INTELECT, RA IUNE I SPECULA IUNE
LA NAE IONESCU
ALEXANDRU SURDU

Studiind filosofia la Bucure ti, Nae Ionescu a suferit, în mod firesc, influen a
maiorescienilor, mai ales a lui Constantin R dulescu-Motru, la catedra c ruia a fost
asistent. Maiorescienii (Ioan Petrovici, P.P. Negulescu, Mircea Florian) au fost cu
to ii interesa i de istoria filosofiei i de logic . Cele dou discipline f ceau parte din
planul „direc iei Maiorescu” de familiarizare a filosofilor români cu doctrinele i
gândirea occidental , pe plan filosofic pozitivist , pe plan logic ra ionalist . Acesta
este motivul pentru care Maiorescu i discipolii s i au fost interesa i în mod special
de logica ra iunii, ratio (logos) fiind caracteristica formelor clasico-tradi ionale
aplicabile la studiul tiin elor pozitive. A a se explic dimensiunile, uneori
exagerate, pe care le-a luat metodologia, adic partea aplicativ a logicii clasicotradi ionale. Tot pe linia „direc iei Maiorescu” se observ un interes crescut pentru
fizic – tiin a cu cele mai multe aplica ii în tehnica mecanicist a epocii – i mai
pu in pentru matematici. În ciuda tendin ei de cur are a logicii de elementele
psihologiste, Maiorescu a fost interesat de psihologie i chiar a inut conferin e pe
aceast tem . L-a urmat Constantin R dulescu-Motru, care, sub influen a lui
Wundt, a fondat primul laborator de psihologie experimental de la noi, el fiind
adeptul logicii psihologiste, dezvoltat ulterior de francezul J. Piaget. Maiorescienii
au fost mai pu in interesa i de matematici i de logica matematic , cu atât mai pu in
de logica dialectico-speculativ . În cele cinci edi ii succesive ale logicii lui
Maiorescu, baza istoric se reduce adesea la Aristotel. Mircea Florian va traduce
ulterior Organon-ul, ca fundament pentru studiul logicii clasico-tradi ionale.
dulescu-Motru este cel care îl orienteaz pe Nae Ionescu spre studiul logicii,
tot în spiritul „direc iei Maiorescu”. Numai c Nae Ionescu n-a urmat nici linia
psihologist , nici linia aristotelico-tradi ional . El a r mas „maiorescian” doar prin
lipsa total de interes pentru Hegel i pentru logica dialectico-speculativ . Situa ie
pentru care va pl ti un greu tribut; atât el, cât i Mircea Eliade, care i-a r mas fidel.
O not aparte o constituie interesul lui Nae Ionescu pentru istoria logicii –
not de asemenea maiorescian . i nu este vorba numai despre istoria veche a
logicii, ci mai ales despre cea contemporan , pe care o cuno tea foarte bine.
A nutrit de tân r un interes deosebit pentru matematici. Matematicile sunt
muzele intelectului, i era firesc ca Nae Ionescu s acorde importan logicii
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intelectului, respectiv logicii matematice, numit pe atunci logistic . Teza sa de
doctorat se nume te Logistica – încercarea unei noi fundament ri a matematicii.
Ea nu este i nici nu putea fi, ca tez de doctorat, o simpl expunere de manual
asupra logicii matematice.
Autorul încearc aici s aduc argumente, de tip intui ionist, în favoarea
respingerii pozi iei, la mod pe atunci, a logicismului inaugurat de Frege, Russell i
Couturat, dup care logica se identific cu matematica, fie prin reducerea celei
dintâi la ultima, fie invers. Este interesant faptul c Nae Ionescu adopt , în 1916, o
pozi ie care va deveni uzual abia dup 1930, prin lucr rile lui A. Heyting, primele
studii intui ioniste, scrise în olandez , fiind necunoscute savan ilor francezi,
germani i englezi.
S-a tot vorbit despre discipolii lui Nae Ionescu din diferite domenii ale
filosofiei i religiei. Se p rea îns c în domeniul logicii intelectului n-a fost urmat
de nimeni. Încerc rile repetate ale lui Constantin Noica de a se apuca de
matematici au e uat lamentabil, Noica fiind un tip speculativ, cu interes pentru
Kant i Hegel, care a i criticat toat via a intelectul i pe reprezentan ii acestuia. A
fost ignorat îns Octav Onicescu, cel care, în 1943, publica lucrarea Principii de
cunoa tere tiin ific , în care adopt pozi ia de tip intui ionist a lui Nae Ionescu, pe
care o va sus ine pân la sfâr itul vie ii sale, dar pe care n-a denumit-o astfel din
cauza adversit ii postbelice a comuni tilor pentru „legionarul” Nae Ionescu. Cu
toate acestea, Onicescu a suferit persecu iile epocii, fiind reabilitat abia în 1965.
Pentru Octav Onicescu, logica matematic , de care ine i teoria mul imilor,
se referea la un ansamblu de propozi ii ale unei doctrine matematice constituite
deja. El nu înglobeaz teoria mul imilor în matematica propriu-zis , în procesul
constituirii acesteia, cum o fac logici tii, ci îi confer doar rolul de sistematizare
logic a acestei construc ii, a a cum se g se te ea într-o anumit carte sau lucrare
de matematic . Din aceast cauz , ca i la al i reprezentan i ai intui ionismului,
logica în discu ie nu poate s trateze decât despre enun uri adev rate, demonstrate
deja sau construite intuitiv. Este vorba despre a a-numita logic cu o singur
valoare, respectiv adev rul, reia îi corespunde, la intui ioni ti, ceva analog, dar
diferit totu i, adic logica pozitiv sau logica f nega ie.
Interesul lui Nae Ionescu pentru logica matematic nu se reduce îns la teza de
doctorat, care poate fi considerat doar un punct de plecare. El revine asupra acestor
probleme în Cursul de istoria logicii i în cele dou cursuri (doar par ial p strate) de
Logica colectivelor. i în aceast direc ie a fost urmat de Octav Onicescu.
Nae Ionescu era nemul umit de faptul c no iunea de „clas ”, sinonim cu cea
de „mul ime”, nu are o defini ie corespunz toare preten iei de exactitate a logicii
matematice, în plus, el ridic problema elementelor componente ale mul imii, care,
în aceast calitate, î i pierd individualitatea i „independen a pentru sine”, ceea ce
nu se poate întâmpla când elementele sunt numere.
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Onicescu revine, în 1971, în lucrarea Principii de logic i filosofie matematic
(publicat în limba francez ), asupra leg turii dintre logic i teoria mul imilor. În
sura în care logica i, implicit, teoria mul imilor se aplic la matematici,
elementele la care se refer propozi iile sau pe care le con in mul imile trebuie s fie
obiecte matematice. Construc ia acestor obiecte matematice se realizeaz , dup
Octav Onicescu, în maniera intui ionist adoptat de Nae Ionescu, adic printr-o
„experien mintal ”. Opera iile care conduc la formarea obiectelor matematice sunt
de natur intuitiv . Obiectele în genere, consider Onicescu, i cele matematice în
special, nu numai c î i au individualitatea lor, dar au i o anumit structur . Aceasta
reprezint un sistem total sau par ial de propriet i ale acestui obiect. În m sura în
care o mul ime, ca i un element, se refer la obiecte determinate, cu structuri de tip
sistematic, îns i mul imea poate fi acceptat ca obiect matematic. În aceast viziune,
ca i la Nae Ionescu, se inverseaz tabloul clasic al raportului element–mul ime.
Liderii „colectivelor” sunt uneori mai reprezentativi decât mul imea membrilor. În
genere – consider Onicescu –, în calitate de obiect, elementul devine determinant
pentru mul ime. Mul imea îns i fiind un caz particular de obiect, iar nu invers, cum
se afirm în teoria mul imilor, c elementul singular este un caz particular de
mul ime, respectiv o mul ime cu un singur element. i Octav Onicescu va folosi,
pentru astfel de cazuri, denumirea de „colectiv”.
s apeleze la aceea i denumire, Constantin Noica vorbe te, tot în
maniera lui Nae Ionescu, despre a a-numitul synalethism, adic un fel de teorie a
mul imilor în care partea poate s devin întreg i întregul – parte în formarea unui
ansamblu sintetic.
Nem rturisirea acestei filia ii era fireasc . Cine ar fi îndr znit, în România
comunist , s se declare urma al lui Nae Ionescu?
Influen ele de tip logico-intui ionist nedeclarate nu se reduc îns la acestea.
Înc din 1938, Grigore C. Moisil se intereseaz de problemele logicii intui ioniste,
inclusiv ale logicii pozitive i f
nega ie, cunoscând incontestabil cel pu in
lucr rile lui Onicescu. Moisil a fost citat ca atare de intui ionistul olandez
A. Heyting în 1955. În fine, eu însumi, cunoscând înc din 1964, de la C. Noica,
teza de doctorat a lui Nae Ionescu, pe care am tradus-o i publicat-o în Nelini tea
metafizic (Editura Funda iei Culturale Române), ce-i drept, abia în 1993, citându-i
îns expres pe Octav Onicescu i pe Gr.C. Moisil, am publicat dou monografii,
una de logic intui ionist (Elemente de logic intui ionist , Editura Academiei,
1976) i alta (Neointui ionismul, Editura Academiei, 1977) asupra întregii filosofii
intui ioniste din toate timpurile. Nu este niciodat prea târziu s recunoa tem
meritele lui Nae Ionescu în aceast direc ie.
Concep ia lui despre logic a avut îns i influen e mai pu in favorabile. Iat
tot ce a crezut de cuviin s spun Nae Ionescu despre Hegel în Istoria logicii: i
a s-a ajuns, tot din kantianism, la a a-numita logic absolut , la hegelianism, de
pild , în care logica nu mai este o tiin de constatare sau de cercetare a legilor
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gândirii formulate, cum era înainte i cum este pentru noi ast zi, ci se confund , într-un
oarecare fel, cu cosmologia, pentru c logica era istoria spiritului, iar istoria spiritului
era îns i realitatea ca atare”. Ceea ce nu este nici corect, nici suficient. Dar Hegel nu
intra în preocup rile lui Nae Ionescu, de i ar fi avut un domeniu comun de interese –
filosofia religiei. Hegel îns operase un fel de ra ionalizare dialectico-speculativ a
religiei, explicând totul cu argumente logice. Pentru el, istoria religiei este un proces
natural, ca oricare altul, evolutiv, în conformitate cu schema sa triadic . Ceea ce
înseamn c are etape dep ite, c religia îns i, cum observ i Nae Ionescu, este,
„dac nu o preg tire, un fel de faz premerg toare a filosofiei”, un fel de „antecamer
a filosofiei”, deci „o treapt ” inferioar a acesteia.
Urmându-l pe Rudolf Otto, Nae Ionescu desparte religia de filosofie, de
logic i de ra iune. „Exist – zice el – o via religioas de sine st toare care nu
are nimic comun cu via a noastr ra ional , logico-obiectiv .” Aceast via
religioas „se sprijin pe altceva în structura intim decât pe cunoa terea logic ”.
Este un punct de vedere surprinz tor pentru un logician i istoric al logicii, de la
care ne-am fi a teptat s fie un logicist, adic o persoan care încearc s justifice
totul pe cale logic .
Atitudinea sa nehegelian i-a permis s aib îns o alt concep ie despre
istoria religiilor i despre diversitatea acestora. Nu exist etape, faze i treceri de la
o religie la alta, întrucât, în aceste cazuri, n-ar fi vorba despre convingeri, despre
credin e, ci despre „religiozitatea” proprie fiec reia dintre ele. Este cu totul altceva
unele religii au pierit odat cu cei care credeau în ele, c au suferit unele
transform ri, fiind adaptate la alte popula ii. Dar, în genere, între ele nu exist
ierarhiz ri pe care s le g seasc istoricii i interpre ii bazându-se pe criterii logice.
Religiile sunt la fel de îndrept ite, i cele mai vechi, i cele mai noi. Nu se poate
spune despre nici una c ar de ine „adev rul logic”, c ci „în domeniul revela iunii
nu exist grade de adev r, ci adev r pur i simplu, adev r absolut”. Acela i lucru
este valabil pentru Nae Ionescu i în leg tur cu diversitatea religiilor actuale. „Nu
putem – zice el – s neg m egala îndrept ire de convie uire a diferitelor religiuni,
a diferitelor fenomene de via religioas .”
Aceasta a fost pozi ia adoptat de Mircea Eliade, care i-a permis s devin nu
un critic sau un apologet, ci un istoric obiectiv al religiilor. Lucru pentru care i-a i
mas recunosc tor toat via a lui Nae Ionescu.
Aici mai trebuie ad ugat îns un lucru important. Nae Ionescu î i nume te
concep ia „fenomenologic ”, f
leg tur cu fenomenologia lui Husserl. Este
vorba despre considerarea religiozit ii ca fenomen, ca stare de fapt care trebuie
studiat ca atare, obiectiv, indiferent de p rerea sau atitudinea celui care o studiaz .
Nu ne intereseaz , în maniera ra iunii, ce este, respectiv esen a, ci, în maniera
intelectului, cum este, cum se manifest , ne intereseaz descrierea fenomenologic
a religiozit ii.
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În ciuda avantajelor pe care le-a avut Mircea Eliade prin adoptarea pozi iei
fenomenologice de principiu (proprie lui Nae Ionescu), pozi ie care l-a condus la
morfologia religiilor, adic la studiul ei structural, el n-a reu it, din cauza m rginirii
intelective a metodei, s i aduc vreo contribu ie apreciabil la ceea ce numim ast zi
logica religiei Cu toate c a surprins aspecte dialectico-speculative ale raportului
sacru–profan, a vorbit despre „dialectica simbolului religios”, despre „dialectica
hierofaniilor”, despre coincidentia oppositorum, a considerat c toate acestea înc lcau
principiile logicii intelectiv-ra ionale i erau ca atare de domeniul ira ionalului.
În realitate, domeniul religiei nu ine de ira ional, ci de nera ional, de ceea ce
se nume te „speculativ” i pe care Hegel însu i îl considera apropiat de mistic, de
ceea ce este contradictoriu i paradoxal, de ceea ce pare absurd (ira ional) pentru
gândirea obi nuit , de ceea ce este straniu i misterios. Dar aceasta nu înseamn c
nu poate fi gândit, c nu are o coeren a sa.
Or, Nae Ionescu i Mircea Eliade (cu m rturisiri mai ales literare) erau atra i
tocmai de aceast parte ascuns a religiilor, de misterele acestora, de fantasticul lor
aparent, uitând c , de când sunt lumea i religia, persoana religioas consider
starea în care se g se te ca pe cel mai firesc lucru posibil. Mai mult, i se pare cu
totul ciudat c unii pot tr i altfel, c pot gândi altfel.
Tot predilec ia pentru mister i ira ional l-a îndemnat pe Nae Ionescu s
scotoceasc prin „laboratorul de crea ie al lui Goethe”. El chiar a inut, în 1925, un
curs (Problema salv rii în Faust al lui Goethe), încercând s g seasc „cheia
dramei” în Cabala iudaic , în vr jitorie i magie, culte satanice i francmasonerie,
cum o va m rturisi mai târziu (în „Cuvântul”, VIII, nr. 2486. 1932). Dar pe Nae
Ionescu îl interesa i persoana lui Goethe, care era prin excelen un reprezentant al
intelectului, o persoan descurc rea în via
i în politic , dar nu o ducea prea
bine cu ra iunea, în special cu cea moral , ocupându-se mai mult de sine i de
pl cerile sale decât de soarta altora.
Pe urmele lui Nae Ionescu a mers, de data aceasta, Constantin Noica,
dedicându- i, dup propria sa m rturisire, ani grei pentru a l muri misterul. Dar
Noica nu era un reprezentant al intelectului, el nu s-a descurcat nici în via , nici în
politic . A r mas un mare admirator al lui Goethe, dar a sfâr it prin a proiecta un
Anti-Goethe i a scrie o carte intitulat Desp irea de Goethe.
a cum s-a
desp it i de Nae Ionescu, intelectualistul mai pu in ra ional i speculativ c ruia
nu-i pl ceau sistemele filosofice. Oricum, chiar prin acceptarea ira ionalului, Nae
Ionescu a r mas cu calificativul de „logician”. Un logician deosebit îns , cu orizont
filosofic extins, cu numeroase influen e benefice asupra continuatorilor s i. A
intervenit aici, fire te, i destinul, întrucât el s-a stins înainte de a împlini cinci
decenii. Poate c ar fi avut înc multe de spus i de f cut. „Ajuns în partea din
urm a vie ii – zicea Vasile B ncil – se gândea la datoria de a- i consemna în chip
definitiv ideile. Ceea ce pân atunci nu-i ap rea ca justificat, acum în fa a
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inevitabilului, putea fi luat în considera ie. Întocmise planul c ilor lui, începuse
tratatul de logic .”
Dac este îns adev rat c moartea lui n-a fost întâmpl toare, dac se ine
seama i de nereu itele lui i chiar de persecu iile la care a fost supus, atunci se
poate spune i despre el c , în ciuda intelectului excep ional, avea caren e de
ra iune. Cum spuneau i scolasticii: intellectus sine officio rationis.

