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Noica: ku logosowi 
lub jak stało się możliwe coś nowego

Można powiedzieć za Cioranem, bez popadania w pesymizm, że 
historia filozofii sprowadza się do poszukiwania nowych wyra
zów: „Wszystkie odkrycia, jakich dokonuje umysł, to tylko coraz 
to nowe określenia; na nowo nazywa żywioły lub szuka w swym 
słowniku mniej używanych określeń na wciąż te same, niezmien
ne udręki"1. Nawet jeśli poszukiwanie to jest skazane na porażkę, 
to w gruncie rzeczy nie jest wyjaławiające. Nie tylko dlatego, że 
w tych językowych przygodach wychodzi na jaw upodobanie 
do wytrwałości i skłonność do niuansowania, lecz także dlate
go, że te na pozór czcze językowe zabawy („językowe” przeciw
stawia się u Ciorana „egzystencjalnemu”, „istotnemu”, „żywemu” 
„niebezpiecznemu”, „rzeczywistemu") nie zawsze pozbawione są 
głębokich związków z poważniejszymi problemami, które byt 
ludzki napotyka podczas swego krótkotrwałego i bolesnego po
bytu na tym świecie. W każdym razie takie właśnie pojednawcze 
stanowisko zamierzam tu przyjąć, by poddać analizie rumuńskie 
słowo intru, któremu Noica nadał szlachectwo, czyniąc z niego 
zwornik całego swojego ontologicznego systemu. System ten po
zwolił mu przekroczyć zarówno jałową i szkodliwą fascynację 
niezmiennym Bytem, jak i bolesną trwogę zrodzoną z oglądania 
spektaklu ukazującego nieprzerwany ruch stawania się. 

1 Zob. E. C i o r a n, Zarys rozkładu, przet. M. Kowalska, Warszawa 2015, 
s. 29-30. 
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Odkrycie? Wynalazek? Inwencja? Zwykłe wydobycie na jaw 
czy wyjaśnienie od wewnątrz? Przemieszczenie, nadanie kształ
tu, otwarcie perspektywy? Objawienie, stworzenie? Quid novi? 
Czy przyimek intru, o którego podwójnej wartości semantycznej 
(wewnętrzność i ruch, jednocześnie „w" i „ku”) Noica szeroko 
się rozwodził, jest „nowością” jak utrzymywał sam filozof? 2 Jak 
wiadomo, Noica poświęcił swą piątą książkę antycznemu i staro
żytnemu problemowi „nowości” (Schifà pentru istoria lui Cum 
e eu putintà ceva nou, Szkic do historii tego, jak jest możliwe 
coś nowego, 1940), a cały pierwszy okres jego twórczości, który 
można nazwać kantowskim, przedheglowskim, jest zdominowa
ny przez to zagadnienie3. Dziesięć lat później stanie się ono dla 
Noiki punktem wyjścia dla problematyki poruszonej w rozprawie 
ïncercare asupra filosofiei tradicionale [Szkic dotyczący filozo
fii tradycyjnej], która stanie się pierwszą częścią jego wielkiego 
dzieła Devenirea intrufiln^a [Stawania się ku bytowi, 1980]. Noica 
podejmuje w niej dawne pytanie o „to, co nowe” o rolę „syntezy” 
w systemie Kantowskim (niedaleko stąd do Hegla)4. Według Noiki 
słowo intru to heurystyczne narzędzie pozwalające odpowiedzieć 
na pytanie o to, co nowe, a jednocześnie - paradygmat tej odpo
wiedzi. 

2 „Jak się zdaje, ukazuje się tu coś nowego, co różnicuje byt i wyrywa go 
z posad, zamiast pozostawić go jednorodnym i spokojnym, tak, jak jawi się z ze
wnątrz”. Zob. C. N o i c a, Sentimentul románese alfiinfei, Bucureçti 1996, s. 5. 

1 Zob. L. Pamfil, Noica necunoscut. De la uitarea fiinfei la reamintirea ei, 
Cluj-Napoca 2007, s. 265-266. 

4 Zob. C. N o i c a, Devenirea intrufiinfà, Bucureçti 1998, s. 66. 
’’ Zob. E. C i o r a n, op. cit., s. 30. 

To, co jest według Noiki bez wątpienia nowe w intru, to jego 
natura. Nikt wcześniej nie nadał takiego znaczenia żadnemu przy- 
imkowi. W cytowanym wyżej tekście Cioran dobiera się przede 
wszystkim do kwalifikującej gorliwości i „wyższości" przymiotnika: 
„Zawsze cierpieliśmy, tyle że to cierpienie było albo wzniosłe, albo 
słuszne, albo absurdalne, zależnie od punktu widzenia przyjęte
go w danym momencie w historii filozofii”5. George Steiner, któ
ry w Gramatykach tworzenia pochyla się także nad problemem 
nowości, przypomina, że od początków filozofii „niektóre z istot
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nych terminów filozoficznych i puszczonych przez nie w ruch 
wątków argumentacyjnych wiązane są z konkretnymi myś
licielami i mędrcami’’6. Dwa podane przez Steinera przykłady to 
rzeczowniki: arche (Anaksymander) i kosmos (Pitagoras, Hezjod, 
Parmenides); można by ich wymienić więcej. O przysłówku - ani 
słowa. Ugruntować filozofię na terminie, który nie określa bytu 
i nie zadowolić się przywołaniem go pod postacią jakiegoś mniej 
czy bardziej fantasmagorycznego awatara - takiego jak Absolut7 
(Bóg, Idea Logos, Droga, Tao8, jeden z czterech żywiołów itd. ) - 
to rzecz niezwykła. Nie najmniejszą zaletą întru jest podkreślenie 
impasu, w którym tkwią rzeczowniki i inne zakrzepłe byty se
mantyczne po to, by na plan pierwszy wysunąć stosunek (relację), 
ruch, czy nawet metodę. Choć întru służy opisaniu bytu i relacji, 
jakie łączą rzeczy z bytem, nie utożsamia się z tym, co chce uczy
nić zrozumiałym. Włączając się w swój przedmiot i rozpływając 
w swym własnym językowym wydrążeniu, întru usuwa się na 
rzecz swego przedmiotu. Nie rezygnuje jednak ze swego podmio
tu, co pozwala na to, by przekroczyć zgubną opozycję podmioto
wości i przedmiotowości, a jednocześnie ani nie zagubić się w ja
kościowo banalnej redukcji do intersubiektywności, ani też nie 
pogrążyć się w mglistych labiryntach tradycyjnej metafizyki. „Bez 
ostatniej z rzeczy, które są, bytu nie ma” „wszystko jest jednym”9. 
Najważniejszą rzeczą jest zrozumieć stosunek, relację, tę relację,  

6 Zob. G. S t e i n e r, Gramatyki tworzenia, tłum. J. Ł o z i ń s k i, Poznań 2004, 
s. 253. 

7 Zob. list Schopenhauera do Fraustaedta z 21 VIII 1852 r. dotyczący „rzeczy 
samej w sobie": „Chcieliście nałożyć jej maskę, nadać jej nowy tytuł: ale skoro 
ukradliście ją z garderoby Kanta, muszę zaprotestować. Zostawcie jej tę samą 
nazwę, co wasi towarzysze, którzy pojmują filozofię tak jak wy; nazwijcie ją, na 
przykład tym, co ponadzmystowe, boskością, nieskończonością, pierwsza zasadą, 
czy jeszcze lepiej, za Heglem: Ideą! Ideą! Dalejże! Wszak dobrze wiemy, co się 
kryje za słowami: to Monsieur Absolut. Kiedy go zatrzymujesz i pytasz: «skąd 
przybywasz, zuchu? », on odpowiada: «co za impertynenckie pytanie! do licha, 
jestem Pan Absolut, nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć, to logiczna kon
sekwencja imienia, które noszę»” zob. A. Schopenhauer, Pensées et frag
ments, przel. J. Bourdeau, Paris 1929, s. 32-33. 

" Zob. C. N o i c a. Sentimental románese alfiinfei, Bucureçti 1996, s. 167.
9 Zob. idem, Devenirea întrufiinfâ, s. 197.
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którą tak beztrosko skrywa posiłkowe słowo „być”. W Ewangelii 
według świętego Jana (J 1, 1C) czytamy: „Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga (en pros ton theon; we francuskiej wersji do
słownie: „zwrócone ku Bogu” - przyp. tłum.) i Bogiem było Sło
wo". Przyimek pros (w Wulgacie apud) znika w trzecim wersecie, 
pochłonięty przez relację tożsamości między słowem a bogiem; 
to, co jest, byłoby więc zawsze „przyimkowane" i odwrotnie: byt 
powinien być pojęty pod postacią ukrytego przyimka.

Intru nie jest przy tym wyłącznie przyimkiem. Jeśli wyraża „by
cie” w jego totalności, powinien obejmować wszystkie inne przy- 
imki. Noica kilkakrotnie podejmuje ten wątek: spośród wszystkich 
przyimków języka rumuńskiego tylko intru nie ma charakteru 
przestrzennego czy też wskazuje na inną relację, bardziej elastycz
ną, która może obejmować, jako poszczególne momenty, wszyst
kie relacje przyimkowe10. Zadziwiające w tym przyimku jest to, że 
wyraża on przestrzenność, która nie jest zamknięciem (fixation) 
i że dzięki temu może on wchłaniać w siebie, niczym w matrycę, 
wszystkie inne przyimki z ich przestrzennością. W intru zawiera 
się nie tylko „w” lecz także w równym stopniu: „wychodząc od” „o” 
„ku”, „pod” i „nad” „z” i „bez” „obok”, „wokół” i „przez”, „poprzez” 
To, co inne języki zmuszone są wyrażać pośrednio za pomocą 
przysłówkowości, tu wyrażone zostaje bezpośrednio, przyimkiem, 
który bierze na siebie wszystkie zamknięcia innych przyimków, 
by poprowadzić je ku otwarciu. Intru jest także paradygmatem 
zamknięcia, które się otwiera. Ontologiczne partykuły, którymi 
są przyimki, zbiegają się ku operatorowi ontologicznemu, którym 
jest intru11. „Operator logiczny”, „paradygmat”: intru wyzbywa się 
skromności właściwej kondycji przyimkowej; nie mogłoby zresz
tą być inaczej, lecz fakt ten każę nam przemyśleć na nowo nie 
tylko przyimkowość, lecz także całą przekazywaną przez nią rela
cję syntaktyczną i ontologiczną. Trzeba zatem zadać następujące 
i niezwykłe pytanie: czy to przyimek nie może się obyć bez swego 
dopełnienia, czy raczej dopełnienie nie może się obyć bez przyim
ka? Jak się zdaje, drogi gramatyka i metafizyka rozchodzą się tutaj: 

111 Zob. idem, Sentimentul románese alfiintei, s. 168.
11 Zob. idem, Devenirea intrufiinfá, s. 220-221.
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„przyimek nie może w zdaniu występować bez dopełnienia”12 - 
powiada ten pierwszy; być to być ku (intru)13 - twierdzi ten drugi 
nie bez pewnej aforystycznej ambicji. Jeśli gramatyka odzwiercie
dla ontologię, to jest to odbicie odwrócone, jak w lustrze.

12 Zob. D. Denis, A. Sancier-Château, Grammaire du français, Paris 
1994, s. 441.

13 Zob. C. N o i c a, Devenirea întru fiinÇà, s. 232.
11 Znów warto odwołać się do Zarysu rozkładu (E. C i o r a n, op. cit., s. 43): 

„Myślimy najpierw po to, by uciec od rzeczy; później zaś, gdy posuniemy się 
za daleko - by pogrążać się w żalu, że podjęliśmy tę ucieczkę... W ten sposób 
pojęcia przesuwają się jedno za drugim jak udawane westchnienia, wykrzykniki 
zastępują refleksje, płaczliwa tonacja zaciera chłodną godność logiki”.

Czym więc jest intru? Noica przedstawia chętnie ten przyimek 
jako rzadką perłę, skarb rumuńszczyzny, którego bogactwo jedy
nie podkreśla, występując w roli zwykłego hermeneuty, zaintere
sowanego lingwistyką. Przekształca go jednak w pewien rodzaj 
pojęcia, wyraz znaczącego połączenia, mającego całościowy po
tencjał strukturalny, a cechujący się taką złożonością i heteroge- 
nicznością obszarów zastosowania, którą można z powodzeniem 
porównać do kłącza Deleuzea i Guattariego. Intru jako przyimek 
bez rekcji („być ku”) może być wykorzystywany także poza kon
tekstem filozoficznym, a mianowicie w poezji, i to w dwóch zna
czeniach. W znaczeniu węższym, w nawiązaniu do idei Yves’a 
Bonnefoy, zgodnie z którą w poezji słowa mają charakter nazw 
własnych, a nawet imion; jako nieprzekładalne spajają znaczące, 
znaczone i pozajęzykowy desygnat. Absolut znów jest niedaleko, 
ale należy traktować go z ostrożnością, gdyż nie chodzi już o to, by 
pojawiał się na zasadzie deus ex machina, lecz przeciwnie: o to, 
by go przywoływać, kierować do niego wezwanie, zapytywać, nie 
nadając mu jednak nazwy. Noica czerpie z czystego dynamizmu 
przyimka, ale nie niszczy go skierowaniem do jakiegoś konkretne
go punktu dojścia (jesteśmy na granicy czystego wykrzyknika)14.

W szerszym znaczeniu poetyckim można uznać wyrażenie 
„być ku" za „fragment” jeśli uznamy, że w poezji „fragment” jest 
w mniejszym stopniu zamknięciem się w sobie i we własnym zna
czeniu, a bardziej punktem wyjścia ku różnorodnym znaczeniom, 
sugestiom i wieloznacznościom, płodnym i stymulującym. Przyj
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mijmy przez moment ten punkt widzenia i wyobraźmy sobie, że 
Noica jest presokratykiem, po którym pozostał ten tylko frag
ment: „stawanie się ku bytowi” (devenirea întru fiinta) czy nawet 
tylko jedno słowo: întru (Diogenes Laertios stwierdziłby krótko: 
dla Noiki wszystko jest întru). Z tego powodu, że przyimek wy
maga podmiotu i dopełnienia, może być uznany za całe zdanie 
skoncentrowane w jednym słowie, przy czym niepotrzebne słowo 
„być” pozostawałoby domyślne (na przykład dla nas, frankofonów, 
którzy nie możemy się bez niego obyć). Fikcyjny Diogenes Laer
tios zatem nie popełniłby błędu, zadowalając się przekazaniem - 
w ślad za znakomitym filozofem, którego by przedstawiał - sa
mego przyimka, w postaci pozbawionej dopełnienia, ponieważ 
przyimek ten pozwala skrupulatnemu filologowi zrekonstruować 
jakąś zachowaną w urywkach myśl. Być może nawet to samo întru 
byłoby bardziej pobudzające niż eseje Noiki; kto wie, czy Heraklit 
nie interesowałby nas (trochę) mniej, gdybyśmy mieli dostęp do 
jego wielkiego dzieła, a nie tylko do fragmentów?

Ta ostatnia idea, sprawiająca, przyznajmy to, wrażenie żartu, 
jeśli nie prowokacji, ta fantazja, w której przedstawiamy czytel
nikowi Noikę jako presokratyka, pozwoli nam jednak wyciągnąć 
wniosek dotyczący niezwykłego nowatorstwa, jakim cechuje się 
sposób wykorzystania przez Noikę słówka întru oraz samej kon
cepcji filozoficznej nowości, od której zacząłem mój wywód.

Powiedzieć, że Noica jest presokratykiem to określić pewien 
stosunek do języka jako nowo narodzonego, świeżego, źródło
wego, w oczekiwaniu, że zbada się jego głębię. Być może Noica, 
w porównaniu do Heideggera czy Merleau-Ponty’ego, miał szansę 
pisać w języku mniej obciążonym filozoficzną tradycją15. Osta
tecznie można powiedzieć, że pojawienie się na świecie języka 
rumuńskiego oraz kogoś, kto potrafił objawić jego bogactwo, oka
zało się szansą dla ludzkości. Dodać można, że ten stosunek do 
języka „źródłowego” zależy w mniejszym stopniu od tradycji języ- 
kowo-filozoficznej tego bądź innego narodu, a w większej mierze 
od samego przeznaczenia Zachodu. George Steiner dopatruje się 

15 Ta filozoficzna szansa była także wyborem politycznym, niepozbawionym 
znamion heroizmu w epoce komunistycznej.



Noica: ku logosowi lub jak stało się możliwe coś nowego 105

tu konsekwencji rozwoju matematyki i nauk ścisłych, skutkującej 
„wycofaniem się słowa” Warto przytoczyć dłuższy fragment: od 
czasów rewolucji przemysłowej

to nie tylko przyroda przemawiała matematycznie - by nawiązać do 
słynnej maksymy Galileusza - w równym stopniu dotyczyło to także 
nauk, techniki, analiz ekonomicznych, a ostatecznie i logiki, stąd też 
ścisłe splecenie Sprachkritik i nauk ścisłych oraz matematyki w Kole 
Wiedeńskim, a przede wszystkim u Poppera, Wittgensteina i Carna- 
pa. Wydawało się, że z fatalistyczną niemal nieuchronnością dyskurs 
filozoficzno-metafizyczny musi się wycofać w sferę tego, co meta
foryczne, literackie. Powracał - chociaż nierzadko skonfundowany 
i stropiony - do swych początków w doktrynalnej poezji, do wierszo
wanych abstrakcyjnych narracji u presokratyków. Nietrudno dojrzeć, 
że Traktat Wittgensteina, Bycie i czas Heideggera i Byt i nicość Sar
tre’a są bliżej Empedoklesa i Parmenidesa (co uderza w wypadku afo
rystycznych talentów Wittgensteina) niż Descartesa czy Leibniza16.

16 Zob. G. S t e i n e r, op. cit., s. 246.
17 Ibidem, s. 104-105. Steiner powołuje się na Aleksandre’a Kojève’a.
18 Zob. E. C i o r a n, Ćwiczenia z zachwytu. Eseje i portrety, przeł. J.M.Kło-

c z o w s k i, Warszawa 1998, s. 53.

Choć Noica nie cofa się przed liczbową schematyzacją swych idei 
(zwłaszcza w Tratat de ontologie), to jednak i on sprawia wraże
nie presokratyka, który czytał Kanta i Hegla. A jeśli Heglowski 
gmach i jego imperatyw domknięcia nie są bez związku z dwu
dziestowiecznymi totalitaryzmami17, to Noica, nie poddając się 
nakazom epoki, troszczył się o otwarcie tego gmachu na świeże, 
ontologiczne prawdy początku, w większym stopniu ahistoryczne 
niż prehistoryczne.

W końcu stwierdzić, że întru to nowy fragment Heraklita, zna
czy znowu odwołać się do zdania Ciorana, który piszę: „Być zro
zumianym to prawdziwe nieszczęście dla pisarza”18 *. Dotykamy tu 
samego sedna problematyki tego, co nowe, która, jak sądzimy, jest 
problematyką tego, co niepojęte. W przypadku filozofa próbują
cego posunąć filozofię naprzód, mniej chodzi o „poszukiwanie no
wego” a raczej o odnalezienie w języku tego, co w nim niepojęte, 
żywe, anonimowe. Filozofia aforyzmu jest skazana na powtarzanie 
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tych samych prawd zamkniętych, okrągłych, zrozumiałych, czyli: 
już zrozumianych. Filozofia fragmentu, która, przeciwnie, czerpie 
swą moc z niedokończenia, postawi zawsze na stymulację tym, 
co niedokończone. Jako wyraz, który gramatycznie nie wystarcza 
sobie, przyimek przedstawia sobą takie niedokończenie, szczegól
nie uwodzicielskie. Choćby nawet czytelnik przytłoczony dziełem 
Noiki sądził, że można je uznać za banał, który poznał na wy
lot, dzieło to wciąż wchodziłoby w nowe relacje, proponowałoby 
nowe sposoby wykorzystania19. Interpretacja, której Noica poddał 
słowo intru, nie wyklucza innych interpretacji, wręcz przeciwnie. 
Nie mówimy tu o postępie w rozwiązywaniu wiecznych proble
mów; podkreślamy rolę zapomnienia, rolę śmierci konieczną do 
tego, by zrodzić się mogło to, co lubimy określać jako nowość. 
Tak jak życie, język dąży w stronę śmierci i przez wieczny powrót 
„szamotaniny stawania się"20 także język znajduje się w kondycji 
bycia ku, a jego ucieczka wprzód, nękana naszą skłonnością do 
zapomnienia, to obiecujące źródło innowacji - językowych, rzecz 
jasna. Czy dobrym objaśnieniem tego, czym jest intru, nie mógł
by być ostatni wers Podróży Baudelairea: „Byle znaleźć w Niezna
nym coś, co będzie nowe!"21.

” Warto byłoby zarysować paralelę miedzy Ontologią i narodzinami bytu 
takimi, jak opisał je Noica, a twórczością literacką i artystyczną. Odwołuje się to 
do mojego szkicu: Genèse et ontologie. Lecture noicienne d’un fragment de Cio- 
ran, [w:] Cahiers Emil Cioran. Approches critiques X, red. E. Van Itterbeek, 
Sibiu 2009.

211 Zob. E. C i o r a n, Zarys rozkładu, s. 225.
21 Zob. C. Baudelaire, Podróż, przeł. M. Leśniewska, [w:] Kwiaty zła, 

wyb. M. Leśniewska, J. Brzozowski, Kraków 1994, s. 344.

Przełożył Andrzej Zawadzki

Streszczenie

Constantin Noica znalazł w nieprzetłumaczalnym przyimku intru zwornik całe
go swojego systemu ontologicznego. Namysł nad znaczeniem tego słowa w jego 
myśli pozwala rzucić światło na problematykę „nowego" w historii idei, innymi 
słowy - na to, jak filozofia, łącząc się z poezją, oferuje nowy sposób podejścia 
do języka.
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