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Emilia Guliciuc

Dac întreaga cultur a ajuns s caute individualul
într-o materie anumit , logica începe cu reflec ia asupra
raporturilor dintre individual i general [SLH: 56],
preocupat fiind de a-i da o form acestuia.

Logica tradi ional , numit de c tre Noica logica
lui Ares, consider individualul "ca o pies de schimb,
c reia i se poate spune constant individual , dar tot
neînsemnat r mâne, sau ca o c r mid care poate fi
oricând înlocuit cu alta, dac se sparge" [SLH: 56].

Logica lui Hermes, pe care o propune ca
alternativ filosoful, pleac de la “îndurarea” pentru cele
neînsemnate i pentru posibila lor ridicare la general.
Este evident c nu toate individualurile se pot ridica la
general, dar demersul logic nicasian nu este lipsit de
utilitate, pentru c încearc s arate când i mai ales cum
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ajung ele la general, cât generalitate trebuie s aib
individualul, pentru a fi reprezentativ.

Întreb rile dac individualul î i are partea sa
demiurgic , dac poate l rgi generalul, dac î i poate
educa st pânul, nu sunt numai pur retorice la Noica.
De la analiza categoriilor filosofice clasice, ce
acoper treptele realului, pân la rostirea româneasc i
logica holomerului - acea parte-tot, exemplar pentru
întregul univers, toate petrecerile lui prin orizontul limbii
constituie r spunsuri afirmative.

Nu este vorba în gândirea lui Constantin Noica
despre individualul care cade sub inciden a statisticii, ci
de acela care, asemenea monedei lui Leibniz, î i afl
eternitatea în sine însu i.
S analiz m pentru început, individualul limbii,
cel care d seam de noutatea ei: cuvântul. Nemul umirea
lui Noica fa de maniera în care este ast zi privit
cuvântul (aproape exclusiv ca mijloc de comunicare),
trecându-se cu mult prea mare u urin peste for a sa
ontologic , este manifest .
În trecut el avea t ria de a edifica sau, dimpotriv ,
de a des-fiin a. Uneori a dat chiar legea intern a
lucrurilor, numindu-le, ca în legenda lui Adam, alteori a
ap rut ca înc rcat de magie, ca o for de înst pânire
asupra lucrurilor, cât i ca mijloc de a îmbuna pe zei,
sus ine filosoful.
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“La început a fost cuvântul”, spune Sfânta
Scriptur . El a a ezat temeinic lucrurile, le-a pus în
“rostul” lor. În perspectiva Orientului, realitatea nu
ajunge s fiin eze cu adev rat, nu cap t un statut
ontologic cert, decât anexat cuvântului. Via a i moartea
sunt în mâinile lui Iahve, deoarece El posed inventarul
universal, “lista” cu numele tuturor lucrurilor i fiin elor.
Numai cine este st pânitorul numelor e i st pânul vie ii.
Tot ceea ce faci în lume, fie printre oameni, fie
singur, spune Noica, este un fel de a merge prin numele
t u, de a cre te odat cu el. Ceilal i ne pot manipula tocmai prin numele nostru, aproape la fel ca în experien a
magic primitiv . “Nimeni - scria Goethe - n-ar trebui s
se joace cu numele nostru; tot ce este mai superficial în
persoana noastr este i tot ce e mai adânc”i.

În societ ile primitive zeii erau numi i i altfel, cu
epitetul corespunz tor. Abia cel de-al doilea nume era cel
care îi exprima, cel care le surprindea intimitatea. Acesta
era considerat atât de sacru, încât era de nerostit.
Contemporaneitatea a re inut faptul c unele lucruri (mai ales cele importante) au i trebuie s aib dou
nume. Nu este, de altfel, cultura, se întreba Noica, un fel
de a da un al doilea nume lucrurilor, respectiv numele
lor potrivit? Via a spiritului sfâr e te – afirma el tran ant
- atunci când lucrurile nu mai au decât un nume.
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For a numelor i a cuvintelor a avut numeroase
ecouri, opineaz Constantin Noica. Prestigiul numelui de
familie în societ ile aristocratice, implica iile produse de
c tre o porecl asupra unui destin, îmboln virile prin
intermediul cuvintelor, puterea expresiv a numelor eroilor date de c tre un autor, nevoia de a ti numele tuturor
lucrurilor, acea “sete de nume” proprie copilului sunt
doar câteva exemple pe care le men ioneaz filosoful.
Numele nu trebuie dat la întâmplare, ci este potrivit doar atunci când surprinde direct fiin a lucrului pe
care îl vizeaz . Nu este vorba atât despre juste ea cuvântului ca atare, cât despre ac iunea lui în real, c ci numele
i cuvintele pot ctitori destine, crede Noica. Cine cunoa te sensul exact al cuvintelor, acela ajunge la adev r.
Acesta e motivul pentru care Noica i-a f cut drum
printre cuvintele limbii noastre (mai mult decât printre
conceptele statornicite), c ci “numai în cuvintele limbii
tale se întâmpl s - i aminte ti de lucruri pe care nu le-ai
înv at niciodat ” [CRR: 7].
În plus, recursul la rostirea noastr ar putea fi
promisiunea ce ni se ofer pentru a intra în universalitate.

S-a spus c individualul este greu de definit (În
Metafizica, Aristotel scria: "nu exist defini ie pentru
materie i nici pentru substan ele individuale sensibile"ii)
i totu i i se d un nume. Numele, chiar numele propriu,
exprim o generalitate. Pentru a determina un individual,
sunt necesare dou generalit i. În spa iul onomastic
acestea ar fi: una a numelui de botez (a prenumelui), alta
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a numelui de familie. De cele mai multe ori, crede Noica,
cele dou dimensiuni nu sunt suficiente; mai trebuie i o
a treia, prenumele tat lui, între numele de botez i cel de
familie, o a patra, porecla, o a cincea .a.m.d. "Generalurile determin individualul"[SLH: 58].

Ceea ce se întâmpl în spa iul onomastic, se reia
i în arealul logicii. Pentru a defini “ceva" sunt necesare
dou generaluri (genul proxim i diferen a specific )
care, unindu-se, dau o generalitate legat , în cazul acesta,
individualul. Pornind de la afirma ia aristotelic , conform
c reia individualul nu se define te, ci se determin , Noica
va constata c , practic, spa iul determinator preia definiia, c reia îi mai adaug câteva coordonate.
Porfir, cu cele cinci Voci ale saleiii, a creat un spa iu
pentadimensional (al metacategoriilor), ceea ce a dus la
posibilitatea de a privi individualul ca locul de intersec ie
a cinci generaluri.
Aristotel prezint individualul ca punct de
convergen a tuturor celor zece categorii ale sale (substan a secund , cantitatea, calitatea, rela ia, temporalitatea, spa ialitatea, modalitatea pozi ia, pasivitatea, posesiunea). S-a ajuns astfel la un spa iu decadimensional
(al categoriilor).
Atât spa iul bidimensional (al defini iei), cât i cel
penta-dimensional (al metacategoriilor) i decadimensional (al categoriilor) capteaz , opineaz Noica, doar
spectrul individualului [SLH: 59].
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Cunoa terea tiin ific i artistic vor pune în joc
un spa iu multidimensional. Mergând pe multidimensionalitatea individualului Noica însu i creeaz un spa iu
cu dou zeci i apte de trepte (preluate de la Platon,
Aristotel i Kant) pentru a determina realul.
Se poate concluziona c realit ile individuale se
afl la interferen a generalurilor.
"Într-un sens, a adar, individualul nu «este», doar
generalurile sunt, adic exact pe dos de cum spune
nominalismul. Noi ( i nu generalurile) suntem un simplu
nume" [SLH: 60].
Dintr-o alt perspectiv , nici generalurile nu exist f r focalizarea lor în individualuri. Este (exist ) doar
cuplarea generalului cu individualul, crede gânditorul de
la P ltini .

Pentru a afla ce este individualul i cât generalitate îi trebuie pentru a fi reprezentativ, pentru a- i dep i condi ia, s-au conturat în opinia filosofului dou demersuri: pe de o parte, cunoa terea tiin ific , ce
dezarticuleaz individualul în generalurile din care a fost
alc tuit i îi d o spa ialitate (inert ); iar pe de alt parte,
reflec ia filosofic (sau logic ) care va dezlega i ea generalurile ce alc tuiesc individualul, dar va viza cuplarea
individualului nu cu orice general, ci cu unul anumit i
nou. Spa ialitatea invocat nu e inert , ci în devenire.
"Numim individual-general doar pe cel care iese
din iner ia logic având un general în plus" [SLH: 62].
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Un individual-general (holomer) se dezleag în
loc s se adune, î i creeaz singur disjunc ia, sub for a
ra iunii din el, i apoi se readun , c ci el este o unitate
sintetic . "Holomerul socratic, de pild , se dezleag ( i
nu se leag ) cu «om» i «muritor»" [SLH: 41], c ci
"Socrate" denume te mai mult decât un simplu subiect
gramatical i logic i mai mult decât subiectul individual,
persoana lui Socrate.
Dac ra iunea, în cazul cuplului individualgeneral, nu aduce asocierea, ci disocierea, totu i, tendin a
de unitate r mâne esen a sa. Este vorba pe de o parte de
unitatea logic de la care se porne te i de cea reg sit ,
dup dislocare.
Unitatea de la care se pleac este holomerul,
respectiv individualul-generalul în indistinc ia lor, iar cea
reg sit este numit de Noica tot holomer, numai c este
vorba de holomerul-mediu.
Opera ia logic fundamental ce ac ioneaz asupra
holomerului ini ial este disocierea. Individualul i generalul sunt incluse unul în altul, iar prin aceast opera ie se
despart, având fiecare propriile determina ii, intrând
fiecare în expansiune.

Cât de mult se poate îndep rta individualul de
general? Cât de mult se poate lipsi generalul de
individual ? Cum se pot reg si ? "C utarea lor, scria
Noica, este spectacolul variat al lumii, iar expresia unei
asemenea c ut ri o d cultura" [SLH: 48].
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Produsul disocierii este “un fel de judecat extins la lucruri”, numit de filosof krinamen. Urmeaz un
proces de cuplare a individualului cu generalul, entit i
devenite distincte prin disociere. Când un individual î i
afl generalul devine un krinamen, în m sura în care
leg tura lor este func ional .
Când un individual, fixat de generalurile sale, se
deschide c tre un general nou, atunci se ive te determina ia i o dat cu ea, devenirea logic . Determi-na ia
devine un mediu de intermediere între individual i
general, dar i un mediu "de înv luire", un mediu în care
cei doi termeni încearc s se adevereasc . Acestui mediu
i se spune de c tre Noica tot "holomer". Holomerul-mediu se descompune în individual i general, inându-le,
îns , legate, în tentativa lor de expansiune (din mediul
"om" se desprinde condi ia de "muritor" – G i alta de
"român", "italian" etc. – I).
S-a pornit de la holomerul ini ial, în care
individualul i generalul nu erau distincte, chiar nu
existau ca atare decât prin descompunere, i s-a ajuns la
holomerul-mediu, ilustrat de triunghiul logic individualdetermina ii-general: I-D-G.

Ceea ce l-a interesat pe Noica a fost holomerulmediu i nu simplul holomer (cel ini ial) i cu atât mai
pu in simplul individual. Acesta este i sensul ascendent
pe care Noica îl destineaz individualului i sursa
multora dintre aporiile sale, specifice acestui areal. Cine
vrea s g seasc individualul în logica nicasian constat
c de fapt individualul nu este un simplu individual, ci o
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împachetare de generaluri, iar cine sper s afle o
suprema ie a individualului (a a cum o proclamase
filosoful), g se te un primat al raportului individualgeneral, inut în echilibru de un mediu. Spre deosebire
de orice alt logic axat pe general sau invocând, în cel
mai bun caz, un individual statistic, logica lui Hermes se
axeaz pe cuplul general-individual, pe holomer.
Un alt termen asupra c ruia insist logica nicasian este acela de “mul imi cu un singur element”. Ce
reprezint , pentru Noica, mul imile cu un singur element
i în ce rela ie se afl ele cu individualul, cu generalul i
cu holomerul?

Ceea ce caracterizeaz , în prim instan , o
mul ime este faptul c ea reprezint o colec ie de elemente. Acest gen de mul imi, de prim instan , se
întâlnesc frecvent.
Exist , îns , i mul imi secunde, care reprezint
mai mult decât o simpl sum de elemente i în care
încep s se contureze propriet i specifice. Fa de mul imea de prim instan , în care partea apar ine întregului,
în mul imea secund , partea poart cu ea întregul. Leg tura p r ii cu întregul este de a a natur încât întregul
poate fi preluat de fiecare parte, ce cap t o aparent
autonomie. Astfel, dac o parte devine autonom , ea ine
în continuare de mul imea din care a ap rut, numai c
devine "o mul ime cu un singur element". "Mul imea
secund ar putea fi definit , în fiecare plan, ca mul imea
mul imilor cu un singur element" [SLH: 145]
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Raportul dintre întreg i parte în mul imile secunde
este de egalitate unilateral (întregul este partea, f r ca
partea s fie întregul) sau chiar de identitate unilateral .
În timp ce pentru raporturile dintre întreg i parte
este valabil identitatea unilateral , pentru cele dintre
parte i întreg este valabil contradic ia unilateral
(partea poate contrazice întregul, dar întregul nu poate
contrazice partea). Contradic ia unilateral este un caz
limit (partea poate contrazice întregul), c ci elementul
unei mul imi secunde (partea) are o intimitate pozitiv cu
mul imea (întregul). El nu apar ine pur i simplu mul imii, ci o concentreaz , o închide în sine, ca o monad .
Din punct de vedere metafizic, monadele sunt
închise (a a le-a conceput Leibniz), dar din perspectiv
logic , exist raporturi între ele, în cadrul mul imii. De i
mul imea cu un singur element e singular , este, totu i,
deschis spre multiplicitate. Este o închidere care se
deschide.

Este posibil ca un singur element s reprezinte
universul mul imii sale?- se întreab Noica. Care ar fi
atunci opera iile care ar ac iona în acest areal?
Elementele unei mul imi secunde nu sunt simple
elemente, ci sunt ele însele mul imi, mul imi cu un
singur element. Mul imea cu un singur element nu are
întâmpl tor un singur element, ci îl are prin chiar natura
acestuia de a fi parte purt toare de întreg (holomer)
[SLH: 159]. Opera iile tradi ionale cu mul imi sunt
nesemnificative în arealul mul imilor secunde. În schimb,
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intervin mult mai activ alte dou opera ii: compenetrarea
(întrep trunderea elementelor) i poten area (ridicarea
elementului la puterea întregului).

Elementul cu voca ia reprezentativit ii devine un
fel de vibra ie ce intr în rezonan cu altele. Combinarea
lor nu este dat de conjunc ie, disjunc ie sau implica ie
(opera iile clasice), ci de ceva de genul compenetra iei
(agregare, asociere, combinare, întrep trundere) [SLH:
156]. Compenetra ia înseamn condensarea mul imii întrun concept.

Pân acum s-a v zut c exist în mul imea
obi nuit obiecte singulare, care dau regula. "Mul imea
lor va trebui s intereseze, nu mul imea, oricât de
întins , a excep iilor de la regul " [SLH: 158]

Rezumând, s-ar putea preciza c toate încerc rile
lui Noica de a teoretiza importan a holomerului, a
mul imilor cu un singur element, vin în întâmpinarea
ideii c individualul numai prin “împrietenire” intim cu
generalul î i poate ridica statutul, c numai în felul acesta
poate ie i din robia generalului, poate deveni
reprezentativ. Numai astfel revolta individualului se
justific .
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NOTE:

i

Studiu introductiv la dialogul Cratylos, Platon, Opere, vol.III,
Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1978, p. 211
ii

Aristotel, Metafizica, Editura Academiei, Bucure ti, 1965, p. 261

iii

Genul, specia, diferen a specific , caracterul propriu i accidentul.

SIGLE:
SLH = NOICA, CONSTANTIN, Scrisori despre logica lui Hermes,
Editura Cartea Româneasc , Bucure ti, 1986
CRR = NOICA, CONSTANTIN, Cuvînt împreun despre rostirea
româneasc , Editura Eminescu, Bucure ti, 1987
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