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În amintirea Mamei





Preambul

În ziua de 12 noiembrie 1943, „Monitorul Oficial” publica vacanța 
conferinței de Filosofia istoriei și filosofia culturii de pe lângă 
Universitatea din București, Consiliul profesoral al Facultății de Litere 
și Filosofie stabilind componența comisiei, alcătuită din Dimitrie Gusti, 
George Oprescu și Mihai Ralea, cărora li se vor mai adăuga apoi Lucian 
Blaga și Nicolae Bagdasar. În termenul legal s‑au înscris trei candidați, 
Ion Zamfirescu, Constantin Noica și Mircea Eliade. După cutuma 
vremii, dosarul de concurs includea o cerere, curriculum vitae (CV) al 
candidatului, lista de lucrări și textele reprezentative pentru materia 
conferinței. La data de 3 februarie 1944 comisia a decis „cu majoritate 
de voturi [adică trei contra două] că, cu toate meritele remarcabile ale 
d‑lui candidat C. Noica în domeniul istoriei filosofiei, teoriei cunoașterii 
și metafizicii, care l‑ar îndreptăți la un concurs în acest domeniu, nea‑
vând lucrări de specialitatea conferinței nu poate fi admis la examen”. 
Cum nici Mircea Eliade nu se mai prezentase la concurs, a rămas în 
competiție doar un candidat, Ion Zamfirescu, care în cele din urmă a 
fost declarat reușit, ocupând conferința menționată. 

Acestea ar fi grosso modo reperele unui moment aparent obișnuit în 
viața oricărei universități, în care cooptarea corpului profesoral are ca 
fundament meritul și competența într‑un anumit domeniu. Și totuși, cu 
ocazia acestui concurs, Lucian Blaga – membru în comisia de evaluare – 
a avut o atitudine plină de revoltă în fața unei flagrante nedreptăți, fiind 
înlăturat din competiție tocmai cel pe care el îl considera „un filosof 
adevărat, prin structura sa spirituală, prin temperament și pregătire”, 
anulându‑se totodată unul din principiile esențiale ale mecanismelor 
selecției pe temeiuri concurențiale, și anume emulația. 

Cum toate personajele implicate au devenit nume sonore ale cul‑
turii române, este și acesta un motiv în plus de a ne apleca ceva mai 
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mult asupra angrenajelor care au stat la baza cooptării și promovă‑
rii în mediul universitar românesc, pentru a desluși mai bine cum de 
Constantin Noica nu a reușit să ocupe un post universitar, tocmai cel 
care în contextul a mai puțin de un deceniu se afirmase plenar în câm‑
pul filosofiei românești prin abordări cu nuanțe de originalitate și un 
interes marcant pentru istoria acestui domeniu. Prin maniera în care am 
conceput această lucrare, credem că vom contura un cadru de înțelegere 
ceva mai extins și nuanțat în ceea ce privește acest moment din biogra‑
fia protagoniștilor, semnalat deja documentar încă de acum mai bine 
de trei decenii de către C. Popescu‑Cadem1, în formule cât se poate de 
canonice, dar nu lipsite de semnificație. 

Deși volumul de față ar putea părea să‑l aibă ca personaj central pe 
Constantin Noica, în realitate am dorit să surprindem un orizont mai 
larg, ce vizează deopotrivă oameni, conjuncturi, mecanisme sociale și 
universitare, dar mai ales destine, indivizi mânați în egală măsură de 
sentimente și aspirații, de datoria lucrului onest și bine făcut, dar și de 
patimi, orgolii, ambiții, umori, invidii, părtinire, răzbunări etc., împre‑
jurări în care cei ce dețin la un moment dat puteri instituționale pot 
promova nu doar savanți în adevăratul sens al cuvântului, profesioniști 
ai materiei, cu vaste deschideri spre creație și însușiri pedagogice, ci și 
impostori, făcături cu aere „intelectuale”, nu neapărat din rea voință. 

Ne‑am folosit în fapt de celebritatea acestui nume pentru a avea un 
reper solid în derularea analizei și a unei microbiografii colective, fie‑
care din ceilalți doi protagoniști – Ion Zamfirescu și Mircea Eliade – 
putând prea bine să‑i fi luat locul în ierarhia noastră oarecum arbitrară, 
cu amendamentul că din toți aspiranții la această poziție universitară, 
în cele din urmă doar Noica pare să nu‑și fi împlinit pe deplin o vocație 
instituțională, înfruntând mai mult decât ceilalți o epocă și un destin ce 
ne impun o serioasă luare aminte.

Cluj, 31 octombrie 2018

1 C. Popescu‑Cadem, Constantin Noica. De ce nu a fost profesor universitar, în „Manu‑
scriptum”, IX, 1988, nr. 4 (73), p. 122–131, republicat în idem, Document în replică, 
București, Edit. Biblioteca Bucureștilor, 2007, p. 269–280.


