica nu vrea s spun nimic altceva decât c fenomenul, „ceea ce
apare” sau aparen a pur i simplu, se na te abia în urma fiin ei perfecte i în raport cu
aceasta. Sau, în cuvintele filosofului: „fiin a perfect n-a putut fi mai mult decât o
compensa ie pentru lumea ideal coruptibil ”9. Dac aceast interpretare este corect –
, a adar, fizica presocraticilor este mai curând o metafizic – nu vom putea decide
decât îndreptându-ne spre cel considerat p rintele tiin elor, spre Aristotel.
Aristotel a constituit obiectul investiga iei lui Noica în Schi pentru istoria
lui cum e cu putin ceva nou. Citând un pasaj din Metafizica (1026 a), Noica ar ta
4

Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 173.
6
Ibidem, p. 174.
7
M. Heidegger, Ce este metafizica?, în: M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii, trad. rom
de G. Liiceanu i T. Kleininger, Bucure ti, Editura Politic , 1988, p. 37.
8
C. Noica, lucr. cit., p. 182.
9
Ibidem.
5
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Stagiritul recunoa te trei tiin e teoretice: matematica, fizica, filosofia.10 Dar:
„Dac fiin eaz ceva ve nic, nemi cat i deosebit de lucruri, nu primele dou sunt
în m sur s ating acea existen suprem ”11. Vom l sa i noi deoparte statutul
primei tiin e teoretice enumerate, matematica, pentru a reveni mai târziu asupr -i,
i ne vom opri la celelalte dou . Fizica trateaz cu prec dere despre mi care; în
Metafizica, dincolo de circumstan ele istorice, putem spune c întâlnim filosofia
prim . Rezult c i fizica este filosofie într-o m sur oarecare (filosofie secund ).
Disputele n-au încetat pân azi. De altfel, Noica se fere te s dea o solu ie (ceea ce
ar fi reclamat desf urarea de argumente care nu- i aveau locul în contextul lucr rii
date); el recunoa te îns un fapt: fizica, în concep ia lui Aristotel, nu se ocup cu a
gândi ceea ce fiin eaz ve nic nemi cat .a.m.d., ci „se aplic existen ei îns i”12,
inând cont atât de form , cât i de materie, ea este tiin a care recupereaz ceea ce
fiin a perfect abandonase, lumea real , coruptibil .
Dar s ne îndrept m chiar spre Fizica lui Aristotel. Vom întâlni aici o critic
aspr a filosofilor dinaintea lui, datorat îns i „lipsei de experien ” (cf. 191 a) de
care eforturile lor au suferit. Într-adev r, spune Aristotel în continuare, ei au crezut
i are în vedere în special coala eleat , autoarea acestor gânduri) c devenirea e
imposibil , deoarece nimic nu se poate isca din ceea ce nu este, iar dac este deja,
atunci nu mai poate fi generat. Ca urmare, numai ceea ce exist se bucur de
existen . Or, spune Aristotel, nimic nu este generat absolut din neant, ci este
generat din neexisten a sa, din ceea ce nu era el însu i.
adar, anticii au cunoscut dou mari tipuri de devenire: unul pre-aristotelic,
metafizic, i-am putea spune, de i mai degrab ar trebui s -l caracteriz m ca
„mi care imanent gândirii” (recunoscut, de altfel, i de Aristotel pentru filosofia
prim ), i unul aristotelic, fizic, care ar descrie mi carea fenomenal , extern .
Inevitabil c între ele trebuia stabilit un raport.
Raportul stabilit n-a fost îns , a a cum vom vedea i în cazul modernilor, în
favoarea filosofiei. „Dezastrul în ontologie a venit poate din faptul c s-a descris o
interioritate în termeni de exterioritate”13 (subl. aut.). Adic , începând cu Aristotel,
al doilea tip de devenire, cu specifica iile lui, reg site de fiecare dat în opera
Stagiritului de numeroase genera ii de comentatori, se instaleaz în raza reflec iei
filosofice. Concluzia Stagiritului încheie aceast etap : „Dup substan nu exist
mi care, pentru c nu exist nici un lucru din cele existente contrare substan ei”
(Fizica, V, 2, 255b).
10

C. Noica, Schi pentru istoria lui cum e cu putin
1995, p. 101.
11
Ibidem.
12
Ibidem, p. 111.
13
C. Noica, Devenirea întru fiin , ed. cit., p. 183.

ceva nou, Bucure ti, Editura Humanitas,

308

Studii de istorie a filosofiei române ti, II

Modernitatea pare s debuteze tocmai prin putin a de a gândi chiar ceea ce
anticilor le era interzis: mi carea. Cu începuturile modernit ii filosofice Noica era
chiar mai familiarizat decât cu Antichitatea. Primele sale scrieri i traducerile pe
care le-a întreprins în tinere e stau sub semnul acestei perioade a istoriei filosofiei,
în special a lui Descartes, a c rui proiectat mathesis universalis i-a inspirat lui
Noica prima lucrare original .
Descartes pare însufle it de aceea i presim ire a unui temei ferm al gândirii,
în care s înr cineze întreaga cunoa tere omeneasc . Nu mai este îns o
instaurare (de i Bacon va vorbi despre a a ceva), ci mai degrab o restaurare.
Gândirea revine, cu ego cogito cartezian, la locul care i se cuvenea. Dar o nou
neîn elegere se va produce.
Pentru a o surprinde, vom reveni la o tiin exclus (de i recunoscut ) de
Stagirit: matematica. Aristotel repartizeaz fizicii, respectiv matematicii, domeniile
lor, care sunt identice pân la un punct (Fizica, II, 2, 194 a). Corpurile care sunt
studiate de fizic au i ele suprafe e, volume, puncte, dar matematica le separ de
corpurile însele i se ocup numai de acestea. Principalele discipline matematice,
aritmetica i geometria, studiaz cantit i neextensive, respectiv extensive. Exist i
ramuri ale matematicii mai apropiate de fizic , cum ar fi de pild astronomia. Dar
ce ne intereseaz pe noi este aceast separa ie (inteligibil ) între obiectele
matematice i calit i, care face imposibil matematicianului gândirea mi rii.
Reflexul acestei separ ri se va resim i pân la Kant, care, i el, va vorbi despre
matematic i dinamic, în privin a categoriilor. De i Aristotel spune c nu este o
gre eal aceast separare a obiectelor matematice de calit i, o compar imediat cu
separarea pe care Platon o opereaz între idei i lucrurile sensibile, dup el o
gre eal (Fizica, loc. cit.) Astfel c , tacit, el devalorizeaz cunoa terea matematic .
Aceast convingere a d inuit pân la sfâr itul Evului Mediu.
Epoca în care a tr it Descartes tr ia tocmai euforia unei nea teptate
descoperiri: matematica poate s descrie mi carea. Cercet torii operei lui Descartes
au subliniat eforturile acestuia, nu mereu încununate de succes, de a se familiariza
cu marea noutate a vremii.14 Preocuparea lui Descartes pentru matematici este
14

De exemplu G. Milhaud, în lucrarea sa Descartes savant, Paris, Alcan,1921, întreprinzând o
analiz a lucr rilor tiin ifice de tinere e ale lui Descartes, datând din lunile noiembrie sau decembrie ale
anului 1618, care au fost elaborate împreun cu prietenul s u I. Beeckmann, în leg tur cu legea c derii
corpurilor, eviden iaz inabilit ile tân rului savant francez, care substituie axa spa iului cu cea a
timpului, falsificând în acest fel, incon tient, rezultatele. Dar, surpriz , Beeckmann, notând în Jurnalul
u concluziile discu iei cu Descartes, ajunge s formuleze corect legea. Opinia cercet torului francez
este c Beeckmann furnizase principiile fizice, în timp ce partea propriu-zis matematic era opera lui
Descartes. Aceast întâmplare dovede te c a fost nevoie de un efort intelectual considerabil pentru
însu irea noii paradigme. Chiar peste unsprezece ani, în 1629, Descartes continu s calculeze gre it,
dovedind c nu înl turase confuzia. Mai târziu, în 1631, gre te iar; abia în 1643, brusc, într-o scrisoare,
Descartes enun adev rata lege. În orice caz, în joc era cantitatea de mi care, reprezentat geometric.
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înso it i de o n zuin sistematic . S-a constatat, de c tre cercet torii filosofiei
moderne, c matematicul i sistematicul merg mân în mân , c sistemul a putut fi
construit cu adev rat numai atunci când „structura” i-a fost împrumutat de c tre
matematic . Totu i, în studiul s u privitor la Descartes15, Noica ajunge, „dup
elimin ri succesive” (a unei presupuse ierarhiz ri a tiin elor, a geometriei
analitice etc.), s circumscrie orizontul visatei mathesis universalis carteziene,
tiin a ordinii i m surii, dar o ordine i o m sur care nu se m rginesc la
„matematicile de rând”16, ci traverseaz toate disciplinele: Descartes dorea o
metod universal , nu o matematic universal . Concursul matematicii este
nepre uit, dar nu trebuie l sat s acopere „încheieturile adev rate ale tiin ei
universale”17. De fapt, „ tiin a universal nu este, poate, decât mi carea no iunilor
fundamentale c tre captarea cuno tin elor derivate”18. O tiin care, ea îns i, este
o mi care; aceast descriere pe care o face Noica proiectatei mathesis carteziene
sugereaz deja c mi carea pe care filosoful o are în vedere este de alt natur
decât cea care va fi descris de matematici. De i, continu Noica, ceea ce
„caracterizeaz gândirea lui Descartes, este c aceast mi care, aceast îmbog ire
a gândirii prin propriile ei no iuni fundamentale, se face pe c i matematice” 19
(subl. n.), nu trebuie s confund m „îmbog irea” propriu-zis cu mijloacele (sau
ile) care înlesnesc sporirea cuno tin elor i structurarea lor.
De i se recunoa te, oarecum conven ional, c prin Kant a fost introdus în
filosofie conceptul de func ie, Noica urm re te cu aten ie geneza acestui concept, în
sensul cel mai general. Momentul na terii conceptului de func ie coincide cu
înlocuirea fizicii aristotelice prin matematic . Cum remarca i Aristotel, matematica
separ cantitatea, descriind-o în sine. Aceast cantitate abstract poate fi ulterior
restituit lucrului sub form de lege natural , asupra descoperirii c reia s-a concentrat
noua fizic . Matematica ajut la stabilirea legilor naturii, dar gândirea nu are nevoie
de matematic pentru a- i continua activitatea. De altfel, ego-ul cartezian nu e
matematizabil, nici în forma final a lui Ich denke, pe care-o g sim la Kant.
Kant denume te apercep ie pur actul spontaneit ii intelectului prin care
acesta unific , în con tiin , toate reprezent rile, în mod originar.20 Aceast
activitate, prin care tot ce este dat este legat de con tiin , face cu putin , ulterior,
Nu era Descartes cel care ini ia aceast procedur , ea sugereaz c schimbarea de concep ie era în curs
de desf urare (a se vedea G. Milhaud, lucr. cit., p. 25–34).
15
C. Noica, Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, Leibniz i Kant, Bucure ti,
Editura Humanitas, 1995, p. 35.
16
Ibidem, p. 41.
17
Ibidem, p. 46.
18
Ibidem, p. 48.
19
Ibidem.
20
Imm. Kant, Critica ra iunii pure, trad. rom. de N. Bagdasar i Elena Moisuc, Bucure ti,
Editura IRI, 1993, p. 129.
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gândirea oric rei mi ri. Întâlnim din nou acea mi care originar cu care a debutat
gândirea greac , de data aceasta gândit , nu numai experimentat .
Acest cerc care se închide n-ar trebui s constituie o surpriz . Înc din
Introducerea la volumul 1 al Devenirii întru fiin , Noica eviden iaz virtu ile
simbolice ale cercului. Circularitatea descrie acel tip special de mi care, propriu
gândirii. Deoarece, a a cum am v zut mai sus, mi carea aceasta nu e o mi care
oarecare, ci una originar , i nu e o form goal , ci are în plus plin tatea
experien ei gândirii, care o fere te de a c dea în repeti ie oarb , orice acuza ie de
eroare logic nu o prive te. Circularitatea vicioas este valabil în domeniul logicii
formale. Logica filosofic , a adar logica propriu-zis , nu este formal . Ea nu
pleac de la form , ci ajunge la ea. Nu s-ar fi vorbit despre cerc dac , în felul s u,
acesta nu s-ar fi impus ca form a acestei mi ri. Noica citeaz în acest sens pe
Pascal: „nu m-ai c uta dac nu m-ai fi g sit”. Dar aceasta nu înseamn c cercul
trebuie g sit cu orice pre i oriunde.
adar, trebuie s observ m la finalul acestei rapide treceri în revist c , dac
e vorba despre un sens al devenirii, general i abstract vorbind, acesta este plasat pe
planul gândirii. Devenirea care prive te filosofia este de ordinul gândirii. O
devenire care prive te lumea sau natura sau orice altceva exterior gândirii nu poate
face obiectul filosofiei. Nu înseamn c filosofia se dezintereseaz complet de
acestea, ci înseamn c orice devenire ne-filosofic trebuie mai întâi adus în
orizontul filosofiei, trebuie gândit , „purificat ” de tot ce nu ine de aceasta. Ceea
ce nu poate însemna altceva decât c trebuie eliminat orice îndep rteaz gândirea
de la activitatea originar , de a se cunoa te pe sine.
2. TIPURI SAU SPECII DE DEVENIRE

Deoarece Noica vrea s p streze intui ia mi rii continue a gândirii, nume te
i „trepte” aceste specii de mi care. 21 Ele sunt în num r de patru, o cifr care revine
mereu în filosofia sa. Înainte de a le investiga pe rând, trebuie s spunem c , de i
autonome, aceste trepte ale devenirii, cu sub-treptele lor, nu trebuie în elese ca
„p i” sau „forme” independente, pentru c , dac am face a a ceva, ar însemna s
renun m la întreg, dând na tere unor discipline ale devenirii, fapt prin care ne-am
plasa tocmai într-o specie de devenire, cea de-a doua.
a) „Purificat ” de simpla prefacere, de curgerea lucrurilor, devenirea poate s
ne dea impresia c a fost deja în eleas . De fapt, acum ea poate foarte bine „s nu
se p streze”22. Noica denume te acest lucru devenirea ce decade. Gândirea nu
izbute te s confere devenirii un mediu adecvat. Devenirea are nevoie de un mediu,
pe care trebuie s -l în elegem ca posibilitate de desf urare a devenirii în propria ei
21
22

C. Noica, Devenirea întru fiin , ed. cit., p. 327.
Ibidem, p. 377.
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ordine. Devenirea nu este haos, dar poate rec dea în haos. Mediul este important
pentru devenire, iar faptul c Noica îl reclam pentru ea dovede te c activitatea
gândirii este o presupozi ie necesar filosofiei sale, dar i c numai activitatea
gândirii este insuficient .
b) este îns posibil ca „acordarea” mediului i devenirii s se produc .
Devenirea evit rec derea în haos, îns se poate bloca în ceea ce ea îns i produce,
în devenit. Devenirea care duce la devenit este totu i incomparabil mai bogat ca
devenirea care decade. Ea se consum îns pe sine, se limiteaz ca devenire în
produsul ei. Un echilibru s-a stabilit între mediu i devenire, dar este un echilibru
instabil. De aceea, ca i cealalt specie a devenirii, i aceasta poate fi caracterizat
ca „aproape” devenire.
c) stabilitatea echilibrului mediu–devenire odat câ tigat , se poate vorbi
despre prima treapt a devenirii în deplinul în eles al termenului: devenirea întru
devenire. Pân la aceasta, devenirea care duce la devenit nu reu ise s deschid din
realitate decât foarte pu in. Am putea vorbi despre evolu ia sistemului solar, de
exemplu, ca despre o form a devenirii care duce la devenit: dup evenimente
extrem de intense i care s-au succedat cu repeziciune, la un moment dat totul s-a
sfâr it, de miliarde de ani rezultatul se p streaz relativ neschimbat. Natura
organic , prin simpla sa apari ie, r stoarn aceast regul , cu toate c generarea i
corup ia sunt în continuare expresia unui singur act de na tere. 23 O nou generare
la nivel anorganic ar presupune reluarea întregii serii a devenirii de la început.
Organicul multiplic îns indefinit seria na tere/distrugere. Aceast persisten a
devenirii este doar: 1. devenire întru devenire lipsit de con tiin . Apari ia
con tiin ei, mult mai târziu în ordinea nivelului organic, nu chiar foarte târziu din
perspectiva nivelului cosmic al devenirii care duce la devenit, provoac o nou
adâncire în sine a devenirii: 2. devenirea întru devenire cu con tiin a subiectiv .
Aceast con tiin , raportat la sine, sinele con tiin ei subiective, este cuno tin a.24 O
lume întreag se deschide con tiin ei, i de aici devenirea devine mai sigur de sine.
Dar este mereu raportat la con tiin . Prin 3, devenirea întru devenire înso it de
con tiin a obiectiv , deschiderea devenirii întru devenire este total , ea are acces la
cunoa terea lucrurilor în sine. „Datorit con tiin ei obiective iei acum cuno tin – ca
un act distinct – de procesul devenirii care a avut loc în sânul lumii din afar .”25
Se observ c devenirea întru devenire se r sfrânge i asupra primelor dou
trepte dinainte. Prin ea abia primim tire despre ceea ce s-a produs înainte, despre
devenit, care înainte doar se produsese. Devenirea întru devenire aduce infinitul
înaintea con tiin ei: „Infinitatea este aici imposibilitatea de ultim instan a finitului de
a r mâne finit”26. Suntem în pragul a ceea ce Noica denume te „con tiin a devenirii”.
23

Ibidem, p. 138.
Ibidem.
25
Ibidem, p. 139.
26
Ibidem, p. 140.
24
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d) Devenirea întru fiin este con tiin a devenirii. Se impune aici conceptul
fiin ei, sub riscul ca devenirea s nu poat r mâne devenire integral . Numai întru
fiin devenirea „nu e pe nici o treapt devenit, ci e deschidere statornic ”27. Exist :
1. Treapta subiectiv a devenirii întru fiin , unde regulile nu mai sunt date
de o simpl con tiin , ci de personalitate, de ceea ce „încorporeaz ra iunea, dar
nu gânde te cu adev rat”28. Efortul de automodelare (Bildung) este citat pentru a
ilustra aceast treapt .
2. Treapta obiectiv a devenirii întru fiin înseamn deschiderea personalit ii
tre comunitate. Omul politic st pâne te aceste regiuni29, dar nu ca persoan , ci ca
efort de de inere a adev rului istoric. Acest efort este îns înso it de constrângerea
care se orienteaz împotriva subiectivit ii.
3. Cu treapta absolut a devenirii întru fiin „absolutul ra iunii poate fi la
rândul s u realizat în chip absolut”30. Noica citeaz aici ca forme ale acestei
realiz ri: modalitatea religiei (în trecut) sau con tiin a solidarit ii planetare (azi).
A doua form r mâne discutabil (în sensul c momentul apari iei c ii, istoric
vorbind, nu permitea o exprimare liber filosofului). Examinat de filosof, a treia
treapt trimite, la rândul ei, mai departe. „Este mai mult decât poate fi gândit?” se
întreba Noica, deoarece cu a patra treapt trecem dincolo de absolutul uman. 31
4. Devenirea întru fiin a ra iunii absolute dezv luie câmpul dialecticii, al
unei dialectici „în care categoriile omului sunt i ale lumii”32.
Aceast simpl enumerare a treptelor devenirii face vizibil, deja, faptul c , la
Noica, conceptul devenirii are o structur complex . Trebuie s amintim c
filosoful distinge între complex i compus. Complexitatea trimite spre omogenitate,
deci devenirea are o structur omogen i unitar , nu este rezultat al unei unific ri,
cum ar fi dac am gândi-o ca pe un compositum. Analiza structurii complexe a
devenirii trebuie s in cont de aceast observa ie, în sensul c trebuie s ia în
considerare, în fiecare moment, întregul punct. Analiza separat a oric rei trepte
n-ar face decât s-o scoat din context, adic i-ar anula con inutul i ar transforma-o
într-o form goal .
Pe de alt parte, enumerarea noastr a neglijat descrierea conceptului de
element (sau mediu) i a structurii lui categoriale (bazat pe faimosul, de-acum,
model ontologic simbolizat de Noica I–D–G). Prin extinderea pe care o reclam ,
analiza aceasta ar dep i tema pe care ne-am propus-o. Este necesar îns s
preciz m c modelul ontologic elaborat (sau mai degrab extras prin interpretare
din istoria filosofiei) de Noica ofer condi iile desf ur rii acestor momente ale
27

Ibidem, p. 141.
Ibidem, p. 145.
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Ibidem, p. 147.
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Ibidem, p. 148.
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Ibidem, p. 151.
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Ibidem, p. 152.
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devenirii. Începutul oric rui demers propriu-zis filosofic îl constituie „saturarea”
modelului ontologic. Referirea la modelul ontologic, chiar restrâns , va trebui
reluat când vom investiga conceptul fiin ei.
3. STRUCTURA DEVENIRII

I FENOMENOLOGIA SPIRITULUI HEGELIAN

Trecem acum la caracterizarea general a conceptului devenirii. Din capul
locului, structura pe care acesta i-o dezv luie în gândirea lui Noica trimite c tre
Fenomenologia spiritului hegelian . Aceasta este, a a cum însu i Hegel ne-o
define te, „ tiin a experien ei con tiin ei”33. Hegel împarte Fenomenologia
spiritului în trei mari diviziuni: A. Con tiin a (Bewusstsein); B. Con tiin a-de-sine
(Selbstbewusstsein); C. Ra iunea (Vernunft). De-a lungul acestora se desf oar un
proces care conduce de la certitudinea sensibil (sinnliche Gewissheit) c tre tiin a
absolut (Das absolute Wissen). Trebuie observat c cel care expune, cel pu in,
trebuie s fie deja în posesia cunoa terii absolute, conform vechiului principiu
socratic, dup care doar cel ce posed cunoa terea poate vorbi cu sens despre ea.
Din acest motiv, dezvoltarea Fenomenologiei reclam o dubl raportare permanent :
a) la stadiul în care con tiin a se g se te pe fiecare nivel i b) la stadiul final, în
care i-a des vâr it experien a. A doua raportare integreaz , ca des vâr it ,
întotdeauna, experien a în curs de desf urare a primei raport ri. Astfel c , în acest
fel, avem acces la „interiorul” unui proces în care con tiin a este implicat i în
care ea îns i nu s-ar fi putut recunoa te ca atare.
Dac , într-adev r, structura devenirii, a a cum o construie te Noica, reg se te
fenomenologia hegelian , atunci desigur c aceast observa ie se va justifica i
privitor la ea. Înainte de a vedea dac a a stau lucrurile, ne vom referi la contactul
nemijlocit al lui Noica cu Fenomenologia spiritului.
Acest contact, îndelungat i fecund, s-a concretizat în trei interpret ri ale
acestei lucr ri fundamentale de c tre Noica. Dou dintre ele au fost reunite în
lucrarea Povestiri despre om. A interpreta Fenomenologia înseamn , de fapt, a o
reinterpreta. i asta deoarece dubla raportare presupune deja o interpretare.
Reinterpretarea experien ei con tiin ei presupune un alt punct de vedere ferm, un
alt termen în care s intre con inutul interpretat. Acest termen (sinonim al
devenirii) este „petrecere”: „Sub titlul Neobi nuitele întâmpl ri ale con tiin ei în
utarea certitudinii am încercat s facem din prima jum tate a c ii lui Hegel
ceea ce este, în fond, o petrecere a omului în toate sensurile cuvântului nostru,
inclusiv sau mai ales cel de grele petreceri”34. Pentru întreaga lucrare, Noica
folose te chiar termenul de devenire: „A fost o dat un om ca to i oamenii care a
33
G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, trad. rom. Virgil Bogdan, Bucure ti, Editura IRI,
1995, p. 60.
34
C. Noica, Povestiri despre om. Dup o carte a lui Hegel, Bucure ti, Editura Cartea
Româneasc , 1980, p. 111.
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devenit – ce? Un duh al lumii [...] i al cunoa terii i al în elepciunii”35. Devenirea
este termenul lui Noica pentru experien a con tiin ei. Cu acest termen el deschide
Fenomenologia spiritului.
Hegel folose te acest termen în dialectica sa. În Logica (Wissenschaft der
Logik) zis mare, Hegel ob ine devenirea (das Werden) prin sinteza fiin ei (das
Sein) i nimicului (das Nichts). Totu i, nu este vorba nici la Hegel despre o
întâietate a Logicii fa de Fenomenologie, ci poate despre un paralelism. 36
Referindu-se la conceptul hegelian de devenire, Noica spune: „Cu conceptul s u de
devenire, ni se pare c Hegel nu poate explica devenirea pân la om i dincolo de
om”37. Aceasta ca urmare a „s ciei” conceptului, deficien îndreptat prin
propria contribu ie.
Revenind la structura devenirii, a a cum am întâlnit-o la filosoful român,
constat m c a patra treapt a devenirii întru fiin , care dezv luia câmpul
dialecticii, este deja o extindere peste limitele (dac , în termeni hegelieni, se mai
poate vorbi despre ele) experien ei con tiin ei: „Oricine crede în dialectic , dincolo
de Fenomenologie, unde este vorba despre om, lucreaz [...] la definirea a ceva
deasupra omului, sau sub om [...]”38 (Observa ie: „deasupra” i „sub” nu trebuie
în ele i decât în orizontul circularit ii). Dar a treia treapt a devenirii întru fiin
corespunde, în linii mari, capitolului VII al Fenomenologiei.
Coborând treptele devenirii, putem stabili un paralelism între treapta
obiectiv i subiectiv a devenirii întru fiin la Noica i, respectiv, episoade ale
spiritului din Fenomenologia spiritului (al spiritului înstr inat: Die absolute
Freiheit und der Schrecken) i al moralit ii: Der wahre Geist. Die Sittlichkeit. De
asemenea, în regimul devenirii întru devenire, lumea culturii (Bildung), dar mai
ales întreg capitolul V, despre certitudinea i adev rul ra iunii (Gewissheit und
Wahrheit der Vernunft), revin acestuia. Devenirea întru devenire f
con tiin
corespunde genezei con tiin ei de sine (capitolul IV, Selbstbewusstsein), cea cu
con tiin a subiectiv corespunde realiz rii con tiin ei de sine, iar cea cu con tiin
obiectiv – individualit ii în i pentru sine reale (Die Individualität, welche sich an
und für sich reell ist), dar poate c i unei p i din capitolul VI (Der Geist).
Devenirea care duce la devenit i devenirea ce decade î i împart capitolele I,
II, i III ale Fenomenologiei, la care con tiin a, înc nen scut , va reveni ulterior,
pentru a pune ordine.
Desigur c aceast apropiere nu trebuie neap rat în eleas liniar. De altfel,
scopul nici nu este de a vedea în structura devenirii deghizat fenomenologia
hegelian , ci de a reg si experien a con tiin ei înse i. Cu alte cuvinte, aceast
35
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experien fundamental , condi ia filosofiei, nu poate lipsi dintre elementele
oric rei reconstruc ii filosofice. Altfel, filosofarea se exercit în gol.
Ne apropiem de formularea concluziei acestui capitol. Înaintea ei, o scurt
recapitulare: dup o succint prezentare a tipurilor de mi care din care au rezultat
tiin a antic i cea modern , am degajat semnifica ia general a devenirii în
filosofia lui Noica. Am trecut în revist treptele devenirii, a a cum le enun
filosoful i, încercând s le concretiz m, am descoperit i analogia lor cu etapele
descrise de Hegel în Fenomenologia spiritului. În sec iunea urm toare va intra în
joc fiin a. Înainte de aceasta am ajuns la concluzia c , pentru Noica, devenirea, sub
toate aspectele ei, reprezint experien a fundamental i des vâr it , temeiul
demersului filosofic. Acesta este i motivul pentru care am tratat-o prima.
II. CONCEPTUL FIIN EI ÎN FILOSOFIA LUI NOICA
4. ÎNTÂIETATEA FIIN EI ÎN RAPORT CU DEVENIREA

Într-adev r, dac , în fapt, devenirea ocup primul loc, de drept sau logic,
întâietatea îi apar ine fiin ei. Pân la afirmarea acestei st ri de drept, cum am v zut,
drumul a fost lung.
Cum s-a observat mai sus, între Fenomenologia i Logica hegelian , Noica
stabilea un paralelism. Respectând acest paralelism ar trebui ca, totu i, întâietatea
logic a fiin ei în raport cu devenirea, a st rii de drept fa de cea de fapt, s nu
conteze. În cele din urm lucrurile a a vor sta. Deocamdat îns ne afl m pe
domeniul fiin ei ca atare, nu a devenirii întru fiin , a adar aici are importan mai
ales întâietatea logic .
Constituirea conceptului fiin ei coincide cu începutul oric rei preocup ri de
natur tiin ific . tiin a este permanent preocupat , al turi de obiectul ei, c ruia îi d
întâietate, de faptul de a nu dec dea din propria condi ie, de a r mâne tiin . O
tiin sceptic este o contradic ie în termeni, dar un contact cu scepticismul înso te
orice demers tiin ific. Conceptul fiin ei a fost întotdeauna terenul ferm al tiin ei.
Presocraticii, chiar Heraclit, nu numai Parmenide, tiau deja c fiin a este
ceea ce d soliditate, „soliditatea intim , adunat în sine, a ceea ce este stabil”39.
Opozi ia net pe care noi o facem azi între Heraclit i Parmenide, o opozi ie care a
devenit pentru noi de la sine în eleas , ascunde dincolo de aparen e (1. aparen a ca
str lucire i iluminare; 2. ie irea la iveal , apari ia a ceva; 3. iluzia – aparen e
înregistrate de Heidegger), o corela ie a fiin ei cu adev rul, traversând aparen ele i
deschizând astfel trei c i: c tre fiin
i starea de neascundere (traducerea
heideggerian a adev rului), c tre nefiin , c tre aparen .40
39
M. Heidegger, Introducere în metafizic , trad. rom. de G. Liiceanu i T. Kleininger,
Bucure ti, Editura Humanitas, 1998, p. 132.
40
Ibidem, p. 150.
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Heidegger urmeaz pas cu pas procesul pe care el însu i îl denume te
„îngr direa fiin ei sau, altfel spus, determinarea ei, separarea treptat a
s-ului
de phúsis. În cele din urm ,
s-ul cap
preeminen fa de fiin , eveniment
care se produce cu Platon i Aristotel, cei care încheie filosofia elin .41 Platon
introduce termenul de idee (Idéa, eídos). Acest gest produce o modificare, pentru
noi, a succesiunii de evenimente de pân atunci: pentru noi, logica se înst pâne te
asupra fiin ei, de la început. Nici logica nu mai este îns
gos-ul ca atare, ci gosul ca apophansis. Aceast din urm modificare îi apar ine lui Aristotel.
La prima vedere pare c ceea ce s-a întâmplat cu Platon i Aristotel a fost o
pierdere. Dac ar fi s folosim o metafor , ar trebui s spunem c aceast pierdere
este echivalent cu pierderea pe care o produce maturizarea unui copil. O lume
inconfundabil dispare, dar acest lucru nu poate s nu se produc , nimeni nu
mâne copil, copil ria este o stare tranzitorie, de i autonom . La Heidegger
întâlnim nostalgia constant dup vremurile eroice ale filosofiei.
Închiderea pe care a reprezentat-o logica aristotelic era îns salutar , dup
cum afl m din interpretarea aristotelismului datorat lui P. Aubenque. Solu ia
platonic la problema stârnit de ofensiva sofist s-a dovedit nesatisf toare.
„Platon introduce nefiin a în fiin tocmai pentru a sc pa de teza unit ii fiin ei.”42
Demersul laborios al lui Platon de a justifica multiplicitatea este grevat i de o
eroare: admiterea unui contrar al fiin ei, Rela ia (pros ti). Dac accept m termenii
platonicieni nu vom reu i s sc m de contradic iile a ceea ce Aubenque nume te
„o fizic a fiin ei”43. De aceea Aristotel face analiza semnifica iilor fiin ei, ducând
lupta cu sofi tii pe terenul lor: discursul. Astfel se va na te teoria categoriilor.
„Corectitudinea” înlocuie te ceea ce Heidegger nume te „starea de neascundere”44.
Demersul lui C. Noica pe linia întâiet ii logice a fiin ei se îndreapt în
primul rând în direc ia circumscrierii domeniului logicit ii: categorialitatea.
Despre categorii a vorbit prima dat Aristotel. Noica înregistreaz îns trei seturi
de categorii, oarecum autonome: platonic (în dialogul Sofistul), aristotelic i
kantian. „Cultura european a venit s arate, în chip nea teptat, c exist cu
adev rat o solidaritate ascuns a categoriilor tradi ionale.”45 Categoriile sunt pentru
Noica predicate universale „ i atâta tot”46. Totu i, aceste universalit i abstracte
n-au r mas în cele din urm a a, plenitudinea lor, de i porne te de la o îngr dire
ini ial a fiin ei, este lumea tiin elor contemporane.
Prin bog ia de sensuri pe care au prilejuit-o, categoriile tradi ionale ar putea crea
impresia c i-au împlinit misiunea. De fapt, misiunea lor ar fi, crede filosoful, de a ne
41
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trimite înapoi la fiin , prima categorie pus în joc de Platon.47 Pentru a o realiza pe
acesta, Noica se concentreaz mai cu seam asupra categoriilor kantiene, „expresie a
unit ii de con tiin ”48 care îns , la prima vedere, este constituit pe baza refuzului
total al fiin ei49. (Aceast exprimare a lui Noica are în vedere observa ia kantian din
Critica ra iunii pure: „Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d.h. ein Begriff von irgend
etwas, das zu dem Begriffe eines Dinges hiuzukommen könnte. Es ist bloss die
Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an sich selbst”. Sau, în traducere
româneasc , „A fi nu este, evident, un predicat real, adic un concept despre ceva, care
s-ar putea ad uga conceptului unui lucru. Ci este numai pozi ia unui lucru sau a unor
determin ri în sine”.)50 La prima vedere, pentru c filosofia fiin ei i filosofia
spiritului au o r cin comun . Eviden ierea acestei r cini comune coincide la
Noica cu transferul categoriilor kantiene în termenii devenirii întru fiin , devenirii,
fiin ei, adic în propriii termeni. Rezultatul este ilustrat de tabelul:
Cantitate
Judec i Categorii
Particulare Pluralitate
Generale
Unitate
Singulare

Totalitate

Calitate
Judec i
Categorii
Negative
Nega ie
Afirmative Realitate
Limita ie
Infinite
(care nu
limiteaz )

Rela ie
Judec i
Categorii
Ipotetice
Cauzalitate
Categorice
Inheren
Autonomie
Absolute
(în loc de
(în loc de
disjunctive) comunitate)

Modalitate
Judec i
Categorii
Problematice Posibilitate
Asertorice
Existen
Apodictice

Necesitate

Ne vom opri numai asupra categoriilor puse de Noica sub termenul s u care
ne intereseaz aici: fiin a. Acestea sunt în tabel ultimele în sensul descendent
vertical: Totalitate, Limita ie (care nu limiteaz ), Autonomie, Necesitate. Observ m c
aici este locul unde el opereaz i ni te modific ri asupra tabloului kantian.
Limita ia, pur i simplu, nu poate da seam de întregul domeniu al fiin ei. Ea
devine limita ie care nu limiteaz . Judec ile disjunctive devin absolute, i corela ia
lor, categoria comunit ii, devine autonomie.
Descrierea fiin ei, sau defini ia ei la Noica, în conformitate cu aceste
categorii, este: totalitate, adic limita ie care nu limiteaz , autonom i necesar .
Aceste determin ri ale fiin ei evoc a a-numitul argument ontologic. Noica
constat acest lucru i, ca urmare, va analiza explicit cariera filosofic a acestui
argument. În continuare vom urma i noi acest fir.
5. ARGUMENTUL ONTOLOGIC

I CONCEPTUL FIIN EI LA NOICA

O cercetare extins i complet în direc ia doctrinei categoriilor, pornind de la
solu iile propuse de Noica, ar putea face obiectul unei lucr ri separate, care ar dep i
47
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scopurile pe care ni le-am propus aici. În schimb, analiza f cut de filosof
argumentului ontologic se înscrie în cadrul pe care îl avem în vedere: conceptul fiin ei.
Anselm, arhiepiscop de Canterbury, sanctificat de Biserica Catolic , este citat
ca cel care a formulat, întâia dat , argumentul ontologic, în opusculul Proslogion,
titlu pe care autorul însu i îl traduce prin Discurs [cf. 225 a]. Inten ia, formulat de
la început de c tre Anselm, este de a investiga „dac nu s-ar putea g si un
argument care s nu se m soare cu nici un altul, ci s i fie lui însu i suficient i
care s poat fi folosit singur pentru a ar ta c Dumnezeu exist cu adev rat i c
este binele suprem c ruia nimic nu-i lipse te i de care toate depind pentru a fi i a
fi bune i pentru toate cele pe care le credem despre substan a divin ” [223 b-c].
Atât de familiarizat este gândirea apusean cu acest argument, i atât de
impregnat cu consecin ele pe care le-a prilejuit, încât simpla formul de inten ie
citat reclam câteva observa ii:
– argumentul ontologic se sprijin pe o presupozi ie „tare”: posibilitatea ca
un argument s decid în privin a unei op iuni pe care gândirea mai târzie a
caracterizat-o ca istoric : cre tinismul. Un fapt de credin este l sat în seama unui
demers demonstrativ.
– acest argument nu disociaz existen a care urmeaz a fi demonstrat de
„binele suprem” (summum bonum). Demonstrarea unuia dintre ele implic
demonstrarea celuilalt, ceea ce înseamn c sunt convertibile unul în cel lalt (ens et
bonum convertuntur).
– argumentul î i este sie i suficient. În consecin , orice întregire a lui de
orice natur (de exemplu: observa ii empirice, interpret ri ale textelor sacre,
miracole chiar), alta decât natura îns i a argumentului, este inutil . În special
aceast observa ie este plin de urm ri, fiindc ea preg te te, f
s vrea,
desprinderea activit ii demonstrative de orice tutel – în special credin a,
presupus de Augustin, de exemplu, în calitate de condi ie absolut : (credo ut
intelligam). Discursivitatea ca activitate demonstrativ este, cel pu in implicit,
presupus , cu toate c Anselm, poate tocmai de aceea, reia maxima augustinian .
Este semnificativ faptul c doctor angelicus, cum a fost numit Anselm din
Canterbury, nu porne te argumentarea sa din alt parte decât de la scepticism.
Scepticul, sau nesocotitul, este cel care spune: nu este Dumnezeu. Dar este sceptic
i nu ateu sau pur i simplu p gân, deoarece terenul pe care va accepta lupta este
gândirea. Ca un veritabil dialectician, el este provocat cu o afirma ie ini ial
(protasis): „C ci una e ca un fapt s fie în minte, i alta a în elege cum cu faptul
este” [227 d]. Distinc ia este aristotelic (distinc ia din De Anima, dintre intelectul
activ i cel pasiv), oarecum un „de la sine în eles” pentru Anselm, care nu o crede
dogmatic , din moment ce crede c scepticul o va primi. Chestiunea privitoare la
ceea ce este în minte se va reg si i la Descartes. Pe baza ei, Anselm din
Canterbury stabile te punctul de plecare al argument rii: chiar nesocotitul va fi
constrâns s accepte c în intelectul lui se afl conceptul a ceva „decât care nu
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poate fi gândit ceva mai mare” [228 a]. Acest concept este necontradictoriu, fapt
care-l face s poat fi în eles.
În aceast etap a demonstra iei, este clar c în minte avem acel concept. Nu
rezult îns c ar fi i altundeva. Aici vine obiec ia lui Kant, despre care vom vorbi
mai jos, cu privire la diferen a dintre o sut de taleri gândi i i o sut de taleri
reali. 51 Îns , arat Anselm, conceptul dat nu este cu adev rat cel pe care l-am g sit,
dac este numai în intelect: în acest caz, ceea ce gândim c este i în fapt, nu numai
în intelect, ar fi mai mare. A adar, pentru ca conceptul nostru s r mân ,
într-adev r, conceptul a ceva decât care nu poate fi gândit ceva mai mare, trebuie
ca, i în fapt, s existe ceea ce nu permite a se gândi ceva mai mare.
Într-un fel, acest concept este mai vast decât intelectul însu i, care-l concepe.
Este imposibil s fie evaluate dintr-o dat consecin ele acestui fapt.
Mai departe, Anselm afirm c , dac ceva nu poate fi gândit c nu este,
atunci f
îndoial c acel ceva exist . Or, dac cel care nu admite a gândi ceva
mai mare ar fi gândit c nu este, atunci nu e cu adev rat ceva decât care nu poate fi
gândit ceva mai mare. Deci acel ceva exist , i cu necesitate.
Atunci, dac existen a lui Dumnezeu (c ci el este acel „ceva decât care nu
este ceva mai mare”) este necesar , nesocotitul nu ar gândi cu adev rat propozi ia
„Dumnezeu nu este”. El, nesocotitul, a gândit numai cuvântul (terminus), nu i
esen a lucrului pe care cuvântul îl exprim .
spunsul nesocotitului nu întârzie, rolul acestuia jucându-l c lug rul
Gaunilon. Acesta opereaz o modificare, neacceptat de Anselm: în locul a „acel
fa de care nu poate fi gândit ceva mai mare”, Gaunilon pune „cel mai mare dintre
toate” (maius omnibus). Aceast respingere trimite la un fapt al logicii moderne
(dar i la Aristotel, care vorbe te despre numele indeterminat – Onóma aoriston):
diviziunea unui gen în dou specii contradictorii epuizeaz con inutul genului (de
exemplu, genul viu este epuizat de om i non-om). „Cel fa de care nu poate fi
gândit ceva mai mare” pare rezultatul unei astfel de diviziuni, ceea ce nu se poate
spune despre maius omnibus.
Tradi ia a re inut ca obiec ie mai consistent pe cea a lui Toma din Aquino. În
Summa contra Gentiles, Toma analizeaz argumentul lui Anselm, observând îns c
demonstra ia existen ei lui Dumnezeu ar fi greu de f cut dac am accepta c nu are
contrariu conceptul s u. Anselm definise tocmai de aceea negativ acest concept.
Pe de alt parte, Toma reia oarecum argumentul c lug rului Gaunilon,
spunând c „lucrurile cunoscute în mod maxim (notissimae rerum) sunt
inaccesibile intelectului uman, a a cum soarele este inaccesibil ochiului omenesc.
De aceea, este diferit ceea ce e cunoscut în sine simplu (simpliciter) de ceea ce e
cunoscut în ce ne prive te (quad nos), o distinc ie care prefigureaz distinc ia
kantian a priori / a posteriori, cu precizarea c a priori-ul acesta este inaccesibil
51
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intelectului uman, e în sine. În plus, identificarea anselmian : Dumnezeu = ceva
decât care nu poate fi gândit ceva mai mare, nu este acceptat universal (de
exemplu panteismul, pentru care Dumnezeu este lumea îns i). Pentru Toma din
Aquino, singura cale de acces a intelectului nostru la Dumnezeu este cea de la efect
la cauz , regresiv i nu productiv, prin re-crearea conceptului de c tre prea slabul
nostru intelect.
Odat cu na terea filosofiei moderne, reînvie i argumentul ontologic, într-o
form cartezian . În Partea a patra a Discursului despre metod , Descartes scrie:
„Cât prive te ideile pe care le aveam despre multe alte lucruri din fa a mea [...] nu-mi
era atât de greu s tii de unde vin […] puteam crede c dac erau adev rate, ele erau
dependente de natura mea, în m sura în care ea are oarecare perfec iune, iar dac nu
erau adev rate, înseamn c le am din neant, adic le am din ceea ce este
imperfec iune în mine. Dar nu se putea întâmpla la fel cu ideea unei fiin e mai
des vâr ite decât a mea, c ci a o avea din neant era v dit cu neputin . i pentru c
mintea nu se opune mai pu in ideii ca ceva mai des vâr it s rezulte i s depind de
ceva mai pu in des vâr it [...], aceast idee nu o puteam avea de la mine însumi.
adar, r mânea c ea fusese s dit în mine de o alt natur [...] care cuprindea chiar
toate perfec iunile despre care puteam s am o idee oarecare, adic [...] Dumnezeu”52.
Ca o consecin , el adaug : „reluând cercetarea ideii pe care o aveam despre o Fiin
perfect , g seam c existen a este cuprins în ea, la fel cum este cuprins în ideea de
triunghi faptul c cele trei unghiuri ale lui sunt egale cu dou unghiuri drepte”53.
Ideea de perfec iune reapare i la Descartes, dar regulile dup care
perfec iunile (în cazul nostru existen a) sunt atribuite lui Dumnezeu se schimb .
Atribuirea se face pe model matematic. Adev rul analitic, prin care suma
unghiurilor unui triunghi este egal cu suma a dou unghiuri drepte face parte din
defini ia triunghiului. La fel, existen a lui Dumnezeu face parte din defini ia fiin ei
perfecte. Îns la Anselm atribuirea se face astfel. Odat ob inut conceptul negativ
„ceva decât care nu poate fi gândit ceva mai mare”, el este convertit într-unul
pozitiv, declarându-se c nimic nu poate lipsi binelui (dar s-ar putea spune foarte
bine i m rimii) celui mai mare, i deci nici alte no iuni subordonate: dreptate,
adev r etc. (Proslogion, 229). Nu s-ar fi putut proceda identic cu un altfel de
concept decât cel anselmian. El este astfel f cut încât admite aceast procedur .
Dar deoarece felul de a fi (qualitas) permite derivarea, ra ionamentul este calitativ.
La Descartes, dimpotriv : el spune c obiectivul geometrilor este spa iul, continuu
i divizibil, infinit, clar m surabil, care ofer demonstra iilor lor certitudine
des vâr it .54 Pentru a avea aceast certitudine, avem nevoie de existen , care s
se r sfrâng i asupra obiectelor geometrice, care nu o au. i atunci, pentru a salva
52
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aceast certitudine, ea îns i sus ine existen a. Adic : Descartes n-ar fi invocat
argumentul ontologic dac n-ar fi avut nevoie de existen pentru obiectele
matematice, cu care se puteau face demonstra ii a a certe. Certitudinea geometrilor
este dat în primul rând de examinarea cantit ilor continue. De aceea categoria
care guverneaz aici nu mai este calitatea, ci cantitatea.
Kant îns stabilea c spa iul (obiectul geometrilor pentru Descartes) i timpul
sunt intui ii pure apriori, i nu concepte. Ca intui ii, ele nu au nevoie de justificare
conceptual care s le dea con inut, pentru c î i furnizeaz singure acest con inut,
prin sim uri. Ba mai mult, prin ele este posibil umplerea conceptelor, altminteri
goale, ale intelectului. Nici argumentul ontologic nu- i are, în acest nou context,
locul. O consecin colateral a fost autonomizarea de jure a matematicii.
Analiza argumentului ontologic începe în Critica ra iunii pure prin raportarea
direct a fiin ei la existen : „În toate timpurile s-a vorbit despre fiin a absolut
necesar , i s-a depus trud nu atât pentru a în elege dac i cum poate fi chiar i
numai gândit un lucru de felul acesta, cât mai curând, pentru a-i dovedi existen a”55.
Îns noi am v zut mai devreme c dovedirea existen ei fiin ei absolut necesare n-a
fost gratuit , ci a înso it fie un act de credin , fie certitudinea demonstra iei
matematice, dându-le substan . Ca reprezentant al iluminismului (Aufklärung), Kant
limiteaz credin a, iar prin transformarea conceptelor de spa iu i timp în intui ii,
matematica nu mai avea nevoie, ca la Descartes, de un temei în fiin .
Imposibilitatea ca un lucru s nu existe, spune Kant, nu clarific i condi iile
care fac nonexisten a lucrului imposibil . La aceste condi ii se referise i Toma din
Aquino, distingând între ceea ce e cunoscut prin sine i pentru noi, dar Kant
mâne sceptic în privin a faptului dac îndep rtarea candida ilor „de care are
nevoie totdeauna intelectul pentru a considera ceva ca necesar, nu m face nici pe
departe s în eleg dac prin acest concept al necondi ionat-necesarului mai gândesc
ceva sau poate nu gândesc nimic”56. Dup ce evoc obi nuin a, citat de Toma
pentru a justifica puterea de convingere a argumentului, Kant se refer i la
exemplul cartezian al triunghiului, amendându-l: necesitatea judec ilor geometriei
nu este datorat intelectului, ci condi iilor sensibilit ii noastre: intui iile pure a
priori. Existen a este dat odat cu subiectul judec ii. Suprimarea subiectului nu
produce nici o contradic ie, ci suprimarea pur i simplu a lucrului, cu tot cu
predicatele lui. Pentru ca judecata Dumnezeu nu exist s fie contradictorie, ar
trebui ca subiectul s fie dat (pus), altfel nu g sim contradic ie, fiindc la Kant,
spre deosebire de Anselm, suprimarea subiectului înseamn suprimarea a ceea ce
este intern, iar ceea ce e extern nu e necesar. Kant distinge contradic ia logic de
cea real . Într-o not de subsol spune: „Conceptul este totdeauna posibil dac nu se
contrazice. Acesta este un criteriu logic al posibilit ii [...]. Dar cu toate acestea, el
55
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poate fi un concept vid, dac realitatea obiectiv a sintezei [...] nu este demonstrat
în mod special, iar aceast demonstra ie se bazeaz [...] pe principiile experien ei
posibile, i nu pe principiul analizei (principiul contradic iei). Acesta este un
avertisment de a nu conchide imediat de la posibilitatea (logic ) a conceptelor la
posibilitatea (real ) a lucrurilor”57.
Pe de alt parte, mai jos, Kant însu i recunoa te „c iluzia izvorât din
confundarea unui predicat logic cu unul real (adic a determin rii unui lucru)
refuz aproape orice l murire”58. Ca m sur de precau ie împotriva iluziei, el
recomand ca determinarea prin care sporim conceptul subiectului s nu fie deja
con inut în el.
Al turi de multe altele, printre care se g se te metafizica îns i, argumentul
ontologic a ap rut definitiv compromis de critica kantian . Din perspectiv
kantian , nimic mai straniu decât aceste cuvinte: „Primirea i acceptarea, cu totul
favorabil , f cut criticii kantiene a argumentului ontologic se datore te [...] i
faptului c , pentru a l muri deosebirea dintre gândire i fiin , Kant a f cut uz de
exemplul celor o sut de taleri, care potrivit conceptului, r mân o sut , fie c sunt
doar posibili, fie c sunt reali, pentru starea mea material îns , deosebirea este
esen ial ”59. Continuând chiar în stilul lui Kant, printr-un procedeu intuitiv, Hegel
vrea s spun prin „starea mea material ” c posesia conceptului însu i, chiar dac
el nu are corespondent real, este un enorm câ tig. Cu o precizare: trebuie înl turat
„barbaria” prin care reprezentarea a o sut de taleri ar putea fi numit concept. În
acest fel, conceptul decade c tre statutul de concept particular, finit, în care fiin asa-în-fapt (Dasein, termen pe care Hegel îl utilizeaz pentru „existen ”) este
deosebit de conceptul s u.60
Pentru Hegel, argumentul ontologic reprezint una dintre cele dou c i prin
care ra iunea, unificând identitatea abstract i fiin a în idealul ra iunii, realizeaz
acest ideal, care mai este denumit de Hegel i al treilea obiect al ra iunii,
Dumnezeu61. Prima cale porne te de la fiin , trece prin abstractul gândirii i
realizeaz idealul. „Cealalt cale a unific rii prin care trebuie s realizezi idealul
ra iunii este trecerea de la abstractul gândirii la determinare pentru care nu mai
mâne decât fiin a: argumentul ontologic al existen ei lui Dumnezeu”62. Spre
deosebire de formele pre-kantiene ale argumentului nostru, Hegel precizeaz c :
„nimic nu poate fi mai insignifiant, pentru gând, decât fiin a”63. A adar, conceptul
57
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(revenind la terminologia „barbar ”) fiin ei, pe care au mizat atât filosofii
scolastici, cât i gândirea modern nici nu era cu adev rat apt, în cele din urm , s
sus in argumentul. Dar atunci ce? Hegel r spunde: „mersul pe care spiritul uman
îl înf ptuie te de la gândul despre Dumnezeu la certitudinea c el este”64. În fond,
Hegel vrea s spun c ceea ce Anselm considera temei sigur nu era decât o simpl
presupunere, o adâncire în gând, i c aceasta conteaz poate mai mult decât
argumentul însu i.
Cu Hegel pare a se încheia istoria zbuciumat a argumentului ontologic.
Noica redeschide îns discu ia privitoare la el, dându-i, din nou, un loc important în
orizontul filosofic.

În Încercare asupra filosofiei tradi ionale, Noica ofer o prim form a
argumentului, dup cum urmeaz : „Argumentul ontologic afirm c dintre toate
conceptele, cel de fiin (de fiin des vâr it , se spune din primul moment) este
cel care implic neap rat i fiin area”65. El în elege prin „fiin are” ceea ce este,
universul celor care, într-un fel sau altul, se bucur de faptul de a fi. Fiin eaz o
piatr , o plant , animalele, dar i oamenii. Faptele de cultur trebuie s fie i ele,
oarecum, fiin ri, din moment ce i ele sunt. De asemenea, evenimentele istorice.
Dumnezeu, care se dezv luie poporului lui Israel, este i el fiin are, din moment ce
se auto-define te: „Eu sunt cel ce sunt” (Ie irea, 3. 14). Dac , a a cum am v zut la
Hegel, conceptul de fiin este a a de abstract, dimpotriv , cel de fiin are se
dovede te extrem de înc tor. Într-un anume sens, el a preluat în elesul pe care
Anselm îl conferea fiin ei. Pe de alt parte, „fiin are” are la Noica în elesul
termenului heideggerian de Seiende. Ca i în german , unde Seiende este derivat al
lui Sein, „fiin are” este derivat din fiin . Pe planul limbajului, urmarea este logic :
„Natura fiin ei ar face ca fiin a s fie” i, de asemenea, „Nu po i avea conceptul de
fiin f ca el s fie fiin tor”, precum i „Felul ei de a fi gândit (al fiin ei – n.n.)
e de a fi realizat ”66. Se petrece îns o schimbare important , care trebuie
interpretat ca o consecin a experien ei istorice a gândirii: „Fiin a, îns , nu este
de fiin are”67. Nimic nu autorizeaz aceast propozi ie în context medieval sau
cartezian. Inten ia lui Anselm era tocmai de a ajunge la fiin are, pornind de la
fiin , iar Descartes (precum, mai târziu, fenomenologia huserlian ), pune între
paranteze, suspend fiin area pentru a o dobândi mai târziu. La Noica îns , fiin area
este condi ia unui concept corect al fiin ei. Remarc m c i Kant reclama aceste
condi ii, plasându-le în planul empiriei îns . „Fiin area” nu este concept empiric,
64
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dar nici pur nu se poate spune c este. Atunci? R mâne s presupunem c este
condi ie pur i simplu, nu condi ie în general, ci condi ie a fiin ei. Or, argumentului
clasic îi lipsea tocmai aceast condi ionare, din moment ce fiin a lui era
des vâr it , perfect . El se bloca tocmai în des vâr irea de la care pornea,
mânând în imposibilitate. Nici nu mai interesa fiin a, cât des vâr irea ei. În loc de
a gândi fiin a în ea îns i, eforturile se concentrau în alt direc ie. De aceea
argumentul era inutilizabil i, în plus, nu era cu adev rat „ontologic”.68
Restabilirea autenticit ii argumentului ontologic reclam , într-o prim faz ,
purificarea lui de componentele teologice. Noica avertizeaz îns c , de fapt, el a i
fost descoperit în aceast form de coala eleat , care în loc de des vâr ire a blocat
fiin a în necesitate. Tocmai des vâr irea fiin ei a fost încercarea de a ie i din acest
impas.69 Pentru evitarea tendin ei fire ti de idealizare a fiin ei, Noica introduce,
cum am v zut i la Kant, o m sur de precau ie: „Un argument ontologic care
proiecteaz de la început fiin a în absolutul ei nu mai este un argument, adic
desf urarea de idei”70. Dar m sura de precau ie nu este limitativ , ca la Kant, unde
se dorea amendarea unei st ri de lucruri refractar la orice l murire. O interdic ie
ca cea kantian devine la Noica o invita ie spre desf urare de idei: fiin a este o
tem ( i nu o tez ), chiar tema prin excelen , care trebuie deci tematizat
permanent: „Ceea ce este, pentru noi, e ceea ce devine întru fiin . Nu gândim
fiin a, ci doar devenirea întru fiin ”71.
Astfel, în locul unui obiect (fie i al gândirii), avem o stare. În locul unui
scop, un angajament. Un angajament al con tiin ei fa de fiin , în care con tiin a
pune în joc cuno tin a (care, pentru filosofia postkantian , r
sese un scop,
72
nemaifiind un mijloc) , i aceasta pe propriul teren (fapt prin care se distinge, de
pild , de tehnic , care punea cuno tin a în joc pe terenul fiin rii). Ra iunea este
cea care opereaz conversiunea cuno tin ei în con tiin , iar semnul ei este tocmai
fiin a: „E destul s apar ra iunea ca fiin a s se iveasc ”73. În aceast stare, care
este ra iunea, omul i lumea sa sunt lega i în mod esen ial i indestructibil74, dar
numai în m sura în care, într-adev r, ra iunea face s se iveasc fiin a.
În concluzie, argumentul ontologic este, la Noica, „o pies de neînlocuit a
gândirii filosofice”.75 E drept c filosofului îi apare, în împrejur rile men ionate, ca
ceva care mai degrab a blocat gândirea filosofic autentic , îns se cuvine s
anun m aceast pozi ie: blocajul a fost oarecum inevitabil. El a „consumat”
68
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rezervele de comprehensiune ale fiin ei care, altfel, ar fi fost la fel de îndrept ite ca
cea de-a treia form , cea proprie. Ea se sprijin din punct de vedere istoric pe ele i,
îndr znim s-o spunem, nu doar negativ: argumentul ontologic n-a fost inventat de
Noica, ci doar repus în drepturi.
6. FIIN A ÎN RAPORT DE OPOZI IE

Analiza aristotelic a categoriilor nu se încheie odat cu ultima categorie
(a zecea, dar lista nu este închis ), cea a posesiei. A a numitele post-predicamente
nu mai pot fi categorii propriu-zise („predicate universale”, cum spune Noica), dar
nu pot fi nici neglijate. Între post-predicamente plaseaz Aristotel opu ii, cu cele
patru specii ale lor; relativii (ta pros ti); contrarii (enantía); priva ia (stéresis) i
contradic ia (antiphasis). Discu iile dac aceste patru specii sunt autonome sau
unele se reduc la altele au fost numeroase. E adev rat îns c logica formal re ine
doar dou dintre opozi iile enumerate de Stagirit, a doua i a patra. Faptul se
datoreaz , desigur, restrângerii obiectului logicii formale clasice la studiul
raportului S–P. Dar logica filosofic nu poate fi formal .
„Dintre to i termenii filosofiei”, observ Noica, „cel de fiin are, probabil,
cei mai mul i opu i”. 76 Filosoful înregistreaz opt opozi ii. Opozi ia nu este folosit
îns de Noica în scopul de a separa fiin a de termenii opu i, a a cum vom vedea, ci
tocmai pentru a eviden ia leg tura lor.
1. Fiin a i nefiin a. Cum, la Noica, fiin a nu este gândit absolut, a a cum
am v zut mai sus, nefiin a nu este o simpl nega ie a fiin ei, exist grade
intermediare între fiin i nefiin . Aristotel spune: „To i opu ii care sunt contrari
nu iau fiin prin raportare unul la altul, ci sunt numai contrari unul altuia”
(Categorii 10, 11b). A adar, se pare c rela ia i priva ia ar caracteriza acest raport
de opozi ie. De altfel, opozi ia aceasta d caracterul de prezen , care este mai mult
sau mai pu in manifest , niciodat discontinu . Anularea rela iei fiin ei cu nefiin a
ar produce fie pierderea lumii, fie a con tiin ei. Dac priva ia n-ar caracteriza
aceast opozi ie, atunci n-am avea criteriu de demarca ie. Desigur c , pe plan logic,
conceptele de fiin
i nefiin pot fi interpretate ca fiind contrarii sau
contradictorii. Dar nu pe plan ontologic.
2. Fiin a i con tiin a. Opozi ia fiin ei i con tiin ei d , spune Noica, prezen
materializat . Cu aceasta, prezen a cap
caracter înc mai stabil. Prezen a
materializat este, probabil, Ich denke kantian, care înso te toate reprezent rile,
continuitatea necesar a con tiin ei. Nici aici nu avem contradic ie sau
contrarietate, îns priva ia nu mai are multe de spus aici.
3. Fiin a i aparen a. Aceast opozi ie d caracterul de adev r. Aparen a este
mai mult decât nefiin a. Ceea ce apare (fenomenul) este de sine st tor, de i noi
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înclin m în prim instan s -l clasific m ca simpl aparen . Neputin a kantian de
a stabili natura rela iei lucru în sine – fenomen sugereaz c aici avem un raport de
opozi ie contrar.
4. Fiin a i posibilitatea. Opozi ie care d caracterul de realitate în act logic,
posibilul este o consecin a non-contradic iei no iunii. Ceea ce este contradictoriu
este imposibil. Pe de alt parte, posibilul în curs de constituire, care e în curs de a
ta fiin , este realitatea în act. El contrazice, în realizarea sa, st rile anterioare.
Posibilul realizat nu mai contrazice starea sa anterioar , a a cum la sfâr itul unei
lii deznod mântul pare inevitabil.
5. Fiin
i manifestare. Opozi ia d caracterul de principiu. Principiul, ca
ceva de la care, pornind, lucrurile sunt a a cum sunt, este chiar fiin a. Manifestarea
contrazice fiin a, dar este în rela ie cu ea.
6. Fiin a i firea. Prin fire, Noica în elege lumea lipsit de evenimentul
rodnic al con tiin ei. Astfel c unitatea în diversitate pe care fiin a o aduce în
fire este u or de în eles. Contradic ia i rela ia sunt înlocuite aici de contrarietate
i priva ie.
7. Fiin a i temporalitatea. Caracterul de permanen apare aici. Prin fiin a
temporalitate, ceea ce este trec tor cap
stabilitate. Aceast opozi ie trimite la
ontologia heideggerian (Sein und Zeit), dar i la rela ia pur i simplu, f
contradic ie, priva ie sau contrarietate.
8. Fiin
i devenire. Ultima opozi ie face încercarea noastr de a identifica
ce specie aristotelic ar corespunde fiec rei opozi ii anterioare s nu conteze prea
mult: toate caracterele precedente revin acestei opozi ii, care, în calitate de
opozi ie, trebuie s corespund tuturor speciilor aristotelice. 77
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Noica încheia enumerarea spunând: „Fiin a” ar putea însemna deci prezen a,
mai stins ori mai afirmat , o prezen deopotriv material , nu de gândire numai,
cu o existen controlabil adev rat , nu iluzorie, i anume ca o existen în act,
actual , operând ca un temei al lucrurilor i ca o unitate în miezul lor, sub un regim
de permanen ”. Fiin a se suprapune devenirii, ambelor convenindu-le aceste
determina ii.
În acest moment, dup ce am cercetat conceptele devenirii i fiin ei la Noica,
încercând s le surprindem independent unul de altul, întrevedem deja: cuplarea lor
în devenirea întru fiin nu este absurd , ci inevitabil . În continuare vom urm ri
cum a operat Noica aceast cuplare.
III. DEVENIREA ÎNTRU FIIN

: CONCEPTUL FILOSOFIEI LUI NOICA

Orice c utare bine întreprins i curajos condus este înso it de o g sire care
trebuie s împlineasc c utarea. Dar c utarea este precedat , în orice caz, de o
sire pur , f
care c utarea n-ar fi avut rost. „Devenirea întru fiin ” nu este
numai un cap t de drum, este i un început.
7. „ÎNTRU”

Exist cuvinte pe care filosofia le-a supus unui destin neobi nuit. Ele f ceau
parte din zestrea unei limbi i nu se deosebeau de alte cuvinte printr-o utilizare mai
frecvent sau printr-o form curioas .
Atrac ia lor consta mai ales în puterea de a semnifica (uneori lucruri opuse,
cum le cere Hegel, descoperindu-le astfel originile speculative). Asemenea cuvinte
sunt: idee, form , nous, în sine etc. Ele au trecut peste grani ele câte unei limbi i
fac parte din rezervele limbii.
Particula „întru”, consider Noica, merit i ea ridicarea dintre cuvintele
obi nuite în orizontul filosofiei, la nivelul conceptului. Virtu ile ei fac posibil o
întâlnire fericit între for a limbii i necesitatea gândirii.
„Întru” este o prepozi ie. Cineva s-ar putea întreba: de ce tocmai o prepozi ie
i nu un substantiv, un adjectiv m car, sau o alt form care, din capul locului i
prin însu i locul în propozi ie ar putea spune mai mult? Aceast întrebare î i
se te r spuns într-o carte târzie a filosofului78. Cultura european este structurat
aidoma unei gramatici. Pentru în elesul unei propozi ii, toate cuvintele sunt
necesare. Câteodat , unul dintre ele ne apare mai important. Epoca noastr st ,
observ Noica, sub semnul conjunc iei, al conectivit ii în genere. Civiliza ia
78
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european a intrat în perioada exactit ii. Exactitatea goal îns , în locul sensului, a
dat na tere unui plictis universal, unei lipse totale de sens. Filosoful observ în alt
parte79 deosebirea, salvatoare, dintre conjunc ie i prepozi ie: „o conjunc ie n-are
sens pe lâng pronumele personal, pe când prepozi ia da”. O simpl înlocuire a
unui conectiv gol cu un conectiv cu sens poate schimba totul. Aceasta este inten ia
filosofului: de a g si un conectiv nu logic, ci ontologic.
Prepozi ia „întru” e departe de-a fi o simpl prepozi ie. Originar, în limba
latin , intro înseamn în untru i este adverb. Ca prepozi ie, în român , înseamn
i înspre i în, ceea ce înseamn „nici în untru, nici în afar ”, adic „ i una i
alta”80. Analiza lui întru conduce, în cele din urm , la o no iune cât se poate de
modern : no iunea de câmp. Circularitatea, a c rei sugestivitate pentru gândirea
filosofic am relevat-o, este, de asemenea, implicat de particula „întru”.
În afara sensului spa ial, mo tenit din latin , prepozi ia analizat de filosoful
român are sens instrumental, temporal, sensuri înregistrate de dic ionare al turi de
sensurile relativ, modal, de echivalen (ca expresia „întru m rturisire”, utilizat cu
sensul de „drept m rturie”).
Exaltarea virtu ilor lui „întru” nu este suficient pentru a trimite acest cuvânt
în orizontul filosofiei. Într-un fel, reflec ia filosofic îns i îl reclam , altminteri
disponibilit ile lui ar fi r mas o simpl curiozitate. Exist , crede Noica,
împrejur ri fericite ale gândirii, nu doar o înaintare monoton i liniar a acesteia.
În astfel de împrejur ri, devenirea oarb „intr în ordine”, cum îi pl cea s spun
filosofului, este captat i derutat spre un nou sens. Este interesant de observat c
aceast viziune este foarte asem toare cu cea a noii biologii în leg tur cu
apari ia vie ii, eveniment unic i irepetabil, conservat indefinit. Împrejurarea
fericit , care anuleaz înaintarea monoton a timpului, este denumit de Noica
kairicitate (de la kairos)81, iar câmpul ia locul no iunii de spa iu. În acest fel se
na te un nou tip de coordonate spa io-temporale, care nu-l contrazice pe cel clasic,
kantian. Este, dac putem spune a a, spa io-temporalitatea spiritului. Dac spa iul
clasic, kantian, era neutru, spa iul spiritual sau câmpul, ca i cel fizic, este orientat.
La fel, timpul, la Kant, este reprezentat ca o linie. La Noica, aceast linie, în
momentele decisive, devine cel pu in plan, dac nu volum.
Cum se tie, la baza Criticii ra iunii pure st logica tradi ional . tiin a
zilelor noastre a eaz la bazele sale logica matematic . i Noica are nevoie de o
logic . În untrul ei, particula „întru” e la loc de frunte. „Pe plan logic, întru î i
poate sugera faptul c nu formele logice, nu procesele i conexiunile sunt materia
de început a logicii, ci câmpul logic”82, spune, explicit, filosoful. De fapt, câmpul
79
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logic nu e chiar o logic , mai degrab este o ontologie, o nou modalitate
ontologic , în care devenirea i fiin a se orienteaz una spre cealalt .
Un studiu general al filosofiei lui Noica relev faptul c devenirea i fiin a
tind una c tre cealalt . A fost necesar for a de constrângere a unui cuvânt, n scut
independent de reflec ia filosofic în cursul utiliz rii limbii pentru ca aceast
tendin s i g seasc un nume.
Încheind capitolul închinat lui „întru”, Noica spune în Cuvânt împreun despre
rostirea româneasc : „A adar: în con inut, „întru” poart cu el contradic iile
fundamentale ce se ivesc în sânul fiin ei; în mi carea lui, are ceva din demersul
fundamental al gândirii i al câmpurilor ei deschiz toare de orizont logic. Iar formal,
întru reprezint cercul, orientarea, orizontul mi tor, limita ia ce nu limiteaz . Dac
n-ar fi decât o prepozi ie, s-ar putea spune c întru este un sistem de filosofie”83.
Este cea mai frumoas i complet înf are a acestui cuvânt care pare deja,
pentru mul i, înconjurat de o aur .
8. SCURT

ANALIZ A RAPORTURILOR DINTRE „DEVENIREA ÎNTRU FIIN
I „CONCEPTUL” (DER BEGRIFF) HEGELIAN

”

Dup cum se tie, G.W.F. Hegel este autorul unei terminologii filosofice care
are reputa ia de a fi redutabil . Asta în pofida faptului c filosoful german afirm c ,
îndeob te, filosofia nici n-ar avea nevoie de o terminologie specific . Convingerea
lui Hegel se sprijin pe încrederea sa în puritatea originar , i deci în puterea
ne tirbit a limbii germane de a exprima realitatea. Începând cu Jakob Böhme,
philosophus teutonicus, fa de care Hegel d semne de pre uire, i pân la M.
Heidegger, în cultura german a fost cultivat reflec ia filosofic pe marginea limbii.
O asemenea practic a ridicat întrebarea dac filosofia rezultat din studiul
particularit ilor limbii germane poate fi în eleas de gânditorii de alt limb . La
sfâr itul secolului trecut, T. Maiorescu r spundea negativ: „Aceast parte a filosofiei
lui Hegel nu se poate dar ar tat bine în vreo alt limb , precum vice-versa nu s-ar
putea traduce în nem te o argumentare r zimat , în limba român , pe identitatea
cuvintelor a fi, firea, fire te”84. Între timp, p rerile s-au mai schimbat. În plus, ceea ce
lui Maiorescu îi ap rea ca ipotetic, o argumentare pornind de la a fi românesc, acum
exist . i acest lucru a avut loc sub înrâurirea chiar a filosofiei germane.
Conceptul (der Begriff) ocup , în logica hegelian , un loc de prim ordin.
Dup cum se tie, aceast logic este divizat de autorul ei în obiectiv i
subiectiv 85. Logica obiectiv are dou subdiviziuni: doctrina fiin ei i a esen ei.
Logica subiectiv este ceea ce Hegel nume te Teoria Conceptului86. Pentru cineva
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familiarizat cu logica tradi ional , diviziunea hegelian este neobi nuit . Tratatele
de logic clasic nu au sec iuni precum logica obiectiv i subiectiv . Cea mai
larg împ ire este între teoria elementelor i metodologie (a se vedea, de
exemplu, Logica lui Maiorescu). În teoria elementelor se analizeaz formele logice:
no iunea (care ar corespunde conceptului), judecata, ra ionamentul (silogismul),
adic ce întâlnim la Hegel sub semnul subiectivit ii.
Nu trebuie în eles c , din moment ce este subiectiv , logica aceasta este mai
pu in important . Adic nu trebuie s credem c Hegel dezbate mai întâi o logic
obiectiv care, dup ceea ce con ine (calitate, infinitate etc.) pare un fel de fizic ,
deci este o logic a realit ii, i apoi îi r mâne s resping restul, sau „osemintele”
aruncate în neorânduial , cum se exprima chiar el, ale vechii logici, care era
subiectiv . În realitate, logica subiectiv este al treilea moment, al sintezei dintre
fiin (Seyn) i esen (Wesen), unitatea lor superioar , Conceptul. Începând de aici
se poate vorbi de comprehensivitate. De altfel, cariera lui Begriff începe sub forma
Begreifflichkeit (comprehensivitate) la Jakob Böhme. De i trei momente, cele trei
diviziuni ale logicii nu sunt
i ale ei, a a cum afl m din Enciclopedia tiin elor
filosofice, § 79, nu sunt autonome una fa de alta, ci întregul aflat pe o anumit
treapt a dezvolt rii sale.
Teoria Conceptului are, la rândul ei, trei subdiviziuni:
A. Conceptul subiectiv: a) Conceptul ca atare; b) Judecata (care la Hegel are
i sens etimologic, de la Ur-teilen, împ ire originar ); c) Silogismul;
B. Obiectivul: a) Mecanismul; b) Chimismul; c) Teleologia;
C. Ideea: a) Via a; b) Cunoa terea; c) Ideea absolut .
Ar fi interesant de comparat anumite diviziuni ale logicii obiective (de
exemplu, Fenomenul) cu diviziuni ale logicii subiective (de exemplu, MecanismulChimismul-Teleologia). Din aceast compara ie ar reie i c logica subiectiv reia
aceea i tem cu cea obiectiv , dar pe alt plan. Aceast rela ie special parte–întreg
este examinat de Noica în Scrisori despre logica lui Hermes.
Hegel a evitat mereu s i defineasc termenii. Acest lucru este explicabil
prin faptul c întreaga lui filosofie este un efort de clarificare terminologic . Totu i,
el descrie Conceptul astfel: „Conceptul este liberul însu i, puterea substan ial
fiin ând pentru sine i este totalitate, în care fiecare dintre momente este întregul,
care este conceptul, i este pus ca nedesp it unitate cu el. Conceptul este astfel în
identitatea sa cu sine, determinatul în i pentru sine” (cf. Enciclopedia tiin elor
filosofice, §160). Din aceast caracterizare re inem deocamdat c ceea ce Hegel
în elege prin concept este atât liberul, cât i determinatul, aspecte contradictorii în
sens speculativ.
Întorcându-ne la Noica, întâlnim în volumul II al Devenirii întru fiin
urm toarea propozi ie: „Unul multiplu manifest i specificat este: din perspectiva
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exteriorit ii o totalitate deschis ; dintr-a interiorit ii, o limita ie ce nu limiteaz ;
din perspectiva condi ion rii exterioare este autonomie; dintr-a condi ion rii
interioare este real–posibil–necesitate” 87.
Al turarea acestor dou propozi ii arat clar c Unul multiplu i Conceptul
hegelian sunt analoge. Unul multiplu este, la Noica, categoria care le comand pe
celelalte, dar cu referire la element, nu la fiin are. Elementul prin excelen este
proces, devenire (devenire întru fiin , de fapt), circularitate. Elementul nu are p i
sau, în orice caz, orice parte a elementului este, la rândul ei, element.
Or, a a cum am v zut, nici Hegel nu accept c diviziunea logicii sale care se
ocup de Concept ar fi o simpl parte a logicii. Logica hegelian are un caracter
elementar, în sensul lui Noica. „Devenirea întru fiin ” nu este, la rândul ei, o
însumare a devenirii i fiin ei, realizat cu ajutorul factorului „întru”. Devenirea i
fiin a nu sunt
i ale ontologiei lui Noica. „Întru” nu este o simpl conjunc ie.
De i analogia între Conceptul hegelian i devenirea întru fiin este, se pare,
posibil , ea nu pare a fi o simpl expresie a asimil rii hegelianismului. Mai degrab
ar fi vorba despre refacerea unei experien e a gândirii prin propriile puteri de c tre
filosoful român.
9. CONCLUZII SAU REZUMAT SINTETIC

Ne apropiem de sfâr itul acestei încerc ri de a privi desf urat semnifica ia
„devenirii întru fiin ”. Am descoperit c sub aceast formul se ascunde un
con inut bogat, întreaga aventur a gândirii.
Conceptul devenirii i-a relevat o structur complex , pe care am încercat s-o
apropiem de Fenomenologia spiritului. A adar, prin devenire, Noica în elege
activitatea gândirii înso it de produsele gândirii. Procesul prin care gândirea î i
apropriaz gânditul este descris cel mai bine de o mi care circular .
În privin a fiin ei, contribu ia lui Noica a fost examinat mai ales raportându-ne
la re-semnificarea argumentului ontologic. De asemenea, punerea fiin ei în raport
de opozi ie a fost în m sur s dea numeroase sugestii despre leg turile fiin ei
cu fiin area.
Dar cel mai important fapt descoperit prin „desf urarea” celor dou
concepte de mai sus a fost c ele, într-un fel anume, î i „apar in”, c tind unul c tre
altul în mod natural. „Descoperirea” pe care am f cut-o relev faptul c impunerea
particulei „întru” de c tre Noica a fost mai u oar decât aparen ele l sau s se vad
la început: pur i simplu ea se „potrivea”. Ceea ce este impresionant în opera
filosofului este efortul de „luare la cuno tin ”, de integrare.
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mâne ca o sugestie de investiga ie influen a real a lui Hegel în opera lui
Noica. Noi doar am schi at aici coordonatele generale în care este de g sit materia
comun . În fapt, influen a este mai subtil . Dar o descriere mai precis a acesteia
nu este ceea ce ne-am propus aici.

