SIMPOZIONUL NAŢIONAL „CONSTANTIN NOICA”
EDIȚIA A VIII-A:
LOGOS, CUVÂNT, ROSTIRE
(Sâmbăta de Sus, 20–21 mai 2016)
VICTOR EMANUEL GICA
A VIII-a ediție a Simpozionului Național Constantin Noica s-a desfășurat la
Academia Duhovnicrească de la Mânăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, amplasată
într-un cadru natural mirific, la poalele Munților Făgăraș. Organizată de Institutul de
Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române și Mitropolia Ardealului, termenii tematici ai celei de-a VIII ediții a simpozionului au fost: „logos,
cuvânt, rostire”, concepte de referință în opera filosofului român. Lucrările simpozionului
s-au desfășurat în moderna sală de conferințe a Academiei Duhovnicești de la Mânăstirea
Brâncoveanu în zilele de 20 și 21 mai 2016.
În cadrul deschiderii oficiale a lucrărilor simpozionului au luat cuvântul acad.
Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, Î.P.S. Laurențiu Streza, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, membru de onoare al Academiei
Române, acad. pr. prof. Mircea Păcurariu, acad. Alexandru Boboc și arhid. prof. univ.
dr Ioan Ică Jr.
Prezentarea cumunicărilor științifice și discuțiile pe marginea acestora au avut ca
moderatori pe acad. Alexandru Surdu și acad. Alexandru Boboc. Redăm în continuare
programul lucrărilor ediției a VIII-a a Simpozionului Național „Constantin Noica”.
Programul zilei I (20 mai) a simpozionului a cuprins următoarele comunicări
științifice: acad. Alexandru Surdu, Semnificația supercategorială a Logosului; prof.
univ. dr Vasile Muscă, Noica și dimensiunea spirituală a Ardealului, prof. univ. dr
Florea Lucaci, Cuvintele creației și problema semnificațiilor uitate; prof. univ. dr
Nicolae Georgescu, Pentada Satirelor în ediția princeps Eminescu; prof. univ. dr
Gheorghe Clitan, Pragmatismul lui Noica; prof. univ. dr Mircea Lăzărescu, Noica și
rostirea filosofică ne-internațională; dr Marin Diaconu, C. Noica, editor filosofic,
prof. dr Ion Filipciuc, Structura pentadică în Luceafărul lui Eminescu; prof. univ. dr
Ioan Biriș, Semnificație și câmp logic la Constantin Noica; cs I dr Viorel Vizureanu,
Constantin Noica și limbajul matematicii; cs II dr Claudiu Baciu, Despre rostul
omului și punerea în rost a lumii la Constantin Noica; cs II dr Dragoș Popescu,
Noțiunea de câmp logic la Constantin Noica; cs III dr Mihai Popa, Rostire și rost al
gândirii în existență la Noica; cs II dr Marius Dobre, Noica și limba română; cs dr
Ștefan-Dominic Georgescu, Noica despre judecată și krinamen; dr Doina RizeaGeorgescu, Cuvântul ca marcă a libertății, lect. univ. dr Pompiliu Alexandru, LogosCercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 1, p. 155-156, Bucureşti, 2016
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ul și muzica, cs dr Victor Emanuel Gica, Evoluția noțiunii de krinamen în opera lui
Constantin Noica.
Programul zilei a II-a (21 mai) a simpozionului: acad. Alexandru Boboc, Limbă și
limbaj în rostirea filosofică românească în concepția lui Constantin Noica; prof. univ. dr
Ionel Bușe, Mitizări, dacopatii și imaginar cultural – modelul Noica; cs I dr Mihai D.
Vasile, Pasiunea și compasiunea Logosului; conf. univ. dr Niculae Sârbu-Ionescu, Sf.
Ioan Damaschin. Capitole filosofice. Cap. 5: „Despre voce” și Cap. 18:„Comuniunile și
diferențele celor cinci voci” (traducere); cs III dr Titus Lates, Chipul noii logici în Rostirea filosofică românească; cs III dr Henrieta Anișoara Șerban, Ctitorii și comori ale rostirii filosofice românești; lect. univ. dr Daniel Cojanu, Despre logos și loc. Autohtonismul
lui Constantin Noica; cs drd Șerban Nicolau, Logosul la Constantin Noica; cs asoc. drd
Cezar Roșu, Nivelurile ontologice ale logosului, cs III dr Marius Augustin Drăghici,
Expunerea metafizică a conceptului de spațiu în Critica rațiunii pure; dr Oana Vasilescu,
Metoda maieutică în psihologia abisală jungiană, cs II dr Mona Mamulea, Conceptul de
minus-cunoaștere și logosul românesc; dr Adrian Mircea Dobre, Semnificația termenului
de logos la Constantin Noica; cs drd Ovidiu G. Grama, Despre caracterul imutabil al
conceptelor; cs III dr Sergiu Bălan, Patru perspective asupra naturii umane. În fiecare
dintre cele două zile ale simpozionului au avut loc discuții pe marginea comunicărilor
prezentate. Parteneriatul media a fost asigurat de doamna Margareta Pușcaș, redactor
Radio România Târgu Mureș.
Programul a inclus și vizitarea unor obiective de interes cultural. În prima zi a
simpozionului au fost vizitate Mânăstirea Brâncoveanu și împrejurimile. Mânăstirea,
ctitorie a voievodului muntean al cărui nume îl poartă astăzi, a fost supusă de-a lungul
veacurilor la mai multe încercări de distugere. Mânăstirea avea să fie reconstruită din
ruine după Marea Unire, sub îngrijirea mitropolitului Nicolae Bălan. Complexul monahal actual impresionează prin deosebita arhitectură în stil brâncovenesc, integrată armonios în cadrul natural în care este amplasată. Ziua următoare a inclus vizitarea
Mănăstirii rupestre Șinca Veche, un vechi lăcaș de cult situat sub dealul Pleșu, între
Brașov și Făgăraș. Lăcașul de cult săpat în piatră și ansamblul ce-l înconjoară este un
loc învăluit de legende și mister. Fără să existe o datare precisă, părerile în privința
ansamblului variază de la presupuse origini dacice sau chiar anterioare, până la momentul interzicerii bisericilor ortodoxe (1742). În ziua plecării a fost vizitată și Cetatea
Făgărașului. Monument medival cu o istorie îndelungată, cetatea a servit inclusiv ca
temniță pentru oponenții regimului comunist din Ţara Făgărașului.

