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Nu va exista un numãr 11 al
Revistei LUNI. Puteþi colabora cu
viitoarea Revistã cu Filosofie .
Mai multe informaþii în pagina 20
Felicitãri colaboratorilor ºi
cititorilor Revistei LUNI, de la
primul numãr pânã astãzi, cei care
au fãcut posibilã dezvoltarea
acestei tradiþii de apariþie.
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Analiza conceptualã ne aratã cã Luni
este un individual neanalizabil. Luni este o zi a
sãptãmânii, o revistã dadaistã numitã dupã o
zi a sãptãmânii, ziua dinaintea zilei
sãptãmânii de la care ºi-a luat numele revista
Marþi, mai multe doisprezecimi din an (5, mai
exact, acesta fiind ultimul numãr), o
informaþie de apariþie pentru uituci ? Dar Luni
apare bilunar, nu este tocmai dadaistã, nu
seamãnã cu Marþi, dacã ar fi semnificat
fracþiunile anului pe care le mãsoarã se
numea „Biluni cu excepþia vacanþelor ºi
sãrbãtorilor legale” ºi ea poate apãrea marþi.
Înþelesul Luni nu stã nici în asemãnãri de
familie, conceptele implicate nefiind altele
decât „Luni”, „luni” ºi eventual „LUNI”.
Ca orice concept serios, Luni ar
trebui formalizat printr-un predicat. Însã
apare o micã problemã: Luni ar trebui sã fie un
predicat de unul, douã sau chiar trei locuri ?
Nu se poate spune, pentru cã acest predicat ar
trebui sã rezolve de unul singur diverse
traduceri din limbajul natural: „tu de unul
singur nu eºti Luni!”(a se rosti la o ceartã între
redactori -dacã ar exista aºa ceva), „iar e luni
ºi n-a apãrut Luni.” (spusã odatã la douã
sãptãmâni de studenþi ), „de ce nu faceþi ºi voi
ceva mai serios cu Luni?” (rostitã de colegii de
la Cluj), „refuz sã public în aceeaºi revistã în
care apare Rocsana” (aceiaºi; termen
subînþeles). Dificultãþile de formalizare ne
obligã sã lãsãm cercetarea logicã în aer. Poate
o vom relua într-un foileton viitor.
Determinarea referinþei nu este
uºoarã. Pentru cã nimeni nu ºtie ce este exact
Luni: un buletin intern al facultãþii în xerox,
site ºi PDF, o colecþie de texte gãsite
întâmplãtor într-o adresã de mail hackuitã ºi
publicate sub nume false, un fan-zine al
împãtimiþilor de filosofie light, un act
anarhist de subminare a demnitãþii Facultãþii
de Filosofie ?
(continuare în pagina EDIT /14)
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C. Iftode: “Dacã nu-þi mai
I.Muntean: “Filosofia e

Cristian Iftode ºi Ioan Lucian Muntean
în interviu:
Tinereþea filosofiei: oameni sau teorii
“ Cu problema te confrunþi în
fiecare an. Cu tineri foarte
inteligenþi, dar care vin aici nu
pentru a învãþa ceva, nu pentru
a-ºi schimba vreo opinie, ci doar
pentru a expune celorlalþi din
înþelepciunea deja dobânditã, ca
ºi cum s-ar întoarce în peºterã. “
Care a fost primul text cu adevãrat filosofic citit
de dvs ºi când ?
I.M.: Cred cã am citit primul text filosofic în clasa a
12-a într-un cerc de prieteni ºi, dacã nu mã înºel,
era “Gorgias” de Platon, ceea ce m-a cam speriat.
Era în mod absolut primul meu asemenea text ºi am
rãmas cu teama de a-l citi ºi în prezent.
C.I.: Am început oarecum precoce, tot cu Platon,
în vacanþa de varã dupã clasa a VII-a, când am
descoperit traducerea lui Cezar Papacostea la
Dialoguri, revizuitã de Noica, ediþie nu tocmai
academicã, dar într-o limbã foarte cursivã. Cred cã
de atunci am rãmas cu ideea de a nu urma altã
facultate. Tot Platon aºadar, ºi probabil cã e un
început cum nu se poate mai bun pentru un tânãr
interesat de filosofie.
Când aþi avut ultima «repoziþionare » filosoficã
personalã?
I.M. : Cred cã ultima a avut loc acum circa 4 ani, în
2002, când am început programul doctoral la San
Diego, reprofilându-mã pe filosofia fizicii. Eram
preocupat dinainte de filosofia ºtiinþei ºi oarecum
de metafizicã. Existã foarte multe elemente
conjuncturale : am început sã lucrez cu o anumitã
persoanã, într-un anumit cerc de filosofi, iar în
cercul respectiv ceea ce fãcusem eu în România
era oarecum secundar, terþiar, dacã nu mai rãu.
Credeþi cã peste 20 de ani se va schimba
fundamental modul dvs. de a vã raporta la
filosofie?
C.I.: Probabil cã de anumite obsesii n-o sã scap
toatã viaþa, dar cu siguranþã cã o sã încerc sã le
exprim ºi altfel. Eu nu cred cã pot vorbi la vârsta
mea de repoziþionare, deºi am avut un traseu
destul de sinuos din facultate pânã acum. În anul 1
ºtiu cã am fost cucerit (în afarã de cursul de

Ontologie ºi Metafizicã al d-lui Vlãduþescu) de
modalitatea în care preda Cornel Mihai Ionescu
arheologia conceptelor filosofice. În prezent, am
ºansa sã colaborez cu un profesor ºi un om
excepþional, Vasile Morar. Am realizat cã nu se
poate vorbi în filosofie de discipline majore sau
minore, conteazã cum le faci. Am descoperit cã,
þinând seminarii de eticã, pot sã fac metafizicã în
sensul în care metafizica, astãzi, dacã a fost
vreodatã altfel, nu desemneazã o disciplinã cu un
obiect de studiu delimitat, ci e mai degrabã acel
tip de reflecþie transgresivã, de funcþionalizare a
unei aporetici, pe care orice disciplinã o poate
recupera în momentul în care îºi pune problema
noþiunilor prime care-i articuleazã spaþiul
conceptual, a principiilor directoare sau a
presupoziþiilor din discursul sãu determinat.
I.M. : Eu am avut ocazia sã merg la Paris cu o bursã
de cercetare ºi am avut o tezã de licenþã cu prof.
Liiceanu pe Heidegger. Dupã facultate însã, în
perioada mea studiilor doctorale m-am ocupat de
temele metafizicii analitice, am lãsat deoparte
hermeneutica, deºi am fost întotdeauna
impresionat de Ricoeur, Aubenque, Heidegger. Mã
gândesc sã revalorizez unele lucruri studiate în
facultate ºi sã recitesc unele capitole din
Heidegger care mã intereseazã pentru ºtiinþele
cogniþiei. Pãrerea mea este cã în filosofie existã
mereu posibilitatea de a revaloriza. Nu existã
cãrãri înfundate. Trebuie sã pãstrezi mereu
rezerva cã te poþi întoarce la ceva de care te-ai
ocupat.
Ca tânãr profesor care susþine cursuri ºi
seminarii în Facultatea de FIlosofie, v-aþi pus
problema faptului cã studenþii se cred filosofi
sau, mai modest, au propria viziune asupra
filosofiei, neintegratã într-un curent sau tradiþie
acceptatã ? Cum vã raportaþi la problemã ?
C.I. : Cu problema te confrunþi în fiecare an. Cu
tineri foarte inteligenþi, dar care vin aici nu pentru
a învãþa ceva, nu pentru a-ºi schimba vreo opinie,
ci doar pentru a expune celorlalþi din
înþelepciunea deja dobânditã, ca ºi cum s-ar
întoarce în peºterã. E o problemã delicatã pentru
cã, de cele mai multe ori, este vorba de tineri
foarte înzestraþi ºi, de la caz la caz, cu o anumitã
structurã psihologicã ce îi face impermeabili la
criticã.
Cea mai bunã cale ar fi sã le sugerezi
anumite lecturi
care sã le submineze
presupoziþiile deja dobândite. Uneori se petrec

fericite « schimbãri la faþã » odatã cu deprinderea
unor exigenþe de gândire criticã. Conteazã ºi ºansa
de a face cursuri în cel puþin douã paradigme
diferite, ceea ce te face mai disponibil la dialog ºi
mai apt pentru modificãri de perspectivã.
I.M. : Cred cã existã un sfat general pentru
studenþii care vin cu sisteme filosofice sau
“metafizice” gata fãcute de acasã. Majoritatea
filosofilor au avut multe reconversii pe parcurs ºi
practic nimeni n-a scris un sistem filosofic la 18 sau
la 20 de ani, pentru a rãmâne cu el pânã la moarte.
Asta ar fi prima învãþãturã. A doua ar sta probabil în
faptul cã filosofia e maleabilã ºi se schimbã, nu e o
doctrinã închisã. E o formã de gândire care mereu
primeºte noi forme, se reformuleazã ºi reformeazã
pe sine. Nici sistemul lor nu va rãmâne imuabil.
Ei pot sã porneascã de la definiþia
filosofiei ca iubire de înþelepciune ºi cunoaºtere.
Eu cred cã filosofia presupune cunoaºterea
filosofiei ºi presupune conºtiinþa cã faci filosofie, ºi
de asemenea un fel de acceptare a proliferãrii
doctrinelor. O diferenþã între SUA ºi Europa este
faptul cã europenii au acces la filosofie încã din
liceu, ei vin deja cu aceste lecturi ; în SUA ei vin cu
o lecturã dintr-un anumit autor ºi încearcã sã o
proiecteze asupra termenului de filosofie ce au
aflat din lecturile tangente cu filosofia.

“Unii filosofi ar putea gãsi
probleme filosofice oriunde: în
ºtiinþã, în viaþa socialã, în diferite
comitete de eticã, în artã, religie
ºamd. Filosofii sunt practic peste
tot”
Majoritatea absolvenþilor de Filosofie nu ajung
filosofi veritabili. Ce aþi rãspunde dacã cineva
v-ar întreba : în definitiv, la ce e bunã Facultatea
de Filosofie, cât timp ea nu pregãteºte filosofi?
Spre exemplu în sensul « filosofului de cursã
lungã » de care vorbea Noica..
C.I. : Pentru aºa ceva nu cred cã existã vreo ºcoalã.
Filosofia este pentru unii doar o pregãtire pentru
viaþa în cetate, pentru alþii s-ar putea ca, la limitã,
rostul facultãþii sã nu fie decât acela de a resuscita
în ei imboldul, emoþia primarã, dispoziþia afectivã
care i-a împins din capul locului spre filosofie;
grecii o numeau Thaumazein, Heidegger printr-o
deplasare de accent în "istoria fiinþei" - a botezat-o
Angst. Gânditor de cursã lungã, filosof veritabil….
e o ºtachetã cam înaltã. Eu unul sunt mulþumit la
seminarii dacã reuºesc sã-i nedumeresc, sã induc o
anumitã îndoialã care sã roadã ºi sã-i determine pe
studenþi sã meargã la bibliotecã. Nimic nu poate
înlocui studiul individual ºi deprinderea unei grile
de lecturã autentic filosofice.
I.M. : Eu cred cã noþiunea de filosof veritabil poate
fi cu adevãrat pusã sub semnul întrebãrii. Cum
mãsori performanþa filosofilor ? Existã, de
exemplu, în lumea anglo-americanã un sistem de
evaluare bazat pe articole, cãrþi, tezele publicate,
sau/ºi pe numãrul de discipoli sau doctoranzi. La
noi nu ºtiu dacã sistemul ãsta ar funcþiona;
constrângerile de naturã economicã ne forþeazã sã
avem puþine cãrþi, puþine reviste… Cel mai
interesant îndemn pe care mi-l amintesc ar fi : în
general un filosof deosebeºte problemele
filosofice de cele nefilosofice. Colegul meu a
numit-o nedumerire, dar eu cred cã putem împãrþi
problemele în cele care au substanþã filosoficã ºi
cele care nu au, nu au încã sau nu au la prima
vedere. Unii filosofi ar putea gãsi probleme
filosofice oriunde: în ºtiinþã, în viaþa socialã, în
diferite comitete de eticã, în artã, religie ºamd.
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fuge pãmântul de sub picioare în nici o clipã, deja ai încheiat cu filosofia”

maleabilã ºi se schimbã. E o formã de gândire care se reformuleazã ºi reformeazã”
Filosofii sunt practic peste tot.
Dacã ne-am lua dupã sintagma strictã
datoratã lui Noica, cred cã era vorba de 10
persoane din 23 de milioane pentru a face filosofie
de performanþã. Or, numãrul lor nu este atât de
mic, probabil e mult mai mare. Oricum mi se pare
un proiect utopic, total nerealizabil sã separi
lumea în filosofi veritabili sau cai de curse ºi “cai
de tracþiune''. Eu pur ºi simplu aº lãsa la o parte
sintagma asta în favoarea altora mai prolifice ºi
mai realiste. Unii se potrivesc foarte bine în atare
domeniu filosofic, alþii mai bine în altã parte.
C.I .: ªtiu cã, acum câþiva ani, s-a decis ca Ziua
Internaþionalã a Filosofiei sã fie patronatã de
figura lui Socrate. S-a cãzut de acord cã el este cel
mai nimerit ºi nu m-am putut abþine sã nu mã
gândesc, uºor rãutãcios, dacã aceasta nu se
datoreazã faptului cã e singurul filosof recunoscut
care nu are operã, deci nu poate vexa anumite
sensibilitãþi.
'Studenþii la Filosofie sunt la fel de inteligenþi,
sociabili, activi ca ºi colegii lor de generaþie, s-ar
putea afirma uºor în Facultãþile de Informaticã
sau Arhitecturã, ar putea avea oricând un rapid
succes social'. Sunteþi de acord cu aceastã
caracterizare?
I.M. : Dacã e vorba de studenþii de la Facultatea de
Filosofie din Bucureºti, sunt perfect de acord (deºi
îi cunosc doar pe ei ºi pe cei din Statele Unite).
Dacã e vorba sã mãsurãm abilitãþile intelectuale,
cred cã aceºti studenþi au numãrul cel mai mare de
abilitãþi. Sunt convins cã ar face foarte bine faþã
într-o facultate de Drept, de ªtiinþe Economice,
Arhitecturã, orice.
Presupunând cã cineva dispune de toate aceste
calitãþi, ce îl face pe el totuºi sã consume timpul
necesar studierii Filosofiei ?
C.I. : Dacã ar fi fost sã rãspund eu la prima
întrebare, aº fi exprimat unele rezerve. Sunt sigur
cã înzestrãrile ºi aptitudinile lor intelectuale sunt
cel puþin la acelaºi nivel cu cele ale studenþilor
performanþi de la facultãþile menþionate. Dar
vreau sã cred cã mai e ceva ; vreau sã cred cã la
Filosofie vii, totuºi, dintr-o anumitã vocaþie,
tradusã în plan afectiv printr-o neliniºte fãrã leac,
ce nu înceteazã sã te bântuie. Acest tip de
dispunere afectivã te face un pic mefient faþã de
domenii de studiu ºi oportunitãþi de angajare
foarte profitabile sau practice. Nu e vorba cã nu ar
putea face ºi alte facultãþi, dar nu cred cã s-ar
simþi prea bine fãcându-le ; de aceea am senzaþia
cã vin aici, sau ar trebui sã vinã, aceia care
manifestã o anumitã chemare.
I.M. : Întrebarea era dacã ei ar avea succes în alte
facultãþi. Cred cã da. Existã ºi cealaltã întrebare :
dacã studenþii altor facultãþi ar putea face faþã la
Filosofie - aici zic cã nu este cazul. Dar noþiunea de
'chemare în filosofie' e greu de detectat, zic eu, la
nivel subiectiv, personal. Din cauza asta ei au
nevoie de o îndrumare: un profesor de liceu, un
prieten mai mare, cineva care sã le spunã : « da,
cred cã ai vocaþie ».
Însã ce nu înþeleg eu este de ce anume
un student în Filosofie s-ar simþi mai puþin
confortabil la o altã facultate. Poate pentru cã
sunt mai puþin sociabili? Nu cred, din experienþa
mea, cei mai antisociali sunt cei care studiazã
calculatoarele. Uneori se spune cã existã o nouã
formã de autism generatã de prea multele ore
petrecute în faþa computerului.
În matematicã descoperirile mari sunt fãcute de
tineri pânã în 30 de ani. Totuºi, mulþi filosofi îºi
formuleazã cele mai bune argumente mult dupã
vârsta de 30 de ani. De ce credeþi cã se întâmplã
astfel?
C.I. : Existã ºi câteva contraexemple ilustre în

istoria filosofiei, dar într-adevãr, marile cãrþi în
filosofie s-au scris poate nu dupã 30 de ani, ci chiar
dupã 50. Mie unul lucrul mi se pare destul de
firesc. Cred cã parcursul filosofic pleacã de la o
anumitã vocaþie ºi cã eºti solicitat sã "sapi" în jurul
unor probleme: tot acest proces ar trebui sã
implice o inevitabilã maturizare …Mi se pare
normal cã e aºa.
Nu s-ar putea matematiza filosofia pentru a avea
succese la tinereþe, când inteligenþa e mai
acutã?
I.M. : Lãsând la o parte gluma, mi se pare cã
problema matematizãrii filosofiei
are o
contraparte mai realistã : formalizarea. Sã faci
filosofie la nivel formal ºi sã formalizezi sistemele
filosofice, asta se poate ºi s-a încercat deja, a
existat o întreagã ºcoalã de logicieni, chiar
Hintikka, au încercat pânã la urmã ºi pentru Kant.
Care-i scopul ? Ai un sistem logic formal ºi vrei sã-l
testezi pe diferite conþinuturi, inclusiv teorii
filosofice, dar dincolo de asta mã îndoiesc cã
întreprinderea ar avea vreo valoare. Filosofia are
forma ei care este, zic eu, ºi forma adecvatã:
limbajul filosofic oarecum apropiat de cel natural.
C.I. : Cred totodatã cã filosofia, chiar ºi la vârsta la
care se produc marile opere, presupune o anumitã
tinereþe, o vioiciune a spiritului. Dacã rãmâi
cantonat în anumite idei, dacã nu mai ai
nedumeriri, dacã nu-þi mai fuge pãmântul de sub
picioare în nici o clipã, deja ai încheiat cu
filosofia, indiferent cât de mult vei mai scrie. S-ar
potrivi, mutatis mutandis, o spusã foarte
frumoasã a lui Ricoeur : « intri în simbolisticã
atunci când ai moartea în urmã ºi copilãria
înainte». Într-un sens, ºi filosoful la maturitate
este un copil bãtrân, având mari ºanse sã rãmânã
astfel.

“ "Moartea" face parte din
regimul veºnic al filosofiei de
convalescenþã ºi regenerare, în
acest sens, orice "deconstrucþie"
dând prilejul unei reconstrucþii”
Câtã relevanþã are pentru filosofie modul cum
este ea vãzutã de publicul larg?
C.I. : Nu cred cã existã o reprezentare unicã. Cu
«publicul larg» e aceeaºi problemã ca ºi cu
«filosoful veritabil». Eu nu prea þin cont de
pãrerea vecinilor de bloc… Probabil cã existã
reprezentãri despre filosofie comune celor care au
deja o pregãtire teoreticã în ºtiinþele exacte ºi cu
totul alte reprezentãri în cazul literaþilor, de
pildã.
Existã o rupturã insurmontabilã între filosofie ºi
simþul comun ?
I.M. : Dacã existã aceastã rupturã, o poþi postula ºi
în cazul altor discipline. Existã o rupturã între ce
face un matematician ºi simþul comun, o rupturã
între un poet contemporan ºi simþul comun, între
un pictor ºi simþul comun.. Existã un limbaj intern
al filosofilor pe care oamenii de rând nu-l înþeleg.
Dar poþi sã-þi pui problema ºi la alt nivel. În loc sã
faci o comparaþie între filosof ºi omul de rînd
trebuie sã faci o comparaþie între filosof ºi medii
academice care aparþin altor discipline : ºtiinþe
politice, ºtiinþe exacte… ªi nici la nivelul acela nu
existã o comunicare prea bunã. Iar dacã nu existã
aceastã comunicare, filosofia e vãzutã drept o
pre-ºtiinþã politicã sau în fizicã, dacã cineva face
un curs de istoria fizicii, filosofia este consideratã
ce era fizica înainte sã fie fizicã, o stare preºtiinþificã, pre-maturã. Din aceastã cauzã ea este
de multe ori discreditatã.

Cum vedeþi distincþia analitic-continental în
viitor ? Se vor face secþii distincte în licee,
pentru a-i creºte de mici « într-o tradiþie » ?
I.M. : Cred cã filosofia trebuie sã rãmânã una;
este un tip de filosofie care începe cu presocraticii
ºi se întinde pânã în zilele noastre ºi ea este una
singurã. Întotdeauna au existat curente sau
orientãri filosofice, chiar de pe vremea lui Thales
existau mai multe feluri de a face filosofia, ºi pe
vremea lui Aristotel, ºi în epoca modernã…
diviziunea sau tridiviziunea va exista probabil
întotdeauna.
Eu sunt pentru o proliferare a curentelor
filosofice; într-o facultate serioasã trebuie sã fie
reprezentate toate orientãrile. E adevãrat cã în
SUA existã câteva facultãþi care au doar un
departament într-o anumitã tradiþie, dar celelalte
90% sunt bipolare, tripolare. Iar dacã e vorba de
acelaºi lucru pentru învãþãmântul liceal, da, sunt
pentru manuale ºcolare în care sã existe o
democraþie în privinþa întregului spectru filosofic.
Deºi este greu pentru un elev de liceu sã ia contact
cu un autor precum Derrida sau Kant dar se pot
gãsi soluþii.
La fel cum existã distincþia analiticcontinental, existã ºi tendinþe de a privi în curtea
vecinului ºi cred cã ele se vor înmulþi, dialogul
interdoctrinal se va amplifica.
C.I. : Eu am mari mefienþe cu privire la sintagma
filosofie continentalã, o etichetã mai degrabã
geo-politicã sau geo-strategicã. Kevin Mulligan a
observat foarte bine
cã filosofia aºa-zis
"continentalã" e o invenþie anglo-americanã.
Tematizând pe cont propiu ideea aceasta, mi se
pare mai degrabã un nume pentru celãlalt, pentru
strãin, pentru stranietatea unui discurs care nu se
lasã digerat atât de uºor cum ne-am putea dori.
Dacã e sã vorbim de un conflict, este în
primul rând un conflict al interpretãrilor, între o
paradigmã hermeneuticã ºi una analiticã.
Hermeneutica nu e o disciplinã care începe cu
Schleiermacher, ea începe, dacã vreþi, cu tratatul
lui Aristotel « Peri Hermeneias ». ªi porneºte de la
o observaþie foarte simplã, cu care puþini filosofi
analitici nu ar fi de acord: faptul cã limbajul nu
este un simplu decalc, o copie fidelã a realului, ci
o "interpretare"; de fapt, orice act de vorbire
presupune inevitabile deplasãri, transferuri,
"traduceri" (în sensul lui George Steiner). O altã
observaþie crucialã e cã un text spune mai mult
decât lasã sã se înþeleagã intenþiile explicite ale
autorului, ba chiar poate sã le contrazicã la un
anumit nivel; de aici, posibilitatea de a decela un
strat de arhitextualitate sau un orizont
presupoziþional, chiar de a violenta textul pentru
a-i smulge nerostitul, "refulatul"…
Dupã cum observa Aubenque, într-un
studiu destul de recent, Conflictul actual al
interpretãrilor: analiticã sau hermeneuticã,
dacã analiticul nu ºi-ar propune, atunci când se
ocupã de un text filosofic, decât sã îl cureþe de
erori logice sau de presupoziþii ndemonstrate,
atunci ar risca un demers destul de oþios ºi
superfluu. Din fericire, analiticii sunt, adesea,
hermeneuþi care se ignorã. E posibil ca analiticul
sã nu poatã sau sã nu vrea sã analizeze discursul
hermeneutului, în timp ce hermeneutul
interpreteazã discursul analiticului ºi, fãcând
aceasta, transformã conflictul interpretãrilor în
interpretarea conflictului.
Bertrand Russell scria despre Wittgenstein "Mã
aºtept ca urmãtorul mare pas în filosofie sã-l
facã el" . Credeþi cã în cultura filosoficã actualã
mai poate spune un filosof despre altcineva aºa
ceva?
I.M. : Da, cred cã orice filosof poate spune azi
acelaºi lucru.
(continuare în pagina INT /4)

INT/4
Continuare din pagina INT /3

Cristian Iftode ºi Ioan Lucian Muntean
în interviu:
Tinereþea filosofiei: oameni sau teorii

(continuare din pagina INT /3)
.....A existat de exemplu un asemenea optimism în
legãturã cu cartea lui Kripke din 1970, Numire ºi
necesitate, destul de apropiat de ce zicea Russell despre
Wittgenstein. În ultimii ani, existã astfel de încurajãri
furibunde pentru diferite curente. Mã gândesc la diferite
semantici, semantica bidimensionalã care promite destul
de mult ºamd. Eu vãd ca foarte promiþãtoare filosofia
fizicii ºi mai ales filosofia biologiei. S-a spus de multe ori
cã filosofia ºtiinþei a fost a fizicii în secolul XX ºi va fi a
biologiei în secolul XXI ºi aceasta este o formã de
încurajare. Va trebui sã aºteptaþi pânã în 2100 sã vedeþi;
optimiºtii în privinþa “filosofiei în biologie” au avut
dreptate !
Existã însã ºi un scepticism legat de sfârºitul
filosofiei ºi mortificarea ei. Unii chiar spun cã nu mai
avem nevoie de filosofie, fiecare ºtiinþã ºi-a luat partea ei
ºi ce a mai rãmas din filosofie ? Poate etica…. Se spune cã
trebuie sã închidem magazinul, buticul, pentru cã nu mai
avem ce vinde.
C.I. : Când se vorbeºte despre moartea filosofiei, trebuie
sã avem în vedere un genitiv dublu: vorba prof. Tonoiu,
"moartea" face parte din regimul veºnic al filosofiei de
convalescenþã ºi regenerare, în acest sens, orice
"deconstrucþie" dând prilejul unei reconstrucþii. Lucrurile
nu cred cã trebuie privite nici în negru, nici în diafan.
I.M. : Eu cred cã una dintre specialitãþile vândute bine de
filosofie sunt sfârºiturile, cu precãdere propriul sfârºit. ªi
poate e unica disciplinã care adorã închiderile ºi
finitudinea.

Ce poate face filosofia pentru construirea
propriului calculator ?
I.M. : Cred cã filosofia trebuie sã punã în
propriul calculator… mã gândesc acum la un
element comic foarte interesant din Monty
Python, unde este un meci de fotbal între
filosofi ºi pânã la urmã golul final îl dã Arhimede
care descoperã… ªi mã gândesc cine ar trebui
sã fie procesorul acestui calculator, cine ar
trebui sã fie goal-getterul… Mã gândesc cã aº
Dacã aþi putea sã vã mutaþi cu tot cu studenþii pune ca procesor pe Socrate, ar face cea mai
pe niºte meleaguri mai bune, în ce bunã treabã. Ca memorie pasivã l-aº pune pe
universitate/ºcoalã filosoficã /erã v-ar interesa Kant. Nu ºtiu ce aº pune ca ambalaj sau cutie
externã, un filosof arãtos…
s-o faceþi ?
Kierkegaard ?
C.I. : Cred cã pe o insulã din Caraibe…
I.M. : Da ? atunci Kierkegaard !
Au ºcoalã filosoficã acolo ?
C.I. : O facem noi ! ªi avem ºi ºansa s-o luãm de la
Aþi putea sã ne spuneþi elogiul
zero.
dumneavoastrã preferat al filosofiei ?
C.I. : Cred cã cel mai bun elogiu adus filosofiei,
Dar fãrã studenþi ?
I.M. : Mi-ar plãcea sã fiu, ca student, undeva la de cãtre un tânãr, ar fi ca acesta sã se ocupe,
sfârºitul vieþii lui Platon în Academie, sau în mãcar pentru o vreme, numai cu filosofia:
Anglia, imediat dupã apariþia « Principiilor » lui adicã sã nu se pripeascã sã ajungã activist al
Newton, sau la Academia de ªtiinþe din Berlin, societãþii civile sau chibiþ cultural, sã aºtepte
pentru cã au fost momentele, aºa le percep eu, de mai întâi sã se "coacã", sã ne "coacem".
ªi critica dvs preferatã adusã filosofiei ?
mare efervescenþã.
I.M. : Cred cã este fraza lui Russell: “filosofia
În privinþa implicãrii filosofilor în avangarda nu e în stare sã fiarbã nici o varzã”
schimbãrilor
Dl. Cristian Iftode este doctorand al Facultãþii de Filosofie din
tinerilor, aº dori sã
Bucureºti unde predã seminarii de Introducere în Eticã, Introducere în
vã întreb : ce
Esteticã ºi Filosofie Modernã. Dl. Ioan Lucian Muntean
poate face
este doctor al Universitãþii din San Diego ºi predã la
filosofia pentru
Facultatea de Filosofie din Bucureºti cursurile de Minte
s p o r t u r i l e
si Cogniþie, Extinderi ale logicii de ordinul 1, Filosofia
extreme ?
Fizicii, Programare asistatã pe calculator.
C.I. : Din fericire,
nimic.
Interviu realizat de Lavinia Marin

« Mã gândesc cã aº pune
ca procesor pe Socrate,
ar face cea mai bunã
treabã. Ca memorie
pasivã l-aº pune pe
Kant»
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- Rãspunsuri la scrisori

Scrisorile pentru autori sau redacþie pot fi lãsate în urna de lângã Sala 1 sau trimise la revista@filos.ro
Scrisoarea colegului Mardare mã
îndeamnã sã transcriu aici câteva rânduri din
marele Hegel: (...) Am sã-l provoc cu aceastã
ocazie pe autorul obscurelor calcule ce privesc
masa cerebralã a filosofilor sã demonstreze actul
de incipienþã al micºorãrii creierului prin
supraevaluarea potenþialitãþii lui. Iar dacã nu
va face aceasta, voi înþelege minimalismul pe care
îl atribuie Luni-ului ca pe o reflectare a propriei
condiþii. Deci, dragã T. Mardare, lumea nu
stã în constatãri destructuratoare ci în zidiri
salvatoare. Sã ne fereascã Bunul Dumnezeu de
autoritatea oarbã a anonimilor gloatei! Sã ne
iubim. Dacã suntem mari.
G. Pandele
(Pt. revista Luni, rãspuns lui Tudorel
Mardare)

Echipa de
redacþie LUNI
(nr 10)

Coordonator:
Alina Latkulik III
Coordonator adj :
Ruxandra Apetrei II

Dragã domnule X,
Unora dintre membrii redacþiei li se pare
cã "Tudorel Mardare este G. Pandele" ar fi o
propoziþie analiticã, adicã dacã aflãm despre T.
Mardare cã i se spune ºi G. Pandele nu ni se
îmbogãþeºte cunoaºterea despre primul, pentru
cã cei doi au acelaºi referent. Dacã acceptãm
acest lucru, putem sã ne gândim cã persoana X
ºi-a rãspuns singurã la prima scrisoare trimisã
redacþiei pe fondul unei dedublãri de
personalitate în cadrul aceluiaºi trup, caz în
care, cu puþinã imaginaþie (despre care Einstein
spunea cã e nelimitatã în comparaþie cu
posibilitatea cunoaºterii), putem spune cã
propoziþia mai sus formulatã este sinteticã,
adicã cele douã nume ar trimite la persoane
diferite. Dumneavoastrã ce credeþi?
Mâna cu care s-a scris prima scrisoare a fost
dirijatã de o minte care are o activitate psihicoemoþionalã complexã în tramvai, printre care ºi
lectura "minimalistei publicaþii Luni". Mâna
care i-a întins un rãspuns primeia (posibil întru
Responsabil de numãr:
Doina Proorocu
Responsabil urnã:
Ruxandra Apetrei II

temperarea
emoþiei la vederea surâsului
inocent al copiilor) echilibreazã într-o
incredibilã complementaritate comunicarea
iniþialã, printr-un ton raþional si obiectiv: dupã
rãspunsul propriu-zis pe tema revistei Luni, se
ajunge printr-un calcul riguros la ideea cã între
ea, persoana X, Kant ºi Eminescu ar exista un fel
de "raport", de apropiere. Adicã, dacã am înþeles
corect, Kant e mai mare ca Eminescu ºi Eminescu
e mai mare decât persoana X, deci X nu e chiar
aºa de mic. Noi credem cã un astfel de
raþionament nu ne poate face decât bine, mai
ales cã din finalul scrisorii înþelegem cã oricine
poate fi în locul lui X.
Vã mulþumim pentru scrisori. Poate
facem un grup de discuþii pe tema "Noi (mereu
aceiaºi sau nu) ºi raporturile dintre noi (oricum
am fi) ºi ceilalþi". Sau vã puteþi da ca exemplu la
seminariile de filosofia limbajului în locul frazei
„Dan Barbilian este Ion Barbu“, arãtând cã
totuºi aceastã propoziþie nu este analiticã.

Tehnoredactori:
Marian Cãlborean IV,
Lavinia Marin IV (web)

Mulþumim tuturor celor care ne-au ajutat în realizarea numãrului ºi cititorilor revistei !

V-a rãspuns
DUÞI

Rubricã

ªtiri corecte politic

Viaþã
STUDenþeascã
Evenimente studenþeºti,
asociaþii, ºtiri, cenacluri,
iniþiative studenþeºti din
Facultatea de Filosofie

Dl. profesor univ. dr. Mihail
Constantin Eremia,
profesor în cadrul Facultãþii
de Drept ºi Facultãþii de
Filosofie precum ºi al altor
facultãþi, unul dintre
realizatorii modulului de
Studii Europene ºi Drept
Comunitar -Facultatea de
Filosofie, a decedat în cursul
zilei de duminicã, 16 Aprilie.
Domnia sa a fost nu doar o un
autor de manuale ºi cãrþi de
specialitate, ci ºi un
profesor foarte apropiat de
toþi studenþii Facultãþii de
Filosofie, aºa cum l-au
cunoscut aceºtia. Dl. prof
Eremia obiºnuia sã îi trateze
cu mare bunãvoinþã ºi le
împãrtãºea deschis din vasta
sa culturã ºi experienþã de
viaþã. Sprijinea întotdeauna
studenþii ºi iniþiativele
studenþeºti.
Cei care i-au fost studenti ºi
l-au cunoscut i-au fost
alãturi pentru ultima oarã la
Facultatea de Drept, marþi
18 aprilie, ºi la cimitirul
Iancu Nou, în cadrul
înmormântãrii de miercuri,
19 aprilie.
Redacþia revistei deplânge
tragicul eveniment ºi, în
semn de respect, a amânat
pânã joi, 20 aprilie, lansarea
numãrului 10.
Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace !

Luni
Nr. 10

Evanghelia dupã Iuda
Într-un numãr recent din National
Geographic s-a publicat texul
integral al Evangheliei dupã Iuda,
cea mai recent descoperitã scriere
teologicã. Manuscrisul a fost
cumpãrat în 1945 ºi abia acum s-a
finalizat traducerea lui. Datarea cu
Carbon-14 aratã cã este un
manuscris autentic ºi niºte marturii
istorice pledeazã pentru situarea sa
înainte de anul 180 e.n. A fost scris
cel mai probabil de o sectã
consideratã ereticã pe la
începuturile creºtinismului.
Povestea acestei evanghelii e destul
de scurtã, multe fragmente s-au
pierdut, însã ideea centralã ar fi cã
Iuda nu l-a vândut pe Iisus, ci a fost
rugat de Acesta sã Îl predea
autoritãþilor pentru a se împlini ce
era scris. Cuvintele pe care le-ar fi
spus Iisus lui Iuda sunt astea:”Îl vei
sacrifica pe omul care este înveliºul
meu”. Se mai vorbeºte ºi de o
ridicare la cer a lui Iuda, o intrare a
lui într-un nor de luminã. (problema
ar fi cã dacã Iuda s-a ridicat la cer ºi
nu s-a spânzurat, cine altcineva în
afarã de el putea ºti cum s-au
petrecut lucrurile? Cine a mai scris
evanghelia dacã nu a mai existat
nici un alt martor ocular la discuþia
Iisus-Iuda?). Ca ºi alte evanghelii

apocrife, nu se spune nimic despre
biografia lui Iisus, sunt doar
învãþãturile lui compilate.
Vaticanul nu s-a decis încã dacã sã o
recunoascã oficial.
Cãrþi noi apar la bibliotecã:
Thomas Aquinas, Commentary on
Aristotle's Nicomachean Ethics
Paul H. Portner, What is meaning?:
fundamentals of formal semantics
Alfred Nordmann, Wittgenstein's
Tractatus : an introduction
Neil Smith, Chomsky : Ideas and
ideals
Michael Pakaluk, Aristotle's
Nicomachean Ethics : an
introduction
Ray Jackendoff, Foundations of
language : brain, meaning,
grammar, evolution
Robert Kane, The Oxford handbook
of free will
Hugh LaFollette (ed.), The Oxford
handbook of practical ethics
Sabin Totu, Filosofia si istoria ei :
elemente pentru o filosofie a
istoriei filosofiei
Romulus Brancoveanu, Canoane
metodologice si dialog discursiv :
despre programele metodologice
in stiintele sociale
Aristoteles, Despre suflet
Sebastian Grama, Cristian Iftode,
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Mihaela Pop, Viorel Vizureanu,
Andrei Gãitãnaru, Aristotel :
program filosofic si prelungiri
doctrinare
Andrei-Dragos Giulea, Fiinta si
proces in ontologia lui Noica
Florin Turcanu, Mircea Eliade :
prizonierul istoriei
Martin Heidegger, Prolegomene la
istoria conceptului de timp
Thomas Hobbes, Elementele
dreptului natural si politic
Mircea Vulcanescu, Opere
Catalin Avramescu, Filozoful crud :
o istorie a canibalismului
Andrew Samuels, Dictionar critic al
psihologiei analitice jungiene
Antonio R. Damasio, Eroarea lui
Descartes : emotiile, ratiunea si
creierul uman
Catalin Cioaba, Jocul cu timpul :
ontologia temporala a lui Martin
Heidegger
Emil Cioran, Caiete
Salomon Malka, Emmanuel Levinas :
viata si amintirea lui
Peter Kunzmann, Atlas de filozofie
Deborah G. Johnson, Computer
ethics
Flora Lewis, Europe : a tapestry of
nations
Frank E. Manuel, Utopian thought in
the western world

Scurt pe 3,14
=Marþi o echipã de muncitori la drumuri umbla prin
facultate: vestele lor portocaliu-fosforescente ºi
cãºtile verzi noi-nouþe erau foarte ºic ºi contrastau
plãcut cu mediul cenuºiu. Priviþi de aproape însã,
muncitorii aceºtia pãreau foarte cunoscuþi: era
echipa Facultãþii de Filosofie probându-ºi costumele
prin facultate pentru viitorul Târg. Impresia lãsatã a
fost excelentã. Un student de anul 4 a profitat de
ocazie ºi i-a abordat cu o micã rugãminte: sã-l ajute ºi
pe el la consolidarea structurii lucrãrii de licenþã. La
Târgul Educaþiei însã, doi trecãtori se sfãtuiau : «hai
mai repede, n-avem ce cãuta aici, nu vezi cã aºtia-s
de la Construcþii ?! »
=Replici incorecte politic auzite pe vremea când nu
exista LUNI: un grup de studente de la anul 1 spunând
“Mâine avem seminar cu Staicu, sã venim în fuste
mini!”, un student de la Teoreticã spunând « facem
curs cu decanul de la 8.30 ºi tot el ne spune sã nu mai
arãtãm ca picaþi din pomul de Crãciun », grup de fete
discutând « iar l-a luat gura pe dinainte în seminar ºi
ne-a povestit ce face o prietenã a lui, care era la douã
rânduri în faþã».
=Chestionarele completate de cititorii revistei au
menþionat rubrica « Conceptul de la pagina 7» printre
cele mai gustate (locul 3). Cititorii noºtri nu se pot
delecta ºi în acest numãr cu aceeaºi lecturã : dl
ªtefanov a încetat colaborarea cu revista Luni din
cauza unei ºtiri apãrute în numãrul trecut la rubrica
3,14 care spunea « vom afla ce au de fapt de gând
profesorii noºtri, cã de ºcoalã sigur nu se þin ».
Detaliile ºi motivele renunþãrii sale le puteþi gãsi
cãutând în arhiva de mesaje de pe fil_unibuc. Ne
cerem scuze încã o datã faþã de toþi profesorii care au
fost jigniþi de respectiva glumã exageratã.
=Dacã doriþi sã vedeþi un interviu internaþional cu 3
întrebãri adresate cãtre 70 din cei mai mari
specialiºti în kantianism, cu centralizare la Moscova
între 2004-2005 , vedeþi http://www.kant.ro ,
secþiunea Files. Întrebãrile erau : „În opinia dvs,
care dintre ideile lui Kant au valoare universalã
durabilã?” „În opinia dvs, care a fost principala

eroare a lui Kant?” ºi „Îl înþelegem mai bine pe Kant
astãzi decât acum 100 de ani?”. Evident, combinarea
rãspunsurilor face deliciul cititorului.
=În curând, în filosofia româneascã se va discuta
altfel. Cel puþin aºa reiese din achiziþiile dlui Paul
Sabou, probabil absolvent UVT Filosofie, deþinãtor al
domeniilor kant.ro, wittgenstein.ro, aristotel.ro ºi
probabil alte domenii neidentificate. Kant.ro este
relativ funcþional (dupã cum aratã textul mai sus) dar
nu foarte populat de Societatea Românã Kant (unde
sunt membri în Bucureºti ºi Alexandru Boboc,
Valentin Mureºan, Ilie Pârvu, Drãgan Stoianovici,
Alexandru Surdu).Wittgenstein.ro ºi aristotel.ro mai
au doar un pic pânã a fi finisate, dupã ºtirile de pe
site, pânã la sfârºitul lui 2006. În filosofie ai tot
timpul înainte!. Probabil din acelaºi motiv
cumpãrãtorul lui platon.ro (o firmã din Nicosia!!!) nu
îl foloseºte la nimic. Spre comp araþie,
http://www.hegel.com prezenta acum un an un MP3
player numit „Hegel”, acum prezintã forma
evoluatã, un fel de combinã produsã de Hegel Music
Systems.
=Cititorilor care nu au prins ideea ºtirii anterioare, li
se recomandã sã îºi cumpere cât de rapid domeniile
încã libere (Nietzsche.ro, Descartes.ro, Hume.ro) ºi
sã-ºi facã blog personal pe ele. Redacþia încã nu a
hotãrât ce nume de domeniu o sã cumpere (adãugate
fiind încã 200 mii în urnã în ultimile 2 sãptãmâni)
pentru noua „Revista cu filosofie”: rf.ro este ocupat,
rcf.ro este ocupat, revistacufilosofie.ro este prea
lung. Variante intermediare sunt „revistacuf.ro”,
„revistacu.ro”, „rcufilosofie.ro”, „revcufilo.ro”
sau pur ºi simplu sã foloseascã site-ul niciodatã
terminat al Asociaþiei FILOS „www.filos.ro”
=Acesta este ultimul numãr al Revistei LUNI ºi,
totodatã, ultimul numãr al acestei rubrici. În
viitoarea Revistã cu filosofie, nu vor exista ºtiri
nesemnate. Dar....oricând doriþi, puteþi crea o
revistã doar din ºtiri, iatã un sfat de la experþi. Costul
estimat al xeroxãrii în 100 de exemplare: Revistã de 2
pagini=100,000 lei (10 RON). Hasta la revista, baby !

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

Ce se mai întâmplã
în filosofie
Philosophy Talk:
Dacã doriþi sã ascultaþi un show radio sãptãmânal
fãcut de filosofi, mergeþi la
http://philosophytalk.org/notesPastShows.htm
ºi delectaþi-vã. Gazdele sunt doi profesori de
filosofie de la Universitatea Stanford, Ken Taylor
ºi John Perry ºi, în fiecare sãptãmânã au câte un
invitat nou cu care dezbat diverse teme mai mult
sau mai puþin majore din filosofie: existenþialism,
cãsãtorie, sinucidere, filosofia baschetului,
frumuseþea, existenþa lui Dumnezeu,
patriotismul, drepturile animalelor, sensul vieþii.
Emisiunea e dinamicã, interesantã ºi are ºi
intervenþii în direct ale ascultãtorilor: aceºtia
sunt în majoritatea lor studenþi sau foºti studenþi
la filosofie iar lucrul cel mai remarcabil este cã
toate intervenþiile lor sunt bine argumentate ºi
legate de subiect.
Postmodernism în continuã dezvoltare:
Filiera Internet. Dacã doriþi niºte pictori/zugravi
pricepuþi pentru a avea o frescã pe peretele de
acasã reprezentând Judecata de Apoi, sau alte
bucãþi din Capela Sixtinã a lui Michelangelor,
i n t r a þ i p e h t t p : / / w w w. f i n e a r t china.com/framefactory-oil.htm . Par oameni
talentaþi, cu chef de muncã, ºi preþuri accesibile.
E drept cã vor veni tocmai din China ca sã vã
picteze Capela Sixtinã în garsonierã, dar meritã
banul -aºa credem noi.
Intelligent Design:
Mai demult, în America, pentru ca adepþii
creaþionismului sã nu se simtã discriminaþi în
ºcoli, s-a inventat o teorie cu numele de
Intelligent Design care era un fel de substitut mai
sofisticat al creaþionismului. La orele de biologie
elevii învãþau ambele teorii urmând ca fiecare sã
aleagã pe cont propriu în care sã creadã. De
curând însã ªcoala Districtului Dover din statul
Pensylvania a fost datã în judecatã de un grup de
pãrinþi care protestau împotriva obligativitãþii
predãrii intelligent design-ului în clase. Pãrinþii
spuneau cã asta nu e o teorie ºtiinþificã, ci o
religie ºi deci n-ar trebui sã existe aºa ceva în
programa ºcolarã. La proces au fost chemaþi ca
martori ai apãrãrii ºi acuzãrii exclusiv filosofi. A
fost poate cel mai ciudat proces al acestui secol
fiindcã s-a discutat exclusiv pe teorii. Probele
aduse în instanþã erau demonstraþii logice,
argumente non-formale ºi citate din texte
clasice. Dupã lungi discuþii, decizia tribunalului a
fost aceasta: intelligent design-ul e o religie,
trebuie scos din ºcoli. ªi cum justiþia americanã se
bazeazã farte mult pe precedente, aceastã
decizie se va reitera probabil ºi în
alte state. Iatã un caz în care
filosofii reuºesc sã schimbe lumea
din jurul lor deºi nu se înþeleg
între ei.

Între 14-16 aprilie 2006 s-a desfãºurat
Târgul Educaþiei gãzduit ca în fiecare an de
Facultatea de Drept. Participarea Facultãþii
de Filosofie a fãcut din nou uz de
originalitatea-i caracteristicã, oferind
vizitatorilor posibilitatea de a-ºi lua o primã
diplomã în Filosofie in numai cinci minute, “cu
capul”, aºa cum se vede în imaginea
alãturatã.
Amuzaþi ºi încã neîncrezãtori,
viitorii studenþi se apropiau de stand la auzul
îndemnului: “Vino la Filosofie ca sã-nveþi o
meserie!” (/“ºi sã-þi faci o companie!”)
Toþi membrii echipei au purtat cu
mândrie cãºtile ºi vestele de “muncitori cu
capul” ºi nu renunþau la ele nici în pauzele de
þigarã, înfruntând remarci de tot felul, cum ar
fi: “Uite-i ºi pe ãºtia de la Construcþii…” De
menþionat cã astfel de reacþii n-au avut loc
decât vineri pânã la ora 11, când deja luatul
diplomei “cu capul, nu cu picioarele” era
cunoscut de toatã lumea.
Când cineva se arãta interesat de o
eventualã studenþie în Filosofie, erai mândru
sã-i povesteºti despre toate activitãþile pe
care le poþi întreprinde, despre profesori,
despre atmosfera din facultate, despre
calitatea seminariilor, etc. Când însã cineva
întreba: “Totuºi, ce poþi sã lucrezi dupã ce
termini Filosofia?”, cel interesat era îndreptat
spre ºeful de ºantier Lali, care putea da mai
multe ºi mai clare informaþii despre acest
aspect.
Mai neinspirate decât Facultatea de
Filosofie, iatã în continuare alte idei de a
atrage publicul vizitator. Un titlu provizoriu
pentru ele ar putea fi: Aºa NU!
Aºadar, avem Facultatea de
Jurnalism, ai cãrei membri au atras atenþia
asupra lor folosind mijloace agresive cum ar fi

o portavoce, de unde un tânãr nu chiar lipsit
de talent emitea tot felul de cântece despre
cum e vara la mare, zicale, povestioare,
dintre care unele nu erau tocmai potrivite cu
evenimentul. Probabil din cauzã cã efortul
depus a fost prea mare în ziua de vineri,
echipa a fost mai mult absentã sâmbãta,
pentru ca duminica pânã ºi cele doua studente
dezorientate care s-au trezit singure la stand
sã plece, lãsându-l în paraginã.
Urmeazã Facultatea de Chimie care
s-a gândit ca ar fi nimerit sã atragã potenþialii
studenþi cu tabelul lui Mendeleev într-o
mãrime impunãtoare, tabel cu care, dupã
cum ºtim, toatã lumea ar vrea sã aibã cât mai
puþine întâlniri. Câteva sticluþe cu lichide
colorate (chiar dacã nu erau acuarele în apã,
tot nu spuneau nimic despre nimic nimãnui)
odihneau cuminþi pe o masã liniºtitã ºi curatã.
Ultimul dar nu cel din urmã, standul
Facultãþii de Biologie parcã avea mai multã
viaþã în ciuda animãluþelor moarte care îl
populau. Se gãsea printre ele ºi o broascã
þestoasã simpaticã cu care ne-am fotografiat
cu toþii, la invitaþia responsabilului de PR al
standului.
N-ar fi rãu dacã echipele celorlalte
facultãþi prezente la Târg ar renunþa într-o
anumitã mãsurã la aceste mostre evidente ale
domeniului lor reprezentativ pentru cã, dacã
ne-am lua strict dupã ideea asta, Facultatea
de Filosofie ar trebui sã-ºi etaleze la stand
gândurile, întrebãrile sau raþionamentele
filosofice. ªi n-am vrea sã ne prezentãm
tocmai cu asta.

Invitaþie la Interarte:
Scopul nu este acela de a construi un
„Remember The Sixties”, ci de a vedea efectele
perioadei respective asupra contemporaneitãþii,
felul în care imaginarul acelor ani apare în modul de
manifestare ºi expresie al tinerilor de azi.

Proiectul nostru are ca temã schimbãrile
pe plan social, artistic, filosofic, politic care au
început în SUA ºi vestul Europei la sfârºitul anilor
'60.
Cine? - Echipa Interarte este alcãtuitã din studente
la secþia de Comunicare - Litere.
Cum? - Interarte ºi-a propus o înþelegere a artei ca
ansamblu dinamic, structurat în limbaje care se
întrepãtrund, influenþându-se reciproc prin
interacþiuni constante si profunde.
De ce? - Obiectivul principal al echipei este stabilirea
unui cadru de comunicare între studenþi de la
diverse facultãþi, o abordare interdisciplinarã a
proiectelor noastre.

Evenimente la care vã aºteptãm:
1. Film
Loc de desfãºurare: incert momentan
Data: 6 mai
Invitaþi: Alex Leo ªerban, Alexandru Solomon,
Constantin Chelba, Horea Murgu
2. Literaturã
Loc de desfãºurare: mansarda Cãrtureºti
Data: 7 mai
Invitaþi: Liviu Papadima, Florin Iaru, Bogdan Lefter,
Simona Popescu ºa
3. Muzicã (Club A)
Loc de desfãºurare: Club A
Data: 10 mai
Invitaþi: Florian Pittiº, Doru Ionescu, Mircea Florian,
Nicu Alifantis
4. Publicitate
Loc de desfãºurare: Lãptãria lui Enache
Data: duminicã, 14 mai
5. Schimbarea mentalitãþilor: Noua (dez)ordine
socialã
Loc de desfãºurare: ceainãria Cãrtureºti
Data: 17 mai
Invitaþi: Mircea Toma (moderator), Bogdan Lefter,
ªerban Anghelescu, Angelo Mitchievici, Ruxandra
Rãdulescu (tema minoritãþilor), Vintilã Mihãilescu ºa
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Articole în Luni: nr 7, 10

de Elisabeta Turmac

Libertate, te iubim
Teoretic s-au schimbat multe
lucruri, dar noi tot aºa am rãmas, deºi nu ne
place sã recunoaºtem pentru cã prea puþini
dintre noi se „uitã” ºi în interiorul lor, mai
mult decât în jurul lor.

CRITice

Luãti de poziþie, articole ce se
autodefinesc ca fiind critice
Articole în Luni: nr 7

de Vladimir Gorea

Copyleft
Stau câteodatã ºi mã gândesc. Se mai
întâmplã uneori sã îmi vinã o idee extraordinarã.
Faþa mi se lumineazã, inima îmi pocneºte de
emoþie, sunt surescitat ca în faþa unei revelaþii.
În momente de genul acesta chiar mã simt
important ºi am impresia cã deþin o parte din
Marea Cunoaºtere, inaccesibilã altora. Doar care
sunt ºansele ca altã persoanã sã fi trãit aceeaºi
revelare a aceluiaºi mister? Sunt destul de mici…
dar în acelaºi timp, sunt destul de mulþi oameni
care la fel ca ºi mine, stau ºi se mai gândesc. E de
ajuns sã dai un search pe google când ai dubii în
privinþa exclusivitãþii. Chiar dacã nu gãseºti
ideea revelatã în aceeaºi formã, ideea de bazã e
aceeaºi. Un bun exemplu este Eliade cu al sãu
Roman al adolescentului miop… Originalitatea e
destul de ºubredã, mai ales cã ne aflãm în faþa
globalizãrii care nu faciliteazã doar rãspândirea
bunurilor, ci în special împrãºtierea ideilor.
Probabil cã problema nu este de a avea ideea, ci
mai degrabã de cum o ºlefuieºti. Lumea în
general e un creuzet; niºte variabile
interdependente care formeazã contextul de
substanþe ºi niºte omuleþi care amestecã nervos.
Cui aparþine originalul? De fapt nu are nici o
importanþã. Pe o sculpturã oarecare nu scrie
„Petre Sãndel, muncitor la cariera de
marmurã”, ci numele artistului care a finalizat
lucrarea. Totuºi, are nenea Sãndel un merit mai
scãzut decât al artistului? Doar nu mergea nenea
sculptor la cariera de marmurã sã iºi sape
propriul bloc de piatrã… nu cã nu ar fi în stare.
Dacã nu ar fi existat nici un nene Sãndel, nenea
artist ºi-ar fi putut procura piatra, dar dacã
nenea artist nu ar fi fost, Sãndel nu cred cã ar fi
avut simþul artistic sã facã ceva drãguþ din blocul
de piatrã brutã.
În definitiv, pretenþia de originalitate,
de proprietate exclusivã asupra unui bun
(intelectual sau material, nu conteazã) are un
fundament egoist. Nu e ideea ta proprie pentru
cã doar ai finisat-o sau ai pus o palmã de
substanþã. Trebuie sã urmeze un curs de
perpetuã perfecþionare, este ca un bulgãre care
trebuie tot timpul împins ºi îngrijit pentru a
putea creºte. Prea puþinã importanþã are dacã
scrie numele tãu sau al altcuiva pe bulgãre…
probabil este important e sã faci cu el un Om mai
mare, mai solid, mai stabil,
mai bun.

Luni
Nr. 10

prin proasta medicamentaþie, nu suntem
vinovaþi de laºitatea noastrã, ci preocupaþi
de bunãstarea societãþii. Peaiubitul nostru
conducãtor ne-a urat ,,Sã trãiþi bine !”, cã
noi nu ne supunem acestui îndemn este
pentru cã nu ºtim sã trãim (dar lasã cã îi
Suntem prea ocupaþi sã ne râdem aºteptãm pe americani sã ne înveþe, ei sunt
de Bãsescu, Nãstãsescu, Jmecherescu º. a. buni cu noi, vor munci în locul nostru iar noi
m. d. ca sã ne dãm seama cã poate Da, vom sta la umbrã, depinde care umbrã:
poate Nu s-a schimbat ceva.
cimitir sau închisoare, la alegere).
Dacã s-au schimbat lucruri, s-au
vãzut la TV. Dacã nu s-au schimbat, nu s-au
Dacã s-a produs un scandal al
vãzut la TV - logic. Singurul lucru care s-a caricaturilor lui Mahomed despre care
miºcat este cã din când în când am început conversãm la nesfârºit, ele nu trebuie
sã spunem adevãruri. De vreo doi ani am arãtate, pentru cã noi avem puterea sã ne
început sã nu mai menajãm oameni care nu dãm cu pãrerea fãrã sã le fi vãzut. Dacã unor
ne menajeazã. Chiar dacã se lasã cu oameni le-au fost luate averile muncite
sancþiuni morale din partea invitaþilor la TV (vezi Marie Rose Mociorniþã) noi trebuie
care aratã, mustrãtor, degetul- (depinde ºi astãzi sã le uitãm numele, pentru cã
care deget este ales pentru mustrare).
moºtenirea lor poate provoca deranj.
Dacã un soldat român moare
împuºcat nu este vinovat cel care trage, ci
ziaristul care a publicat caricaturile
profetului Mahomed. Dacã guvernul român
nu acordã bani pentru susþinerea
învãþãmântului nu este vinovat guvernul, ci
profesorii care fac grevã. Dacã un ºofer beat
calcã cu maºina un copil care traversa
strada regulamentar, liniºtit ºi fericit cã a
mai învãþat ceva la ºcoalã sau cel puþin ºi-a
fãcut prieteni noi, nu este vinovat ºoferul
care era beat, el este puºcaº marin, ci taxiul
care circula regulamentar pe ºosea
îndreptându-se spre locuinþa lui Teo Peter.
Dacã un beþivan notoriu violeazã o femeie
nu este vinovat beþivanul ci cârciumarul
care i-a vândut bãutura, via, strugurii,
oricine altcineva.
Dacã existã libertate de exprimare
ea trebuie sã fie totalã. Dar tocmai pentru
cã este totalã ea trebuie sã fie cenzuratã
pentru binele nostru. Dacã lãsãm oameni sã
moarã în spitale pe masa de operaþie sau

De ce nu emigrãm în Arabia
Sauditã?
De ce vrem egalitate? Ce facem cu
ea? Ne ajutã sã vedem meciul mai bine?
De ce minoritãþile din România
trebuie sã aibã drepturi?
De ce homosexualii nu trebuie
omorâþi?
Pentru cã suntem prea proºti sã
percepem realitatea?
Pentru cã Holocaustul a fost o
minciunã?
Tam-tam- ul grevei profesorilor
nu s-a rezolvat (pentru cã rezolvãrile
revendicãrilor sindicale nu au existat în mod
real).Dar ameninþarea Metrorex-ului de a
declanºa o grevã generalã s-a rezolvat real,
la fel ºi ameninþarea minerilor s-a rezolvat
tacit ºi pe ºestache.
În condiþiile acestea, mã întreb,
retoric, la fel ca vânzãtorul de ziare din
metrou: ,,Libertatea de azi, mai vrea
cineva Libertatea de azi?,,.

de Marian Cãlborean, mc@filos.ro
În numãrul 9 al Revistei LUNI, în rubrica „Scurt pe 3,14”, au apãrut mai multe paragrafe
cu un ton nepotrivit care lãsa deschisã posibilitatea interpretãrii ca jignire a unor remarci
intenþionate a fi niºte glume. Între numerele 1 ºi 9, suprasemnatul am îngrijit respectiva rubricã
ºi extensiile adãugate acesteia. Responsabilitatea aparþinându-mi în totalitate, odatã cu
demisia, aº dori sã prezint scuze tuturor persoanelor jignite sau ironizate de-a lungul timpului în
„Scurt pe 3,14”. Le rog pe acestea sã ia în considerare ºi faptul cã rubrica nu era una oficioasã, ci
una sarcasticã, deschisã, cu tente absurde, destinatã sã inverseze în glumã inevitabilul meci
profesor-student, rubricã foarte cititã deºi neacademicã, ce nici nu pretindea sã fie de ºtiri.
Aº dori sã-mi exprim admiraþia ºi consideraþia faþã de profesorii din facultate, pentru a
clarifica o nuanþã pe care majoritatea cititorilor au prins-o cu siguranþã. Într-un articol, a indica
probleme instituþionale nu înseamnã a nu-þi respecta profesorii. De ce critic? Pentru cã ce spun
mi se pare adevãrat. Cât despre ce e bun în facultate, cine crede cã poþi munci benevol pentru a
trebui tu sã scrii constant elogii, acela n-a încercat s-o facã; Facultatea de Filosofie are ºi bani ºi
oameni educaþi (ambele în cantitãþi incomparabile faþã de aceastã micã revistã), ‘echipa de
promovare’ ar putea îndeplini ºi aceastã funcþie laudatorie, dacã s-ar crede cã e nevoie. Similar,
cui pasionat de filosofie nu i-ar plãcea sã citeascã rezultatele diferitelor grupuri sau centre de
cercetare ? Recunoscãtor pentru deosebita formare oferitã de Facultate, eu consider cã
proiectul unei reviste deschise independente (din câte cunosc, nimeni în afarã de un profesor n-a
sugerat vreodatã ca Luni sã fie mãcar sprijinitã de Facultate; pânã ºi capsele le dãm înapoi), care
îndeamnã, dupã voia fiecãrui autor, la gândit, lecturã sau acþiune va face mult mai mulþi ºi mai
buni studenþi la Filosofie decât de exemplu participarea la Târgul Educaþiei. Probabil, la fel cum
ar face-o ºi o ipoteticã revistã exclusivã a profesorilor ºi doctoranzilor. În sfârºit, nu aº dori ca
acest paragraf sã afecteze în vreun fel scuzele exprimate ºi observ cã pânã ºi în domeniul
rubricilor nesemnate poþi învãþa din greºeli. ªi merge mai departe.
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Fotografii într-o zi
de miercuri
Memento:
câteodatã am o
curiozitate morbidã.
ªtiþi, eu locuiesc la
ieºirea din Pasajul Obor
ºi aici are loc zilnic cel
puþin câte un accident.
La început, imediat ce
auzeam scârþâitul
ºuierãtor al frânei,
sãream la fereastrã ca sã vãd coliziunea
maºinilor. Odatã am prins exact momentul în
care un om (beat probabil) era aruncat peste
capotã ºi sacoºa lui de plastic a planat într-un
voleu lent pânã când a atins asfaltul ºi, în
mod metonimic, din ea s-au revãrsat un mãr,
o franzelã ºi o portocalã (probabil ºi o sticlã
de Polar). Dupã aceea
m-am plictisit
(probabil mi se tocise sensibilitatea…). Dar
le auzeam în continuare (deºi le vedeam).
Urechile mele vedeau infinitatea de
crãpãturi gonind în toate direcþiile ºi
infinitatea de cioburi de far încremenite o
clipã în aer. ªi totul în mai puþin de o
secundã.
Câteodatã aº vrea sã am
termopane.

STUDII ªI ESEURI

Articole publicate în LUNI: nr.1-10

de lect.dr. Sebastian Grama
sebastiangrama@revista.filos.ro
(Continuare în pagina ESEU /11)

HESTUGMA
(Notã: Acest aparat a fost bricolat
pentru alt uz. Evident, multiplu în aproximare,
nul în asumarea intenþiei manifeste.
Inventatorul sãu îi pune actuala fãþãrnicie pe
seama intersecþiei aleatorii dintre ecoul unor
discuþii purtate pe o plajã, cu ani în urmã, ºi
respectiv o exigenþã epistemologicã
neîmpãrtãºitã. Rezultatul, scris dinainte, a fost
identificat în ploioasa dupã-amiazã de
miercuri, 12 aprilie 2006, printre îndoiturile
celor ce urmeazã. Pãstrãm ortografia originalã.
Prezenta notã este amplu dispensabilã pentru
lecturã).
Marea, la nici doi kilometri de
Hestugma, devine albã de spumele golfului. Sub
oraº, povîrniºurile împãdurite au cãpãtat ceva
parcã dureros, ca lumina de aici. Cîþiva pescari
ne salutã cu pãlãriile în mîini. Deja ne imaginãm
rãcoarea serii pe terasele cafenelelor din
cartierul vechi, în apropierea fortului - pe care îl
vedem în clipa de faþã ca pe o neverosimilã
excrescenþã a bolovanului în ceafa cãruia
dormiteazã bãtrîna aºezare.
Infecþiile cu Hestugma afecteazã în
ultimã instanþã anumiþi centri nervoºi, în 88%
din cazuri constatîndu-se puternice tulburãri de
echilibru ºi confuzie a direcþiilor. Astfel, un
hestugmatic a putut fi depistat în urma
internãrii sale cu multiple fracturi, omul intrînd
cu maºina în peretele spitalului situat la dreapta
în momentul în care voia sã vireze la stînga. În
tot timpul cît a primit îngrijiri, pacientul s-a
adresat cu obstinaþie unui grafic de pe zid,
considerînd cã le vorbeºte medicilor aflaþi în
partea cealaltã. Îºi arãta umerii plîngîndu-se
mereu cã are dureri la genunchi.
Emmanuel Hestugma s-a nãscut pe la
mijlocul secolului XX la Cape Town. Lucrãrile
sale au ajuns repede cunoscute ºi apreciate în
galeriile pariziene, ºansa datorîndu-i-se
magnatului sirian Ben Sheffel, care l-a întîlnit pe
neobiºnuitul artist în cursul unei cãlãtorii în
jurul lumii. Bunul sãu prieten ºi colaborator,
bulgarul ªmil Abramov, a primit imediat
însãrcinarea.....
(continuare în pag. ESEU /11)

……………………………………………
„Persoana care este cãlcatã de un
automobil este victima matematicii, fizicii ºi
chimiei. Pentru cã omul ce duce o viaþã
contemplativã nu poate sã nu-l influenþeze
pe cel care duce o viaþã activã, exact aºa cum
acesta nu poate împiedica viaþa activã sã
nu-i influenþeze gândirea. […] Este imposibil
sã concepi lumea noastrã numai în termenii
acþiunii. Numai Dumnezeu este capabil, în
formularea scolasticii, de «Coincidenþa
Actului cu Gândirea». Realitatea noastrã nu
poate fi înþeleasã decât ca o întrepãtrundere
a acestor douã componente. […] Când am
spus cã persoana cãlcatã de un automobil
este victima matematicii, fizicii ºi chimiei,
aº fi putut tot atât de bine spune cã este
victima lui Euclid, Arhimede ºi Lavoisier.” (E.
Panofsky, Artã ºi semnificaþie, p. 53)

Teoria alegerii raþionale
Prima oarã când am dat revistei un
material pentru aceastã rubricã era o zi de
miercuri. Mergeam pe stradã ºi auzeam
fugitiv fragmente din conversaþiile
oamenilor. Atunci mi-a trecut prin cap cã ar fi
amuzant sã le „fotografiez” cuvintele. De
fapt, ceea ce mã preocupa era, pe de o parte,
raportul imaginilor cu realitatea, pe de altã
parte, raportul cuvintelor cu realitatea ºi, în
fine, raportul dintre imagini ºi cuvinte. Dar
pentru cã atunci nu am fost în stare sã
formulez întrebarea mãcar în felul acesta,
am preferat (în urma unui proces cognitiv în
care îmi spuneam cã nu sunt în stare sã
formulez aceastã întrebare) sã le decupez,
pur ºi simplu, vorbele (fãrã sã le cer
permisiunea de publicare).

Acum aº vrea sã ofer o justificare
teoreticã mai solidã deciziei mele de a numi
rubrica astfel, care sunã în felul urmãtor: „În
seara de miercuri, ca în fiecare miercuri,
pãrinþii se duserã la cinema. Bãieþii, rãmaºi
singuri ºi stãpâni pe casã, închiserã uºile ºi
ferestrele ºi sparserã becul aprins de la o
lampã din salon. Un ºuvoi de luminã aurie ºi
proaspãtã ca apa începu sã curgã din becul
spart, ºi-l lãsarã sã se reverse pânã când
nivelul ajunse de patru palme. Atunci
întrerupserã curentul, scoaserã bãrcuþa ºi
navigarã dupã pofta inimii printre insulele
din casã.” (Gabriel García Márquez, „Lumina
e ca apa”, în vol. „Douãsprezece povestiri
cãlãtoare”, p.132).
Probabil ºtiþi cã acum câþiva ani
Márquez era un scriitor la modã. În acea
perioadã m-am gândit sã citesc ºi eu câteva
cãrþi ale lui pentru cã, dupã un calcul
ingenios, am ajuns la concluzia cã voi avea
numai de câºtigat: voi avea subiecte de
conversaþie noi cu prietenii ºi voi reuºi sã
impresionez prin erudiþia mea necunoscuþii
care îmi plac. Între timp lumea l-a uitat. Dar
mie mi se vãdeºte tot mai mult, cu fiecare zi
care trece, profunzimea teoreticã a scrierilor
sale.
De exemplu, am fost cu ceva vreme
în urmã la un seminar în care se vorbea
despre prima navigaþie ºi a doua navigaþie.
Acum, eu nu am nici cea mai vagã idee ce ar
putea sã însemne aceste lucruri, dar am auzit
cã ar putea fi întrebãri de examen. Aºa cã,
dacã îmi va cãdea cumva subiectul acesta,
voi repeta în faþa profesorului ca pe o poezie
învãþatã pe de rost citatul urmãtor: „În
capãtul coridorului, navigând de zor, Totó
stãtea la pupa, cu mâinile încleºtate pe vâsle
ºi cu masca pe faþã, în cãutarea farului din
port, pânã când i s-a terminat oxigenul din
butelii, iar Joel plutea la prova, încã
cercetând cu sextantul la ce înãlþime era
steaua polarã, ºi prin toatã casa pluteau cei
treizeci ºi ºapte de colegi de clasã, eternizaþi
în clipa în care unii fãceau pipi în glastrele cu
muºcate, alþii cântau imnul ºcolii cu
cuvintele schimbate cu niºte versuri
batjocoritoare la adresa directorului, iar
alþii beau pe ascuns un pãhãrel de coniac din
sticla lui tãticu'.” (Gabriel García Márquez,
„Lumina e ca apa”, p. 134).
Întrucât lumea l-a uitat pe
Márquez, voi avea avantajul de a putea spune
cã tocmai am sintetizat ideile unui
comentator necunoscut din secolul al XV-lea.
Dupã aceea, printr-o trecere subtilã, voi face
legãtura cu mitul peºterii ºi cu teoria
participaþiei lumii sensibile la lumea
inteligibilã.
Concluzii: 1. Oare Socrate a auzit
de expresia „Et in Arcadia ego”? 2. Eu nu
înþeleg de ce oamenii aflaþi la parter la
B.C.U. se încãpãþâneazã sã cheme liftul spre
subsol, de vreme ce existã un afiº destul de
vizibil pe care scrie „Vã rugãm sã apãsaþi
butonul cu sãgeata corespunzãtoare direcþiei
dorite de deplasare”.
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Sensul practic al filosofiei teoretice
Pentru cã oricum acesta este cel
mai morbid numãr al revistei, m-am gândit
sã iau exemple cât mai sumbre spre a fi în
ton cu nuanþa cenuºie a ultimului numãr din
LUNI. Aºadar voi începe cu douã mici studii
de caz despre cum se fac distincþiile în
filosofia practicã. Pentru relevanþa lor, a se
vedea mai încolo.
Studiu de caz: sinuciderea
Toatã lumea care discutã despre
acest subiect în filosofie porneºte cu
urmãtoarele distincþii: soldatul care se
sacrificã pentru camarazii sãi vs. sinucigaºul
egoist vs. omul care e într-un stadiu terminal
al unei boli. Apoi se mai face distincþia între a
face ceva în vederea unui scop ºi a dori
scopul însuºi. Oamenii vor sã scape de durere
dar cum nu au alt mijloc, se omoarã; ideea e
cã nimeni nu vrea moartea în sine dar, cum
nu e altã cale, ei o aleg totuºi. Însã nimeni nu
vrea de fapt sã moarã, deci nimeni nu ar
trebui sã spunã cã „doreºte sinuciderea”.
Oamenii se înºealã pe ei înºiºi când spun cã îºi
doresc ceea ce nu îºi doresc.
Problema cu acest gen de distincþii
este cã ele sunt absolut formale ºi nu ating
miezul chestiunii. Care ar fi acest miez? Întro interpretare alternativã, ar fi pierderea
identitãþii. Oamenii îºi iau viaþa nu pentru cã
le e fricã de durere în sine, ci pentru cã se
tem cã aceastã trecere prin durere îi va
altera în mod fundamental ºi ei nu se vor mai
recunoaºte. A accepta sã te schimbi este
egal, uneori, cu a face un compromis moral.
Durerea are praguri de netrecut pentru orice
fiinþã umanã, însã sunt praguri strict
biologice. Natura are grijã sã îi stingã pe cei
ce trec prin suferinþe fizice insuportabile
(desigur, nu existã prag biologic pentru
suferinþele psihice, poate doar nebunia... ).
Deci faptul cã oamenii care vor sã se sinucidã
nu au murit încã de durere aratã cã suferinþa
lor nu era insuportabilã în sine- ci ameninþa
sã le distrugã personalitatea. Cine a auzit de
experimentul Piteºti ºtie cã toþi întemniþaþii
de acolo visau sã se sinucidã. Dar nu erau
lãsaþi. Motivul lor era cã acolo li se ºtergea
identitatea, cel mai monstruos lucru posibil.
În astfel de cazuri, a muri înseamnã a rãmâne
tu însuþi. Întrebarea ar fi, desigur, cine mai
rãmâne de fapt el însuºi dupã moarte?
Rãspunsul e tot o întrebare: cine mai rãmâne
el însuºi dacã acceptã sã trãiascã în acele
condiþii?
Nimeni nu vorbeºte despre
sinucidere în termenii pãstrãrii identitãþii,
toatã lumea preferã sã se rezume la
distincþiile cãlduþe din zona altruismegoism. Iar când e vorba de sinuciderile
egoiste se lasã o tãcere semnificativã.
Nimeni nu vrea sã analizeze ce se petrece
acolo, toþi se mulþumesc doar sã condamne.
De ce? Probabil pentru cã le e fricã. Dar asta
e doar o presupunere.
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Alt studiu de caz: anarhismul
Discuþiile despre anarhism se fac,
destul de ciudat, în termeni economici ºi
politici. Izbitor însã e faptul cã anarhiºtii
sunt niºte utopiºti înverºunaþi ºi asumaþi.
Anarhismul nu e un sistem politic, nu are a
face cu nimic din lumea realã. Ideea
anarhistã e cã toþi oamenii pot trãi împreunã
fãrã sã se supunã unul altuia, cã nu e nevoie
de sisteme oficiale de guvernãmânt (care au
mereu o dozã imensã de inuman în birocraþia
lor) ca sã-i constrângã. Nu ar fi nevoie de nici
o autoritate exterioarã dacã am fi cu toþii
umani. Dar nu suntem- asta e prima lecþie pe
care o învaþã un anarhist. E de ajuns sã existe
un singur om nefericit pentru ca el sã strice o
comunitate de oameni liberi ºi sã îi
otrãveascã cu frustrãrile lui. Libertatea lui
anarhist-absolutã de a face tot ce vrea
(inclusiv de a se rãzbuna pe ceilalþi pentru
nefericirea lui) devine o povarã pentru restul
oamenilor liberi.
Anarhismul are la origine o dorinþã
de puritate. ªi cum o asemenea societate nu
este realizabilã, singurul lucru care îi rãmâne
de fãcut anarhistului e sã refuze sã trãiascã
într-o societate impurã ºi prin asta sã
consimtã (plãtind taxe, participând la vot) la
perpetuarea mizeriei umane generale. Când
filosofii încep sã analizeze ºansele de succes
economic ale unei societãþi anarhice,
rezultatul demersului lor e redundant;
demonstraþia zdrobitoare de imposibilitate
nu atinge pe nimeni. Pentru cã ei nu se leagã
tocmai de aspectul esenþial care a generat
teoria anarhistã: impuritatea copleºitoare a
tuturor oamenilor de pe pãmânt. E destul de
greu de vorbit despre asta pentru cã
ferocitatea vieþii cotidiene e asumatã tacit
de toþi ºi nimeni nu o mai observã. A teoretiza
corect anarhismul ar presupune a vorbi
despre aceste lucruri ascunse ºi, mai mult, a
recunoaºte oarecum propria vinovãþie.
Probabil cã nimeni nu e destul de puternic
pentru asta. Filosoful este ºi el un om ca
oricare, ce garanteazã cã tocmai el va avea
curajul de a rosti ceea ce îi sperie pe toþi?
Distincþiile de mai sus nu sunt
desigur unicele esenþiale. E interesant de
remarcat cã anarhismul se poate analiza la
fel de efectiv ºi în termeni de identitate, iar
sinuciderea se poate explica prin puritate la
fel de bine. Observaþie personalã: când
oamenii discutã despre lucruri de care le e
fricã, ei rãmân mereu la un nivel formal ºi nu
se ating de conþinuturi. Un logician sau
filosof al limbajului care discutã probleme
formale nu poate fi acuzat de vreo angoasã,
natura cercetãrii lui îl obligã la aceasta. Dar
un filosof care discutã chestiuni de eticã,
metafizicã sau filosofia ºtiinþei ºi rãmâne
cantonat cu încãpãþânare în zona limbajului,
probabil cã se teme de ceva.

Filosofia practicã nu poate fi mai
aproape de oamenii obiºnuiþi decât cea
teoreticã. O problemã interesantã nu
garanteazã automat ºi o rezolvare la fel de
relevantã pentru simþul comun. Totul
depinde mult de cum anume se face filosofia
aceasta aplicatã.
Filosofii fac distincþii. Cu asta îºi
hrãnesc ei intelectual operele scrise. Dar cât
de relevante sunt distincþiile
respective......... aici toatã lumea e
dezorientatã. Nu existã un criteriu formal
pentru relevanþã ºi toþi bâjbâie la fel, din
orice tradiþie ar veni. Desigur, în funcþie de
problemã, se pot gãsi explicaþii relevante
dar nu ºtiu dacã se poate generaliza o singurã
soluþie. ªi ar trebui mult curaj etic din partea
filosofului ca sã se atingã de anumite
subiecte refulate de conºtiinþa colectivã.
Existã probleme foarte importante în
metafizicã, la fel de angoasante ca cele din
eticã, dar vocabularul ciudat al filosofiei
teoretice la face inaccesibile pentru mulþi.
Existã însã spaime ºi acolo. Orice om care s-a
ocupat câþiva ani serios de Kant poate
depune mãrturie cã ideile care se gãsesc în
Critica Raþiunii Pure sunt, pe alocuri,
înspãimântãtoare prin ceea ce spun despre
fiinþa umanã.
Nu subiectele „fierbinþi”
garanteazã succesul filosofiei practice în
faþa celei teoretice, ci relevanþa
distincþiilor. Ori o teorie bunã despre
distincþii se poate face doar în metaeticã,
metalogicã, metafizicã, metafilosofie adicã
exact în interiorul filosofiei teoretice,
departe de lumea dezlãnþuitã.
Coborârea filosofiei în stradã riscã
sã devinã doar un gest teatral atâta timp cât
nu le poate spune oamenilor ceva important
despre ei înºiºi. ªi chiar dacã ar putea
filosoful sã coboare în agora, este filosoful
pregãtit sã asculte opiniile agorei în mijlocul
cercetãrilor sale? Dacã acest dialog filosof om obiºnuit e doar un monolog, atunci ce rost
mai are prezenþa celuilalt? Când celãlalt e de
faþã doar ca sã dea din cap aprobator, ne
putem dispensa de el. În fond, lui i s-ar
putea trimite prin poºtã soluþiile ingenioase
gãsite de filosof. În lumea realã oamenii nu
sunt atât de docili; ei fac o mulþime de
distincþii false la care þin foarte mult. Se
poate dialoga filosofic acceptând din capul
locului distincþii total aiurea? Este filosoful
pregãtit sã discute cu un politician ca
politician? Ce drept în plus are un filosof faþã
de un medic, politician, ºef de sindicat sau
administrator de bloc ca sã peroreze în
agorã? Dacã pânã la urmã singurul criteriu e
calitatea ideilor ºi nu locul unde sunt ele
expuse, atunci filosofia rãmâne teoreticã
pânã la capãt.
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Hegel pe scut
Din aceleaºi considerente pentru
care la Hegel subiectul care gândeºte nu mai
este o realitate noumenalã, nici
Fenomenologia Spiritului nu poate coincide
cu fenomenalizarea acestuia. În schimb
oricare fenomenalizare a spiritului þine
implicit (ºi retroactiv explicit) de
fenomenologia acestuia. Unul din rolurile
filosofiei istoriei este tocmai acela de a
identifica momentele de fenomenalizare
ale spiritului ºi a le da locul în filosofia
istoriei. Astfel filosofia istoriei este un
demers fundamental fenomenologic, însã
fenomenologic hegelian. Premisa esenþialã
este una paradoxal hegelianã. Spiritul a
ajuns la conºtiinþa de sine în toate
veritabilele momente ale istoriei filosofiei,
ceea ce nu înseamnã cã fenomenologia
spiritului hegelianã este invalidatã. Odatã
cu subiectivizarea substanþei are loc la
Hegel ºi o de-substanþializare a spiritului,
de-substanþializare care en toute
coherence se reflectã ºi asupra statutului
discursului. Spiritul absolut ajunge la
conºtiinþa de sine prin discurs, prin text (al
Fenomenologiei spiritului de exemplu) însã
nu ca discurs sau ca text. Discursul nu este
reflexiv ci speculativ, nu este o reflexie a
unui ceva subzistent ci fenomenalizarea
spiritului care nu existã decât în aceastã
fenomenalizare. Textul însuºi este deja un
rest al fenomenalizãrii spiritului, însã un
rest care poate funcþiona oricând ca ºi
catalizator pentru o nouã ajungere a
spiritului la conºtiinþa de sine în realitatea
empiricã a unei alte gândiri individuale.
În alte cuvinte spiritul este
gândirea care se gândeºte pe sine, restul
fenomenal al acestui act putând fi virtual
orice text. Paradoxul acestei situaþii þine de
faptul cã spiritul nu se poate decât
recunoaºte pe sine în diferitele sale
ipostaze (ipostaze care sunt textele ca tot
atâtea oglinzi în care odatã s-a
“contemplat”). El are realitate în fiecare
astfel de recunoaºtere de sine.
Presupunând cã fiecare astfel de
recunoaºtere de sine a spiritului ar fi un
moment de fenomenalizare a acestuia care
s-ar înscrie într-o fenomenologie de facturã
hegelianã nu am face decât o petitio
principii care în ultimã instanþã ar duce la o
viziune eschatologicã (aceea a unui
hegelianism popular - existã pânã ºi aºa
ceva). Dacã filosofia istoriei se poate
menþine, fãrã a-ºi fi infidelã, la un anume
formalism abstract al gândirii aceasta
rãmâne de vãzut. În fond, odatã ce refuzãm
metalimbajul odatã cu Hegel, nu putem
avea un criteriu exterior prin care sã
calificãm o gândire ca abstract formalã.
Dacã Hegel a radicalizat într-o
anume privinþã reflecþia kantianã, filosofia
istoriei dupã Hegel nu poate decât sã
radicalizeze poziþia
hegelianã (în termeni
kantieni - pânã la acele
consecinþe care nu mai pot
avea realitate obiectivã

pentru cã depãºesc ideea nedeterminatã a
ceea ce poate fi în genere un obiect al
cunoaºterii). Simplist spus, aceastã
radicalizare a hegelianismului revine la a
considera ºi filosofia hegelianã ca un
moment al fenomenologiei spiritului. Astel
fenomenologia spiritului ar fi una transfenomenalã, ireductibilã în principiu la
fenomenele/momentele de fenomenalizare
ale spiritului, adicã la textele în care
transpare conºtiinþa de sine a spiritului,
texte ca urme ale gândirii care se gândeºte
pe sine. Fenomenologia spiritului ar fi în
aceastã perspectivã una cu istoria în
plurivalenþa manifestãrilor sale, istorie în
care momentele filosofice în genere sunt ca
tot atâtea ajungeri ale spiritului la
conºtiinþa de sine. Aceste momente sunt
cele în care spiritul recunoaºte realitatea
ca fundamental umanã ºi în care omul poate
spune pentru el însuºi: nimic din ce e uman
nu mi-e strãin.
Structura raportului dintre
noumen ºi fenomen la Kant ºi transformarea
acestuia la Hegel ar putea fi ilustratã prin
analiza unui mit al Greciei antice, mitul
Meduzei. Acest mit, în esenþã similar cu
Mitul Peºterii al lui Platon are însã niºte
caracteristici cu totul extraordinare. Nu
este probabil singurul caz în care filosofii
inventeazã mituri cu semnificaþie mai
superficialã decât cele existente.
Mitul spune cã Meduza era un
mostru teribil care odinioarã fusese o
femeie frumoasã. Fusese însã pedepsitã de
Atena cu care îndrãznise sã se mãsoare în
frumuseþe. Atena o transformã într-un
monstru teribil cu ºerpi în loc de pãr ºi
oricine o privea era transformat în piatrã. În
caverna în care trãia, spune mitul, era plin
de oameni transformaþi în piatrã. Perseus,
ajutat de Atena ºi Hermes a fost cel care a
reuºit sã omoare monstrul. Una din
variantele mitului spune cã Perseus a reuºit
sã omoare monstrul apropiindu-se de el
când acesta dormea ºi privindu-l nu direct,
ci ghidat de imaginea reflectatã într-un
scut, oferind apoi capul Meduzei zeiþei
Atena. Capul meduzei apare de altfel pe
unele reprezentãri ale scutului Atenei. O
altã variantã spune cã Perseu a înaintat
înspre Meduza cu ochii închiºi ºi þinând
scutul ca o oglindã în faþa monstrului,
acesta s-a transformat pe sine în piatrã
vãzându-ºi reflexia din scut.
Putem remarca într-o privire
rapidã asupra elementelor mitului
menþionarea zeiþei înþelepciunii,
Atena. Interpretarea pe care o propun
presupune o rãsturnare “axiologicã”
susþinutã de unele elemente prezente
în construcþia mitului. Astfel se spune
cã în caverna meduzei era plin de
oameni pietrificaþi ceea ce trimite la
faptul cã aceºtia au avut un motiv
întemeiat pentru a se aventura acolo. Mitul
peºterii al lui Platon spune chiar cã toþi
oamenii trãiesc într-o cavernã. În plus,
monstrul este de fapt chiar creaþia zeiþei

înþelepciunii. Putem astfel identifica
Meduza cu însãºi gândirea. Oamenii
pietrificaþi de meduzã sunt morþi pentru
aceasta. Perseus, apropiindu-se de meduzã
nu vede de fapt un monstru ci se vede pe el
însuºi. Meduza, la rândul ei, privind în scutul
lui Perseus nu vede monstrul pe care se
aºtepta sã-l vadã ci vede cã ea însãºi este
Perseus. De fapt doar scutul este Perseus,
sau mai degrabã vederea lui pentru cã mitul
spune cã el se apropia cu ochii închiºi.
Astfel, Perseus/Meduza nu existã decât ca
reflexie în scut.
Momentele mitului astfel
decriptat sunt dupã cum urmeazã: Perseus
care se aºteptã sã vadã o meduzã ºi vede
doar o imagine specularã a lui însuºi, ºi
Meduza care se se aºteaptã sã îºi vadã
monstruozitatea reflectatã vede cã din
oglindã o priveºte Perseus ºi realizeazã cã
singura realitate e Persus cel din oglindã, ea
însãºi nefiind decât reflexia lui specularã.
Raportând aceastã prezentare a
mitului meduzei la relaþia dintre sinele
noumenal kantian, eul de apercepþie
transcendentalã ºi eul empiric rezultã
urmãtoarele: Perseus e eul empiric, orb;
scutul/oglinda este eul de apercepþie
transcendentalã în care sinele noumenal
(Meduza) se reflectã ca sine empiric
(Perseus). În perspectivã hegelianã, lucrul
care gândeºte nu mai este ipostaziat într-o
realitate noumenalã astfel cã din
perspectiva mitului am avea un Perseus care
priveºte în oglindã ºi vede cã din oglindã îl
priveºte Meduza. Momentul dialectic
continuã cu Meduza care îºi dã seama cã
Perseu e de fapt cel din oglindã, pentru ca
apoi sã realizeze cã Perseu în fond nu are
realitate ºi cã e doar ea, Meduza care se
priveºte în oglindã. Momentul final al
dialecticii e cel în care dispare ºi Meduza ºi
rãmâne doar scutul/oglinda/textul care
asteaptã prãfuit momentul în care gândirea
se va mai reflecta în el. Mitologia greacã mai
spune ºi cã scutul cu capul Gorgonei (pe
numele mic Meduza) aparþine de fapt lui
Zeus, altfel spus Spiritului Absolut.

Meduza - Giorgione
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HESTUGMA
(continuare din pagina ESEU /8)
.... de a organiza prima Expoziþie Hestugma
în Cartierul Latin, creînd un adevãrat
tsunami de laude ºi de fani gata sã meargã
oriunde (imaginaþi-vã un tsunami care merge
oriunde !...) pentru a obþine o informaþie
despre noul idol.
Habar n-am ce e Hestugma. Pur ºi
simplu am visat o combinaþie de litere ºi
m-am gîndit sã-i dau un conþinut. Am botezat
cîteva personaje (ba chiar ºi un oraº) de la
jocurile pe calculator cu numele Hestugma.
Pentru sugestii, tel. 07________ (Sebastian,
zilnic dupã 14h).
Pentru amicul meu Honoriu
Elveþian Roºia, Hestugma este, aºa cum el
însuºi mãrturiseºte, un criptonim. Eu nu ºtiu
cît aº fi de acord s-o numim astfel. Dar istoria
e simplã. Cu trei ani în urmã, se îndrãgostise.
Nu, pe fatã n-o chema Hestugma, ci
Diocleþia. ªi, de fapt, nici nu era fatã, ci era
soþia unui al treilea prieten. Honoriu
Elveþian a refuzat cu obstinaþie orice
destãinuire faþã de ea. Pînã cînd a primit un
telefon care-l chema. Deºi avea treabã la un
Tîrg de Carte, s-a dus. Au fãcut împreunã
cîteva cumpãrãturi, dupã care s-a pomenit
invitat în biroul Diocleþiei - ori, mai precis,
nu chiar într-al ei, ci într-al unei colege
de-ale ei, birou pe care, dintr-un motiv sau
altul (ºi Honoriu Elveþian tindea sã creadã cã
mai degrabã din altul, însã nu aici rezidã
esenþa chestiunii) îl împrumutase pentru
acea dupã-amiazã. Tremurînd în cercul unui
zîmbet abia dacã fals, cucoana l-a informat
cã se îndrãgostise la rîndul sãu de un
colaborator mai tînãr. Dupã care s-a
despuiat. Honoriu Elveþian pricepuse pe datã
cã ea nu minþea ºi cã luase hotãrîrea sã joace
totul pe totul. Erau numeroase avantaje. Mai
întîi, cã el nu-i era coleg - ºi deci evita
privirile supãrãtoare în timpul serviciului;
apoi cã deja unii consideraserã nu absolut
inocentã relaþia lor (ceea ce soþul ei ºtia ºi navea de gînd sã ia drept adevãrat); în fine cã Diocleþia (nici pe departe proastã cum
voia sã parã, însã mult mai proastã decît
reiese citind aceste rînduri) simþise de multã
vreme afecþiunea peste limitele cutare ºi
cutare a lui Honoriu Elveþian, pe care îl ºi
îndrãgea fiindcã îl preþuia - ori asta gãsea
potrivit sã afirme. Ca o parantezã, numai cu
vreo 45 de minute mai devreme, în glumã
(adicã în deplinãtatea conºtiinþei cã
subiectul era de maximã gravitate),
admiseserã amîndoi cã, în pofida unei
evidente atracþii reciproce, ar fi pãcat sã. Mã
rog, pe scurt, în momentul acela îndelung
visat, aproximat, temut ºi chemat, Honoriu
Elveþian Roºia a spus nu. Dupã care au mai
vorbit un sfert de orã despre nimic, el a
plecat, iar ea, la puþin timp, a devenit
amanta colaboratorului cel nevîrstnic. Întors
la Tîrgul de Carte, nervos din cale-afarã,
amicul meu a gãsit niºte cunoscuþi ºi a bãut
bere pe o terasã unde
se pregãtea un concert
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de muzicã rock. N-au stat mult acolo, au
schimbat localul pe unul mai ieftin ºi s-au
îmbãtat îngrozitor. La concertul de rock pe
care îl pierduserã, s-a filmat un videoclip azi
încã difuzat pe canalele specializate.
Honoriu Elveþian îl priveºte cu masochistã
plãcere ºi se amuzã feroce amintindu-ºi
unele figuri observate pe terasã dupã
întrevederea cu Diocleþia ºi înaintea beþiei.
De fiecare datã, recunoaºte cu uºurinþã
(parcã tot mai mare) atmosfera ºi
recompune în cele mai mici detalii ziua care,
pentru el, se va numi definitiv Hestugma.
Nu toate secretele pot fi
dezvãluite. Phylikrius a încercat ºi a murit
sinistru. Vorbise de Hestugma.
Vreme de secole, aceste meleaguri
existaserã numai datoritã comerþului cu ouã
de hestugmã. Astãzi, raritatea lor atrage
milioane de turiºti care le fotografiazã
- primãvarã de primãvarã.
Hestugma este un ºir de obiecte
neprecizate. Serviciul de Intercepþii cautã
încã formula (probabilã) (a) conþinutului
efectiv al acestora, pentru a stabili prin ce
clase, genuri ºi specii va fi ºerpuind.
Momentan, au fost recenzate 16 milioane de
combinaþii reale - indiferent de locul unde
s-au produs (interior/exterior, mediu
rural/urban, formã de relief, condiþii
climatice, nivel financiar etc.).
Ieri, Observatorul Astronomic de la
Spørzåt a dat publicitãþii primele informaþii
despre descoperirea secolului - ºi anume
planeta Hestugma, cu un diametru de cca.
1435300 km, situatã între Jupiter ºi Venus.
Nou identificatul corp ceresc este nelocuit,
însã beneficiazã de o modernã reþea de
iluminare publicã, precum ºi de un amplu
spaþiu publicitar - numeroase companii
terestre anunþîndu-ºi deja interesul pentru
închirierea unui continent care, în
eventualitatea obþinerii contractului, va fi
pictat în culorile brandului respectiv.
Dinþii tãi vor fi mai tãioºi, iar munca
ta mai plãcutã - numai cu HESTUGMA! Nici o
brînzã nu le va rezista! Familia ta va fi mai
fericitã, casa mai spaþioasã, amanta mai
tînãrã, luna mai rotundã, þigara mai lights ºi
mai tare, baby, aºa cã foloseºte întotdeauna
HESTUGMA! Ne poþi contacta oricînd,
oriunde! Ai încredere în HESTUGMA ºi noi îþi
vom arãta ceea ce vrei sã vezi! (Un produs al
HestugmaSRL, distribuit de Hestradeugma®.
Relaþii la www.hestugmations.gom).
Familia, foarte numeroasã ºi foarte
veche, se
împrãºtiase în toatã lumea.
Gãseai, în Rusia, cîþiva cu numele
Hestugmînski, în Ucraina Hestugmenko, în
România Hestugmescu ºi Hestugmeanu (prin
Moldova existã ºi doi Ahestugmii), în Bulgaria
Hestugmov, în Grecia Hestugmakis, în Turcia
Hüstügm, în Germania Hesstugm, în Austria
Hästugmann, în Israel Hestugmovici, în Italia
Estugma, în Franþa Hestugmont, în Belgia
Delahestugme, în Spania Hestugmez, în
Anglia Hastugmings, în Scoþia McHestugm, în
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Vanderhestugm, în Suedia Hestugmson, în
Finlanda Hestugmannen, în Serbia
Hestugmici, în Polonia Hestugmasky, în Cehia
Hestugmaka, în Qatar Bin Hastgm, în
Mongolia Hestugmai, în India
Hestugmuthranagatha, în Brazilia
Hestugminho, în Japonia Hestugmashi, în
Bosnia Hestugmica, în Congo Hestutugma, în
Georgia Hestugmadze, în Elveþia (partea
francezã) Hestugmeau…
De prin luna mai, terasa Cafenelei
Hestugma se umplea de beþiile melancolice
(ori nu chiar melancolice, ori chiar deloc
melancolice, atunci cînd numai cimentul
curs în pulpe o datã cu cisternele de cognac
împiedica înjurãturile sã devinã bãtaie în
toatã regula), de firele de vorbã cu noduri
abstracte ºi de vãicãrelile metafizicofinanciare ale poeþilor de 16 exemplare pe
tiraj, ale ziariºtilor cu buzunarele coagulate
în veste ce zornãiau de fermoare, ale
pictorilor care, în drum spre umilirea
postmodernã a lui Da Vinci, poposeau cîte 40
de ani la vãcsuit felicitãri de Crãciun, ale
actorilor ce veneau cu tava direct de pe
scenã ca s-o-ncarce, ale filosofilor nevorbiþi
la catedrã ºi dormiþi la Institut ori nescriºi la
Institut ºi dormiþi la catedrã, ale oamenilor
de afaceri care vindeau la bucatã
materialele ce folosiserã odinioarã la
construirea sediului firmei - ºi alþi membri ai
“pãturilor” intelectuale…
Legãtura dintre un student la 3
facultãþi (Educaþie, Fizicã ºi Sport…), un
golan relativ, un ºmecher cu ifose de poet, un
gãinar bãgat la rece pentru mãnãrii în
apropierea ºcolii ºi prin cluburile de noapte,
un funcþionar de aeroport ºi un papagal de la
nu ºtiu ce fundaþie culturalã de pe tãrîmuri
alternative - legãtura dintre toþi ãºtia era cã
fiecare se culcase, la un moment dat, cu
Hestugma.
Se pare cã pînã ºi Mycenienii,
Sumerienii ºi Neanderthalienii au întreþinut
relaþii comerciale cu misterioºii creatori ai
culturii Hestugma. Ipoteza cea mai
vehiculatã cu privire la dispariþia acestora
din urmã este a unui rãzboi în care au fost
înfrînþi ºi apoi feroce pedepsiþi, poate în
primul genocid cunoscut de istorie.
Altminteri (de pildã în ipoteza unei
catastrofe naturale de proporþii
inimaginabile) nu s-ar explica distrugerea,
chiar ºi în cetãþile ce niciodatã nu fuseserã
sub dominaþie hestugmitã, a tuturor
obiectelor amintind într-un fel sau în altul de
fosta glorie a respectivei seminþii.
Meºterii locali au izbutit sã-ºi
rãspîndeascã în întreaga lume faima
datoratã minunatelor obiecte din lemn de
hestugma. Figurine, lire, fotolii, ghivece,
termometre, bile, cutiuþe ºi parchet.
Am înþeles cã Hestugma este opusã
Phteriei. În alambicatul lor univers de discurs
mai pot fi întîlnite Xanthria, Elveria, Hythis,
Ephteria ºi Chtaris.

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
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Pelerinaje filosofice

Dacã aþi avea 500 de Euro, ce aþi face cu
ei ? Aceastã compilaþie de informaþii disponibile
pe Internet vã îndeamnã sã vã luaþi o pauzã de 10
zile ºi sã plecaþi în Europa în pelerinaj. Dar un
pelerinaj filosofic. Veþi câºtiga un timp destinat
doar meditaþiei, admiraþiei personalitãþilor
trecutului sau oricãror alte sentimente trezite de
conºtiinþa experimentãrii unei forme de moarte.
Recomandarea bãneascã este sã vã
cumpãraþi un tichet de cãlãtorie Interrail de
aprox. 250 Euro, cu care puteþi cãlãtori în toatã
Europa timp de 2 sãptãmâni/o lunã ºi vizele
necesare (Marea Britanie ºi Rusia). Restul de bani
îl puteþi folosi pentru mãrunþiºurile tradiþiilor
funerare: flori pentru a le depune la mormântul
lui Kant, monede pentru a le lãsa pe mormântul
lui Wittgenstein ºi, dacã vã intereseazã ºi arta, ruj
pentru pentru a sãruta mormântul lui Oscar
Wilde.
Începem astfel de la locul unde, cu
litere de 1m, se poate citi fraza devenitã în viaþa
comunã uºor ironicã „Marilor oameni, patria
recunoscãtoare”
PARIS - Pantheonul

Destinat de Revoluþia Francezã a fi
“locul de onoare al naþiunii franceze”,
Pantheonul adãposteºte în cripta sa mormintele
filosofilor Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), Marchizul de Condorcet
(1743-1794). Dintre nefilosofi, cei mai cunoscuþi
sunt Victor Hugo, Emile Zola ºi, din 1992,
Alexandre Dumas.
PARIS - Cimitiere du Montparnasse
Dacã ieºiþi din Cartierul Latin ºi vã
îndreptaþi în continuare spre sudul Parisului, veþi
ajunge la Cimitirul Montparnasse, cimitirul elitei
artistice franceze. Dintre filosofi: Simone de
Beauvoir (1908-1986), Jean -Paul Sartre (1905980), Raymond Aron (1905-1983), Jules Henri
Poincare (1854-1912). Alþi idoli culturali
omagiaþi sunt Charles Baudelaire, Julio Cortázar
ºi artiºtii de origine românã Eugene Ionesco,
Tristan Tzara, Constantin Brâncuºi

fanii estetismului).

înmormântare nefiind prezente mai mult de 12
persoane, dintre care Friedrich Engels a
LONDRA - Westminster Abbey
proclamat “Numele sãu va rezista veacurilor la
Ce este Pantheonul pentru francezi, este fel ca ºi opera sa !”.
Westminster Abbey pentru britanici. Dacã în
t r a d i þ i a F r a n þ e i r e v o l u þ i o n a r e , m u l t e FLORENÞA -Santa Croce
personalitãþi onorate provin din culturã ºi arte, în
În mânãstirea Santa Croce din centrul
Anglia monarhicã, tradiþia face ca ele sã provinã Florenþei, o bijuterie renascentistã ce ar merita o
din zona ºtiinþei. Singurul 'filosof' pe care îl veþi viziune mai veselã, se aflã mormintele celor mai
gãsi în catedralã este Isaac Newton (1643-1727) buni fii ai cetãþii de pe Arno. Aici îi puteþi gãsi pe
alãturi de personalitãþi precum Charles Darwin, J. Niccolo Machiavelli (1469-1527), Giovanni
C. Maxwell, Ernest Rutherford, dar ºi un “colþ al Gentile (1875-1944) ºi, dintre artiºti, Dante,
poeþilor”
Gioacchino Rossini, Michelangelo Buonarroti,
Lorenzo Ghiberti (autorul Porþilor Paradisului).
CAMBRIDGE
Ca extindere a pelerinajului, corpul lui Dante,
Câþiva dintre fondatorii tradiþiei analitice sunt alungat din patria natalã este îngropat la
îmormântaþi relativ apropiat ºi comemoraþi în Ravenna.
capela Universitãþii Trinity College.
Ascension Parish Burial Ground este un mic
BERLIN - Dorotheencimitir situat în exteriorul oraºului. George
städter Friedhof
Edward Moore (1873-1958) este înmormântat
Cimitirul
aici, epitaful în limba latinã spunând „În
central din Berlin,
a d ã p o s t e º t e
tinereþea sa a studiat în profunzime clasicii, apoi
s-a dedicat filosofiei astfel încât practic el, prin
mormintele lui Johann
intelectul sãu ascuþit, a reînnoit aceastã
Gottlieb Fichte (1762disciplinã. Era renumit pentru modestia,
1814) ºi Georg
blândeþea ºi inteligenþa sa.”
Wilhelm Friedrich
Tot în latinã este epitaful sumarizator
Hegel (1770-1831). În
pentru ‘Ludovicus’ Wittgenstein (1889-1951):
apropierea morþii sale,
„A explorat pentru mulþi un nou mod de a gândi
Hegel ar fi cerut
filosofic. A inventat ºi a gãsit exemple care
special sã fie
arãtau cã raþiunea ar trebui eliberatã din
înmormântat lângã
capcanele limbajului ºi astfel sã poatã fi
prietenul sãu de
înþeleasã mai clar adevãrata naturã a lumii. S-a
gimnaziu (Fichte). Tot
dedicat gãsirii adevãrului cu o forþã
aici pot fi gãsiþi ºi
extraordinarã.” La capul mormântului lui
Bertolt Brecht ,
Wittgenstein este aºezatã o scãriþã (aluzie la
Heinrich Mann ºi Karl
propoziþia 6.54 din Tractatus) ºi a devenit o
Friedrich Schinkel,
a r h i t e c t u l
reconstrucþiei Berlinului în sec XIX ºi responsabil
parþial de Unter den Linden. celebru bulevard de
promenadã a artiºilor ºi filosofilor.

stranie tradiþie a lãsa mici obiecte pe mormânt:
chei, monede, ºa
Nu departe, sunt îmormântaþi Francis
Bacon (1561-1626) (memorial cu statuie pentru
cel care “ a dezvãluit toate secretele lumii
naturale ºi ale lumii umane, a împlinit decretul
naturii care spune cã tot ce a fost compus trebuie
descompus”) ºi Alfred North Whitehead (18611947) cu epitaful: “se poate spune cã el a trãit
PARIS - Cimitiere du Pere trei vieþi în douã þãri, prima dedicatã
Lachaise
matematicii, a doua fizicii ºi a treia metafizicii.”
Probabil cel mai Dacã nu ar fi dorit ca cenuºa sã-i fie împrãºtiatã în
vizitat cimitir din lume este vânt, tot aici ar fi fost înmormântat ºi Bertrand
Pere Lachaise, cimitirul Russell.
nonconformismului.
Îngropaþi post-mortem în
LONDRA -Highgate
acelaºi loc, Pierre Abélard
Cemetery
(1079-1142) ºi Héloise
Cimitir popular din
(1101-1162) îºi exprimã
Londra, gãzduieºte
dragostea eternã. Pierre
mormintele lui Michael
Bourdieu (1930-2002), I.
Faraday ºi
Herbert
Auguste M. F. X. Comte
Spencer (1820-1903).
(1798-1857), JeanMonument recunoscut
François Lyotard (1924-1998) ºi Maurice
ca având valoare
Merleau-Ponty (1908-1961) completeazã
publicã este mausoleul
filosofia. Alte omagii puteþi aduce lui Honoré de
ridicat pentru Karl
Balzac, Frédéric Chopin, George Enescu, Moliere,
Marx (1818-1883),
La Fontaine, Marcel Proust. Douã
singurul epitaf fiind
morminte beneficiazã de pazã
“Proletari din toate
specialã: Jim Morrison (pentru a
þãrile, uniþi-vã!”.
nu se mai lãsa jointuri pe Mausoleul a fost ridicat la 71 de ani de la moartea
mormânt) ºi Oscar Wilde (pentru a filosofului de Partidul Comunist Britanic, la prima
nu mai fi sãrutat monumentul de

KALININGRAD
-Catedrala
Aflat astãzi pe
teritoriul Rusiei,
langã Marea Balticã
Kaliningradul (fost
Konigsberg)
adãposteºte
mormântul lui
Immanuel Kant
(1724-1804),
c o n þ i n â n d
inscripþia „Douã
lucruri umplu
sufletul de o
admiraþie ºi o
veneraþie mereu
crescândã ºi nouã,
în mãsura în care
reflecþia ºi le
întipãreºte ºi se ataºeazã de ele: cerul înstelat
deasupra mea ºi legea moralã din mine". Demolat
în al Doilea Rãzboi Mondial, monumentul a fost
reconstruit cu citatul în germanã ºi rusã. Cimitirul
este situat în apropierea Universitãþii Ruse de Stat
care continuã tradiþia de 450 de ani a Universitãþii
din Konigsberg. Ea s-a redenumit în 2005, în
prezenþa lui Vladimir Putin ºi Gerhard Schröder
„Universitatea Rusã de Stat Kant”. Atât de
stabilã este astãzi reputaþia lui Kant în
Kaliningrad încât proaspeþii cãsãtoriþi vin la
capelã ºi depun flori, obicei practicat înainte de
1991 pentru statuia lui Lenin.
Deºi poate credeþi cã acest articol depãºeºte
limitele intelectului omenesc, fiþi totuºi pregãtit
pentru rãspunsul la urmãtoarea întrebare: “Unde
se mai poate plimba un filosof în afarã de cimitire
ºi cripte ?” Rãspunsul, într-un numãr viitor.
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EDIÞIE SPECIALÃ

Apãrutã ca experiment (”sã vedem dacã merge”),
revista a reuºit sã ajungã, plinã de succes, la
numãrul 10. Revista LUNI va lãsa locul Revistei cu
Filosofie, mai profesioniste ºi cu o mai largã
acoperire. Iatã ce lãsãm în urmã:
-O încercare de mãsurare a popularitãþii
-Statistici strict cantitative dupã 10 numere
-Înregistrãri compromiþãtoare ale ºedinþelor
-Diverse impresii ºi opinii (filosofice)

Articole publicate în LUNI: nr.5, 8, 10

de Doina Proorocu
doina_proorocu@yahoo.com

Tip Top Minitop
Cum gestul necugetat de a-mi
încredinþa realizarea acestui material (din
doar 18 chestionare) trebuie taxat, voi
începe, bineînþeles, prin a vã împãrtãºi
câteva cugetãri personale. Dacã ar fi sã
gãsim un nume de partid politic cât mai
potrivit, care sã împace atât nevoia
alegãtorilor de rând de a se regãsi în
doctrinã, dar ºi posibilitatea membrilor de
partid de a se gãsi în gaºcã, acesta ar fi
„Partidul Nostru”. „Unde te duci sã te
înscrii?” „În partidul nostru”; „Unde i-ai
cunoscut pe aceºti traficanþi cu care faci
afaceri ilegale?” „În partidul nostru” etc.
Iatã de ce consider cã a sosit momentul ca
aceastã stimabilã publicaþie neafiliatã
politic (încã) sã îºi schimbe statutul din
„revista deschisã a studenþilor bla bla” în
„revista noastrã” venind pe aceastã cale
în întâmpinarea eventualilor „sponsori”.
În speranþa acestei perspective vom
demonstra în cele ce urmeazã cã ne
pricepem ºi la cifre, nu numai la litere. La
laude, nu numai la critice.
Plus cã avem ºi scandal: lista
scurtã a autorilor care au primit cele mai
mari ºpãgi în linkuri activate în numãrul 8.
Bonus special pentru eventualele
personalitãþi politice derutate spre sit-ul
nostru de Roxana Jîpeg: statisticile sit-ului
http://revista.filos.ro tot pe Luni Nr. 8.
Am mai pregãtit ºi alegeri falsificate (au
fost votate numai articolele scrise, nu ºi
cele geniale, dar nescrise), totul în cele ce
urmeazã, sintetizat cât mai bine, ca sã nu
iasã la stenograme:
Statisticile site-ului revistei pt numãrul 8
(primele 5 zile de la apariþie). Cele mai
citite articole:
-Roxana vã prezintã vremea (274),
-Sesiunea integrãrii europene - De ce o sã
recidivãm în 2007 (152)
-Fotografii într-o zi de Miercuri (122)
-Bestiarium philosophico-politicum (99)
Însã, ceea ce aºteptaþi cu toþii..

Concursul cu premianþi (nr.1-7)
Categoria “Interviu”:
„Recomand studenþilor sã facã mai bine istorie”
cu Ecaterina Matei de A. Latkulik
ex aequo
„Spaþiul public ºi filosofia” cu Sebastian Grama
de L. Marin ºi M. Cãlborean
Categoria “Viaþã studenþeascã”
Premiul I „Eu cu cine votez ?” de Rãzvan Ilie
Premiul II ex aequo: Emi Socaciu ºi Marian
Cãlborean
Categoria “Articol critic”:
Premiul I: „Note asupra sensului creaþiei la
Anselm din Canterburry ºi Henri Begson” de
Sebastian Grama
Premiul II ex aequo: Lavinia Marin, Doina
Proorocu, Rãzvan Ilie, Marian Cãlborean
Categoria “Studiu”
Premiul I: „O problemã de limbaj” de Sebastian
Grama
Premiul II: Marian Cãlborean
Categoria “Eseu”:
Premiul I „De ce doar femeile ar trebui sã facã
filosofie analiticã ?” de Lavinia Marin
Premiul II: Laurenþiu Gheorghe
Categoria “Cronicã sau recenzie”:
Premiul I: „Tommaso d'a Cine?” de Alina Panaitov
Premiul II: Florin Toader
Categoria “Creaþie literarã”:
Premiul I: „Un dinte împotriva filosofiei” de
Liviu Lucaci
Premiul II ex aequo: Alexandru Macovei, Camil
Cardaº, Paul Mihalache
Categoria “Rubrica preferatã”:
Premiul I: „Scurt pe 3,1415”
Premiul II: Mãdãlina Potînc
Prin puterea logicii rezultã:
Marele premiu: Sebastian Grama
Premiul special de popularitate: Ecaterina
Matei ºi reporterul Alina Latkulik, pentru
interviul scurt ºi eficient, din decembrie 2005.
Premiul special al criticii: Liviu Lucaci, care a
câºtigat fãrã sã ºtie cã publicã în Luni.

10 x LUNI
Numere: 10

; Articole: 186

Numãr de cuvinte: ~200.000
Numãr total de pagini: 134
Nr. mediu de pagini: 13,4
Nr minim de pagini: 10 (Nr.1)
Nr. maxim de pagini: 20 (Nr.10)
Autori: 46
Din care, din afara facultãþii: 10
Câte articole a scris în medie un autor:
4,04
Lungimea medie a unui articol: 0,72
pagini (~2 coloane de paginã)
Cel mai fragmentat numãr: (Nr. 2, articol
mediu de 0,57 pagini)
Cele mai studios numãr: (Nr.6, articol
mediu de 0,97 pagini)
Interviuri:
Nr.1: cu Prof. Marin Bãlan, “Primul
contact cu filosofia”, Prof. Virgil
Ciomoº:”Filosofia în România”
Nr.2: cu Ecaterina Matei: „Recomand
studenþilor sã facã mai bine..istorie”
Nr.3:cu Alexander Baumgarten: „Despre
rosturile filosofiei”
Nr.4: cu ªtefan Afloroaei:”Despre
filosofie si filosof”
Nr.5: cu Valentin Mureºan: „Studiul
filosofiei ºi etica”
Nr.6: cu Sebastian Grama: „Spaþiul public
ºi filosofia”
Nr.7: cu Vasile Morar: “Figuri morale în
Facultatea de Filosofie”
Nr.9: cu Ioan Mihãilescu:”Filosofie,
sociologie ºi educaþie”
Nr.10: cu Cristian Iftode si Ioan Lucian
Muntean:”Tinereþea filosofiei”
+
Un fel de interviu: Bestiarium
philosophico-politicum (Nr.8)
Rubrici (mai mult de 2 apariþii):
Scurt pe 3,14, Fotografii într-o zi de
Miercuri, Conceptul de la pagina .., Ce se
mai întâmplã în filosofie, Cronica
albumelor, Cronica de film, Rocsana vã
prezintã vremea, Cartea dupã noptierã.
Consum plãcut de resurse:
~24 ore de muncã /1 interviu,
1 orã/paginã de tehnoredactare
~200 RON primiþi în urnã, alþi ~400 din
redacþie

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro
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Moartea revistei LUNI
îngrijit de Marian Cãlborean

Notã:
La început s-a propus sã facem o
compilaþie cu citate filosofice despre
moarte ºi reapariþie. Apoi s-a propus sã
reordonãm remarcile apãrute în revistã
despre ea însãºi. Rezultatul combinãrii
propunerilor, o antologie 100% de citate
(nimic adãugat), se prezintã cititorului
drept ceea ce este, o joacã de idei ºi
cuvinte. Vã puteþi juca ºi voi, la Revista cu
filosofie
Moartea citeºte ziarul. LUNI.
Nr.1. Vã rugãm, nu trimiteþi referate,
texte scrise de altcineva sau literaturã
slabã. Pe studenþi îi intereseazã ce se mai
întâmplã, opinii inteligente, interviuri,
recenzii etc. Am decis sã scriu ºi eu un
articol în revista Luni, deºi titlul revistei
îmi dã aceiaºi fiori pe care îi aveam ca
student când vedeam în orar cursuri puse
luni dimineaþa. Viaþa noastrã e alcãtuitã
din morþile celorlalþi. Între cititorii revistei
“Luni” ºi cei ai oricãrui best-seller care
infesteazã piaþa cãrþii în momentul de faþã
nu cred cã e o foarte mare diferenþã. Unii
detestã, unii citesc, alþii adorã… Oamenii
mari se tem de moarte aºa cum copiii se
tem de întuneric. ªi tot aºa cum spaima
copiilor se mãreºte spunându-le poveºti,
tot aºa creºte frica în adulþi.
Speranþa este o plãcere atât de
intensã pentru cã viitorul, de care
dispunem dupã bunul nostru plac, ne apare
sub o multitudine de forme egal posibile ºi
îmbucurãtoare. Unul dintre obiectivele
revistei la care ader din toatã inima este
acela de a facilita comunicarea în
interiorul facultãþii ºi de a contribui la
întãrirea spiritului comunitar. Toate
nenorocirile oamenilor vin din faptul cã ei
nu sunt în stare sã stea liniºtiþi, singuri
într-o camerã. Luni pe la amiazã revista
apare veselã ºi surprinzãtoare pentru toatã
lumea, inclusiv pentru membrii redacþiei.
Pentru viaþa prezentului nu existã moarte.
Moartea nu e un eveniment în viaþa mea.
Nu este un fapt în lume. Moartea banalã
rezultã dintr-un complex de factori
posibili: oboseala, examenele, stressul,
îngâmfarea, lipsa de fonduri, cenzura
profesorilor, secþionarea publicului,
pierderea interesului, tendinþa omului
lãsat sã scrie liber sã scrie mult ºi diluat, un
eveniment declanºator. Dacã nu îþi schimbi
direcþia s-ar putea sã ajungi încotro te
îndreptai. Nu am încetat sã explorãm ºi
capãtul explorãrii a fost când am sosit de
unde plecasem ºi abia atunci am cunoscut
acel loc pentru prima oarã. E imoral ºi
contra-educativ sã scrii pentru oameni
care nu-ºi citesc bibliografia de Filosofie. O
carte este un cimitir în care s-au ºters
numele de pe morminte.
Interogarea noastrã privitoare la
Nimic este menitã sã ne înfãþiºeze
metafizica însãºi. Moartea e o pedeapsã
pentru unii, un dar pentru alþii ºi o favoare
pentru cei mai mulþi. Mi se
pare cã revista asta
seamãnã din ce în ce mai
mult cu un zid mâzgãlit.

Conceptul deschis de la
pagina 1 (ºi 14):
îngrijit de Lavinia Marin
(continuare din pagina 1)

Oamenii se cunosc de pe la cursuri ºi
seminarii ºi nu sunt obiºnuiþi sã le rãspundã
colegilor sau profesorilor dacã nu îi vãd la
faþã. E un act incredibil de violenþã sã
începi ceva. ªi sã ajungi la sfârºit e sã
ajungi la început. Autoritatea redacþiei nu
este impusã decât cel mult asupra revistei
ca produs final. Sfârºitul este locul de la
care începem. Sã mori mândru atunci când
nu mai e posibil sã trãieºti mândru. Moarte
prin propria voinþã, la timpul potrivit, cu
capul limpede ºi bucurie, în mijlocul
copiilor ºi al prietenilor: pentru ca cel care
pleacã sã îºi mai poatã lua rãmas-bun cât
timp mai e de faþã.
Concepþia interesatã care vã face
sã transformaþi relaþiile voastre în legi
eterne ale naturii ºi ale raþiunii e comunã
tuturor claselor dominante dispãrute. Se
câºtigã deja foarte mult când o mulþime de
cercetãri pot fi reduse la formula unei
singure probleme. Adevãrata problemã a
raþiunii pure e cuprinsã în întrebarea
«Cum sunt posibile judecãþi sintetice a
priori ?». E pentru prima oarã când un grup
de studenþi s-au înhãmat la aplicarea ideii.
E meritul lor, pentru care îi stimez. Aceasta
trebuie sã fie revista tuturor studenþilor ºi
profesorilor, indiferent cine o realizeazã.
Trebuie sã fim convinºi cã adevãrul are
natura de a strãbate atunci când timpul sãu
a sosit ºi cã el nu apare decât atunci când
acest timp a sosit.
Este un basm pe care l-am citit cu
mulþi, mulþi ani în urmã ºi nu a încetat
niciodatã sã mã urmãreascã. Mã tem însã,
nu vã pot spune ce ºi cum sã scrieþi, revista
n-ar mai fi chiar deschisã dacã aº face-o.
Spune cum un bãieþel s-a urcat odatã pe un
curcubeu. Iar la capãtul curcubeului, exact
în spatele norilor, a gãsit un oraº minunat.
Iar numele oraºului era “Oraºul lucrurilor
pe care oamenii au vrut sã le facã”.
LUNI a fost o revistã gratuitã a
studenþilor în Filosofie, ea apãrea bilunar,
în ziua de luni. Viaþa este un atac îndreptat
împotriva mecanismului repetitiv al
universului. Revista cu filosofie,
Numãrul 1. Fie cã este, fie cã nu este, atât
el însuºi cât ºi celelalte lucruri, atât faþã de
sine cât ºi unele faþã de altele, sunt ºi nu
sunt toate ºi întru totul, apar ºi nu apar. E
adevãrul adevãrat.
Doar cei care au îndrãznit sã
renunþe pot îndrãzni sã reînceapã.

Citate din (în ordinea apariþiei):
M. Dinescu, LUNI nr.1, L. Gheorghe,
Leonardo da Vinci, S. Grama, Fr. Bacon, H.
Bergson, E. Socaciu, B. Pascal, L. Marin, L.
Wittgenstein, LUNI nr. 4, Lao Þi, T. S. Eliot,
M. Cãlborean, M.Proust, M. Heidegger,
Seneca, F. Toader, R. Pop, R. M. Rilke, T. S.
Eliot, R.Apetrei, T.S.Eliot, F. Nietzsche, K.
Marx, I. Kant, V. Mureºan, G.F.W. Hegel, J.
K. Jerome, A. Latkulik, J.K.Jerome, LUNI
Nr.10, A.N. Whitehead, Platon, Meister
Eckhart.

Luni
(continuare din pagina 1)
Unele voci ºoptesc cum cã Luni ar
fi de fapt un nume, iar referinþa s-ar putea
afla coborând în negura timpului pe un
lanþ cauzal pânã la botezul iniþial. Cei
care nu vor sã fie trimiºi la revista dadaistã
interbelicã cu acelaºi nume, aleg însã
teoria responsabilitãþii cauzale. Luni este
numele aflat în grija redactorilor, ca ºi
toatã revista. De altfel, deºi doar autorii
sunt responsabili de textele lor, redactorii
sunt abordaþi constant cu cereri de
explicaþii, astfel cã, deºi erorile sunt niºte
proprietãþi neesenþiale, scuzele pot
constitui o notã conceptualã a „Luni”.
Pentru care, bineînþeles, ne pare rãu.
Achiziþia conceptului de Luni se
face mai ales pe cale auditivã. Numerele-s
puþine ºi se epuizeazã repede. Rãmâne
doar zvonul: „ai auzit ce au scris în Luni?”
urmat firesc de: „ºi nu te-ai supãrat?”.
Naturalizând demersul, doar teoria
haosului este destul de complexã
matematic pentru a da seama de
convergenþele misterioase prin care
bãtãile de aripi ale unui fluture în China
determinã apariþia articolelor pe paginile
revistei exact în ultima clipã.
Pragmatica chestiunii ia în
considerare încheierea apariþiei Luni.
Acest nume va fi transmis generaþiilor
viitoare care îl vor încãrca cu semnificaþii
proprii citind arhiva de la Bibliotecã. Dar
ce ne facem atunci cu acel „cu” din
viitoarea „Revistã cu filosofie”?

Mesaj de la un
cititor anonim:
(sperãm cã nu tot dl. Mardare)

Scriu orice, de exemplu despre cum
transformã revista voastrã Facultatea de
Filosofie din Bucureºti. Fãrã ea încercam orb
sã ne conectãm creierele la masa pâcloasã a
energiilor neuronale profesorale. Cãutam
într-un prea-devreme programatic (v.
Ricoeur) unul-cu-ªtiinþa (aiurea, una-cupãmîntul) ºi ne întrebam ca Gigi dacã a fi
conºtient este o stare de conºtienþã. Sau
dacã Platon era sofist. Ne fermeca, deh,
filosofia asta ? wordSwordSwordS... ? Ar
raspunde un pianist al ideilor. ªi ratam
copios dialogul (ca de la neuron la neuron)
cu realitatea personajelor înconjurãtoare,
de altfel extrem de interesante.
Oare ce e într-o publicaþie, pe care
oricum n-o citiþi decît voi/noi, de invitã la
atîta experimentare într-un numãr cât
alþii-n patru
ani? E chiar filozoficã
întrebarea, am impresia, nu credeþi? Ce
aspect al unei publicaþii transformã atît
de... rizomic relaþiile student-profesor,
student-student etc? ªi cum adicã le
transformã ?

EDIT / 15

Neredacþional din ºedinþa de redacþie
-sau de ce am insistat sã înregistrãm ºedinþele I
R.I.: Pentru numãrul urmãtor avem articole?
M.C.: Nu, dar o sã avem.
R.I.: De unde ºtii?
M.C.: De la Providenþã.
R.I.: Ba eu ºtiu: te bazezi pe faptul cã o sã scriu
eu.
M.C.: Da, cã tu ai ºi umplut numerele de pânã
acuma....
R.I.: N-am umplut dar pe asta te bazezi tu. „Mãi,
eu le-am umplut pânã acuma, acuma scrie ºi tu”.
De fiecare datã când mã suni îmi spui „scrie ºi tu
ceva de politicã, de la tine”.
M.C.: Dar ce, crezi cã mie îmi place ce scrii tu?
R.I.: Atunci de ce mai îmi ceri sã scriu?
M.C.: Nu ºtiu. Ca sã mã audã ei...
L.M.: Mda, certuri conjugale. Sã continuãm.
M.C.: Dacã o sã ajungem toþi ãºtia de aici o mare
familie, deci, eu mã împuºc.
M. P.: Ah, ce bine! O gurã în minus de hrãnit....
II
M.C.: Pãi sã dãm premii ? Ce ziceþi ? Dãm premii ?
A.L.: Care premii ? Avem aºa ceva ?
M.C.: Nu. Dar eu aº da o carte frumoasã...
R.I.: Deci e incredibil. E obiceiul tãu sã anunþi cã
dai premii pe care nu le ai.
M.C.: Încã!
III
L.M.: A, ce facem cu Dan? N-a venit la ºedinþã. Îl
ban-ãm?
R.I.: Ban-ãm, ban-ãm.
M. P.: Deci eu zic data viitoare când mai apare,
dacã mai apare, îl punem sã facã 150 de flotãri.
R.I.: ªi sã vinã cu un pachet de Kent ºi un cartuº
de..
M. P.: Exact!
M.C.: Pentru fiecare! Deci aici nu-i o familie, sã
fie clar ! Eu vreau fiecare cu cartuºul lui!
L.M.: Nu, mai bine vine cu un dosar de 10
articole!
M.C.: Dar, ce-i aici? Parcã erai anarhistã. Ne
facem colhoznici ?
IV
- Deci scrii ceva?
- N-am ce.
- Ia-te ºi tu de cineva...
- Deci tu prin a scrie înþelegi sã mã iau de
cineva...
- Nu, nu e nimic wittgensteinian în a face prin a
spune..
- Deci n-am vãzut nimic în ultimele douã
sãptãmâni de care sã merite sã mã iau...
- Ia-te ºi tu de chestia cu sala de calculatoare...
- Pãi n-am fost de faþã.
- Pãi tocmai!
V
R.I.: Pentru ce sunt diplomele astea?
M.C.: Sunt pentru micuþii de la ªcoala Centralã.
Dar tu nu o sã primeºti nici una pentru cã nu o sã
vii.
R.A.: Dar eu pot sã vin?
M.C.: A, nu. Tu nu!
R.A.: Bine, atunci o sã vin oricum.
R.I.: Discutaþi separat, da ? Deci eu nu vreau sã
mai discutãm la ºedinþele de redacþie despre
altceva decât despre texte.
M.C.: Dar tu m-ai întrebat ce e cu ele ºi þi-am
rãspuns...
R.I.: Da, ºi mi-ai zis îndeajuns... ca ºi cum, ce, o
sã mor eu ºi n-am sã primesc diplomã....
M.C.: ªi sã mori fãrã diplomã e într-adevãr...
R.I.: Sunt ºi din astea de hârtie... Mai bine le lãsai
albe pe spate sã-mi fac
ºi eu fiºe la Solcan....

Luni
Nr. 10

VI
- Dar e legal ce faceþi voi,
sã luaþi poze din
Libertatea?
- Nu. Dar cum revista nu
are personalitate
juridicã, ei nu pot sã-l dea
în judecatã decât pe
Cristi ºi pe el nu prea îl
doare...
VII
- Mai bine ne-ai cânta
ceva...
- Ei, nu mai am voce.
Aveam când eram mic.
- Da ?
- Da. Spuneam ºi poezii...
„ Dar steluþa cea de sus,
oare ce-o avea de spus ? /
Socialismul spune ea, e în
lume ca o stea.”
- Eu pe atunci eram pus pe graficã...
VIII
R.I.: Am vãzut articolul tãu cu filmele ºi n-am
înþeles primele rânduri
M.C.: Primele rânduri sunt doar repere....
R.I.: Pentru cunoscãtori... Uite de pildã chestia
asta: Otto e Mezzo
M.C.: Nu ºtii ce e Otto e Mezzo?
R.I.: Nu
M.C.: Atunci degeaba ai fãcut filosofie.
R.I.: Otto e un nume, nu?
M.C.: Da. ªi Mezzo e o tipã.
.........
R.I.: Deci uite, chestia asta: „am inventat o artã
nouã dar complet inutilã”
M.C.: Nu l-am inventat eu, e din fraþii Lumiere.
R.I.: Deci e oligofren!
L.M.: Bine, dar ei sunt morþi- nu le mai poþi aduce
obiecþii...
R.I.: Deci eu propun respingerea acestui text pe
motivul cã citeazã din oameni morþi.
M.C.: Dar cine a spus cã ei au murit?
R.I.: Lavinia!
M.C.: Ei, Lavinia nu se pricepe... cinematografia a
fost inventatã acum 5 ani, în România strãbunã,
lângã Sarmisegetuza.
IX
R.I.: Cum am avut ºi noi doi oligofreni care au dat
examen de admitere ºi erau senatori..
M.C.: Am avut noi senatori?
R.I.: Da ºi unul din ei a luat. ªi venea la examen,
punea diplomatul pe masã, scotea trei mobile din el
ºi te întreba:
„- La ce dãm examen?”
„- La logicã.”
„- Si ºtii ceva?”
„- Stiu.”
„- Imi zici ºi mie?”
X
R.I.: Nu am dus nici un exemplar la bibliotecã
numãrul trecut.
M.C.: De ce?
R.I.: Dintr-un motiv foarte simplu: are pete. Uitã-te
ºi tu la foile astea!
M.C.: Haide, cã erau mici!
R.I.: Nu, erau multe! ªi nu vreau sã las la bibliotecã
numãrul 7 pãtat...
M.C.: Bineînþeles, pentru cã tu eºti o personã
elevatã ºi mergi doar la biblioteci elevate...
R.I.: Nu e vorba de asta! Dar nu vreau sã vinã
oamenii peste 2 ani ºi sã gãseascã numãrul 7 care
aratã naºpa...

M.C.: Dar cine þi-a dat dreptul sã iei decizii ?
I-am dat noi dreptul distribuitorului sã decidã
dacã face ceea ce face ?
R.I.: Pãi eu am acest drept!
M.C.: Atunci te facem responsabilul cu decizia
dacã se distribuie sau nu ºi gãseºte-þi ºi tu un
distribuitor....
R.I.: Eu am mai avut job-uri de astea în care
eram manager în departament ºi aveam toate
funcþiile care erau sub mine, aºa cã sunt
obiºnuit...
XI
M.C.: E un articol despre cum se face finanþarea
la Harvard.....
R.I.: ªi de ce ne intereseazã pe noi aºa ceva?
L.M.: Eu nu l-am citit dar propun respingerea.
M.C.: Eu mã opun propunerii de respingere. Se
oferã cineva sã-l transcrie?
A.L.: Bãi! Deci cine se oferã sã fie negru pe
plantaþie? Ori gãsim unul de anul 1 ori îl transcrii
tu.
M.C.: Dacã ar fi bãtut la calculator l-ai accepta?
R.I.: Nu. Pentru cã nu mã intereseazã. E ideea
aia ca în Caragiale, sã avem ºi noi faliþii noºtri...
M.C.: Bine, dã-mi ºi mie articolul sã-l vãd.
L.M.: Dã-i prima paginã, cã oricum e incomplet...
M.C.: A, atunci ... Gata, îmi retrag opunerea la
respingere. Deci l-am scos.
L.M.: Vezi ? Noi l-am respins fãrã sã-l citim
mãcar...
XII
M.C.: Revista asta o sã moarã în ºtiri scurte ºi în
comentarii cât de miºto e revista ºi cât am
muncit la revistã....
............
M.C.:
Editorial despre revistã? Am avut 4
editoriale despre revistã. Altceva nu se mai
întâmplã interesant?
R.I.: Uite cum se uitã Lavinia la tine, cred cã te
înjurã în gând...
L.M.: Nu, eu....
M.C.: Tu chiar vrei sã fie editorial?
L.M.: Da, eu pentru asta l-am scris. Altfel nu mã
oboseam.
M.C.: Nu vrei sã îl punem în rubricuþa aceea, ºtii,
fãcusem eu o rubricã Pro Domo?
L.M.: Rubrica aia cu o unicã apariþie?
M.C.: Da, pentru cã dupã aia iar n-am avut
editorial ºi a trebuit sã bãgãm..
...........
M.C.: Deci aºa nu se mai poate! Ia lumea revista
ºi vede acolo, pe prima paginã: „despre revistã”.
Eu propun sã-l bãgãm pe ultima paginã....
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Foametea

Marcos mergea pe drumul de þarã þinându-ºi capul
în jos ºi mâinile în buzunarele rupte. Sandalele i se umpluserã
de un praf albicios, asemenea unei pudre învechite. Pãrul îi
era ciufulit ºi ºuviþele tunse cu câteva zile în urmã îi stãteau
þepene. Uitându-te la el îþi puteai da seama cã strãbãtuse
ceva drum, pânã sã ajungã aproape de biserica ce se înãlþa
dreaptã, ca o corabie de rãzboi, în faþa lui. Îºi trecu limba
peste buzele arse ºi înaintã pânã dãdu de prãvãlia bãtrânului
Cecce. Intrã, clopoþelul atârnat de tocul uºii zbierã subþirel,
iar bãtrânul ieºi din încãperea alãturatã þinându-se de ºale.
Îºi ºterse mâinile pe ºorþul colorat ºi, când dãdu cu ochii de
baiat clipi des, iar un zâmbet ºtirb i se lãþi pe faþã.
- Douãzeci de sticle de lapte... ºi zece borcane de murãturi.
Nu?...
Articole publicate în LUNI: nr.5, 8, 10
- Da... Aveþi cumva ºi niste pahare? Tata a fost la crâºmã ºi
de Doina Proorocu
când s-a întors a dãrâmat bufetul, iar biata mama nu mai are
doina_proorocu@yahoo.com
nici în ce pune apa.
(Continuare în pagina ART /18)
- Da, fiule, acuº. Mai am vreo cincisprezece, de anul trecut.
Zgârciþii ãºtia de-aici mai bine-ar bea din palme decât sã-ºi ia
niste pahare ca lumea. Uite, aici. Uite ce minunãþii de
pahare... þi le împachetez.
- Mulþumesc.
Marcos luã o sticlã de lapte ºi bãtu de câteva ori cu
(Cititorii fideli ºtiu cã aici tratãm despre cãrþi
pe care este bine sã nu le citeºti pentru
unghia de la degetul arãtãtor în ea, ascultând atent
simplul motiv cã existã orice altceva de
zgomotul.
fãcut, cum ar fi ºi sã citeºti altceva bun în loc) - Poftim, zise bãtrânul întorcându-se din cealaltã încãpere,
þi-am pus aici tot ce vrei. Ce mai face sorã-ta?
- Bine, mulþumesc.
- I-am pus acolo o vazã de cristal. Saptãmâna asta am primito. O splendoare de vazã. I-o dai tu?
Motto: “Dacã-aº fi bolnav, viaþa n-ar mai fi confuzã”
Zicând acestea bãtrânul clipi repede dintr-un
singur
ochi
ºi Marcos îºi dãdu seama cã încerca sã-i facã cu
În timp ce boala cititului provoacã din ce în ce
ochiul. Întreba de sor-sa de fiecare datã ºi de fiecare datã îi
mai puþine victime, boala scrisului se rãspândeºte cu
trimitea cele mai bune lucruri pe care le primea, zicându-i
iuþealã. În ciuda acestor evidenþe, Centrul de Diagnozã ºi
s-o mai aducã ºi pe ea cand mai vine.
Consiliere din redacþie întâmpinã reale greutãþi în
- Mai adu-o ºi pe ea cand mai vii pe-aici. N-am mai vãzut-o de
identificarea unor exemplare rarisime de grafomani care
când era de-o ºchioapã.
sã se ridice la nivelul aºteptãrilor noastre. E deosebit de
Marcos dãdu din cap ºi-i spuse cã Wilhelmina rãmãsese acasã
greu, într-adevãr, sã excelezi într-un domeniu în care
s-o ajute pe maicã-sa la dereticat.
concurenþa este atât de acerbã. Iatã de ce salutãm cu
- Harnica fãtucã.... ªi frumoasã... Promiþi sã vii cu ea data
toatã stima Editura OBIECTIV Craiova ºi pe domnul Eugen
viitoare?
Delcea (“fondator ºi proprietar”) care au pus capãt
- Promit, zise Marcos, apucând sacii. Sã trãiþi!
cãutãrilor noastre oferindu-ne un material de studiu
- Pe curând, bãiete!
surprinzãtor de bogat. Dar sã începem cu prezentãrile:
Târând sticlele dupa el bãiatul o luã cãtre staþia de
“Editurã înfiinþatã la Craiova, în 1995 (toate aprobãrile
autobuz care îl lãsa în apropierea orãºelului sãu. În drum spre
legale). (…) Domenii abordate: ocultã, spionaj, preistorie
staþie se aºezã sub un copac. Era ora amiezii ºi toþi erau prin
(istoria începe în Carpaþi), ufologie, politicã mondialã,
casele lor, cu draperiile trase. Soþii încercau sã nimereascã
paranormal.” Dintre titluri spicuim: “Rãzboiul
oala de noapte scuipând în somn, copiii se jucau fãcând
parapsihologic împotriva României”, “Spionajul total în acþiune”, “Conspiraþia castele din plãcinte, femeile se rugau plângând ºi fetele visau
Satanei þinta România vol. I, II si III”, “Dacia contra Antichrist”, “Conspiraþia înfierbântate la preotul satului.
psihotronicã”, “Extraterestrul român”, “Democraþia hienelor/spionaj, sânge ºi
Cercetã sacii, pânã când dãdu de vazã; o izbi de
teroare”, “Oculta mondialã” etc.
pãmânt, însã aceasta se ciobi puþin. O izbi încã o datã, cu mai
Oferta editurii OBIECTIV este o manã cereascã atât multã putere, iar vaza se sparse în câteva cioburi mari. Apucã
pentru navetiºtii iubitori de OTV cât ºi pentru mai rafinaþii unul dintre ele cu mâna ºi muºcã din el cu poftã. Apoi începu
degustãtori de literaturã suprarealistã, prozã fantasticã ºi sã mestece; sunetul bucãþilor de cristal plimbându-i-se prin
comedie Science Fiction cãrora le recomandãm, totuºi, sã se gurã semãna cu cel al cuburilor de zahãr în râºniþa mamei
rezume la lectura titlurilor de capitole. Iatã, spre sale. Un firicel de sange i se scurse pânã aproape de mãrul lui
exemplificare, câteva repere ale lucrãrii “Extratereºtrii în Adam. ªi-l ºterse cu mâneca, înfulecã ºi cealaltã jumãtate de
România” (Cãtãlin Turcu): “Cometa neagrã a lui Iancu de ciob, înghiþi, puse cioburile în sac ºi o luã din loc. Autobuzul
Hunedoara”, “Fecioara Maria ºi Fiul, deasupra României”, veni peste jumãtate de ceas. Se urcã în el ºi se aºezã pe un
“Mihai Viteazul, asasinat- cerul, supãrat”, “Soare.. verde, cu scaun cãptuºit cu piele maronie sfâºiatã ºi zburlitã, prin care
douã cruci ºi inundaþii”, “Norul de la Sibiu o locomotivã ieºeau ca niºte limbi uriaºe ºi aspre bucãþi de burete murdar.
conicã !”, “Extraterestrul… cu capul pãtrat”, “Cometã sau
Ajuns în apropiere de satul sãu coborî din autobuz,
meteorit? OZN!”, “Designerii OZN sunt… bucãtari fumãtori?”, apucã sacii de gurile legate cu sfoarã ºi îi târî pe jos pânã când
“OZN-uri… cu aburi?”, “Culmea design-ului: scaunul cu vãzu acoperiºul slab, fãcut din câteva scandurele, al casei
spãtar!”, “Extratereºtrii sfidau Partidul”, “Grãdina Maicii sale. Fãcu o ultimã sforþare pânã la uºã. Bãtu, ºi în câteva
Domnului vegheatã sau spionatã?”, “OZN saboteazã CFR!”, “Extratereºtrii dau clipe îi deschise mama, cu o privire flãmânda. Apucã de unul
târcoale la Vãlenii de Munte”, “Extratereºtrii furã ºi prin Dolj”, “Independenþa dintre saci ºi îl trase înãuntru, apoi, vãzând cã fiu-su nu mai
României - bucurie pânã la Cer?” ºi, într-un final “Luminile împrãºtiau aerul!...” are vlagã sã-i care ºi pe ceilalþi în casã, îl impinse cu o mânã
Pentru cei care vor sã aprofundeze subiectul adãugãm câteva intertiluri din altã din drum ºi se opinti pânã când îi cãrã pe toþi în mica
lucrare de referinþã “Experimentul Terra - volumul I” (ce ne-a atras atenþia asupra sufragerie.
acestei cãrþi este ºi o scurtã biografie a autorului, Lt. Col. (r) Teodor Filip, din care - Bea niºte apa. Sãrãcuþul de tine...
citãm: ....
(continuare în pagina ART /18)
(Continuare în pagina ART / 19)
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de Alex Macovei
Articole publicate în LUNI: nr. 10

Dac-ar fi sã scriu o scurtã recenzie
-Jonathan Coe “Casa somnului”, Polirom, Iaºi, 1998Dac-ar fi sã scriu o scurtã
recenzie pentru revista Luni…
-Eei, dragii moºului, dac-aº face aºa
ceva v-aº vorbi de o cãrþulie cu titlu
enigmatic, nici mai mult nici mai puþin
decât “Casa somnului“ de Jonathan
Coe. Cine-i domnu' Coe, pãi, e un tip din
Birgimgham, din acelaºi oraº cu echipa
de fotbal Aston Villa. Dar nu v-a ajutat
cu nimic informaþia asta, nu-i aºa?
E considerat a fi pe acelaºi val
cu un nene cunoscut drept Julien Barnes
(aka Dan Kavanaugh) ºi un englez furios.
De ce furios? Pai, pentru cã în vremurile
noastre mai toþi sunt furioºi pe ceva.
Dar, sã lãsãm asta! Ziceam cã dacã aº
scrie o micã bucãþicã de textuleþ ar
trebui neapãrat sã vã spun de un joc pe
care niºte tineri tulburaþi îl jucau atunci
când erau în pat. Se cheamã “hai la
spionat cu ochiu fermecat”! Magic, nu ?
Gregory Dudden îi apasã
pleoapele lui Sarah cu degetele, cãci nu
poate sã ejaculeze fãrã asta.
-Ce-i aia a ejacula, bunule?
-Ei, e ca o fântâniþã aºaa, care iese din
bãieþei când se simt ei foarte bine. Dar,
lasã asta !
-Sarah se sperie ?
-Da, nu-i place, viseazã broaºte imense
cu ochi mari. Sarah e narcolepticã aºa
cã viseazã destul de mult !
-Narcolepticã bunicule, cum vine asta?
-Pãi, dragii moºului, narcolepsia este o
afecþiune care se manifestã printr-o
trecere bruscã din starea de trezie în
starea de somn. Pe scurt : vorbeºti cu
omu' ºi-þi adoarme-n faþã!
-Ooau , bunicule! Cam aºa cum þi sentâmplã þie?
-Da, copilaºi, chiar aºa!
ªi Sarah ºi cu Gregory stau
într-o cãsuþã mai mare decât a noastrã,
un fel de cãmin, împreunã cu încã niºte
copilaºi, mai mari ca voi, studenþi :
Terry ºi Robert. Terry vrea sã fie mare
critic de film, adicã sã le spunã
oamenilor dacã sã se uite la filme sau nu
ºi cum sunt ele, cam ce face bunicu. ªi
el e foarte învãþat ºi complicat,
complex ºi sofisticat ºi se uitã numai la
filme la care nu se uitã nimeni. ªi, ca sã
vezi, ºi el are o problemã cu dormitu! El
doarme prea mult, vreo 14 ore pe zii! Vã
daþi voi seama, copilaºi, cum e sã
dormiþi paiºpe ore pe zii? Aºa aþi fãcut ºi
voi când eraþi mici!
-Cum bunicule ºi noi ce fãceam în afarã
de dormit?
-Pãi mâncaþi, þipaþi, fãceaþi treabã
mare ºi treabã micã ºi gugu-gugu ! Eei,
ºi Terry al nostru în afarã de dormit
încerca toatã ziua sã-ºi aminteascã ce
visase, pentru cã el avea niºte vise
minunate cu prinþi ºi cu zâne într-un
tãrâm de basm în care toþi oamenii se
iubeau ºi se-ntreceau care mai de are în
a fi buni unii cu alþii. Da, ce sã vezi, cã
nu putea! Aºa cã a
ajuns obsedat de-

Luni
Nr. 10

un film pe care nu-l vãzuse nimeni, un
film din care reuºise, dupã o excursie în
Italia sã obþinã un cadru, un singur cadru.
-ªi Robert?
-Eei, Robert e mai simpluþ. E un bãieþel
timid, tãcut, care-o iubeºte pe Sarah. Da
Sarah nu-l iubeºte pe el. Sarah e ceea ce
se cheamã o lesbianã.
-O lesbianã?
-Da, adicã o femeie care iubeºte altã
femeie.
-Uau bunicule, pot sã fiu ºi io lesbianã?
-Nu poþi draga mea, cã tu eºti un pãmãtuf
de fatã! Numai fetele mari pot sã fie
lesbiene!
-O sã mã fac ºi io lesbianã când cresc
mare!
-Biine fetiþo, cum þi-o fi scris !... Dar
Sarah simte cã are o legãturã specialã cu
Robert ºi de-aia îl þine pe lângã ea, chiar
dacã ea se þine de mânã cu Veronica.
-Da stai, bunicule, nu spuneai cã Sarah
era cu Gregory?
-Ah, ba da, da asta era înainte!
-Ahaa! Acum e cu Veronica ºi e lesbianã,
nu?
-Da, chiar aºa! Ei,… Robert are o altã
problemã : el viseazã mereu acelaºi
lucru. E ceea ce se cheamã un vis
recurent.
- Cuum? Reculent?
-Recurent, las' cã-nveþi tu!...
ªi-acum noi o sã ne culcãm cu
toþii, ca sã n-avem probleme cu somnu ca
oamenii din cartea asta ! Sã nu dormim
nici prea mult, nici prea puþin, da?!
-Da, bunuleee!
-Hai, cã v-am spus aproape jumate din
poveste, partea care se-ntâmpla când
plopu fãcea pere ºi rãchita micºunele,
adicã prin 1983-84. Cealaltã jumãtate,
aia în care aflãm de ce studenþii nu mai
locuiesc împreunã în casa din Ashdown,
de ce a devenit aceasta un azil pentru
oamenii cu probleme de somn condus de
prietenul nostru Gregory Dudden, de ce
el e acum un doctor egoist, îngust ºi
maniac, care aproape cã-ºi omoarã
pacienþii, de ce Sarah s-a despãrþit de
Veronica, de ce Terry nu mai e un critic de
film exclusivist (las' cã vã spun eu censeamnã asta altã datã) ºi ce probleme
noi cu somnul mai are ºi el ºi, pe
deasupra, ce
s-a
mai
întâmplat cu
Robert al
nostru ºi , mai
ales, cine e
Cleo Madison,
o sã v-o spun
mâine searã!
Da ? Biine!
-Noapte bunã,
buniculee!
-Noapte bunã,
noapte bunã!

de Mãdãlina Chera

Despre clepsidrã ºi cub
“Toþi, dar absolut toþi zice-vor:
- Ce cub perfect ar fi fost acesta
de n-ar fi avut un colþ sfãrâmat”
Ai spaþiul tãu pe care poþi sã îl umpli cu tine,
poþi sã gândeºti. Adicã aici pot sã fiu EU. Da, cam aºa
ceva. Am trãit atât de mult sub formã de cliºeu încât
am ajuns sã gândesc în cliºee. Mie nu îmi prea iese
chestia asta cu „a fi tu însãþi”. Mã exaspereazã cât de
multe cuvinte s-au aruncat aiurea pe tema asta. E
oarecum stranie ºi amuzantã imaginea, trebuie sã
recunosc, chiar ºi pentru cineva profan aºa cum sunt eu.
Pe o navã spaþialã, dacã cineva pierde o piuliþã sau o
ºurubelniþã când nu se aflã în navã, ci în afara ei… alea
nu cad ci pur ºi simplu rãmân aºa ºi se deplaseazã pe o
orbitã proprie. Li se încropeºte ad-hoc în Harta Mare a
Tuturor Lucrurilor o orbitã a lor, numai a lor.
Dintotdeauna m-a fascinat fenomenul acesta. Mi s-a
pãrut un mod facil ºi tocmai prin asta nu prea sigur de a
înºela timpul. O infinitã înºelãtorie. Dacã s-ar întoarce
cineva peste câteva mii de ani în momentul respectiv,
precis calculat, le-ar gãsi probabil tot acolo nealterate.
Aºa ºi cu vorbele rostite aiurea sau în van. Rãmân
undeva suspendate, oscilând, dacã e posibil aºa ceva,
între douã momente, între douã feluri de a fi; prinse
precum gâzele alea în picãturi de chihlimbar.
Când strigi pe cineva, de exemplu ºi nu te
aude; ce se întâmplã cu numele respectiv care nu ºi-a
atins scopul? Cuvintele au un þel al lor? Pentru asta ar
trebui sã presupun cã au o conºtiinþã proprie. Sau nu
neapãrat. Un cuvânt poate fi la fel de bine asemeni unui
vector, adicã o entitate orientatã pe o anumitã direcþie
ºi într-un anumit sens. Astfel, nu cred cã se poate spune
cã o forþã vector prin definiþie are conºtiinþã.
Din întâmplare, camera în care locuiesc de
ceva timp este cubicã. Nu, nu e nici o iluzie opticã la
mijloc; am mãsurãtorile bine fãcute, am parcurs chiar ºi
cu degetul linia de îmbinare dintre tavan ºi peretele de
vis-a-vis de mine cum stau acum. Este un cub în toatã
regula. Dupã ce aerisesc, imediat ce închid geamul, fac
în minte cu o bucurie bolnãvicioasã un scurt calcul de
fapt, calcul e mult spus, pentru cã de câte ori l-am
fãcut, am ajuns sã îl ºtiu pe de rost; aºadar spun pe de
rost o scurtã poezioarã de cifre i-ar fi plãcut lui
Barbilian ? ca un soi de cifru sau de parolã. Calculez
exact câþi metri cubi de aer se înghesuie în camera mea.
ªi vine individul ãsta ºi îmi spune: „ Ai aici
spaþiul tãu”. Iar eu nu mã pot uita decât la cum þine
þigara între buze ºi la soarele de toamnã care deseneazã
un triunghi pe parchet, cum þine uºa deschisã. ªi nu pot
sã nu mã întreb, când într-un final înþeleg ce îmi spune;
cum adicã „spaþiul meu”. Cubul carevasãzica.
Omul acesta îmi servea un cub. Iar eu l-am
luat. Mai mult pentru soarele de toamnã. E un
experiment în fizicã; nu este realizabil în mod practic,
dar teoretic cel puþin existã ideea asta cã într-un cub
perfect fãcut din suprafaþã perfect reflectorizantã,
dacã ar pãtrunde o infimã razã de luminã ºi apoi s-ar
închide perfect cubul, lumina s-ar reflecta aºa la infinit.
Asta seamãnã oarecum cu povestea aia cu oborocul. Mie
mi-a plãcut fãrã sã ºtiu exact de ce ideea asta: cã dacã
l-aº deschide peste câþiva ani…din cubul acela ar ieºi
luminã. Dar faptul cã am reuºit sã folosesc de douã ori
cuvântul „perfect” în aceeaºi frazã este un indiciu clar
cã nu e ceva realizabil.
Deci mi-a dat omul ãla un cub. ªi eu l-am luat.
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Cartea
dupã noptierã
-Minþile luminate ale momentului(continuare din pagina ART /16)
....“Începând cu martie 1977 ºi pânã la
pensionarea sa pe caz de boalã (douã
preinfarcturi ºi lombosciaticã) datoratã
specificului activitãþii, a primit diferite
responsabilitãþi, toate la nivelul funcþiei de
colonel”. Iatã câteva teme asupra cãrora
domnul Filip ne invitã sã meditãm:
“Pãmântenii - fiii omului universal”,
“Giordano Bruno ºi… gheaþa pe Marte”, “Pe
câte planete trãieºte Omul”, “Românii stau în
fotolii de… 6000 de ani”, “Locuitori din
interiorul Terrei”, “Pãmântul este gol pe
dinãuntru !”, “Vampirul galactic rãpeºte nave
extraterestre”, “Pe Lunã, cineva umblã
desculþ”, “Hitler a fugit cu un OZN german”,
“Metoda româneascã: teleportarea din pat,
de lângã nevastã”, “Întâlniri de gradul I”,
“Întâlniri de gradul II”, “Întâlniri de gradul
III”, “Rãpitã de 119 ori” de unde rezultã,
credem noi, destul de previzibil ºi - “Sarcina
galacticã”.

Epilog
Dacã vã treziþi
într-o dimineaþã
din dupã-amiaza
lumii cu un chef
nebun de SF,
spionaj, umor ºi
melancolie,
confesiune ºi
metaficþiune,
Kurt Vonnegut e
ceea ce v-a lipsit
toatã viaþa.
Puteþi începe cu
Galapagos, o “reuºitã” a anului 1985, an care
a însemnat pentru autor ºi eºecul unei
tentative de sinucidere. De atunci Vonnegut
se rezumã la ceea ce a numit “metoda clasicã”
de a-ºi lua viaþa - þigãrile Pall Mall fãrã filtru.
O scurtã escalã în insulele Galapagos, la sfârºit
de omenire va fi suficientã pentru a vã gândi
preþ de câteva clipe (economia mondialã s-a
dus de asemenea de râpã aºa cã timpul deja nu
mai înseamnã exclusiv bani) cam ce ar fi de
pãstrat din umanitate ºi cât de bine ne-ar sta
cu niºte branhii. Aþi putea continua cu “Fii
binecuvântat, domnule Rosewater”, o carte
cu satirã, cu social ºi sentiment, care te face
sã te întrebi cam cât de putred ai fi dacã ai fi
putred de bogat. Ar putea urma un scurt
repaus în “Leagãnul pisicii” unde ironia
sentimentalã îþi îngheaþã sângele în vene,
dupã cum Gheaþa 9, ultimul cadou fãcut
omenirii de Felix Hoenikker, inocentul pãrinte
fictiv al bombei atomice, îngheaþã planeta
pentru eternitate. Între timp îl veþi cunoaºte
ºi pe Kligore Trout, autorul de SF cu cel mai
blajin cinism vreodatã, iar dacã veþi continua
cãlãtoria veþi ajunge la un moment dat ºi pe
planeta Tralfamadore, având cu voi ca bagaj
numai crâmpeiele de
umanitate, cele pe care aþi
reuºit sã le strângeþi în
muritoarea voastrã viaþã.

de Iulian C. Costache

Artã ºi moralã
Citind eseul lui Carlo Bo
Responsabilitatea scriitorului
în care se
pomenea la începutul acestuia de faimoasele
afirmaþii gidiene despre raporturile de
independenþã care ar trebui sã existe între artã ºi
moralã, am realizat - lucru care m-a surprins- cã
nici în ziua de azi cele douã nu sunt înþelese
independent una de alta, sau cel puþin nu toatã
lumea le înþelege astfel. Voi încerca în cele ce
urmeazã sã susþin teza cã arta ºi morala trebuie
înþelese în mod independent. În caz contrar - aºa
cum vãd eu lucrurile- arta va rãmâne de multe
ori neînþeleasã ºi neapreciatã la adevãrata ei
valoare. Se întâmplã acest lucru din simplul
motiv cã opera de artã intrã într-un mic conflict
cu unele convingeri morale. Evident cã din acest
conflict, pentru cei care nu înþeleg arta ºi morala
în mod independent, nu poate ieºi niciodatã în
câºtig arta. Pierderea este în acest caz dublã, pe
de o parte, opera de artã rãmâne neînþeleasã, pe
de altã parte, cel care recepteazã opera de artã
nu se poate bucura pe deplin de aceasta.
Aº vrea sã evidenþiez necesitatea
independenþei dintre artã ºi moralã pe un caz
particular. În aceastã privinþã voi apela la piesa
de teatru De Pretore de Eduardo de Filippo, în
care rolul principal ºi regia îi aparþin lui Horaþiu
M ã l ã e l e . D e Pr e t o r e a r e o m e s e r i e
„creºtineascã”, este hoþ de buzunare ºi tocmai
când se îndrãgosteºte de Ninuccia, o fatã sãracã
ºi inocentã, este arestat ºi condamnat la doi ani
de închisoare. Fata îl aºteaptã ºi, atunci când
iese din închisoare, ea îl roagã sã-ºi aleagã un
sfânt ocrotitor pentru a-l ajuta sã revinã pe cale
cea dreaptã. De gura fetei, dar mai ales pentru
a-i cere sã-i scoatã în cale clienþi bogaþi si sã-l
ajute sã nu fie prins la furat, De Pretore îl alege
ca patron pe Sfântul Iosif. Din nefericire, el este
omorât de un funcþionar pe care încearcã sã-l
jefuiascã. Ajuns în cer, probabil în Purgatoriu,
cere insistent sã-l vadã pe Sfântul Iosif dar acesta
afirmã cã nu-l cunoaºte. În acest moment, De
Pretore îi aduce aminte de mulþimea de candele
cu untdelemn ºi de lumânãrile pe care le-a
depus la statuia acestuia pe care tot el o
renovase, cu bani de furat ce-i drept.
Evident piesa este mult mai complexã
ºi o recomand cu plãcere tuturor celor care nu au
vãzut-o încã. Ceea ce iese în evidenþã la o primã
vedere ºi care ulterior va bloca practic toatã
predispoziþia de a te bucura de piesã ºi de a o
aprecia cum trebuie, este modul în care De
Pretore face „miºto” de sfinþi ºi de religie.
Acesta este pragul peste care spectatorii „care
merg mai des decât de Înviere ºi de Crãciun la
Bisericã” - fãcând abstracþie de bãbuþele care se
duc la Bisericã în fiecare duminicã sã bârfeascãnu pot sã-l treacã.
Eu am vãzut piesa de mai multe ori ºi
de fiecare datã mi-a plãcut mai mult.
Întrebându-mi unii colegi care au vãzut piesa ºi
care fac parte din categoria descrisã mai sus, ce
pãrere au despre piesã, ei mi-au dat un rãspuns
aproape identic. Pe scurt, rãspunsul lor a fost cã,
poate cu mici excepþii (adicã unele glume bune aº adãuga eu), piesa nu le-a plãcut. Ba chiar
cineva cãruia îi place sau îi plãcea Mãlãele mi-a
spus ca acesta l-a dezamãgit. Cineva mi-ar putea
replica aici cã nu-i obligatoriu sã-þi placã o piesã
de teatru fie ea ºi De Pretore. Îi voi spune cã are
perfectã dreptate dar, cazul pe care îl am eu în
vedere nu face parte din aceastã categorie ºi se
va vedea mai jos de ce.
Evident cã prima mea reacþie la
rãspunsul pe care cei doi mi l-au dat, a fost sã le
cer un motiv, cât de mic, pentru care piesa nu le-

a plãcut. Care
credeþi cã a fost
reacþia lor ? Nu ºtiþi ?
Pãi atunci o sã v-o
spun eu. Iatã ce cred
cã s-a întâmplat în
momentul în care De
Pretore începe sã
facã „miºto” de sfinþi. În mintea lor deja s-a
aprins un beculeþ în urma cãruia vor cataloga
piesa ca slabã, nu prea interesantã sau cã nu-i
cine ºtie ce, ºi multe astfel de aprecieri
defavorabile. În acest caz, cerându-le mãcar un
singur motiv întemeiat pentru care piesa nu le-a
plãcut ei încep s-o dea din una în alta, cã aºa, cã
pe dincolo, nefiind în stare sã spunã nimic
concret. Evident cã adevãratul motiv, eu aºa
cred, pentru care nu le-a plãcut piesa ºi pe care
nu-l vor mãrturisi niciodatã, este cã piesa aratã o
lipsã de respect faþã de religie ºi de Dumnezeu
(cum sã-i iei la miºto pe sfinþi ºi sã vorbeºti cu
Dumnezeu de parcã ai vorbi cu colegul de
camerã, ce naiba, puþin respect). Probabil dupã
ei asemenea piese, ºi nu numai, nu ar trebui
scrise niciodatã.
ªi totuºi ce le scapã spectatorilor care
nu reuºesc sã depãºeascã pragul de care am
amintit mai sus? Dupã pãrerea mea este vorba de
douã lucruri care sunt bine ancorate în realitate
ºi chiar în viaþa de zi cu zi. În primul rând, la un
nivel mai profund al piesei este vorba de drama
omului fãrã credinþã, care nu numai cã de mic
creºte într-un mediu
lipsit de educaþie
religioasã dar, în care locul acesteia este luat de
lupta pentru supravieþuire. Cu cât aceasta
devine mai grea ºi mai durã cu atât mai puþin va
mai avea timp omul sã se apropie de Dumnezeu.
Al doilea lucru, care este mai uºor de sesizat, ne
descrie o realitate pe cât de paradoxalã pe atât
de realã ºi de actualã. Este vorba de imaginea
hoþului care se roagã la Dumnezeu, chiar înainte
de a se duce ºi poate chiar în momentul furtului,
cerându-i sã-l ajute sã reuºeascã ºi, în acelaºi
timp, sã nu fie prins. Acestea douã cred cã sunt
mesajele principale ale piesei si de a cãror
punere în scenã trebuie sã ne bucurãm.
Întorcându-ne la cunoscutele afirmaþii
ale lui Gide - de la care am plecat - potrivit
cãrora morala trebuie sã fie independentã de
artã, trebuie sã avem în vedere cã el nu
intenþiona câtuºi de puþin sã elimine morala sau
sa elibereze complet arta de funcþia ei globalã,
pentru cã, în acest caz, arta nu ar mai trebui sã
abordeze nici un subiect legat, câtuºi de puþin,
de moralã. Gide cãuta, de fapt, sã respingã toate
interesele care puteau compromite libertatea
cercetãrii, a expresiei sau, cu alte cuvinte, care
puteau compromite libertatea artei în genere.
Aceastã problemã a raportului de independenþã
dintre artã ºi moralã are dupã pãrerea mea o
mizã ºi mai mare. Înþelegerea separatã a artei ºi
a moralei îi poate oferi omului o mai mare
libertate ºi demnitate care sã nu fie numai rolul
unei „morale comode”. Asupra acestei libertãþi
am vrut sã atrag atenþia atunci când am apelat la
piesa de teatru De Pretore, încercând sã
evidenþiez cã fãrã ajutorul ei nu putem sã-o
înþelegem.
Cred cã putem sã tragem de aici
urmãtoarea concluzie: atâta timp cât opera de
artã va fi judecatã având în minte prejudecãþi
morale, va rãmâne, în mare parte, neînþeleasã.
Pentru a putea înþelege opera de artã avem
nevoie de un minim de libertate pe care o
obþinem prin înþelegerea în mod independent a
artei ºi moralei.
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Foametea
(Continuare din pagina ART /16)
Marcos se trântise pe jos ºi încerca sã
spunã ceva.
- Vezi cã... în sac...nu în ãla... în ãla... e o
vazã.... prostul de Cecce încã-i trimite sorã-mii
tot felul de minunãþii. De data asta am avut
noroc.
Maicã-sa deschisese ca ºi cum ar fi fost
cuprinsã de friguri sacul ºi ridicase cioburile
transparente în lumina soarelui. Sãrutã puternic
unul dintre ele ºi, îndreptându-se spre bãiatul
sau, îl mângâie pe frunte. Apoi se apucã sã spargã
cioburile cu un ciocãnel în bucãþi mai mici,
fiindcã nu prea mai avea dinþi. În timp ce lovea cu
ciocanul începu sã vorbeascã cu o poftã nebunã.
- Noroc cu Cecce, altfel nu ºtiu cum ne
descurcam. Doar sã nu se prãpãdeascã,
nenorocitul, cã de la scorpia de fiicã-sa nu mai
vedem noi mare lucru. ªi zi - þi-a dat vaza asta
pentru sor-ta... zicând acestea femeia se
întoarse cãtre Marcos þinând în mânã ciocanul:
sper cã nu þi-a dat prin cap sã-i zici cã sor-ta nu
mai e de ani de zile. Vezi ºi tu cât de grele sunt
vremurile ºi uite ce bine ne mai prinde câte-un
lucru ca ãsta...
- Nu i-am zis nimic. Doar cã m-a pus sã promit cã
data viitoare o aduc ºi pe ea.
- O iei pe amãrâta aia de Grazia. Îi dãm un pãhãrel
sã meargã cu tine pân-acolo. Marcos.... dormi?!
Bãiatul închisese ochii ºi dacã, pânã
atunci mai scosese câteva vorbe, acum se
prãvãlise într-un somn de plumb. Maicã-sa îl
cerceta cu atentie, îi dãdu un cot, însã Marcos
nici nu se miºcã. Femeia îºi frecã palmele cu
bucurie ºi, ducându-se înapoi la masã, apucã o
grãmãjoara de cioburi pisate ºi o bãgã lacomã în
gurã. Mai luã una, ferindu-se sã nu stea lângã
fereastrã. ªi-aºa hãmesitele alea de peste drum îl
pândeau pe Marcos la fiecare pas.
Mesteca lacomã ºi repede, þinând ochii
închiºi. Dupã ce terminã de înfulecat cioburile pe
care le pisase, desfãcu toþi sacii ºi scoase din
hârtiile în care erau împachetate borcanele ºi
sticlele, pânã dadu ºi de paharele pe care Marcos
i le ceruse bãtrânului vânzãtor aºa cum îl
învãþase chiar ea înainte sã plece. Le scoase cu
atenþie, apoi luã de prin celãlalt colþ al camerei o
pungã de hârtie, puse toate paharele în ea ºi le
ascunse sub patul bãiatului.
Când acesta se trezi, maicã-sa se
chinuia sã spargã în bucãþele mici un borcan
imens, uitându-se din când în când pe geamul
care dãdea în aleea dinspre casa lor. Tuºea ºi mai
scuipa din când în când, apoi se ºtergea la gurã ºi
trântea din nou borcanul de pâmânt. Nu era chip
sã se spargã. Îºi puse mâinile în ºold, ºi, cu vocea
horcãitã spuse ca pentru ea:
- La dracu`! S-or fi culcat nenorocitele alea?
Oftã ºi luã borcanul de jos, apoi,
uitându-se în toate direcþiile, ca ºi cum toate
vecinele s-ar fi ascuns sub podea, aºteptând sã-l
scape, ieºi în curtea din spate. Acolo, pe cimentul
ondulat, turnat parcã peste cadavre, ridicã
borcanul deasupra capului ºi îi dãdu drumul.
Acesta se sparse în zeci de bucãþele ascuþite,
verzui ºi translucide, fiecare ca un colþ al vreunui
animal de sticlã.
Femeia se aplecã, începând sã adune
bucãþelele în poala ºorþului. Între timp îi fãcuse
un semn din cap bãiatului. Acesta sosi lângã ea ºi,
luând cioburile cu pumnul, le aºeza în pungi ºi în
ce mai gãsise prin casã.
Amandoi se grãbeau,
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fiindcã în curând, aveau sã se aprindã luminile
de la casele de prin preajmã. Un sunet de sticlã
spartã îi facea pe toþi sã deschidã ochii mai
repede decât dacã ar fi simþit cã le arde trupul.
Ziua în amiaza mare, pe când mai
prindeau trecând prin satul lor vreun strãin care
vindea tot felul de minunãþii, îl înconjurau,
întrebându-l dacã nu cumva are de vânzare
farfurii, pahare sau fructiere de sticlã, le
înhãþau ºi se închideau în casele lor mãrunte, ºi,
sprijinindu-se de uºi, îºi umpleau gurile ºi
mestecau pânã când îi gãseai în genunchi
ºtergând sângele de pe jos.
Câte-o soþie vicleanã se bagã dupã
dulap, înfulecând câte un pahar de lichior,
scoþând din când în cand fruntea pe fereastra cu
perdea, deoarece geamurile dispãruserã toate
acum câþiva ani, ca nu cumva cineva sã-ºi dea
seama cã pusese mâna pe aºa o bunatate. Câte
un copil hapsân scotocea prin fosta salã de bal a
orãºelului, gãsind câte un þurþure de sticlã din
vechiul candelabru care lumina încãperea în
serile de varã când lumea venea sã danseze, pe
care îl înghiþea acolo, pe loc, dupã care se
ºtergea la gurã ºi pleca spre casã.
Mama lui Marcos intrã repede înapoi
în casã ºi rasturnã toate cioburile pe jos. Îºi luã
din nou ciocanul ºi începu sã le spargã ca sã le
poatã inghiþi mai uºor. Zâmbea mulþumitã,
plimbându-ºi limba peste buzele sfâºiate, pline
de bube ºi tãieturi, care dezveleau din când în
când o gurã roºie cu cioturi de dinþi.
Dupã ce terminã aºezã toatã sticla
fãrâmiþatã într-o pungã, o legã la gurã ºi se
aºezã, udã de sudoare, pe un scaun. Zãbovi un
timp, apoi se duse în camera ei ºi se aºezã pe
pat. Scuipã în oala de sub pat ºi adormi în
câteva clipe.
A doua zi, înainte de rãsãritul
soarelui, se îmbrãcã în una dintre puþinele
rochii încã bune pe care le avea, vãzu cã Marcos
doarme încã, înfãºurat în cearºaf, merse tiptil
pânã la patul sãu, scoase de sub pat paharele pe
care le ascunsese deunãzi, luã douã, le înveli
într-o faþã de pernã ºi se îndreptã spre uºã.
Cand ieºi dãdu bineþe unei alte femei
care þinea la piept ca pe un copil, o perdea
fãcuta ghem peste ceea ce, se gândi mama,
semãna a vreo fructierã din aceea cum vãzuse
în vitrinele oraºului vecin. Îºi zâmbirã
amândouã, arãtându-ºi gurile pustii ºi
strângând mai tare ceea ce aveau în mâini.
Femeia se îndepãrta ºi mama
bãiatului grãbi pasul spre una dintre casele de
la capãtul oraºului. Când ajunse, vãzu cã
perdelele erau trase. Bãtu de patru ori cu
pumnul în uºã, ºi, dupã un timp, veni sã-i
deschidã un bãrbat mic de staturã, cu pielea
înnegritã de soare. Se uitã în stânga ºi în
dreapta ºi, punându-i o mânã pe spate, o
împinse încet în casã. Femeia aºtepta ca el sã
închidã uºa, ºi, dupã ce acesta se întoarse spre
ea, lãsã pachetul pe o mãsuþa ºi i se aruncã de
gât. Iºi lipirã buzele sfâºiate într-un sãrut
prelung în timp ce razele soarelui care intrau
prin perdeaua de pânzã li se plimbau pe corpuri.
Dupã un timp femeia se dezlipi din
strânsoare, rãmânând câteva secunde sã-ºi
plimbe mâinile pe pielea transpiratã a
bãrbatului. Luã de pe masã pachetul învelit în
faþa de pernã ºi îl deschise cu un zâmbet larg ºi
gol sub privirile lacome ale amantului. Scoase la
ivealã paharele cu un sentiment de mândrie ºi
începu sã i le plimbe râzând pe sub ochi.

Þinea câte unul în fiecare mânã. Încetîncet, începu sã ºi le plimbe pe corpul plin ºi pe
buze, cu miºcãri greoaie ºi neîndemanatice. El o
privea de la depãrtare, ºtergându-ºi sudoarea de
pe frunte. Deodatã, femeia îºi schimonosi uºor
faþa ºi, trãgând aer în piept, strãnutã cu putere.
Paharul din mâna stângã cãzu cu un zgomot sec
pe podeaua de lemn ºi se fãcu þãndãri. Douã
priviri fulgerãtoare strãbãturã încãperea, iar cei
doi se nãpustirã asupra bucãþilor de sticlã care
zãceau împrãºtiate pe podea, nimerind cu
mâinile, coatele ºi genunchii în ele ºi
culegându-le cu pumnii. Se uitarã unul la altul în
rãstimpul în care strângeau în poalã cioburile ºi
se lãsarã, zâmbind, pe podea. Un vânt puternic,
fierbinte ºi amar cum nu mai bãtuse prin acele
pãrþi luni în ºir, intrã prin fereastrã fãcând
perdeaua sã fluture ca rochia unei mirese în
cãdere.
Mama lui Marcos îºi privi amantul care
zãcea tolãnit, vârându-ºi în gurã un ciob micuþ.
Privi cum acesta i se plimbã prin gurã ºi auzi
sunetul acela de râºniþã de zahãr. Îi zâmbi tandru
ºi se aplecã peste el, þinând între dinþi o altã
bucãþicã de sticlã, pe care i-o plimba încet peste
bãrbie. Acesta îºi dãdu capul pe spate cu un oftat
lacom ºi, în secunda urmãtoare femeia se lãsã în
jos ºi, fãcând un gest aprig, îºi smuci gâtul de la
stânga la dreapta ºi-i crestã beregata. Barbatul
scoase un sunet rãguºit ºi rãmase lat pe podea, cu
capul aplecat într-o parte ºi cu mâna înfiptã în
pãrul des al femeii. Aceasta îi scoase mâna din
pãrul ei ºi, râzând, îºi vârî în gurã, cu limba,
ciobul pe care îl avea între dinþi ºi începu sã-l
mestece. Dupã ce înghiþi, se ºterse pe faþã de
sângele proaspãt care þâºnise în încãpere ºi se
lungi lângã trupul cald ºi neînsufleþit, respirând
greu. Într-un sfârºit, închise ochii ºi adormi.
Se înserase când deschise în sfârºit
ochii. Îºi întinse mâinile ºi cãscã o datã, prelung,
apoi îndreptându-ºi privirile spre bãrbatul care
zãcea în dreapta ei strâmbã din nas ºi se ridicã cu
repeziciune. Îºi trecu mâinile prin pãrul încã ud
de sudoare dupã care adunã cu grijã cioburile,
uitându-se cu atenþie prin jur, le împachetã la loc
în cârpa cu care venise ºi, strângând-o la gurã, se
pregãti sã plece. Înainte sã iasã pe uºã mai aruncã
o privire cãtre hoitul de pe jos ºi schiþã o mutrã
nemulþumitã. Îºi ºterse mâinile pe rochie ºi ieºi
din casã.
Mergea pe alee þinându-ºi mâinile în
jurul burþii, unde avea strecurate cioburile.
Mergea încet, cu paºi mici, ca nu cumva bucãþile
de sticlã sã facã vreun zgomot ºi din când în când
se mai oprea sã îºi tragã sufletul ºi sã-ºi ºteargã
fruntea.
Când ajunse în apropiere de casã grãbi
pasul. În faþa uºii scoase de sub rochie pachetul ºi
împinse cu putere în ea. Când intrã se uitã în
stânga ºi în dreapta ºi strigã cu vocea rãguºitã:
- Marcos! Marcos, unde eºti?
Bãiatul ieºi de dupã colþ, þinând în
mânã un vãtrai mare ºi greu cu care o izbi pe
femeie în ceafã. Aceasta cãzu seceratã la
pãmânt, lãsând din mânã sãculeþul cu cioburi.
Marcos mai ridicã o datã vãtraiul în sus, apoi lovi
cu mai multã putere în corpul mamei, care zãcea
nemiºcatã. Dupã aceea aruncã vãtraiul într-un
colþ ºi, apucând-o de haine ºi de pãr, o târî pânã în
curte, gândindu-se sã se descotoroseascã de ea
mai târziu.
Întorcându-se în casã, desfãcu
sãculeþul cu cioburi, apucã unul ºi il înghiþi
aproape pe nerãsuflate.
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ROCSANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
Chiar dacã joi ºi vineri o sã trebuiascã sã ne scoatem iar din ºifoner
hainele de ploaie, eu mã simt la cãldurã între bãieþii ãºtia drãguþi
care mã privesc ca pe una de-a lor ºi mã admirã sincer.
Mã surprind adeseori întrebându-mã de ce mã place
lumea atât de mult. Oare fiindcã prezint vremea? Într-atât de mult
sã-i schimbe asta încât sã-i facã mai buni? Eu una, dacã nu aº ºti
când sã iau cu mine umbrela, când blãniþa ºi când ochelarii de
soare, nu aº mai fi atât de feng shui pe cât mã dovedesc de obicei în
relaþiile academice ºi interumane. Cu siguranþã aº fi mai tristã ºi
mai tãcutã la seminarii, aº folosi clipele de concentrare atât de
preþioase gândindu-mã la cum îmi stã pãrul, i-aº privi cu mai multã
urã pe ceilalþi colegi ºi mi-ar fi mai greu sã intru în dezbateri
consolidate pe argumente dacã mi s-ar scurge rimelul.
Eu posed ºtiinþa viitorului ºi o fac accesibilã celor mulþi,
precum vracii în societãþile primitive din Noua Guinee sau Rahova,
precum Pythia în antichitatea greacã. Sunt oracularã, ar spune
prietenul meu Remus dacã s-ar îmbãta cu Burger, ceea ce nu
reuºeºte niciodatã. Sunt cea care ar fi putut sã-i transmitã lui
Socrate mesajul misiunii sale divine în Cetate. Eu i-aº fi zis sã n-o
mai neglijeze atâta pe Csantipa pretinzând cã oferã maieuticã for
free. De maiouri ºi sandale se ocupau cu adevãrat negustorii din
Orientul Îndepãrtat, cum o fac pânã astãzi în complexul Europa.
Dar nu, nu cred cã-i doar atât. Mai ales cã eu, spre
deosebire de Pythia, care era o aurolacã, sunt mai degrabã o fanã a
esenþelor herbale ºi a senzaþiilor hextatice. Da, chiar Plutarh, unul
dintre istoricii mei preferaþi, ale cãrui descrieri ale antichitãþii îmi
furnizeazã recomfortare de fiecare datã când mã simt trãdatã,
afirmã cã Pythia inhala nu ºtiu ce gaze. Eu nu fac asta ºi mã feresc
chiar sã stau prin bucãtãrie când îmi înmoi viziunile în predicþii
meteo.
Oare oamenii mã plac fiindcã apar dezbrãcatã lângã Celsius?
Oare bãrbaþii se mângâie imaginându-ºi trupurile zvelte în fornicaþie cu
al meu? Oare femeile ar vrea sã îmi sãrute buzele, sã le sãrut pe ale lor?
Îndepãrtez de la mine aceste viziuni ale concupiscenþei în act ºi mã
întorc înfioratã la plãcerea purã a lecturii, cãci ea, numai ea mã poate
þine departe de viciu, dezonoare ºi de aromele orgiastice ale luxurii.
Mmmmm...

În esenþã, realizez acum, strãlucirea mea este una moralã. Eu mã
lepãd de haine, de podoabele inutile ale trupului, pentru a pune în lumina cea
mai blândã valoarea cunoaºterii ºtiinþifice. Pentru a disemina cãtre mase
logica descoperirii. Pentru a promova setea de cunoaºtere ºi de adevãr. Fie
ele ºi probabile, în definitiv.
Trebuie sã închei aici aceste cioburi de gând, mã sunã mama.
[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio: 0740.109.630 / lenjerie: Etam / Blanã:
MG Blãnuri / Cizme: D'Anovi]

În aºteptarea “Revistei cu Filosofie”
Numãrul 1 al Revistei cu Filosofie va apãrea în jurul datei de 4 mai cu:
La Numãrul 1 al revistei Luni, singurul text ce semãna a
manifest de lansare a revistei era acesta “Vã rugãm, nu trimiteþi 4Preluarea editãrii revistei de cãtre Asociaþia FILOS, odatã cu
referate, texte scrise de altcineva sau literaturã slabã. Pe studenþi îi identificarea ISSN (mult-promisã)
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Credem cã a venit momentul pentru o renunþare parþialã la 4Un sistem de recenzare la nevoie a articolelor, pentru cea mai bunã
aspectul studenþesc ºi la micile bârfe ce fac viaþa academicã calitate
minunatã. Acceptând cã nici voi, nici filosofia nu se restrâng la 4(doar ca sugestie) Salarizarea superioarã de cãtre Facultãþile de
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în Filosofie”. Dacã “Luni” va rãmâne titlul fascicului
numit odios “Viaþa studenþeascã”, titlul întregii reviste
va indica relevanþa filosofiei pentru colaboratori ºi
cititori: “Revista cu Filosofie”.
Sperãm ca demersul nostru sã fie bine primit
de cititori ºi de Facultatea de Filosofie din Bucureºti, cu
care aceastã revistã are o relaþie specialã. Noua
revistã, la fel ca ºi cea veche, va atrage aprecieri
pozitive despre locul în care ea este editatã, deºi nu se
va limita la a fi un “buletin intern”.
Vom promova în continuare cele trei principii
care ne justificã existenþa ca revistã vie culturalfilosoficã:
4deschiderea revistei (orice student va putea câºtiga
experienþã editorialã la noua revistã),
4independenþa editorialã
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