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Spiritul nu se pierde în lume �i nu este o simpl� 
prelungire a ei. Filosofia, ca �tiin�� a spiritului, este o 
refacere a lumii, dar pentru aceasta este nevoie de "o 
ducere pân� la limit�, un act de rebeliune" [PSR: 80]. 

 

Din dorin�a de a înl�tura bunul sim�, Noica îndeam-
n� tineretul la exces, considerând c� tân�rul intelectual  
trebuie s� fie un sofist. “Nu în echilibru, în bun sim� sau 
în pruden�� st� fertilitatea spiritului, ci în via�a excesiv�. 
îndr�cirea face via�a spiritului" [JI: 298; frg.V-328]. 

Valorile spiritului ies numai din frenezia creatoare 
a ideilor.Sofistul tân�r �i impertinent, cu care se confund� 
Noica, �i care este a�a cum ar trebui s� fie orice intelectu-
al, ne invit� întâi la exces, evident la exces în via�a 
spiritului, c�ci pentru via�a normal�, cotidian�, filosoful 
nu manifest� nici un fel de îng�duin�� sau pre�uire. 

 "Ideea lui este - scrie Eugen Simion - c� valorile 
spiritului ies din exces �i c� numai frenezia ideilor este 
creatoare. Frenezia �i risipirea, singur�tatea �i geome-
tria. Acestea sunt valorile care înso�esc actele spiritului, 
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pe ele jur� acest tân�r. (Când a publicat Mathesis sau 
bucuriile simple, Noica avea 25 de ani)" i. 

 

. Noica �i-a creat un scenariu în care �i-a ales rolul 
intelectualului incomod. Ne propune, astfel, o mitologie 
filosofic� care insist� asupra faptului c� “filosofia nu este 
posibil� decât la ora�, într-o rodnic� singur�tate comu-
nitar�, c� înc� e prea mult� natur� în România, c� liber-
tatea de a fi absurd st� la originea filosofiei, �i c� sin-
gura �coal� de filosofie, cu adev�rat valabil�, este cea în 
care profesorul însu�i trebuie s� treac� examenele”. 

  "Filosofia nu este posibil� decât în ora�, printre 
oameni - scria Noica - pe pie�ele acelea de care nu se 
desprindea Socrate. Singur� întâlnirea cu cel�lalt �i-o 
d�. Pune�i etaje peste etaje, suprima�i gr�dinile (sau 
l�sa�i cel mult aceste conven�ionale gr�dini publice) - �i 
undeva, lâng� o scar� de serviciu se va na�te un filozof"       
[JF:5-6]. 

 

 Exist�, opineaz� Noica, dou� tipuri de singur�t��i: 
una prin s�r�cie, prin îngrijorare, prin spaim� (singur�-
tatea în fa�a  �tiin�elor �i a lumii, subjugarea la obiect, la 
istorie) �i alta prin putere, prin voin�� metodic�, prin 
activitate (atunci când te descoperi purt�tor de sensuri 
valabile pentru întreaga lume). Prin cea de-a doua form� 
de singur�tate, omul, care poart� cu sine toat� lumea, este 
singur, dar, în singur�tatea sa, el poart� cu sine lumea. 
Doar aceast� singur�tate, singur�tatea comunitar�, este 
prolific� [DC: 63]. 
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 În Mathesis sau bucuriile simple (1934) Noica 
invita la exces pe to�i cei care vor s� intre în via�a spiritu-
lui. Fiul risipitor este spiritul cel bun, spiritul nelini�tit, 
cel care caut� lumea în mi�care. Fratele s�u e spiritul 
m�rginit prin echilibru �i, prin asta, r�u. În întreaga lui 
via�� Noica a încercat, el însu�i, s� fie asemenea fiului 
risipitor, dar a fost mereu înso�it de teama de a nu fi fost 
decât fratele.  

Românii, consider� el, au dou� suflete: unul pasto-
ral �i cel�lalt agrar. Tot ce este nostalgic, tot ce �ine de 
libertate, tot ce e sentiment artistic, tot ce este sete de z�ri 
noi, �ine de sufletul p�storului. "Dar a trecut peste noi 
sufletul st�t�tor al plugarului �i l-a pustiit, are s�-l 
pustiiasc�. Suntem în �ara lui Cain, în care Abel n-a 
murit înc� de tot" [PSR: 40]. 

 De aceea Noica vorbe�te despre necesitatea unor 
rupturi în via�a spiritual� româneasc�. în afar� de ruptura 
cu filosofia de �coal�, mai trebuie una cu ��r�nescul din 
noi, incapabil s� dea o filosofie.  

Nici în aceast� problem� Noica nu face rabat de la 
stilul s�u paradoxal: pe de o parte, crede c� trebuie s� ne 
rupem de tot ceea ce avem agrar în noi, de ��r�nescul nos-
tru, iar pe de alt� parte valorific�, într-un mod magistral, 
rostirea româneasc�, care este expresia acestui suflet. 

 

În De Caelo, Noica formula, iar��i paradoxal, ideea 
echilibrului: "Nu de exaltare - c�ci e greu s� tr�ie�ti 
necontenit la în�l�imi, ci de m�sur�, discre�ie, st�ruin�� 
are nevoie insul... Spre a nu primejdui voin�a noastr� de 
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a rec�dea în apatie, vom alege o lupt�, f�r� de r�sunet, 
poate, dar �i f�r� de odihn�: agonia" [DC: 142]. 

 

 Anali�tii operei lui Noica consider� c� se pot 
distinge dou� etape în interiorul acesteia, dou� etape dis-
tincte, de�i nu f�r� leg�tur� între ele: în primele lucr�ri 
publicate, pân� la sfâr�itul celui de-al doilea r�zboi mon-
dial, spiritul s�u este t�g�duitor, virulent �i provocator, 
pentru ca, dup� aceea, începând cu seria lucr�rilor dedi-
cate românescului, individul care nu se împ�ca cu lumea, 
s� ajung� nu numai s-o accepte, dar chiar s� caute s� o 
defineasc�. 

În cea de-a doua etap� accentul se va pune pe 
logos, ca ra�iune, dar �i ca rostire. Idealul s�u e departe 
de cel ini�ial, militând pentru îng�duin�� �i disciplin� (a 
min�ii) asumat�. ��r�nescul nu mai e un obstacol în calea 
filosoficului, ci, preluat de spirit (�i numai astfel), ajunge 
s� devin� un model ontologic. "Glasul devine atunci sp�-
�it �i grav, ironia t�ioas� pe care o are în chip necesar 
orice moralist se transform� în înfiorare liric�"- scria 
Eugen Simion [45: 140].  

 "Dac� umanismul vrea s� d�inuiasc�, scria Noica 
chiar în prima perioad� a crea�iei sale, nu trebuie s� în-
ceap� prin trufie, spre a sfâr�i, cum am v�zut, în dezn�-
dejde, ci prin singurul fel  care poate face activ pe indi-
vid, prin adev�rata, nu de împrumut, umilin��"[DC: 123]. 

Umilin�a, ap�rut� din sentimentul culpei individu-
ale, este considerat� de c�tre Noica adev�ratul nostru 
început de lume, de�i, dac� orice trufie este vinovat�, nu 
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orice umilin�� este binef�c�toare, crede el. Luat� ca 
umilitate, a�a cum apare la Gabriel Liiceanuii, umilin�a 
poate fi considerat� �i începutul reabilit�rii individului. 
Distinc�ia propus� de Liiceanu între umilitate �i umilin�� 
e util� în l�murirea gândului nicasian. Umilitatea apare 
ca o închinare în fa�a unei instan�e ce ne-a hot�rât, deasu-
pra noastr�, ce hot�r��te în privin�a noastr� (e vorba de 
divinitate, logos, idee), în vreme ce umilin�a e o stare ce 
apare când se hot�r��te nu numai în privin�a noastr�, ci �i 
în locul nostru.  

În spa�iul umilin�ei intr� deciziile pe care suntem 
împiedica�i s� le lu�m în lumea noastr�, în ordinea 
umanului, iar în cel al umilit��ii, hot�rârile ce vin de 
dincolo de aceast� sfer�. Umilitatea este domina�ia supe-
riorului asupra inferiorului, în viziunea lui Liiceanu, iar 
umilin�a este, dimpotriv�, o domina�ie a inferiorului 
asupra superiorului. În virtutea unei asemenea distinc�ii, 
umilin�a înseamn� des-fiin�are, dac� devine o constant� a 
vie�ii, c�ci împiedic� insul s�-�i pun� singur hotarele. 
Tragedia, crede Liiceanu, deriv� din faptul c� limitele îi 
sunt impuse de o instan�� str�in�, pe care insul nu o 
recunoa�te drept autoritate. 

 A�adar, insul trebuie a�ezat sub condi�ia umilit�-
�ii, a bunei obedien�e, c�ci aceast� plasare nu-i lezeaz� 
libertatea (se �tie c� ceea ce este superior nu poate umili). 
Aceasta este singura a�ezare care oblig�, garantând, în 
acela�i timp, un bun început, cum dorea Noica. Cum în 
via��, ca �i în spirit, conteaz�, cel mai adesea, sfâr�iturile, 
ie�irea din umilitate este �i ea necesar� pentru a nu 
îngâna la nesfâr�it ceea ce se afl� deasupra noastr�. Se 
ajunge, astfel, la desp�r�iri prolifice, care preiau, în loc s� 
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desfiin�eze. Atunci când afi�eaz� umilin�a, în sensul 
atribuit de Liiceanu acestui termen, adic� de subordonare 
a superiorului fa�� de inferior, Noica o face doar formal 
pentru c�, lupt�tor fiind, nu în�elege s� se bat� decât cu 
zeii, nu �i cu vale�ii.  

 "Nu �ip� decât mincinosul, nu se înal�� în fapt� 
decât cel m�runt; Iar cel sincer �i poruncitor î�i smere�te 
cuvântul, l�sându-l s� par� ( s.n.) umilit pentru cei care 
nu-i b�nuiesc în�l�imea, ar�tându-l f�r� voce, pentru cei 
care nu-i b�nuiesc puterea - el �tiindu-se �i înalt �i 
puternic pentru cei care îl pricep"[SM: 398].  

 

Cu toate delimit�rile încercate de comentatorii s�i, 
cine vrea s� afle o ruptur� total� între gândirea lui Noica 
de dinainte �i de dup� perioada de recluziune are surpriza 
s� g�seasc� mult mai multe continuit��i. 

 Invita�ia la exces, de pild�, pe care o lansa în 
1934, odat� cu Mathesis sau bucuriile simple, ca o 
condi�ie a vie�ii întru spirit, va fi reluat� �i 44 de ani mai 
târziu, prin lucrarea Spiritul românesc în cump�tul 
vremii. Acum, întocmindu-�i fi�a clinic� cu maladia pe 
care �i-o atribuie, men�ioneaz� ca tr�s�tur� definitorie a 
sa tendin�a c�tre exces, nu c�tre excesul în plus, ci c�tre 
cel în minus.  

 Excesul în minus poate fi interpretat, în ordinea 
refuzului, a negativului chiar, dar �i ca un soi de ascetism, 
ca nonac�iune.  "(...) N-a putut ascunde - noteaz� el - c� a 
descoperit cu interes, pe linia excesului în minus, cât� 
putere de atrac�ie confer� refuzul - adesea simulat 
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bineîn�eles - de a nu te l�sa atras. A f�cut chiar o teorie  
a donjuanismului prin non-cucerire, dup� cum a f�cut un 
fel de teorie a non- actului �i, practic, a non-posesiunii... 
A f�cut de asemenea o teorie  asupra celor cinci 
în�elesuri ale lui non - A." [SR-6M: 94]. 

 Excesele pe care le recunoa�te deschis, departe de 
a constitui caren�e funciare, reprezint�, în fond, o 
veritabil� for��. "Tot ce s-a creat durabil... a fost sub un 
exces" - afirm� el în Jurnal de idei [JI: 365; frg.VI-231]. 

 În m�sura în care nu este un bolnav închipuit, 
atunci opinia lui Sorin Antohi, exprimat� cu r�utate, 
precum c� Noica ar fi un cump�tat, este prin ea îns��i 
excesiv�: "Noica este un tân�r ��ran de viitor. Tân�r, pen-
tru c� ata��m în mod obi�nuit naivitatea acestei vârste, 
��ran, pentru c� privilegia, c�znit, cump�tarea rural� de 
care p�rea s� �i dea dovad� (de�i... cump�tare la ��ranul 
rebrenian?), de viitor, pentru c� pedala na�ionalist� 
tocmai începuse s� fie ap�sat� �i resim�it�" iii. 

 

 Se poate observa la Noica �i în cazul excesului, o 
valorizare a virtu�ilor negative �i o paradoxal� asociere a 
lor. Ca �i Cioran, Noica a fost obsedat de ideea c� a avut 
ne�ansa de a se na�te (dar �i de a tr�i, în cazul lui) într-o 
cultur� mic�. Singura modalitate de a învinge aceast� 
barier� era privilegierea excesului. Ceea ce este de re�inut 
nu este nonactivismul, c�ci, în fond, el a fost un spirit 
agonic. "Filosofia spiritului începe din momentul în care  
pierde interesul pentru rezultat, spre a se concentra 
asupra procesului - scria el [SPN: 242]. 
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Ceea ce trebuie s�-l intereseze pe adev�ratul lup-
t�tor e mai presus de toate începutul �i nu sfâr�itul zgo-
motos. �i poate nici începutul ca atare, ci procesul. Nu de 
exaltare are nevoie insul, ci de cunoa�terea propriei m�-
suri. Abia cunoa�terea propriilor hotare, a limitelor �i a 
m�surii noastre poate ispiti c�tre un bun �i prolific exces. 

 

Atunci când vorbea despre c�ile de acces dinspre 
suflet c�tre spirit, Noica sublinia c�, dintre cele trei 
manifest�ri suflete�ti implicate, doar intelectul (cunoa�-
terea) �i sentimentul pot fi infinite, c�ci cea de-a treia, 
voin�a, trebuie s� aib� m�sur�. S-ar putea spune c� atunci 
sunt mai bune cunoa�terea �i sentimentul, când au un 
éxces sur le tout. Dac� excesul în cunoa�tere (de ast� 
dat� excesul în plus) i se potrive�te foarte bine filoso-
fului, ideea excesului (tot în plus) în sentiment pare 
nefireasc� în asociere cu personalitatea sa, mai pentru cei 
care au v�zut la Noica o deta�are de tot ceea ce este 
omenesc prea omenesc în numele unui adev�rat impe-
rialism cultural �i, totu�i, nimic mai normal la el decât 
acest gen de afirma�ii paradoxale: "Viata trebuie tr�it� 
sub un delir, dac� vrei s� fugi de ea, s� te mortifici."  

 

E un alt fel de a exprima ideea lui Oscar Wilde, 
pe care Noica însu�i o citeaz�:"Cel mai bun mijloc de a 
rezista viciului este s�-i cedezi"  [SM: 214]. 
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NOTE 
 
 
                                                 
 
i Eugen Simion, Eugen Simion comenteaz� pe Paul Zarifopol, 
George C�linescu, Pompiliu Constantinescu, Mihai Ralea, �erban 
Cioculescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Editura Recif , 
Bucure�ti, p. 128.    
 
ii Gabriel Liiceanu, Despre limit�, Editura Humanitas, Bucure�ti, 
1994. 
 
iii Sorin Antohi, Civitas imaginalis. Istorie �i utopie în cultura 
român�, Editura Litera, Bucure�ti, 1994, pp. 196 -197. 
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