
CeRISS

Din iniþiativa a douã universitãþi, Universitatea din Bucureºti ºi Università Roma Tre, din
Roma, cãrora li s-au adãugat Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române (ISPRI), reprezentând Academia Românã, ºi Institutul Italian de Culturã Vito Grasso, din
Bucureºti, reprezentând Italia culturalã în România, a luat fiinþã Centrul Româno-Italian de Studii
Istorice (CeRISS).
Deschiderea oficialã a CeRISS a avut loc marþi, 7 aprilie 2009, în aula Ioan Heliade Rãdulescu

a Academiei Române, cu participarea academicienilor Dan Berindei ºi Marius Sala, a prof. Fran-
cesco Guida, decanul Facultãþii de ªtiinþe Politice a Universitãþii Roma III, a istoricului Alberto
Castaldini, directorul Institutului Italian de Culturã Vito Grasso, a prof. Vlad Nistor, directorul In-
stitutului Diplomatic Român, a dnei Sânziana Dragoº, directorul Departamentului de Relaþii
Culturale al Ministerului Afacerilor Externe, a dlui prof. Mircea Mihãieº, vicepreºedinte al Institu-
tului Cultural Român, a unor reprezentanþi ai tinerei generaþii de istorici: Alberto Basciani, Anto-
nio d’Alessandri, ªerban Marin, Ovidiu Cristea, Rudolf Dinu, Carmen Burcea, Cristian Luca...
Moderatorul ºedinþei de deschidere a fost prof. Ion Bulei, director al ISPRI.
Centrul de Studii s-a constituit ca o instituþie de cercetare, educaþionalã, ºtiinþificã ºi culturalã,

cu un caracter profesional, neguvernamental, apolitic ºi nonprofit.
Obiectivele acestui nou Centru de Studii sunt asemãnãtoare cu ale altor centre. În cazul nostru:

desfãºurarea unei activitãþi de cercetare ºtiinþificã în istoria italienilor, a românilor ºi a relaþiilor
italo-române, atât pe planul conexiunilor politico-diplomatice, cât ºi al acelora economice, sociale
ºi culturale; realizarea unor programe de cercetare în colaborare cu mediile academice europene ºi
diseminarea rezultatelor cercetãrilor prin intermediul unor publicaþii ºtiinþifice proprii; organizarea
cursului opþional Istoria Italiei ºi a relaþiilor italo-române (IIRIR) în Facultatea de Istorie a Univer-
sitãþii Bucureºti (cursul se desfãºoarã deja din 1995, cu o întrerupere între 1998 ºi 2003); stagii de
practicã pentru studenþii celor douã universitãþi; sesiuni de comunicãri ºtiinþifice prin sprijinul ºi
implicarea directã a ISPRI, a Institutului Italian de Culturã de la Bucureºti, a Academiei Române
de la Roma; editarea unei reviste anuale, împreunã cu Institutul Diplomatic Român (titlu propus:
Quaderni del CeRISS); constituirea unei biblioteci specializate; organizarea unor colocvii, lansãri
de carte, expoziþii, proiecþii de filme care au ca tematicã limba ºi cultura italianã ºi românã, rela-
þiile italo-române etc., crearea unui joint venture (mass-media, o librãrie etc.). Preocuparea princi-
palã a Centrului va fi cercetarea unor teme istorice importante, deopotrivã interesante pentru isto-
riografia românã, italianã ºi europeanã în genere, prin proiecte care sã se bucure de susþinere finan-
ciarã europeanã. O astfel de susþinere se va obþine mult mai uºor atunci când colaboreazã instituþii
din douã sau mai multe þãri, când se adunã laolaltã eforturi creatoare diverse ºi se abordeazã reali-
tatea europeanã din unghiuri ºi cu metode diverse.
Centrul are un sediu operativ — Universitatea Bucureºti, Facultatea de Istorie, bd. Regina Eli-

sabeta, nr. 4-12, Bucureºti, camera 405 — ºi unul administrativ — Institutul de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Bucureºti, etaj VII, camera 1.
Partenerii Centrului de Studii sunt în Italia: Accademia di Romania in Roma; Associazione

Italiana dei Romenisti (AIR); Associazione Italiana di Studi Storici per l’Europa Centrale e Orien-
tale (AISSECO) ºi în România: Institutul Cultural Român (ICR), Ministerul Afacerilor Externe –
Departamentul Relaþii Culturale, Catedra de Limba ºi Literatura Italianã a Universitãþii Bucureºti.
A fost posibilã crearea unui centru de cercetare cum este acesta în niºte circumstanþe favori-

zante. Mai întâi existenþa acum în plinã activitate în Italia a unor istorici prestigioºi, Cezare Alzati,
de la Universitatea din Pisa, autorul unor excelente volume ca Terra romena tra Oriente e Occi-
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dente sau Studii de istorie religioasã a spaþiului românesc, Bianca Valota Cavallotti, prestigios
profesor al Universitãþii Statale din Milano, autoare a atâtor volume asupra realitãþilor sociale ºi
politice ale românilor sau asupra operei lui Iorga, a cãrei nepoatã este, colega sa Maria Cicalese,
care îi calcã pe urme în preocupãrile sale, Angela Giustina Vitolo, profesoara de la Universitatea
statalã din Napoli, interpreta în italianã a gândirii istorice a lui A.D. Xenopol, Stefano Santoro, de
la Universitatea din Trieste, foarte bun cunoscãtor al politicii culturale italiene în Balcani, remar-
cabila echipã care s-a afirmat în jurul lui Francesco Guida, la Universitatea Roma III, el însuºi
autor al unor cãrþi excelente despre români, despre bulgari, unguri ºi despre italienii care au intrat
în legãturi multiple cu aceºtia. Coleg cu el, apropiaþi colaboratori, sunt Alberto Basciani, cel care
ne-a oferit douã lucrãri de referinþã, una asupra Cadrilaterului ºi alta asupra Basarabiei ºi Antonio
d’Alessandri, exegetul lui Dora d’Istria. Aceºti profesori italieni sunt cu adevãrat interesaþi de
istoria românilor ºi a legãturilor acesteia cu istoria Italiei. Practic ºi-au construit un curriculum
vitae ºi un nume cu aceastã preocupare, devenitã esenþialã pentru ei. Aceastã foarte serioasã echipã
de istorici italieni se întâlneºte, ºi aceasta este o altã circumstanþã favorizantã, cu istorici români,
preocupaþi ºi ei de tot ceea ce înseamnã Italia în sine ºi de ceea ce înseamnã ea pentru români, isto-
rici de diferite generaþii care se întâlnesc într-o pasiune comunã. Cei mai importanþi dintre ei sunt
formaþi în ultimul timp graþie, în primul rând, burselor Vasile Pârvan, organizate de regretatul Ma-
rian Papahagi la Accademia di Romania de la Roma, ºi Nicolae Iorga, organizate de noi la Istituto
Romeno di Cultura din Veneþia, în acelaºi timp cu acelea de la Roma. ªerban Marin, Cristian Luca,
Rudolf Dinu, Carmen Burcea... sunt deja nume în scrisul nostru istoric, care se adaugã generaþiei
reprezentate de Ovidiu Cristea sau Raluca Tomi, sau generaþiei reprezentate de Ioan Aurel Pop
sau, iertatã sã ne fie „modestia“, noi înºine. E, într-adevãr, o ºansã sã ai adunate laolaltã în acelaºi
timp atâtea valori istoriografice. Prezenþa lor, ea înainte de orice altceva, a fãcut posibilã crearea
unui centru ca acesta înfiinþat în aprilie la Bucureºti. Culturã nu se poate face decât cu oameni
care s-o creeze. Existenþa acestora este garanþia cã iniþiativa instituþiilor mai sus menþionate are
ºanse sã reuºeascã. În orice caz, e o ocazie care nu trebuie pierdutã. ªi, prin voinþa iniþiatorilor, nici
nu va fi.

Ion Bulei

GÂNDIREA POLITICÃ CONSTITUÞIONALÃ ÎN DEZBATERE

La data de 5 mai 2009, în Aula „Ion Heliade Rãdulescu“ a Bibliotecii Academiei Române, a
avut loc simpozionul cu tema „Gândirea politicã constituþionalã. Antecedente istorice ºi preocu-
pãri actuale“, organizatã de Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române (ISPRI) ºi Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“.
În deschiderea simpozionului, prof. univ. dr. Ion Bulei, directorul ISPRI, a vorbit despre Con-

stituþionalismul românesc modern, subliniind importanþa Constituþiei de la 1866, ca primã consti-
tuþie româneascã ce reflectã nu numai principiile deja implementate ale guvernãrii reprezentative
ºi separaþiei puterilor, cât ºi principiul esenþial al suveranitãþii interne recunoscute a statului. În
ceea ce priveºte originalitatea constituþiilor româneºti, profesorul Bulei a amintit influenþa puter-
nicã a modelului apusean — american, francez, britanic —, distingând totuºi ca momente de origi-
nalitate în acest domeniu constituþiile din 1938 ºi, respectiv, 1965, ce vin cu o contribuþie proprie
la evoluþia gândirii juridice româneºti.
Dupã aceastã retrospectivã asupra gândirii juridice româneºti, menitã a introduce tema dezba-

terii, seria expunerilor s-a axat în principal pe aspectele actuale ale vieþii constituþionale româneºti.
Dr. Constantin Nica, cercetãtor ºtiinþific al ISPRI, a prezentat Perspectiva politico-juridicã a
Constituþiei României despre instituþiile fundamentale ale puterii, oprindu-se asupra a trei pro-
bleme: Constituþiile, legile fundamentale cu conþinut doctrinar politic, juridic ºi filosofic; princi-
piile Constituþiei României — între sintezã ºi originalitate; raportul dintre “puterile tradiþionale”
(legislativã, executivã ºi judecãtoreascã), pe de o parte, ºi puterea socialã, pe de altã parte.
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Dr. Aristide Cioabã, cercetãtor ºtiinþific al ISPRI, în expunerea intitulatã Contribuie preziden-
þializarea regimului constituþional la consolidarea democraticã în România?, a argumentat cã
prezidenþializarea regimului constituþional este mai degrabã un risc sau un obstacol în calea conso-
lidãrii democraþiei, prin faptul cã afecteazã echilibrul existent între puteri, iar pe de altã parte afec-
teazã autonomia partidelor politice. Domnul Alexandru Radu, de la Facultatea de ªtiinþe Politice
din cadrul Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cantemir“, a abordat problematica durabilitãþii, a
schimbãrii, a experimentului în expunerea Constituþia României între revoluþie ºi experiment.
Prof. univ. dr. Florin Vasilescu, fost membru al Comisiei de redactare a Constituþiei, membru al
Curþii Constituþionale ºi diplomat, a întreprins o Analizã a regimurilor prezidenþiale în care a rele-
vat caracterul unic al sistemului prezidenþial american. Drd. Gabriela Tãnãsescu, cercetãtor ºtiinþi-
fic al ISPRI, a prezentat o serie de Consideraþii asupra semiprezidenþialismului în România. Drd.
Ionuþ Ciutacu, lector la Facultatea de ªtiinþe Politice din cadrul Universitãþii Creºtine „Dimitrie
Cantemir“, a adus în discuþie problema Preponderenþei juridicului asupra politicului în Consti-
tuþia României. Lector Vasile Ostaciuc, de la Facultatea de ªtiinþe Politice din cadrul Universitãþii
Creºtine „Dimitrie Cantemir“, a conturat, cu ajutorul unor exemple concrete, Imaginea publicã a
referendumului pentru Constituþia României din 2003.
În încheierea simpozionului, conf. univ. dr. Cecilia Tohãneanu, decanul Facultãþii de ªtiinþe

Politice a Universitãþii “Dimitrie Cantemir”, a abordat interpretãrile textelor constituþionale, în
expunerea cu titlul Teorii ale interpretãrii constituþionale, pornind de la stabilirea a douã categorii
de teorii interpretative care au ca sursã a diferenþei între ele rãspunsul la întrebarea: ce face un ju-
decãtor atunci când interpreteazã o constituþie — descoperã sau construieºte? În replicã, dr. Ion
Goian, cercetãtor ºtiinþific al ISPRI, a afirmat, printre altele, cã, având în vedere cã teoriile inter-
pretãrii constituþionale sunt variante ale hermeneuticii, spre deosebire de interpretarea altor tipuri
de texte, interpretarea textului în cazul constituþiei are consecinþe în ordinea practicã, iar libertatea
de a interpreta o constituþie înseamnã un adaos la lege, mai precis un adaos la o constituþie votatã
de popor, aspect ce lãrgeºte problematica înspre chestiunea legitimitãþii.

Ruxandra Luca

POLITICA ADMINISTRAÞIEI OBAMA — ÎNTRE VECHI ªI NOU

Secþia de Filosofie, Psihologie ºi Teologie a Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România a
organizat miercuri, 3 iunie 2009, conferinþa intitulatã „Coordonate ale politicii noii administraþii
americane — Obama“, susþinutã de ambasadorul Constantin Vlad, membru titular fondator al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România.
Aceastã tematicã deosebit de actualã a fost abordatã în detaliu, pornind de la „fenomenul

Obama“, dedicat imperativului urgent reprezentat de redresarea imaginii Statelor Unite atât în
interiorul graniþelor, cât ºi dincolo de acestea. „Fenomenul“ are în centrul sãu sloganul „Yes, we
can!“ construit, totodatã, pe „visul american“ ºi revigorând visul american. În acest context, amba-
sadorul Constantin Vlad a nuanþat interpretarea unui preºedinte american vãzut mai degrabã ca un
erou romantic ce urmãreºte îndeplinirea unor deziderate de politicã internã ºi externã realiste decât
ca un naiv.
În continuare, vorbitorul s-a referit la personalitatea celui de-al 44-lea preºedinte american,

Barack Hussein Obama, cu studii impresionante ºi maniere elegante, care vine sã redea încrederea
americanilor (ºi a lumii) într-o politicã mai democraticã ºi mai principialã. Sloganul mai sus men-
þionat este de naturã a indica tocmai aceastã direcþie de schimbare.
Discursul preºedintelui vãdeºte, de asemenea, schimbarea. Se remarcã un discurs echilibrat, cu

accente romantice ºi emoþionale, dar ferit de extremele limbajului bombastic, pretenþios, populist
sau de lemn. În acest sens, vorbitorul a reamintit ºi faptul cã în primul sãu discurs preºedintele
Obama a citat cazul în care o fetiþã din Statele Unite, de la o ºcoalã mai puþin dotatã, spunea Sena-
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tului american cã, ºi acolo, la acea ºcoalã, copiii trebuie sã creadã cã au un viitor. Acest citat nu
este întâmplãtor. Aparent extrem de emoþional, aparent cu un rol exclusiv discursiv, acest citat cap-
tureazã visul american revigorat de Obama, acela orientat spre voinþa de schimbare ºi spre viitor.
Dar ce fel de schimbare ºi ce fel de viitor? Pentru a rãspunde la aceste întrebãri, vorbitorul a

analizat particularitãþile acestui preºedinte prin comparaþie cu alþi preºedinþi americani ºi mai ales
condiþiile cu totul deosebite de începere a mandatului sãu. Pe baza acestor analize a reieºit cu mai
multã claritate faptul cã ceea ce se schimbã sunt aspecte de nuanþare, precum ºi aspecte ceva mai
substanþiale de politicã externã americanã, dar nu rolul hegemonic al Statelor Unite în lume. Ast-
fel, este vorba despre poziþia americanã în privinþa dezarmãrii nucleare, despre poziþia de deschi-
dere faþã de lumea islamicã ºi despre o poziþie mai echilibratã în problema conflictului din Orientul
Mijlociu dintre israelieni ºi palestinienii din teritoriile ocupate. Totuºi, în ceea ce priveºte alte
aspecte problematice, mai ales dificilul subiect preemptive strike right, nu se schimbã în mod clar
mai nimic. Barack Hussein Obama propune un alt discurs despre hegemonia Statelor Unite în
lume: „Vom conduce prin puterea faptelor ºi a exemplului ºi nu bruscând celelalte state pentru a
ne urma“, spunea Obama.
Conferinþa a fost urmatã de dezbateri moderate de prof. univ. dr. Angela Botez, preºedinta Sec-

þiei de Filosofie, Psihologie ºi Teologie a Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România. Ele au vi-
zat în principal poziþia anti-Guantanamo a Statelor Unite, precum ºi diverse aspecte ale relaþionãrii
Statelor Unite cu problema palestinianã, iranianã, turcã etc., iniþiate de intervenþiile ambasadorului
Mirescu ºi ale prof. univ. dr. Sergiu Tamaº.

Henrieta Aniºoara ªerban

CENTENARUL CONSTANTIN NOICA

Împlinirea, pe data de 9 iulie 2009, a 100 de ani de la naºterea lui Constantin Noica reprezintã
pentru aceia interesaþi de destinul culturii române un bun prilej de relecturã ºi reamintire publicã
a celui mai important filosof român.
Dintre manifestãrile menite a marca acest eveniment, Conferinþa Naþionalã „Gândirea lui

Constantin Noica astãzi“ organizatã de Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti în co-
laborare cu Societatea Românã de Filosofie pe 24-25 aprilie a.c. ºi Sesiunea ªtiinþificã „Centenar
— Constantin Noica“ organizatã de Secþia de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie a Aca-
demiei Române pe 4 iunie 2009 s-au impus deopotrivã prin înalta þinutã teoreticã a comunicãrilor,
cât ºi prin nobleþea evocãrilor.
Organizatorii reuniunii de la Facultatea de Filosofie ºi-au propus ºi au reuºit atât cât a depins

de ei sã-i adune sub cupola gândirii filosofului de la Pãltiniº „pe toþi cei care încearcã sã dea seamã
de pulsul filosofiei sale în lumea contemporanã“. A fost o întâlnire de lucru, în care s-au prezentat
ºi s-au comentat perspective ºi puncte de vedere noiciene, în care s-au pus întrebãri ºi s-au dat
rãspunsuri, în prelungirea cãrþilor, studiilor ºi traducerilor ce adeveresc previziunea celui care a
oferit pretextul dezbaterii: „Aºtept sã se spunã ceva cu sens despre mine abia dupã 1990“. Prezen-
tãrile ºi discuþiile s-au desfãºurat în patru secvenþe în mãsurã sã sugereze, prin transcrierea aici,
amploarea manifestãrii. Secvenþa I (vineri, 24 aprilie, dimineaþa) l-a avut ca moderator pe Gabriel
Liiceanu, care a ºi deschis conferinþa cu o contribuþie deopotrivã substanþialã ºi expresivã, „Despre
o anume personalitate“. I-au urmat, prin abordãri tematice ºi stilistice personalizate, consistente ºi
incitante, Sorin Vieru cu inspirate „Însemnãri despre un Noica antum ºi un Noica postum“, Mircea
Flonta cu studiul „Kant ºi interogaþia transcendentalã în opera lui Constantin Noica“, Ilie Pârvu
prezentând structura argumentatativã a metafizicii filosofului celebrat în „Noica, metafizica ºi
«tehnica raþiunii»“ ºi Sorin Lavric arãtând „De ce este Noica un reper?“ (rãspunsul exegetului S.
L.: Pentru cã „ticãitul“ lui de ceas elveþian indicã ora României).
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Secvenþa II, de vineri dupã-amiaza, a beneficiat de prezenþa lui Gheorghe Vlãduþescu ca mode-
rator, al cãrui farmec inconfundabil s-a rãsfrânt asupra întregii desfãºurãri, începând cu „Problema
conceptului deschis la Constantin Noica“ (Gheorghe Vlãduþescu) ºi continuând cu „Suflet ºi spirit
în filosofia practicã noicianã“ (Gheorghiþã Geanã), „Constantin Noica: un model cultural al inter-
valului?“ (Ionel Buºe), „Fenomen ºi fiinþã sau despre înþelesul fenomenologic al ontologiei lui C.
Noica“ (Claudiu Baciu), „Spirit ºi spiritualitate româneascã în gândirea de tinereþe a lui Constantin
Noica“ (Constantin Aslam), „Europa lui Constantin Noica“ (Lorena Stuparu), „Gândirea lui Con-
stantin Noica — între filosofie ºi ideologie“ (Horia Pãtraºcu), „Libertate întru necesitate“ (Paul
Sandu).
Secvenþa III, de sâmbãtã, 25 aprilie, dimineaþa, l-a avut ca moderator pe Alexandru Boboc,

care cu umorul ºi cumpãtarea ºtiute de studenþi a þinut în frâu provocãrile lansate de unele dintre
comunicãri: „Ideea devenirii întru fiinþã în contextul ontologiilor contemporane“ (Alexandru
Boboc), „Noica ºi câmpul cuvintelor intraductibile“ (Ion Pogorilovschi), „Poetica fiinþei din
perspectiva ontologiei lui Constantin Noica” (Ion Hirghiduº), „Ontologia platonicianã în viziunea
noicianã“ (Mihaela Macsut), „Norocul eºecului sau vocaþia filosofiei la Noica“ (Daniel Mazilu),
„Paideia în accepþia noicianã“ (ªtefan Grosu), „Vocabula filosoficã «întru» în textele religioase
catolice actuale“ (Manuela Stãnicã), „Modelul de filosofare al ontologiei noiciene“ (Viorel Cer-
nica) — text copleºitor prin capacitatea de sintezã.
Secvenþa IV, de sâmbãtã dupã-amiaza, avându-l ca moderator pe Romulus Brâncoveanu, deca-

nul Facultãþii de Filosofie din Bucureºti, a încununat efortul celor douã zile de intensã dezbatere
filosoficã, prin remarcabile contribuþii: „Istoria sau canonul filosofiei româneºti?“ (Romulus Brân-
coveanu), „Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinþã ceva nou“ (Constantin
Stoenescu), „Lumea ideilor la Constantin Noica“ (Ana Bazac), „Noica ºi ontologia. Problema
elementului ºi a precaritãþii fiinþei“ (Elena Costea), „Constantin Noica la confluenþa dintre filoso-
fie ºi teologie“ (Bogdan-Costin Georgescu), „Logica lui Hermes ºi antropologia culturalã“ (Sebas-
tian ªtefãnucã), „Înþelesuri para-logice ale logicii lui Hermes“ (Mircea Dumitru), „Instanþele fiin-
þei la Noica“ (Adrian Niþã).
Dacã întâlnirea de la Facultatea de Filosofie s-a voit oarecum independentã de ideea de festivi-

tate (intenþie cãreia Mircea Flonta i-a gãsit replica unui „discurs de la distanþã“, cu menþiunea cã
„poate, într-adevãr, lui Noica nu i-ar fi fãcut plãcere un discurs academic, dar sã fie raportat la
Kant, da“), la Sesiunea ªtiinþificã desfãºuratã în Aula Academiei Române joi, 4 iunie, a.c. s-a vor-
bit în termeni de „sãrbãtoare“ ºi „filosoful sãrbãtorit“. Ceea ce nu înseamnã cã auditoriul numeros
din aula devenitã neîncãpãtoare a avut parte de solemne discursuri ocazionale. În atmosfera încãl-
zitã aniversar ºi reglatã intelectual de academicianul Alexandru Surdu, care i-a prezentat cu
somptuozitate ºi vervã pe vorbitori, s-au lansat atât teme ºi motive aplicate filosofiei lui Constantin
Noica, cât ºi evocãri punctuale, din unghiul experienþei unice a beneficei întâlniri dintre filosof ºi
cei care prin mãrturia lor de acum îi restituie personalitatea la reala dimensiune a importanþei
acesteia pentru cultura ºi istoria României.
Cãci acela care a trecut prin dictaturile regalã ºi antonescianã ºi prin regimul totalitar postbelic,

fãrã a renunþa la idealurile sapienþiale, este o personalitate a istoriei României pentru cultura cãreia
a fãcut misionarism. Ca toþi marii creatori ai generaþiei sale (Eliade, Vulcãnescu, Cioran), Noica a
simþit cã are rãspunderea naþiunii române ºi a ridicãrii ei, prin culturã, la rangul celor mai înalte
exigenþe ale culturii Europei. Acest lucru a reieºit din luãrile de cuvânt cu ocazia Centenarului
Noica din aulaAcademiei Române: „Cuvânt de deschidere“ (acad. Ionel Haiduc, preºedinteleAca-
demiei Române), „Noica sau imaginaþia ideilor“ (acad. Eugen Simion, preºedintele Secþiei de Fi-
lologie ºi Literaturã a Academiei Române), „Evocare: Constantin Noica“ (acad. Alexandru Surdu,
preºedintele Secþiei de Filosofie, Teologie, Psihologie ºi Pedagogie), „Constantin Noica: o întâl-
nire memorabilã“ (acad. Alexandru Zub, preºedintele Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie),
„Despre logica lui Hermes“ (acad. Mircea Maliþa), „Perspectivã lingvisticã asupra operei lui
Constantin Noica“ (prof. univ. dr. Grigore Brâncuº, membru corespondent al Academiei Române),
„Ideea devenirii întru fiinþã în contextul reconstrucþiei moderne în filosofie“ (prof. univ. dr.
Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române), „Ce fel de filosofie propunea
Constantin Noica?“ (prof. univ. dr. Mircea Flonta, membru corespondent al Academiei Române),
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„Noica ºi proiectul multiplicãrii caietelor lui Eminescu“ (prof. univ. dr. Dimitrie Vatamaniuc,
membru de onoare al Academiei Române), „Un sistem de logicã hermeneuticã în viziunea lui
Noica“ (prof. univ. dr. Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române), „Constantin
Noica: filosofia, de la ºtiinþã la culturã“ (prof. univ. dr. Andrei Dorobanþu).
„N-am venit ca sã vã învãþ filosofie, am venit ca sã vã neliniºtesc“ ºi-a amintit Andrei Doro-

banþu cã a spus Constantin Noica într-o vizitã la Institutul de Fizicã Atomicã de la Mãgurele. Deºi
li s-a adresat inteligenþilor cercetãtori cu „dragi semizei“, le-a amintit acestora cã „fizicienii ºi-au
pus întrebãri mai grele decât pot ei înºiºi sã le înþeleagã“. Or, aceastã prevenire conþine nu numai
motivul neliniºtii (metafizice, fireºte), dar este ºi profund subversivã, þinând cont de regimul ºi
instituþia în care se afla în acei ani ’70.
Prin Constantin Noica în cultura românã s-a implantat un model european în virtutea cãruia au

supravieþuit cel puþin douã generaþii de intelectuali mânate de „biciul necesitãþii“ (Alexandru
Surdu), model care din fericire a prins ºi este dezvoltat de strãluciþi reprezentanþi ai generaþiei ti-
nere, fapt evidenþiat de cele douã aniversãri.

Lorena Pãvãlan Stuparu
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