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Constantin Noica: rumuńska opowieść

Filozofia Constantina Noiki (1909-1987) jest wciąż słabo znana 
w Polsce. Wydano u nas dotychczas jedną jego książkę - Sześć 
chorób ducha współczesnego, a obraz filozofa i jego myśli jest 
kształtowany głównie na podstawie Dziennika z Paltinięu autor
stwa Gabriela Liiceanu (dziś emerytowanego profesora filozofii 
na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz założyciela i dyrektora Hu
manitas - jednego z najważniejszych w Rumunii wydawnictw). 
Obie książki przetłumaczył Ireneusz Kania, najlepszy u nas znaw
ca filozofii Noiki i jej propagator w Polsce. 

Noica urodził się we wsi Vitäne$ti w województwie Sibiu. Za
równo jego ojciec, Grigore Noica, ziemianin, jak i matka, deme
nta z domu Cassasovici, pochodzili z miasta Alexandria; pradzia
dek ojca był jednym z założycieli miasta, dziadek matki - jego 
burmistrzem. W Bukareszcie Noica ukończył gimnazjum i reno
mowane liceum imienia Spiru Hareta, gdzie jego nauczycielem 
matematyki był znany poeta łon Barbu. W latach 1928-1931 stu
diował na Wydziale Filozofii i Literatury (Facultatea de Litere §i 
Filosofie) na uniwersytecie w Bukareszcie. Studia kontynuował 
we Francji (1938-1939) i w Niemczech (1939-1940), w 1940 roku 
w Bukareszcie obronił doktorat. W latach 1940-1943 pracował 
Instytucie Rumuńsko-Niemieckim w Berlinie. Uczęszczał w tym 
czasie na wykłady Heideggera, o których wspomina w swym Jur- 
nalfilozofie. Przed wojną współredagował, między innymi z Mir- 
ceą Eliadem i Mirceą Vulcänescu, czasopisma „Convorbiri litera- 
re” oraz bardzo ważny dla jego pokolenia „Criterion” (był także 
członkiem Asociada de arte, litere $i filosofie Criterion). 
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Noica był dwukrotnie żonaty; w latach 1933-1955 z Angielką 
Wendy Muston, z którą rozwiódł się, by mogła opuścić Rumunię 
z dwójką dzieci: Razvanem i Alexandrem. Razvan został prawo
sławnym mnichem i powrócił w latach dziewięćdziesiątych do 
Rumunii (o jego intelektualnej relacji z ojcem piszę w tym tomie 
Valentin Cioveie). Następnie, do końca życia, Constantin Noica 
związany był z Marianą Nicolaide. 

Powojenne losy Noiki są charakterystyczne dla wielu rumuń
skich, a także środkowoeuropejskich intelektualistów jego poko
lenia, którzy nie wyemigrowali po 1945 roku z krajów, którym 
narzucono ustrój komunistyczny.

Po wojnie Noica spędził kilka lat w miejscowości Chiriacu, 
gdzie znajdował się odziedziczony przez niego po ojcu pięć- 
dziesięciohektarowy majątek. W latach 1949-1950 przebywał 
w areszcie domowym w Cämpulung Muscel. W 1958 roku, wraz 
z wieloma innymi intelektualistami, został aresztowany - oficjalnie 
za słuchanie zagranicznych stacji radiowych, rozpowszechnianie 
w rękopisach książek zarówno własnych, jak i tych otrzymanych od 
Eliadego i Ciorana, oraz za nakłanianie do obalenia komunistycz
nej władzy. Skazano go na dwadzieścia pięć lat robót przymuso
wych, dziesięć lat utraty praw cywilnych oraz konfiskatę majątku. 
Z więzienia wyszedł w 1964 roku i, mimo możliwości wyjazdu, 
pozostał w Rumunii. Od 1966 roku pracował w Centrul de Logica 
(Centrum Logiki) Akademii Rumuńskiej, a od przejścia na emery
turę w 1975 roku przebywał w Paltinię, niewielkiej wiosce niedale
ko Sibiu. Zgromadził tam wokół siebie młodych intelektualistów, 
którzy po obaleniu komunizmu stali się postaciami ważnymi w ru
muńskiej kulturze. Należeli do nich między innymi Adrei Pleęu, 
Sorin Vieru i Gabriel Liiceanu. Niektórzy z nich po opuszczeniu 
kraju zrobili międzynarodowe kariery, jak na przykład znakomity 
i znany także w Polsce historyk sztuki Victor Stoichi(ä'.

1 Po polsku ukazała się jedna książka A. Pleęu: O aniołach, przeł. T. Klim
kowski, Kraków 2010; oraz dwie książki V. Stoichity: Krótka historia cienia, 
przei. P. Nowakowski, Kraków 2001; Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo 
u progu epoki nowoczesnej, przei. К. T h i e 1 - J a ń c z u k, Gdańsk 2011.
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Za swój książkowy debiut, czyli Mathesis sau bucuriile sim- 
ple (1934) Noica dostał nagrodę dla młodych pisarzy (Scriitori- 
lor Tineri), za Concepte deschise in istoria filozofiei la Descartes, 
Leibniz si Kant (1936) otrzymał Premiul Academiei Romanę, zaś 
po wojnie nagrodę przyznawaną przez Asocia(ia Scriitorilor din 
Bucureęti (1976) i specjalną nagrodę za całość działalności pu
blicystycznej od Uniunea Scriitorilor din Romania w 1979 roku. 
Miał otrzymać także nagrodę Herdera, ale zmarł przed jej przy
znaniem, zaś wyróżnienie przypadło badaczce literatury i kompa- 
ratystce Zoe Dumitrescu-Buęulenga.

Noica do dziś budzi skrajne emocje, ma gorących admiratorów 
(są to głównie jego uczniowie) i równie żarliwych krytyków, prze
ciwstawiających się swoistemu „kultowi” filozofa i traktowaniu go 
jako postaci bez skazy. Do tych ostatnich zalicza się znany rumuń
ski komparatysta i historyk idei Adrian Marino. W pochodzącym 
z 1992 roku tekście Cazul Constantin Noica autor, w wyważonym 
tonie i deklarując raczej chęć zrozumienia niż dawania pośpiesz
nych ocen, dokonuje krytyki postawy Noiki w czasach komuni
stycznych, analizując ją głównie z perspektywy światopoglądowej. 
Określając samego siebie jako zwolennika orientacji demokratycz
nej, liberalnej i oświeceniowej, Marino zarzuca Noice jako filozo
fowi niebezpieczne zbliżanie się do irracjonalizmu, mistycyzmu, 
lekceważenie problematyki historycznej, politycznej i etycznej. 
Poglądy Noiki ukształtowane w latach trzydziestych w kręgach 
nacjonalistycznych, prawicowych i antyeuropejskich, nieznajo
mość demokracji typu zachodniego i niechęć do niej wbrew po
zorom dobrze pasowały do narodowo-komunistycznej ideologii 
doby Ceauęescu. Mogły być nawet przez nią wykorzystane pro
pagandowo, zaś podbudowane przez heglizm filozofa i własne 
tragiczne doświadczenia przekonanie o nieodwołalności reżimu 
komunistycznego zaowocowały biernością, wręcz uległością wo
bec niego, i wysoce dwuznaczną postawą etyczną. Marino uznaje 
Noikę za typowy dla epoki przykład kolaboracji kulturalnej i, nie 
negując wyjątkowości jego programu, jak też jego wielkich zasług 
dla tworzenia i ocalenia kultury wysokiej w dobie komunistyczne
go barbarzyństwa, uznaje jednak, że myśl filozofa nie może służyć 
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jako punkt odniesienia dla nowej, tworzonej w demokratycznych 
warunkach, kultury rumuńskiej2.

2 Zob. A. Marino, Politica fi culturd. Pentru o noua culturd romana, laęi 
1996, s. 78-103. Warto porównać stanowisko Marina z opiniami Marty Petreu na 
temat postawy Noiki zawartymi w jej opublikowanym w tym tomie eseju. O in
nych krytykach Noiki z początku lat dziewięćdziesiątych piszę G. Andreescu 
w książce: Carturari, oposanfi fi documente. Manipularea Arhivei Securitami, 
laęi 2013. Autor omawia kontakty filozofa z służbą bezpieczeństwa, próby wy
korzystania jego i jego poglądów do celów politycznych, zob. http://suplimentul
decultura.ro/8076/gabriel-andreescu-carturari-opozanti-si-documente-mani 
pularea-arhivei-securitatii/ - 5 VI 2018. Krytycznie do zarzutów Marino oraz 
jego postawy za czasów dyktatury politycznej odniósł się Gabriel Liiceanu w szki
cu Mufcand silueta unui mort (2004), przedruk w: G. Liiceanu, Apel catre 
lichele, Bucureęti 2012, s. 160-165. Inne zarzuty pod adresem Noiki Liiceanu od
rzuca w tekście Noica - „guru al ceaufismului", ibidem, s. 147-159. W 2009 roku 
ukazał się tom Constantin Noica in arhiva Securitami, w którym zgromadzono 
dokumenty komunistycznej służby bezpieczeństwa dotyczące filozofa. Tekstem 
Noiki, często cytowanym przez jego krytyków jako wręcz histeryczny dowód 
antyokcydentalizmu filozofa, jest Scrisoarea adresata unui intelectual din Occi- 
dent [List do intelektualisty z Zachodu] rozpoczynający książkę Noiki Modelul 
cultural European.

1 Zob. S. V. Cristea, Constantin Noica. Repere bibliografice, Bucureęti 
2009. Ze wstępu do tej książki zaczerpnąłem nie tylko informacje bibliograficz
ne, ale też biograficzne dotyczące Noiki.

Bibliografia dzieł Noiki, jak również dzieł jemu poświęco
nych, opracowana przez Stana V. Cristeę i obejmująca okres do 
2008 roku, rejestruje 4054 pozycje, w tym 1507 różnych tekstów 
samego filozofa: książki, artykuły, komentarze do innych dzieł, 
przekłady, publicystykę3. Przyszły filozof debiutował jeszcze 
w liceum prozą filozoficzną Opoveste, wydaną w piśmie liceum Spi- 
ru Hareta „Vlastarul” w 1927 roku, następnie opublikował wiersz 
lnviere w czasopiśmie „Viata literara" w 1928 roku. Na początku 
lat trzydziestych XX wieku Noica był aktywny jako krytyk - pisał 
wówczas o najważniejszych pisarzach i filozofach okresu.

Pierwszą znaczącą pracą o Noice jest, przetłumaczona także 
na polski, książka Gabriela Liiceanu Jurnal de la Paltinię [Dzien
nik z Paltinięu] opowiadająca o „szkole Noiki”, wydana w Rumunii 
po raz pierwszy (z ingerencjami cenzury) w 1983 roku, a potem 
wielokrotnie wznawiana (w latach 1991, 1996, 2003, 2004, 2005, 

http://suplimentuldecultura.ro/8076/gabriel-andreescu-carturari-opozanti-si-documente-mani
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2008; ostatnie znane mi wznowienie pochodzi z 2014 roku). Pol
ski przekład tej książki autorstwa Ireneusza Kani, który ukazał się 
w 2001 roku, jest jej trzecim z kolei tłumaczeniem na język obcy, 
po wydaniu francuskim z 1999 roku oraz późniejszym o rok wy
daniu angielskim.

Noica nie jest myślicielem całkiem nieznanym poza Rumu
nią, choć daleko mu do sławy Eliadego czy Ciorana. Najwięcej 
tłumaczeń miała, przełożona także na polski przez Ireneusza Ka
nię w 1997 roku, książka $ase maladii ale spiritului contemporan 
[Sześć chorób ducha współczesnego] (1978). Przekład francuski tej 
pracy ukazał się w 1991 roku, włoski w 1993 roku, portugalski 
w 1999 roku, a hiszpański w 2009 roku. Z innych prac Noiki na 
węgierski przełożono stosunkowo mniej istotne książki, Mathesis 
sau bucuriile simple i De caelo. Incercare in jural cunoasterii si 
individului, na włoski - powieść Rugaji-va pentru fratele Alexan
dru. Jedynym przekładem na język obcy najważniejszego dzieła 
Noiki, traktatu Devenirea intru fiinjd, jest tymczasem przekład 
francuski z 2008 roku. Jego autorem jest, goszczący również w ni
niejszym tomie, francuski filozof i rumunista Nicolas Cavailles. 
W 1988 roku w bukareszteńskim wydawnictwie Criterion ukaza
ła się ostatnia książka Noiki De dignitate Europae przełożona na 
niemiecki przez Georga Scherga. Złożyły się na nią eseje publiko
wane przez filozofa w czasopismach w latach 1986-1987. Po ru
muńsku, pod tytułem Modelul cultural European, książka została 
wydana w 1993 roku. Pojedyncze artykuły Noica ogłaszał w wielu 
zagranicznych tomach zbiorowych - niemieckich, francuskich 
i hiszpańskich.

Pierwszą pracą obcojęzyczną o Noice jest książka Katherine 
Sorrels Romanian elite discourse on European culture. Constan
tin Noicas „structura culturii noastre” during and after socialism 
(2005). Wśród bardzo licznych poświęconych Noice prac autorów 
rumuńskich są ujęcia monograficzne - omówienia, próby inter
pretacji całościowej; prace specjalistyczne poświęcone wybranym 
zagadnieniom filozofii Noiki; prace porównawcze, zestawiające 
filozofię Noiki z innymi myślicielami jego generacji z punktu wi
dzenia filozoficznego bądź politycznego; wreszcie częste ostatnio 
ujęcia skupione na politycznych uwarunkowaniach myśli filozofa. 
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Dystansuję się tutaj od tych ostatnich z powodów zarówno mery
torycznych, gdyż uważam, że zdecydowanie bardziej warte omó
wienia są ściśle filozoficzne aspekty myśli Noiki, jak i praktycz
nych - w Polsce jest bowiem dostępna mocno kontrowersyjna 
książka Alexandry Laignel-Lavastine, traktująca o politycznych 
poglądach i uwikłaniach Eliadego, Ciorana i Noiki. Także w ni
niejszym tomie zamieszczone zostały poruszające tę tematykę ar
tykuły Kazimierza Jurczaka i Zdzisława Hryhorowicza4.

4 Dla badaczy rumuńskich interesujących się politycznymi aspektami myśli 
Noiki ważnym punktem odniesienia jest także praca S. Lavrica Noica fi mifcarea 
legionara z 2007 roku.

Większe prace o Noice zaczęły powstawać w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mają one raczej charakter 
prezentacyjny i dotyczą głównie ontologii filozofa. Są to między 
innymi książki Noica. Modelul Ontologie Mihaila Gradinaru (1994) 
czy Introducere in Ontologią lui Constantin Noica łona Hirghiduęa 
(1999). Ta ostatnia praca to precyzyjna, szczegółowa rekonstruk
cja ontologii Noiki. Wartościowe są zwłaszcza końcowe zestawie
nia jej z modelem ontologicznym Arystotelesa, z modelem śre
dniowiecznym, Heglowskim i Heideggerowskim. Andrei-Dragoę 
Giulea w książce Fiinta fiproces in Ontologią lui Noica (2005) bada 
pojęcie procesu u Noiki i zestawia je z procesualizmem Peircea, 
Jamesa, Nietzschego i Whiteheada. Nurt badań nad filozofią Noi
ki skupiony na jego ontologii reprezentują też uczniowie uczniów 
filozofa: Sorin Lavric, autor książki Ontologie lui Noica. O exegeza 
(2005), oraz goszcząca na łamach niniejszej książki Laura Pamfil, 
autorka pracy Noica neconoscut. De la uitarea fiinfei la reamin- 
tirea ei (2007). Z książki tej skorzystałem najwięcej podczas prób 
przybliżenia filozofii Noiki w niniejszym wstępie.

Praca znanego w Rumunii filozofa łona Ianoęiego Constan
tin Noica. Intre constructie fi expresie (1998) ma charakter raczej 
chronologicznego omówienia książek Noiki, w którym przenikają 
się porządek myśli i porządek biografii, niż ujęcia monograficz
nego. Lekturę „wewnętrzną” opartą na hermeneutycznym zało
żeniu o rozumieniu myśli Noiki w jej własnych terminach i kate
goriach, jak też kontekście epoki, proponuje Constantin Aslam 
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w książce Constantin Noica. Spre un model neoclasic de gandiré. 
Perspective interprétative asupra scrierilor timpurii (2009). Powo
łując się na hermeneutykę Friedricha Schleiermachera, filozofię 
Noiki w kontekście jego biografii analizuje Adrian Ni(à w pra
cy Noica. O filozofie a individualitàfii (2009). Niejako wbrew sa
memu filozofowi, który uznał, że nie ma biografii, tylko książki, 
badacz, powołując się na triadę Noiki Jednostka - Powszechnik - 
Określniki, zajmuje się koncepcją jednostki u rumuńskiego filozo
fa i jej relacjami z sensami ogólnymi.

Ujęcie poglądów Noiki, skupione na jego filozofii kultury i his
torii (w tym tomie podobne podejście znaleźć można w artyku
łach Ireneusza Kani, Doroty Galusek i Piotra Nowaka) proponuje 
Radu Gabriel Pârvu w książce Paradigme culturale complemen
tare. Noica fi Cioran (2008). Porównuje on filozofie Noiki i Cio- 
rana (w niniejszej książce podobnym, porównawczym tropem 
idzie Sorin Vieru, który jednak, nieco inaczej niż Pârvu, profiluje 
zestawienie obydwu myślicieli) jako charakterystycznych repre
zentantów dwóch opozycyjnych modeli myśli nowoczesnej, pod
kreślając nie tylko pojęciowe, ale też stylistyczne różnice dzielące 
ich sposoby filozofowania. Noica jest apolliński czy też olimpijski 
i raczej „klasyczny” a Cioran - dionizyjski, „romantyczny” w zna
czeniu szeroko pojętego indywidualizmu; ten pierwszy - naiwny, 
ten drugi zaś sentymentalny; Noica wpisuje się w idealizm obiek
tywny, głównie oczywiście heglowski, Cioran bliższy jest bardziej 
subiektywnej myśli Fichtego, jak też Nietzschego; dla Ciorana 
choroba to zasada jednostkowości, z kolei Noica widzi w kultu
rze medicina mundi-, pisarsko Noica bliższy jest ideałowi całości, 
opus, jego gatunkiem jest traktat; z kolei Cioran to, jak wiadomo, 
mistrz fragmentu i aforyzmu.

łon Militaru w książce Constantin Noica fi critica Occidentu- 
lui. Ofilosofie a istoriei la Constantin Noica (2001) podjął się pró
by zrekonstruowania filozofii historii Noiki. Militaru twierdzi, że 
choć filozof bezpośrednio niczego o historii nie napisał, a nawet 
trudno sobie wyobrazić refleksję historyczną w kontekście jego 
myśli, to refleksja ta jest u niego zawarta implicite-, w pismach 
wczesnych wręcz dominuje nad Ontologią w rozważaniach na te
mat braku historii w „wiejskiej” myśli i świadomości rumuńskiej, 
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a następnie można ją odnaleźć w pojęciu stawania się (rum. deve- 
nire), zwłaszcza w pracy Trei introduceri la devenirea intru fiinfii 
[Trzy wprowadzenia do stawania się ku bytowi].

Dorin Popescu, autor pracy Noica. Batalia continua (2013), 
przedstawia zupełnie inny niż opisane wyżej punkt widzenia, 
mianowicie: interesuje się nie rekonstrukcją czy interpretacją idei 
filozofa, lecz wykorzystywanymi przez niego strategiami dyskur- 
sywnymi i narracyjnymi, innymi słowy - zajmuje go Noica jako 
filozof-pisarz. Podobnie jak czyni to Gabriel Liiceanu, Popescu 
traktuje Noikę jako „opowiadacza” filozofii i analizuje stosowane 
przez niego literackie gatunki i chwyty, takie jak esej, szkic, po
wieść, dziennik, alegoria, fabuła. W młodzieńczym Jurnalfilozo
fie Noiki Popescu dopatruje się nawet postmodernistycznych gier 
z czytelnikiem; takie odczytanie, choć z pewnością kontrowersyj
ne, pokazuje, że myśl i pisarstwo Noiki są „podatne” na reinter- 
pretacje w duchu najnowszych trendów filozofii.

Po tym krótkim zreferowaniu znanych mi nowszych i bar
dziej znaczących prac o Noice pozwolę sobie na osobistą uwa
gę. Ponieważ nie jestem ani filozofem, ani rumunistą, czuję się 
dość niekomfortowo w roli autora wstępu do książki poświęconej 
rumuńskiemu filozofowi. Na swe usprawiedliwienie mam tylko 
tyle, że poniższe uwagi - które traktuję jedynie propedeutycznie, 
jak próbę przedstawienia sylwetki nieprzeciętnego według mnie 
myśliciela i kilku istotnych wątków jego filozofii - są wynikiem 
długiego obcowania z Noiką oraz żmudnych ze względu na ję
zykowe ograniczenia prób stopniowego wnikania w jego myślo
wy i duchowy świat. Filozofię Noiki można odczytywać jedynie 
jako zapis idei - do czego filozof, który uznawał ją za swą jedyną 
biografię, niejako sam zachęca - i jest to już spory wysiłek, gdyż 
nie jest to filozofia łatwa. Moje spotkanie z Noiką tak się właśnie 
zaczęło - by następnie przerodzić się w wysiłki zrozumienia czy 
nawet „wczucia się” - choć zdaję sobie sprawę, że to słowo jest 
dziś raczej skompromitowane jako narzędzie poznania i interpre
tacji - w biografię człowieka, podobnie jak jego ojczyzna, niezwy
kle bogatego duchowo, ale też niezwykle ciężko doświadczonego 
przez Los czy, jak kto woli, Historię. To spotkanie trwa do dziś.
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Moje omówienie myśli Noiki - czy może sprawozdanie z włas
nej z nią przygody - ograniczam do bardzo pobieżnego, z ko
nieczności, zarysowania trzech obszarów, które uważam za naj
ciekawsze dla polskiego odbiorcy - recepcji myśli dialektycznej 
przez rumuńskiego filozofa, jego ontologii oraz filozofii kultury.

Między duchem matematycznym 
a duchem epickim

Noica wypowiadał się w różnych gatunkach filozoficznych i lite
rackich - oprócz profesjonalnych traktatów i rozpraw filozo
ficznych jest autorem esejów, tekstów publicystycznych, dwóch 
dzienników filozoficznych, z których pochodzący z 1944 roku 
Jurnalfilozofie odznacza się wyraźnie przemyślaną literacką kom
pozycją, zaś wydany już po śmierci Noiki przez jego uczniów 
Jurnal de idei ma w większej części postać ściśle filozoficznych 
notatek i zapisków. Noica napisał też powieść Rugafi-vä pentru 
fratele Alexandru5 [Módlcie się za brata Aleksandra] (wspomina 
o niej w swym artykule Marta Petreu) oraz kilka wierszy (omawia 
je w niniejszym tomie Emilia Ivancu).

5 Po raz pierwszy wydano ją w 1990 roku w wydawnictwie Humanitas w se
rii Totalitarism fi literatura Estului [Totalitaryzm i literatura Wschodu].

6 Zob. G. Liiceanu, Cearta cu filozofia, Bucureęti 2005, s. 7-8.

„Co do swej formy filozofia Constantina Noiki jest wynikiem 
spotkania stłumionego powołania literackiego z niespełnionym 
przeznaczeniem matematyka” - piszę Gabriel Liiceanu i wyróż
nia w myśli swego mistrza dwie zasady czy też rejestry: naukowy 
i epicki6. Temu drugiemu patronuje Hegel, za patrona tego pierw
szego można zaś uznać Kanta.

Wśród badaczy filozofii Noiki panuje raczej zgoda co do tego, 
że od inspiracji myślą autora Krytyki czystego rozumu i filozofią 
krytyczną przeszedł on do inspiracji myślą autora Fenomenologii 
ducha i filozofią dialektyczną. Rola Kanta widoczna jest w pierw
szych książkach rumuńskiego filozofa i zaznacza się głównie w la
tach trzydziestych i czterdziestych XX wieku.
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W 1940 roku Noica publikuje swą pracę doktorską, zatytuło
waną Schifa pentru istoria lui cum e cu putinfa ceva nou [Szkic 
o tym, jak jest możliwe coś nowego]. Wyjaśniając we wprowa
dzeniu zamysł całej książki, Noica odżegnuje się od tradycyjnej 
historii filozofii uprawianej dla niej samej, jak też od linearnego 
traktowania rozwoju myśli filozoficznej. Zakłada jedność pod
stawowej problematyki filozoficznej, jej ingenium perenne, którą 
jest szukanie przez ducha jedności ze sobą; nie jest to jakaś teore
tyczna konstrukcja, lecz faktyczny stan rzeczy. Filozofia krytycz
na Kanta, z jej pytaniem o warunki możliwości oraz odrzuceniem 
prostej, naturalistycznej postawy, stanowi zatem jądro całej za
chodniej myśli filozoficznej, a także jest punktem wyjścia całego 
myślowego przedsięwzięcia Noiki, który szuka „Kanta poza Kan
tem” i uznaje za uprawnione zadawanie kantowskich pytań takim 
myślicielom jak Tomasz z Akwinu, empiryści czy racjonaliści. 
Rumuński filozof postępuje jednak w inny sposób niż neokanty- 
ści marburscy, od których się dystansuje jako od, w jego mniema
niu, reprezentantów „szkolnego” zastosowania kantyzmu, prowa
dzącego w konsekwencji do wypaczenia samej idei krytycyzmu, 
jak też do dominacji ujęć czysto historycznych i erudycyjnych nad 
głęboko pojętą historycznością jako dziejami samego ducha. Zda
niem Noiki „historia filozofii to ta historia, którą duch przemie
rzył”7.

7 Zob. C. Noica, Schita pentru istoria lui cum e cu putinfa ceva nou, Bu- 
cureęti 1995, s. 18.

Sam Noica jest autorem dwóch rozpraw historyczno-filo- 
zoficznych, poświęconych bezpośrednio Kantowi. Pierwsza 
z nich to studium o rzeczy w samej w sobie i jej interpretacjach 
w pokantowskiej filozofii, opracowane na podstawie rozpra
wy licencjackiej i opublikowane w wydanej w 1936 roku książce 
Concepte deschise In istoria filozofiei la Descartes, Leibniz si Kant 
[Pojęcia otwarte w filozofii Kartezjusza, Leibniza i Kanta]. Druga, 
wydana w 1943 roku, znacznie ważniejsza praca Noiki o filozofii 
Kanta nosi tytuł Doua introduceri fi o trecere spre idealism [Dwa 
wprowadzenia i przejście ku idealizmowi] i jest rozbudowanym 
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komentarzem do jego własnego tłumaczenia pierwszego Wpro
wadzenia do Krytyki czystego rozumu.

Rumuński filozof nie ograniczał się tylko do interpretacji po
glądów Kanta, lecz także rozwijał je i wykorzystywał we włas
nych koncepcjach, co można zauważyć już w opublikowanej 
w 1934 roku książce Mathesis sau bucuriile simple [Mathesis albo 
proste radości]. Noica wykorzystuje w niej myśl Kanta do scharak
teryzowania i dość wyraźnego zwaloryzowania dwóch przeciw
stawnych tendencji w nowoczesnej kulturze. Pierwsza z nich to 
kultura typu matematycznego, oparta na formie, porządkowaniu, 
nawet schematyzowaniu, druga zaś to kultura historyczna. Noica 
opowiada się zdecydowanie po stronie tej pierwszej, lekceważąc 
znaczenie historii dla człowieka: historia „nie reprezentuje nikogo 
ani nic. Jest fabułą, która mogłaby zostać wynaleziona lub nie"8. 
Tymczasem człowiek to jedyny byt, który może trwać (rum. stea')-, 
wszystko płynie, zaś człowiek płynąć nie musi9. Patronem „naszej" 
kultury matematycznej jest właśnie Kant:

* Zob. idem, Mathesis sau bucuriile simple, Bucureęti 1992, s. 44.
9 Ibidem, s. 56.
10 Ibidem, s. 27.

Lecz, cokolwiek można by powiedzieć o moralnym człowieku Kan
ta, nawet jeśli żaden człowiek w historii nie był tak programowy jak 
Kant chciał, jest on jednak reprezentatywny dla naszej kultury, a jego 
życie jest prawdziwym naszym przeznaczeniem. Z pewnym jednakże 
dodatkiem. Człowieka należy sformalizować nie tylko w planie mo
ralnym, zaś rewolucja kantowska musi być uogólniona. Kant, prawo
mocny przedstawiciel kultury typu geometrycznego, Immanuel 
Kant, idealista i formalista, musi być kontynuowany, kontynuowany 
w obszarze życia, aż do nadmiaru10.

W okresie powojennym problematyka kantowska ustępuje 
miejsca innym inspiracjom, ale nie znika całkowicie z horyzontu 
myślowego Noiki. Wyjąwszy szkice o twórczości Mihaia Emine
scu, o których będzie jeszcze mowa, a w których filozof szuka in
spiracji Kantem w twórczości rumuńskiego poety oraz w filozofii 



18 Andrzej Zawadzki

rumuńskiej XIX wieku, skupiając się przede wszystkim na proble
matyce transcendentalizmu, z dorobku królewieckiego filozofa, 
Noikę interesuje w tym czasie najbardziej problematyka kategorii. 
W wydanym w 1969 roku Douazeci fi fapte trepte ale realului 
[Dwadzieścia siedem stopni rzeczywistości] zestawia kategorie 
Platońskie, Arystotelesowskie i Kantowskie, które uważa za pod
stawowe osiągnięcie filozofii i kultury europejskiej określające to, 
co możliwe do pomyślenia. U Platona kategorie obejmują materię 
nieorganiczną, są to: byt, spoczynek/ruch, tożsamość/inność, ma
teria organiczna; u Arystotelesa kategorie dotyczą bytu jednost
kowego, zaliczają się do nich jakość, ilość, relacja, przestrzeń, 
czas, modalność, działanie, pasywność, posiadanie. Kantowskie 
kategorie - jedność, wielość, totalność, istnienie, nieistnienie, 
ograniczenie, substancja, przyczynowość, wspólność, możliwość, 
rzeczywistość, konieczność - mają za swój przedmiot naturę 
świadomą w człowieku.

Problematyka kategorii Kanta powraca także w pierwszej części 
Devenirea intru flinta (1981), zatytułowanej Incercare asuprafilo- 
sofiei traditionale (pierwsza wersja tej pracy powstała już w latach 
pięćdziesiątych). Rozważania Noiki mają dość techniczny cha
rakter i trudno je w tym miejscu streszczać; mówiąc najogólniej, 
dąży on do pokazania „wspólnych korzeni filozofii ducha i filozofii 
bytu”11, a w swej interpretacji Kanta idzie wyraźnie tropem Hei
deggera jako autora książki Kant a problem metafizyki, który, jak 
wiadomo, mocno „ontologizuje” całą problematykę kantowską12.

11 Zob. idem, Devenirea intrufiinfa, Bucuresti 1998, s. 78.
12 Zob. L. Pamfil, Noica neconoscut. De la uitarea fiinfei la reamintirea ei, 

Cluj-Napoca 2007, s. 23-24.

Opowieść o Heglu 
na podstawie książek Noiki

Poświęciłem sporo miejsca kaniowskiemu wątkowi w myśli 
Noiki, gdyż jest on mniej znany i rzadziej omawiany w porówna
niu z wątkiem heglowskim, a co więcej - w niniejszym tomie znaj
dują się dwie prace o inspiracjach Noiki myślą Hegla: autorstwa 
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Marty Petreu i Laury Pamfil. Pokazują one rumuńskiego filozofa 
nie tylko jako interpretatora czy kontynuatora Hegla, ale także 
jako człowieka, który dogłębnie, osobiście przeżył filozofię autora 
Fenomenologii ducha, ba, wręcz rozumiał nie tylko historię, ale 
nawet swe własne życie w duchu heglowskim, i nim też często 
uzasadniał swe niełatwe, często bardzo kontrowersyjne decyzje 
oraz wybory; przedstawiają także skomplikowaną, wręcz drama
tyczną historię powstawania komentarzy Noiki do Fenomenologii 
ducha. Casus Noiki jako interpretatora Hegla to bardzo ważny 
wkład w zrozumienie wschodnioeuropejskiej recepcji pism nie
mieckiego filozofa, która wykroczyła daleko poza ramy dyskusji 
akademickich i wpłynęła mocno na życie zarówno jednostek, jak 
i całych zbiorowości. Tu chcę skupić się tylko na dwóch sprawach: 
na sposobie - czy raczej trybie - w którym Noica interpretował 
Fenomenologię ducha, oraz na znaczeniu myśli dialektycznej dla 
kształtowania się jego własnych koncepcji filozoficznych.

W obecnym kształcie wydana w 1980 roku książka Povesti- 
ri despre om. Dupa o carte a lui Hegel [Opowieści o człowieku 
na podstawie książki Hegla] zawiera dwa komentarze: pierwszy 
z nich, zatytułowany Neobięnuitele întâmplàri ale conętiinfei dupa 
Fenomenologia spiritului [Niezwykle przygody świadomości na 
podstawie Fenomenologii ducha], ukazywał się w czasopiśmie 
„Romania literarà” między grudniem 1969 a majem 1970 roku, zaś 
drugi, noszący tytuł Povestea omului ca tofi oamenii [Opowieść 
człowieka takiego jak wszyscy ludzie] i napisany już w 1962 roku 
nie był wcześniej drukowany13 *. Ten pierwszy kończy się na części 
poświęconej rozumowi, ten drugi obejmuje całość dzieła Hegla. 
Pomimo tych różnic książkę można uznać za spójny utwór przede 
wszystkim dlatego, że jest ona - inaczej niż klasyczne interpreta
cje Fenomenologii ducha, takie jak na przykład Wstęp do wykła
dów o Heglu Alexandre a Kojève’a czy Genèse et structure de la 
Phénoménologie de l’esprit de Hegel Jeana Gastona Hyppolitea - 

13 Zob. C. Noica, Povestiri despre om. Dupà o carte a lui Hegel, przed
mowa S. Lavric, z listem E. Ciorana w miejscu posłowia, Bucureęti 2009, 
s. 3, wersja dostępna w Internecie: https://pl.scribd.com/document/217068238/ 
Constantin-Noica-Povestiri-despre-om - 18 IV 2018.

https://pl.scribd.com/document/217068238/
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nie tylko komentarzem filozoficznym, lecz także opowieścią, ma 
swój „logos narracyjny”. Można by powiedzieć, że dzieło to jest 
interpretacyjną narracją, a zarazem - interpretacją narracyjną, 
rozumieniem przez opowiedzenie na nowo Heglowskiej opowie
ści o duchu. I rzeczywiście - styl komentarza Noiki zbliża się nie
kiedy do formy narracji powieściowej:

Ludzie żyją w spokoju i pewności siebie, w pozornym bogactwie 
swego życia. Niekiedy dostrzegają, że nie jest to bogactwo. Ale co 
chcecie, by uczynili? Był sobie raz pewien człowiek, taki jak wszyscy, 
młodzieniec, który postąpił inaczej: wyruszył tropem pustki życia... 
Nie wiedział dobrze, dokąd dotrze, przez jakie morza i kraje przyj
dzie mu podróżować, przez jakie sytuacje przejść, jakie przybrać po
staci14.

11 Zob. idem, Povestiri despre om. Dupa o carte a lui Hegel, Bucureęti 1980, 
s. 120.

lr' ibidem, s. 95.
16 Ibidem, s. 77.
17 Ibidem, s. 117.

Wybór takiej formy komentarza nie wynika z chęci uatrak
cyjnienia dyskursu literackimi „ozdobnikami" lecz ma głębokie 
uzasadnienie w sposobie, w jaki Noica odczytuje dzieło Hegla. 
Rumuński filozof zauważa, że sama historia jest spektaklem, ale 
takim, który przybrał postać opowieści, wciąż na nowo przed
stawiającej się człowiekowi dążącemu do zapanowania nad nią15. 
Jeżeli tak jest, wówczas książka Hegla, traktująca o historii i pery
petiach człowieka w historii, jest z kolei powieścią o świadomości, 
która niejako udaje się w podróż i napotyka świat pod postacią 
wrażeń, rzeczy, odbiera go przez swoją świadomość, potem zys
kuje samowiedzę, poznaje prawa świata, społeczeństwa i ducha16. 
Opowieść Noiki o opowieści Hegla poświęconej historii i świado
mości jest zatem narracją trzeciego stopnia, metanarracją, inter
pretacją interpretacji.

Określając swe komentarze mianem baśni i ujmując myśli Heg
la „zwykłymi słowami”17, Noica chce też wyrwać Fenomenologię 
ducha z obiegu specjalistycznego, akademickiego i przywrócić 
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ją życiu - historycznemu, a nawet codziennemu doświadczeniu. 
Dzieło Hegla to nie jakaś abstrakcyjna konstrukcja, lecz książka 
o mnie i nas wszystkich - zdaje się sugerować rumuński filozof. 
Noice jednak nie chodzi bynajmniej tylko o uprzystępnienie i po
pularyzację myśli Hegla, choć trzeba przyznać, że pedagogiczne 
czy „paideiczne” zamierzenie rumuńskiego komentatora Fenome
nologii ducha jest naprawdę udane - jego komentarz, poświęcony 
przecież jednemu z najtrudniejszych dzieł filozoficznych, czyta 
się świetnie. Liiceanu zauważa, że Noica przeżył spekulatywną 
śmierć Fenomenologii, by następnie ożywić ją zgodnie z literacki
mi przepisami, a jego technika interpretacji polega na tłumacze
niu „faktu spekulatywnego w rejestrze epickim”, o czym świadczą 
między innymi same tytuły [Niezwykłe przygody świadomości] 
czy chwyty kompozycyjne, takie jak retrospekcje, służące pod
sumowaniu wcześniejszych wątków18. Noica tworzy zatem nowy 
typ filozoficznego komentarza czy wręcz nową formę dla filozo
fowania, a jego pomysł wydaje się aktualny w świetle dzisiejszych 
dyskusji o relacjach filozofii i literatury oraz o postaci, którą ta 
pierwsza powinna przybrać po śmierci filozofii, czyli o kryzysie 
tradycyjnej myśli metafizycznej19.

Zob. G. Liiceanu, op. cit., s. 14-15.
19 Zob. P. Lacoue-Labarthe, Bajka, [w:] idem, Typografie, przeł. 

J. Momro, A. Zawadzki, Kraków 2014; G. Liiceanu, Gatunki filozoficzne, 
przei. A. Zawadzki, „Przestrzenie teorii" 2017, nr 27, s. 345-353.

20 Zob. G. W. F. H e g e 1, Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. N o w i c k i, War
szawa 2002, s. 238.

Innym, charakterystycznym dla snutej przez Noikę opowieści 
o Heglu chwytem jest szukanie literackich figur, które mogłyby 
funkcjonować jako „wcielenia” Heglowskich pojęć. Chwyt ten 
Noica stosuje najpełniej w swych interpretacjach drugiej posta
ci rozumu, czyli samourzeczywistniania się rozumowej samo- 
wiedzy. Jej pierwsze stadium - ochotę i konieczność - Noica tłu
maczy, odwołując się do postaci Don Juana, który reprezentuje 
samowiedzę, rzucającą się w wir życia i urzeczywistniającą czystą 
indywidualność jako postać, w której występuje20. Don Juan szu
ka siebie w innych, czyli w kobietach, których pożąda, którymi 
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się rozkoszuje i które uwodzi, ale znajduje jedynie najuboższą, 
czyli najogólniejszą postać siebie - na poziomie świadomości 
odpowiada jej pewność zmysłowa - która zatraca się w abstrak
cyjnej konieczności, reprezentowanej przez Komandora21. Wcie
leniem prawa serca i obłędu zarozumiałości - drugiego stadium 
przejawiania się rozumowej samowiedzy - jest Don Kichot, czyli 
jednostkowa świadomość, która działając dla dobra ludzkości, 
chce się stać ogólnością22. Prawo serca jednak, stając się prawem, 
wyobcowuje się z siebie, przytłacza Don Kichota, zaś inni, „wła
śnie zgodnie z prawem serca, występują przeciw temu prawu, 
które jest prawem jakiegoś jednego serca’’23. Dochodzi więc do 
ogólnego zwalczania się wszystkich w imię jednostkowych praw 
wewnętrznych, a jak piszę Hegel: „bicie serca pragnącego dobra 
ludzkości przechodzi we wrzask pomylonej zarozumiałości”24.

21 Jako wcielenie wyrażającej się w muzyce zmysłowości i nierefleksyjnego, 
bezpośredniego stosunku do życia interpretuje postać Don Juana S. Kierkegaard 
w: Albo-albo, t. 1, przeł. ). Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 97-116.

22 Zob. G. W. F. H e ge 1, op. cit., s. 247.
21 Zob. C. Noica, Povestiri despre om..., s. 164. Interesujące byłoby po

równanie odczytania figury Don Kichota, którego dokonał Noica w kontekście 
koncepcji Hegla, z interpretacją Miguela de Unamuna. W swej książce Vida de 
Don Quijote y Sancho, wydanej po raz pierwszy w 1905 roku (korzystam z wy
dania z 2005 roku, opatrzonego wstępem Ricarda Gullóna), hiszpański filozof 
traktuje Don Kichota jako bohatera wiary, naznaczonego konfliktem między 
sercem a głową (s. 180), ale także, można by dodać, bohatera bezpośredniości, 
który niczym biblijny Abraham (tu znów na myśl przychodzi Kierkegaard) nie 
chce ustanowić między sobą a Bogiem „żadnego pośredniczącego prawa" (s. 67), 
a w swym dziele poprawiania świata nie kieruje się „żadnym uprzednim planem, 
żadnym reformatorskim programem” (s. 52), mówiąc inaczej - doświadcza swo
istego „zderzenia” jednostkowości i ogólności. De Unamuno nie przeciwstawia 
Don Kichota Loyoli, lecz widzi między nimi głębokie podobieństwo jako między 
postaciami obdarzonymi „tym samym temperamentem” (s. 46). Podobieństw 
między Don Kichotem a rycerzem cnoty, ostatnim upostaciowaniem rozumo
wej samowiedzy w jej samourzeczywistnianiu się, dopatruje się Jean Hyppolite 
w: Genesis and Structure of Hegel’s ‘Phenomenology of Spirit', trans, by S. C h e r - 
niak, J. Heckman, Evanston 1974, s. 290.

24 Zob. G. W. F. Hegel, op. cit., s. 246. Interesujące jest to, że Noica wiele 
miejsca poświęca myśli Hegla zakładającej, że w oporze, który prawo jednego 
serca napotyka ze strony innych jednostek, ogólny porządek staje się prawem 
wszystkich serc - choć jednostki czują wewnętrzny opór wobec tego porządku, 
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Tak jak Don Juan ustąpił miejsca Don Kichotowi, tak ten ustę
puje je w procesie rozwoju samowiedzy Ignacemu Loyoli - w od
czytaniu Noiki będącemu wcieleniem cnoty w jej zderzeniu z bie
giem świata. W porównaniu z sercem cnota nosi już znamiona 
porządku, któremu muszą się podporządkować jednostki, jest 
jednak pewnym ideałem abstrakcyjnym, którego pustą retorykę 
obnaża właśnie bieg świata. Porażka cnoty tak pojętej - Noica 
utożsamia ją ze średniowieczem - prowadzi do ukonstytuowania 
się cnoty w znaczeniu nie virtus, ale virtu, mocy, i otwiera przej
ście do renesansu.

Heglowskie interpretacje Noiki - a zwłaszcza dwa wątki Feno
menologii ducha, które przyciągają jego największą uwagę, czyli 
napięcie między substancją a podmiotem oraz momentem tre
ściowym a formalnym w rozwoju ducha, można też uznać za za
czyn wielu ważnych elementów jego późniejszej filozofii - przede 
wszystkim koncepcji duchowych chorób, ale też, jak się zdaje, 
koncepcji ułomności bytu oraz koncepcji logiki hermeneutycznej. 
Wszystkie one są bowiem oparte na braku czy też dysfunkcji jed
nego z elementów triady Jednostka - Powszechnik - Określniki, 
która zresztą wiele zawdzięcza triadzie Heglowskiej w interpreta
cji Noiki, jak również koncepcji kategorii u Arystotelesa i Kanta25. 
Te trzy modele, oparte na układzie sześciu składników - podwo
jonej trójce czy triadzie - tworzą coś, co można by określić jako 
„nienasycony” model ontologiczny.

są z nim związane sercem jako ze swoją istotą (zob. ibidem, s. 248). Otóż Noica 
dostrzega w tym spostrzeżeniu Hegla pewien stosunek do tyranii, jak też sposób 
na radzenie sobie z nią, lepszy i skuteczniejszy niż wszystkie heroizmy: ofiary 
tyranii solidaryzują się z nią w jakiś sposób i zaczynają w jej nieprawy porządek 
wkładać coś z siebie, tak, że powoli ów porządek staje się ich światem - a w ten 
sposób go podważają (zob. C. N o i c a, Povestiri despre om..., s. 164). Czy w tych 
obserwacjach Noica nie przemyci! przypadkiem swojego stosunku do reżimu 
komunistycznego i jedynego, być może, trybu zwalczania go, jaki był mu do
stępny?

25 Zob. idem, Devenirea intrufiinfa, s. 268-273. Problematykę logiki her
meneutycznej w tym miejscu pomijam, gdyż rozwijam ją w moim artykule Con- 
stantin Noica i współczesna filozofia hermeneutyczna zawartym w niniejszej 
książce. Koncepcję sześciu ułomności (rum. precaritafii) bytu omawiam w pra
cy: Literatura a myśl słaba, Kraków 2009, s. 52-53.
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Don Juan stanie się zatem przykładem akatholii-. to mocna 
indywidualność, która, choć dysponuje określnikami (są nimi 
uwodzone kobiety), nie jest w stanie posłużyć się nimi, by wznieść 
się do jakiegoś sensu ogólnego. Don Kichot z kolei posłuży za przy
kład ahoretyka, czyli kogoś, kto również będąc silną osobowością, 
a dodatkowo mając przed sobą wyraźnie zarysowany cel do zrea
lizowania, czyli sens ogólny, cierpi z powodu kryzysu będącego 
wynikiem braku określników, czyli środków potrzebnych do tego, 
by jednostkowe prawo serca rzeczywiście mogło stać się ogólną 
substancją prawa. W uwagach Noiki na temat rozumu obserwu
jącego prawa z Fenomenologii ducha można zauważyć zalążki 
diagnoz dotyczących stanu współczesnej kultury, który w Sześciu 
chorobach ducha współczesnego zostanie określony jako todetitis. 
Jest to polegające na nadmiarze sensów ogólnych, istot, gatunków 
bez indywidualnego „wcielenia” schorzenie, które dotyka dzisiej
szą kulturę z jej ideałami czystej racjonalności, logiki formalnej, 
a także sformalizowanego języka. Ideały te prowadzą do przejęcia 
przez rozum kontroli nad światem, ale kosztem jego desubstan- 
cjalizacji. Przykłady tego zjawiska, na które Noica wskazuje w róż
nych miejscach Povestiri despre om, nie określając go jeszcze jako 
choroby, to idealizm, fenomenologia czy strukturalizm. Pomimo 
krytycznego ostrza swej diagnozy Noica uważa, że „przejście od 
substancji do podmiotu to samo prawo kultury, rozumianej dia
lektycznie lub niedialektycznie”26 - na przykład substancja mitu 
greckiego „rozpuszcza się” w greckiej filozofii, a religia Greków - 
w ich sztuce. Zjawisko to Noica obserwuje też w kulturze rumuń
skiej, a zwłaszcza na przykładzie twórczości najwybitniejszego 
rumuńskiego romantyka Mihaia Eminescu.

2I’ Ibidem, s. 52.

Noica i trzej rumuńscy „myśliciele”
Jednym z najciekawszych wątków filozofii Noiki są jego rozważa
nia dotyczące kultury rumuńskiej, stanowiące bodaj najważniej
szy wątek jego filozofowania w latach siedemdziesiątych XX wie
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ku. Narosło wokół nich sporo kontrowersji, zarzucano Noice 
nacjonalizm, zasklepianie się we własnej kulturze i jej idealizację, 
a przez to wspieranie komunistycznego nacjonalizmu doby Ceau
sescu, z jego szczególnym wykwitem, którym był tak zwany proto- 
chronizm. Ta kwestia wymaga co najmniej trzech komentarzy.

Po pierwsze typ filozofowania, którego celem była odpowiedź 
na pytanie o istotę fenomenu rumuńskości, ma w Rumunii dłu
gą tradycję, do której należą między innymi tacy myśliciele jak 
Constantin Rádulescu-Motru, Mircea Vulcánescu czy stosunko
wo najlepiej znany u nas Lucian Blaga, i jest to istotny kontekst, 
w którym należy sytuować rozważania Noiki o rumuńskiej kultu
rze (piszę o tym w swoim artykule Ireneusz Kania). Można te roz
ważania różnie oceniać, są to jednak bez wątpienia teksty ważne 
dla każdego, kogo interesuje rumuńska kultura, zwłaszcza głębiej 
rozważana. Teksty te są także świadectwem szczególnego sty
lu myślenia, bliskiego może pewnym niemieckim romantykom, 
i wychodzącego nie od uniwersalnych problemów filozofii, lecz 
od tego, co konkretne i partykularne: od języka oraz lokalnych, 
etnicznych, historycznych kontekstów i uwarunkowań myślenia. 
Można by powiedzieć, że w tym okresie filozofia to dla Noiki wła
sna kultura ujęta w pojęcia - tak jak dla Hegla był nią pojęciowo 
ujęty własny moment historyczny - i być może właśnie to jest naj
większą wartością tych rozważań.

Po drugie rozważania o specyfice ducha rumuńskiego, o tym, 
co w nim wieczne, a co historyczne, o rumuńskiej pre-filozofii, 
której Noica szuka w szesnasto- i siedemnastowiecznych trakta
tach myślicielskich, dominują raczej w jego wczesnej twórczości, 
której przykładem mogą być eseje z tomu Pagini despre sufletul 
románese [Kartki o duchu rumuńskim] z 1944 roku. W okresie 
późniejszym Noica traktował własną kulturę refleksyjnie - nawet 
wtedy, gdy skupiał się na jej specyfice w relacji do innych kultur - 
oraz jako pewien moment tego, co powszechne. Innymi słowy, nie 
zamykał jej w opłotkach swojszczyzny, ale otwierał ją na wartości 
uniwersalne. Świadczą o tym dobitnie jego wypowiedzi: „nie po
szukiwałem tego, co rumuńskie [rum. romanescul], ale tego, co 
uniwersalne. Napotkałem to, co rumuńskie, ponieważ myśleć mo- 
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żerny tylko w nieograniczającym ograniczeniu, danym przez nasz 
język (...). To, co rumuńskie, było dla mnie kairós, to wszystko”27.

27 Cyt. za: L. Pamfil, op. cit., s. 10-11. Autorka słusznie zauważa, że to zda
nie „znikło" z dyskusji o tak zwanym nacjonalizmie Noiki.

2H Zob. C. Noica, Introducere la miracolul eminescian, Bucureęti 2010, 
s. 375.

29 W dalszym ciągu niniejszego tekstu odwołuję się do drugiego wyda
nia tej książki, które ukazało się w Bukareszcie, w wydawnictwie Humanitas 
w 2000 roku.

Sentimentul románese alfiinfei wydana w 1978 roku.

Po trzecie wreszcie, rozważania o kulturze rumuńskiej są or
ganiczną częścią całego systemu filozoficznego Noiki i w jego re
fleksjach, zwłaszcza o języku rumuńskim, twórczości Eminescu 
i Brâncuçiego, można zauważyć dojrzewanie podstawowych pojęć 
ontologii filozofa, które, choć z pewnością naznaczone rumuń
skim kontekstem, funkcjonują jednak niezależnie od niego.

W szkicu Trei mari gânditori romani [Trzej wielcy rumuń
scy myśliciele] Noica piszę: „Nasza kultura miała w przeszło
ści trzech wielkich myślicieli, którzy mieli postawić przed sobą 
problem bytu: język, poetę i rzeźbiarza”28. O roli języka w filozo
fii Noiki obszernie piszą w tym tomie Ireneusz Kania i George 
Purdea, o pewnych kwestiach wspominam też w moim szkicu, 
tu więc wystarczy wskazać tylko kilka spraw ogólnych. Języko
wi rumuńskiemu i jego głębokim filozoficznym sensom Noica 
poświęcił obszerne rozważania, zwłaszcza w dwóch książkach: 
Rostirea filozoficà româneascà (1970) oraz Creafie fi frumos 
in gândirea filozoficà româneascà (1973), zebranych następnie 
w wydanym pośmiertnie tomie Cuvant împreunà despre rostirea 
româneascà29. Łącząc dociekliwość filologa z konceptualną pracą 
filozoficzną, Noica w bardzo interesujący sposób ukazał myślo
wy i duchowy świat zapisany w jego ojczystym języku, czyli spe
cyficznie rumuńskie odczucie bytu - jak głosi tytuł jednej z jego 
książek30. Odzwierciedla się ono zarówno w słowach właściwych 
dla dyskursu filozoficznego, takich jak byt, natura, stawanie się 
czy trudno przetłumaczalny przysłówek intru, o którym będzie 
jeszcze mowa, jak i w wyrażeniach potocznych. To prawdziwie 
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hermeneutyczne przedsięwzięcie można uznać za twórczą konty
nuacją bliskiej Heideggerowi i Gadamerowi idei głoszącej, że au
tentyczne doświadczenie świata odbywa się zawsze w języku31.

31 To odczucie określić można jako „miękkie". Noica zaważa, że podstawo
we terminy filozoficzne w języku rumuńskim nie opisują bytu jako absolutnego, 
zamkniętego w sobie, doskonałego, lecz jako stopniowalny, plastyczny, kruchy. 
Więcej o tym problemie wspominam w książce: Literatura a myśl słaba, s. 29-58.

32 Zob. C. Noica, Povestiri despre om..., s. 52-53. Oprócz wspomnianej 
książki o Eminescu Noica poświęcił temu poecie liczne artykuły, zawierające 
zarówno interpretacje jego twórczości, jak i na przykład różne noty i odezwy, 
w których domagał się uznania dla mniej znanej niż czysto poetycka części do
robku rumuńskiego romantyka. Całość tekstów filozofa poświęconych Emine
scu zawiera wspomniany już tom: idem, Introducere la miracolul eminescian.

Drugim wspomnianym przez Noikę myślicielem jest Mihai 
Eminescu, piszący w drugiej połowie XIX wieku romantyk, uwa
żany za najwybitniejszego rumuńskiego poetę, twórca obdarzo
ny dużą wyobraźnią filozoficzną, o czym świadczą jego bogate, 
acz fragmentaryczne zapiski. Eminescu podczas swych studiów 
w Wiedniu i Berlinie poznał dobrze filozofię niemiecką, zwłaszcza 
Kanta, a nawet przełożył na rumuński fragmenty Krytyki czystego 
rozumu. W książce Eminescu sau Ganduri despre omul deplin al 
culturii romaneęti [Eminescu lub myśli o człowieku spełnionym 
kultury rumuńskiej, 1975] Noica skupia się na filozoficznych in
tuicjach zawartych w dziełach poety, dużą wagę przywiązuje do 
jego komentarzy na temat filozofii Kanta i Hegla, a przede wszyst
kim traktuje go jako - by znów odwołać się do tytułowej formuły 
książki - spełnionego człowieka rumuńskiej kultury, twórcę, któ
ry stał się tej kultury świadomością, niejako wcielił w siebie jej 
uniwersalne sensy czy też, jak pisał o tym Noica w swych omawia
nych wyżej komentarzach do Hegla, przekształcił ją z substancji 
w podmiot32. Ludowa, folklorystyczna kultura i myśl rumuńska, 
przeniknięte przemożną osobowością poety, utraciły swą orga
niczną, „naturalną” postać i zyskały kształt podmiotowy, stały się 
twórczością „samowiedną”. Z kolei dzieło Eminescu stało się sub
stancją dla kolejnych twórczych podmiotów rumuńskiej kultury, 
czyli punktem odniesienia, dzięki któremu podmioty te mogą 
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zyskać samoświadomość, zaś kultura ta - wejść w obieg historii 
powszechnej.

Eminescu jest zatem, co Noica wielokrotnie podkreśla, świa
domością czy też samo wiedzą tej kultury, refleksyjnym wyrazem 
jej najbardziej charakterystycznych i najważniejszych cech i war
tości, jednostką, która jest najpełniejszym wyrazem kulturowej 
całości. Jest to poeta doctus, uomo universale, erudyta władający 
kilkoma językami, znawca nie tylko kultury rumuńskiej, ale i euro
pejskiej, zaś jego twórczość to, jak stwierdza Noica, „kwiat wyrosły 
w ogrodzie, nie na polu”33, czyli, używając terminów Schillera, po
ezja nie naiwna, lecz raczej sentymentalna. Przy całym podziwie 
dla Eminescu Noica domaga się demitologizacji poety, wydoby
cia go ze stereotypowych wyobrażeń o romantycznym geniuszu; 
nie kontakt z naturą, nie twórcza wyobraźnia, nie subiektywizm, 
lecz głęboka świadomość kultury, czyli doświadczenie ducha 
obiektywnego, jest tym, co w twórczości Eminescu najcenniejsze. 
Doświadczenie kultury natomiast zaczyna się od doświadczenia 
własnego języka: i filozofia, i poezja to słowo34, a rumuński poeta 
zauważa - jest to, swoją drogą, myśl bardzo nowoczesna - że to 
język rządzi nami, a nie my językiem35. Język Eminescu nie jest 
zaś ani prostym nośnikiem myśli i sensów, ani też grą słów dla niej 
samej, lecz właśnie, zgodnie z poglądami Noiki, podstawowym 
horyzontem doświadczania świata.

•” Zob. idem, Introducere la miracolul..., s. 203.
14 Ibidem, s. 148-149.
45 Ibidem, s. 131.

Ważną rolę w interpretacjach twórczości Eminescu autorstwa 
Noiki odgrywają rozproszone, pozostawione w rękopisach notat
ki i zapiski poety - z punktu widzenia filozofa najcenniejsze jego 
dzieło, pomimo swej fragmentarycznej formy stanowiące my
ślową całość. Ich wydanie było obsesją Noiki; w datowanym na 
czerwiec 1969 roku raporcie skierowanym do przewodniczącego 
Związku Pisarzy filozof przedstawił szczegółowy kosztorys publi
kacji 10 tysięcy egzemplarzy zeszytów Eminescu - obejmujący 
ceny papieru, kserokopiarek (skądinąd, zgodnie z planami Noiki, 
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miały one być sprowadzone z Polski...), robocizny - opiewający 
na kwotę 866 tysięcy ówczesnych lei36. Noica zestawia te zeszyty 
ze szkicami i zapiskami Leonarda da Vinci oraz z Cahiers Pau
la Valéry ego. W tych pierwszych dominuje świadomość natury, 
dążąca do odkrycia jej powszechnych praw, jak też „demiurgia 
techniki” - dążenie do stworzenia ludzkiej techne, zdolnej do opa
nowania przyrody. W tych drugich zaś przejawia się czysta myśl, 
czysty abstrakcyjny intelekt. Tymczasem w zeszytach Eminescu 
przejawia się najpełniej, w odróżnieniu od tekstów Leonarda, 
kompletna świadomość kultury, a myśl abstrakcyjna i uniwersal
na - tu zaznacza się z kolei różnica pomiędzy nim a francuskim 
pisarzem - żyje w swych określonych, historycznych i kulturo
wych wcieleniach jako konkretny powszechnik.

16 Ibidem, s. 23-25. Z informacji, które otrzymałem od znajomego z Rumu
nii, wynika, że byłaby to równoważność około 22 500 dolarów. Pomysł Noiki był 
więc dość kosztowny, zwłaszcza w warunkach Rumunii lat siedemdziesiątych.

17 Zob. idem, Jurnal de idei, Bucureęti 1990, s. 288.

I znów - podobnie jak w przypadku kultury rumuńskiej w ogól
ności, która była dla Noiki konkretną, partykularną drogą ku temu, 
co uniwersalne - „cud Eminescu” (rum. miracolul eminescian) 
jako spełniona świadomość rumuńskiej kultury nie jest tej kultury 
zamknięciem, ograniczeniem, lecz przeciwnie, otwarciem na szer
sze horyzonty, podniesieniem na poziom tego, co powszechne: 
„Kultura rumuńska nie tworzy się (ani nie podlega krytycznej oce
nie) wewnątrz siebie, lecz z zewnątrz siebie. Tworzy się ona z in
nymi kulturami: z innych kultur, zaś jeśli tworzy się z całą kulturą 
świata - jak w przypadku Eminescu - może się zdarzyć cud"37.

W zestawieniu z książkami na temat języka rumuńskiego oraz 
Eminescu korpus tekstów Noiki poświęconych twórczości Con
stantina Brancuęiego - on to bowiem jest trzecim z wymienio
nych przez filozofa „myślicieli" - przedstawia się stosunkowo 
skromnie. Należą do niego fragment Sentimentul románese al 
fiintei [Rumuńskie poczucie bytu] zatytułowany, co znamienne, 
Devenirea intru fiinfä, trzy szkice zamieszczone w Rostirea filo- 
zoficä romäneascä [Filozoficzna mowa rumuńska] oraz Creare fi 
frumos in rostirea romäneascä [Twórczość i piękno w filozoficznej 
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mowie rumuńskiej], a także esej o rzeźbie Cuminteniapamdntu- 
lui36 opublikowany w 1975 roku w czasopiśmie „Steaua” Esej ten 
został niedawno wydany ponownie przez Gabriela Liiceanu w piś
mie „Revista 22” razem z jego „interpretacją” autorstwa współ
pracownika rumuńskiej bezpieki, niejakiego Octaviana Che^ana 
alias „Cristiana”, który napisał datowaną na 19 lutego 1976 roku 
notę informacyjną o tekście Noiki przeznaczoną dla oficera Se- 
curitate, majora Ioana Pátrulescu. We wszystkich szkicach Noiki 
o Brancuęim przewija się problem nieskończoności, ściśle zwią
zany z pojęciem „stawania się ku bytowi” Filozof najwięcej uwagi 
poświęca więc Niekończącej się kolumnie usytuowanej w mieście 
Targu Jiu. Tak jak dla Heideggera poezja Hólderlina była medyta
cją o podstawowej w myśli niemieckiego filozofa kategorii Bycia, 
tak też dla Noiki rzeźby „wystawiają” by użyć terminu Heideggera 
ze słynnego eseju Źródło dzieła sztuki, stawanie się ku bytowi.

Niekończąca się kolumna została według Noiki wręcz ob
myślona przez rzeźbiarza jako stawanie się ku bytowi, jest więc 
usytuowana wyraźnie w porządku ontologicznym, a nie este
tycznym. Takiemu ustawieniu akcentu służy wprowadzona na 
początku eseju figura obcego: nawet ktoś niemający najmniej
szego pojęcia o naszym, ludzkim wyobrażeniu piękna pojmie 
coś - „coś” - z rzeźb Brancuęiego dlatego właśnie, że przejawia 
się w nich idea bytowania w ogóle. Stawanie się ku bytowi ogarnia 
sobą inne przeciwieństwa, także te, o których Noica wspominał 
w swych wcześniejszych szkicach o rumuńskim rzeźbiarzu - ta
kie jak skończoność i nieskończoność, otwarcie i zamknięcie, do 
których dodaje inne: opozycję statycznego, „nieruchomego” Par- 
menidesa i dynamicznego, „płynącego” Heraklita, ściśle z nimi 
powiązanych Apollina i Dionizosa, patronujących, odpowiednio, 
formie zamkniętej oraz otwartej, jak też opozycję wnętrza i ze
wnętrza. To, co wewnętrzne, i to, co obecne - to oczywiście inne 
imiona bytu, tradycyjnie pojmowanego w myśli zachodniej jako 
trwała, niezmienna i ukryta natura rzeczy. To, co zewnętrze, i to,

*" Słowo cumintenie (rum.) oznacza „grzeczność, rozsądek, rozum". W tym 
szkicu zdecydowałem się na tłumaczenie tego zwrotu jako „roztropność”. 



Constantin Noica: rumuńska opowieść 31

co nieobecne, pseudonimują stawanie się jako brak bytu: to, co 
leży poza jego prawdziwą istotą i jako takie podlega zepsuciu, jest 
w istocie niebytem. Zadaniem skromnego przyimka intru - jak 
i jego wielką ontologiczną zasługą - jest umożliwienie innego niż 
opozycyjne pomyślenia tych kategorii i ukazania stawania się ku 
bytowi. Niekończąca się kolumna jednak nie opowiada o tej relacji, 
ale daje jej wyraz samą swą istotą, „Brancuęi natomiast nie mówi 
nam o tym, lecz otwiera na to oczy, w rzeźbie”39. Ogólność mate
rii przyjmuje jednostkową postać w konkretnym dziele wykutym 
w materii, a jej ciężar wzbija się i zdobywa na lot, który jednak nie 
oznacza „ulotnienia się”, czyli unicestwienia, zniesienia, wchłonię
cia materialności przez duchowość. Przeciwnie - lekkość jest już 
w ciężarze i dlatego może ku niemu wykraczać oraz vice versa - 
wzajemne wykraczanie ku sobie tych jakości czyni możliwym to, 
że jedna jest w drugiej.

” Zob. C. Noica, Sentimentul românesc alJïinfei, Bucureçti 1996, s. 182.

W tekście Noiki o Roztropności ziemi cała interpretacja rzeźby 
jest, podobnie jak w eseju o Niekończącej się kolumnie, osnuta wo
kół pojęcia stawania się ku bytowi, jest ono jednak wyprofilowane 
nieco inaczej niż w tym ostatnim. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że mamy do czynienia z ujęciem ewolucyjnym, służącym po
kazaniu wznoszenia się człowieka od prymitywności do cywiliza
cji i kultury, od natury do człowieczeństwa i refleksyjności. Gdyby 
tak jednak było, rzeźba byłaby w pewnym sensie pęknięta na dwie 
części, tymczasem Noica podkreśla, że stawanie się ku bytowi, 
przejawiające się w rzeźbie, bynajmniej nie niszczy jej tożsamości. 
Co więcej, wyraża ona niekończące się wychylanie ku sobie po
zornie sprzecznych elementów, przybierające postać kolistą czy 
spiralną, a nie prosty i jednokierunkowy postęp, wobec którego 
zresztą Noica był nieufny i widział w nim raczej przejaw „stawa
nia się ku stawaniu”. Opozycyjne elementy, które filozof odnajdu
je w rzeźbie, znajdują się w stanie równowagi, wskazują na jakąś 
trudną do nazwania sferę, która zawiera w sobie zalążkowo sta
wanie się, sam ruch ku czemuś, nieokreślonemu bytowi czy może 
raczej byciu, choć ku czemu konkretnie - jeszcze nie wiadomo.
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Ontologią Noiki: stawanie się ku bytowi
Czym zatem jest stawanie się ku bytowi (rum. devenirea intruJun
ta) jako pojęcie, wyrażone w artystycznej wizji Brancuęiego? Jakie 
miejsce przypada mu w ontologii Noiki? Jaką rolę odgrywa w nim 
przyimek intru, o którym Noica tyle pisał w swych rozważaniach 
o języku rumuńskim i zawartej w nim wizji bytu?

Problematyka stawania się ku bytowi pojawiła się u Noiki w la
tach pięćdziesiątych - bo z tego czasu pochodzą teksty, które 
złożyły się na książkę Desparfirea de Goethe [Pożegnanie z Goe- 
them, dosłownie: odejście od Goethego] wydaną ostatecznie 
w 1976 roku - i powraca w jego myśli właściwie nieprzerwanie, by 
swój najdojrzalszy, a jednocześnie najbardziej techniczny kształt 
przybrać w filozoficznej summie Noiki, czyli traktacie Devenirea 
intru fiinta.. Streszczę główne wątki rozważań Noiki.

Byt, którego pojęcie panowało nad całą myślą starożytną, i sta
wanie się, które zawładnęło wyobraźnią nowożytną, były przeważ
nie traktowane jako przeciwieństwa. Czy można jednak pomyśleć 
relację bytu i stawania się niesprzecznie, tak, by nie dzielić arbitral
nie rzeczywistości i nie kaleczyć jej doświadczania? Byt, z którego 
wyłączony jest moment stawania się, czyli zmiany, jest trwały, lecz 
trwałością zastygłej bryły lodu, spełniony, ale spełnieniem śmier
ci. Z kolei stawanie się pozbawione jakiegokolwiek zakorzenienia 
w bycie to sama płynność, zatracanie się. Noica wyróżnia kilka 
form stawania się: najniższą jest ślepe, proste stawanie się rzeczy; 
wyższą stawanie się, któremu towarzyszy świadomość siebie, czyli 
takie, w którym nie same rzeczy się liczą, a to, jak są odczuwane 
przez jednostkę; najwyższą zaś - stawanie się złączone ze świado
mością obiektywną, polegające na włączeniu stawania się na po
ziomie jednostki w szerszy ruch stawania się. Wszystko to jednak 
są przejawy zjawiska, które filozof określa jako devenirea intru 
devenire, stawanie się ku stawaniu, czyli stawanie się, które służy 
tylko dalszemu stawaniu się, pomnaża je i w nim się całkowicie 
wyczerpuje, a którego przykładami są między innymi organiczne 
trwanie, prokreacja, akumulacja dóbr. Stawanie się ku stawaniu to 
czysta repetycja, addytywność, reprodukcja, zmiana dążąca do
nikąd i znajdująca wyraz w linii ciągłej. Tylko z pozoru stawanie 
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się ku stawaniu otwiera horyzont nieskończoności - w istocie jest 
tylko powtarzaniem w nieskończoność tego, co skończone. Jego 
nieskończoność jest, jak piszę Noica, który w tamtym czasie znaj
dował się pod znacznym wpływem Hegla i jego terminologii, złą 
nieskończonością i ostatecznie prowadzi do niebytu.

Istnieje jednak inna modalność stawania się - taka, która sta
nowi istotny wymiar bytu jako takiego, ale nie niszczy go ani nie 
osłabia; taka, która bytowi służy, ale nie zostaje przez jego nie
zmienność i solenność rozbrojona i unicestwiona. Jej rytm wy
znacza nie prosta, ale krąg, nie powracanie wciąż tego samego, 
lecz integrowanie nowych elementów i włączanie ich w coraz 
szersze całości. Noica nazywa tę ontologiczną modalność właśnie 
stawaniem się ku bytowi (rum. devenirea tntru fiinfa) - i, podob
nie jak w przypadku stawania się ku stawaniu, dostrzega różne jej 
odmiany: od spełnienia na planie jednostkowym, które narraty- 
wiści określiliby zapewne jako zbudowanie spójnej i obdarzonej 
całościowym sensem opowieści dobrego życia, które jest czymś 
więcej niż zwykłą, banalną egzystencją; przez spełnienie na pozio
mie obiektywnym, czyli stworzenie wspólnoty, która nie jest tylko 
zwykłą organizacją polityczną zrzeszającą podmioty połączone 
jedynie zewnętrznymi relacjami, ale podąża za jakąś szerszą ideą, 
czyli zdolna jest do stworzenia kultury; po poziom absolutny, któ
ry najpełniej ujawnia się w religii, w postaci jednostki wcielającej 
w siebie człowieczeństwo jako takie. Ostatni poziom, który Noica 
utożsamia z głęboko pojętą dialektyką, wykracza już nawet poza 
sferę tego, co ludzkie - choćby ujęte w wymiarze absolutnym - 
i polega na pogodzeniu logosu człowieka z logosem rzeczy, czyli 
na pełnym zrealizowaniu rozumności w świecie40.

'Hl Zob. idem, Despartirea de Goethe, Bucureęti 2000, s. 257-293; idem, 
Devenirea intrufiinfa, s. 167-183.

41 Ibidem, s. 263.

Stawanie się ku bytowi jako ontologiczną modalność obiecu
je, jak sądzi Noica, bardzo wiele: pogodzenie tego, co czasowe 
z tym, co pozaczasowe, skończoności i nieskończoności, realnego 
i idealnego, bezpośredniości i absolutu41. Można jednak powie
dzieć, że cały ten potężny i ambitny program zawisł na włosku, 
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czyli na przyimku intru, o którym, gdyby przyimkiem nie był, 
można by powiedzieć, że „jest systemem filozoficznym”42 (inte
resującą interpretację tego przyimka znaleźć można w artykule 
Nicolasa Cavaillesa). Otóż wspomniany przysłówek, pochodzący 
od łacińskiego czasownika intrare - wchodzić, wkraczać - znaczy 
zarówno „w", jak i „ku”, obrazuje więc sytuację zarówno statyczną 
(bycie w czymś, w jakimś stanie lub sytuacji), jak i dynamiczną 
(stawanie się, wkraczanie w jakiś stan bądź wykraczanie ku nie
mu). Jego unikalność, jak też filozoficzny potencjał polegają na 
tym, że wskazuje on nie tylko na przestrzenne, lecz także czasowe 
relacje między rzeczami.

42 Zob. idem, Cuvant impreuna despre rostirea romaneasca, Bucureęti 
2000, s. 40.

41 Zob. idem, Devenirea intru fiin(a, s. 169.

Noica podkreśla różnicę zachodzącą pomiędzy sytuacją „by
cia w” (a fi in) oraz „bycia w/ku” (a fi intru). Ta pierwsza wyraża 
sytuację zamknięcia, ograniczenia; ta druga wprawdzie też odno
si do pewnego osadzenia w jakimś stanie, takiego jednak, które 
ma potencjał rozwoju, wykraczania poza siebie, otwarcia na nowe 
horyzonty bycia. Noica piszę nawet, wyraźnie nawiązując do Hei
deggera, że człowiek jest „rzucony ku światu”43. „Bycie w" jest 
więc związane z typem prawdy jako pewności, dokładności, właś
ciwym nowoczesnej myśli scjentystycznej, podczas gdy „bycie 
w/ku” funduje typ prawdziwości właściwy naukom humanistycz
nym (bliższy więc, jak można sądzić, rozumieniu i interpretacji, 
choć sam Noica nie używa owych sformułowań w tym kontekście), 
zajmującym się sprawami ducha, które są jednocześnie „w warto
ściach” i „ku wartościom” Sytuacja „bycia w” ukazuje rzeczy jako 
w pełni tożsame ze sobą, bez żadnej, jak powiada Noica, resztki. 
Tymczasem „bycie w/ku” to sytuacja, w której rzeczy są sobą, lecz 
także wykraczają poza siebie, pozostawiają więc pewną ontolo- 
giczną resztkę, nie dającą się w pełni wyczerpać i wyjaśnić w ra
mach jakiegoś statycznego porządku czy modelu, który „bycie 
w/ku” wprawia w ruch. Innymi słowy - jakaś rzecz „będąc w” ja
kiejś sytuacji, traci swą jednostkowość, jest całkowicie podporząd- * 41 
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kowana całości, natomiast „będąc w/ku” stanowi jej organiczną 
część, nieredukowainą i zachowującą indywidualny charakter.

Co najmniej w dwóch miejscach Noica sugeruje, dość mgliście 
zresztą, że intru mogłoby się stać istotnym uzupełnieniem myśli 
dialektycznej. W Rostirea filozoficà româneascà piszę, że jest to 
„pierwszorzędny termin dialektyczny” którego jednak zabrakło 
Heglowi, zaś w Jurnal de idei napomyka: „w intru znajduję to, 
co Hegel uczynił z aufheben, zaś Schelling z bedingen"44. Laura 
Pamfil wymienia najważniejsze zarzuty, które Noica wystosował 
wobec myśli autora Nauki logiki: ustanowienie bytu jako nieznisz
czalnego, absolutnego; jednokierunkowość ruchu dialektycznego; 
linearność tego ruchu45.1 rzeczywiście: intru, tak jak próbowałem 
je tu charakteryzować, wprowadza wizję bytu otwartego na sta
wanie się, wykraczanie poza siebie - czyli zmienność, przygod
ność - i bliskiego kruchym czy wręcz wybrakowanym rzeczom, 
a nie zastygłego w swej niezmiennej substancji. Wprowadza też 
ideę dialektyki ukierunkowanej - „to, co dialektyczne, ma sens 
i nie jest naprawdę możliwe bez ukierunkowania. Ruch dialek
tyczny musi być ruchem ku (càtre) czemuś”46 - oraz rozwijającej 
się koliście, czy raczej spiralnie, a nie linearnie: „dialektyka, którą 
obmyśliliśmy, ma postać koła (cerc) ”47.

44 Zob. idem, Cuvant impreunà despre rostirea româneascà, s. 31-32; 
idem, Jurnal de idei, s. 244.

45 Zob. L. P a m f i 1, op. cit., s. 88-106.
Zob. C. Noica, Devenirea intru fiinta, s. 139-140.

47 Ibidem, s. 132.

Z tych wszystkich cech nowoczesnej, nie tylko heglowskiej, 
dialektyki wynika „etos neutralności” cechujący nowoczesność, 
a przejawiający się między innymi neutralnością logiczną. Ogra
nicza się ona jedynie do pojęciowego odzwierciedlania rzeczy
wistości i funkcjonuje na poziomie rozsądku - pojmowanego po 
kantowsku - czy intelektu, a nie rozumu (podobną krytykę for
malnej logiki i opartej na niej nauki nowoczesnej Noica przepro
wadził w Povestiri despre om), jest zatem nieustannym wahaniem 
między traktowanymi jako równoważne terminami opozycyjnymi 
i, w przeciwieństwie do myśli greckiej, brakiem ukierunkowania - 



36 Andrzej Zawadzki

ku bytowi czy też ontologicznie pojętemu dobru - co prowadzi 
ostatecznie do utraty bytu i zwróceniu się ku nicości.

Można więc powiedzieć, że świat czystego stawania się ku 
stawaniu jest światem pozbawionym tego wymiaru, który wnosi 
słówko intru. Ów świat czystego stawania się to natomiast wizja 
Goethego. We wspomnianej już książce o Goethem Noica ana
lizuje dokładnie najważniejsze wątki jego twórczości, poglądy 
na temat istoty człowieka, nauki i myślenia, dostrzegając w nich 
wszędzie to, co nazywa kultem bezpośredniości (rum. imediatis- 
mul), czyli kultem doświadczenia niezapośredniczonego. W tej 
formule zawierają się zwłaszcza pochwała „wiecznej wiosny", czyli 
młodości i niewinności, zmysłowość - na przykład przewaga oka 
i plastyczności nad wprowadzającym zapośredniczenie słowem, 
ewentualnie przewaga epickiej plastyczności nad filozofią - or
ganiczność i zdrowie jako harmonia całości, eliminacja tragicz
nego wymiaru bytu, kult natury (w sensie greckim) i traktowanie 
kultury jako jej przedłużenia, drugiej natury. Goethe zapowiada 
Nietzschego (anty-Nietzsche byłby połową anty-Goethego)48 oraz 
naznaczony irracjonalizmem i organicyzmem nurt filozofii kultu
ry reprezentowany przez Diltheya, Spenglera czy Simmela49.

Zob. idem, Despärfirea de Goethe, s. 17
49 Ibidem, s. 158.
r,<l Ibidem, s. 255.

Stawanie się ku stawaniu można uznać w różnych jego prze
jawach za ontologię nowoczesności. Za prawdziwego bohatera 
nowoczesności Noica uznaje Mefistofelesa z Fausta Goethego, 
książki, w której zawarta jest, zdaniem rumuńskiego filozofa, cała 
pierwsza połowa wieku dwudziestego, czyli, innymi słowy, zarys 
filozoficznego projektu nowoczesności50. Postawa Mefistofelesa 
cechuje się przewagą intelektu, który jest organem możliwości, 
potencjalności, nad rozumem będącym organem rzeczywistości - 
w postaci Mefistofelesa został zatem ukazany charakterystyczny 
dla nowoczesności proces utraty rzeczywistości i jej substancjal- 
ności, która rozpływa się w możliwości, w tym, co potencjalne 
(dziś zapewne powiedzielibyśmy: w wirtualności). Rzeczywistość 
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staje się, jak powiada Noica, widmowa, „spektralna”, co widoczne 
jest w wielu najważniejszych obszarach nowoczesności: w ekono
mii opartej na pieniądzu, który jest jedynie „widmem" posiadania 
rzeczy, nie zaś rzeczami samymi, czy w sztuce, na przykład w sur
realizmie, lub w prawdziwie nowoczesnym gatunku sztuki, jakim 
jest kino z jego demonizmem widzialnego, „rozpuszczającego” 
rzeczywistość w obrazach.

Istotnym, wartym namysłu, a może nawet podjęcia, wymiarem 
filozofii Noiki jest więc krytyka nowoczesności jako pewnego ca
łościowego projektu. Jest to krytyka prawdziwie filozoficzna, kon
sekwentna i mocno podbudowana - wydaje się, że bez uwzględ
nienia tego istotnego kontekstu trudno w pełni zrozumieć jego 
tak zwany antyokcydentalizm, analizowany najczęściej w per
spektywie ideologicznej, i oddać mu sprawiedliwość.

Andrzej Zawadzki

Jeśli medytacje nad intru i koncepcję stawania się ku bytowi moż
na uznać za najważniejsze myśli Noiki, to chcielibyśmy, by niniej
szy tom był stawaniem się tych myśli - ku nowym horyzontom in
terpretacyjnym. Dziękujemy bardzo wszystkim Autorom, wśród 
których są też uczniowie Constantina Noiki - profesorowie So- 
rin Vieru i George Purdea - za nadesłanie tekstów do niniejsze
go tomu. Specjalne podziękowania kierujemy do Laury Pamfil za 
nieocenioną pomoc w kontaktach z rumuńskimi znawcami Noiki, 
jak też do Tomasza Klimkowskiego oraz Jakuba Kornhausera za 
bezinteresowną pomoc przy tłumaczeniu rumuńskich tekstów na 
polski. Na koniec chcielibyśmy podziękować Panu Ireneuszowi 
Kani za całą Jego obecność - pozwalamy sobie zadedykować Mu 
ten tom.
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