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alt drept sau 
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Echipa de redacþie 
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echipei de redacþie sunt 
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(înaintea datei de luni 
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revista@filos.ro . 

Pentru discuþii online ºi 
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materialele propuse 
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http://groups.yahoo.
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-format DOC, RTF, 
TXT în ataºament
-diacritice reale (ã nu ã)
-fãrã tehnoredactare
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proiect realizat cu sprijinul:

Asociaþia Studenþeascã pentru
Filosofie ºi Societate

Interviu “Despre rosturile filosofiei”
realizat de Victor Gelan

“Vã amintiþi cum 
se încheia Ciuma lui Camus? 
Doar medicul care privea de 
la fereastrã mulþimea 
euforicã ºi dispusã sã uite 
teroarea molimei ºtia cã 
germenii acesteia 
sãlãºluiesc în cearceafuri 
pânã ce îºi vor gãsi cumva 
purtãtorii. Ideea lui Platon 
din Parmenide ºi ideea lui 
Camus mi se par analogice 
ºi îmi conferã portretul 
sinelui lãrgit al filosofului.”
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Alexander 
Baumgarten:

                   Întâlnirile de redacþie au loc in 
fiecare joi, la ora 18:00. Cu toate cã acestea 
sunt, dupã cum se ºtie, deschise ºi mai mulþi 
studenþi ºi-au anunþat prezenþa, participanþii de 
pânã acum nu au fost decât membrii redacþiei. 
Totuºi, acest lucru faciliteazã cu mult derularea 
votului, pentru cã aºa se decide cu privire la 
textele primite.
                  Echipa îºi rezervã minimul drept de a 
respinge articolele care dacã ar fi publicate ar 
aduce prejudicii atât revistei cât ºi autorilor, din 
motive precum: inconsistenþa informaþiei, 
formulãri neclare sau pur ºi simplu neatrãgãtore, 
neadecvarea temei propuse cu specificul 
revistei. În general, se porneºte de la premisa cã 
toate articolele vor fi publicate. Drept pentru 
care, întrebarea pusã pentru fiecare text în parte 
nu poate fi, simplu: ''Cine e pentru ºi cine e 
împotriva publicãrii?” Avem reale probleme de 
formulare dar în final, conducãtorul discuþiei 
ridicã fiecare text în parte cu mâna dreaptã 
întrebând: ''Cine e împotriva respingerii?'', ''Cine e 
pentru respingere?'' ºi, în mod firesc: ''Cine e 
împotriva abþinerii?'' Concluzia acestui paragraf e 
aceea cã redacþia îºi recunoaºte pe deplin 
limitele (pe lângã drepturi), autoritatea ei 
nefiind impusã decât cel mult asupra revistei ca 
produs final, ºi nicidecum asupra articolelor 
primite.
                 Numãrul prezent al revistei Luni nu 
are ediþie specialã, cu toate cã tema propusã în 
numãrul trecut (''Paradoxuri filosofice'') ar fi 
putut incita minþile tinerilor filosofi la ilustrãri 
dintre cele mai alese ale ei. Sau poate cã nu. Ne 
mai putem explica lipsa articolelor ºi prin faptul 
cã vacanþa se vrea a fi o întrerupere a tuturor 
activitãþilor legate de facultate ºi de filosofie. 
Or, dacã am fi fost copleºiþi de numãrul textelor 
primite, ne-am fi aflat într-o situaþie întrucâtva 
paradoxalã, nu? De unde putem deduce o a treia 
explicaþie pentru lipsa articolelor pe aceastã 
temã: nouã nu ne plac paradoxurile sub nici o 
formã de prezentare.
                 Aºteptãm contraexemple precum ºi 
propuneri pentru ediþii speciale nu doar viitoare 
ci ºi încununate de succes:  sau, 
bineînþeles, urmãtoarea ºedinþã de redacþie din 
19 ianuarie 2006 ! 

revista@filos.ro

Despre revista ''Luni''
 în special despre întâlnirile de redacþie.

Editorial de 
Ruxandra Apetrei
duti_17@yahoo.com

9 Ianuarie 2006 

Versiunea electronicã http://revista.filos.ro
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Cercul de 
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Conceptul de la 
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Ediþie specialã în numãrul 6: 
Referatele studenþilor. Ediþie 
dedicatã povestirilor scrierii 
referatelor, perlelor din referate. 
Pânã atunci, fãrã ediþie specialã.

Urmãtorul numãr va apãrea pe 
23 ianuarie 2006. Articolele sunt 
aºteptate la revista@filos.ro, pânã 
pe 18 ianuarie. Pe 19 ianuarie, la 
18.00, are loc ºedinþa de redacþie.
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cãlãtor ºi a celui aflat în patrie. V-am amintit ne gândim cã suntem de acord sã numim filosofie 
aceastã deosebire tradiþionalã pentru a vã arãta toate activitãþile de care vorbiþi, dar, de obicei, 
cã filosofia este fãcutã ºi pentru ea însãºi, ºi sã le plasãm în epoci diverse. Filosoful grec e 
pentru altceva, iar buna instalare în spiritul ei filosof dacã îºi trãieºte principiile (sã ne amintim 
înseamnã asumare necontradictorie a ambelor minunata carte dedicatã acestei idei de Pierre 
tradiþii, care sunt deopotrivã surse ale culturii Hadot), universitarul medieval e filosof dacã îºi 
occidentale: dacã gândirea nu îºi are satisfacþia disputã principiile, le predã ºi le examineazã 
în ea însãºi, am fi abandonat-o demult, dacã ea atent alternativele ºi opoziþiile (ºi îmi amintesc 
s-ar fi închis în sine, ar fi pãrut inutilã aici de rãspunsul pe care Alain de Libera l-a dat 
oponenþilor ei. Mai degrabã, ca sã folosesc o lui Pierre Hadot, tot în forma unei cãrþi), 
sintagmã a neoplatonismului latin, ea este umanistul e filosof dacã stã în fotoliu ºi scrie 
diffusivum sui: prin propria ei viaþã orientatã altora scrisori într-o frumoasã Europã unitã a 
spre sine, ea pune altora la dispoziþie literelor (cum îl descria cu decenii în urmã 
mecanismele gândirii critice. Jacques le Goff), continentalul e filosof dacã 

ºtie sã îºi asume tradiþiile gândind responsabil 
Rep: De unde nevoia de a face filosofie? E doar o principiile acestora, universitarul american e 
puternicã dorinþã de a cunoaºte? Demersul filosof dacã ºtie sã identifice consecinþele 
filosofic poate fi privit ca o simplã delectare, o practice ale unor principii bine formulate. Toate 
plãcere intelectualã, un hobby? Sau o acestea sunt, în general, filosofie, ºi nu cred cã 
necesitate? (interioarã/exterioarã). ne poate duce la vreun câºtig intelectual 

eliminarea vreunei ipostaze. Important este sã 
A.B.: Vã mãrturisesc cã aici, pentru a vã înþelegem ce anume uneºte aceste experienþe. 
rãspunde, trebuie sã ne lãmurim o chestiune Nu ºtiu, nu sunt sigur, dar cred cã este vorba de 
prealabilã: putem ºti ce naturã are nevoia de un principiu pe care l-aº numi „puterea 
filosofie dacã ºtim cine filosofeazã. Poþi filosofa alternativei”, pe care l-am ºi sugerat mai sus: 
pentru cã te-ai trezit, netam nesam, între continuãm sã filosofãm cât timp suntem instalaþi 
lucruri care þi-au atras atenþia ºi pentru cã nu ai într-o poziþie de posibilitate absolutã faþã de Alexander ceva mai bun de fãcut: filosofia poate fi, firavã ºi ideile noastre; aceasta înseamnã sã nu ne 
candidã, un hobby al colecþionarului de cãrþi pãrãseascã niciodatã conºtiinþa cã lucrurile pot 
bune. Dar poþi începe pentru cã întâmplarea þi-a sta cu totul altfel decât le constatãm sau le Baumgarten 
adus o carte, un chip, o imagine sau o propoziþie stabilim. 
care par cã vin de altundeva, din alt orizont Sã nu mã înþelegeþi greºit, nu e vorba în interviu: decât cel ferm stabilit ºi neproblematic. Poþi deloc de un relativism al valorilor, ci de 
începe pentru cã te-ai infiorat în faþa cruzimii ºi instalarea conºtiinþei într-un loc de unde „se 
a terorii al cãror sens îþi scapã, sau poþi începe vede” câmpul posibilitãþilor absolute, cam aºa  Despre rosturile 
fiindcã eºti student ºi simþi cã mediul vieþii tale cum sugera Platon în primele pãrþi din dialogul 
este incomplet, cã te-ai nãscut într-o culturã Parmenide, când spune cã adevãrata experienþã 
fãrã cãrþi, cã profesorii tãi sunt mai nepregãtiþi a filosofiei înseamnã analiza consecinþelor filosofiei
ca tine, cã lãudata tradiþie din care vii e o tuturor ipotezelor pe care logica noncontradiþiei 
gãunoºenie stearpã. Sã ne rezumãm la aceste le permite. Cred cã acesta este câmpul libertãþii 

Rep: Plecând de la ideea cã orice activitate 
exemple, cãci între ele sunt douã lucruri absolute a filosofului: a ºti cã totul poate fi 

este (fãcutã) în vederea a ceva, are un scop 
comune: în toate existã o formã de „trezire” ºi în oricând altfel. Epistemologic, principiul este 

determinat, cum aþi putea rezuma scopul 
toate apare sentimentul presant cã lucrurile pot util, hermeneutic ºi istoric, el este fecund. Dar 

tuturor încercãrilor filosofice? Cu alte cuvinte, 
fi altfel decât vezi cã sunt. Dar mai e ceva: în cel mai interesant este în aplicaþie eticã: a 

filosofia este fãcutã în vederea a ce (pentru cã 
fiecare din aceste exemple, pe care le-am asuma alternativa absolutã înseamnã a te 

nu mergi pentru a merge, ci mergi pentru a 
aºezat gradual, cel care începe sã aibã parte de responsabiliza complet, deoarece judecata 

ajunge undeva)?
reflecþie are un „sine lãrgit” (pentru a folosi moralã devine pentru totdeauna ipoteticã ºi 
expresia consacratã a lui Noica) care creºte decizia îþi aparþine integral. Concret: 

A.B.: Ba da, cred cã uneori mergi pentru a 
gradual: cultivatorul de hobby are un sine mic, experienþa terorii comuniste ºi a tipului de om 

merge. Vreau sã spun cã existã în viaþa noastrã 
fericitul pus în faþa unei cãrþi sau a unui chip pe care ea l-a creat te pune în faþa unei judecãþi 

acte care îºi conþin scopul ºi care ne provoacã 
frumos simte cã „îi creºte inima”, iar conºtiinþa morale: conºtiinþa alternativei înseamnã sã îþi 

plãcere în clipa desfãºurãrii lor, altele care nu îºi 
culturalã a unei vinovãþii politice sau a unei priveºti semenul în ochi ºi sã înþelegi cã, oricât 

conþin scopul, ci tind mereu spre el. Aceasta nu 
turpitudini culturale îþi lãrgeºte sinele ºi înþelegi de mult ar frecventa stabilimentele democraþiei 

este un simplu dat al vieþii noastre, ci el este ºi o 
cã „eºti altul”, eºti tu cu tradiþia ta, cu ºi societãþii de consum, el este oricând capabil 

moºtenire culturalã scindatã ºi, probabil, 
profesorii tãi, cu instituþiile tale, cu cultura ta. de recidivã, cã posibilitatea e datã ºi cã doar tu, 

tensionantã în istoria omului occidental: pe de o 
Aceastã lãrgire înseamnã asumarea unui spaþiu instalat în câmpul posibilitãþii absolute, o mai 

parte, moºtenirea greacã peripateticã a pledat 
care nu mai este nici obiectiv, nici subiectiv, care poþi sesiza ºi mai poþi decide sã pledezi pentru 

fervent pentru orientarea omului în planul 
eºti tu întrucât eºti altele. La nivelul sinelui mic, ceea ce crezi cã este moralitatea. Vã amintiþi 

acþiunilor care îºi conþin scopul (Aristotel indica 
filosofia poate fi o toanã; la nivelul sinelui mare, cum se încheia Ciuma lui Camus? Doar medicul 

actele de reflecþie intelectualã ºi viaþa politicã 
filosofia e formã de supravieþuire ºi bunãstare. care privea de la fereastrã mulþimea euforicã ºi 

drept sursã a unor asemenea plãceri, ºi credea 
Simplu spus, cu cât sinele creºte, cu atât dispusã sã uite teroarea molimei ºtia cã germenii 

cã omul deplin trebuie sã depãºeascã toate 
filosofia e mai necesarã. acesteia sãlãºluiesc în cearceafuri pânã ce îºi vor 

activitãþile trudnice, pentru cã ele nu îi oferã 
gãsi cumva purtãtorii. Ideea lui Platon din 

niciodatã posesia scopului, ci ele revin natural 
Rep: Ce ne puteþi spune despre filosofia vãzutã Parmenide ºi ideea lui Camus mi se par analogice 

agricultorului supus legilor cosmice, pe când 
ca o (simplã) activitate intelectualã, ca o ºi îmi conferã portretul sinelui lãrgit al 

cetãþeanul le poate evita, prefãcând truda în 
discutare “din fotoliu”, a unor problematici filosofului.

rãgaz); pe de altã parte, tradiþia platonicianã ºi 
fundamentale în comparaþie cu filosofia privitã Mi se va spune: principiul propus este 

ulterior, cea creºtinã, au orientat omul spre acte 
ca deplinã angajare a celui ce o practicã, chiar unul ateu? Da, dar într-o manierã specialã. 

care nu îºi conþin scopul, fixând condiþia omului 
ca un mod de viaþã? (aici nu e vorba de nici un fel Evident, a decide din perspectiva alternativei 

drept etern cãlãtor în aceastã lume. Aristotel a 
de “trãirism”, ci pur si simplu de a trãi in absolute nu implicã ancorarea principiilor 

creat, pentru a-ºi sprijini ideea, admirabila 
conformitate cu anumite principii filosofice). morale în natura divinã. A gândi înseamnã a nu 

doctrinã a rãgazului, în 
decide tu însuþi ce ar spune transcendentul 

vreme ce Augustin a 
A.B.: Permiteþi-mi sã schiþez un rãspuns din despre ceea ce crezi, ci a fi pregãtit de orice 

creat celebra deosebire 
perspectiva unor tradiþii culturale asumate. Sã dialog, oricând. Nu polemizez cu marile eforturi 

dintre statutul omului 

“Doar medicul care privea de la fereastrã 
germenii acesteia sãlãºluiesc în 
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contemporane de conciliere a teologiei cu direcþie de orientare, într-un fir cãlãuzitor în vedem dacã „ceasul cultural” în care trãim ºi 
filosofia ca doi piloni centrali ai construcþiei imensul labirint al domeniilor de cunoaºtere, de distribuþia tradiþiilor filosofice ne dispune la un 
modernitãþi, cu tipul de intelectual foarte interogare asupra omului, asupra lumii, asupra tip sau altul de luptã cu ideile.
prezent în viaþa noastrã publicisticã, a cãrui culturii ºi societãþii, asupra sensului, asupra 
siguranþã încruntatã ºi dogmaticã pune deoparte vieþii? Rep: Poate cineva sã se ocupe de filosofie ºi sã 
gândirea criticã în numele unui fals dogmatism ºi fie ºi activ din punct de vedere social într-un 
pietism care ne accelereazã inutil trãirile. A.B.: Cred cã din cele de mai sus reiese limpede mod reuºit?
Filosoful e într-o situaþie paradoxalã aici care mã cum este, eventual, cu putinþã acest lucru. 
fascineazã, vã mãrturisesc: el este la maximã Permiteþi-mi sã examinez doar o parte a A.B.: Nu ºtiu ºi nu cred cã existã vreo regulã 
distanþã faþã de fermitatea ºi siguranþa de sine a întrebãrii dumneavoastrã, care mã atrage mai generalã. Heloise îi scria lui Abelard cã viaþa 
posesorului conºtiinþei religioase ºi, de aceea, mult: oare când decade filosofia din formã de intelectualã ºi cea privatã ar putea fi 
este cel mai receptiv la natura inefabilã. meditaþie asupra sensului în ideologie? Vã daþi concurente, Augustin a fost episcop iar 

Am sã reiau o întâmplare al cãrei seama, întrebarea dumneavoastrã instaleazã Heidegger a trãit o mare iubire. Aºadar, nu ºtiu sã 
subiect am fost cu mai mult timp în urmã: la o filosofia între douã extreme: între o meditaþie rãspund la aceastã întrebare. Dar am constatat 
festivitate academicã între teologi, un episcop a care nu dã nimãnui nici o orientare (sã o numim ceva foarte interesant, un fel de patologie a 
povestit anecdota însetatului: în deºert, omul „filosofia-hobby”, amintind cã am crezut mai sus spiritului filosofic: concentrat asupra lumii 
însetat îl întâlneºte pe vânzãtorul de cravate, cã ea aparþine celui mai îngust ºi mai individual propriilor idei, spiritul nepregãtit îndeajuns se 
cãruia îi refuzã oferta, dupã care ajunge, în sine) ºi una directoare de conºtiinþe, posesoare a poate simþi atât de singur ºi de autocrat în 
final, la oaza unde distribuþia apei pretindea o soluþiilor ºi substitut al meditaþiei fiecãruia aceastã lume încât simte permanent tentaþia 
þinutã obligatorie. Morala teologului: ascultã dintre noi (ceea ce noi numim ideologie). Dacã supradimensionãrii eului, într-un sens profund 
semnele aparent absurde pentru a putea fi ales. între aceste extreme putem defini un spaþiu nefast. E clipa când ai sentimentul propriei 
Anecdota nu mi-a prea plãcut, ea mã excludea, intermediar, el poate fi doar al unei filosofii care mãreþii fiindcã îþi eºti þie însuþi propriul reper. De 
cu atât mai mult cu cât filologul ºi istoricul de sugereazã fãrã sã persuadeze, care nu este pildã, ascundeþi-vã într-un mic oraº din 
lângã mine aveau cravata la care eu renunþasem, posesoare a soluþiilor, dar prin a cãrei România, luaþi câteva cãrþi din mari autori ai 
exasperat de cãldura de câmpie a finalului de an frecventare îþi poþi obþine soluþia. Graniþa este istoriei filosofiei, preferabil prost traduse, 
academic. Mi-a venit rândul ºi am propus greu de definit, dar extremele sunt pentru ca stratul confuziilor sã fie gros, ºi cu un 
auditorilor o altã moralã: doar filosoful are rolul recognoscibile ºi pomenirea lor este mai utilã studiu de câteva luni ºi fãrã nici un contact 
maximei îndoieli ºi suspiciuni, de aceea doar el decât pledoaria pentru transformarea filosofiei relativizant cu semenii, veþi avea impresia cã aþi 
ne apare fãrã cravatã, pentru cã este cel mai într-un fir cãlãuzitor al sensului. devenit unul din marii specialiºti ai domeniului, 
nechemat, este adevãratul rest al oricãrei forme fatalmente nerecunoscut de colegii de breaslã. 
de instituþionalizare: sãrac în certitudini ºi Rep: În ce mãsurã este filosofia o activitate pur Deºi e o patologie vizibilã, e foarte rãspânditã 
mereu nesigur de ceea ce este dat, precar în individualã? Poate ea sã se constituie ca atare ºi între apropiaþii noºtri. La aceastã situaþie, 
soluþii ºi marginal, doar el poate fi martorul sã se lipseascã de dialog? foarte frecventã la noi, îmi imaginez cel puþin 
atent al marilor alternative la chemarea cravatei douã soluþii. Una este confruntarea cu 
(sã-i spunem pompos) ontofanice. A.B.: Aºa cum mã întrebaþi, riscãm sã rãmânem apropiaþii. Alta este ieºirea din autism ºi practica 

la un nivel general de lãudabil elogiu al unei alternative tehnice în care te obiºnuieºti cu 
Rep: Poate fi privitã opera filosoficã în mod dialogului. E mai interesant însã sã reflectãm la ideea cã nu eºti cel mai bun. Sã posezi ºi o altã 
total independent de cel care a generat-o? Orice condiþiile româneºti ale acestei probleme. De techne decât filosofia, sã ºtii cã nu ai acoperit 
filosofie ascunde în spate un filosof, orice operã când existã filosofie româneascã, cele mai universul cu ºtiinþa ta poate fi o soluþie în calea 
un autor: putem opera o separaþie completã importante evenimente ale ei s-au consumat în acestei patologii, fiindcã îþi conferã exerciþiul 
între operã si autor (putem lua un text ºi sã-l efortul epuizant al unor personalitãþi (numite, unei distanþe practice.
punem în cu totul alte cadre pentru a-l din acest motiv „mari”) de a se substitui unor 
reinterpreta din perspectiva unui demers instituþii care nu funcþionau sau nu existau. De Rep: Putem considera pe anumiti filosofi 
hermeneutic)? aceea, noi am trãit mult timp cu mitul marilor responsabili de consecinþele pe care le-au 

filosofii individuale, create poetic în clipe de generat unele dintre ideile lor? ªi dacã da, în ce 
A.B.: Da, cred cã putem privi independent de mare inspiraþie. Or, nu cred cã aceasta este mãsurã?
creatorul ei o operã, cel puþin într-un caz. imaginea acceptabilã, unicã ºi completã asupra 
Aceasta pentru cã istoria filosofiei ne pune în vieþii filosofice actuale. În România, A.B.: Categoric nu. Sã eliminãm categoria 
faþa unor situaþii care au funcþionat în felul învãþãmântul filosofic este precar, sistemul ideologilor: ei transmit conºtient sensuri ºi 
acesta ºi care doar aºa mai pot fi înþelese. De liceal dispreþuieºte filosofia în favoarea persuasiuni; filosofii problematizeazã. Dar 
pildã, tratatul Despre suflet al lui Aristotel, care literaturii române (unde ideologia naþionalã se filosofii sunt responsabili de ideile lor ºi nu de 
a întemeiat filosofii diverse ale subiectivitãþii camufleazã mult mai bine) ºi a religiei consecinþele acestora, tot aºa cum funcþionarul 
dupã cum a fost el comentat de cãtre greci, arabi (augmentatã dispropoþionat faþã de alte e responsabil de formularul lui ºi militarul de 
sau latini. La fel Isagoga lui Porfir, anonimul arab domenii), universitãþile practicã o filosofie unde arma sa. Dar ce înseamnã sã fii responsabil de 
Liber de causis sau Hebdomadele lui Boethius. În performanþa nu are criterii ferme (altminteri nu ideile tale? Sã previi consecinþele lor? Am reveni 
ele autorul nu existã, ci valoarea textelor, cel am produce secþii de filosofie în oraºe unde nu de unde am pornit. Mai degrabã, cred cã practica 
puþin pentru Evul mediu latin, este datã de noile existã mari biblioteci, numai în baza speranþei cã sinelui lãrgit la nivelul unei conºtiinþe culturale 
coerenþe ale interpreþilor prin care istoria geniile se vor produce spontan), apoi Academia aduce cu sine o responsabilizare indirectã: 
gândirii trãieºte. O altã întrebare este dacã Românã nu a dat un program coerent ºi gândind asupra semenului tãu ca sumã de 
principiul este aplicabil pentru textele universalist de cercetare filosoficã în ultimele posibilitãþi, prin filosofie îi poþi deschide 
modernilor. Nu aº vrea sã generalizez, dar sunt decenii; cel mai bine stãm, cred, la nivelul latenþele ºi îi poþi sugera drumul gândirii. A pava 
spaþii unde efectele unei filosofii conteazã editurilor, unde filosofia este reprezentatã peste drumul cãtre principii cu orori istorice nu cade în 
independent de autorul lor. De pildã, puterea noastrã de cumpãrare. domeniul filosofiei. Dimpotrivã, gândirea 
consecinþele marxismului sau ale psihanalizei De aceea, filosofia ar trebui sã trebuie sã punã la dispoziþia omului tot ceea ce 
sunt la fel de importante ca asocierea lor cu însemne azi cercetare performantã, mari el este în stare sã facã, pentru ca decizia sã aibã 
autorul lor. Depinde, vã repet, de ce vreþi sã biblioteci ºi traducerea marilor texte în limba responsabilitate maximã. 
spuneþi prin „autor”; suma unor experienþe, comunitãþii capabile sã le discute, ea înseamnã 
calitãþi sau vicii, evenimente sau privaþii colectivul de cercetare ºi universitatea în care 
individuale? Ele pot explica, eventual, condiþiile geniul nu acoperã deloc 
genezei unei opere, dar nu pot influenþa speranþa comunitãþilor 
evaluarea ei sub nici o formã, de vreme ce academice. Sunt victorii 
aceastã evaluare aparþine unui context cultural pe care le poate obþine 
mai larg. De aceea, mai important ar fi sã vorbim cavalerul singuratic, ºi 
de sinele lãrgit al unui autor, ceea ce ne-ar putea victorii pe care numai 
învãþa mai mult despre sensul operei sale. falanga cu membrii egali ºi 

bine înarmaþi le poate 
Rep: Se mai poate filosofia constitui azi într-o împãrtãºi: rãmâne sã 

mulþimea euforicã ºi dispusã sã uite teroarea molimei ºtia cã 
cearceafuri pânã ce îºi vor gãsi cumva purtãtorii”

dl conf. dr. Alexander Baumgarten predã Istoria 
filosofiei antice ºi medievale în Facultatea de 
Istorie-Filosofie din Cluj. Autor al mai multor 
lucrãri de specialitate, a lansat recent al doilea 
numãr al revistei CORA de studii antice ºi 
medievale, aceasta putând fi gãsitã în librãrii

Interviu realizat de Victor Gelan
Extras din broºura “O filosofie, douã perspective”
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Pentru ca schimbul de experienþã între 
studenþii ieºeni ºi cei bucureºteni sã fie  unul 
complet ºi eficient, participanþii au fost cazaþi în 
cãmine studenþeºti. Dacã cei din  Iaºi s-au 
declarat mulþumiþi de ºederea lor în cãminele de 
Medicinã din piaþa  Rossetti, studenþii 
bucureºteni cunoscãtori ai condiþiilor de 
supravieþuire dintr-un cãmin  obisnuit din 
capitalã au fost încântaþi de modul în care 
aceleaºi condiþii mediocre de  cazare pot fi, cu 
puþinã grijã ºi implicare, îmbunãtãþite.
          Complexul studenþesc din Copou (zonã 
consacratã în mod special studenþilor) este  locul 
unde aceºtia îºi petrec cea mai mare parte a 
timpului, aici având tot ce le trebuie: o  cantinã 
atent întreþinutã, biblioteci, câteva cafenele ºi 
bineînþeles Universitatea.  Cãminele nu sunt 
toate gri, pentru cã cineva s-a gândit sã le 
vopseascã în albastru ºi chiar  galben. Interiorul 
unui cãmin e atât de primitor cât poate fi un loc în 
care stau câteva  sute de studenþi. Trebuie însã 
remarcat bradul împodobit de la intrare, 
amplasat prin  contribuþia financiarã a tuturor 
studenþilor din cãmin. Camerele sunt de douã, 
trei sau  patru persoane, satisfãcãtor utilate ºi 
bine întreþinute. În ceea ce priveºte curãþenia,  
cred cã depinde, ca oriunde, de locatari. La bãile 
comune de curând renovate poate intra ºi cel  mai 
sensibil student, dacã are papuci, iar majoritatea 
studenþilor respectã normele de igienã în comun. 
ªi asta  se întâmplã cu toate cã programul de apã 
caldã nu-i ajutã prea mult: zilele cu program de  
dimineaþã alterneazã cu cele în care poþi 
beneficia de apã caldã seara dupã o regulã de care  
nu ne-am putut da seama într-o sãptãmânã.
           În concluzie, impresia lãsatã de întreg 
sistemul administrativ studenþesc este  mai 
curând bunã, ea nefiind doar personalã ci a 
majoritãþii studenþilor bucureºteni. Þin sã 
menþionez în mod special urmãtorul eveniment: o 
domniºoarã studentã într-un an III sau IV  m-a 
abordat cu ultimile puteri, pentru cã urcase în 
grabã sã mã ajungã pe scãri. Mã ruga sã o  anunþ 
pe ea înaintea tuturor când eliberez camera, 
pentru cã întâmpinase  greutãþi în obþinerea unui 
loc în cãmin la repartizãri ºi nu înþelegea prea 

bine pe ce  locuri eram 
noi cazaþi. Sã sperãm cã i 
s-a fãcut, în cele din 
urmã, dreptate.

Articole publicate în LUNI: 2 / Nr.3 

de Ruxandra Apetrei
duti_17@yahoo.com

Noi facilitãþi ale revistei deschise LUNI:

31 dec ºi cea mai completã recenzie a articolelor !Seria „nb” (noapte bunã), „np” (no problem), 
din numãrul 2 al LUNI, tot de cãtre dl. Lect.dr. „sal” (salutare), btw (By the way”), „brb” (be 
Gheorghe ªtefanov. Puteþi urmãri dezbaterea right back), „lol” (laughing out loud deºi folosit cel 
devenind membri ai fil_unibuc ºi cãutând în mai mult în sens de „amuzant”) se completeazã, 
a r h i v ã .  A d r e s a  d e  w e b  e s t e  cu ocazia sãrbãtorilor cu „lma”.Lma ! (C.N.)

. Ce s-!Simpatic interviul din numãrul trecut. Totuºi, 
a mai discutat în ultima vreme pe fil_unibuc: pentru ca studenþii de anul 1 sã nu-ºi facã o 
dificultãþile filosofiei; disputa dintre darwinism ºi imagine prea idilicã despre facultate, trebuie sã le 
behaviorism cu privire la mecanismul învãþãrii; ce destãinuim ceva: la sfârºitul semestrului 2, în 
ar trebui sã facem cu dorinþele despre trecut; care fiecare an se petrece o adevãratã tragedie pentru 
e diferenþa dintre valori ºi fapte (cu referire la bieþii studenþi- nimeni nu ºtie cu ce note a ieºit din 
schematismul kantian) ºi ce nu ar trebui sã examene ºi, mai general, dacã a trecut în anul 
lipseascã dintr-o facultate care se respectã. În urmãtor. Profesorii nu vor sã afiºeze notele: 
prezent se discutã despre diferenþa dintre akrasie decizia a consiliului facultãþii -numai secretariatul 
ºi abulie. (MC & L.M.) le va afiºa pe toate odatã. Dacã studenþii se duc 

unul câte unul la secretariat sã întrebe de note, li 
se spune: „ce-ar fi dacã v-aº spune notele la Stirile revistei
fiecare în parte? Sunt sute de studenþi în facultate. 

!Sunt aºteptate orice ºtiri scurte pentru apariþie 
Aveþi rãbdare, se va afiºa” Pe urmã însã, cu cât se 

în aceastã rubricã. Trimiteþi-le la revista@filos.ro. 
lungeºte vacanþa cu atât creºte disperarea 

Avem ºi noi subiecte constante despre care sã 
studentului: notele nu se afiºeazã. Abia în toamnã, 

discutãm decât sã inventãm ºtiri: problema hârtiei 
dupã restanþe, pereþii facultãþii se umplu de foi cu 

igienice, studii proustiene, diferiþii dinþi de la 
note. Dar e prea târziu, nimeni nu se bucurã  mai 

Filosofie. Avem ºi douã replici la articole 
ales dacã studentul se trezeºte cã avea de fapt de 

anterioare. Avem o revistã de dezbatere, nu o 
dat niºte restanþe ºi el nici n-avea habar. Ce-i de 

televiziune de ºtiri
fãcut? Propuneri: 1) sã ne rugãm în genunchi de 

!Vorba dlui Emi Socaciu, LUNi este revista care se profesori sã afiºeze notele independent de 
rebranduieºte numai dupã 2 apariþii. ªi dacã tot secretariat. 2) sã facem cu toþii o chetã la sfârºitul 
veni vorba de Emi Socaciu, nici un revelion n-ar semestrului 2,  sã cumpãrãm un top de hârtie ºi sã-
merita atenþia noastrã în comparaþie cu cel l ducem la secretariat ºi sã ne oferim sã printãm 
petrecut de Emi Socaciu împreunã cu unii  studenþi noi singuri notele.  3) sã se afiºeze notele pe net. 
deºi am mai fost ºi noi în anumite locuri: Italia (un 4) sã dãm un premiu celui mai bun detectiv care va 
prieten cãrturar), Poiana Braºov (Conducerea rezolva acest mister anual „ce se petrece la 
FILOS, mic burghezii), Predeal sau Parâng (o bunã secretariat în fiecare varã de nu se afiºeazã 
parte din autorii acestui numãr). Puteþi citi despre nimic?”. 5) sã facem o grevã de avertisment. (L.M)
Crãciunul lui Emi Socaciu, în numãrul urmãtor.

!În ºcoala generalã, la întoarcerea din vacanþe 
!Numãrul 3 al revistei ar fi trebuit sã conþinã erai obligat sã scrii compuneri, sã ieºi la tablã sã 
aticole trimise de cititori (vae vobis) pe tema rosteºti cuvântãri, sã te cerþi cu colegul de bancã 
„Paradoxuri filosofice” dar ele au rãmas încã la cine s-a distrat mai bine (pe principiul „oricum ãia 
stadiul de posibilitate. Bineînþeles, principiul micii n-au subiecte de care sã vorbeascã, hai sã 
completitudinii ne garanteazã cã, undeva în viitor, vorbeascã despre mame, animale de casã sau 
posibilitatea se va actualiza. Altã potenþã care nu vacanþe”). În urma acestor experienþe 
a trecut în fapt este acordarea celor trei premii în traumatizante, îþi e ºi cumva ruºine sã mai întrebi 
cãrþi pentru articolele respective. Dacã mi s-ar acum „Ce-ai fãcut în vacanþã?” de teamã sã nu 
cere opinia pentru trei articole care au plãcut cel primeºti rãspunsul standard „M-am întâlnit cu 
mai mult, aº alege: „Elogiu teatrului ºi prietenii, cu familia ºi ne-am distrat toooatã 
întâmplãrii”-Radu Morariu, nr. 2, „O problemã de ziua”. Cu toate aceste bombãneli, tot ºcoala 
limbaj”-lect.dr. Sebastian Grama, nr.2 ºi, în acest generalã, pe lângã încurajarea la greu a 
numãr, „Cercul de filosofie ºi hermeneuticã esenþialismelor semãnãtoriste de tipul „merg la 
vizualã” Alexandru Macovei. Munte” (singurul, unicul, idealul !) „am fost la 
!Transformarea layoutului revistei ºi adãugarea Þarã” (mai ales asta e confuzantã, sunt atâtea 
pozelor cu autorii invitã la citirea variantei online diferenþe între o pensiune din Gorj ºi o vilã la 
a revistei, cãci redacþia nu-ºi asumã vreo Snagov !) ºamd,  a creat una dintre cele mai hulite 
responsabilitate cu privire la calitatea xeroxãrii: expresii din limba românã „temã de vacanþã”. 
dacã în urma xeroxului o sã se vadã feþe prea Deci, ce referate mai sunt de scris? (M.C.)
negre, ochi scoºi din orbite, ochi ºterºi cu totul, 

!Cea mai dezvoltatã, analiticã ºi politicoasã 
dinþi proeminenþi, oricum n-o sã aveþi pe cine sã comunitate online pentru studenþii în filosofie 
daþi în judecatã. Am fãcut un experiment cu este lista de Yahoogroups fil_unibuc, moderatã de 
imprimanta mea veche ºi rezultatele au întrecut dl. Lect.dr. Gheorghe ªtefanov. Pe lângã discuþiile 
aºteptãrile, toate pozele, pânã la una erau dese între studenþii membri (peste 85), grupul 
deformate. În fine, ca subiect conex, publicul se Fil_unibuc oferã o colecþie întreagã de articole 
poate aºtepta ºi la evoluþii mai mari ale layoutului, filosofice postate în secþiunea „Files” ºi pe un cont 
dacã aveþi  sugest i i ,  daþi  un mail  la de Gmail. Între alte facilitãþi existã posibilitatea 
revista@filos.ro. Dacã vã place ideea, puneþi ºi unor anunþuri (nu foarte folositã) ºi diferite reguli 
poza când trimiteþi articolul.ºi ghiduri de comportament care pot pãrea 

interesante. Tot pe fil_unibuc a fost publicatã pe 

http://groups.yahoo.com/group/fil_unibuc

Panoul ºi urna revistei: vor luate din opera lui Rafael, dar articole despre activitãþile lor
apãrea în facultate, pentru a studenþii pasionaþi de graficã Responsabili de numãr Puteþi 
putea citi revista curentã, pot crea un pachet grafic al participa la echipa de redacþie  
afiºatã permanent. Revista unui numãr dacã doriþi sã fiþi responsabili 
LUNI fiind finanþatã prin chetã, Forumul revistei : dupã ce pentru numãrul urmãtor 
a º t e p t ã m  c o n t r i b u þ i i .  c i t i þ i  r e v i s t a  o n l i n e  Rubrici constante Profesorii, 
N e c e s a r u l  p e n t r u  (revista.filos.ro), o puteþi cercurile de studenþi îºi pot 
multiplicarea unui numãr: comenta pe Forum rezerva 1-2 pagini pentru 
500.000 (50 RON) Rubrica Viaþã Studenþeascã: apariþia constantã de articole 
Pachetul grafic: în acest Colegii de la ASF sunt invitaþi tematice ºi un drept de vot 
numãr, toate imaginile sunt sã publice constant anunþuri ºi asupra întregii reviste.

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

Scurt pe 3,14

Student cazat în Iaºi



înregistra ce spun oamenii respectivi cã ar vrea spune studenþii care s-au exprimat mai sus atât Cum îþi poþi da seama care 
sã fie diferit ºi va încerca sa punã în practicã de rãspicat? Raspunsul meu: habar n-am. De ce? insuficienþã declaratã de un grup de oameni 
acele proiecte care rezolvã problemele care se Pentru cã nici una dintre afirmaþii nu mã asigurã merita efortul de a încerca sã o rezolvi fãrã a fi 
întâlnesc pe buzele celor mai mulþi studenþi. cã insuficienþa este atât de mare pentru a face considerat nebunul satului, ÃLA care nu are altã 
Aceasta ar trebui sã îl asigure ca o datã ce un efort în o elimina. Totuºi, cel mai probabil treabã decât sa se afle în treabã?
proiectul va pleca la drum, el va avea parte de este cã cei care au spus cã au nevoie sau preferã Teoria spune cã cei ce se implicã in 
maximul de interes din partea grupului în sã aibã hârtie igienicã în wc-ul facultãþii vor cei activitãþile unor organizaþii neguvernamentale 
beneficul cãruia a decis sã îºi consume timpul. mai dispuºi sã dea un ban pentru a o avea. De ce? o fac  în beneficiul unui grup, mai larg decât ei 
Dar va avea parte de maximul de participare la Pentru cã ei cred cã o astfel de apariþie este înºiºi, aceasta însemnând cã ei trebuie sã 
aceasta? decizia cuiva ºi cã hârtia nu apare niciodatã din rãspundã nevoilor, lipsurilor sau preferinþelor 
 neant. Cu atât mai mult ne vom putea baza acelui grup. Ideal ar fi ca organizaþia “sã 
Modalitãþi de raportare faþã de o deficienþã pentru cotizaþie pe cel care a spus ca o preferã, rãspundã nevoilor reale ale beneficiarilor” ei, 
identificatã pentru cã acesta nu se aºteaptã ca alþii sa îi dar nu ne spune nimeni dacã aceste nevoi devin 

Cum rãspunsul la ultima întrebare este rezolve problema.evidente din analize sociologice, din ceea ce 
prea adesea “nu” iar ong-istul încã nu doreºte sã spun beneficiarii (o micã majoritate gãlãgioasã) 
se înfiinþeze în acea autoritate de genul “ºtiu eu Varianta heirupistãsau din ceea ce proiecteazã ong-iºtii asupra 
mai bine de ce aveþi nevoie”, cel mai probabil Sã forþãm puþin împrejurãrile ºi sã ne acestora (care presupun aceºtia cã ar fi nevoile 
este cã îºi va acorda timp pentru a prevedea cât imaginãm cã acelaºi ongist spune: “Ajutã-mã sã beneficiarilor, pentru a deveni un student mai 
de mult sunt dispuºi sã se implice în rezolvarea strângem bani pentru a pune hârtie la wc. Toatã bun, un copil bine îngrijit, o comunitate 
unei probleme cei care au identificat-o ca atare. lumea sã se bucure de ea! Noi putem sã paºnicã). Personal, aceastã sintagmã de “nevoi 
Cum nu doreºte sã ia în calcul doar pãrerile celor contribuim sau nu, consider cã efortul de a-i reale” mi s-a pãrut întotdeauna extrem de 
pe care îi cunoaºte relativ bine, adicã ºtie la ce convinge pe ceilalþi ar fi echivalentul a trei inutilã, mai ales în cazul studenþilor din 
sã se aºtepte de la ei, va încerca sã fie mai atent suluri de hartie igienicã/persoanã în ceea ce ne Facultatea de Filosofie din Bucureºti. 
la felul în care studenþii se raporteaza la priveºte. Dacã nu strângem însã atâþia Dupã mine, un student ar avea nevoie 
deficienþele identificate, prin felul în care le bani/sãptãmânã, dãm din buzunar”.de materiale pentru studiu, de profesori care sã 
exprimã.  Mai exact, va analiza corespondenþele Ce vor face cei trei studenti? Din nou: habar n-îl informeze, sã îi stimuleze interesul pentru 
dintre exprimãri ºi implicarea studenþilor în am! Iar de data nu mai exista un “totuºi”, pentru studiu ºi de colegi care sã fie interesaþi de 
proiectele ce abordeazã deficienþele cã gradul de insuficienþã, oricum ar fi el materie ºi sã fie dispuºi ºi apþi sã dezbatã 
identificate. Va vedea cã acestea sunt privite ca exprimat, ca identificare a unei lipse, ca nevoie diferite idei ºi teorii. Evident, aceste lucruri se 
lipsuri, nevoi sau diferite preferinþe. Un student sau ca preferinþã nu îmi spune nimic despre ce întâlnesc deja într-o mãsurã în Facultatea de 
spune cã nu gãseºte cãrþile pe care trebuie sã le este probabil cã va face careva pus în situaþia de Filosofie din Bucureºti, mãsurã suficientã pentru 
citeascã, un altul cã s-ar descurca mai bine dacã a depune un efort fizic sau material pentru a unii, insuficientã pentru alþii. 
n-ar trebui sã munceascã ºi celãlalt cã ar dori îmbunãtaþi o situaþie de care mai apoi se vor Întrebarea pe care mi-o pun este ce 
pur ºi simplu sã studieze în facultatea bucura ºi alþii care nu s-au chinuit alãturi de el. pondere au indivizii cãrora ce le oferã aceastã 
recunoscutã universal ca cea mai elevatã Pus în faþa acestor situaþii, ong-istul instituþie acum le este suficient, pentru a se 
  poate deveni extrem de descumpãnit. Dacã nici desãvârºi ca studenþi. Pentru a avea o imagine 

Studiu de caz : HÂRTIA IGIENICÃ mãcar în cazul lipsei hârtiei igienice de la wc (a mai bunã, vã propun sã vã imaginaþi cã 
cãrei utilitate cred cã nu poate fi pusã în facultatea ar fi brusc lipsitã de orice activitate 

Cum se vor raporta studenþii care discuþie), nu poate fi sigur cã se poate baza pe studenþeascã organizatã (sau de reprezentanþii 
afirmã urmãtoarele: sprijinul fizic sau material al acestora, ce de an) ce se preocupã de student ca student. Ca 
1.când sunt la facultate, îmi lipseºte hârtia concluzii ar putea trage cu privire la alte o parantezã fie spus,  nevoia de distracþie nu 
igienicã de la wc! proiecte, ce nu vizeazã rezolvarea unor este specificã studentului ca student ºi nu mi se 
2.am nevoie de hârtie igienicã la wc! probleme asupra cãrora toþi sunt de acord pare potrivitã pentru a întemeia un proiect al 
3.aº prefera sã am hârtie igienicã în wc-ul asupra felului în care trebuie sã stea lucrurile?vreunei asociaþii studenþeºti, deºi mi se pare 
facultãþii! Cineva ar putea spune cã acest excelent faptul cã ne implicãm în proiecte cu 
..la existenþa ex nihilo, într-un timp viitor exemplu nu este bun pentru cauza pe care o zâmbetul pe buze, ne simþim bine împreunã ºi 
exprimãrii, a hârtiei igienice în wc-ul Facultãþii serveºte, pentru cã fiecare poate sã se dãm o petrecere la sfârºit.
de Filosofie din Bucureºti? îngrijeascã personal de existenþa unei bucãþi de Imaginaþi-vã cã tot ce ar exista ar fi 

Eu aº spune cã primul, când o va gãsi hârtie igienicã sau înlocuitori, pe care sã le manifestãrile organizate de facultate, cursurile, 
stând acolo, va spune: “Un pas mai aproape de utilizeze la nevoie, sã le imprumute colegilor prelegerile, seminariile ºi biblioteca, cu 
normalitate”, al doilea: “În sfârºit s-a gândit etc. Cum ar veni, efortul bate câºtigul. Pe de oamenii, fondul de carte ºi logistica existente. 
cineva la mine” iar al treilea: “Mda, e ok”. altã parte, nici în toaletele unor facultãþi din V-aþi dori altceva? Dacã nu, atunci ceea ce existã 

Ongistul este însã într-o situaþie mult Spania ºi Belgia nu se gãseºte hârtie igienicã, ºi poate exista în acest cadru vã este suficient ºi 
mai dificilã pentru a obþine respectiva hârtie probabil cã aceasta denotã un specific presupun cã toatã bâzâiala produsã de 
igienicã: nu poate sã o cearã facultãþii pentru cã studenþesc universal. S-ar pãrea cã doar odatã schimburile studenþeºti, cluburile de debate sau 
asemenea cheltuieli nu sunt bugetate legal, nu cu serviciul începe sã fie necesar sã ai hârtie alegerile pentru reprezentanþii de an vã lasã 
poate apela la sponsori pentru hârtie igienicã ºi igienicã la WCul instituþiei unde stai cam reci, dacã nu chiar vã enerveazã. Aº spune cã 
mãrturisim cã finanþarea europeanã presupune jumãtate de zi.aceastã suficienþã este mãsura negativã a 
niºte minime standarde deja îndeplinite de þara “nevoilor reale” ºi este uºor de ochit: studentul 
candidatã. Soluþiile nu pot sã stea decât în Concluzienu este interesat decât de cursuri ºi seminarii, 
studenþii facultãþii Se crede cã, într-adevãr, studenþii au merge la bibliotecã ºi uneori la conferinþele 

nevoi, însã a avea o nevoie înseamnã ºi a putea organizate de facultate, dezbate cu colegii. 
Varianta contractualistã susþine niºte acþiuni pentru câºtigarea ei. 

A þine cont de deficienþele identificate de Sã presupunem acum cã acesta s-ar Studenþii (nu întotdeauna cei din Filosofie) fac 
studenþi duce la studenþi ºi le-ar spune: “Cei care vor sã grevã pentru burse ºi pentru taxele de cãmin, 

existe hârtie la wc, sunt rugaþi sã cotizeze. Se va dar pot ei identifica mãcar o altã nevoie proprie? Meritã însã orice insuficienþã 
crea un fond din care aceasta va fi procuratã, Cãci, dacã nu e chip sã-i convingi sã-ºi accepte exprimatã efortul unui ONG pentru a o rezolva? 
legitimitaþii pentru cei care au cotizat, pentru nevoile, ong-istul nostru nu are o soartã fericitã. Sã spunem cã unul din membrii acestui clan ar 
ca doar aceºtia sã beneficieze de ea.” ªi atunci, ce job onest mai poate fi sã fii membru dori la un moment dat sã ia pulsul grupului 
Lãsând la o parte problemele legate de salariul într-o asociaþie studenþeascã?pentru care vrea sã facã ceva  ºi nu vrea sã se 
supraveghetorului-controlor din poarta wc-ului, înfiinþeze într-o autoritate de genul “ºtiu eu mai 
aprobãrile rectoratului etc, ce credeþi cã vor bine de ce aveþi nevoie”. Ce va face? Va 

-despre nevoile reale ale studenþilor-Ne trebuie hârtie !

vezi ºi “Despre schimbare în Facultatea de Filosofie”-nr.2

de Raluca Pop, raluca.pop@filos.ro   Articole publicate în LUNI: 1 / nr.3
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O complicatã istorie ºi-a gãsit 
vocea în revista “Luni”. O schiþã are s-o 
dubleze nepresupus. Am aflat aceasta în 
pauza toxicã de la mijlocul unui curs (nu 
contest, pneumonia unora e mai 
sãnãtoasã decât fumatul pasiv al 
celorlalþi; ºi mai corectã politic). 

Prin 2003 (parcã), am aºezat pe 
hârtie un fel de coºmar inept. L-am 
relatat, prin 2004, unui excelent prieten, 
pesemne inspirat de prezenþa danezã a 
douã blonde reci, fãrã guler. Omul, dupã 
nici un minut, m-a oprit: sã nu-i povestesc 
urmarea, fiindcã tocmai îl vizitase raza. În 
prima zi a urmãtoarei sãptãmâni, pe când 
ascultam, la radio, lecþia de alchimie pe 
care necesarul Constantin Teleanu o 
producea live în emisiunea colegului 
Victor Popescu, telefonul a sunat infernal. 
Sau nu. Sau  nu chiar. Apelantul asculta ºi 
el, în maºinã, echivalenþele vertiginoase 
propuse de Nini (Teleanu), dar nu pentru 
asta mã cãuta, ci pentru a mã anunþa cã 
terminase textul. “Textul?...”, am 
tatonat. Era vorba despre ceea ce 
insuficienta mea povestire iscase în 
mintea (filtratã acum de o imprimantã)  a  
mai-înainte-pomenitului prieten. Peste o 
jumãtate de orã, ne-am vãzut prin cartier. 
Interesant mi s-a pãrut cã rezultatul nu 
prea mai avea legãturã cu aiureala mea 
involuntar inauguralã. Mai bine 
structurat, nu menþinuse de acolo decât 
aria stomatosoficã a demersului. 

De atunci (pânã de curând), încã 
trei oameni au vãzut paginile în cauzã. Un 
sever cititor angajat în Filosofie, un sever 
cititor dezangajat din filosofie ºi un pictor 
(sever cititor) din Spania. 

Revista “Luni” a gãsit textul pe 
Internet. Eu  nu. Competenþele mele în 
materie sunt minime. Cunoºtinþele 
autorului despre Facultatea de Filosofie 
sunt foarte mediate. Probabilitatea ca 
eranþa on line a poveºtii sã se datoreze 
pictorului din Spania se apropie de 100%. 
M-a distrat sincer faptul cã, eliminând 
strategic numele personajelor (iniþiativã 
beneficã, dat fiind cã unele  fictive  ar fi 
determinat plictisitoare discuþii…), 
Redacþia a aºezat  totuºi  coloanele aici 
vizate alãturi de mica intervenþie pe care 
o semnam în acelaºi numãr al revistei. 

Am considerat cã precizãrile de 
faþã vor fi “rotunjind” o afacere. Cea mai 
importantã (precizare, desigur) este cã 
autorul textului Un dinte împotriva 
filosofiei se cheamã Liviu Lucaci (mi-a dat 
acordul expres de a-l identifica public), 
este actor la T.N.B. ºi dascãl la U.N.A.T.C. 
(Lect. Univ. dr.). 

Vã mulþumesc.
 P.S. Pen t r u  º t i i n þ i f i c a  

întregime, iatã neglijentul text al 
subsemnatului, care l-a “declanºat” pe 

cel deja apãrut: pagina 9 
“Sub noul  sediu a l  
Facultãþii de Filosofie a 
crescut un dinte”

Precizare

 

de Sebastian  Grama 
Replicã la: “Un dinte împotriva filosofiei”-nr. 2 Articole publicate în LUNI: 3 / Nr.1-3 

de Manuela Stoicescu
mariamanuelastoicescu@yahoo.com

Avangardã sau blablangardã ?

Luni
Nr. 3

Existã o piesã de-a lui Armand van Eforturile maestrului au fost de 
Helden, în care versurile decurg cam în felul altfel rãsplãtite cu o voce a unei bãtrâne 
urmãtor: "Everybody wants to be a DJ, the oripilate din public, care l-a întrebat dacã… 
drummer wants to be a DJ, my dog wants to mai are mult. În sfârºit, excursia cu bocancii 
be a DJ, my sister wants to be a DJ" ºi aºa mai plini de noroi printre cuvinte s-a sfârºit iar 
departe. Cam aºa stau lucrurile ºi în þãriºoara marele poet a þinut sã menþioneze cum cã 
noastrã mult iubitã: toatã lumea vrea sã fie -  acesta e un proiect care are ºi un nume…
atenþie- nu DJ, ci poet. Diferenþa e cã la noi, Au urmat poeziile citite de 
într-adevãr toþi sunt poeþi. Vecina de la 2 e candidaþii care aspirau la un premiu. Aici s-a 
poetã, rockeriþa din baia de la Cantemir e manifestat defularea tuturor emoþiilor 
poetã, casierul de la Carrefour e poet, adolescenþilor care dacã nu se drogheazã, 
balerina de la Moulin Rouge e poetã, toþi atunci ar trebui sã o facã, ºi exprimarea 
suntem, dragii noºtri, poeþi desãvârºiþi. Nu tuturor sentimentelor înãbuºite de faptul cã 
am nici cea mai micã intenþie de a spune cã în pânã de curând în poezie nu au avut ce cãuta 
casierul de la Carrefour nu se poate ascunde cuvinte precum “veceuri” ºi “aurolac”. Aºa cã 
un geniu veritabil sau un suflet sclipitor, de dacã tot putem sã o facem acum, pãi hai sã-i 
porþelan. Tragedia e cã, la noi , în spatele dãm bãtaie. Pardon stimabililor, dar estetica 
poeþilor, lâncezesc capacitãþile unui cârnat. urâtului nu vã aparþine. ªi s-ar putea de 

Care e reþeta pentru a fi un poet de asemenea sã mã întrebaþi de ce sã nu scriem 
succes în zilele noastre, pe aceste tãrâmuri despre viaþã, despre ce vedem? Din acelaºi 
mirobolante? Se iau câteva cuvinte care în motiv pentru care preferãm un Fellini sau un 
mod normal nu s-ar suporta unele pe altele Bertolucci unui Dan Piþa sau unui Mircea 
într-o sintagmã, se alãturã în câteva strofe Daneliuc.  În încheiere, a vorbit un distins 
unde vechile principii ale poeziei respectate invitat, care a þinut sã ne menþioneze cã este 
de mocofanii ãia de Shakespeare ºi Eminescu membru al consiliului de conducere din 
sunt ignorate cu cea mai mare graþie, se Uniunea Scriitorilor, ºi care folosea "deci" în 
acordã un timp de cinci minute pentru mijlocul propoziþiei.
realizarea capodoperei ºi gata poemul, Mã veþi întreba dacã frustrarea mea 
doamnelor ºi domnilor. Astfel, dãm în zeci de provine din faptul cã premiile acestui concurs 
volume peste scrieri de genul: "papuci de m-au ocolit. Îi felicit cu aceastã ocazie pe 
visare ºi agrafe de hârtie hãrþuite pe lustre colegii noºtri care ºi-au prezentat creaþiile ºi 
gonflabile care ard tâmplele arcuite în frunze au fost rãsplãtiþi cu premii. Acest articol nu e 
albastre cu cruci în dungi ºi bãºini roºiatice îndreptat împortiva persoanelor, ci a tipului 
pereþi lichefiati pe sâni moi, dulcea odisee, de poezie pe care îl practicã. Sã ne închipuim, 
oh, tu, imprimantele ne sug hârtia din ceea ce noi, cei de la filosofie, facem foarte 
sertare." des, cã Eminescu ar fi fost prezent la acest 

Pentru cine se întreabã care e atelier. Nu, nu îl ridic în slãvi pe Eminescu, 
motivul pentru care s-a strâns într-un articol puteþi sã puneþi în locul acestui nume orice 
mai multã revoltã decât la 1907, acesta e cât poet care preþuia în poezie ceva mai presus de 
se poate de simplu: am participat la o exerciþiile de dicþie. ªi nu, nu blamez 
festivitate la care am fãcut cunoºtinþã cu miºcãrile avangardiste, am cel mai mare 
noua generaþie de poeþi ai dulcei Românii. respect pentru ele, dar, repet, pentru 

Aceastã adunare/concurs a decurs avangarda ºi nu pentru BLABLANGARDÃ.
în felul urmãtor: o doamnã bâlbâitã ºi slãbuþã Aºadar, sã revenim la exerciþiul 
a murmurat câteva cuvinte într-un microfon, nostru de imaginaþie: mi-l închipui pe sãracul 
invitându-l sã ia cuvântul pe marele Eminescu, trãgându-l de mânecã pe Maiorescu 
maestru/poet/domn X. Acesta a trecut la ºi întrebându-l: "Nene, unde m-ai adus!?"
pupitru, în timp ce în dreapta lui un tip punea Vã invit în încheiere sã ne scãrpinãm 
muzica, iar în stânga venerabilului, un domn împreunã în cap, pânã ne dã sângele. Ce se 
agitat începuse sã picteze (am convingerea întamplã cu poezia? Cât de finã e linia dintre 
cã un cimpanzeu ar fi facut o treabã mai înfumurare ºi talent? Cum faci diferenþa între 
buna). Aceastã ciorbicã s-a numit oficial: artã ºi deºeu? ªi ca sã vedeþi cã nu glumesc, 
"Mâna amânatã - cuvintele tactile ale unei haideþi sã ne aruncãm privirile peste niºte 
muzici vãzute", un spectacol de poezii, fragmente de poezii ale dragilor noºtri artiºti 
picturi ºi muzici retraduse la faþa locului. contemporani, publicate în câteva volume: 
(Hmm, mã întreb cât le-a luat sã gãseascã "copiii despuiaþi ai deºertului/ pãzind agatul 
aceastã titulaturã. În sfârºit.) ciclopic din Kaaba/ punctul omphalos/ 

Povestea nu se încheie, aici ar fi emiþãtor de raze ºi sunete de inaltã 
prea frumos. Domnul în discuþie a trecut la frecvenþã/ masa goala lustruitã de ploi/ ºi de 
microfon, unde preþ de jumatãte de orã, a sângele scribilor înãltat în talazuri/ cât casa/ 
schieunat, a gemut, a oftat, a gesticulat ºi a jucând îndrãcite în vânt.", ""o viaþã de cãmãºi 
recitat poezii compuse din (totul aici este asudate/te mai aºteaptã/ºi-o sã-þi placã /nici 
citat, nu îndrãznesc, stimaþii mei colegi sã mãcar obiºnuinþã /puloverul în dungi pe care-l 
schimb nimic): "o treaptã, ptã, ptã, tã, tã, tã tragi pe tine /cînd ieºi dupã pâine/ºi-i cerul 
zeule ptã, o treaptã, otreapã, o treapã, o gros ca o mãduvã."
treaptã[…] vraci, tãlmaci, draci, laci […] Poeþii ºi domnii menþionaþi mai 
ciufulit, belciugit, ciubucit, belºugit, devreme sunt deþinãtori ai unor premii 
belºugit, ciubucit, ciufulit, belºugit […] (plus internaþionale, ceea ce mã face sã cad pe 
niºte versuri în englezã la care domnul în gânduri ºi sã-mi rup o mânã: nu recunosc eu 
cauzã a fãcut un asemenea exces de zel în a le valorile, caz în care mã plec ºi îmi cer scuze, 
recita încât nu am inteles nimic în afarã de sau "trãim într-o lume nebunã, nebunã, 
<cows> ºi <Mures>, comportându-se de altfel nebunã…"!? 
ca ºi cum ar fi avut un orgasm zoofil.)". 
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Stau în cumpãnã dacã sã deloc adâncimile abisurilor ce-l 
recomand cartea despre care am sã despart de tot ceea ce este uman, 
vã vorbesc sau s-o pãstrez numai de toate aspiraþiile ºi nãzuinþele, 
pentru Saramago-fans. de toate dorinþele ºi speranþele 

Dacã Pluta de piatrã sau noastre într-o lume mai bunã, ba 
Eseu  despre  orb i re  ne -au  chiar, îi permit sã-ºi etaleze cinic 
familiarizat cu un univers în care atotputerea în sloganuri uriaºe 
într-un mod specific, fantasticul aflate la tot pasul  - “VÃ VOM 
rãsare din real conducându-ne cãtre VINDE TOT CE VÃ TREBUIE, DACÃ 
o imagine totalizatoare, o imago NU PREFERÃM SÃ AVEÞI NEVOIE DE 
mundi redatã cu mai mult sau mai CEEA CE AVEM DE VÃNZARE !”.
puþin umor, cu mai multã sau mai Mersul de bãtrân al 
puþinã bunãvoinþã, Peºtera se vrea a cãrþii e dat de dialoguri, 
fi o continuare a acestui tip de artificiale, greoaie, lipsite de 
ficþiune ucronicã  pentru cã e orice naturaleþe. Cred însã cã 
atemporalã  dar nu reuºeºte sã aceasta e una din mizele ei, lucru 
transmitã nici un simþãmânt lãudabil dintr-un anumit punct de 
autentic, nici o trãire genuinã. vedere, dar care dãuneazã atât 
Valorile despre care se vorbeºte în cititorului, cât ºi stilului cãrþii. 
carte : prietenia, respectul, omenia, Presupun cã dialogurile 
dragostea, da, chiar AUTICITATEA s-au dorit a fi cât mai aproape de 
rãmân îndepãrtate ºi au un oarecare stilul dialogurilor platoniciene, în 
iz. care nu personajele cu bagajul lor 

Povestea e simplã, s-ar de cunoºtinþe, stãri ºi gânduri e 
putea spune chiar neinteresantã : important, ci  construcþia, 
Cipriano Algor, un olar vãduv ce-ºi înlãnþuirea ascendentã spre Idee. 
duce zilele într-un cãmin-atelier de Olarul, fiica sa, ginerele, vecina, 
tip rural-medieval este silit sã-ºi ªeful ºi sub-ºeful de la Centru, toþi 
abandoneze meseria pentru cã par sã fie niºte înþelepþi care 
produsele lui nu mai au cãutare. “glãsuiesc din cãrþi”, sunt 
Lumea se schimbã în jurul sãu, dar el permanent cu vorba memorabilã 
nu pare sã-ºi dea seama. Un Centru în vârful limbii, au mereu gândirea 
(Centrul) lipsit de suflet, creaþie cumpãnitã a unui om la sfârºitul 
megalomanã nu a mâinilor cuiva ci a vieþii, cunoscãtor al multor taine 
spiritului timpurilor pune stãpânire ºi martor al multor naºteri.
pe toate resursele ºi pe toate Gãsit, câinele pierdut, e 
nevoile, pe toate terenurile ºi pe un stadiu din cele trei ale super-
toate inteligenþele, transformând metaforei saramagosiene : 
totul într-un peisaj dezolant, lipsit natura, instinctualul, un pic 
de suflet, axat pe o gândire rousseauistã (cam bun, cam 
economicã de tip cost-beneficiu. blând, cam credincios ºi sincer), 

Personajul  pr incipal,  una dintre oglinzi pentru cei aflaþi 
penseur par excellence, e secondat la mijloc, în confuzie, oamenii, 
de fiica sa Marta ºi de soþul ei, e ro i i  naraþ iun i i ,  c reator i  
ginerele lui Cipriano, Marçal Gacho. involuntari de iluzii scãpate de 

Încã din prima paginã sub control ºi luate drept 
suntem avertizaþi de numele adevãruri ultime,  centrul, 
fatidice ale celor douã personaje maleficul construct, nor de praf ºi 
masculine, nume ce le marcheazã fum al super-egoului civilizãrii.
destinul fãrã ca ei sã o ºtie : “…algor “Cei sãraci cu duhul vor moºteni 
înseamnã rãceala intensã a trupului, pãmântul”, lãsându-i pe cei plini 
care vesteºte febra, ºi…gacho nu e de har (familia Alegre), rãmãºiþe 
altceva decât grumazul boului pe ale unei spiþe pierdute a lui Israel, 
care ºade jugul.” Astfel însemnaþi, pãstrãtori  ai  tradiþiei,  ai  
cei doi bãrbaþi nu au cum sã fie decât  secretului Umanitãþii sã plece  
Marçal  gardian la Centru, aspirând cãtre un Niciunde, sã se urce în 
la statutul de gardian-rezident, iar maºina de-atâtea ori plinã de 
Cipriano  olar, creator, lucrãtor cu pãmânt, de humus ºi sã disparã la 
mâinile, care, în rãceala gândirii de orizont.
zi cu zi, în îngheþul aºteptãrii, va U t o p i e ,  u c r o n i e ,  
s i m þ i  f i e r b i n þ e a l a ,  f e b r a ,  romanul lui Saramago rãmâne o 
intensitatea nebãnuitã a Ideii. metaforã a alienãrii, a pierderii ºi 

Ideea  nu este altceva a regãsirii de sine. Cei salvaþi 
decât Adevãrul-Binele platonician la (Cipriano, Marçal, Marta-deja 
care se ajunge prin ruperea sa l va tã  p r in  cond i þ i a  de  
lanþurilor ce þin prizonierii  nãscãtoare, ºi inocentul sãlbatic 
încãtuºaþi în închisoarea Iluziei. Gãsit) nu se întorc însã sã salveze 
F a p t u l  c ã  a c e s t  C e n t r u  lumea, dar, cine ºtie, poate 
ultracontemporan, leviathan al altundeva, o fac sã renascã.
coºmarurilor noastre post-moderne, O carte preaplinã care 
pare sã ofere tot, ba încã ºi ceva pe te lasã însã cam gol.
deasupra nu oculteazã     

Articole publicate în LUNI: 2 / nr.3

de Alexandru Macovei, sandocan_lex@yahoo.com

- Ed. Polirom, Iaºi, 2005, Trad. Mioara Caragea, ISBN : 973-46-0157-1 -

Recenzie - Jose Saramago PEªTERA

În numãrul 1 al revistei Luni, dl. ªtefan 
Brânduºescu ne propune o aporie. Iatã pe scurt despre ce 
e vorba:

Doi oameni, A ºi B, joacã un joc de cãrþi. B 
triºeazã intenþionat ºi pune jos cu 3 cãrþi mai mult. Este 
prins ºi, ca pedeapsã pentru cã a triºat, i se iau 5 cãrþi ºi e 
silit sã ia înapoi ºi cele 3 cãrþi cu care triºase. Problema e 
urmãtoarea: B e pedepsit de douã ori ºi una din pedepse e 
întotdeauna nejustificatã. Dacã i se iau mai întâi 5 cãrþi 
ca pedeapsã pentru cã a triºat, de ce pe urmã i se cere sã 
ridice de pe masã cele 3 cãrþi? A fost pedepsit iniþial, de 
ce trebuie încã o pedeapsã? Dacã, dimpotrivã, i se cere 
mai întâi sã ia înapoi cãrþile cu care triºase, ce rost mai 
are pe urmã sã mai fie pedepsit (tot cu 5 cãrþi) din 
moment ce motivul pedepsei nu mai existã? Nu mai existã 
nici o încãlcare a unei reguli, deci nu mai e nevoie de 
pedeapsã.

Rãspuns:
Nu cred cã avem de-a face aici cu o aporie realã. 

Nu e vorba în fapt de douã pedepse, ci de una singurã; 
cealaltã e doar o reparaþie. Când îi luãm 5 cãrþi pentru cã 
a triºat noi îl pedepsim într-adevãr; când îl silim pe B sã îºi 
ia înapoi cãrþile frauduloase noi nu facem decât un act de 
justiþie pentru A. Ce înseamnã o pedeapsã? Privarea cuiva 
de niºte drepturi ale sale. Îl pedepsim pe B luându-i 5 
cãrþi pentru cã erau ale sale. Dar când îi cerem sã îºi ia 
înapoi cele 3 cãrþi cu care a triºat noi nu îl pedepsim: nu 
avea dreptul sã le punã acolo, nu era ceva al sãu în mod 
fundamental, deci noi nu îl lezãm în nici un fel. 

O situaþie paralelã în justiþie ar arãta cam aºa: 
un om furã ceva ºi e bãgat la închisoare. Ce ar fi dacã 
hoþul ar refuza sã dea înapoi lucrul furat pe motiv cã 
oricum îl plãteºte prin anii de închisoare? A returna ceva 
nu e o pedeapsã pentru acel hoþ deoarece lucrul acela 
oricum nu era al sãu. Dacã nu l-ar da înapoi atunci ar fi 
într-adevãr o pedeapsã dar de data asta pentru 
proprietar. ªi pentru A ar fi un fel de pedeapsã dacã B nu 
ºi-ar lua înapoi cãrþile cu care a triºat. Dacã B ar ºti cã e 
îngãduit triºatul chiar dacã pedepsit, atunci ar putea 
imagina o strategie prin care el sã câºtige mereu jocul 
triºând chiar dacã i se iau 5 cãrþi de fiecare datã când e 
prins. În general, dacã aceasta ar fi o aporie adevãratã ºi 
dacã reparaþia ar fi o pedeapsã, atunci consecinþele ce 
decurg de aici pentru filosofia dreptului ar fi 
inacceptabile.   

Replicã la “Aporia jocului de cãrþi”-nr.1

de Lavinia Marin, remarin16@yahoo.co.uk

Nu era o aporie
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“Omul poate fi educat pentru filosofie, -Culturã academicã: Trei 
la fel ca ºi un cal pentru curse” facultãþi simultane: filosofie, 

drept ºi agronomie -50 de ore 
 Ce fel de om dorim sã creãm? sãptãmânal (potrivit Ministerului 

Constantin Noica îºi dorea un filosof Educaþiei, ar fi necesare chiar 30 
român ºi atât, însã noi trebuie sã încercãm sã fim de ore/facultate) timp de 3 ani ºi 
mai expliciþi ºi, în spiritul adevãratei filosofii, cu o doar 30 de ore pentru urmãtorii 5 
mai susþinutã pretenþie de universalitate. Noi ne ani (masteratele ºi doctoratele) 
dorim un tânãr cult, cu minte vioaie, cu spirit -15000 ore de studiu necesare
ºtiinþific, cu simþ moral, cu activitate socialã ºi -Culturã ºtiinþificã: Lectura 
prieteni obiºnuiþi, cu simþ naþional, cu vaste literaturii ºtiinþifice esenþiale 
cunoºtiinþe mondiale, cu atenþie cãtre cei mulþi ºi unui om cult: fizica cuanticã, 
simpli, apt de coportament elevat în mijlocul mecanica relativistã, teorii ale 
elitelor, capabil sã înþeleagã misterele religioase câmpului, teoria creaþionistã în 
dar pasionat atât de plimbãri ºi drumeþii, cât ºi de biologie, teorii de unificare a 
lectura aprofundatã a clasicilor. Trebuie sã fizicii teoretice. Pentru a rezolva 
recunoaºtem cã nu ne dorim prea mult de la un om cu un foc domeniul ºtiinþific, îl 
care ar trebui sã se formeze sugând de la sânul înscriem ºi la Matematicã, secþia educabil din tinereþe, 8 ore de somn ºi încã douã 
culturii milenare a umanitãþii, ne dorim chiar „Matematici aplicate”-30 de ore sãptãmânal timp ore zilnic pentru mâncat, spãlat, îmbracat ºamd
prea puþin. Sã sperãm totuºi cã, devenind (ºi) de 8 ani (cu masterat ºi doctorat) -12000 de ore de 2. „E ºi filosoful om”: stres, lene, depresie Vom 
filosof, elevul nostru va acumula celelalte studiu considera 10% timp pierdut cu aceste limitãri 
deprinderi nemenþionate aici, pe cale deductivã. -Cinema: Bazându-ne pe cartea apãrutã recent la  3. Distribuþia geograficã a cunoaºterii: Tânãrul 

RAO („1001 de filme de vãzut într-o viaþã”), nostru va trebui sã cãlãtoreascã fãrã plãcere 
Ce conþine Educaþia elevului? putem estima totalul de filme de vãzut anual, de cel puþin douã ori, pentru a studia ºi 
-Cu siguranþã, filosofie. Nu doar filosofie anticã ºi (esenþiale) la 1000 („I love huckubees” este în cerceta la faþa locului (þineþi cont cã nu am vorbit 
medievalã, ci ºi filosofie modernã ºi plus); dacã adãugãm ºi filmele contemporane ºi de doctorat în strãinãtate). Sã estimãm consumul 
contemporanã. Nu doar marea tradiþie vesticã, ci revizionãrile posibile, ajungem la cel puþin 1500 la 48  de ore/cãlãtorie - aprox  2 ore / sãptãmânã 
ºi o minimã parte esenþialã din gândirea de filme a douã ore, ceea ce inseamnã 4. Boalã ºi neprevãzut: Pentru un tânãr sportiv ca 
româneascã, indianã, chinezã ºi georgianã. Nu aproximativ 3000 de ore. al nostru, un numãr de 4 zile anual de boalã ºi alte 
doar filosofia disponibilã în vremea lui Noica, ci ºi -Operã ºi muzicã clasicã: potrivit Wikipedia, întâmplãri neprevãzute este potrivit, revenind 
textele filosofice disponibile recent în România. repertoriul clasic de operã include 109 piese. Vom tot la o medie de 2 ore /sãptãmânã
Nu doar filosofie continentalã, ci ºi filosofie reþine cu generozitate numãrul de 25 de opere a 
analiticã, astfel încât sã aibã cel puþin o culturã trei ore ºi vom adãuga 100 de simfonii, concerte, Calcul 
largã a problemelor filosofice curente. Sã sonate ºamd; menþionãm faptul cã acestea Sã considerãm cã din cele 24 de ore zilnic, un om 
estimãm prin urmare cã tânãrul nostru trebuie sã trebuie sã fie reascultate de cel puþin douã ori, are maxim 16 ore disponibile în afara somnului, 
parcurgã aproximativ 200 de autori (sau ºcoli de obligatoriu în sala de concert. Dacã adãugãm ºi din care 2 ore mãnâncã, se spalã, se îmbracã etc. 
gândire) a câte aproximativ 1000 de pagini (este baletele clasice sau contemporane, putem estima Rezultã 98 ore disponibile sãptãmânal (7 zile X 14 
bineînþeles o estimare care ignorã scala realã a deloc exagerat un numãr de 1000 de ore de ore) din care am stabilit urmãtoarele: 10 ore 
întreprinderii filosofice -vezi „List of c ulturã muzicalã, calitatea prima. consumate cu stres, lene, depresie, 2 ore 
philosophers”-Wikipedia cu peste 1200 filosofi) -Teatru: Putem presupune fãrã a stresa nici cel consumate cu boli ºi alte evenimente 
-Literaturã: nici nu ne putem imagina cã poþi fi un mai exigent cititor cã reprezentaþiile de teatru neprevãzute, 2 ore consumate cu cãlãtorii , 6 ore 
om de culturã fãrã a cunoaºte bazele literaturii vor fi în numãr dublu faþã de cele de muzicã de discuþii colocviale, 15 ore dedicate dragostei ºi 
universale, de la Petronius la Omar-Khayam, la clasicã: avem aºadar 2000 de ore, incluzând aici relaþiilor personale, 4 ore dedicate sportului, 15 
Jiong-Je ºi apoi la Tolstoi, Proust, Joyce, Tolkien, deplasãrile din oraº obiºnuite spectatorului cult ore  pentru cenacluri/viaþã culturalã.
Homer. Lectura clasicilor ºi, bineînþeles, a - ªt i inþa  pol i t icã/antropolog ie/ i s tor ie  Ne rãmân un total de 44 de ore sãptãmânale 
contemporanilor este obligatorie, alãturi de /sociologie: va include nu doar un minim de pentru cultivare gradualã, aprox. 2300 de ore/an 
studiul jurnalelor, memoriilor, corespondentei, culturã umanistã, ci ºi studii de caz asupra Necesarul de culturã mãsurat deja în ore 
prelegerilor esenþiale pentru evoluþia culturii nenorocirilor secolului XX, astfel încât, ca urmeazã: 3000 de ore-învãþarea limbilor strãine, 
umane. Sã estimãm numãrul total de pagini de intelectual, sã nu mai permitã niciodatã 15000 de ore pentru primele trei facultãþi, 12000 
citit la 400.000 (dublu celui de la filosofie), fãrã repetarea unor astfel de orori. Putem estima de ore pentru matematici aplicate ºi culturã 
recitire necesarul de pagini la 30.000 plus 50 de vizite de ºtiinþificã, 3000 de ore-filme, 1000 de ore de  
-Texte religioase clasice: nici nu putem discuta studiu a 3 zile (50 X 3  X 10 ore =1500 ore) muzicã clasicã, 2000 de ore de teatru, 1500 de ore 
serios cu cineva care nu a citit Vedele, Biblia, -Viaþã culturalã ºi activitãþi asociative: Elevul de vizite de studiu ºi pelerinaje. În total, 37500 de 
Evangheliile apocrife, Manuscrisele de la Marea nostru va fi membru în cel puþin douã cenacluri ore, însemnând un pic peste 16 ani. 
Moartã, Talmudul, puþinele codice rãmase nearse literare (unul de poezie, celãlalt de prozã), plus În sfârºit, putem face totalul paginilor de citit, 
în urma civilizaþiei Maya, Operele parþiale ale lui un cenaclu filosofic (preferabil de eticã sau contabilizând dublu paginile de filosofie ºi triplu 
Confucius ºi Lao-Tze, Coranul, ºi mãcar câþiva esteticã). În plus, va fi membru într-o asociaþie de paginile de religie. Ne rezultã o cifrã de 1.000.000 
pereþi de morminte egiptene. Nu vom trece cu filosofie ºi societate ºi va petrece sãptãmânal o de pagini de studiat. Estimând o ratã optimistã de 
vederea nici Psaltirile româneºti, diferitele noapte într-o cafenea literarã, pentru citire (50 pagini/orã), avem un total de 20,000 de 
traduceri ale Bibliei care au format de-a lungul interacþiunea cu societatea enciclopedicã ore necesare, cu puþin peste 9 ani.
veacurilor conºtiinþa naþionalã, cãrþile de predici românã. Sã estimãm totalul de timp necesar la 
ortodoxe sau bulele, unele dintre ele cruciale, ale aproximativ 15 ore sãptãmânal, de-a lungul Deºi pãrea sã dureze o veºnicie, 
papilor romani. În total, ne putem aºtepta la cel întregii sale educaþii transformarea tânãrului ales într-un om cult, 
mult 30.000 de pagini, însã cunoaºtem cã acestea minimal dar complet, nu a luat decât puþin peste 
reclamã în medie douã recitiri. Observaþii cuantificabile: 25 de ani, necontabilizând muzica uºoarã, dansul, 
-Limbi strãine: deºi se cunosc cazuri de oameni 1. „Filosoful are ºi el mamã, casã ºi copii”: creaþia artisticã, literatura de copii specificã 
care au învãþat cu uºurinþã zeci de limbi, sã-l -Sport: Fotbalul e sportul rege, elevul nu trebuie filosofilor, acordarea de interviuri, redactarea 
limitãm pe tânãrul nostru la cinci limbi clasice sã fie o legumã, fie sã se plimbe, fie sã meargã pe primelor opere, etc etc.  
(latina, elina, sanscrita, araba, slavona), cinci stadion. Sã nu uitãm „rugbyul e sportul  Atât Constantin Noica, cât ºi atâtea 
mari limbi moderne scris-vorbit (engleza, intelectualilor”. În total: 4 ore / sãptãmânã cupluri de pãrinþi au fãcut educaþie întru culturã 
franceza, germana, italiana, rusa) ºi cinci doar -Familie Estimând o familie fericitã, un ºir diferiþilor subiecþi la îndemânã, fãrã o asemenea 
citit (chineza, japoneza, spaniola, portugheza ºi continuu de iubite anterior cãsãtoriei dar bazã criticã, universalã ºi apodicticã, pe care am 
turca sau swahili, la alegere). Presupunându-l pe normalizând cu aceasta, obþinem un necesar creionat-o aici. Dar sã nu râdem de ei, cãci ºi 
tânãrul nostru ca inteligent ºi silitor, putem spera sãptãmânal de cel puþin 15 ore viitorimea ne va judeca la fel pe noi.  O viitorime 
ca în ºase luni / limbã, într-un regim de 10 ore / -Discuþii cu prietenii despre viaþã / filosofie/ pasionatã de cabaline, animale nobile ce nu 
sãptãmânã, sã le stãpâneascã. Avem astfel un alte discuþii colocviale. Aprox. 6 ore / sãptãmânã trãiesc mai mult de 20, pânã la 25 de ani.
total de 3000 de ore pentru  15 limbi strãine. -Activitãþi zilnice: vom acorda elevului nostru, 

Fiinþa nu e un concept. Fiinþa este. Dar ºi foamea este, deºi 
e o lipsã. Pe de altã parte, viaþa nu trãieºte, iar vederea nu 
se vede. Totuºi, dreptatea, zice Platon în Protagoras, e ceva 
drept. Ok, aºa nu ajungem prea departe. Ce e cu fiinþa? 
Fiinþa e chestia aia despre care am învãþat la ºcoalã cã e 
depãºitã. Cã e cîh ºi cã mai bine nu vorbim despre ea. E cam 
ca bãieþii de dupã blocuri cu care nu trebuie sã te joci. Ok, 
nici asta nu duce nicãieri. Pentru unii, cred cã e vorba de o 
prescurtare pentru un soi de plan ontologic, diferit de cel în 
care s-ar afla, chipurile, tot ceea ce poate fi simþit. Deci 
fiinþa e nesimþitã. Nah! Mai bine: fiinþa e realitatea. Pãi 
cum? Pãi aºa: "Eu sunt real - a gândi e totuna cu a fi - eu 
gândesc." Nah, forget it! Hmm,... nu e clar nici ce relaþie 
are fiinþa cu fiinþarea. Sau cu neantul. ªi nici câte fiinþe 
sunt. Poate fiinþa e faþã de a fi aºa cum e roºia faþã de a roºi. 
Cred cã fiinþa seamãnã cu o jucãrie la care te uiþi când eºti 
mic, prin vitrinã, ºi n-ai bani sã þi-o cumperi. De-aia nu ºtiu 
occidentalii ce-i aia fiinþã, cã ei au bani de mici!

Conceptul de la pagina 8: Fiinþa
Articole publicate în LUNI: 5 / nr.1-3

de Marian Cãlborean, mc@filos.ro
de Gheorghe ªtefanov

ªi caii se educã, nu-i aºa ?
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drept care ideea Cercului de Filosofie Sub noul sediu 
a Trecutului a fost þinutã la secret  cu al Facultãþii de Filosofie 
intenþia de a o face publicã în a crescut un dinte. La 
momentul în care se va considera cã început cam un an dupã 
toþi vor fi suficient de pregãtiþi mutarea din clãdirea 
pentru a o auzi. Cu numai 3 zile mai Facultãþii de Drept 
tîrziu în dorinþa de a verifica lumea a crezut cã 
eficienþa proiectului Consiliul s-a întîmplarea avea o 
întrunit iarãºi. Spre mirarea tuturor legãturã cu tavanul din 
deºi s-a vorbit cam 6 ore despre care se desprindeau ºi 
minunate cãi de a pune în perfectã cãdeau bucãþi pentru cã 
nediferenþiere te miri ce din trecutul nu fusese acoperiºul izolat cum 
fiecãruia nimic nu s-a mai petrecut. trebuie cu instalaþia pentru care a 
Mai mult ca pentru a-i provoca pe fost nevoie sã facã praf sãpînd  un 
onorabilii membri chiar a doua zi cînd ºanþ gazonul abia pus în fine cu ceva 
nici unul nu mai era de faþã dintele a de felul acesta. Pãrea logic era o 
crescut pînã a spart tavanul ºi vîrful i-“casã veche” pe care voiau s-o facã sã 
a apãrut la etaj. S-a convocat o nouã arate ca nouã ºi pe deasupra situatã 
ºedinþã  de urgenþã. Unde s-au la numai 20 m. de rîu. Dar nu era  nici 
încercat toate variantele posibile pe departe  aºa. Cum pãrea. Destul 
(Filosofia graiurilor vi itoare de rapid dintele a început sã ia 
Epistemologia obsesiilor Teoria proporþii ºi a crãpat duºumelele de la 
stilurilor în logica simbolicã Teologia parter. Uneori studenþii erau nevoiþi 
individualã º.a.)  zadarnic. Au fost sã facã mici salturi pentru a-l evita. 
chemaþi în ajutor stomatologi  care Într-o searã unul dintre portari beat 
sã þinã ºi cursuri pentru a lumina fiind s-a împiedicat ºi s-a rostogolit 
studenþii (era evident cã studenþii vreo 4 paºi spãrgîndu-ºi gura. Cu 
stricaserã totul) ceea ce i-a iritat atît toate acestea nimeni nu lua în serios 
de tare pe aceºtia din urmã care obiectul ce-ºi mãrea volumul în însuºi 
presupuneau o formã mascatã de corpul instituþiei. Astfel în timpul 
control (fie el ºi stomatologic da) unei ºedinþe de Consiliu din 
încît au declarat o grevã de 3 ani cei primãvarã nu s-au gîndit imediat cã 
mai norocoºi izbutind sã-ºi obþinã apa mineralã din pahare a luat o 
diploma pe baza cursurilor audiate în poziþie oblicã din pricina dintelui 
anul întîi (chiar dacã n-au mai avut majoritatea participanþilor înclinînd 
rãgazul sã dea ºi examene). Vreo doi sã creadã dimpotrivã cã o frazã 
profesori i-au convins pe unii cã era rostitã de unul dintre profesori le 
vorba doar de intenþia absolut dãruise acea stranie experienþã. La 
admirabilã de a revoluþiona urmãtoarea ºedinþã cineva propuse 
Construcþ i i le  în  perspect ivã  organizarea în cadrul Facultãþii a 
neexcluzîndu-se nici posibilitatea de unui Cerc de Filosofie a Trecutului 
a înfiinþa o secþie de Stomatologie la care sã amestece într-o subtilã 
Arhitecturã sau la Politehnicã. Spre a indistincþie articole de presã apãrute 
le cîºtiga ºi mai mult încrederea li s-a cu cel puþin 17 ani mai devreme 
dezvãluit cã o specializare în copilãria profesorilor litere aproape 
Proteticã funcþiona deja la Drumuri ºi ilizibile de pe foi decrepite 
Poduri ca ºi una de Inginerie Dentarã sentimente eºecuri nerãzbunate 
la Medicinã. În timpul convorbirilor cîteva pilde care au fost utile în cu 
d inte le  a  pr in s  sã  c reascã  totul alte contexte fragmente 
înspãimîntãtor. Panoul cu afiºe de aleatorii dintr-o improbabilã teorie a 
lîngã amfiteatrul cel mare a fost memoriei o cãciulã pe care o purtase 
pulverizat pur ºi simplu. Agãþatã de unul dintre cei de faþã într-o 
un cuspid o studentã ceva mai în împrejurare despre care nu mai ºtia 
vîrstã urla cã totul este numai nimic versuri atît de personale încît 
prejudecatã nimeni nu vrea sã nici autorul nu le mai înþelege o 
gîndeascã  EA aflase adevãrul dupã povaþã celorlalþi  etc. Cînd asistenþa 
care un colþ de termopan o rupse în a început sã aplaude ceva mai jos 
douã. La o sãptãmînã dupã aceastã dintele ºi-a triplat dimensiunile ºi 
erupþie 90 de sculptori cioplirã în era gata-gata sã rãneascã o 
dinte chipul lui Aristotel. Primele domniºoarã care tocmai se întorcea 
ploi torenþiale din iulie  imediat dupã de la toaletã. Cei care se aflau în 
sesiune  îl erodarã complet fãcîndu-l preajmã au rãmas uimiþi de 
una cu podeaua de la parter. frumuseþea dintelui fãrã nici o carie 
Generaþiile actuale nici nu mai ºtiu fãrã tartru alb ºi puternic în mijlocul 
marea tainã a trecutului care în loc sã holului aproape pînã la spoturile 
ajungã a fi cerc a ajuns gresie.  electrice din plafon. Consiliul a 

Textul a fost scris pentru a fi hotãrît cã este prematur sã divulge 
spus. În acest caz, “î” nu diferã de “â”      tinerilor cauza realã a fenomenului 

de Sebastian  Grama Articole publicate în LUNI: 3 / nr.1-3 

Vezi ºi: “Un dinte împotriva filosofiei” LUNI nr. 2

“Sub noul sediu al Facultãþii de 
Filosofie a crescut un dinte”

L AITER TURÃ

„Prin natura sa, Fotografia (trebuie sã acceptãm din 
comoditate acest universal, care pentru moment nu 
trimite decât la repetiþia nesfîrºitã a contingenþei) 
conþine ceva tautologic: pentru ea o pipã este 
întotdeauna, cu încãpãþânare, o pipã. S-ar zice cã 
Fotografia îºi ia întotdeauna referentul cu ea, ambii 
loviþi de aceeaºi imobilitate îndrãgostitã ori funebrã, 
chiar ºi în mijlocul lumii în miºcare: ei sunt lipiþi unul de 
celã la l t ,  membru cu membru,  asemenea 
condamnatului legat de un cadavru în anumite forme 
de torturã; sau, iarãºi, asemenea acelor cupluri de 
peºti (rechinii, cred, dupã spusele lui Michelet) care 
cãlãtoresc împreunã, uniþi parcã într-o acuplare 
eternã. Fotografia aparþine acelei clase de obiecte cu 
structurã de foitaj, în cazul cãrora e imposibil sã separi 
douã foi fãrã a le distruge: fereastra ºi peisajul ºi, de ce 
nu, Binele ºi Rãul, dorinþa ºi obiectul ei: dualitãþi pe 
care le poþi concepe însã nu le poþi percepe.”
(René Magritte)

„Un obiect întâlneºte imaginea sa, un obiect întâlneºte 
numele sãu. Se întâmplã ca imaginea ºi numele acestui 
obiect sã se întâlneascã. Cîteodatã numele unui obiect 
þine locul unei imagini. Un cuvînt poate lua locul unui 
obiect în realitate. O imagine poate lua locul unui 
cuvânt într-o propoziþie. [...] Contururile vizibile ale 
obiectelor, în realitate, se ating ca ºi cum ar forma un 
mozaic.”
(Roland Barthes)

„Avem ratio facilis cînd o ocurenþã a expresiei se 
acordã cu propriul sãu tip de expresie, aºa cum a fost 
instituþionalizat de un sistem al expresiei ºi  ca atare  
prevãzut de cod. Avem ratio difficilis când o ocurenþã a 
expresiei este direct acordatã cu propriul sãu conþinut, 
fie pentru cã nu existã un tip de expresie preformat, fie 
pentru cã tipul de expresie este deja identic tipului de 
conþinut. Cu alte cuvinte, avem ratio difficilis când 
tipul de expresie coincide cu sememul vehiculat de 
ocurenþa expresiei.”
(Gellu Naum)

 „Fiecare îºi comunicã erorile cum poate, iar ele 
cuprind întotdeauna un pic de adevãr; ceilalþi înþeleg 
cît pot; fiecare spune mai puþin decît înþelege ºi 
înþelege mai mult decît i se spune, iar ce înþelege nu i 
se spune, fiindcã ce i se spune nu înþelege, ºi aºa mai 
departe.”
( Umberto Eco)

Articole în LUNI: 2 / nr.2,3
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proiecte sã-l realizez primul. Aºa cã pentru hermeneuticã vizualã” aprecia de o mie de N-aveam nici un chef sã-i deschid, 
mine, moartea ºi decreptitudinea erau ori mai mult claritatea ºi calitatea imaginilor dar sunase deja de trei ori ºi mi-era fricã sã 
asociate cu imposibilitatea de-a mai face ºi-a mesajului lor prin transparenþa un-n-o scoale pe mama din somn. Venise cam 
ceva, cu lipsa de timp, cu incapacitatea de-a duioasã a sticlei ciocnite la nivelul privirii. obositã de la servici. În ultima vreme venea 
mai desfãºura lungul ºir al presupuselor Tot la fel cum eu, coborând a zecea treaptã a mereu obositã de la servici. Se-aºeza pe 
activitãþi cãtre un viitor fãrã de sfârºit. scãrilor mele, ajuns aproape de palierul canapea ºi deschidea televizorul. Dãdea pe 
Trãiam fiecare moment cu conºtiinþa acutã a dintre etaje, ºtergeam cu mâneca minþii ce telenovela ei preferatã (un soi de serial 
unu i  s fâ r º i t  p robab i l  a l  tu turor  mai rãmãsese din acest portret atât de puþin rusesc de mare succes în care se împleteau 
posibilitãþilor, iar mama nu fãcea decât sã- mãgulitor pentru a-mi concentra speranþele destinele câtorva femei mai mult sau mai 
mi confirme bãnuiala ºi sã-mi întãreascã în holograma aºteptatã din faþa uºii pe care puþin oneste cu cele ale câtorva bãrbaþi mai 
angoasa. A, totul avea sã se termine cândva, aveam s-o deschid. mult sau mai puþin oneºti în Rusia þaristã) ºi 
nu se ºtie când, iar acest sfârºit ar putea sã începea sã moþãie. Era ceva drãgãlaº în 
mã prindã pe mine cu pantalonii în vine, cu o Oare de ce nu ajunsesem sã-l plac incapacitatea asta a ei de-a se menþine 
carte pe genunchi ºi cu un castel în nori în pânã acum ? Ne cunoºteam de destulã treazã. Trebuia s-o recunosc : mama mea 
faþa ochilor. vreme, chiar de prea multã. ªi cu toate îmbãtrânea. Mi-era fricã. O fricã meschinã, 

Acum trebuie sã recunosc, faptul astea, graba cu care alergam în pentru cã obiectul ei principal eram eu. Mi-
cã sunase de trei ori nu-mi producea nici o întâmpinarea lui, bucuria cu care m-am era fricã de ce-ar putea sã mi se întâmple 
plãcere, însã, pe de altã parte îmi dorisem gândit cã a venit ar fi trebuit sã-mi spunã mie. Mama mea îmbãtrânea, se lãbãrþa ºi se 
ca el sã sune, sã sune iar ºi iar, sã þinã degetul ceva. Sã-mi spunã ce, mai exact? Ce dilua, se alungea ºi se deforma ºi mie mi-era 
apãsat în butonul soneriei ºi sã-l uite acolo  aºteptam de la el ? Sã mã reconforteze, sã fricã de imaginea asta a degradãrii. Un picuþ 
pânã la amorþire. Îmi dorisem de mai multe mã îmbãrbãteze, sã mã lase sã cred cã cam trist, un pic cam meditativ, dar 
ori de-a lungul sãptãmânii ca el sã vinã. ªi gândim la fel, sau sã mã facã sã înþeleg cã învãþasem de mult sã nu mã mai gândesc ºi 
pentru mine era o noutate  sã mã cuprindã o suntem diferiþi ? Aveam nevoie de prezenþa sã preîntâmpin orice posibilã reflecþie cu o 
dorinþã atât de sãlbaticã de-a mã întâlni cu o lui ca sã-mi fac acea idee potrivitã despre chemare la ordine acuzatoare, ca ºi cum ar fi 
altã persoanã de acelaºi sex cu mine (în mine, aveam nevoie de gândurile lui ca sã greºit cu ceva. 
special cu el), dar, coborând scãrile, mi-am gândesc eu însumi ceva în mintea mea altfel Reproºurile se adunau într-un 
dat seama cã tânjisem dupã prezenþa lui ocupatã cu tot soiul de lucruri incerte. Mã torent ºi începeau sã curgã la vale numai ºi 
toatã sãptãmâna. Vocea nu prea caldã, simþeam dator sã îi pun din când în când numai pentru a nu recunoaºte faþã de 
figura meditativã ºi chinuitã, cu nasul chipul meu foarte aproape de ochi pentru ca nimeni, cu-atât mai puþin faþã de ea, cã mi-
strâmbat înspre stânga ºi cu sprâncenele sã poatã sã se priveascã în el. Unde nasul era fricã. Mereu am avut în minte imaginea 
reunindu-se ascendent deasupra lui ºi, în meu era drept al lui  o cotea spre stânga, unor indivizi vãzuþi ici ºi colo pe strãzi, a 
plus, efeminarea vizibilã, mi-l fãcuserã unde sprâncenele mele se despãrþeau unor sub-oameni care-mi aminteau de ceea 
antipatic de la prima vedere. Reuºisem sã hotãrâte, ale lui se încãlecau îngroºându-se, ce aº fi putut eu fi. Proiectam trecutul lor în 
mã mai obiºnuiesc cu el, dar niciodatã sã unde ochii mei se acopereau cu pojghiþa prezentul sau în viitorul meu ºi rezultatul 
trec peste un anumit prag. Nu puteam spune ploapelor cu gene lungi, infinit de lungi ºi final era un sac de cârpe ºi sticle goale târât 
cã-l cunosc. Dar despre cine aº putea spune  dragi, ai lui se-nchideau scurt cu o crusutã undeva într-un ungher de bloc, sau ºi mai 
cu mâna pe inimã : “îl cunosc !” ? indistinctã cu fire de pãr mici ºi rare, eu bine, pe o bancã din parc, un sac pe care se 
Restaurantul în faþa cãruia ne vãzuserãm eram perfect, el era un monstru, eu un putea pune capul ºi din care, la nevoie, se 
pentru prima oarã nu ne lãsa sã-l apreciem Adonis, el un garguil pãzindu-ºi secretele puteau scoate niºte arãtãri de material de 
pentru altceva decât pentru faptul cã era “al prin înspãimântare. ªi dacã nu aveam înfãºurat în jurul corpului. Sacoºele 
nostru”. “Noi”, cei câþiva care formam dreptate, dacã era invers ?aceastea mã duceau tot timpul cu gândul la 
cercul de “Filozofie ºi hermeneuticã Moº Crãciun, un Moº Crãciun fãrã casã, 
vizualã” ne ciondãneam deseori în adãpostul M-am oprit brusc, zgâlþâit de ºoc pãrãsit de nevastã, de copii, de Dumnezeu, 
cald ºi “îmbãtãtor” al  preþurilor foarte pe ultima treaptã a etajului întâi. Pe mãsurã de lume, pânã ºi de reni, ºi hrãnit câteva 
mici, ºi al spaþiului aºijderea, ce ne dãdea ce-mi reveneam în simþiri, pe mãsurã ce-mi milenii cu un biberon de vodcã. Ca ºi desaga 
impresia cã îl umplem ºi îl “posedãm”. simþeam muºchii, întâi pe cei ai degetelor, lu' Moºu', pungile informe ºi invariabil gri, 

“El” fu întrezãrit în ovalul unei pe urmã pe cei ai gambelor ºi în sfârºit pe puteau sã dea la ivealã toate minunile 
reclame ce orna vitrina mândrului toþi ceilalþi m-a cuprins o stare de bine, o pãmântului: pijamale în dungi maronii ºi 
stabiliment ºi chemat la masa noastrã de un lejeritate fãrã seamãn, o uºurãtate albe, rupte ºi pãtate de sânge închegat, 
amic-conviv, dar nu rãspunse la apel decât indescriptibilã ce rãsãrea din strãfundurile pieptene rãmas cu un dinte stingher, hârtii 
prin gesturi fãþâite care mimau bizar ideea  fiinþei mele. Celulele mele moarte au luat-o de toate formele, mãrimile ºi culorile, o 
unei poºete pierdute pe undeva prin la sãnatoasa, iar cele vii au strigat din toate papetãrie întreagã, mâncare (în special 
vecinãtate ºi a imposibilitãþii urmãrii piepturile : Uraa! Renaºterea este un lucru bucãþele de salam aproape mucegãit ºi 
îndemnului de-a ne însoþi înãuntru. de seamã, cu totul ºi cu totul ales daca se coltuce groase de pâine uscatã ºi murdarã), 
Dispariþia lui a antrenat un val de râsete ºi petrece pe ultima treaptã a etajului întâi- sticle, sticluþe ºi sticloanþe, butelcuþe, 
chicoteli, ba chiar hohote în toatã regula. treapta Revelaþiei ! Un picior dupã altul m-cutiuþe, petice de material sau bucãti de 
Ne-am îmbrãcat în grabã ºi-am plãtit, ieºind au purtat pânã la baza scãrii , cu aproximativ stofã ºi, lucrul care mã înspãimânta cel mai 
în speranþa unei distracþii de zile mari. trei paºi despãrþindu-mã de uºa de la tare, hârtiuþe, carneþele, calendare, 
Trotuarele pustii fãceau strada pe care mai intrare. Trei paºi, ºase bãtãi de inimã, douã agende, caiete, toate scribuite pânã în cele 
zumzãia din când în când câte o maºinã sã respiraþii.mai mãrunte colþuri, uneori scrise ºi peste 
parã nesfârºitã, pierzându-se în ceasul alte rânduri, cu alte culori, mai apãsat, mai 
veºtejit în mijlocul pieþei. Era frig.  A alergat Uºa mea de la intrare e o uºã ca uºor, în funcþie de destinaþie ºi de moment. 
spre noi învârtindu-ºi braþele în lãturi  ºi toate celelalte, cu toate acestea are o Plasele enorme, copia pidosnicã a cornului 
aruncând nãrãvaº din copite în dreapta ºi în particularitate anume care o face sã nu fie abundenþei erau nelipsite ºi molipsitoare. 
stânga. Faþa prelungã, strânsã brusc într-un decât ca jumãtate, sau poate un sfert, sau Cel puþin pentru mine, care nu fãceam 
fular încolãcit temeinic pânã în bãrbie mai puþin din celelalte uºi din lume : nu se altceva toatã ziua decât sã visez la ce-aº 
aducea cu o bananã rãscoaptã. Pânã ºi deschide din exterior, nu are clanþã decât pe putea face.
culoarea chipului îþi dãdea dureri de dinþi. interior, aºa cã, dupã ce-am pãºit afarã în Iar posibilitatea de a începe 
Aºa se face cã, din primul moment, pe lângã întâmpinarea prietenului mult-dorit, o lucrurile pe care mi le doream þinea de 
râsul sãnãtos de mai înainte, m-a apucat o rafalã de vânt spontanã era cât pe ce sã-mi imposibilitatea de-a alege. Cu cât mã visam 
dorinþã nestãvilitã de-a deºerta lângã un prindã degetele în uºã. M-am întors pe fãcând mai multe lucruri, ºtiind ºi creând, 
copãcel toate cele opt pahare de vin, cãlcâie ºi am sunat :cu-atât mai abitir nu fãceam 
laolaltã cu cele cinci sticle de bere din seara O datã, de douã ori, de trei ori .nimic, încercând sã mã 
respectivã.”Cercul de f i losofie ºi  hotãrãsc pe care dintre 
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În pauza ce a urmat primului act, între ei. Nu-i mai aud. Vreau sã mã ridic. Sã 
am fost invitat politicos spre culise. Sunt un plec pur ºi simplu. Ce puteau sã-mi facã?... 
pictor destul de apreciat ºi nu mã miram cã Nu eram cu nimic obligat faþã de nici unul 
vreunul dintre actori, sau poate regizorul, dintre acei oameni. Sau puteam sã încurc 
þinea sã mã cunoascã personal. actorii cu replici nepotrivite, sã le stric tot 
-Interesantã piesã; ºi o scenografie spectacolul, dar nici asta n-am fãcut-o. Ai 
deosebitã, am spus, mai mult pentru a grijã de mine! Te implor nu-i lãsa sã-mi facã 
întrerupe tãcerea stânjenitoare, în drum rãu! Cuvintele ei îmi reveneau obsesiv în 
spre una dintre camerele actorilor. minte. Ori era un complot colectiv ºi 
-Mulþumesc. Am ajuns, ºi nu avem prea urmãreau sã-ºi batã joc de mine cu orice 
mult timp la dispoziþie. preþ, ori replica asta nu fãcea parte din 

Se deschise o uºã, ºi pãºii piesã ºi-mi era adresatã numai mie. Îmi 
înãuntru. O femeie între douã vârste, aprind cea de-a doua þigarã, apoi cea de a 
îmbrãcatã într-o rochie lungã, albastrã, îmi treia, ºi cea de a patra, mulþumit cã pot sta 
înmâneazã o foaie cu doar câteva cuvinte acolo, fãrã sã fac nimic, trecând probabil 
aproape indescifrabile. neobservat. Dupã un timp, doamna în 
- Acesta este rolul tãu. albastru se apropie de masã ºi se aºezã în 
- Nu înþeleg nimic, am spus. faþa mea pe celãlalt scaun.
- Perfect, îmi rãspunde femeia. Orice logicã - Paul, pari puþin absent seara asta. Ai auzit 
ar fi fost în acest caz dezavantajoasã. despre conflictul cu Argentina?

- Bineînþeles! O intervenþie deosebit de 
Fãrã sã mã îmbrânceascã, doi eficientã. Specific britanic.

bãrbaþi mã însoþirã pe un culoar îngust prin - Da, aºa cred ºi eu, îmi rãspunde lady 
spatele scenei. Cathrine.
- Dar asta nu-i decât o glumã proastã. Eu nu -Continuarãm sã discutãm politicã mai bine 
sunt actor, ºi n-am jucat în viaþa mea într-o de zece minute, uitând de Alfred ºi de 
piesã de teatru  însã ºtiam cã protestul meu Hannah, uitând aproape ºi de public. 
era total inutil. Reflectoarele mã ajutau în continuare.
- Exact asta era ºi ideea, îmi spuse liniºtitor 
unul dintre cei doi însoþitori. În curând va Cortina coborâ ºi am fost condus 
suna clopoþelul ºi cortina se va ridica; nu spre o altã camerã micã din spatele scenei.
trebuie decât sã te porþi normal. Atât doar: - Excelent! Ai jucat excelent! Bea!  ºi îmi 
îþi interzic sã pãrãseºti scena. întinse un pahar cu scotch. O sã ai nevoie 

pentru actul III.
Re f l e c t o a r e l e  p u t e r n i c e  - Actul III? întreb.

îndreptate asupra mea mã împiedicã sã vãd - Pânã ºi hazardul are regulile lui. Nici noi nu 
spectatorii. Asta e bine, gândesc. Mã voi ne aºteptam, însã indolenþa ta ne-a 
purta normal ºi voi face abstracþie de faptul obligat. Ca actor, ai fost superb, ca personaj 
cã atâtea perechi de ochi se holbeazã execrabil. Cum þi-ai putut neglija în aºa hal 
continuu la mine. În stânga este o masã soþia?! Dar nu vreau sã mai spun nimic. Uite-
veche, neagrã, de lemn, cu douã scaune în þi rolul  ºi-mi întinse o hârtie asemãnãtoare 
dreptul ei. Pe unul dintre ele stã aºezatã primei; detaliile îþi aparþin.
Hannah (de unde ºtiu cum o cheamã?... îmi 
aduc aminte: mi-a spus femeia în albastru; În mintea mea ºi cu ajutorul 
iar eu va trebui sã interpretez rolul soþului whisky-ului, se clarificase totul. Finalul! 
Hannei). E tânãrã ºi destul de crispatã. Hannah trebuia sã moarã. Cu siguranþã cã eu 
Scrie aproape tremurând la lumina unei eram cel care trebuia sã o omoare ºi aveam 
lumânãri mari, fixatã într-un sfeºnic de sentimentul cã asta nu avea sã mai fie doar 
aramã. Când îmi simte prezenþa, ascunde un joc actoricesc. Fãceam tot posibilul 
epistola ºi începe sã-mi vorbeascã pe un ton pentru a schimba deznodãmântul ºi 
cât se poate de teatral: Doamne, ce varã! spuneam doar replicile la care actorii  în 
Ce nopþi insuportabile! Dar unde-ai fost, treacãt fie spus: turbaþi de furie  se 
dragule? Mã îmbraþiºeazã ºi îmi ºopteºte aºteptau cel mai puþin.
tremurat: Ai grijã de mine. Te implor, nu-i Cortina coborî ºi mã trezii împins 
lãsa sã-mi facã rãu! Apoi, desprinzându-se, spre o ieºire din spate, apoi înghiontit afarã, 
mã trage spre masã, reluându-ºi tonul cãzut în zapada moale, amestecatã cu 
profesional. Tocmai mã întrebam când ai sã noroi. Am rãmas câteva clipe nemiºcat, îmi 
vii. Aºteptãm musafiri în seara asta puneam tot felul de întrebãri al cãror unic 
dragule! Ai uitat?! rãspuns era fumul þigãrii pe care tocmai mi-

Mã aºez pe unul dintre scaune ºi o aprinsesem. Îmi revin ºi mã ridic. Aud paºi 
îmi aprind o þigarã. În acelaºi moment, în fãrã nume. Ocolesc teatrul ºi intru prin faþã, 
scenã intrã Alfred (da, despre Alfred este aºa cum fãcusem cu mai puþin de douã ore în 
vorba, amantul Hannei  mi se spusese în urmã. Gãsesc un scaun liber în spatele sãlii 
culise) la braþ cu doamna în albastru. ºi mã aºez. Fusesem înlocuit cu un alt actor 
Hannah tresãri Ai grijã de mine! Te implor care nu-mi semãna câtu-ºi de puþin, fapt 
nu-i lãsa sã-mi facã rãu! însã îºi reveni care pãrea în ochii spectatorilor cel mai 
imediat: Ce plãcere! Intraþi! Vã aºteptam! firesc lucru cu putinþã ºi care pe mine mã 
Chiar acum a sosit ºi Paul; sunt sigurã cã ar intriga la culme. Scenele erau cursive, iar 
fi regretat dacã nu ajungea la timp. Hannah avea în curând sã fie ucisã, din 

Cei trei rãmân în piciore, vorbind gelozie, de soþul ei, Paul.

DREAM THEATER
(When Day & Dream Unite)
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Jack Crookback era un tip din cale 
afarã de avar. Locuia în Bentford, foarte 
aproape de pãdure ºi nu avea nici un prieten. 
Singura persoanã cu care mai schimba din 
când în când câteva cuvinte ºi uneori ºi 
câteva lovituri zdravene de pumni era 
vecinul ºi vrãjmaºul sãu de moarte, Bill 
Armsteed, care, spunea Jack, se aºezase pe 
un pãmânt muncit de el cu mult înainte ca 
Bill sã fi pãrãsit casa ºi familia sa din Luton 
pentru a se muta în Brentford cu scoþianca 
lui pistruiatã, cu pieptul uriaº, care mirosea 
mai mereu a sudoare, însã care îi fãcea viaþa 
mai plãcutã. În fiecare dimineaþã, în zori, 
Jack se ducea în pãdure ºi tãia lemne pentru 
a le vinde apoi prin sat, umblând din poartã 
în poartã dupã un traseu de acum bine 
cunoscut.

Era spre sfârºitul celui de-al 15-lea 
veac. Superstiþiile se înmulþeau ºi 
previziunile deveneau tot mai sumbre, iar 
bãtrânii nu mai conteneau prin a proroci cã 
s-a zis cu lumea asta plinã de pãcate ºi de 
nedreptãþi. Doar execuþiile din Piaþa Publicã 
mai descreþeau frunþile oamenilor ºi dãdeau 
o speranþã cã ceea ce era inevitabil poate fi 
amânat, cã prin pedepsirea nelegiuiþilor 
ordinea se va restabili ºi Domnul îºi va face 
milã de pãcãtoºii care se cãiesc.

Într-o dupã-amiazã, abia întors 
dupã vânzarea lemnelor, Jack îi gãsi în curte 
pe cei doi nepoþi ai sãi,  bãieþii lui frate-sãu 
Clegg  care locuia tocmai în Grimsby.
-Tata a murit, unchiu' Jack. A murit acum 
vreo douã sãptãmâni, ºi ultima lui vrere a 
fost sã mergem la tine ºi sã-þi zicem sã vii la 
Grimsby, sã vinzi casa ºi pãmântul, ºi cu banii 
luaþi sã ne þii ºi pe noi vreo trei-patru ani 
pân-om creºte ºi-om fi buni de muncã.
-Fir-aº al dracului! Nici nu mã gândeam c-o 
da peste mine o asemenea baftã!

A doua zi, de dimineaþã, au plecat 
toþi trei din Bentford intrând în pãdure. „E o 
scurtãturã” le-a spus Jack nepoþilor ºi era 
adevãrat cã nimeni altul nu cunoºtea acele 
locuri mai bine ca tãietorul de lemne. Când 
au ajuns într-un loc pe unde nimeni nu mai 
trecuse de când era acolo pãdurea - iar 
pãdurea era acolo cu mult înainte ca vreun 
om sã se stabileascã în ceea ce avea a se 
numi într-un final Brentford - Jack 
Crookback scoase toporul ºi le despicã þeasta 
celor doi nepoþi ai sãi, cu aceeaºi dibãcie cu 
care în fiecare zi, de mulþi ani încoace, la ora 
aceea, când soarele tocmai rãsãrea, 
despica, fluierând, lemne. A îngropat cele 
douã trupuri nu prea mari, ºi-a lepãdat 
cãmaºa plinã de sânge ºi ºi-a continuat 
drumul spre Grimsby. Drumul a durat destul 
de mult, cãci Jack n-avea bani sã-ºi cumpere 
un cal, ºi mergea pe jos, cu traista de 
mâncare în spate, cu mâinile în buzunare, 
fluierând un cântec despre soarele care în 
Bentford rãsare mai frumos decât oriunde 
altundeva în Anglia.
( c o n t i n u a r e  î n  
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Poezii de Violeta Ion, Master

Între timp, în Bentford, 
oamenii bãgarã de seamã cã ceva se 
întâmplase cu Jack, care de peste zece 
ani nu lipsise nici o zi din faþa caselor 
unde aducea lemne, cu hainele lui 
rupte ºi murdare, cu pãrul nãclãit de 
sudoare, faþa arsã de soare, ºi cu 
privirea lui intunecatã ºi fixã, fãrã sã 
spunã niciodatã o vorbã, anunþându-ºi 
prezenþa prin trei bãtãi în poartã cu 
muchea toporului, luând banii ºi 
azvârlind lemnele în curte, plecând 
tãcut ºi întorcându-se a doua zi, cam la 
aceeaºi orã cu aceleaºi gesturi cu 
aceeaºi privire întunecatã.

ªeriful Forrester, responsabil 
cu ordinea în Bentford, fiind anunþat 
de dispariþia lui Jack Crookback, se 
interesã dacã omul avea duºmani, 
trimise dupã Bill Armsteed, îl arestã, îl 
judecã ºi îl condamnã la moarte prin 
decapitare în Piaþa Publicã, în prima zi 
a lunii urmãtoare.

Jack ajunse în Grimsby, 
vându casa ºi pãmântul rãposatului sãu 
frate, îºi cumpãrã un cal ºi porni spre 
casã fãcându-ºi planuri cã de-acum n-o 
sã mai fie nevoit sã taie lemne în 
fiecare dimineaþã, deºi se obiºnuise, 
ºi-i plãcea sã fie singur în pãdure, cu 
toporul ºi cu gândurile lui. Mai erau 
câteva zile pânã la execuþia lui Bill, 
însã Jack nu se grãbi dupã sosirea sa sã 
iasã în pãdure sau în altã parte, iar 
calul îl vânduse într-alt sat chiar 
înainte sã ajungã acasã. Trecurã trei 
zile ºi Jack începu deja sã se 
plictiseascã. Nu-i plãceau oamenii, 
însã în acea zi, auzind atâta gzomot 
venind dinspre Piaþa Publicã, îºi 
îmbrãcã hainele cele noi ºi o porni într-
acolo. Ajunse tocmai când vecinul sãu, 
Bill Armsteed, era pregãtit pentru 
execuþie. Cãlãul, care îl ºtia pe Jack 
opri execuþia;  îl luã pe tãietorul de 
lemne, ºi merse împreunã cu el ºi cu 
Bill la judecãtorul care semnase 
sentinþa la moarte a acestuia din urmã, 
pentru a raporta cã se fãcuse o 
confuzie ºi cã Jack Crookback nu era 
mort.

Judecãtorul îi privi gânditor 
pe cei trei, pãstra un moment de 
tãcere, apoi urmã:
-Ed Little, cãlãu al oraºului Bentford, 
aflat în slujba regelui, te condamn la 
moarte pentru cã nu ai dus la 
îndeplinire un ordin dat în numele 
Majestãþii Sale. Securea!
-Bill Armsteed, pe noi nu ne 
intereseazã dreptatea sau adevãrul, ci 
ordinea. Nu putem crea un precedent: 
o hotãrâre regalã este întotdeauna 
justã ºi irevocabilã. Vei fi executat azi 
în baza hotãrârii deja luate. Nu poþi sã 
spui cã nu ai fost judecat.
-Jack Crookback... te condamn la 
moarte pentru cã din cauza ta vor muri 
azi Ed Little ºi Bill Armsteed, doi 
oameni complet nevinovaþi.

mîinile  pe marginea mesei s-au lungit degetele s-au subþiat 
ca firele de pãianjen
s-au rãsucit împrejurul ei cu grijã ºi încordare
merg cu privirea asta în mîini, breazã, pe linoleul lucios
pe linoleu ligheane verzi ºi albastre în care se lãfãie cocã ºi carne tocatã
ºi eu alunec aºa prin încãperi  felicit trecãtorii
de sub geam
dar nu înþeleg gesturile astea cu valurile astea de palme
sub care s-a strecurat miezul zilei

palmele mele întind rujul pe gurã
faþa se deschide a veselie pînã la cangrenã ºi ei sunt veseli 
pentru cã lumea e mare ºi încape multã
ºi multe picioarele care merg încoace ºi încolo
pînã unde îmi vine sã strig ºi ºtiu cã ei nu aud
dar se miºcã aºa pentru cã sunt în toiul exerciþiului
exerseazã toatã moartea apoi se opresc o clipã pe bordurã, respirã
cã de-acum viaþa e un fleac ca ºi cum n-ar mai fi
cum îi mor ºobolanului întîi ochii apoi înþepenesc ghearele 
dar tot mai zvîcneºte ceva în el
ºi ei zvîcnesc în spatele geamului ºi picioarele zvîcnesc
 înainte ºi înapoi
cu feþele lor încrezãtoare, încrezãtoare ºi eu în spatele geamului
 continui sã frãmînt coca în lighean
zîmbesc cu subînþeles pieptul se umflã din cînd în cînd
apoi îngãduitoare deschid ferestrele ºi viaþa se întinde dintr-o parte în alta
craniile se apropie cu duioºie creierul circulã de la un capãt la altul

aºa le-a zis prima oarã ºi apoi a continuat
a prins sã tîrºeascã picioarele ea a continuat sã aºtepte  cu palmele larg desfãcute
ca la manifestaþie ºi i s-a dat steagul
sã fluture cu el  pînã se saturã.
ºi-a dezlipit ochii ºi a continuat sã se miºte prin mulþime
cum se miºca în beznã cãci era primul drum pe care îl fãcea singurã
pânã atunci celelalte drumuri se miºcau de la sine
cu tunuri mari ºi paradã..în spatele lor strãzile micuþe
pe care se împrãºtia cîte cineva ºi unde sufletul ieºea pe gurã
la salutul de dimineaþã.era mult suflet acolo, departe, pe strãzile albe.
avioane mari, mari pãsãri de pradã stãteau liniºtite la mîngîiat pe bot
cum stã tanti aneta cînd deschide dimineaþa fereastra la vînt.
era un hangar, o halã  pusã de-a dreptul în faþa oricãrui pas.ºi lîngã el
un mc donald ca o creastã de cal cam nepotrivit în peisaj.ºi cum
se fãcea o strãlucire  de nu mai ºtiai unde eºti ºi apoi
ziua se mai strîngea,hangarul se resorbea,avioanele îºi  roteau cozile
pînã la înºurubare
maºinile se unduiau în sine pînã la maºinile de jucãrie 
ºi tîrgul aducea din ce în ce mai bine cu o gravurã. 
pe strãzile terne prinsese sã plouã încet ºi subþire
ca  un glas de fatã  care boceºte într-un tablou de grigorescu.

dacã îmi trec palmele peste corp  corpul se subþiazã
zeci de palme îmi trec deasupra capului cu doar douã mîini
încercând sã stau treazã.în oraº sãrbãtorile s-au închis.de fapt
încã nu au început.încã nu a început febra plãcutã
care-mi þine ochii deschiºi în cap.o sã ne legãnãm spre centru ºi-o sã punem
ligheane sub tablourile din expoziþii sã curgã
alcoolul ºi sîngele.
e bine,e aer curat..mai jos, la subsol într-un club stau femeile noastre ºi se 
consumã în gol
una pe alta  sau una în spatele alteia în ºir indian.
bãrbaþii neliniºtiþi amestecã faþa de masã, o mototolesc, se-ndurã
sã tragã un zîmbet celor din jur.apoi reiau miºcarea.
faþa de masã se strînge în pumni.un colþ de masã se dezgoleºte umil ºi stingher.
apoi e iar acoperit.iar dezgolit. ca ºi cum s-ar întoarce ochii unei pãsãri pe dos
ºi iar pe faþã ºi iar pe dos

Mîinile  pe marginea mesei s-au lungit 
degetele s-au subþiat 

aºa le-a zis prima oarã ºi apoi a continuat
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