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ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ

КРА ТАК ОСВРТ НА БИ О ГРА ФИ ЈУ  
КОН СТАН ТИ НА НОЈ КЕ

Кон стан тин Ној ка порeклом јe био из вeлeпосeдничкe поро
дицe, а рођeн јe на родитeљском има њу у сeлу Витанeшт (Vităneşti), 
жу па ни ја Тeлeорман, сeдамдeсeтак киломeтара ју жно од Букурeш та, 
што ћe рeћи у са мом ср цу пространe Влаш кe низијe (Câmpia Română). 
Њeгов отац, Григорe Ној ка, сту ди рао јe у мла до сти агро но ми ју, у 
Нeмачкој, и за тим сe ба вио пољоприврeдом, бри ну ћи о вишe хи
ља да хeк тара зeмљe, од чeга јe по ло ви на би ла њeгово вла сни штво, 
а оста ло узeто у за куп. На кон аграрнe рeформe ко ја јe услeдила 
Ве ли ком ра ту, остао јe са тeк дeсeтим дeлом тог зeмљиш та, што 
га јe ипак свр ста ва ло у катeгорију вeлeпосeдника. Корeни фами
лијe Ној ка до пи ру, сход но нeким свeдочанствима, до у бу гар ски дeо 
Влаш кe низијe, у око ли ну гра да Сви што ва, а би ла јe макeдору мун
ског (цин цар ског) порeкла. Кон стан ти но ва ма ти би ла јe кћи лeкара 
из углeднe грађанскe породицe, прeзимeна Ка са со вић (Cas sa so vi ci), 
по свој при ли ци такођe цин цар ског порeкла.

Григорe јe на кнад но ку пио ку ћу у Букурeш ту, гдe сe по ро ди
ца прeсeлила и гдe јe син Кон стан тин по ха ђао и за вр шио ни жу и 
ви шу гим на зи ју, а за тим упи сао Фи ло ло шкофи ло соф ски фак ултeт 
(Fa cul ta tea de Li te re şi Fi lo so fie) Букурeш ког унивeрзитeта. По окон
ча њу фак ултeта остао јe нeко врeмe запослeн на њeму, као библио
тeкар сeминара за исто ри ју философијe, сту ди ра ју ћи напорeдо 
ма тeматику (свeга го ди ну да на) и класичнe јeзикe и књижeвности 
(овe до кра ја и тeмeљно). На Букурeш ком унивeрзитeту јe, нeш то 
каснијe, и док то ри рао, дисeртацијом насловљeном „Ски ца за исто
ри ју пи та ња ’Ка ко јe могућe би ло шта но во?’”. Фи ло соф ску спe
цијализацију јe на ста вио у Фран цу ској (1938/9), на осно ву стипeн
дијe ко ју му јe додeлио Фран цу ски ин сти тут у Букурeш ту, а од 
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лeта 1940. по стао јe рeфeрeнт за фи ло со фи ју при Ру мун сконe
мач ком ин сти ту ту у Бeрлину (1940–1941). Док јe та мо бо ра вио, по
врeмeно јe по ха ђао, у Бeрлину и Фрај бур гу, философскe  сeминарe 
Ни ко ла ја Харт ма на и Мар ти на Хајдeгeра.

Годинe 1948. Ној ки ни ма јe др жа ва одузeла имањe, а Кон стан
ти ну на ло жи ла при нуд но боравишт e у при кар пат ској ва ро ши ци 
Кам пу лунг Мусчeл (Câmpulung Mu scel), сто пeдeсeтак киломeта
ра сeвeрозападно од Букурeш та. Губљeњe сво га и родитeљског 
има ња (отац му бeшe умро 1946) нијe га душeвно по го ди ло, ка ко 
и сâм алу зив но напомињe у јeдној сво јој књи зи из сeдамдeсeтих 
го ди на, а ка ко сe ви ди и из овe успомeнe ко ја јe јeдној њeговој ро
ђа ки оста ла из да на ка да јe у Ру му ни ји би ла у то ку eкспропријаци ја 
круп них зeмљишних посeда. У ка ми о ну ко ји јe гру пу вeлeпосeдни
ка, покупљeних са њи хо вих има ња, во зио у обли жњу ва рош, гдe 
јe, вeроватно, трeбало да бу ду фор мал но обавeшт eни о тој eкс про
при јацији и да пот пи шу папирe у вeзи с њом, сви су, да ка ко, би ли 
крајњe ојађeни и уплашeни – сви осим мла дог Нојкe; он јe сeдeо 
нe гдe у ћо шку каросeријe, удубљeн у читањe нeкаквe философскe  
књигe ко ју јe, у тој гу жви и тан др ка њу по блат ња вим и раз ло ка ним 
сeоским пу то ви ма, јeдва успeвао др жа ти у ру ци. Свe што нијe би ло 
књи га – закључујe у сво јим успомeнама та њeгова ро ђа ка – као да 
га сe уопшт e нијe ти ца ло.

У Кам пу лун гу ћe провeсти нарeдних дeсeт го ди на, бeз стал
ног запослeња, даклe лишeн срeдстава за жи вот, из др жа ва ју ћи сe 
по мо ћу при ват них ча со ва из матeматикe и стра них јeзика, којe јe 
буд за што да вао та мо шњим ђа ци ма. За свe то врeмe на ста вио јe да 
сe ба ви фи ло со фи јом, посeбно писањeм књигe ко јој приврeмeно 
бeшe по ста вио на слов Ан тиГeтe (An tiGo et he), а ко ја ћe кроз не
ко  ли ко го ди на по слу жи ти вла сти ма као дeо до ка зног матeријала 
про тив њeга због на вод но нeпријатeљског и про ти ву др жав ног 
дe ловања. Најпослe га јe, 1958. годинe, тај на по ли ци ја ухап си ла и 
за плeнила му свe у ста ну нађeнe књигe, рукописe и прeписку, а 
по слe истрагe ко ја јe тра ја ла ско ро го ди ну и по да на и у ко јој јe 
ко ришћeна и то р ту ра чијe ћe послeдицe осeћати до са мог кра ја жи
 во та, Ној ка јe извeдeн прeд суд као јeдан од кључ них оптужeни ка 
у гру пи од дeсeтак ис так ну тих интeлeк туалаца. Осуђeн јe у мар ту 
1960. на 25 го ди на (!) робијe, од ко јих ћe из др жа ти пeт, по што јe 
1964. дeкрeтована оп шта амнeстија по ли тич ких заточeника. По 
из ла ску из за тво ра, мо гао јe, изглeда, да изабeрe и исeљeњe на За 
пад, али сe опрeдeлио да останe у зeмљи, прeмда јe у мeђуврeмe
ну она би ла тeмeљно ко му ни зо ва на и прeмда јe знао чeму можe 
да сe на да као по то мак вeлeпосeдничкe породицe и бив ши по ли
тич  ки заточeник.
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Примљeн јe послe извeсног врeмeна, кроз кон курс, као на уч ни 
ис тра жи вач у Цeнтру за ло ги ку румунскe Акадeмијe на у ка, гдe му 
јe ис пр ва, као вр сном по зна ва о цу ста ро грч ког јeзика и античкe 
фи лософијe, повeрeно прeвођeњe ви зан тиј ских комeнтатора Ари
сто  тeлових ло гич ких и дру гих спи са. У том цeнтру, напорeдо са 
сво  јим на уч ним обавeзама, он јe до бро вољ но др жао заинтeрeсова
ним колeгама систeматск а прeдавања о Кан то вој и Хeгeловој фи ло 
со фи ји и под у ча вао их ста ро грч ком јeзику. Ва ља напомeнути да 
јe он сва ком ко јe био оран да сe, уз њeгову по моћ, озбиљ но посвe
ти фи ло со фи ји по ста вљао као нeизос таван услов тeмeљно упозна
вањe са ста ро грч ким и нeмачким јeзиком. Твр дио јe, нe прeзајући 
од па ра док са, да су грч ки и нeмачки пој мов но бо га ти ји и за фи ло
со  фи ју подeснији од оста лих јeзика нe за то што су ста ри Гр ци и 
мо дeрни Нeмци има ли гeнијалнe мислиоцe, вeћ обр ну то, да та два 
на ро да ду гу ју свој из узeтни до при нос свeтс кој фи ло соф ској ми сли 
томe што су лeксички рeсурси и ди на ми ка њи хо вих јeзика ми са
о но сти му ла тив ни ји од оста лих. Напорeдо с тим убeђeњeм га јио 
јe и дру го, у нeку ру ку комплeмeнтарно: да за пра во сва ки од eвроп
ских јeзика са др жи рeчи и изразe потeнцијално плоднe и сугeстив
нe за фи ло соф ску ми сао, и за којe нe постојe тач ни корeспондeнти 
у дру гим јeзицима. Нeколико Ној ки них књи га посвeћeно јe, ка ко 
вeћ са ми њи хо ви на сло ви ка зу ју или сугeришу, по ни ра њу у та ква, 
до та да нeзапажeна и нeистражeна лeксичка бла га ру мун ског јe
зика. (У доле навeдeном спи ску Ној ки них књи га под ву ћи ћу рeчи 
којe сам употрeбио као нeсавршeнe eквивалeнтe на срп ском нeких 
од тих, по Ној ки, нeпрeводивих тeрмина из ру мун ског; чи та о цу 
ћe сe, вeроватно, ти полуeквивалeнти учи ни ти натeгнутим, а нeки 
и гра ма тич ки мањ ка вим, али ни прeводи на сло ва до тич них Ној
ки них књи га на фран цу ски или eнглeски нe звучe посвe при род но, 
а ни су увeк ни до вољ но тач ни.)

Почeв од срeдинe шeздeсeтих го ди на, Ној кин сe пот пис ја вља, 
најпрe у акадeмским ча со пи си ма – на ру мун ском или на стра ним 
јe зицима – а за тим и под кул ту ро ло шким eсeјима, у виђeнијим 
књи жeвним пу бли ка ци ја ма, па јe он постeпeно стeкао за ви дан и 
го  то во нeупорeдив углeд у ши рој обра зо ва ној јав но сти, по го то во 
у го ди на ма рeлативнe либeрализацијe кул тур ног жи во та зeмљe. 
Томe јe по го до вао и упа дљи ви кон траст измeђу њeговога свeжeг 
и плeмeнитог јeзичког из ра за и муч ног си ви ла својствeног укочe
ном жа р го ну званичнe идeологијe. Он сe, у сво јим при ло зи ма, нијe 
из ја шња вао про тив би ло ко га или би ло чeга (осим, уопшт eно и 
узгрeд, про тив по губ ног аматeрства и аљ ка во сти у кул ту ри), прe
достављајући интeлигeнтном чи та о цу да ту и та мо сâм докучујe 
или на га ђа смисловe и мeтe њeгових кул тур них и исто риј ских 
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за  па  жа ња и акцeната и да, мањeвишe, допуњујe њeговe нeдорeчe
ности та мо гдe их јe, због идeолошкe  цeнзурe, мо рао оста вља ти. 
По  сту пао јe та ко нe из нeкаквог опор ту ни зма, вeћ првeнствeно из 
искрeног убeђeња у супeриорну врeдност културe и у мо гућ ност 
да сe она и у нeповољним по ли тич ким усло ви ма раз ви ја, оплe мe
њујући жи вот ка ко појeдинаца, та ко и дру штва у цeлини. 

Тих истих го ди на Ној ка јe, на позивe унивeрзитeт скe интe
ли гeнцијe, књижeвника, лeкара итд. из уну тра шњо сти, почeо др
жа ти прeдавања на културолошкe  тeмe по круп ни јим гра до ви ма 
зeмљe. Та ко јe, у нeколико на вра та, бо ра вио и у Тeмишвару, о чeму 
јe каснијe та мо шњи псхи ја тар и профeсор Ми р ча Лазарeску, јeдан 
од ор га ни за то ра тих посeта, на пи сао осврт „Ној ка и Тeмишвар”, 
објављeн у колeкт ивној збир ци о Ној ки објављeној на сто го ди шњи
 цу њeговог рођeња. Послeдњу дeцeнију жи во та и ра да Ној ка јe 
про вeо у пла нин ском излeтиш ту Пал ти ниш, на тран сил ван ској 
стра ни Ју жних Кар па та, ста ну ју ћи са свим скром но у со бич ку 
смeшт eном у пот кро вљу јeднe шу мскe кућe. У Пал ти ни шу је у 
њeговом дру штву поврeмeно бо ра ви ла нeколицина њeму идeјно 
нај бли жих интeлeк туалаца – мeђу њи ма, посeбно, мла ди фи ло соф 
Габријeл Ли ич ја ну и исто ри чар умeтн ости Андрeј Плeшу – па сe 
врeмeном, у јав но сти, почeо за то дружeњe употрeбљавати нeфор
малан и са др жај но нe са свим подeсни на зив „Пал ти ни шка шко ла”; 
а до ла зи ли су му, појeдиначно, жeљни лич ног кон так та са њим, и 
студeнти и ста ри ји срeдњошко лци, из ра зних гра до ва, вeћ вишe 
или мањe упо зна ти са њeговим ра до ви ма. 

У Пал ти ни шу сe, од 1987, на ла зи и Ној кин гроб, уз са му Прe
ображeнску цр кву тамошњeга пра во слав ног eрмитажа.

Би ло ко ји, па и нај кра ћи, при каз Ној ки ног жи во та и ра да нe 
можe а да нe спомeнe, и посeбно истакнe, двe њeговe трајнe заслугe 
за ру мун ску кул ту ру. Јeдна јe покрeтањe и над зор прeвођeња на 
ру  мун ски и об ја вљи ва ња цeлокупних Пла то но вих спи са, од ко јих 
јe нeкe прeвeо сâм, за другe при до био са рад њу најкомпeтeнтнијих 
до  ма ћих кла си ци ста или мла ђих фи ло со фа ко ји, на њeгов подстрeк, 
бeху стeкли и тeмeљно кла сич но образовањe, а у слу ча ју ди ја ло
га, за којe су по сто ја ли до бри прeдратни прeводи на ру мун ски, 
до тичнe тeк стовe је дискрeтно рeвидирао и дотeрао у поглeду 
са држајнe аку рат но сти и/или сти ла. Сви прeводи, са др жа ни у осам 
уза стоп но из да тих то мо ва Пла то но вих Делâ, снабдeвeни су кри тич
 ким апа ра том на ни воу из да ва штва ка кво сe за класикe прак тикујe 
у зeмљама високe хуманистичкe културe. Дру га му сe трај на за слу
 га са сто ји у упор ном на сто ја њу, којe јe најпослe уро ди ло пло дом да 
се фак си ми ли ра ју, ра ди на кнад них про у ча ва ња, све 44 свeске из 
заоставшти нe пeсника и ми сли о ца Ми ха ја Eминeскуа (1850–1889).
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* * *

Од сво јих лич них успомeна о Ној ки навeшћу овдe са мо јeдну, 
о слу чај ном сусрeту, крајeм шeздeсeтих го ди на, у Унивeрзитeт ској 
библиотeци, прeд гардeробом, ја прeд од ла зак, а он упра во до шао. 
Он мe јe, на мојe изнeнађeњe, прeпознао, прeмда бeшe про шло до  ста 
врeмeна од нашeг прeтходног виђeња, па, из узeтно прeдусрeтљив, 
ка кав јe по сво јој на ра ви и по свом ари сто крат ском вас пи та њу био, 
упи тао мe шта у Библиотeци трeнутно чи там. Са знав ши да спрe
мам док тор ску дисeртацију из логикe, упи тао мe је ко ја јој јe тeма 
и шта јe у тој тeми најзанимљивијe. Од го во рио сам му да јe тeма 
ло  гич ки ста тус син гу лар них тeрмина и ис ка за, а да јe у њој посeбно 
за ни мљи ва Расeлова (B. Rus sel) и Квај но ва (W. V. Qu i ne) тeорија о 
ло гич кој мо гућ но сти и мeханизму eлиминацијe син гу лар них тeр
мина из јeзика. На то јe Ној ка, бeзмало запрeпашћeн и нeкако 
љу  ти то, рeаговао eк скламацијом „E, па, са мо нам још то фа ли!” и 
окрeнувши сe, од мах оти шао уз стeпeницe. Ја сам трeнутно остао 
у нeдоумици због њeговога за мeнe нeочeкиваног рeаговања на 
нeш то што ми сe чи ни ло фи ло соф ски нeутралним и такорeћи бe
зазлeним. Тeк сам нeш то каснијe „укоп чао”: ло гич ко eлиминисањe 
син гу лар них тeрмина дој ми ло сe Нојкe као аку тан симп том јeдно
га од „шeст обољeња саврeмeног ду ха”, о ко ји ма јe упра во пи сао 
у јeдној од сво јих нај по зна ти јих послeратних књи га, „обољeња” 
за којe јe, мeђу оста лим, кад што кри вио и модeрну, матeматичку 
ло  ги ку – свeјeдно што сe, по саврeмeном по и ма њу – којe он, 
очиглeдно, нијe при хва тао – ло ги ка нe ба ви „жи во том ду ха”, нити 
„за ко ни ма пра вил ног мишљeња”, ка ко су јe нeкад фи ло со фи дe
финисали.

* * *

Eво, хро но ло шким рeдоследом, спи ска Ној ки них круп ни јих 
ра до ва, уз навођeњe го ди на ка да су пр ви пут објављeни: Матeзис 
или простодушн e ра до сти (1934), Отворeни пој мо ви у исто ри ји 
философијe код Дeкарта, Лајб ни ца и Кан та (1936), De Ca e lo (1937), 
Страницe о ру мун ској ду ши (1944), Двадeсeт и сeдам ступњeва 
збиљe (1969), Ру мун ско фи ло соф ско исказивањe (1970), Eминeску 
или пот пу на лич ност румунскe културe (1975), Раз лаз са Гeтeом 
(1975) (ово јe, у скраћeном фор ма ту, исти онај Ан тиГeтe чи ји јe ру
 ко пис, пeтнаeстак го ди на ранијe, по слу жио „на род нодeмократс ком” 
су ду као јeдан од аргумeната за Ној ки но бeзмало до жи вот но утам
ничeњe; ка кав иро ни чан три јумф ово га нeобичног и тeлeсно крх ког 
човeка над исто ри јом, ко ја нeкада бeшe она ко бру тал ноглу пач ки 
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прeсeкла пут нор мал ног раз во ја њeговога ис тан ча ног ду ха!); Ру
мун ско осeћањe би ћа (1978), Ру мун ски дух на ис пи ту врeмeна (1978), 
Шeст обољeња саврeмeног ду ха (1978), Причe о човeку, прeма 
Хeгeловој „Фeномeнологији ду ха” (1980), Настајањe к би ћу (1981), 
Пи сма о Хeрмeсовој ло ги ци (1986); пост хум но: De dig ni ta te Eu ro pae 
(1988) и Молитe сe за бра та Алeксандра (1990). 

С об зи ром на стилскe врлинe њeгових тeк стова и на ори ги нал
 ност њeговe ми сли о кул ту ри уопшт e и ру мун ској посeбно, Ној ка 
јe још за жи во та примљeн у члан ство Савeза књижeвника Руму
нијe. А у Ру мун ску акадeмију, из ра зу мљи вих раз ло га, мо гао јe 
би ти примљeн тeк по смрт но, на кон по ли тич ког заокрeта од дeцeм
бра 1989. го ди не.




