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Ediþie specialã:
Schimbul de studenþi
“O filosofie, douã perspective”
Editorial de Paul Mihalache

Foamea de culturã
România este þara unde a
apãrut pentru prima oara foamea de
culturã. Aceastã ineditã senzaþie fiind
rãspânditã social, au apãrut ºi s-au
dezvoltat, dupã glonþificarea lui
Ceauºescu ºi a distinsei sale soþii,
cantinele culturale. Aici, cultura se
gãteºte la cazan ºi se dã cu polonicul.
Bucãtarii nu au timp sã dichiseascã
platouri savante ºi nici nu vor asta.
Osârdia lor, desfãºuratã în frumoase
cadre festive, þinteºte cantitaþile
astronomice ºi nu esenþele pure,
scãzute pânã la impalp, aºa cum
altminteri s-ar cuveni. Raþionamentul
bucatarului naþional, în nemernicia
lui, nu este lipsit de bune intenþii atât
doar, cã extrapoleazã culturii
atributele conceptului de crãpelniþã:
mai bine þii tot plutonul în viaþã, semisubnutrit, decât sã ai sub arme un
singur soldãþoi obez, hrãnit cu lopata.

E de ajuns sa intrebãm ºi ni
se va rãspunde: „Combinatul
Poligrafic Cutare opt tone de hârtie,
Cutare trei tone, Cutare Zece tone,
Total douãzeci si unu tone de hârtie
tipãritã cu patru mii zece poezii a
treizeci si nouã poeti români.”
Cutare editor, descoperã cã
are undeva la Râmnicul Sãrat un vãr
drept care scrie volume de poezii.
Aflând cã poporului îi e foame de
culturã, iatã, din trei miºcari, una
mai iute decât alta, apare la raft cu
litere de o singurã dar mãreaþã
ºchioapã: Gicuþã X, cu volumul „Ah,
simt ceva în mine!”. Cu o mãmoasã
satisfacþie, si cu mânecile suflecate
gospodãreste, editorul primeºte în
pragul prãvãliei felicitãri pentru
„nerentabilul demers” ºi împunge
duios cu ochii cãtre cititorii tatii
cum se mai grãmãdesc ei la dulcea

þâþâ a Poeziei, plescãind satisfãcuþi
din cerebele.
Dar a încercat cineva a
cetire câte ceva dintre coperte
aceste adevãrate picioare de
susþinere a spiritului înfometat?
Editorul nu, cã el editeazã; autorul
nu, cã el numai le-a scris... Rãmâne
cititorul sã dea faþã, fãrã mascã de
protecþie, cu un text de cele mai
multe ori imbecil gândit la soare ºi
scris pe întuneric cãci nu mai puþin
dur se poate vorbi despre zecile de
plachetuþe care nu au alt rost decât
sã-ºi submineze propria specie,
poezia, scrise de autori care mai usor
fac un sonet decât sã povesteascã pe
scurt ceea ce cu toþii ºtiam a povesti
la ºcoala primarã într-o simplã si
legendarã propoziþie: „Mama spalã
rufe”.
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Interviu realizat de: Ruxandra Apetrei, Maria Manuela Stoicescu

Lect.Dr. M. Bãlan:

“…Întâlnirea cu filosofia s-a produs în clasa a X-a, la
orele de limba românã, la lecþia despre Maiorescu”
facultate. Întâlnirea cu filosofia s-a produs în clasa
a X-a, graþie unei note de subsol din manualul de
limba ºi literatura românã, notã în care erau
pomeniþi Kant ºi Hegel. Am aflat mai multe lucruri
despre Kant ºi Hegel ºi despre filosofie dintr-o
carte a lui G. Bogdan Duicã, apoi din Încercãrile
filosofice ale lui Blaga. Aºadar, în clasa a X-a am
ales filosofia. Nu vreau sã-mi aduc aminte de
Manualul de Filosofie de atunci ºi nici de
profesoara de Filosofie.
Rep.: Ce pãrere aveþi despre o revistã internã a
Facultãþii de Filosofie?
Lect. Dr. M. Bãlan: ªtiu cã studenþii se zbat de mai
mulþi ani pentru a realiza o revistã a lor. Prin anii
"90 a existat revista Krisis, o revistã de filosofie
dupã model occidental, unde apãreau articole ºi
dezbateri ale studenþilor de la Facultatea de
Filosofie din Bucureºti. Revista n-a mai apãrut în
principal din motive financiare. Dupã mine, Krisis
a fost o reuºitã; sper ca noua revistã a studenþilor
din facultatea noastrã, deºi pare conceputã altfel,
sã-i calce pe urme.
Nu ºtiu ce loc va deþine în noua revistã
studiul academic; vã mãrturisesc cã voi citi mai cu
seamã studiile, cu gândul de a descoperi viitori
colaboratori pentru Analele Universitãþii
Bucureºti - seria Filosofie. De altfel, nu este prima
oarã când îi îndemn pe studenþi sã colaboreze la
Anale. Este drept, le-am dat de înþeles cã îi aºtept
cu recenzii. Dar tocmai pentru cã recenzia este un
aspect important al cercetãrii filosofice. Nu este
deloc uºor sã scrii o recenzie.
Înþeleg cã un loc important în noua
revistã va fi rezervat dezbaterilor. Tot prin anii "90
- vremuri mult mai zbuciumate decât cele din
acest prim deceniu al mileniului al treilea existau, în facultatea noastrã, cluburi de dezbateri
studenþeºti. Fiind mult mai "neastâmpãraþi" (în
sensul bun al cuvântului), studenþii îi invitau pe
profesori ºi discutau - desigur, în mod civilizat despre problemele care îi preocupau. ªtiu cã ºi voi,
studenþii de azi, aveþi probleme, aveþi reproºuri de
fãcut, aveþi nedumeriri, aveþi… dreptate. În ce mã
priveºte (atenþie, nu vorbesc decât în numele
meu), nu am venit în facultate cu prejudecata cã
eu nu am ce învãþa de la studenþi; din contrã (sed
contra). Ca atare, mã intereseazã discuþiile
voastre despre facultate, despre cursuri etc. M-ar
interesa sã aflu cu ce gânduri se vine în facultate,
cu ce gânduri se pleacã, ce cred studenþii dupã
primul an de facultate, de ce pleacã unii studenþii
dupã primul semestru petrecut în facultate, ce
cred studenþii despre studiile post-universitare
etc.
Mi-ar plãcea sã aflu cã printre cititorii
revistei se numãrã ºi liceeni. S-ar putea ca, pentru
unii, tocmai aceastã revistã sã reprezinte primul
contact cu filosofia ºi primul interes filosofic. Douã
lucruri mã fac sã cred asta: în primul rând, am
suficiente motive sã spun cã felul în care se face
filosofia în cele mai multe licee nu este de naturã
sã-i orienteze pe elevi spre o facultate de filosofie;
în al doilea rând, încercãrile filosofice ale
studenþilor pot fi mai "prietenoase" pentru liceeni
decât orice alte producþii filosofice.
Rep.: Când v-aþi hotãrât sã deveniþi profesor ºi de
ce?
Lect. dr. M. Bãlan: Pe vremea când eram copil ºi nu
ºtiam ce este aceea filosofie. Îmi plãceau pe atunci
literatura ºi matematica. Iar când mã gândeam sã
devin profesor, nu mã gândeam, evident, la

Rep.: Ce este filosofia pentru dvs.? De ce tocmai
filosofie medievalã?
Lect. dr. M. Bãlan: Încercând o definiþie foarte
personalã aº risca sã mã înscriu într-o altã
perspectivã, aceea a poeziei. Pentru mine, ca
pentru mulþi colegi, filosofia este cercetare.
Înainte de a fi filosof, eºti cercetãtor filosofic.
Filosof nu devii decât dacã un text scris de tine
devine paradigmatic.
De ce filosofie medievalã? În timpul ºi
dupã terminarea facultãþii m-a preocupat filosofia
greacã ºi mã preocupã ºi în prezent; în teza de
doctorat am tratat o temã de filosofie greacã; am
þinut seminarii de filosofie greacã în facultate ºi un
curs opþional "Aristotel-Metafizica Z". Dar acest
lucru este lipsit de importanþã aici. La fel ar fi,
cred, dacã aº povesti cum citeam scriitorii ºi
pãrinþii bisericeºti înainte de "90. Legat de filosofia
medievalã, vreau sã spun cã am bâjbâit o
perioadã. Mai întâi, am observat cã exista un
"manual" de filosofie medievalã mai bun decât
opera lui Gilson, ºi anume opera lui Chenu. Apoi, a
devenit clar cã, pentru mine, paradigma de
cercetare a filosofiei medievale era cea construitã
de Kretzmann, Kenny, Pinborg, Stump, De Rijk,
Marenbon ºi alþi autori care au conlucrat la
Cambridge History of Later Medieval Philosophy.
Rep.: E nevoie de aptitudini speciale pentru
studiul filosofiei (vizionarism, adâncime
sufleteascã…)?
Lect. dr. M. Bãlan: Nu, este nevoie de seriozitate ºi
de capacitate intelectualã. Înþeleg sã vorbesc
despre filosofie ca studiu, iar nu despre filosofie ca
plãcere de a… pierde timpul. Nu ºtiu de ce unii
oameni aleg sã se ocupe mai degrabã cu filosofia
decât cu matematica, mai degrabã cu filosofia
decât cu biologia etc.
Pentru a face performanþã filosoficã
este nevoie de seriozitate ºi… bani. Este nevoie de
biblioteci bine dotate, nu precum cele de pe malul
Dâmboviþei. Bibliotecile noastre, dacã le
comparãm cu cele din Europa sau America, pot fi
descrise cu aceiaºi termeni pe care îi folosea C.
Iordãchescu la începutul secolului trecut: lipsesc
revistele, ediþiile critice, lucrãrile apãrute în
ultimul deceniu, adicã mijloacele reclamate de
studiile originale ºi de înaltã valoare. Este nevoie
de insitute de cercetare specializate, iar în
România nu existã decât "jumãtãþi" de institute (de
exemplu, Institutul de filosofie ºi psihologie);
evident, nu ne putem imagina încã un institut de
studii clasice sau medievale, un institut de studii
kantiene sau fenomenologice etc. Cercetarea
filosoficã este tratatã ca o problemã a individului,
la noi; dacã vrea reviste, ediþii critice, lucrãri
recente, sã se descurce. Politica guvernelor
noastre are alte prioritãþi, de pildã acordarea de
ajutoare pentru beþivi (pardon, pentru persoane
defavorizate social!); pe când, acordarea de
"ajutoare" pentru cercetare?

Rep.: Credeþi cã existã o filosofie româneascã?
Avem personalitãþi în filosofie?
Lect. dr. M. Bãlan: Problema este cum înþelegem
fenomenul filosofic românesc. Vulcãnescu, Noica,
Blaga sunt bune exemple de gândire filosoficã
româneascã. O serie de autori - Cantemir, MicuClain - au pus problema posibilitãþii "filosofãrii pre
limba românescã", dar aceastã problemã nu se mai
pune astãzi. Multe opere filosofice româneºti ne
impresioneazã prin cultura filosoficã a autorilor.
Altele sunt tentative de remodelare filosoficã
(vezi M. Florian, Recesivitatea…, Blaga,
Diferenþialele divine). Existã o serie de lucrãri de
istoria filosofiei; la noi, practicarea acesteia s-a
aflat mereu între cultura filosoficã ºi studiul
filosofic. Dacã vrem sã fim europeni, vom
îmbrãþiºa ultima tendinþã ºi vom lua ca archç pe
Aram Frenkian. Altfel, vom continua sã
impresionãm prin cât de multe ºtim.
Dacã avem personalitãþi în filosofie în
prezent? Da, pe malurile oricãrui râu sau pârâu din
România trãiesc personalitãþi filosofice. Dar
aceste personalitãþi au o mare problemã întrucât
producþiile lor filosofice nu respectã normele
europene. Desigur, existã filosofi români care au
devenit personalitãþi; mã gândesc la E. Coºeriu sau
R. Bogdan dintre cei care trãiesc în afarã; mã
gândesc la M. Flonta sau I. Pârvu dintre cei care
trãiesc aici.
Rep.: La ce vã gândiþi atunci când vã aflaþi în faþa
unei sãli pline cu studenþi care vã ascultã?
Lect. dr. M. Bãlan: Nu sunt adeptul "sãlii pline cu
studenþi". Visul meu este ca peste un timp sã lucrez
într-o salã mai micã ºi cu studenþi puþini, dar
interesaþi. Nu mã pregãtesc ca un actor, ci ca un
cercetãtor care le va spune unde a ajuns el cu
înþelegerea problemelor care îl preocupã. Când
sala este plinã, am impresia cã mi se cere sã fiu
actor.
Rep.: Cum credeþi cã vã privesc studenþii?
Lect. dr. M. Bãlan: Cred cã am sunt privit în toate
felurile posibile. Mi-ar plãcea sã mã priveascã
drept un cercetãtor al filosofiei medievale (ºi
greceºti), iar dincolo de asta, drept un prieten al
lor.
Rep.: Ce înseamnã pentru dvs. sã vã ocupaþi de
orar în fiecare semestru?
Lect. dr. M. Bãlan: Este o corvoadã… Timp de o
sãptãmânã, înaintea fiecãrui semestru, nu fac
altceva în afarã de orar. Caut sã rezolv toate
doleanþele colegilor. Cel mai "plãcut" este atunci
când doi sau chiar trei colegi doresc sã se
întâlneascã cu aceiaºi studenþi, în aceeaºi zi ºi la
aceeaºi orã; de regulã, în astfel de cazuri, cel puþin
unul se supãrã. Dar pentru cã veni vorba, voi,
studenþii, nu aveþi preferinþe, opþiuni etc. în ce
priveºte orarul?
Rep.: Aþi fi de acord sã scrieþi un articol pentru
revista noastrã?
Lect. dr. M. Bãlan: Diplomaþii ar rãspunde prin
formula: De ce nu? Cum, categoric, nu sunt un
diplomat (prietenii ºtiu…), vã rãspund prin da ºi vã
cer normele (tipul de articol, demensiuni etc.).
Rep.: Domnule profesor, dvs. jucaþi biliard?
Lect. dr. M. Bãlan: N-am jucat biliard decât într-o
excursie, în urmã cu câþiva ani. În rest, nu; nu
cunosc regulile acestui joc.

Luni
Nr. 1
de Emilian Mihailov

Invitaþie la Dialog
În acest articol, imi propun sã aduc in
centrul atenþiei un subiect important in opinia
mea. Observand tendinþele in materie de
bunãstare, nu avem cum sã ignorãm faptul cã
modelul capitalist, ce are ca principiu piaþa
liberã, este unul dezirabil. Dezirabil inseamnã
cã dintr-o mulþime finitã de forme ce
structureazã societatea, capitalismul se
evidenþiazã. Nu doresc sa intru in problematica
ce survine capitalismului, de altfel un subiect
foarte interesant, ci doar voi face referire la o
masurã de sorginte capitalistã, ºi anume
privatizarea. Astfel, doresc sa sustin
privatizarea invãþãmîntului, ºi implicit,
privatizarea Facultãþii de Filosofie.
O primã întrebare ce se iveºte din
aceastã temã: “De ce trebuie sa privatizãm
acest invãþãmînt drag tuturor?”. Rãspunsul
conþine douã puncte. În primul rand, se
menþine o stare de fapt, însemnand “ºezutul
acestei instituþii în cãciula bugetarã”, care
conþine deficienþe majore. In al doilea rand,
consider cã mãsura privatizãrii reprezintã o
soluþie plauzibilã acestor probleme ce emerg
din starea de fapt, enunþatã mai sus.
Acum voi arãta care sunt aceste
probleme, pentru ca apoi sa argumentez sumar
cum poate aceastã mãsurã, în fond liberalã, sã
le rezolve. Remuneraþia cadrelor didactice
este in aºa fel încît nu aº dori sã o descriu, in
acest text, prin atribute “realiste”. Cantitatea
banilor primitã de profesori ne uimeºte, in sens
negativ, pe toþi. Condiþiile în care se desfãºoarã
învãþãmîntul bugetar sunt precare. Programele
de ºcolarizare sunt impuse, ºi nu deschise
dezbaterii. Dezinteresul elevilor ºi studenþilor
se îndreaptã cãtre o stare cronicã. Iar acest
lucru creeazã frustrare, într-o oarecare
mãsura, în randul profesorilor. Deci, avem de-a
face cu o problema financiarã ºi cu lipsa unui
dialog, ce are ca scop eficientizarea educaþiei.
Invãþãmîntul privat rezolvã aceastã problemã
financiara, deoarece individual are in vedere
urmãtorul principiu: “Trebuie sã investesc în
educaþia mea!”. Astfel, se creeazã un contract
onest de marfã contra serviciu. Atît plata, cît ºi
negocierea, se face în mod direct între client si
ofertant. De aici, decurge soluþia la cea de-a
doua problemã. Într-o societate liberã a
educaþiei, ai posibilitatea sã alegi programul
de studiu dorit. Mai mult chiar, competiþia pe
piaþa liberã va duce la eficientizarea serviciilor
în materie de educaþie. Se compatibilizeazã
cererea (interesul) ºi oferta.
Totuºi, cineva ar putea întreba, pe
bunã dreptate, ce se întamplã cu dreptul la
educaþie, cum pot beneficia de educaþie
indivizii care nu au suficiente resurse
financiare. Nu aº dori sã rãspund la aceste
întrebãri, deoarece vreau sã mã folosesc de ele
pentru a crea un cadru de discuþie, in opinia
mea, util. Aºtept rãspunsuri!
P.S. Într-o institutie privatã, se
gãseºte sãpun, prosop ºi hîrtie igienicã la W.C.
(aluzie la Facultatea de Filosofie).
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de Marian Cãlborean

Mircea Cãrtãrescu ºi politica
Sunt foarte supãrat pe Mircea
Cãrtãrescu, un poet pe care îl citesc cu
plãcere. El este cu siguranþã cineva. Este un
mare poet, un mare scriitor, o mare figurã de
culturã, un mare tânãr rebel, un mare sensibil.
Dar, fãrã îndoialã, Mircea Cãrtãrescu este un
prost politician.
Dl. Cãrtãrescu a intrat în politicã din
datorie: cineva trebuia sã-i înjure pe ãia care
au fost, sã îi punã la punct în cuvinte grele, sã
restabileascã ierarhia moralitãþii în societatea
noastrã, atât de blestematã. A publicat recent
ºi un volum pe aceastã bazã, a vândut tiraje
complete din „Baroane!”, text îndreptat
împotriva lui Adrian Nãstase, dar atunci era
campanie electoralã, ne permiteam aºa ceva.
Acum,. dl Cãrtãrescu nu face doar predicþii
politice greºite, el este un formator de opinie
sãptãmânal, într-un cotidian foarte citit,
rubrica sa având popularitate ridicatã între
studenþi; ne aºteptam, astfel, la puþinã
responsabilitate. Dl Cãrtãrescu este însã în
continuare, polemic.
Polemicul este cu siguranþã unul
dintre tipurile de oameni care privesc (ºi) la
trecut. Dacã istoricul, dupã cum spune gluma,
va demonstra cã orice eveniment produs era
inevitabil, polemicul, de altã parte, va
considera orice eveniment produs fie ca o
binecuvântare, fie ca o greºealã, plecatã dintro decizie furatã, întâmplãtoare sau survenitã
într-o zi fãrã noroc. Înþelepciunea istoricului
rezultã ºi de aici, din faptul cã poate accepta
într-un final ceea ce a fost acceptat în trecut de
ceilalþi, cã poate încerca sã înveþe, în orice
scop politic ar face-o, din fapte. Mircea
Cãrtãrescu în schimb scrie în 22 noiembrie 2005
(”Jurnalul Naþional”) pentru a discuta cum în
90-91, dacã nimeni n-ar fi furat, n-ar fi existat
Românie capitalistã ºi cã România de astãzi
este construitã pe o mare imoralitate. Dar nici
mãcar aceasta nu este problema.
Problema este cã domnul Cãrtãrescu
se înºealã. Atât timp cât scrie despre de unde
vine ºi încotro se îndreaptã în ritmul ãsta
România, scrisul domniei sale este încã
seducãtor ”Asa ca trebuie sa ne resemnãm cu
gandul ca a fost nevoie, pentru binele tarii, de
astia zece-cincisprezece ani de mînãrii si
furtiºaguri, de jefuirea statului, de pescuit in
ape tulburi, fiindca, sa fim seriosi, din afaceri
cinstite nu ajungi sa aduni sute de milioane de
euro peste noapte”. Dar domnul Cãrtãrescu se
revoltã global împotriva celor care
argumenteazã împotriva ideilor sale ºi-i
expune oprobiului public. Existã oameni, spune
el, care cred cã cine a furat la Revoluþie este
bun-bogat. Sã îi punem la zid, prin urmare,
identificându-i dupã criteriul inteligenþei: „Si
cel care, pe un ton melancolic, ti-a debitat
toate monstruozitatile astea se ridica de la
masã ºi pleacã zâmbind filozofic, convins ca
adevarul, chiar daca suparator, a mai triumfat
o data pe lume.” Asta dupã ce, în tot articolul,
respectivul adept demonic al adevãrului
susþinuse, între altele, cã cei care au furat
trebuie sã pãstreze ce au furat ºi cã cei care nu
au furat sunt fraieri, împotriva unui domn
Cãrtãrescu angelic ºi gingaº care se mira în
permanenþã cum poþi sã spui aºa ceva.
Aºadar, încercarea de a da o
interpretare nemoralizatoare, bazatã pe

adevãrul faptelor, este un semn de vinovãþie
metafizicã: pânã la urmã, dintre cei cu
adevãrul ºi cei cu dreptatea, cei cu adevãrul
sunt de vinã pentru tot ce merge prost. Nu
degeaba, într-un alt editorial din iulie, dl
Cãrtãrescu îºi exprimase convingerea cã
preº. Traian Bãsescu îi va revoca (ilegal) pe
judecãtorii Curþii Constituþionale; poetul
ºtie oricum unde este dreptatea, deci la ce
bun mai a cãuta adevãrul?. În acel caz,
problema a apãrut când, dupã doar câteva
zile de la tipãrirea articolului domnului
Cãrtãrescu, Traian Bãsescu a declarat public
cã respectã deciziile Curþii Constituþionale,
exact ceea ce dl Cãrtãrescu ar fi pariat cã nu
va face.
Cunosc pe cineva care, vãzând
celebrul slogan de prozelitism, lipit în tot
centrul oraºului „Unde îþi vei petrece
veºnicia?”, a crezut cã e vorba de o reclamã
la un cimitir. Eu cred, prin urmare, cã
interlocutorul detestabil al domnului
Cãrtãrescu îl ironiza pe acesta: el nu credea
cã trebuie ignorat tot ce-a fost furat din
avuþia naþionalã, dar dl Cãrtãrescu e atât de
revoltat împotriva hoþilor necunoscuþi
(nume generice:Hrebenciuc, Patriciu,
Vântu) încât, iatã, rãmâne mut când îi
argumentezi alminteri. El nu crede nici cã e
mai bine ca securiºtii sã fie capitaliºti (doar
astfel ei nu vor mai omorî pe nimeni), dar dl
Cãrtãrescu are aºa o atitudine eroicã faþã de
securiºti, încât nu stricã sã-i aminteºti cã nu
va avea foarte curând ºansa sã fie martirizat.
Ce vreau sã spun, pe scurt, e cã
într-o þarã în care politica se face cu
picioarele, domnul Cãrtãrescu o face cu
picioarele. Cine îºi închipuie cã diferiþii
comentatori politici, scriitori sau
personalitãþi culturale sunt foarte diferiþi de
noi, probabil greºesc. Ajung ºi aceºtia acasã,
se aºeazã la televizor, vãd cã se dã Topul 300
CAPITAL al celor mai bogaþi români, ediþia
2005, se gândesc cã ei n-au prieteni atât de
bogaþi, picã în ipohondrie, îºi agitã un pic
gândirea, pac, fandacsia e gata. ªi pe urmã
scriu articole în care comenteazã cum
tãriºoara noastrã România e construitã pe
imoralitate. Stau eu ºi mã gândesc, oare
marile dialoguri ale lui Tolstoi din „Anna
Karenina” sau ale lui Dostoievski din
„Idiotul” sau „Fraþii Karamazov”, tot aºa au
fost scrise?
În sfârºit, Churchill spunea cã
principalul argument împotriva democraþiei
este o simplã conversaþie cu alegãtorul
obiºnuit. În România ar fi probabil de ajuns o
discuþie cu comentatorul politic obiºnuit.

Echipa de redacþie LUNI
Coordonator: Alina Latkulik
Coordonator adj: Mãdãlina Potinc
Responsabil de numãr: Manuela
Stoicescu
Tehnoredactor: Marian Cãlborean
Distribuitor: Rãzvan Ilie
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de Sebastian Grama

Ai noºtri
M-am strãduit sã organizez douã cluburi: al celor care au apucat
Revelionul 1799-1800 ºi, respectiv, al celor care au apucat Revelionul
1899-1900. Criteriul de vîrstã mi se pãrea cel mai potrivit. Astfel, am
obþinut:
- pentru Clubul 1800:
a) pitici: Auguste Comte (2 ani în 1800), Schubert (3 ani), Donizetti
(3 ani), Puºkin (1 an), Rossini (8 ani), Keats (5 ani), Shelley (8 ani), cu
Schopenhauer ºi Byron (cîte 12 ani) drept coordonatori;
b) “echipa mare”: Schelling (25 ani), Hegel (30 ani), Beethoven (30
ani), Beethoven (30 ani) (am vrut sã aibã o rezervã), Simon Bolivar (17 ani),
Schiller (41 ani), Napoleon (31 ani), Schleiermacher (32 ani), Fichte (38 ani),
Wilhelm von Schlegel (33 ani), Friedrich von Schlegel (28 ani), Wordsworth
(30 ani), Walter Scott (29 ani);
c) seniori: Goethe (51 ani), Sade (60 ani), Laclos (59 ani);
d) Preºedintele Clubului: Immanuel Kant (76 ani);
- pentru Clubul 1900:
a) pitici: Heidegger (11 ani), Tristan Tzara(4 ani), Hitler (11 ani),
Chaplin (11 ani), Ho-Shi-Minh (10 ani), Céline (6 ani), Duke Ellington (11 ani),
Wittgenstein (11 ani), Ungaretti (12 ani) ºi mascotele Brecht (2 ani) ºi Borges
(1 an); consilier: Trakl (13 ani); coordonator: Gilson (16 ani);
b) juniori: Bergson (17 ani), Kafka (17 ani), Giraudoux (18 ani),
Joyce (18 ani);
c) “echipa mare”: Stalin (21 ani), C.G. Jung (25 ani), Proust (29
ani), Hesse (23 ani), Lenin (30 ani), Russell (28 ani), Br@ncusi (24 ani), H.G.
Wells (34 ani), Einstein (21 ani), Paul Claudel (36 ani), Unamuno (36 ani),
Yeats (35 ani), Robert Musil (20 ani), Trotsky (21 ani), ªestov (34 ani), Cavafis
(37 ani), Stanislavski (37 ani); coordonator: Whitehead (39 ani);
d) echipa femininã: Virginia Woolf (18 ani) ºi Camille Claudel (36
ani);

!Acum câþiva ani, ieºit într-o pauzã, am fost întrebat
de un tânãr vivace, pe care nu-l mai vãzusem vreodatã
„Salut, eºti student aici?”..... „ªiii....îl ºtii cumva pe
Andrei din anul 4?”.... „Chiar nu-l ºtii? Unul înalt,
blond ºi foarte gânditor?” ............ „Hmmm, venea
foarte des la facultate, dar de o vreme nu l-am mai
vãzut, nu l-ai vãzut nici tu, nu?”.......... ªi, dupã un
timp de gândire, noua ºi atât de efemera mea
cunoºtinþã spuse trist „Ah, înseamnã cã s-a
cãlugãrit...”
!Dacã tot deja ºtiaþi, cei de la FILOS au ales dintre
scrisorile de intenþie/motivaþie participanþii în
delegaþiile de studenþi pentru Cluj-Napoca ºi Iaºi, în
cadrul proiectului „O filosofie, douã perspective”: 9
studenþi selectaþi pentru Iaºi, 10 studenþi pentru Cluj.
Pentru comentarii ºi exemple din scrisorile celor
selectaþi, citiþi ediþia specialã. Aceasta conþine ºi
câteva texte scrise de participanþii clujeni ºi
bucureºteni din aprilie, dupã prima ediþie a schimbului
de studenþi.
!Pe 30 noiembrie sunt programate alegerile
reprezentanþilor de an din cei 4 ani de studii. Miercuri
este o zi foarte ocupatã cu douã conferinþe, un
doctorat ºi decernarea diplomelor cãtre echipele din
Cluj-Napoca ºi Iaºi; dacã totuºi alegerile sunt
organizate în cele din urmã ºi nici nu sunt fraudate,
poate va dori vreunul dintre candidaþi sã ne
împãrtãºeascã neliniºtea sa metafizicã înaintea aflãrii
rezultatului.
!Un anumit profesor dintr-o anumitã catedrã este
suspectat cã stã pe DC++ cu nicknameul [RO] [B]
[ASTRAL] Gurita, cel puþin pe hubul Zap. Nu avem
garanþii deoarece nu a rãspuns la mesajele private ºi
nici nu a mai fost revãzut un anumit timp. Anumite
argumente pro este: avea în lista de share mai multe
referate dedicate unei anumite materii. Argumente
contra: putea fi un student strângãtor, un profesor se
presupune cã nu pãstreazã foarte mult timp referatele
studenþilor, câteva texte comentau alte texte, un
profesor se presupune cã nu dã Share la toate „My
documents”.

Rãspunsuri/ºtiri scurte/aberaþii la revista@filos.ro, cu mentiunea: “pentru stiri”

!Plecarea la Iaºi ºi Cluj a celor 19 studenþi ºi 4
profesori, plus eventualii studenþi suplimentari (cei ce
îºi pot asigura singuri cazarea ºi transportul) se va
produce pe data de 3 noiembrie. Dupã cele douã zile
de vacanþã (1, 2 decembrie), plecarea lor, fiind în
weekend, va lãsa Facultatea goalã ºi bãnci goale în
rândul de la geam. Toþi participanþii (cu excepþia
profesorilor) îºi asumã absenþele la cursurile ºi
seminariile de aici. Dacã vã permiteþi, veniþi ºi voi !
!„Luni” este o revistã minunatã, individualã ºi mai ales
remarcabilã. Copiazã extrem de bine „Dilema veche”,
de la tehnoredactare, trecând prin cultura primirii de
articole, la aceastã rubricã ! Partea distractivã va
începe bineînþeles când echipa revistei („Luni”) se va
certa cu cei care au avut ideea s-o implementeze
(FILOS) ºi o sã se nascã un „Luni vechi”.....sau „Lunea
veche” ?!?, cã am ajuns de fapt la problemã: aceastã
revistã are pânã ºi funcþia de „multiplicator/
distribuitor/ capsator” dar îi lipseºte corectorul ! E
adevãrat ºi cã respectivul ar înnebuni: se scrie
„filosofie” sau „filozofie”, „emi” sau „emy”,
„conf.univ.dr.” sau „Conf.dr” sau „Conf.univ.dr” sau
„Conf.Univ.dr” etc..
!Domnului Dumitru îi place foarte mult S.Kripke,
domnului Solcan îi plac foarte mult problemele de
securitatea sistemelor de operare, domnului Iliescu îi
plac foarte mult câinii. Despre toate aceste mici
pasiuni ºi tot ce mai ºtiþi ºi voi despre Facultate în
ediþia specialã a numãrului din 12 decembrie
„Facultatea de Filosofie”. Trimite-þi textele asupra
facultãþii la revista@filos.ro pânã pe 7 dec, cu
menþiunea „pentru ediþie specialã”.
!Avem o dilemã moralã: Cine n-ar trebui sã primeascã
pe gratis forma xeroxatã a revistei? Luni este finanþatã
în regim de chetã studenþeascã, toate sarcinile de
revistã fiind efectuate în regim de voluntariat.
Aºteptãm prin urmare, contribuþii financiare de la toþi
cei interesaþi, fie la cutia revistei, fie la coord.adj.
Mãdãlina, an I, tel 0745961342

Ce se întâmplã în facultate pânã pe 12 decembrie

Scurt pe 3,14

e) comisie de cenzori: Caragiale (48 ani), Husserl (41 ani),
Freud (44 ani), Cehov (40 ani), Germain Nouveau (49 ani), Plehanov (44
ani), Strindberg (51 ani), Oscar Wilde (46 ani), Nietzsche (56 ani),
Buffalo Bill (adicã William Frederich Cody, 54 ani), Auguste Rodin (60
ani);
f) senatori: Jules Verne (72 ani), Mark Twain (65 ani), Tolstoi
(72 ani), Franz Brentano (62 ani), Ibsen (72 ani);
g) Preºedintele Clubului: Giuseppe Verdi (87 ani).
Pentru Clubul 2000 nu m-am retinut decît pe mine (30 ani) ºi pe
Platon (2427 ani)

28 nov 14.00 -Dezbatere “Metafizicã sau
hermeneuticã” -organizat de studenþi din
Iaºi FF
28 nov 10.00-18.00 -Colocviu
internaþional “The Lures&Ruses of
Modernity” -NEC
29 nov 14.00 -Susþinerea tezei de
doctorat “Probleme de logica religiei în
teologia dogmaticã ortodoxã”C.Dumitrescu FF
29 nov 14,00 -Conferinþa “Ruthless’
psychoneural reductionism: the
suddently contentious case of memory
consolidation”-Prof. John Bickle
(Cincinatti) FF
29 nov 9.00-17.00 -Colocviu
internaþional “The Lures&Ruses of
Modernity” -NEC
30 nov 10,00 -Conferinþa “Semnificaþie
ºi înþelegere” -conf.dr. Gh.-Ilie Fârte
(Iaºi) FF
30 nov 12,00 -Conferinþa “Who says we
can’t do a molecular biology of
conciousness” -prof. John Bickle
(Cincinatti) FF
30 nov 14,00 -Susþinerea tezei de
doctorat “Încercare de hermeneuticã a
privirii la Dostoievski” -I.E.Anastasiu, FF
1 dec 17.00 -a IIa sesiune ”Problema
conºtiinþei morale” -Cristobal Holzapfel
-Centrul de Studii Fenomenologice, Casa
Lovinescu
8 dec 18.00 ªedinþa echipei de redacþie a
“Luni”
9 dec 17.00 -a IIIa sesiune ”Problema
conºtiinþei morale” -Cristobal Holzapfel
-Centrul de Studii Fenomenologice, Casa
Lovinescu

Conþine 4 fascicule,
8 pagini:

A.Principal
(pag. 1-4)

B. Ed. specialã:
Schimbul de
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C. Eseuri&lucrãri
(pag. 11-14)
D. Literaturã
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Schimbul de studenþi
“O filosofie, douã perspective”
în perioada 28 nov-2 dec se desfãºoarã Ediþia a IIa la Bucureºti, alãturi de douã echipe invitate
din Cluj ºi din Iaºi. În program, dezbateri zilnice, 2 conferinþe, program extracuricular.

de Echipa FILOS

Despre scrisorile de intenþie/motivaþie
Codul scrisorilor elegante
A trebuit sã selectãm echipele care vor merge la Cluj /
Iaºi. Suntem recunoscãtori celor ce au depus scrisori de
motivaþie. Suntem ºi mai recunoscãtori celor care au citit afiºul
înainte de a o face. Partea bunã e cã pânã la urmã, metoda de a
nu-þi chema (doar) prietenii ci de a da sfoarã în þarã începe sã
dea roade. Partea rea este cã, bineînþeles, în situaþii de
concurenþã nu sunt locuri pentru toatã lumea. Cine doreºte sã
vinã independent, îl aºteptãm acolo !
Acum, o sã scriem despre scrisorile de motivaþie ºi
greºelile din ele. Precizãm cã la selecþie nu am punctat altceva
decât intenþia/motivaþia, plus obligaþia repartizãrii pe sexe;
fetele care doreau sã meargã la Cluj, regretele noastre, a fost
cea mai mare concurenþã! Pentru membrii aleºi ai delegaþiilor
de Cluj sau Iaºi, vã avertizãm cã dacã vã e fricã sã nu vã regãsiþi
cu numele mai jos, mai bine nu citiþi... Exemplele de mai jos
sunt desprinse doar din scrisorile celor selectaþi !
În primul rând, lumea se supãrã dacã îþi cere scrisoare
de intenþie/motivaþie ºi tu îi scrii cerere! Cum ar fi sã scriem
astfel: „Stimatã dnã Mama, / Subsemnatul Laurenþiu Ionescu,
fiul dumneavoastrã......”? În continuare, nu mai scrieþi vã rog
numele înaintea prenumelui, asta se poartã doar când eºti în
liceu sau când devii celebru. ªi, mai ales, dacã scrieþi pe
calculator ºi imprimaþi, semnaþi-vã obligatoriu de mânã ! Acesta
nu este un motiv, dnule Macovei, sã adãugaþi desene, nici, mai
specific, desene cu prietena ºi cãþelul.
Apoi, este bine sã nu lipeºti plicul dupã ce pui
scrisoarea înlãutru, trãdeazã neîncredere ºi, atât timp cât
oricum n-aþi primit numãr de înregistrare, trebuia sã aveþi
încredere în portar. Drã Ruxandra Apetrei, plicul dumneavoastrã
a fost deosebit de bine lipit.
Scrisoarea de motivaþie are adrisant, dacã adrisantul
necunoscut, atunci e frumos sã scrii un general „Stimatã
doamnã/stimate domn”, nu sã inventezi Comisii ºi Comitete,
persoane imaginare ºi mai ºtiu eu ce. Nu am jurizat nici acest
aspect, doar dl Rãzvan Ilie, vicepreºedinte FILOS încurajase
doritorii sã se adreseze unor instituþii inexistente, efect probabil
al pasiunii vechi de trei ani pentru cursul de Instituþii þinut de
dl.prof. Solcan. Atenþie! Nu existã Marian Gãlborean, deºi l-aþi
scris central cu font de 20, dle Enache, existã Marian Cãlborean,
ºi chiar dacã aþi fi scris corect, dl Cãlborean nu este relevant în
acest caz, oricum n-a fãcut nimic la acest proiect. Puteþi sã-i
scrieþi la mc@filos.ro. Apropo de nume, dle Macovei, numele
dumneavoastrã nu este chiar un motiv suficient sã fiþi ales, bine
cã mai aþi dat alte motive.
Legat de conþinutul scrisorilor, am întâlnit ºi metafore
savuroase „îmi voi desfãºura lucrarea de licenþã” sau „motivaþie
simplã ºi, pragmatic vorbind, elementarã” pe care un cititor
tinde sã le ironizeze. Nu cã ne-am permite ironii cu dvs, dl.
Mihailov ! Alte aspecte ar mai include ordonarea în paginã ºi
structurarea ideilor. Dar pentru asta, gãsiþi la anul vã rog un
meditator! Nu pe Rãzvan Ilie!
Cei care nu s-au auzit strigaþi înseamnã, cel mai
probabil, cã nu ne mai amintim noi, deºi putem da douã exemple
de cele mai bune scrisori (egalitate de sexe): Lavinia Marin ºi
Grigore Vida (fainã chestia cu Kabala, dle Vida !)

de Diana Constantinescu, impresie scrisã dupã ediþia I, Cluj, aprilie 05

Cum douã perspective
aparþin aceleiaºi filosofii
Cum ºi-a amintit cineva cã
filosofia cuprinde mai multe
perspective
Mi se pare incredibil cât de uºor
poþi sã faci un lucru ce pare
aproape de neînchipuit, dacã ai
bunãvoinþã ºi tinereþe
sufleteascã. Câþiva tineri au reuºit
în Facultatea de Filosofie un lucru
paradoxal de uºor ºi de greu. Uºor
pentru cã se presupune cã nu-i
mare brânzã sã mergi pentru o
sãptãmânã la Cluj (sau la
Bucureºti) ca sã vezi cam cum se
face filosofie pe-acolo. Greu
pentru cã, probabil, din acest
motiv n-a mai avut nimeni vreo
iniþiativã de genul acesta de
aproape douãzeci de ani.
Fiind din fire deschisã la noi
experienþe, m-am decis sã mã
alãtur ºi eu, dupã puteri,
iniþiativei. Deconcertant a fost la
început gândul cã nu voi fi
selectatã; apoi a intrat în joc
prejudecata cã o chestie
organizatã de câþiva tineri, fãrã
prea mare experienþã, nu este
scutitã de eºec. S-a dovedit în final
cã mã înºelasem. ªi nu eram
singura, cãci cu siguranþã ºi
„partea clujeanã” a rãmas plãcut
surprinsã de vitalitatea ºi
entuziasmul nostru, precum ºi de
faptul cã pãream puºi pe fapte
mari: sondaje, dezbateri,
conferinþe, fiºe de lucru, schimb
de materiale, eseuri, participãri la
cursuri ºi seminarii…
Cum am intrat în contact cu o altã
perspectivã
Cursurile audiate la Cluj au fost
pentru mine veritabile unde de
ºoc. Obiºnuitã (pe cât îmi permite
vârsta) cu maniera de predare
„analiticã”, rigidã, clarã,
sistematicã, am fost întâmpinatã
la cursurile domnilor profesori
clujeni cu un discurs plin de lirism.
Mã declar în general o înfocatã
adeptã a rigorii ºi preciziei
matematice, însã ceva din Critica
Raþiunii Pure ºi din cursul de
Hermeneutica iubirii m-a

fermecat. Primul sentiment a fost
acela al unui copil care ar vrea sã
se joace cu toate jucãriile pe care
le are, în acelaºi timp: mi-aº fi
dorit în acel moment sã pot
strânge la un loc toþi profesorii de
filosofie, fie ei de la Cluj, Iaºi,
Craiova, Bucureºti, ºi sã mã bucur
de erudiþia lor în chip desãvârºit.
Cu toate acestea, când vorbesc la
o altã perspectivã, nu mã refer
strict la o perspectivã filosoficã.
Pentru cã am captat necondiþionat
ºi un alt fel de perspectivã:
perspectiva clujenilor asupra
vieþii. Liniºtea Clujului ºi
seninãtatea, umorul locuitorilor
mi-au redat pacea pe care o
cãutam de multã vreme la
Bucureºti, dar care nu era de gãsit
acolo. Ticsindu-mã cu un nou
accent ºi cu o inimã mai uºoarã,
mi-am dat seama cã viaþa, ca ºi
filosofia, trebuie abordatã în cât
mai multe feluri, nedisimulat,
nelimitat, la nesfârºit.
Cum se dovedeºte cã douã
perspective diferite nu sunt
neapãrat incompatibile
Re f l e c t â n d l a c e l e d o u ã
perspective filosofice, ajung sã le
asemãn unor faþete ale aceluiaºi
corp, care este filosofia. Oricum
am vrea sã ne raportãm la
filosofie, fie printr-o perspectivã
sau prin o alta, ceea ce ne uneºte
este un þel comun; ºi nu numai atât
cãci posibilitatea de a uni mai
multe perspective îmbogãþeºte
cumva viziunea asupra lumii. În
mod cert vedem lumea mai bine în
alb ºi negru decât dacã am vedeao doar în alb!
Experienþa cãlãtoriei la Cluj nu a
fost numai experienþa unei noi
perspective, ci experienþa unei
sinteze, a unui produs superior, a
unei viziuni îmbogãþite. Cu toþii
am realizat cã suntem doar la
început de drum ºi cã termeniicheie în schimburile noastre de
experienþã sunt bunãvoinþa ºi
cooperarea
calitãþi care, din
fericire, nu ne lipsesc.
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Materiale Cluj

de Ioana Blaj

Sinele ºi Alteritatea
E destul de dificil sa scapi de
obscuritatea gandirii si sa-ti asterni cuvintele
intr-un mod limpede, viu si transfigurat de
fluxurile constiintei, pe o foaie care nu cere nimic
de fapt. Dificultatea autentica apare in
momentul in care Celalalt priveste foaia pe care
ai scris-o cu atata truda fara sa schiteze nimic.
Nici stupefactie, nici zambet, nici ironie, doar o
apatie indiferenta. Cum am putea sti ce e in
mintea Celuilalt? Sau de ce e nevoie sa stii ce e in
mintea Celuilalt?
Pentru a justifica aceasta intoducere,
nu pot sa spun decat ca mi-a ramas pregnanta in
minte distinctia “noi” “voi”. Si dorinta mea
implicita este de a afla daca exista astfel de
limite intre ceea ce insemana filosofia pe
melaegurile ardelenesti si filosofia de pe
meleagurile oltenesti? Aceasta distinctie
radicala, facuta inca de la inceputul intalnirilor
noastre a pierdut cu adevarat esenta a ceea ce ar
fi trebuit sa insemne acest schimb. Pentru ca
oricat de mult as vrea sa ma formez ca identitate
(si in acest context nu pot sa ma debarasez de
Hegel) am nevoie de recunoasterea Celuilalt.
Fara aceasta recunoastere, identitatea mea nu
exista, e doar un cuvant gol, o stranietate
obscura si astfel intreaga lume ar deveni un
amalgam de pseudo-identitati ce ar stagna intr-o
necunoastere perpetua.
Convingerea mea (si sper sa fie una
comuna) este ca am reusit sa trecem peste
bariere sau cel putin am inceput drumul destul de
anevoios al formarii unei identitati filosofice,
tocmai pentru a avea un temei la baza sintagmei
“O filosofie- doua perspective” . Nici macar nu
am mai putea vorbi despre doua perspective, ci
doar de una cu o multiplicitate de variatii si care
ar presupune un exercitiu permanent al gandirii,
caci problematizarile ar fi infinite, venite din mai
multe directii si trasate aleatoriu. Astfel, am
avea o ordine a dezordinii in sfera ideilor, o
propedeutica filosofica solida. Caci, revenind la
ideea de inceput, Egoum meu este un Alter in
masura in care acesta imi recunoaste
particularitatile, dar ca particularitate nu fac
nimic altceva decat sa contribui la constructia
lumii, sa pun lumea mea in comun cu toate
celelalte lumi posibile, din care, dupa cum
spunea Leibniz, Dumnezeu o va alege pe cea mai
buna dintre toate lumile posibile. Noi trebuie insa
doar sa le punem in comun, sa ne recunoastem
reciproc si sa incercam sa formam o unitate, o
sinteza a diversului intr-o constiinta, cum ar
spune Kant.
Asadar, as pute scrie in gol mii de
cuvinte, daca nu le-ar citi nimeni, n-as putea
sensibiliza nici un suflet daca nu as aspira la
recunoasterea Celuilalt, as pluti in neantul meu
fara semnificatii si fara sensuri, un drum ce
provine de nicaieri si merge spre nicaieri, dar
care poate fi luminat de prezenta Alteritatii, si in
acest caz, de configurarea unei initiative
exceptionale de unificare sau de formare venita
din partea unor suflete tinere care mai au
puterea de a trai prin idealuri…
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Interviu realizat de Cãtãlin Bãlan, în cadrul Ediþiei I, Cluj -aprilie 2005

Virgil Ciomoº: “Filosofia în România...o relaþie
foarte apropiatã între profesor ºi student “
Domnule profesor Ciomoº, la ce
bun a mai face filosofie în ziua de astãzi ?
Filosofia înainte de toate oferã o
orientare generalã nu numai ºtiinþelor
umaniste ci ºi celor care aparent nu ar
avea de-a face cu filosofia cum ar fi
ºtiinþele economice, care ajung sã-ºi
punã probleme de ordin filosofic. Desigur,
apar situaþii hazlii cãci astãzi se vorbeºte
mai puþin de filosofia ca disciplinã
universitarã sau de impactul pe care ea îl
are asupra mentalitãþii unei colectivitãþi,
cât despre „filosofia bugetului”,
„filosofia întreprinderii” etc. Aceste
tipuri de discursuri riscã sã demonetizeze
statutul disciplinei noastre. Dar dincolo
de asta, dacã ne uitãm în þãrile
occidentale putem spune cã filosofia va
avea o incidenþã din ce în ce mai legatã de
problemele practice (spre exemplu 60%
dintre absolvenþii de filosofie de la
Glasgow ocupã posturi în bãnci).
Dacã am vorbit de modul în care
se poate plia filosofia pe cerinþele
societãþii, care credeþi cã este motivaþia
travaliului intelectual al cercetãtorilor
în acest domeniu, dat fiind asaltul
cotidianului?
Aici va trebui sã contãm în
continuare pe vocaþia unor oameni
dispuºi la un asemenea efort, cãci faptele
lor nu numai cã nu au un ecou la marele
public, dar nici în cadrul cercurilor
universitare nu capãtã meritul cuvenit. În
acest sens, nu existã încã în România
critici avizaþi, reviste de specialitate care
sã analizeze producþiile ºtiinþifice,
traducerile ºi tot ceea ce þine de o muncã
de cercetare (de exemplu traducerea lui
Sein und Zeit nu a avut nici pe departe
ecoul meritat). În al doilea rând, relaþiile
noastre cu mediile de cercetare
occidentale sunt destul de modeste la
nivelul majoritãþii universitãþilor, aici
intervenind ºi formalismul instituþional
care împiedicã uneori aceste colaborãri.
Astfel, pânã la maturizarea unei mase
critice, nu putem face decât sã profitãm
de altruismul ºi „nebunia frumoasã” a
cercetãtorilor care îºi asumã sarcina de a
oferi instrumentele de lucru generaþiilor
care vor urma.
Trebuie sã facã filosofia tot mai
vizibil demersul interdisciplinaritãþii (cu
lumea arhitecturii, cea medicalã, a
afacerilor etc.) pentru a-ºi vinde
produsul intelectual?
Este ºi o probã de maturitate a
demersului filosofic aceastã tendinþã,
atunci când trebuie sã vizeze probleme
reale, aºa cum sunt cele ale societãþii
româneºti. Totul depinde de momentul de
maturitate al unei culturi care trebuie sã
depãºeascã discursurile magistrale ºi
aserþiunile de principiu ºi sã urmeze
consecinþele acestora pânã la nivel

practic. Aceasta nu este o derogare de la
responsabilitãþile specifice filosofiei, ci o
probã prin care filosofia trebuie sã
demonstreze cã este la înãlþimea
problemelor filosofice pe care alte
discipline le ridicã.
Dacã ar fi sã mutãm dialogul în
interiorul comunitãþii filosofice, v-aº
întreba dacã valorile discipolatului mai
sunt viabile, dat fiind importantul accent
pe care studenþii îl dau relaþiei lor cu
profesorii acestei comunitãþi.
Nu ºtiu dacã discipolatul poate fi
asumat de noi, profesorii, cãci nu ºtiu
dacã ne putem erija în postura de
maeºtri. Însã, o relaþie de convivialitate ºi
de comunicare liberã cu studenþii a
existat ºi existã, datoritã în primul rând
relaþiilor pe care le-am avut cu mediile
occidentale (ºi prin care s-a reuºit
debarasarea de discursurile magistrale,
de conferinþele care striveau publicul,
nedorind sã comunice în primul rând). În
al doilea rând, ºi formele
instituþionalizate au ajutat acest dialog
mã refer la centrele de studii ºi cercetare
(istoria religiilor, fenomenologie aplicatã,
studierea modernitãþii) ceea ce face ca ºi
relaþiile de dupã absolvire sã rãmânã la
fel de importante (prin angrenarea în
proiecte de traduceri, de revistã,
doctorate).
Ultima întrebare doreºte sã
rezume încercarea noastrã de a
transmite mesajul cã suntem pregãtiþi
pentru exigenþele pieþei: Dacã ar fi sã
vindeþi un produs care s-ar numi
„Filosofia în România” ce atuuri aþi
evidenþia?
Mai întâi, o foarte mare
libertate tematicã, apoi o foarte
interesantã libertate de iniþiativã
instituþionalã (a crea un master sau o
secþie la ora actualã încã mai e cu
putinþã, pe când în mediul universitar
occidental trebuie sã treacã ani buni pânã
când un nou master, o nouã disciplinã sau
secþie sã poatã fi acreditatã de minister).
Astfel, programa încã se pliazã nu numai
pe cercetãrile profesorilor, ci ºi pe
cererile venite din partea studenþilor. Nu
în ultimul rând este o relaþie mult mai
apropiatã între profesori ºi studenþi.
Un alt aspect este acela al ºcolii
româneºti care trimite în Occident
specialiºti importanþi (de exemplu, numai
de la masterul de Filosofie Francezã sunt
zece ºefi de promoþie ai universitãþilor
vestice de prestigiu). Ceea ce mai rãmâne
de fãcut este creearea unei vizibilitãþi tot
mai mari a materialelor de valoare
produse în România, nu numai prin
publicarea lor în reviste de prestigiu
occidentale ci prin susþinerea unor
publicaþii de acest fel în interior.

Conþine 4 fascicule,
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de Oana Matei

Capitalul social
- Încrederea
Existã o „modã” a
termenilor greu definibili
vehiculaþi în sociologie,
economie ºi ºtiinþã politicã.
Unul dintre aceºti
termeni, foarte des folosit pentru
a explica o bunã parte din
procesele de dezvoltare a
comunitãþilor, este acela de
„capital social”. Considerând
capitalul social unul dintre
tipurile de resurse de care
dispune un individ, alãturi de
capitalul economic ºi cel
cultural, Pierre Bourdieu, printre
primii care au utilizat termenul,
crede cã relaþiile sociale pot
facilita producerea de bunuri
economice ºi ne-economice.
Preluând formula de „capital
social”, R.D. Putnam o utilizeazã
pentru a explica decalajul dintre
regiunea de nord ºi cea de sud în
Italia. Definiþia oferitã de el
spune cã acest capital social
reprezintã gradul în care o
comunitate sau o societate
colaboreazã sau coopereazã prin
mecanisme precum reþelele,
încrederea, normele, valorile,
relaþiile, pentru a obþine
beneficii mutuale, care pot
îmbunãtãþi eficienþa socialã.
Un fel de panaceu,
capitalul social pare a rezolva
problemele cu care se confruntã
comunitãþile. Problema care se
pune imediat este, evident, cum
facem sã creascã acest grad de
încredere ºi solidaritate. Se pare
cã, pe lângã alte mãsuri care þin
de creºterea nivelului de
educaþie, transparenþa deciziilor
guvernamentale, promovarea
activitãþilor ONG-urilor, un factor
determinant l-ar constitui
crearea de spaþii de dezbatere.
De exemplu, codaºã în
toate topurile de încredere a
cetãþenilor atât în instituþii cât ºi
între ei, România se poate
dezvolta numai o datã cu
îmbunãtãþirea relaþiilor sociale ºi
crearea unui mediu de colaborare
pentru succes. Însã sã fie
necesarã doar o schimbare de
„atitudine” pentru a atinge
bunãstarea? Capitalul social nu
este numai un amalgam de
atitudini, el este o incercare de a
stabili o bazã pentru procesul
instabil de dezvoltare socialã.
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C

de ªtefan Brânduºescu

Aporia jocului de cãrþi
Situaþia de la care pornim este simplã: într-un joc
de cãrþi în care sunt implicaþi doi jucãtori, unul dintre ei
jucãtorul (A) pune jos mai multe cãrþi decât i-ar permite
regulile jocului. Actul este fãcut cu bun ºtiinþã, cu intenþia de
a-ºi pãcãli adversarul mizând pe neatenþia acestuia. Jucãtorul
(A) triºazã . Adversarul sãu, jucãtorul (B) constatã acest lucru.
În virtutea regulilor jocului îºi invitã partenerul sã tragã
consecinþele actului sãu, consecinþe care rezidã într-o
pedeapsã de, sã spunem, 5 cãrþi ºi retragerea cãrþilor excesiv
ºi subversiv puse jos care, sã presupunem iar, sunt în numãr
de 3.
Aici apare problema: dacã jucãtorul (A) îºi primeºte
pedeapsa pentru faptul cã a triºat primind cele 5 cãrþi, de ce
trebuie sã-ºi ia înapoi cele 3 cãrþi care constituie actul triºãrii
dupã cum, dacã îºi ia înapoi cele 3 cãrþi, de ce mai este
pedepsit pentru triºat? Mai exact, faptul triºãrii rezidã în chiar
cele 3 cãrþi puse jos ilegal; nu existã nici un alt element care
sã poatã fi considerat element sau efect al actului ilegal. În
situaþia de faþã crima este coextensivã cu faptul brut. Or, dacã
lucrurile stau astfel, retrãgând cele trei cãrþi jucãtorul (A)
retrage chiar crima. Pedeapsa survine astfel pentru o crimã
anulatã. Dacã privim lucrurile invers, respectiv retragerea
crimei survine dupã executarea pedepsei, considerând astfel
cã succesiunea elementelor nu este întâmplãtoare în ea
rezidând propriu-zis sensul, atunci retragerea crimei se
constituie într-o a doua pedeapsã. Astfel, dilema este pentru
jucãtorul (A) de forma: dacã îmi anulez crima de ce sunt
pedepsit sau de ce sunt pedepsit de douã ori pentru o singurã
crimã? Argumentele de genul “aºa sunt regulile jocului” sau
“dacã toþi ar face astfel nu ar mai exista joc” îºi au desigur
valabilitatea lor pragmaticã însã ele nu discutã dilema
prezentatã aici pretinzând a o anula prin recursul la o regulã
care se pretinde exterioarã problemei dar care este însã ºi
sursa problemei. Aºadar, foarte pe scurt, argumentului care
recurge la autoritatea regulii i se poate rãspunde cã este chiar
valabilitatea regulii cea discutatã aici. Cel de-al doilea
argument ocoleºte la rându-i fondul problemei. El respinge
situaþia datã prin recurs la varianta ei extremã alterând astfel
natura proprie problemei discutate. În fond dacã toatã lumea
ar triºa atunci actul nu s-ar mai numi astfel ci ar deveni noua
regulã; specificul triºatului rezidã tocmai în discreþia lui.
Argumentul cel mai propriu problemei ar fi acela în
cadrul cãruia s-ar accepta dubla pedeapsã indicându-se o
dublã crimã. Dubla crimã ar fi vizibilã doar prin separarea
dintre planul ideal, normativ ºi cel concret, faptic. Astfel, se
pedepseºte încãlcarea normei (care prevede sã nu fie puse jos
mai multe cãrþi decât este permis) iar retragerea cãrþilor
reprezintã anularea crimei concrete. Avem astfel douã
abuzuri: cel împotriva regulior ºi cel împotriva partenerului
de joc. Cel împotriva regulilor se pedepseºte cu o pedeapsã
fixã, pre-fixatã iar cel împotriva partenerului se pedepseºte
în funcþie de specificul abuzului. Într-o formã mai generalã sar putea spune cã atentând la integritatea unui individ se
comite un dublu atentat: prin individ atentez ºi la legea care
este garantul individului; sunt, în consecinþã, rãspunzãtor în
faþa individului ºi în faþa legii. Vedem aºadar cã ceea ce
obiºnuiam sã numim printr-o singur crimã se aratã în analizã a
fi o îndoitã crimã.
Distincþia între planuri se impune cu atât mai mult
cu cât un act este o crimã abia prin raportare la legea care
interzice specificul actului respectiv; totodatã, orice act
presupune un actant iar actantul este un individ care
sãvârºeºte actul în raport cu un alt individ . Avem o acþiune ºi
douã crime.
Acestui argument îi rãspundem astfel:
1. lucreazã cu supoziþia nedemonstratã a existenþei
a douã planuri autonome ºi care, luate în parte, pot cere
socotealã individului pentru neregula sa. Însã acest rãspuns
este la rându-i exterior faþã de problemã. Cu cât mai pregnant
indicã hiba în argumentul oponentului, cu atât dã seama de
neputinþa de a rãspunde fãþiº argumentului adus chiar dacã
acesta are o hibã.
2. punctul tare al argumentului rezidã în distincþia
dintre planuri. Distincþia dintre planuri presupune ca
ulterioarã conjuncþia dintre planuri ºi anume în momentul

însumãrii pedepsei (cãci am vãzut cã este vorba despre o
însumare). Aºadar crima la rându-i se descompune în douã
crime a cãror conjuncþie determinã natura pedepsei. Însã
orice distincþie ºi cu atât mai mult orice conjuncþie
presupune capacitatea elementelor de a sta prin ele însele.
Aceastã autosuficienþã înseamnã în contextul de faþã
capacitatea fiecãrui termen de a se rosti separat (adicã de a
constitui o unitate de sens autonomã faþã de celãlalt) ºi de a
se folosi separat (adicã de a permite o sintaxã de sine
stãtãtoare). Astfel autonomizate semantic ºi sintactic, am
putea spune termenii îºi dovedesc independenþa necesarã
abordãrii distinctive. În termeni logici dubla crimã rezidã în
conjuncþia dintre crima faþã de lege ºi crima faþã de individ.
Din aceastã distincþie decurge în mod logic cã este
posibilã o situaþie în care sã avem o crimã faþã de individ
fãrã sã avem o crimã faþã de lege ºi, de asemenea cã este
posibil sã avem o crimã faþã de lege fãrã sã avem o crimã
faþã de individ. Dovedindu-se adevãrate separat ºi doar
astfel cele douã crime vor putea naºte adevãrul conjuncþiei
lor. Însã am convenit mai sus de altfel un pur truism cã nu
este posibilã crima faþã de individ fãrã încãlcarea unei legi;
cã stã în chiar esenþa crimei încãlcarea legii. Neîncãlcând
nici o lege un act este un simplu act. Dacã respingem acest
fapt intrãm într-un domeniu al vagului în care orice act
este/poate fi considerat criminal, ceea ce duce la
constituirea unui sistem legislativ contradictoriu. (Se
numeºte contradictoriu acel sistem care permite orice
propoziþie / orice consecinþã.)
Pe de altã parte a considera crimã acþiunea
întreprinsã împotriva unei entitãþi non-individuale este un
lucru lipsit de sens. Eu ca individ pot acþiona doar împotriva
unui alt individ chiar dacã am în vedere ceva general (un
ideal, sistemul, statul etc.). Altfel spus, pot comite crima
doar cu privire la ceva de acelaºi ordin cu mine adicã într-un
spaþiu de identitate presupusã implicit de faptul acþiunii. La
îndemâna acþiunii mele poate sta doar ceea ce mã vizeazã
pe mine, adicã ceea ce are chipul meu. Or legea ca lege,
statul ca stat sunt realitãþi de alt ordin decât cele pe care eu
le pot afecta. Dacã acceptãm existenþa separatã a acestor
entitãþi atunci le acceptãm implicit natura lor generalã;
abia acolo unde aceastã naturã se specificã, se
individualizeazã pot eu acþiona.
Vedem deci cã cele douã crime nu pot sta separat.
Aºadar distincþia pe care am operat-o este o falsã distincþie.
Este vorba, de fapt, despre o dedublare în acelaºi plan,
nicicum una care sã aibã în vedere planuri diferite. Credem
cã sesizãm douã aspecte ale crimei abia dupã ce crima a fost
înfãptuitã. ªi aceasta deoarece vedem faptul brut dublat de
conceptualizarea lui adicã afectarea pe care o sufãr ºi
gândirea afectãrii pe care o sufãr. Pe una o simt pe cealaltã o
gândesc. În fapt însã eu gândesc ceea ce simt ºi nu un lucru
diferit, ajungând sã gândesc ceea ce am simþit abia dupã ce
am simþit având, deci, succesivitate ºi nu simultaneitate.
Adicã scot note conceptuale dintr-un fapt brut; de aici iluzia
dedublãrii. Dacã, bunãoarã, sunt lovit, durerea ºi gândul cã
am fost lovit se constituie într-o dublã perspectivã asupra
unui simplu, singur fapt. Mai departe, ºi raþiunea ºi corpul
vor solicita depãgubire ceea ce determinã pretenþia asupra
dublãrii fireºti a pedepsei.
În concluzie:
1. Dacã nu este vorba despre o dublã crimã nu poate fi vorba
despre o dublã pedeapsã. Dacã nu este vorba despre o dublã
pedeapsã atunci situaþia de la care am pornit se considerã a
fi retragerea crimei ºi pedeapsã ceea ce lasã nerezolvat
statutul pedepsei dupã retragerea crimei.
2.1 Dacã ceea ce este spus la punctul a) este adevãrat, legea
care le prescrie pe ambele este fãrã acoperire logicã adicã
nu se poate justifica în faþa legii mai tari decât ea, lege care
este logica.
2.2 Dacã legea care prescrie pedeapsa ºi retragerea crimei
nu rezistã logic atunci trebuie eliminatã din ea sancþiunea
pentru crimã acolo unde crima poate fi anulatã ceea ce
echivaleazã pragmatic cu legalizarea triºatului ºi, în
general, a oricãrei forme de furt.
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de Marian Cãlborean

Îndemn la lecturã: proiectul proustian
În cele ce urmeazã, îmi propun sã fac un tur de orizont asupra
coordonatelor formale, de motivaþie ºi istorice ale operei proustiene
pentru a putea formula, la sfârºit, un îndemn la lecturã. Nu o sã apelez
frecvent la citate din opera proustianã (sunt zeci de citate posibile în opera
sa pentru aceastã temã), nici la referinþe autoritare, ci voi încerca sã fac
loc, pe cât posibil, unei baze adevãrate de discuþie despre ceea ce nu se
cunoaºte, pentru cã nu s-a citit. Pentru cineva care cunoaºte „În cãutarea
timpului pierdut”, aceste rânduri pot servi pentru a vedea ce elemente
am gãsit eu semnificative pentru caracterizarea în douã pagini a
universului proustian, atât de impresionant, dar atât de puþin cunoscut:
„Proust este cel mai mare scriitor necitit”.

În ceea ce priveºte omul Marcel Proust (1871 -1922) el a fost un
fiu al unei familii din lumea bunã, elitist, bisexual ºi evreu ce frecventa
saloanele înalte, deºi în „În cãutarea” apar pasaje în care Proust
caracterizeazã lumea de jos. În timpul vieþii, Proust a scris publicisticã,
nepublicând înaintea „Cãutãrii” decât un volum de pastiºe (imitaþii de stil)
ºi câteva traduceri deºi pe la jumãtatea vieþii, a început un roman la
persoana a IIIa, „Jean Santeuil”, pe care l-a întrerupt dupã 2000 de pagini.
Ca repere morale, în afacerea Dreyfuss a luat partea nevinovatului,
asistând zile în ºir la proces deºi nu i-a urmat apoi pe dreyfusarzi în
laicizarea anti-catolicã ºi anti-militarã. În general, imposibilitatea de a
vorbi despre Proust-omul, dincolo de anecdotica foarte bogatã, decurge
din faptul cã „În cãutarea” este un roman la persoana I, dar între Marcel din
carte ºi Proust din realitate poate exista un anumit paralelism, dar în nici
un caz o identificare. Totodatã, „În cãutarea timpului pierdut” este forma
evoluatã a unui eseu „Contre Saint-Beuve”. Când Proust a decis sã
transforme eseul într-un roman în douã volume, apoi în trei, apoi când a
început sã creascã partea din mijloc, rezultând în final un total de 7 volume
duble, el a hotãrât sã construiascã, sã exemplifice tocmai la persoana I
ceea ce vroia sã critice la Saint-Beuve: faptul cã sensul unei opere ar putea
fi gãsit în autorul ei, cã arta ar însemna determinare.
Dacã acceptãm pentru un moment cã scopul lui Proust era sã
scrie un elogiu al artei drept creaþie, putem prezenta ideea de
arhitectonicã. Arhitectura proustianã a cãrþilor, capitolelor, pasajelor ºi a
apariþiei anumitor personaje sau impresii în roman este atât de complexã ºi
bine închegatã încât pare o glumã caracerizarea unei opere filosofice drept
catedralã. În acest sens, dacã nu ai citit cele 14 volume, înseamnã cã nu ai
citit Proust: de-abia la sfârºitul celei de-a doua cãrþi („La umbra fetelor în
floare”) începi sã înþelegi viaþa proustianã, de-abia la sfârºitul lui
„Guermantes” înþelegi cum viaþa merge înainte, în ciuda morþii, de-abia
în a 5a ºi a 6a („Captiva” ºi „Fugara”) ajungi sã poþi sã-þi hotãreºti pe drept
sentimentele faþã de eroul Marcel, însã numai în ultimele câteva zeci de
pagini din „Timpul regãsit”, clopoþelul sunã din nou ºi se înþelege cum,
unul câte unul, fiecare dintre pasajele deschise în operã se închide, lãsând
ultimul cuvânt „lungii existenþe a oamenilor în timp”.
Dar ce e „lunga existenþã a oamenilor în timp”? Proust credea cã
timpul poate fi studiat dacã mai întâi îþi antrenezi memoria sã îl reþinã. Aici
intervine cea mai cunoscutã descoperire filosoficã proustianã: trecutul
poate fi adus în întregime în prezent, neatins în actualitatea sa, prin
procedeul memoriei involuntare, de un gust sau un miros experimentate
demult în trecutul ce urmeazã a fi reamintit. Arhitectura romanului creºte
la mii de pagini între amintirea iniþialã a copilãriei, produsã de cunoscuta
madelenã cu ceai ºi ultima reamintire, acel strident „clopoþel” ce închide
povestirea, lãsând deschisã cãutarea de semnificaþii: omul este dominat
calitativ de timp, arta înseamnã depãºirea vieþii, viaþa continuã dincolo de
limitele memoriei umane, indiferentã la cum ai trãit sau ce ai gândit, în
memorie se pot cãuta adevãratele esenþe ºi, posibil, saltul cãtre nemurire.
În sensul proustian, a povesti înseamnã a deschide o parantezã în viaþã ºi sã
te laºi în voia memoriei ºi a memoriei celei mai pregnante: memoria
involuntarã. Este uºor de formulat de aici o teoriei a metaforei ºi a
celorlalte figuri de stil, teorie exemplificatã în stilul lui Proust.
Înãuntrul parantezelor memoriei stã însã adevãrata mãreþie a lui
Proust: Proust dezleagã, la începutul secolului XX, tematica de istoria
propriu-zisã povestitã: se poate citi „În cãutarea...” drept succesiune a
temelor abordate sau ca succesiune a evenimentelor prezentate, însã ele
nu se confundã mai mult decât Marcel al cãrþii cu Marcel Proust. Ce este
suprinzãtor este cã Proust însuºi dezavueazã de fapt ambele citiri ale
romanului (în „Timpul regãsit”): pentru el, nici temele gândite de autor,
nici evenimentele întâmplate lui (presupusa sa viaþã) nu constituie scopul
cãrþii ci, surprinzãtor pentru un autor atât de obscur pentru elevii de liceu
(perioadã în care majoritatea oamenilor îºi formeazã impresiile asupra
literaturii), un îndemn formativ, profund uman. Cartea sa (cele 14 volume)

ar trebui sã-ºi schimbe iremediabil cititorii, sã le ofere noi mijloace de
analizã, un univers enorm de situaþii ºi personaje, o mulþime de teorii noi
dar mai ales, o nouã viziune, „o cãlãtorie în altã lume, nu prin cãlãtoria pe
o altã planetã, ci prin folosirea unei noi perechi de ochi”. Celor trei
variante de citire a cãrþii le sunt dedicate urmãtoarele paragrafe.
Sub raportul evenimentelor, „În cãutarea” prezintã viaþa lui
Marcel pentru aproximativ 40 de ani trecând prin copilãrie, mediul de
familie, prima iubire, vacanþa la mare, prima mare prietenie, prima
moarte a cuiva apropiat, primele relaþii sociale cãutate, primele cercuri
plicticoase în care se stabileºte ºi, atunci când începe sã se plictiseascã,
marea iubire ºi marele chin. Apoi trece timpul, începe rãzboiul ºi, lui
Marcel, cel atât de neatent cu sine începe sã îi fie fricã de moarte, aflânduse bãtrân alãturi de cei cu care parcã din întâmplare trãise, acum
consideraþi depãºiþi de cãtre noua generaþie.
Din perspectiva tematicã s-au scris cele mai multe laude pentru
Proust: este primul scriitor ce trateazã pe larg somnul, relaþiile între
literaturã ºi ºtiinþã, homosexualitatea, relaþiile între artã ºi viaþa de zi cu
zi. El discutã cu nonºalanþã pasaje întregi din vechi scriitori, are pagini
succesive înþesate de vechi nume franceze (le listeazã admirativ pentru o
nobilã etimologie), elaboreazã distincþii ºi prezentãri ale diferitelor tactici
ºi strategii militare, discutã cu rãutate psihologia altora ºi jongleazã
perfect cu perspectivele de viziune ale aceleiaºi întâmplãri. Tot la Proust
se regãsesc cele mai frumoase pagini dedicate exaltãrii muzicale. Nu
trebuie sã vã imaginaþi cã Proust ar fi un intelectualist: el descrie ºi
bordeluri pentru bãrbaþi, înþelesuri ale virilitãþii, istoriile caselor nobiliare
franceze, relaþiile diplomatice ºi psihologia anti-germanicã din timpul
rãzboiului. Gândirea autorului schimbã pasaje minunat scrise de detaliere
a diferitelor teme, parcã la întâmplare, ca ºi cum timpul nu ar trece;
cititorul urmeazã sã vadã de fiecare datã cum schimbarea temei va fi
conjugatã, de-abia perceptibil, cu schimbarea poveºtii. La capãtul
romanului, aºa se închide povestirea: timpul de fapt trecuse iremediabil,
toate temele sunt subjugate unei singure, imperceptibile întâmplãri:
dorinþa autorului de a-ºi salva trecutul într-o carte ce aºteaptã sã fie scrisã.
Acea carte este „În cãutarea timpului pierdut”.
În ceea ce priveºte viziunea, privirea proustianã este dedicatã
lucrurilor simple, detaliilor nebãnuite: faþa unui om dupã ce a spus ceva,
cum îºi pierd aprecierile noastre sensul când trec de la persoanã la
persoanã, cât de importante sunt detaliile comunicãrii, diferenþa între
aparenþa ºi realitatea oamenilor, câtã frumuseþe simbolicã poate fi în
produsele unei brutãrii. Ceea ce pare a scrie Proust este cã existã doar douã
moduri de vedea lumea: lumea drept realizare a unui proiect propriu în
numele cãruia poþi ignora lucrurile dincolo de utilitatea imediatã ºi lumea
drept cãutare în fiecare lucru a semnificaþiei sale complete. Cele mai mari
nefericiri în viaþa celor mai pozitive personaje din carte, Marcel ºi Swann,
apar atunci când dragostea îi împinge spre primul tip de viziune, când vor
numai sã aibã obiectul dragostei lor ºi înþelegerea le este distrusã. Viziunea
proustianã completã doreºte sã democratizeze lumea ºi obiectele ei ºi îºi
propune sã justifice extramoral orice fel de viaþã, dacã aceasta a fost
închinatã observaþiei; ºi inteligenþa ar conta ca motiv pentru absolvire.
Am sugerat larga folosire de cãtre Proust a metaforelor ca semne
esenþiale al memoriei aºa cum a fost, memoria involuntarã. Stilul proustian
este probabil cel mai dificil stil neeliptic: propoziþii lungi nesegmentate
(chiar 2 pagini), metafore surprinzãtoare ºi teorii întregi expuse în
jumãtãþi de propoziþii. Cu siguranþã Proust se bucura ascunzând elementecheie ale povestirii în faldurile unui asemenea stil. Cu toate acestea, stilul
lui Proust este limpede, revelator, complet, sensibil uneori ºi tãios alteori.
El impune un ritm total diferit de viaþã ºi gândire, oferã parcã unul câte
unul toate elementele de construcþie a gândului cititorului ºi te
încurajeazã sã-l imiþi: nu este greu sã scrii ca Proust, dacã ai avea ce sã
scrii.
Ca îndemn de lecturã, o sã înºir câteva motive pentru a începe, ºi
a nu se opri din citirea „Cãutãrii”: cititorul devine mai inteligent, filosoful
experimenteazã o filosofie inimitabilã, centratã pe sensibilul uman,
cititorul dezvoltã iubire pentru artã ºi pentru micile gesturi frumoase din
viaþa de zi cu zi, cititorul va trãi o senzaþie ce se comparã cu puþine altele
odatã ce încheie „În cãutarea”, cititorul va cãpãta un respect deosebit
pentru acþiunea de a scrie ºi va încerca sã scrie mai puþin ºi mai bine,
cititorul îºi va întâni propriile gânduri pe care le considera originale
expuse in extenso de-a lungul „Cãutãrii”, cititorul va simþi un impuls cãtre
a reciti ºi a cerceta paginã cu paginã realizarea proustianã, cititorul va
putea înþelege mai bine relaþiile umane ºi sã-ºi aleagã mai uºor drumul în
viaþã, cititorul se va regãsi schimbat dupã ºase luni/un an de citit la „În
cãutarea”. În rest, succes !
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8 pagini:
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de Paul Mihalache

Extraordinarele aventuri ale celor
doi sau trei pui de elefant într-o
noapte de sabbat
Într-o noapte de sabbat, înfruntând frica de
întuneric, trei elefãnþei au pornit spre Alyah (cum se numeºte
pãdurea din spatele fiecãrei case de elefant) sã planteze
fiecare cate un arici. Se spune cã dacã plantezi un arici într-o
noapte de sabbat, la douãzeci ºi unu de zile dupã, vei gãsi în
acel loc un bol cu licurici, fiecare dintre ei, îndeplinindu-þi, la
cerere, cate o dorinþã, urmand apoi sã se transforme în
purceluº de lapte, pentru a-ºi putea lua zborul in liniºte.
Pe elefãnþelul cel mare îl cheamã Rudolf; cel
mijlociu e Papsiy, iar cel mic plange mai mereu, aproape cã nu
vrea sã vorbeascã, ºi vrea cu orice preþ la tine; a zis cã e puiul
tãu de elefant (Þi-l trimit: ¿î????Û. Sã ºtii cã eu nu i-am fãcut
nimic. De fricã ºi de atata plans aratã în halul ãsta). Acum au
rãmas doar doi ...
Era, bineînþeles, lunã plinã ºi, totodatã, o beznã
desãvarºitã, ca in orice noapte de sabbat. Rudolf ºi Papsiy se
orientau de obicei dupã auz, cãci sacrificiile facute în Alyah
aveau întotdeauna ca fond sonor piesele Black Sabbath
cântate de urs: The Master of Ceremony, Children of of the
Damned fredonatã de cãprioare, acestea formând primul
rând de spectatori: cei mai avizi de sânge, ºi We Who Are
about to Die... intonatã printre lacrimi de spaimã ºi de dor, de
victimele ritualului, care erau recrutate cu regularitate din
familia nevertebratelor. Legenda spune cã de aici s-au inspirat
trupele Black Sabbath ºi Iron Maiden, dând astfel naºtere
curentului Heavy Metal). În aceastã searã însã, ursul
Croobeck cânta atât de fals, încât cei doi elefãnþei preferau
sã-ºi astupe urechile cu picioruºele din faþã ºi sã se ghideze
dupã mirosul de gogoºi calde ºi de vatã de zahãr masa oferitã
victimelor înainte de execuþie, procedeu realizat prin
ingroparea de vii a unor viermiºori de pãmant verzi ºi albaºtri,
ce tremurau ca mãgarul în bãtaia vantului.
Nu fãrã nenumãrate aventuri mult prea îngrozitoare
pentru a putea fi povestite, Rudolf ºi Papsiy au ajuns în locul
pe care îl însemnaserã din timpul zilei pentru a planta aricii
(aici e vorba de o tehnicã pe care o cunosc doar puii de elefant
secret pe care nu au binevoit sa mi-l divulge astfel încat nu aº
putea descrie modul în care sunt plantaþi aricii; cred cã sunt
mai întai altoiþi cu o aripioarã de caracatiþã, dar acestea sunt
doar zvonuri. Oamenii mari pretind cã nici mãcar elefanþii nu
ºtiu cum se planteazã aricii, ºi cã aceastã operaþiune ar
decurge cu totul ºi cu totul la întamplare; dar cu toþii ºtim ce
prostii sunt în stare sã debiteze oamenii mari...).
Dupã ce ºi-au plantat fiecare aricii, Rudolf ºi Papsiy
s-au aºezat fiecare cu funduþul pe iarbã, la rãdãcina unui arþar
gros ºi morocãnos, au scos cate o þigarã de foi ºi au aprins-o
tacticos, admirandu-ºi isprava. Prin preajmã, în afarã de ei nu
era nimeni decât broscoiul Kissmyaxe, care nu orãcãia
niciodatã decât cu rinocerii, ºi cu aceºtia doar strictul necesar,
atât doar cã nu vãzuse niciodatã în viaþa lui vreun rinocer.
Iaºi,27 august

Pseudofantasmagorie într-un act de Maria Manuela Stoicescu

Sens interzis
Personaje:
TRAGEDIA
COMEDIA
ILUZIA
FARSA
ABSURDUL
MUZA
POETUL
MOARTEA
NOROCUL

SCENA 1
( Un decor care aratã de parcã cineva
ar fi scãpat o ladã cu obiecte de
recuzitã de la balcon. Pe jos în colþul
drept al scenei se întrezãreºte la
lumina câtorva lumânari plasate
întâmplãtor, un pumnal. Lângã el, un
joben ºi o pereche de aripi.
Împrãºtiate spre centrul scenei stau
câteva manuscrise ºi un pachet de
cãrþi de joc. Undeva în spate, pe un
raft, vegheazã solemn un craniu.
Dedesubtul raftului, o ladã cu
capacul deschis din care iese un cap
de clovn susþinut de un arc imens.
Existã trei intrãri: una în colþul stâng
al scenei ºi alte douã laterale,
paralele, una în stanga ºi una în
dreapta. Pe aceasta din urmã intrã
alergând un omuleþ, încã de când se
ridicã cortina, care apoi pãrãseºte
scena prin stânga, ca peste câteva
secunde sã intre în fugã prin stânga ºi
sã iasã prin dreapta. Repetã neobosit
aceastã rutinã. POETUL doarme cu
capul pe manuscrise. COMEDIA,
îmbracatã într-un frac roz, cu paiete,
stã pe jos, sprijinitã de perete,
jucându-se cu un yo-yo. ILUZIA,

îmbrãcatã într-un costum alcãtuit
din dungi, carouri, pãtrãþele,
romburi, pe scurt tot ceea ce poate
face un ochi sã tragã oblonul ca sã-ºi
revinã, stã pe partea dreapta cu
mâinile împreunate ºi face umbre pe
pereþi. Sexul personajelor este
ambiguu. Excepþie fac MUZA ºi
POETUL)
SCENA 2

Intrã TRAGEDIA (solemnã, în timp ce
acelaºi bizar personaj aleargã dintr-o
parte într-alta a scenei. Îmbracatã
într-o togã purpurie, cu faþa albã ca o
bucatã de cretã, pãºeºte încet ºi
demn, cu privirea pierdutã undeva,
sus. COMEDIA întinde un picior ºi-i
pune piedicã; TRAGEDIA, uºor
mioapã de altfel, se prabuºeºte cu
zgomot puternic ºi cu aerul unui erou
rãpus în luptã. Omuleþul aleargã în
continuare de colo-colo)
TRAGEDIA (ridicându-se): O, zei,
vremuri de restriºte s-au abãtut
asupra capetelor noastre!
COMEDIA (face o grimasã ºi plescãie a
nemulþumire. Îngânã cuvintele
TRAGEDIEI, pentru a demonstra cã a
mai auzit lucrurile astea de sute de
ori)
TRAGEDIA: Cumplit sfârºit ne paºte!
Blestemate (COMEDIA, în spate, o
îngâna în continuare) fie nimicnicia ºi
mizeria ce-atrag asupra noastrã
nãpasta…
COMEDIA: Ce-mi place replica-asta!
TRAGEDIA (încercând s-o ignore)…
nãpasta ºi mânia odraslelor cereºti…
COMEDIA: E, hai sã-nnebuneºti!
(Omuleþul strãbate în continuare
scena dintr-o parte în alta)
TRAGEDIA (spre comedie, adresândui-se ameninþãtor): Sãmânþã de
(continuare în pag 10)
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(continuare din pag 9)
pierzanie…
(Omuleþul trece a nu ºtiu câta oara pe
lângã TRAGEDIE, bineînþeles în fugã, dupã
care bineînþeles, dispare)
TRAGEDIA: Pe sandalele lui Hermes, ãsta
cine naiba e?!
COMEDIA ºi ILUZIA (într-un glas): Norocul…
TRAGEDIA: N-am auzit de el. Da-i cam
zbanghiu de fel…(face un semn cu mâna la
tâmplã, apoi îºi reia tonul solemn):
Sãmânþã de pãcat…
COMEDIA: Pierzanie… Ai uitat?!
TRAGEDIA (uºor dezorientatã, o ia de la
început): O, zei, vremuri de restriºte s-au
abãtut asupra capetelor noastre…
COMEDIA (exasperatã, cãtre ILUZIE): Tu
ce-ai de dai atâta din picioare?
ILUZIA (nonºalantã): Eu? Þi se pare…
(Omuleþul aleargã când intrând prin
dreapta ºi ieºind prin stânga, când intrând
prin stânga ºi ieºind prin dreapta. La un
moment dat iese din scenã îndeplinindu-ºi
rutina, se aude o bufniturã ºi nu mai
apare)
COMEDIA: Ghinion…
TRAGEDIA: Cumplit sfârºit ne paºte!
Blestemate… blestemate… (îºi duce mâna
la frunte într-un gest disperat) Pe buricul
Afroditei, cred cã m-am cam ramolit… (Se
întristeazã, dar în scurt timp faþa i se
lumineazã a aducere-aminte)
Blestemate…!
COMEDIA: Nu se poate!
(În mijlocul scenei apare de nicãieri o
creaturã alcatuitã pe principiul conform
cãruia nu existã nici un principiu. Pare
rodul imaginaþiei unui contorsionist sau
exemplificarea perfectã a unor acþiuni ce
nu trebuie sub nici o formã încercate
acasã. Capul îi este aºezat invers, faþa i se
aflã în acelaºi plan cu spatele, mâna
dreaptã e-n locul mâinii stangi ºi invers,
astfel încât degetele mari de la ambele
mâini se aflã în exterior. Din glezne
pornesc cãlcâiele, calcã pe degete ºi se
susþine pe tãlpi. Apariþia uimeºte în aºa
mãsurã COMEDIA ºi TRAGEDIA încât primul
lor impuls e sã-ºi îndrepte privirile spre
ILUZIE )
SCENA 3
ILUZIA (dezvinovãþindu-se): N-am fãcut
nimic!
COMEDIA (iese din scenã întorcându-se în
scurt timp þinând de urechi un personaj
îmbrãcat într-un costum jumãtate alb,
jumãtate negru ºi încãlþat în pantofi care
chiþãie atunci când ating pãmântul)
SCENA 4
COMEDIA: Te þii de glume? Bagã de seamã…
FARSA: Da` ce-ai cu mine? (Observând
creatura) Mamããã!
COMEDIA ( nemaiºtiind ce sã creadã. Cãtre
creaturã): De unde-ai apãrut?
(Creatura nu schiþeazã nici un gest)

COMEDIA: De unde-ai apãrut? Eºti surd?
TRAGEDIA (în culmea disperãrii): Feriþi, entruchiparea urgiei olimpiene!
COMEDIA (cãtre TRAGEDIE): Mai taci, tu! E
absurd!
(Creatura începe sã râdã încercând sã batã
din palme)
COMEDIA: Aºa, deci! Tu ne chemaºi aici! Sã
ºtii cã ai întârziat!
TRAGEDIA (într-un gest de extremã
revoltã): Blestemat!…
COMEDIA (îi face semn TRAGEDIEI sã tacã,
apoi revine spre musafir): Ceva de zis,
mon cher?
ABSURDUL: Micuþul rinocer tuºeºte ºi
admirã.
COMEDIA: Frumos rãspuns. Mã mir de ce
mã mirã.
(Absurdul dispare la fel de brusc precum a
apãrut)

SCENA 5
COMEDIA: Na cã l-am pierdut…
ILUZIA: Eu, în locul tãu…
COMEDIA: Daa?!...
ILUZIA: Eu… îl pocneam în ceafã.
TRAGEDIA: ªi eu fãceam la fel.
COMEDIA: În ceafã, ziceþi! Voi v-aþi uitat
puþin la el?!
(ILUZIA ºi TRAGEDIA pleacã, ruºinate,
capul.
COMEDIA pleacã de lângã ele,
îndreptându-se spre FARSÃ care se joacã
cu degetele. Când sã-i adreseze o vorbã,
FARSA rãmâne cu gura cãscatã, arãtând cu
degetul spre locul unde doarme poetul.
COMEDIA se întoarce cu spatele, ILUZIA ºi
TRAGEDIA observã ºi ele ce se întâmplã ºi
se grãbesc sã se ascundã în colþ. COMEDIA
se îndreaptã ºi ea spre colþul cu pricina, în
timp ce FARSA rãmâne în aceeaºi poziþie,
cu gura cãscatã ºi cu degetul întins.
COMEDIA o trage de guler lângã ea; se aud
pantofii chiþãind.)
SCENA 6
(Deasupra locului unde doarme POETUL
apare o luminã copleºitoare ºi deodatã, se
poate vedea cum se lasã în jos o scarã. Pe
scara coboarã enervatã din cauza
faldurilor rochiei o fãpturã strãvezie, cu
pãrul încurcat ºi înfoiat. Ajunsã jos, se
apleacã cu tandreþe asupra artistului.)
SCENA 7
(Din colþul stâng, pe lângã locul în care
stau ascunse COMEDIA, TRAGEDIA, FARSA
ºi
ILUZIA apare o siluetã imensã
înfãºuratã în negru, purtând pe umãr o
coasã cât toate zilele.
MUZA,vizibil deranjatã, îi face semn s-o
ºteargã)
MOARTEA: Cui îi faci tu semn sã plece?
MUZA: Þie, cui crezi?
MOARTEA (jignitã): Ascultã, domniºoarã, ºi

ascultã bine. Daca va fi sã plece vreunul
dintre noi, aceeea este tine.
MUZA: Aceea eºti tu.
MOARTEA: Poftim?!
MUZA: Se zice aceea eºti tu.(ofteazã ºi dã
dezaprobator din cap)
MOARTEA (imitând-o): “Se zice aceea eºti
tu…”
MUZA: Musafiri neinvitaþi ºi nepoliticoºi pe
deasupra. Exact ce-mi trebuia.
MOARTEA: Pesemne cã nu ºtii cine…
MUZA: Nu, nu stiu cine esti ºi nici nu mã
intereseazã.
MOARTEA (spre public, fãcând un gest cu
degetul mare spre MUZÃ): Vorbele ei nici
nu rimeazã… Muzele astea nu-i foarte
deºtepte.
MUZA: Se zice “Muzele nu sunt foarte
deº…” (dându-ºi seama ce spune) Da, nu
rimeazã! N-am inspiraþie, e bine?!
(O secundã apare ABSURDUL)
MOARTEA (amintindu-ºi de ce venise):
Destul! Sã ne-apucãm pe treabã!
MUZA: Se spune… (ajungând la concluzia
cã pierde timpul, face un gest de
lehamite)
(MOARTEA vine mai aproape de POET,
ridicã într-un gest amplu coasa deasupra
acestuia, însã deodatã partea de sus a
coasei cade cu un zgomot asurzitor pe
podea, iar MOARTEA rãmâne cu mânerul
ridicat spre tavan.)
SCENA 8
(Din celãlalt colþ al sãlii se aude un
chiþãtit ºi apare FARSA, tãvãlindu-se pe
jos de râs. COMEDIA, þinându-se cu
mâinile de burtã, îi întinde palma în semn
de salut.)
SCENA 9
(MOARTEA dispare într-un urlet rãsunãtor
ºi feroce, iar ILUZIA ºi TRAGEDIA ies timide
din colþul lor. MUZA apucã tãiºul coasei ºi-i
zboarã capul TRAGEDIEI. COMEDIA ºi
FARSA se opresc din râs. POETUL se
întoarce pe partea cealaltã.
MUZA întinde mâna spre FARSÃ, FARSA se
îndreaptã spre ea ºi dispar amândoi pe
scarã. Un timp se mai aude chiþãitul
pantofilor.)
SCENA 10
COMEDIA (spre ILUZIE): ªtii bancul cu
pisica? (Începe sã-i spunã bancul, în timp
ce se îndreaptã spre ieºire ca doi vechi
prieteni)
SCENA 11
(Apare în scenã ABSURDUL. Face o
reverenþã ºi dã sã o rupã la fugã, dar se
ciocneºte cu NOROCUL, care apare iar
alergând din cealaltã parte a scenei.
Amândoi cad nãuciþi la pãmânt.)
C O RTI NA

