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Ce `nseamn\ `n context
„a colabora cu regimul“?

Discu]ia despre colabora]ionismul lui
Noica este dificil\ din cauza formidabilului
partizanat pe care mul]i `l manifest\ atunci
c`nd interpreteaz\ g`ndirea [i via]a filozofului.
Principalii s\i discipoli au f\cut tot ce era po-
sibil ca materialele din dosarele Securit\]ii s\
nu conteze, iar faptele s\ `[i r\stoarne semni-
fica]iile. Av`nd `n vedere dramatismul opozi-
]iei dintre punctele de vedere, o solu]ie `n]e-
leapt\ este s\ definim mai `nt`i termenii cu
care lucr\m. Ce `nseamn\ „s\ fi colaborat cu
regimul comunist“?

~n „cazul Noica“ ne afl\m `n fa]a unei si-
tua]ii ciudate. Filozoful nu doar c\ s-a supus
Securit\]ii, dar `n dese situa]ii i s-a „livrat“ el
`nsu[i cu arme [i bagaje f\r\ ca prin aceasta s\
fie un tic\los, f\r\ s\ fi devenit un privilegiat,
f\r\ s\ aib\ sentimentul – cel pu]in conform
m\rturiilor – c\ [i-a tr\dat propriile op]iuni.
~ntr-o epistol\ trimis\ unei reviste din str\in\-
tate el sus]ine, sincer, c\ „nu s\rut\ m`na care
l-a lovit.“1 ~n acela[i timp, le scrie exila]ilor
„s\ atenueze ceva din intransigen]a aceea, pe
care am avut-o, cu alte riscuri, [i noi, c`]iva
r\ma[i aci de bun\voie, dar care [i-a pierdut
din actualitate.“

Noica nu vorbe[te de r\u pe nici unul dintre
cei la care putea ajunge bra]ul lung al institu-
]iei de opresiune, cel pu]in `n documentele de
arhiv\ consultate de noi p`n\ acum. Dac\ d\m
termenului „colabora]ionism“ sensul din legea
specific\, acela de a se fi oferit autorit\]ilor in-
forma]ii `n m\sur\ s\ atrag\ dup\ sine `nc\lc\ri
ale drepturilor [i libert\]ilor persoanelor viza-
te, atunci el „nu a colaborat cu Securitatea ca
poli]ie politic\“. Faptul c\ are dosar personal
la SIE constituie, pentru aceast\ interpretare,
cel mai pu]in semnificativ element.

Numai c\ termenii Legii nr. 187/1999 ([i ai
ordonan]ei actuale) s`nt strict circumscri[i [i
limita]i, meni]i s\ apere interesele generale ale
societ\]ii de oameni care ast\zi au, sau vor
ajunge s\ aib\, prin alegeri, responsabilit\]i
publice. Dac\ am r\m`ne `ns\ numai la acest
`n]eles al ideii de colabora]ionism, ar `nsemna
s\ excludem din sfera de interes a semnific\rii
istoriei o parte considerabil\ a instrumentelor
regimului comunist, printre ei activi[tii de par-
tid, propagandi[tii din pres\, agen]ii de influ-
en]\. Pentru noi, `n context, s`nt „colabora]io-
ni[ti“ membrii categoriilor care au servit regi-
mul urm`nd ordinele de natur\ ideologic\ ori
executiv\, d`ndu-i acestuia mijloace s\ se afir-
me [i s\ reziste. Constantin Noica a fost, `n ra-
port cu cele de mai sus, un „colaborator“: el a
jucat rolul de agent de influen]\, a f\cut lucruri
utile regimului Ceau[escu [i `n acela[i timp
d\un\toare societ\]ii `n urma unor solicit\ri
exprese ale ofi]erilor de Securitate. 

Reeducarea nu are nevoie
`ntotdeauna de teroare

Colaborarea lui Constantin Noica cu regi-
mul reflect\ `n totalitate trauma arunc\rii `n `n-
chisoare cu o condamnare de 25 de ani, trans-
format\ `n acel „complex al de]inutului“ des-

pre care am vorbit `n num\rul anterior al revis-
tei Timpul.2 Am amintit c\ documentele `nre-
gistreaz\, `n momentul eliber\rii lui Noica,
ciudata sa opinie, c\ merita s\ fi fost ]inut `n
recluziune p`n\ la cap\t, pentru a-[i isp\[i vi-
nov\]ia. Dosarul de la SIE, cel personal, con-
form c\ruia Noica avea statut de informator,
arat\ antecedentele acestei atitudini. Nota-ra-
port din 23 mai 1962 sus]inea c\ Noica „`[i re-
cunoa[te vinov\]ia [i consider\ just\ pedeapsa
primit\.“3

Dosarul de la SIE amintit, care preia mate-
riale din dosarele de urm\rire informativ\ din
anii ’60, arat\ c\ acest complex nu a fost
„spontan“, ci unul proiectat de strategia bine
pus\ la punct a Securit\]ii. Discu]ia pe care
ofi]erii Direc]iei Regionale Pite[ti o poart\ cu
`ncarceratul, `ntr-un moment c`nd `ncepeau s\
fie elibera]i de]inu]ii politici, pentru a afla po-
zi]ia filozofului la ora respectiv\, pune bazele
unei rela]ii „speciale“ ce va dura p`n\ la ie[irea
din `nchisoare. La cap\tul `ntrevederii, Noica
`[i exprim\ dorin]a s\ ob]in\ bibliografia co-
respunz\toare [i publica]ii reflect`nd actualita-
tea politic\ [i social\ pentru a-[i definitiva o
lucrare de logic\. Iat\ c\ `n urma ordinelor co-
lonelului Rusu, la 30 mai 1962 i se aduc c\r]ile
(Cercet\ri filozofice; Probleme de filozofie nr.
2/1962, ziarul Contemporanul din 26 mai
1962). Ofi]erul `nregistreaz\ reac]ia de]inutu-
lui: „A r\mas `nc`ntat de faptul c\ i-am dus

aceste scrieri. Are `ns\ nevoie de ochelari c\ci
altfel nu poate citi. I-am promis c\ `i vom re-
zolva [i aceast\ problem\.“

Opera de seduc]ie continu\. La 8 iunie
1962, lui Noica i se aduc ochelarii. Se adaug\
un pachet de ]ig\ri „M\r\[e[ti“, dar [i lucr\ri
ale lui Lenin [i trei numere din Contempora-
nul. Tovar\[ul colonel folose[te ocazia „s\
poarte o serie de discu]ii referitoare la sl\birea
lag\rului imperialist [i eliberarea a o serie de
colonii…“ La finalul dialogului, Noica roag\
ofi]erii s\ vad\ de soarta celor 30 de caiete care
i s-au luat la perchezi]ia domiciliar\ [i solicit\
h`rtie plus creion. Din nota datat\ 19 iunie
1962, afl\m c\ a fost mutat `ntr-o celul\ mai
luminoas\, iar din cea de la 25 iunie 1962, des-
pre primirea, de la c\pitanul care se ocupa de
Noica sub comanda colonelului Rusu, a dou\
pr\jituri „care au costat 5 lei“. ~n iulie acela[i
an i se cump\r\ pulover, ciorapi, past\, s\pun
de fa]\ [i rufe. Documentele indic\ [i sumele
care urmeaz\ s\ fie decontate de la Direc]ia a
VIII-a. La 18 iulie 1962, Noica avea predate
79 de pagini de autobiografie [i alte 4 pagini,
prefa]\ a unei lucr\ri pe care inten]ioneaz\ s-o
scrie. A mai solicitat repararea unui bocanc,
100 coli de h`rtie, unele c\r]i. Peste 9 zile, c\-
pitanul care se ocupa de Noica la ordinele col.
Rusu revine, `i aduce teni[i [i preia 80 de pa-
gini din lucrarea autobiografic\. 

~nt`lnirile continu\. Prime[te Contempora-
nul [i Gazeta literar\, despre care exprim\
aprecieri. Cit\m din Raportul din 28.09.1963:
„~n cadrul discu]iilor a scos `n eviden]\ faptul
c\ ar dori s\ continue a scrie unele lucr\ri `ns\
ar dori s\ cunoasc\ `n ce m\sur\ corespund
timpului cele trei lucr\ri predate organelor
noastre [i dac\ `n general activitatea lui pe
aceast\ linie este util\ societ\]ii. L-am asigurat
c\ cele 3 lucr\ri predate de c\tre organele noas-
tre s`nt `n aten]ia tovar\[ului colonel Rusu, care
`n cur`nd va face discu]ii cu d`nsul pe aceast\
tem\. ~n general `n cadrul discu]iilor a c\utat s\
scoat\ `n relief dorin]a ca chiar `n situa]ia `n
care se afl\ s\ poat\ s\ lucreze mai mult `n
orice domeniu `n care posed\ cuno[tin]e.“ 

Noica se d\, practic, „pe m`na“ securi[tilor,
iar ace[tia `nt\resc procedura de seduc]ie, care
utilizeaz\ un mecanism clasic, de valen]\ an-
tropologic\: schimbul. ~mi dai, `]i dau, deve-
nim prieteni. C`nd de]inutul anun]\ sistarea
alimenta]iei `mbun\t\]ite – probabil, tot la in-
dica]ia ofi]erilor –, c\pitanul `i promite c\ se
va ocupa de asta. Peste pu]in timp, Noica va
descoperi c\ cineva, acolo Sus, are grij\ de el.

Dosarul SIE dovede[te c\ securi[tii planifi-
caser\ cu doi ani `nainte de eliberarea filozo-
fului cum s\-l atrag\ pe acesta la colaborare [i
s\-l foloseasc\. O confirm\ [i adresa Direc]iei
a III-a c\tre MAI – Direc]ia Securitate, unde
afl\m c\ „~ncep`nd cu anul 1962, sus-numitul
este contactat periodic de c\tre organele noas-
tre, `n scopul influen]\rii lui pozitive [i atra-
gerii la activit\]i utile statului nostru.“

Momente incipiente 
ale colabor\rii lui Noica 
cu Securitatea

Investind `n Constantin Noica, Securitatea
nu are de ce s\ se team\ de surprize. Ofi]erii
care dirijeaz\ opera]ia de atragere `n colabora-
re pot cita fraze ale filozofului precum: „eu nu
v-am `n]eles, dar mi-am dar seama c\ lucra]i
pentru binele poporului rom=n [i de aceea caut
s\ `n]eleg [i concep]ia voastr\ despre lume.“
~nc\ din vremea `nchisorii, cadrele testau cum
anume pot fi puse `n valoare atuurile lui
Noica. C`nd primesc de la acesta lucrarea
„Timpul Logic“, o trimit pentru evaluare
agentului „{erban“ (filozof) care apreciaz\ c\
„nu doar c\ nu este marxist\, dar dovede[te c\
autorul nu cunoa[te marxismul“ …„El
[Noica] `ncearc\ s\ justifice o atitudine de
«`n]elegere» fa]\ de socialism, cu argumente
luate din filozofia idealist\ a lui Hegel.
Tocmai datorit\ acestui lucru, scrierea lui
Noica ar putea st`rni oarecare interese `n
str\in\tate [i ar putea convinge unele cercuri
de fugari c\ `n ]ar\ nu se siluiesc con[tiin]ele
oamenilor.“ Concluzia echipei care se ocup\
de Noica: „~ntruc`t numele autorului este cu-
noscut `n cercurile legionare din str\in\tate,
aderarea lui public\ ar putea fi util\. Lucrarea
de fa]\ constituie un punct de plecare…“

~n aceste condi]ii, lui Noica i se cere s\ re-
fac\ textele pentru care primise creion, h`rtie,
bibliografie, condi]ii de deten]ie `mbun\t\]ite.
~n octombrie 1963, filozoful adreseaz\ un Me-
moriu-Cerere `n care sus]ine: „Ca atare, [i `n-
truc`t nu m\ socotesc `n m\sur\ s\ dau lucr\-
rilor [cele trei] o form\ marxist\ satisf\c\toare,
le ofer spre refacere [i reformulare oric\rui
cercet\tor filozofic autorizat [i interesat la a-
ceasta, subsemnatul fiind total de acord ca s\
semnez lucr\rile.“ Sugereaz\ pentru opera]ie
pe Henri Wald [i continu\: „Solicit deci, cu su-
punere [i cu sentimentul c\ revendic o favoare
dreptul de a fi de folos. Un minimum de utili-
tate, spre cap\tul unei existen]e inutile, este de
altfel singurul sens de via]\ de care `n]eleg s\
mai beneficiez, `n urma gre[elilor pe care

Note privind colabora]ionismul lui
Constantin Noica
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Urare lexicografic\
f\cut\ `n cinstea
lexicului ce va s\ vie

CRISTINA FLORESCU

Dedica]ie sentimental\

Cu mult drag, tuturor colegilor lexi-
cografi care au contribuit la o prim\
finalizare a Dic]ionarului Tezaur al
Limbii Rom=ne.

Vorbitori ai limbii rom=ne, nu este
cazul s\ folosi]i at`tea cuvinte pe zi!

S`nt direct interesat\ s\ v\ sf\tuiesc
asta. Pentru c\ din cuvintele Domniilor-
Voastre sar sensurile ca puricii de pe
c\]el. Vorbele pe care le `mpr\[tia]i `n
haite care se zbenguie comunitar, st`r-
nesc scame semantice pe care eu s`nt
pl\tit\ de Academie s\ le pigulesc.

Ei, da!
S`nt fiin]a-lexicograf. Fiin]\ uman\.

{i nu orice adun\tor de cuvinte `ngr\-
m\dite `n co[uri specializate: pe mese-
rii, pe dic]ionare de dic]ionare, pe autori
a orice, pe cum s\ folosim computerul
pe `n]elesul tuturor ne`n]eleg\torilor. Eu
fac parte dintre lexicografii care le adu-
n\ pe TOATE. Realizez Dic]ionarul Te-
zaur `n care concentrez, analizez [i
selectez vorbele spuse [i scrise de c`nd
rom=nul s-a f\cut rom=n.

Prin urmare, s`nt profund interesat\
s\ v\ conving s\ fi]i bine t\c\tori, ad`nc
g`nditori [i, `nainte de a lua o hot\r`re
spre pronun]area unei vorbe, s\ num\-
ra]i `n g`nd p`n\ la 27.713. Cifra dat\ nu
e aleas\ la `nt`mplare. De[i, bine`n]eles,
puteam spune orice num\r din cauz\ c\
absolut nimeni din lumea noastr\ ro-
m=neasc\, dintotdeauna [i de-a pururi,
nu poate verifica adev\rul crud c\
27.713 este num\rul exact de defini]ii
ale muntelui de sensuri pe care l-am
str\b\tut, p`n\ ast\zi la ora 12.30, `n
via]a mea de lexicograf.

Fi]i conci[i. Laconici. C`t se poate de
taciturni. ~ncerca]i, prin urmare, s\ nu mai
fi]i latini, razant-balcanici, fix sud-est
europeni. Fi]i un neam re]inut, civilizat,
ponderat.

Nu mai b`rfi]i, balamu]i]i, cleveti]i,
ponegri]i, ponoslui]i, denigra]i, huli]i,
mozaviri]i, flec\ri]i, tonoci]i, catigori]i,
`nnegri]i! Manifesta]i-v\ la unison, lua]i-
v\ unul dup\ cel\lalt vorbind frumos, `n
cor, cu text pu]in [i mult refren.

Fi]i, prin urmare, un alt nat, vorbind
oricare alt\ limb\ seac\ [i bine organi-
zat\. S\ pot [i eu dormi lini[tit\, f\r\
grija sensurilor de m`ine.
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le-am s\v`r[it fa]\ de regim, fa]\ de al]i oameni
[i fa]\ de mine.“

R`ndurile s`nt patetice. Constantin Noica `[i
pred\ con[tiin]a regimului, iar faptul are cel
mai probabil leg\tur\ cu sensibilitatea sa la do-
vezile de aten]ie ce i s-au acordat. Documen-
tele ne ajut\ s\ percepem c\ elementul central
al recuno[tin]ei lui Noica, fire fundamental as-
cetic\, nu s`nt cele dou\ pr\jituri [i condi]iile
de via]\ `mbun\t\]ite, ca atare, ci iluzia de a fi
stabilit o rela]ie uman\ cu cei de care el depin-
dea `n totalitate. P`n\ la ie[irea din penitenciar,
g`nditorul se va exprima pe acela[i ton. Nota
raport din 25 februarie 1964 `i surprinde afir-
ma]ia c\ „spre ru[inea lui […] p`n\ `n anul
1944 nu a putut lua contact cu lucr\ri marxiste
pentru c\ ar fi v\zut lumea mai bine dec`t o
concepea ca idealist.“

Tipul aparte de rela]ie stabilit\ `ntre Noica
[i „binef\c\torii“ s\i din `nchisoare continu\
dup\ eliberare. Nota informatorului Olteanu I.
reg\se[te acelea[i manifest\ri de patetic\ do-
rin]\ de a fi acceptat, de a i se ar\ta recunoa[-
tere, specifice complexului de]inutului: „Con-
stantin Noica mi-a mai spus c\ a f\cut o dat\
gre[eala de a ascunde ceva cu ocazia unor `n-
treb\ri ce i-au fost puse de cineva (recte: de la
securitate) cu vreo cinci ani `n urm\ […] a
sim]it c\ aceast\ omisiune voit\ l-a f\cut s\
piard\ din `ncrederea pe care persoana care
venise s\-l `ntrebe (extrem de amabil\, de
altminteri) i-o ar\tase.“ 

Leg\tura stabilit\ cu ofi]erii de securitate,
pentru el cu ad`nci emo]ii subcon[tiente, se va
traduce, inerent, `n r\sturnarea viziunii sale
anterioare despre lume. Noica ajunge s\ se
lupte cu poten]ialii prieteni din exil. Afl\m din
nota informatorului „I. Olteanu“ c\ Noica i-a
vorbit lui George Usc\tescu despre doi cola-
boratori ai revistei Destin – unul, Vintil\ Horia
– care i-au declarat c\ `nceteaz\ colaborarea la
revist\, `ntruc`t a publicat un text al lui Noica,
autor pe care-l consider\ colabora]ionist.4

Constantin Noica ac]ioneaz\ pentru a reduce
sfera de influen]\ a celor ce se exprim\ prin
Europa Liber\. Nota informativ\ a lui
„{erban“ dat\ lt. colonel Anculia Mioc la 24
februarie 1967 constituie doar una din multele
probe: „Totodat\ m-a prevenit s\ nu iau leg\-
tura cu o serie de rom=ni at`t din Italia [i `n
Fran]a, care au r\mas neschimba]i `n opiniile
lor `nvechite [i s`nt `nc\ `nr\i]i, cit`nd `n acest
sens, dar cu o nuan]\ mai slab\, numele Mo-
nic\i Lovinescu.“

Complica]iile rela]iei cu exilul s`nt surprinse
de episodul ajungerii la Constantin Noica, a
informa]iei c\ `ntr-o revist\ din Statele Unite
s-ar fi publicat, sub semn\tura lui V. Posteuc\,
un atac la adresa campaniei sale pro-regim. Nu
e limpede dac\ Noica a fost `mpins la respec-
tivul demers de Securitate. E clar `n schimb c\
`n noiembrie 1973 a trimis o scrisoare de ap\-
rare menit\ s\ foloseasc\ „acest prilej ca s\ cer
[i rom=nilor din str\in\tate […] s\ atenueze
ceva din intransigen]a aceea, pe care am avut-o,
cu alte riscuri, [i noi, c`]iva r\ma[i aci de bun\-
voie, dar care [i-a pierdut din actualitate, cum
`[i poate da seama singur oricine.“ ~n orice
caz, continu\ Noica, „dreptul de a judeca pe
al]ii cred c\ nu-l are nimeni – cel pu]in `n cul-

tura noastr\, singura pe care `n]eleg s-o slujesc
– dec`t istoria de m`ine, dac\ exist\ un m`ine
pentru lumea aceasta european\, `nc\rcat\ de
at`tea primejdii [i spaime, dar provizoriu
aflat\, cu ]ara noastr\ cu tot, `ntr-un ceas ne
mai sperat de destindere [i emula]ie. A[a fiind,
ne str\duim cu to]ii ca Rom=nia s\ nu mai fie
o coda[e `ntre ]\rile de cultur\, a[a cum nu mai
este una `n politica ei extern\.“5

Scrisoarea aceasta, esen]ialmente politic\,
de[i Noica se legitimeaz\ sus]in`nd c\ nu se
ocup\ de politic\, va fi publicat\ `n revista
Drum6 `mpreun\ cu un „R\spuns lui Constan-
tin Noica“, sub semn\tura lui John Halmaghi.7

Comentariul ziaristului merit\ citat m\car par-
]ial pentru semnifica]ia sa de relief a atitudinii
mai generale a exilului fa]\ de tipul de demer-
suri ini]iate de Noica `n acei ani. Descoperim
c\ nu exista nici un articol al lui Vasile Pos-
teuc\ `n revista Drum, ci: „Acel articol a fost o
inven]ie a celor cari V-au vorbit de el, cu
inten]ii pe care nu le putem dec`t b\nui“. Din
perspectiva lui John Halmaghi, scrisoarea ar fi
un simplu pretext pentru solicit\rile f\cute de
Noica exilului rom=nesc, de a mai atenua din
intransigen]a lui. ~n ce prive[te tezele trimise
de filozof de la Bucure[ti, privind noile posibi-
lit\]i asigurate de regim oamenilor de cultur\
p`n\ mai ieri afla]i `n `nchisoare, iat\ un co-
mentariu al lui Halmaghi `n m\sur\ s\ lumi-
neze sofismele lui Noica [i ilogica lor: „Nu
g\sim dec`t cu rare excep]ii numele celor cari
au reprezentat treptele cele mai `nalte ale crea-
]iei rom=ne[ti `ntre cele dou\ r\zboaie mon-
diale. A fost o lichidare radical\ a acestora, or-
ganizat\ nu de cei de «jos» [i «netrebnici»
[cum sus]inea Noica], ci de cei de «sus», pu-
ternici [i ireductibili `n orientarea lor marxist\.
Fa]\ de acele m\riri ale for]elor destructive,
noi nu putem atenua nimic din intransigen]a
noastr\. Aceast\ intransigen]\ nu [i-a pierdut
deloc actualitatea, c\ci obiectivele despo]ilor
de la Bucure[ti au r\mas acelea[i, [i au ca ]int\
[i lichidarea oric\rei rezisten]e din exilul ro-
m=nesc. ~n aparen]\, ace[ti despo]i au atenuat
din intransigen]a lor. Ca m\sur\ tactic\. ~n rea-

litate, au organizat infiltra]ii lente, camuflate [i
rafinate, pentru a v\duvi exilul de toate bunu-
rile lui spirituale [i materiale […] Destinderea
[i emula]ia, precum [i «Gloria» politicii externe
a Rom=niei despre care vorbi]i, `[i au t`lcurile
[lor], pe care le pot intui mai bine cei din lu-
mea liber\ dintr’o perspectiv\ mai cuprinz\-
toare dec`t paginile «Sc`nteii». C`t despre ju-
decata istoriei, nu avem nimic de ad\ugat.
S`ntem de perfect acord. Noi nu judec\m pe
nimeni. Am face un p\cat de moarte. Noi ne
spunem durerile, nostalgiile [i visurile unui
neam `ngenunchiat. M\rturisim adev\rurile `n
care credem. {i pl`ngem, cu lacrimi multe [i
`ns`ngerate, tragedia celor din ]ara `nrobit\.“ 

De[i Constantin Noica este avut `n vedere
`n primul r`nd pentru influen]area, prin el, a
exilului, autorit\]ile nu se dau la o parte c`nd
apare la orizont o ac]iune util\ aici, acas\. Dar
o fac cu grija contextului. Constantin Noica e
gata s\ scrie pentru cititorii din ]ar\ ce i se
cere, din perspectiva care i se comand\ ori pe
aceea pe care o presupune dorit\, atitudine ce
poate duce la excese. Iat\ ce poveste specta-
culoas\ devoaleaz\ un material din 1972.
Noica adusese spre publicare la revista de re-
ferate, recenzii [i sinteze, filozofie, logic\ a
C.I.D.S.P. referatul unui articol ap\rut `n
publica]ia cehoslovac\ Filozofia, solicitat lui,
anterior, de redac]ie. C`nd a primit comanda,
lui Noica i s-a atras aten]ia c\ articolul ceho-
slovac con]ine unele idei nemarxiste: „La `n-
trebarea f\cut\ de Noica, dac\ trebuie s\ ia
atitudine `n leg\tur\ cu aceste idei [i `n ce
m\sur\, i s-a r\spuns c\ i se las\ libertatea de a
aprecia singur ce este nemarxist `n articolul
cehoslovac [i ce critic\ trebuie s\ fac\.“8

Surpriza redac]iei a fost s\ primeasc\ un
referat redactat de Noica cu o critic\ bine ac-
centuat\ a articolului cehoslovac, de pe pozi]ii
marxiste. Intervine Mircea Ioanid, de p\rere c\
redac]ia a gre[it `ncredin]`nd o asemenea
lucrare lui Noica, „care a ajuns, `n acest fel, s\
se manifeste ca ap\r\tor al marxismului, ceea
ce nu ar fi potrivit.“ Situa]ia este salvat\ prin
solicitarea unui al doilea referat asupra artico-
lului cehoslovac, care s\ ia eventual atitudine
[i `mpotriva articolului lui Noica. Explica]ia:
„Public`nd ambele referate concomitant,
eventualul r\sunet al articolului lui Noica ar fi
atenuat.“

Asemenea cazuri contrasteaz\ puternic,
f\c`nd de-a dreptul ridicole acele declama]ii
care-l proiecteaz\ pe Noica `n postura de pro-
fesor ce d\ „lec]ii“ de bun\ purtare cultural\
ori filozofic\ purt\torilor de cuv`nt ai institu-
]iilor comuniste.
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