
Nr. 4  

“Luni” este o revistã 
internã gratuitã a 
studenþilor la Filosofie. 
Ea apare bilunar, în 
ziua de luni. 
Participarea cu articole 
este voluntarã, nici un 
alt drept sau 
responsabilitate nu este 
transferat  între revistã 
ºi autori cu excepþia 
dreptului revistei de a 
publica materialul.
 
Echipa de redacþie 
selecteazã spre 
publicare materialele 
propuse de oricine ºi le 
ordoneazã. ªedinþele 
echipei de redacþie sunt 
deschise, joi la 18.00 
(înaintea datei de luni 
de publicare)

Vã rugãm, nu acuzaþi 
revista ca întreg, 
trimiteþi o replicã /un 
articol  la 
revista@filos.ro . 

Pentru discuþii online ºi 
accesul la toate 
materialele propuse 
spre publicare: 
http://groups.yahoo.
com/revistafilosofie. 
Versiunea electronicã 
apare simultan la 
http://revista.filos.ro

Aºteptãm articolele 
studenþilor ºi 
profesorilor interesaþi la 
revista@filos.ro 
împreunã cu numele ºi 
datele de contact 

Recomandãri pentru 
articolele trimise:
-format DOC, RTF, 
TXT în ataºament
-diacritice reale (ã nu ã)
-fãrã tehnoredactare
-poza autorului  JPG, 
GIF, BMP 

proiect realizat cu sprijinul:

Asociaþia Studenþeascã pentru
Filosofie ºi Societate

Sã ne imaginãm cã, pe un Pãmânt 
Geamãn, într-un Bucureºti geamãn, ar exista o 
Facultate oarecare de Filosofie (geamãnã cu a 
noastrã!!!!), cu un consiliu (numit Consiliul de 
aici încolo) care ar fi format în exclusivitate 
din oameni raþionali ºi cunoscãtori ai teoriilor 
etice. ªi cã, la un moment dat, acest Consiliu 
ar lua decizia ca, de la varã, sã nu se mai dea 
examen de admitere la acea facultate, ci sã se 
intre doar cu dosar (media de BAC + cea de 
studii). Cum ºi-ar putea motiva ei decizia? Sã 
zicem cã economic: facultatea lor nu ar mai 
avea bani, ergo ar fi obligatã sã atragã cât mai 
mulþi studenþi pentru cã banii se dau în funcþie 
de numãrul lor e.t.c. Sã zicem cã ar veni într-
adevãr mai mulþi studenþi la facultatea lor, 
doar cã ei ar fi întâmplãtori, ajunºi acolo doar 
pentru cã ºi-au depus dosarul „ca sã încerce” 
ºi, respinºi de prin alte pãrþi, doar acolo vor fi 
intrat. Dar motivaþia economicã nu are un 
suport etic (ºi ei, ca filosofi, nu pot ignora 
Etica....) mai ales cã, foarte probabil, 
membrii Consiliului ºi-au cãlcat pe conºtiinþã 
când au votat  „pentru”. 

Nu cred cã existã un singur om în acel 
Consiliu-geamãn care sã creadã în mod sincer 
cã un examen supergeneral de Bacalureat plus 
o foaie cu note la toate materiile posibile 
(incluzând sportul, religia ºi educaþia 
tehnologicã) date de niºte profesori absolut 
necunoscuþi pot fi o evaluare mai bunã a 
capacitãþilor filosofice ale unor tineri decât 
un examen dat de facultate. ªi atunci? Cum ar 
putea justifica ei acest compromis cu propria 
conºtiinþã? La o facultate oarecare, cum ar fi 
ASE-ul sau ANEFS-ul, compromisurile se poartã 
ºi sunt ceva obiºnuit. Dar nu la Filosofie, în nici 
o lume posibilã, pentru cã etica e aceeºi peste 
tot ("dacã judecãþile ei sunt universalizabile 
aºa cum ne place nouã sã credem").  Deci cum 
se vor descurca cei de pe Twin Earth cu 
justificarea în limitele eticii a unui 
compromis?  
            Dacã probleme etice existã ºi în lumile 
posibile, în schimb rezolvãrile la ei sunt 
diferite. 

(continuare în pagina CRIT / 6)
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Ediþie specialã în numãrul 6: 
Referatele studenþilor. Ediþie 
dedicatã povestirilor scrierii 
referatelor, perlelor din referate. 
Pregãtiþi deja materialele

Urmãtorul numãr (5) va apãrea 
pe 6 februarie 2006. Articolele 
sunt aºteptate la revista@filos.ro, 
pânã pe 1 februarie. Pe 2 febr, la 
18.00, are loc ºedinþa de redacþie.

Revista deschisã a studenþilor în Filosofie
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gândirea filosoficã una speculativã, într-o 
anumitã mãsurã.ªtefan Afloroaei 
Rep.: Am observat cu ocazia acestui în interviu:
schimb de experienþã cã la Bucureºti, 
Facultatea de Filosofie este în mare  Despre filosofie mãsurã axatã (doar) pe filosofie, la Cluj ea 
este o secþie a Facultãþii de Istorie-
Filosofie, în timp ce la Iaºi, Filosofia ºi filosof
include mai multe secþii cum sunt 
Comunicarea, Sociologie, ªtiinþe Politice. 

 Ce pãrere aveþi despre aceste diferenþe?
Rep.: Aº dori sã vã întreb pentru început 
când ºi de ce v-aþi orientat spre studiul ªt. Afloroaei: La Iaºi, lucrurile stau 
filosofiei? întâmplãtor astfel. În momentul în care la 

Cluj ºi la Bucureºti Facultatea de Filosofie 
ªt. Afloroaei: Intenþia mea iniþialã a fost sã s-a desprins de celelalte specializãri socio-
mã înscriu la matematicã. Îmi amintesc de umane, s-a încercat acelaºi lucru ºi la Iaºi, 
olimpiadele de matematicã din liceu. Spre dar cei care ºi-au dorit asta s-au gandit cã e 
filosofie m-am orientat odatã cu lectura bine ca mai inainte de toate sa aibã un corp 
literaturii secolului XX. M-au atras autorii didactic adecvat. Când l-au avut, ºi-au dat 
care puteau fi consideraþi atât literaþi cât ºi seama cã relaþia dintre Filosofie ºi celelate 

reprezintã unul dintre punctele cele mai filosofi, cum sunt Kafka, Borges, Camus, E. specializãri este una eficientã atât din 
slabe din filosofia româneascã. Noi nu avem Ionescu. Citindu-i pe aceºtia, am simþit punct de vedere didactic cât ºi ºtiinþific, 
o societate de filosofie care sã funcþioneze, dorinþa de a lectura filosofie. Astfel cã în sau chiar adminstrativ. De doi ani de zile, 
deºi, juridic, existã vreo patru-cinci. Douã momentul înscrierii la facultate aveam ca sociologia si asistenþa socialã vor sã 
sau trei sunt ºi în Iaºi. opþiuni Matematica, Literele ºi Filosofia. Am constituie o facultate distinctã, lucru cu 
Nu avem o revistã care sã circule în toate lãsat dosarul la Filosofie, nefiind însã ferm care eu sunt de acord.
mediile culturale ºi sã se impunã. La Iaºi convins cã fac bine.
existã patru reviste : Analele, Argumetum, Rep.: Vorbind despre Facultatea de 
Hermeneia CulturaRep.: Aþi spus, cu ocazia primei noastre , . A mai existat si o Filosofie din Iaºi, care credeþi cã este 

Contrastîntâlniri (primirea studenþilor bucureºteni revistã numitã , apreciatã la timpul specificul studiului filosofiei la Iaºi?
n.r.) cã, dacã aþi fi fost student, aþi fi mers ei de câþiva oameni importanþi. Din pãcate, 
la Bucureºti cu ocazia acestui schimb de nu a mai funcþionat din lipsã de fonduri. ªt. Afloroaei: Sunt cateva direcþii mai 
experienþã. De ce? Apoi, nu existã întâlniri ale celor care chiar intens cultivate la noi. În primul rând aº 

ºi-au legat viaþa de filosofie, care numi logica, amintind numele lui Petre 
ªt. Afloroaei: mediteazã asupra unor probleme de  Cred cã m-aº fi transferat la Botezatu, care cred cã rãmâne una dintre 

filosofie. Mã refer la întâlniri cu efecte Bucureºti. Eu cunosc bine oraºul Iaºi, cu cele mai remarcabile personalitãþi de dupã 
serioase în plan naþional, pentru cã la viaþa culturalã de aici. Cunosc atât rãzboi. Urmeazã exegeza ºi interpretarea 
Bucureºti, de exemplu, existã unele profesorii cât ºi scriitorii de prestigiu, încã filosoficã, încurajatã de profesori ca 
întâlniri de acest gen deja recunoscute.din liceu. De aceea mi-ar fi plãcut sã studiez Ernest Stere astfel încât se fac cercetãri 
Cel mai dezamãgit însã sunt acum de lipsa la Bucureºti sau la Cluj. destul de extinse în zona hermeneuticii. 
unor dispute filosofice, aºa cum au fost Exista o catedrã, un centru activ de 

Rep.: Între douã extreme, cum vedeþi altãdatã disputele literare. Numai în aproximativ zece ani, unde colaborãm cu 
filosofia, ca activitate în spaþiul public sau prezenþa lor s-ar putea constata cã existã o Facultatea de Litere ºi de Teologie. În urma 
mai curând ca retragere a filosofului în adevãratã viaþã a filosofiei la noi. Sper cã întâlnirilor noastre, care aveau loc de vreo 
''turnul de fildeº''? voi ajunge sã asist în aceastã viaþã mãcar la zece ori pe an, au rezultat ºapte volume de 

o singurã disputã serioasã, amplã, fie ºi cu contribuþii, din care, iatã, vã pot oferi un 
ªt. Afloroaei: ocazia publicãrii unor cãrþi, de exemplu. Cred cã sunt necesare ambele exemplar. Existã deasemenea revista 
perspective. Eu nu suspectez absolut deloc Hermeneia. Alte domenii bine susþinute 
a doua variantã. Cel care nu-ºi pune aici sunt retorica ºi teoria argumentãrii. 

Rep.: În final, aº dori de la dumneavoastrã anumite probleme atunci când e singur nu le Observ în ultimul timp o amplã preocupare 
douã cuvinte despre ce face un filosof în poate lua prea în serios nici în alte situaþii. a tinerilor pentru filosofia ºtiinþei, filosofia 
timpul liber...Am îndoieli în ceea ce-i priveºte pe cei care limbajului, epistemologie, teoria culturii 

nu fac din filosofie decât o simplã profesie sau teoria comunicãrii, pentru care existã 
ªt. Afloroaei: Discutã, se plimbã... Un sau o activitate publicã. Poate cã þine ºi de deja ºi o specializare.
filosof trebuie sã se plimbe, sã umble pe un fel al meu de a fi, dar nu cred cã aceºtia o 
cãrãri îndepãrtate, aiurea...slujesc aºa cum se cuvine. Prefer autorii Rep.: Credeþi cã este dezirabilã 

care cred în ceea ce spun, ideile transmise constituirea unei comunitãþi filosofice la 
cãtre studenþi în amfiteatru urmãrindu-i ºi nivel naþional? Cum 
acasã, ºi când se plimbã. s - a r  pu tea  ea  
Doar poza publicã a filosofiei rãmâne la fel realiza?
de suspectã ca ºi reprezentarea ei clasicã, 
dar criticatã de mulþi. Îmi place sã citesc ªt. Afloroaei: Nu 
mult ceea ce a însemnat pentru unii ''vorbiri numai cã este 
însingurate'', cum le-a spus Augustin. Existã dezirabilã, este 
un înþeles bun al cuvântului ''speculaþie'', chiar o urgenþã. 
sens pe care îl caut, de altfel consider Cred cã acesta 
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     ‘'Cel care nu-ºi 
p u n e  a n u m i t e  
probleme atunci când 
e singur, nu le poate 
lua prea în serios nici 
în alte situaþii. Am 
îndoieli în ceea ce-i 
priveºte pe cei care nu 
fac din filosofie decât o 
p r o f e s i e  s a u  o  
activitate publicã”

Coordonator nr.4: Responsabili de numãr: Tehnoredactori: 
Alina Latkulik III Lavinia Marin IV (nr.4,5) Marian Cãlborean IV, Echipa de 

Coordonator adj nr. 4: Ruxandra Apetrei II(nr.5) Lavinia Marin IV (web)
redacþie LUNI Mãdãlina Potînc I

Coordonator nr.5: Responsabil urnã: Distribuitor: (nr 4 ºi 5)
Mãdãlina Potînc I Ruxandra Apetrei II Rãzvan Ilie IV

dl prof. dr. ªtefan Afloroaei este decanul 
Facultãþii de Filosofie din Iaºi. Este profesor în 
cadrul catedrei de Ist. Filosofiei ºi Hermeneuticã.
Autor al mai multor lucrãri de specialitate, dintre 
care “Cum este posibilã filosofia în Estul 
Europei” -POLIROM, Iaºi, 1998 

Interviu realizat de Ruxandra Apetrei
Extras din broºura “O filosofie, douã perspective”
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! Toþi studenþii care copiazã/traduc referate de !·Atrãgãtoare perioada referatelor, testelor, 
pe net (uneori chiar articole din reviste mari) au evaluãrilor finale la seminarii. Anumiþi studenþi îºi 
aceeºi scuzã standard când sunt întrebaþi, aºa, sunã seminariºtii la 9 seara cu o candidã întrebare 
pentru verificare, "ce ai vrut sã spui aici?". “Nu te supãra, ce text avem pentru mâine la 
Rãspunsul lor e, invariabil, "sunt emoþionat, nu seminar?”. Dacã nu mai sunt cumva seminarii de 
pot sã vã explic acuma". Sfatul nostru pentru ei recuperare (o practicã detestabilã de altfel), 
ar fi sã mai varieze scuzele, mãcar ca o dovadã felicitãri, am ajuns deja în sesiune ! Acum nu mai 
cã studenþii la filosofie au imaginaþie. Astfel, ei aºteptãm decât notele la referatele depuse în 
ar putea sã încerce: "ºtiþi, am o personalitate pachete de 50, 100, 200 / cap de corector. 
dedublatã, eram celãlalt când l-am scris". Sau: ! S-a inaugurat o nouã expoziþie în ExpoFILOS: 
"pe atunci eram analitic dar acuma am devenit fotografii din cadrul schimbului de studenþi “O 
continental. Refuz sã explic ideile din referat filosofie, douã perspective”-ediþiile I ºi II 
pentru cã acum nu mai cred în ele." Sau: "dacã (Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi). Nu toate exponatele 
doriþi sã vã explic, înseamnã cã nu mi-aþi citit au  valoare artisticã, dar au totuºi alte calitãþi, 
referatul cu atenþie... vã rog sã-l recitiþi." (L.M) descriu stagiile a 50 de studenþi la filosofie (M.C.)
! Consiliul Facultãþii de Filosofie din Bucureºti a 
hotãrât organizarea admiterii la Filosofie, 

ªtirile revisteiîncepând cu vara aceasta, pe bazã de concurs 
! Dacã aþi cãutat în toatã revista ºi n-aþi gãsit de dosare. Dacã sunteþi invidioºi cã voi aþi dat 
articolul despre sãrbãtori al asist. Emi Socaciu, îl un examen greu la care aþi învãþat, ºi dacã 
puteþi întreba personal, dar riscaþi o examinare din obiºnuiþi sã vã lãudaþi cãtre prieteni cu 
Hobbes. Cãutaþi ºi numãrul viitor.rezultatele exact de la Filosofie, atunci nu 
! Ce revistã este într-adevãr ºi cu adevãrat mai bunã disperaþi, puteþi renunþa la facultate pentru a 
decât Luni? Pfua, o mulþime, de exemplu, “TV vã reînscrie, de data aceasta pe bazã de dosar. 
Magazin”, are mai multe poze, informaþii mai (Re)Citiþi editorialul, pentru o transpunere într-
serioase ºi, în plus, este ºi cu mult mai folositoare o altã lume posibilã a unui posibil paradox etic. 
! Apropo de calitatea revistei Luni, cea mai În sfârºit, urãm succes la bacalaureat viitorilor 
judicioasã observaþie a fãcut-o Dan Panaet: nici studenþi la Filosofie ºi distracþie plãcutã la 
mãcar nu meritã sã plagiezi pentru o revistã cu 80 proximul bal de St. Valentine's. (M.C.)
de numere. În fine, redacþia estimeazã 200 de ! Amintiri de la examenele de admitere (ah, doar 
cititori, se fac planuri de distribuþie în Facultatea amintirile au rãmas): în septembrie 2002 a fost 
de Filosofie din Iaºi, revista e (încã) în tinereþile concurenþã de aprox. 3,5/loc, s-a dat Descartes 
zbuciumate, multe se uitã ºi multe se iartã.ºi Jaspers (textul cu mirarea filosoficã, un fel de 
! Pentru amatorii de coincidenþe: textul lui Paul din plastilinã din care poþi sã faci orice doreºti). 
nr. 3 este repovestirea textului "Instrucþiuni pentru Jaspers a revenit dupã un timp, în acelaºi rol 
John Howell" de Julio Cortazar. (care poate fi gãsit ingrat de catalizator universal. În 2003 
într-o antologie Astra, parcã Meandre se numea concurenþa a fost puþin mai mare (examen în 
antologia). Funny, nu? (D.P.)iulie)-s-a dat în sfârºit Kant, toatã lumea era 
! Ce a facut Paul Mihalache, dacã e plagiat, e ceva convinsã cã a fãcut bine. Probabil pentru a 
foarte ciudat: pãstreazã subiectul în linii mari ºi spãla pãcatele îngâmfãrii, în data afiºãrii 
câteva detalii dar în rest schimbã totul (adicã notelor a plouat torenþial în miez de varã. ªocul 
atmosfera ºi chiar ideea principalã). Aº putea sã a venit în 2004, dupã ce îþi condusesei fratele, 
numesc asta "variaþiune pe o temã datã". Oricine prietena, copiii, cunoºtiinþele etc la examenul 
poate lua o carte mare (sau nuvelã) ºi sã o rescrie în de concurenþã înaltã ºi, aºezat liniºtit la terasã, 
stilul sãu atâta timp cât spune de unde s-a inspirat. auzi dupã un timp un zvon: s-a dat Taylor! 
Singurul lucru ciudat ºi inexplicabil e cã Paul n-a Poftim?! Ce vrea Taylor ãsta la urma urmei? Cine 
scris o mica notiþã de genul: "dupã o idee din ºtie Taylor? Cine corecteazã pe Taylor? Cine a 
Cortazar" la începutul nuvelei sale . Asta e tot ce propus Taylor?   În 2005 (septembrie) 
trebuie el sa explice. Poate a fost o scãpare din concurenþa a fost atât de micã încât n-am 
vedere. Cine nu crede, vezi textul lui J. Cortazar în reþinut subiectele.(M.C.)
Files pe grup (!În ultimile 2 sãptãmâni, lista fil _unibuc s-a 

) (L.M) animat. S-a discutat în linii mari despre akrasie, 
! Revistã în curs de dezvoltare, cãutãm abulie, sufletul divizat, conceptul normativ al 
urmãtoarele: copiator cu harddisk pentru înþelegerii, despre opinie, motivaþie ºi 
imprimarea în condiþii mai bune a revistei, geniu inteligenþã, starea culturii filosofice române 
editorial pentru sprijinirea dezvoltãrii creºterii (comparaþia cu exemplul polonez, starea 
ascendente a revistei, distribuitori locali în ºcoli, revistelor de specialitate în România ºi în 
licee, parcuri, biblioteci M. Sadoveanu, reþea lume), universali lingvistici, moralitatea 
naþionalã biblioteci M.Eminescu, intersecþii. Mai sexului în public, se pregãteºte discuþia ÎMM 
cãutãm domni ºi doamne titrate, fãrã multã kantiene pe grup. O corecturã: fil_unibuc nu 
experienþã în filosofie dar plini de motivaþie, are moderator real, numai din necesitatea de a 
doritori sã citeascã, sã critice ºi, dacã nu e prea fi declarat cineva la Yahoo este trecut dl 
mult, sã publice. lect.dr. Gh.ªtefanov ca moderator (M.C.)

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

Scurt pe 3,14

Facilitãþile revistei deschise LUNI:
Panoul ºi urna revistei: pot crea un pachet grafic al dacã doriþi sã fiþi responsabili 
pentru a putea citi revista unui numãr pentru numãrul urmãtor 
curentã, afiºatã permanent. Forumul revistei : dupã ce Rubrici constante Profesorii, 
Revista LUNI fiind finanþatã c i t i þ i  r e v i s t a  o n l i n e  cercurile de studenþi îºi pot 
p r i n  c h e t ã ,  a º t e p t ã m  (revista.filos.ro), o puteþi rezerva 1-2 pagini pentru 
contribuþii. Necesarul pentru comenta pe Forum apariþia constantã de articole 
multiplicarea unui numãr: Rubrica Viaþã Studenþeascã: tematice ºi un drept de vot 
500.000 (50 RON) Colegii de la ASF sunt invitaþi asupra întregii reviste.
Pachetul grafic: ºi în acest sã publice constant anunþuri ºi Adrese de mail: orice autor cu 
numãr, toate imaginile sunt articole despre activitãþile lor cel puþin 3 articole publicate în 
luate din opera lui Rafael, dar Responsabili de numãr Puteþi Luni, beneficiazã de o adresã 
studenþii pasionaþi de graficã participa la echipa de redacþie  tip numele@revista.filos.ro

Moartea revistei Luni
-studii de caz-

Tot ce are un început are un sfârºit. E 
LUNI nr.4 (de parcã ar “fi” joi) ºi anumiþi maniaci ai 
echilibrului din cadrul revistei se gândesc deja 
cum o sã moarã ea
I Moartea banalã (cea mai probabilã)
Un complex de factori posibili: oboseala, 
examenele, stressul, îngâmfarea, lipsa de fonduri, 
cenzura profesorilor (staþi liniºtiþi, nu s-a auzit de 
aºa ceva), secþionarea publicului, pierderea 
interesului, tendinþa omului lãsat sã scrie liber sã 
scrie mult ºi diluat, un eveniment  declanºator
II Moartea socialã (o moarte de mijloc, fãrã 
calitãþi deosebite)
a) Dintre diferitele grupuri existente în facultate, 
unul o sã acapareze exprimarea, membrii 
celorlalte or sã spunã “nu publicãm noi în revista 
aia de literaþi/fenomenologi/analitici/ongiºti/ 
profesori / încremeniþi în proiect”
b) Mecanismele apariþiei revistei or sã fie 
contestate în numele libertãþii, lipsei de 
constrângeri, libertarianismului, religiei, rasei, 
corectitudinii politice, dispreþului faþã de 
asociaþiile studenþeºti, profesori, sistemul 
universitar ºamd. Revista se va dizolva într-un 
anarhism metodologic
c) un conflict personal, o respingere a unor decizii 
va împãrþi revista în tabãra lui X ºi tabãra lui Y. 
Dacã cei doi nu vor sã se înfrunte public, în loc de 2 
reviste (ce n-ar fi tocmai rãu), va fi una în minus. 
Vezi ºi discuþia cu cazul de (?) plagiat
III Moartea tematicã (cea mai nobilã moarte)
a) N-o sã se mai scrie altceva decât articole 
ironice, critice la adresa filosofiei, filosofilor, 
facultãþii ºamd. Luni o sã fie un fel de “Academia 
Caþavencu” în filosofia dâmboviþeanã. Oricum, 
cititorii noºtri vor fi putut fi cel puþin la fel de 
inteligenþi ca ºi ai lor
c) N-o sã se mai scrie altceva decât analize de 
intenþii ºi discuþii despre limbaj: Luni o sã fie un fel 
de gazetã de popularizare a diverselor cercetãri 
filosofice
b) Cititorii o sã se îndrãgosteascã de  revista Luni, 
o sã citeascã cu plãcere cele 26 pagini cu ºtiri pe 
scurt ºi cele 12 editoriale/numãr despre 
revistã/încotro se  îndreaptã ea /cum se mai 
distreazã muncitoarea echipã de redacþie. O sã fie 
o revistã imanento-trancendentã, în ºi pentru sine

...Toate vin din necunoscut ºi se întorc în 
necunoscut. Pânã una alta, sunt aºteptate articole 

la revista@filos.ro 

Pro Domo

Rãspunsuri/ºtiri scurte/aberaþii la , cu mentiunea: “pentru ºtiri”revista@filos.ro
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boemã ºi întregul sentiment de introductive în mai multe discipline iar în Când ceva nu merge la noi, 
comunitate academicã mai accentuat. anul al doilea ei decid care va fi diploma lumea se întreabã „Dar la alþii cum e?” De 
Cursurile de filosofie la colegiile liberale lor majorã ºi minorã. Alãturi de faptul cã multe ori sunt întrebat: „Cum sunt 
diferã de cele de la universitãþi. La studenþii îºi plãtesc în mare parte studiile studenþii americani?” sau mai exact care 
colegiile liberale filosofia este mai (statul contribuie la educaþie doar în sunt diferenþele dintre „ei” ºi „noi” în 
„literaturizatã”, mai orientatã cãtre cazuri speciale), alegerea unei diplome ceea ce priveºte studiul filosofiei ºi dacã 
istoria filosofiei ºi autorii clasici, întru-un majore presupune o responsabilitate ºi ei se luptã cu aceleaºi piedici. Am sã 
cuvânt mai continentalã, deºi pot fi gãsite crescutã din partea studentului. dau aici un rãspuns mai mult descriptiv ºi 
multe cursuri de filosofia limbajului sau Întotdeauna o diplomã majorã mai puþin normativ, limitându-mã la 
eticã. La universitãþi poþi întâlni întreaga este însoþitã de una minorã iar studentul studenþii predoctorali (studenþii din „anii 
arie curicularã imaginabilã ºi toate va avea o dublã specializare. Cu alte I-IV” cum sunt numiþi la noi) din SUA. Deºi 
orientãrile la care te poþi aºtepta. cuvinte, nu existã de fapt absolvenþi de eºantionul meu este relativ limitat (am 

Disonanþa între educaþia de tip filosofie în sensul strict al cuvântului, lucrat doar cu studenþii de la 
liberal ºi cea universitarã marcheazã cãci întotdeauna absolvenþii vor avea de Universitatea din Bucureºti, cu cei de la 
deopotrivã doctoranzii ºi masteranzii. fapt douã specializãri. Practic toþi Politehnicã ºi foarte puþin cu cei din Cluj, 
Cele douã grupuri diferã prin atitudinea studenþii în filosofie mai fac o facultate în precum ºi în trei universitãþi americane) 
faþã de filosofie, în pretenþiile lor faþã de paralel (deºi cerinþele la o diplomã încerc sã descriu acele diferenþe care mi 
profesori, în atitudinea faþã de ºtiinþã, minorã sunt mai reduse), ceea ce lãrgeºte se par demne de luat în seamã. Nu vreau 
logicã, matematicã ºi în general faþã de orizontul discuþiilor la seminarii precum sã insist pe diferenþele legate de 
tot ce înseamnã gândire formalã. Probabil ºi calitatea referatelor. Învãþãmântul resursele în biblioteci, de mobilitate, de 
este ceva asemãnãtor cu diferenþa între filosofic nu este izolat de restul baza informaticã sau de diversitatea ºi 
studenþii de la „noi” care au absolvit un disciplinelor iar interacþiunea cu numãrul instituþiilor unde se predã 
liceu cu profil real ºi cei care au absolvit celelalte specializãri este excelentã. De filosofie care sunt mult prea bãtãtoare la 
„umanioarele”, deºi diferenþa este mai multe ori formaþia filosoficã vine dupã ochi pentru a fi discutate aici.
profundã aici ºi implicã mai multe familiarizarea cu alte discipline precum Aº începe prin a descrie o 
elemente. O nemulþumire exprimatã literatura, unele ºtiinþe sau istoria. diferenþã, greu de regãsit în România, 
frecvent printre masteranzi sau Cei care aleg o diplomã majorã care mi se pare centralã pentru întreaga 
doctoranzi este „nu ºtiu logicã (sau orice în filosofie nu au altã alternativã decât sã viaþã academicã americanã. În general 
disciplinã filosoficã „teoreticã”) pentru îºi continue studiile la nivel de master sau existã douã tipuri de instituþii de 
cã am absolvit un colegiu liberal”. Pe de d o c t o r a t  s a u  s ã  a b a n d o n e z e  învãþãmânt superior în SUA: aºa-numitele 

liberal arts colleges altã parte, în ºcolile doctorale contactul „practicarea” filosofiei. O licenþã în „colegii liberale” ( ) 
doctoranzilor cu profesorii este mult mai filosofie nu prea este de mare folos: în în care nu existã studii de masterat sau 
strâns decât în România iar sensul de licee nu se predã filosofie deci piaþa de doctorat ºi universitãþile propriu zise în 
comunitate este mult mai pregnant în muncã în filosofie în învãþãmântul pre-care existã studii post-licenþã. Cele de pe 
universitãþile americane decât la noi. universitar este ca ºi inexistentã. Puþine urmã sunt universitãþi centrate pe 
Existã cursuri doctorale, prelegeri, dar oferte neacademice sunt atrãgãtoare cercetare ºi pot fi fie de stat, fie 
majoritatea activitãþilor sunt centrate pe pentru un absolvent de filosofie. Unica particulare (în SUA învãþãmântul superior 
cercetare, adicã publicarea de materiale alternativã este urmarea unor studii de nu este finanþat de stat decât într-o micã 
ºi participarea la conferinþe. De aceea masterat sau doctorat. Ceea ce frapeazã proporþie, astfel cã termenul de 
mulþi aleg sã înceapã studiile filosofice la la prima vedere este piaþa universitãþilor “universitate de stat” este diferit de cel 
un colegiu liberal ºi apoi sã continue americane între care existã o competiþie de la noi. Aproape toþi studenþii îºi 
studiile doctorale la o universitate de acerbã pentru cooptarea celor mai buni p lãtesc  studi i le  sub formã de 
cercetare, având astfel experienþa absolvenþi de filosofie. Un clasament împrumuturi sau contribuþii ale 
ambelor forme de comunitãþi. Uneori multidimensional consultat de toþi pãrinþilor. Aºa numitele burse complete 
despãrþirea de colegiile liberale ºi doctoranzii aspiranþi este aºa numitul acordate de stat sau guvernul federal 
intrarea într-o „cetate universitarã” este Ph i l o soph i ca l  Gourmet  Repor t  sunt absolut excepþionale). Activitatea 
o experienþã neplãcutã ºi poate duce la didacticã cu studenþii în universitãþi este 
abandonarea studiilor doctorale. Existã acolo universitãþi de secundarã ºi întotdeauna consideratã o 

Elevii de liceu nu au aproape „divizia A” vânate de toþi, dar ºi corvoadã comparatã cu predarea 
nici un contact cu filosofia (dacã totuºi au universitãþi mai mici care însã oferã cursurilor pentru masteranzi  sau 
un contact, acesta este unul mediat de foarte bune programe doctorale pe doctoranzi, publicarea de articole ºi 
literaturã sau istorie) astfel cã studenþii anumite direcþii de specializare. cãrþi, participarea la conferinþe etc. Într-
îºi dobândesc aproape în întregime Clasificarea pragmaticã a universitãþilor o universitate studentul nu se bucurã de 
abilitãþile filosofice în facultate. precum ºi competiþia între ele de a atrage acelaºi respect pe care îl are într-un 
Studenþii americani nu au un examen de pe de o parte cei mai buni absolvenþi de colegiu liberal. Interacþiunea cu 
admitere bazat pe filosofie, ci un test licenþã precum ºi cele mai bune cadre profesorul este mediatã de doctoranzi 
standardizat care se aseamãnã mai mult didactice este fascinantã. Sistemul diferã sau masteranzii care þin întotdeauna 
cu un test general de gândire ºi utilizarea radical de cel din România: piaþa este seminariile, corecteazã lucrãrile, decid 
limbajului (testul SAT), comun absolut total liberalizatã, probabil datoritã notele etc ºi uneori þin cursurile. 
tuturor universitãþilor ºi colegiilor. autonomiei universitare absolute (în SUA Comparativ cu universitãþile mari, viaþa 
Studenþii aplicã simultan la mai multe nu existã un minister al educaþiei pentru în colegii este centratã pe predare. 
universitãþi sperând sã fie acceptaþi la învãþãmântul superior), universitãþile Aproape toate colegiile liberale sunt 
cele mai prestigioase, dar fãrã a ºti sunt în competiþie ºi sunt clasificate ºi particulare. Profesorii au o normã mult 
dinainte care va fi specializarea lor finalã. evaluate ºi de profesori ºi de studenþi, mai încãrcatã decât la universitate iar 
Dupã ce sunt admiºi la mai multe competiþia pentru o poziþie academicã cercetarea este lãsatã de multe ori pe 
universitãþi, este rândul lor sã aleagã este impresionantã (la o universitate din locul doi. Lipsa doctoranzilor ºi a 
dintre acestea pe diferite criterii: „topul 50” se primesc între 300 ºi 500 de masteranzilor nu este însã prea beneficã 
pachetul de cursuri, oferta financiarã, aplicaþii pentru o singurã poziþie pentru profesori. Însã aici profesorii ºi 
atmosfera oraºului sau statului, calitatea academicã), toate acestea conferind un studenþii formeazã o adevãratã 
profesorilor ºi a vieþii studenþeºti. sentiment de obiectivitate al competiþiei comunitate (colegiile britanice din 

Spre deosebire de alte ºi al calitãþii. Nu vreau sã susþin cã toate Oxford sau Cambridge sunt poate cele 
discipline, studenþii dobândesc formaþia aspectele vieþii academice americane mai bune exemple), se cunosc mult mai 
filosoficã la nivel universitar, nu liceal, stau sub semnul meritocraþiei, dar... bine, interacþioneazã direct deoarece 
ceea ce contribuie, cred eu, la o mai bunã Probabil voi reveni în alt numãr aco lo  nu  ex i s tã  
înþelegere a filosofiei în general. În primul al revistei cu unele detalii despre viaþa „sfinþii” etc. Viaþa în 
an toþi studenþii încep cursuri generale studenþilor doctoranzi în SUA.colegii este mult mai 

http://www.philosophicalgourmet.com
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*dilemã

*empower foarte  
  neîncrezãtor

*ceva de spus



Nu am scris pânã 
acum decât un articol, ºi 
acela în numãrul trecut. 
Cu toate acestea, îmi 
permit sã fac o sugestie 
referitoare la formatul 
revistei. Dacã tot puneþi 
pozele autorilor, cred cã 
ar fi extrem de util ca 
expresia din fotografie sã 
reflecte atitudinea pe 
care respectivul o are faþã 
de tema ilustratã în 
scrierea sa. Eu mi-am 
realizat deja câteva 
portrete (18), dintre care 
vã voi indica, la timpul 
cuvenit, pe care sã o 
introduceþi. Recomand ºi 
celorlalþi sã facã la fel. 
Revista aceasta este 
fãcutã de studenþi ºi 
profesori pentru a fi cititã 
de colegii lor. Oamenii se 
cunosc de pe la cursuri ºi 
seminarii, majoritatea nu 
au trãit multe ºi diverse 
lucruri împreunã ºi nu sunt 
obiºnuiþi sã le rãspundã 
colegilor sau profesorilor  
dacã nu îi vãd la faþã. În 
plus, subiectele nu sunt 
exact ceea ce sunt 
obiºnuiþi sã dezbatã 
studenþii pe la facultate 
sau pe forumul fil_unibuc. 
Nu sunt obl igaþi  sã 
p u b l i c e ,  n u  a u  
bibliografie, nu existã 
recunoaºtere publicã a 
meritelor lor decât rar ºi 
difuz, deci ei chiar trebuie 
sã vrea sã îºi dea cu 
pãrerea pe marginea unui 
subiect nou  sau sã 
r ã s p u n d ã  u n u i  
coleg/profesor ce a 
publicat. Cum mie mi se 
pare cã oamenii sunt mai 
dispuºi sã se „certe” cu 
atitudinile, decât cu 
ideile celorlalþi, cred cã 
includerea fotografiilor 
va creºte probabilitatea 
dezbaterilor din cadrul 
revistei.
S ã n ã t a t e  º i  n o r o c ,  
d u m n e a v o a s t r ã  º i  
colegilor de redacþie!
Cu respect

PS: dacã decideþi sã 
i n c l u d e þ i  a c e a s t ã  
scrisoare în urmãtorul 
numãr al revistei, vã rog sã 
î i  ataºaþi  fotografia 
int i tu latã  „ceva de 
spus_la  bashcal ie” ,  
„dilema” sau „ceva de 
spus_idee sclipitoare”. 
Ar merge ºi „e evident” 
s au  „empowerment  
neîncrezator” . . .  Vã 
mulþumesc!

domnule tehnoredactor,
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lichid (era oricum prea concentrat)În aprilie 2004, 9 studenþi din 
Martie 2005anul II ºi III ai Facultãþiide Filosofie au 
-Situaþia tinde sã se permanentizeze: hotãrât sã înfiinþeze Asociaþia FILOS.. 
FILOS dã bani din buzunarul membrilor, Primãvara fiind frumoasã, relaþiile 
administraþia cumpãrã hârtie igienicã, prieteneºti iar terasele deschise (tocmai 
FILOS primeºte chitanþele de cumpãrare se inaugurase a doua terasã, cea cu 
(fãrã sã aibã ce sã facã cu ele)scaune rabatabile), filosofii asociaþi, cum 
-se rediscutã amplasarea hârtiei ne intitulasem, stãteam ore în ºir sã 
igienice: sã fie în fiecare cabinet discutãm despre ce probleme am dori 
(consum crescut) sau doar la intrare (risc rezolvate cu aceastã asociaþie. Una dintre 
de furt crescut)primele idei care au ieºit, aproape 
Aprilie 2005strigatã, a fost „la toaletã nu e hârtie 
-necesitãþile bãneºti cresc, apare prima igienicã. Aºa ceva nu se poate”. Aºa 
suspiciune paranoidã în mintea începe povestea:

Aprilie 2004 subsemnatului cum cã femeile de servici 
furã hârtia igienicã-Sabina Ionescu semnaleazã problema 
-Situaþia nu este foarte roz: deºi parþial hârtiei igienice, se cade de acord cã 
experimentul reuºeºte (un sul de hârtie situaþia este intolerabilã
rezistã mai mult de 3-4  zile), nu existã o -Situaþia hârtiei igienice este inclusã în 
distribuþie corectã: fie la bãieþi, fie la prima planificare a activitãþii asociaþiei

Mai 2004 fete nu este sãpun, în unele zile nu e 
deloc hârtie ºamd-membrii FILOS cautã sã ierarhizeze ideile 
Mai-Iunie 2005de proiecte, pentru a identifica cum pot fi 
-Finanþarea continuã, FILOS se ele realizate
mândreºte cu amplasarea hârtiei -se identificã posibilitatea chetei pentru 
igienice prin menþionarea în pliantele hârtie igienicã, propunerea este respinsã. 
oficiale pentru Târgul Educaþiei. Membrii FILOS hotãrãsc cã e de datoria 
-Dl Rector prof.dr Ioan Pânzaru va Facultãþii sã asigure, vom vorbi cu 
remarca uimit pe pliant FILOS la rubrica decanul!!
„Proiecte reprezentative”: „amplasarea -încep dificultãþile de înfiinþare a 
de hârtie igienicã”asociaþiei ce vor dura pânã în noiembrie 
-O altã întrebare paranoidã rãsare în 2004

Iunie 2004 mintea subsemnatului: Dar profesorii de 
unde au hârtie igienicã? (nu vã pot da -FILOS nu reuºeºte sã obþinã sponsorizãri 
rãspunsul dar nu din fondurile facultãþii)pentru cele 2 proiecte organizate totuºi: 
Octombrie-noiembrie  2005 Conferinþa „Diplomaþie ºi Filosofie” , 
-la sfârºitul lunii se reintrã în normal: ªcoala de varã din iulie
FILOS dã 300,000 pentru cumpãrarea de -în faþa grabei de realizare fãrã 
hârtie igienicã. Hârtia se consumã în ritm experienþã a celor douã proiecte, ideea 
accelerat (cauza invocatã e cã de este uitatã, fiind pãstratã prin 
aceastã datã hârtia cumpãratã a venit în rezumatelor întâlnirilor

Octombrie 2004 suluri din acelea mici care sunt mai uºor 
de consumat ºi furat)- P r o b l e m a  e s t e  d i s c u t a t ã  c u  
-concluzia comunã: studenþii aruncã administratoarea facultãþii: studenþii 
hârtia în veceuaruncã, stricã, udã ºi în general trateazã 
Decembrie 2005:cu fundul hârtia igienicã
-subsemnatul scrie un articol dificil de -O timidã încercare a administraþiei este 
citit în care prezintã ca iniþiativã clarã abandonatã dupã o sãptãmânã din lipsã de 
(care ar trebui sã agite minþile celor fonduri

Noiembrie-Decembrie 2004 interesaþi de îmbunãtãþirea funcþionãrii 
facultãþii) „amplasarea de hârtie -membrii FILOS (împuþinaþi prin stagii 
igienicã”ERASMUS)  sunt ocupaþi cu înfiinþarea 
-Raluca Pop, secretar general FILOS, asociaþiei ºi cu organizarea alegerilor de 
pregãteºte un articol în care situaþia an ºi alte proiecte mai mici

Ianuarie 2005 hârtiei igienice apare ca problemã 
indiscutabilã a studenþilor din facultate. -odatã cu aducerea dozatorului de Coca-
Pe 31 decembrie, ca mulþi alþii înainte, Cola, avem curajul sã ne ducem la 
dl lect.dr. Gheroghe ªtefanov ironizeazã decanat sã cerem
într-un mesaj pe fil_unibuc ideea de -decanatul rãspunde  „Nu sunt fonduri 
proiect privind hârtia igienicãalocate pentru aºa ceva. Vreþi sã ºtergem 
Ianuarie 2006noi studenþii la fund?”
-Raluca Pop îºi publicã articolul în LUNI, -într-adevãr, situaþia este intolerabilã, nu 
nr.3se întrevãd cãi de rezolvare. Cu titlu 
-Mi-am dat seama, scriind acest articol, temporar, se hotãrãºte sã se dea bani din 
cã n-am mai trecut de mai bine de o lunã buzunar cãtre femeile de servici pentru a 
pe la toaleta Facultãþii. Ignoramus se ocupa de hârtia igienicã

Februarie 2005 higiena, vivat publicistica!
-Apar primele probleme de autoritate: 

(poate) femeile de servici sfãtuiesc sã se cumpere 
Va ºi sãpun, se acceptã propunerea
continua-Subsemnatul este alergat prin facultate 

de femei de servici pentru a fi întrebat 
dacã e bine sau nu sã dilueze sãpunul 

Articole publicate în LUNI: 2 / nr.3,4

de Raluca Pop, raluca.pop@filos.ro   

Adevãrata, banala, trista ºi lunga poveste 
a hârtiei igienice -perspectiva unui membru FILOS-

Articole publicate în LUNI: 8 / nr.1-4

de Marian Cãlborean, mc@filos.ro

*ceva de spus la nervi

*empower neîncrezãtor

*empowerment

*ceva de spus supãrare

*dilemã nasol

*rugãminte

*de râs

*idee sclipitoare

*poate poate
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Artic le care seo
autodefinesc ca fiind critice
Scrie unul la revista@filos.ro

Textul acesta trebuie sã fie un drept intelectual-teoreticã îi permite sã “distingã” 
la replicã pe care i-l cer lui Paul Mihalache. E între douã texte aproape identice. Argumentul 
adevãrat cã acest personaj nu m-a provocat în lui Marian este cã “a schimbat finalul” ºi cã 
nici un fel, însã textele pe care el le scrie în “toþi facem asta” (adicã ne lãsãm prinºi de 
aceastã revistã m-au determinat sã ies la poveste). E ca ºi cum ai schimba finalul 
tribunã (uneori îl înþeleg pe Tribun...). iubirilor caraghioase (Kundera) fãcînd din ele 
       Desigur cã cel mai flagrant lucru pe care poveºti de amor a la Sanda Brown. Asta cu 
p e r s o n a g i u l  î l  f a c e  e s t e  s ã  finalul schimbat îmi aduce aminte de 
copieze/plagieze/triºeze. Probabil cã în “poveºtile cu final neaºteptat” braziliene de 
numãrul viitor ne va încînta cu cîtva versuri din pe postul naþional de televiziune de cînd eram 
poeziile mai slãbutze ale lui Pãunescu (ale eu mic. Atunci, spectatorii din platou votau 
care au rãmas ne-re-publicate) sau va avea finalul preferat. Acum, probabil cã lui Paul nu 
puterea sã pretindã drepturi de autor pe “Ceci prea i-au plãcut ideile lui Cortazar (cu toate cã 
n'est pas un pipe”. Oricum ar fi, acest autor scriitura colegului nostru e ca un rezumat la 
are vocaþie de tipograf sau de scrib (prinde metaforele ºi stilul argentinianului...deh, mai 
repede ºi redã cu fidelitate). Ca fapt divers, puþinã experienþã). 
textul din nr 3 al revistei, “Dream Theater” Sunt convins cã P.M. va ajunge un 
este un xerox dupã “Instrucþiuni pentru John autor mare. Sunt la fel de convins cã va avea 
Howell” a lui Julio Cortazar. mereu oameni care sã-i susþinã penelul cu 

Nu ºtiu ce credibilitate mai poate încurajãri. Nu am fãcut în acest articol apel la 
avea aceastã revistã (dacã are aceastã argumente etice aproape deloc deoarece 
pretenþie, desigur) pãstrîndu-l în colectivul puteam scrie în foileton o tezã de licenþã. 
editorial pe colegul nostru Paul (care are drept Moral ar fi însã ca acest autor sã nu ne mai 
de vot pentru textele care intrã în paginã). tulbure cu textele lui, sã nu se mai erijeze în 
Adicã eu trimit un text ºi mã aºtept sã mi-l critic cenaclist (vezi nr. 2 al revistei în care 
analizeze autorul care gîndeºte un “Dream autorul nostru cataloga alte texte drept 
Theater”....Cu toate acestea, rãspunsul lui “puerile” ºi “prãfuite”) sau în prozator-la-
Marian Cãlborean la mesajul lui Dan (colegul locul-lui cu “repere folclorice” copy-paste din 
meu de camerã  sic!) de pe grupul de yahoo mã Eliade (tot în numãrul 2). 
face sã cred cã tipul ãsta chiar este simpatizat Un amãnunt extrem de important de 
de colectivul redacþional ºi nu poate fi urechit menþionat este cã acest text doresc sã nu fie 
doar pentru atîta lucru. Probabil cã nu cenzurat în nici un fel la ºedinþa de redacþie în 
conteazã cã faptele de plagiat sunt cele mai care probabil cã va fi prezent ºi amicul Paul. 
incriminate de comunitatea academicã, iar Nepublicarea lui va atrage dupã sine 
încãlcarea proprietãþii intelectuale este planificarea unui doctorat pe teme de eticã 
pedepsitã cu închisoarea, cît tip aveam de-a jurnalisticã din partea-mi sau împînzirea 
face cu tipi simpatici. Marian Cãlborean ar Grozãveºtilor cu texte sud-americane. Viva la 
trebui sã nu mai refuze sã vadã “mica plagiation !!!
ciupealã” mai ales cã formaþiunea lui Cu bine

Nu vreau ca acest articol sã arate ca Hawell a lui J.Cortazar, ºi poate, menþionarea 
un tablou într-o ramã prea largã, pusã din faptului cã se bazeazã pe o idee a scriitorului 
sãrãcie, un tablou cu douã morminte, care din argentinian, ne-ar fi privat de un articol 
lipsã de filantropi ºi de fonduri, se profaneazã savuros, aºa cum este acela al domnului 
unul pe altul, ºi împreunã profaneazã Cãtãlin Bãlan, însã nu acesta a fost motivul 
intrarea. De aceea nu voi rãspunde pe acelaºi pentru care nu am fãcut-o. Cine vrea sã-ºi 
ton (uºor ironic) domnului Cãtãlin Bãlan, care formeze o pãrere, va fi poate curios sã 
mã acuzã de plagiat. citeascã nuvela lui Cortazar, publicatã de 

Scriu acest articol „într-un moment curând ºi la Polirom, în volumul Toate 
greu al vieþii mele”, cum ar zice preþuitul focurile, focul.
nostru poet internaþional. Totul este posibil. În continuare, nu cred cã are vreun 
Totul este imposibil. Sã am un succes care sã sens sã rãspund ironiilor lui Cãtãlin, atât timp 
mã clasicizeze pe loc, ca pe Bãlaºa, lãsând cât el sugereazã o comparaþie între Cortazar 
posterioritãþii lejera misiune de a-mi ºi Pãunescu, ºi atât timp cât, fãrã sã fi citit 
reconfirma din veac în veac valoarea. Sã nu poeziile pe care le criticam în numãrul 2 al 
am pic de succes în epocã, urmând sã fiu revistei, tinde spre a le lua apãrarea. Dacã le-
descoperit postum, ca Bach  sau Kavafis. Sã se a citit, atunci e ºi mai grav. 
demonstreze cã proza mea nu-i decât un 
plagiat; demonstreze-se, aº fi curios sã vãd Eu?... Eu nu am pretenþii de mare 
care-i deºteptul care-l numeºte pe Orwell literat. Eu nu scriu din nici un punct de 
copiator pentru cã a preluat, redând fidel în vedere. Scriu dintr-un punct de orbire ºi mã 
1984, viziunea politicã a lui B.Russell cu sprijin într-o cârjã de eter, deasupra unui abis 
privire la statul totalitar. Poate se va gãsi baroc.
cineva sã numeascã „xerox” Recurs la metodã Domnul Cãtãlin Bãlan?... Mila ºi 
ºi Eu, supremul (A.Carpentier ºi R.A.Bastos). lacrimile Domnului pentru toþi cei asemenea 

Este adevãrat, textul meu, Dream lui.
Theater, apãrut în numãrul 3 al revistei, se 
apropie mult de Instrucþiuni pentru John Vrajitorul, dupa o idee de Paul Mihalache
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de Marian Cãlborean, mc@filos.ro

...Din punct de vedere etic, la ei s-ar 
putea accepta un compromis dacã 
acesta e însoþit de sacrificiul de sine ºi, 
practic, cel care face compromisul nu 
câºtigã nimic personal. Condiþia asta ar 
fi îndeplinitã acolo: sacrificii de sine vor 
fi destule cel puþin din partea 
profesorilor. Cum vor arãta oare 
s e m i n a r i i l e  c u  n o i i  s t u d e n þ i  
întâmplãtori, neinteresaþi deloc de 
filosofie? Deja profesorii se plâng de 
faptul cã studenþii de acolo nu mai citesc 
nimic pentru seminarii  oare cum va fi 
când le vor veni niºte studenþi 
indiferenþi de-a binelea? Ce acrobaþii 
retorice vor trebui sã inventeze 
profesorii ca sã pãstreze interesul 
neexistent pentru filosofie al noilor 
veniþi? Cât de mult vor scãdea 
standardele academice la examene ºi 
referate (pentru cã „nu ne permitem sã 
pierdem studenþi, trebuie sã-i trecem pe 
toþi”)? 

Da, profesorii lor vor fi primii 
care vor suporta consecinþele ºi ei ºtiu 
cel mai bine ce-i aºteaptã. Aºadar ei au 
ales sacrificul de sine în cunoºtinþã de 
cauzã. Dar martiriul pentru o cauzã 
nobilã e mereu o decizie individualã, 
solitarã. Cum se poate ca atâþia oameni 
sã-ºi doreascã simultan un acelaºi lucru 
atât de personal? ªtiu cã, istoric, existã 
sacrificii colective dar ele au fost fie 
patriotice(twin-Termopile, twin-
Mãrãºeºti) fie religioase (primii creºtini 
daþi la lei). ªi atunci fie Facultatea lor de 
Filosofie are darul de a dezvolta 
ataºamente patriotice în cei care o 
frecventeazã fie, ºi mai remarcabil, 
avem de-a face acolo cu un sacrificiu de 
sine colectiv ºi ateu -  ceva ce nu s-a mai 
vãzut în istorie nici mãcar la ei! În 
ambele cazuri putem spune cu 
certitudine: Facultatea de Filosofie e 
mai originalã decât oricare alta. În toate 

lumile posibile.

Editorial de Lavinia Marin
continuare din pagina 1

Un experiment mental

Articole în Luni: 3, nr 2-4

Replica Vrãjitorului

Articole publicate în LUNI: 10 / nr.1-4
de Paul Mihalache, paul_mihalache@yahoo.com

Rub i ãr c CRIT / 6
Replicã la “DREAM Theater” -Luni nr.3
de Cãtãlin Bãlan, catalin518@yahoo.com, Articole publicate în LUNI: 1 / nr. 4

Ce vrãji a mai fãcut colegul nostru Paul

CRITice
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Nu este un concept dificil. Scuze, voiam sã spun cã "nu" este un 
concept dificil. În primul rând, lui nu îi corespunde nimic în 
realitate. Nu, nu vreau sa spun cã lui "nu" îi corespunde ca obiect 
real nimicul. Vreau sã spun cã n-are nici un obiect care sã îi 
corespundã. De aceea filosofii se ºi întreabã de ce existã ceva mai 
degrabã decât nu. Poate cã unii, când se gândesc la "nu", îºi 
imagineazã ceva. Poate îºi închipuie, de pildã, o tânãrã femeie 
care îºi acoperã goliciunea ºi spune: "Bogdãnel, suntem sãraci. 
Poate tatãl tãu o sã îþi cumpere tricicleta pe care þi-o doreºti atât 
de mult atunci când o sã te faci mai mare. Hai, nu mai plânge, 
timpul trece cât ai clipi. Azi mâine o sã intri la facultate ºi ai sã 
vezi atunci. Timpul trece repede, nici n-o sã-þi dai seama când. O 
sã te trezeºti cã eºti bãtrân. Iar apoi o sã mori ºi o sã fii îngropat. 
Iar acum du-te sã te joci cu ciorapul ãla vechi pe care îl foloseºti tu 
pe post de minge!" Mulþi oameni ar putea sã îºi închipuie asta 
atunci când se gândesc la "nu". Eu însã nu îmi închipui aºa ceva. 
Unii spun cã "nu" este un conector propoziþional verifuncþional. 
Dar nu e prea clar ce conecteazã el atunci când cineva spune, de 
pildã, "Nu acolo! De ce vrei tu neapãrat acolo, când ºtii cã mã 
doare foarte tare? Off!" În concluzie, s-ar putea ca "nu" sã nici nu 
fie un concept. Nu e aºa cã interdicþiile, definiþiile negative, 
prefixele privative ºi întrebãrile retorice nu au nimic în comun?

Conceptul de la pagina 7: Nu
de lect.dr. Gheorghe ªtefanov

articole publicate în Luni: 2 / nr.3,4 ESEU / 7

Problema este simplã ºi poate fi 
lãmuritã astfel:
 a) Un “dialog ideal” între P (rofesor) ºi 
S (tudent), la seminar sau la o masã de pe 
terasele bucureºtene: 
“P.: - V. FVG, Blockmer University Press, 
Mombassa, 1938, pp. 3187-3188.
S.: - Nu! Cf. BPV, Éditions du Verlag, Montguyon, 
2004, pp. 2-3. Ce Dumnezeu!
P. (puþin iritat): - A, da? însã cf. Poderson, 17 a-
b, ori Sykara, 2, apud CPM, ed. cit., p. 319 (jos), 
ca ºi DGM, op. cit., p. 611 sqq! ªi mai apucaþi-vã 
de lecturã!
S. (vizibil afectat): - Nu zãu?! Dar SP, 
Uhrwinschtürzlangehrmannkauftlichtkeinverlag
, Moeciu de Sus, 1711, pp. 6-411 sq.?!... Ori 
www. allezpensezoubienfoutezmoilecamp.ch 
?!...
P. (nu puþin iritat): - Lasã Infernet-ul! Mai bine v. 
op. cit., p. 116. Passim!...”.

b) Sfaturi potenþialilor pãrinþi care 
viseazã o carierã didacticã pentru viitorii lor 
copii. Având în vedere noile criterii de evaluare 
academicã, esenþial este ca progenitura sã fie 
botezatã Ibidem, astfel încât sã poatã arãta, la 
nevoie, cã toatã lumea îl (sau o) citeazã. Chiar ºi 
filosofii din Uganda, psihologii din Coreea 
(indiferent care), sociologii din Pakistan, 
chirurgii din Polonia, ciberneticienii din Mexic, 
lingviºtii polinezieni, logicienii din Finlanda, 
politologii guatemalezi ori teologii din Slovacia, 
inclusiv cei decedaþi înainte ca e(/i)minentul 
universitar sã se nascã. Am abandonat repede 
intenþia de a verifica dacã în Pakistan, Polinezia 
ºi Coreea se poartã “Ibidem” ºi, în 
eventualitatea cã da, cum se scrie. 

c) Sã înfiinþãm edituri destinate 
exclusiv lucrãrilor câte unui angajat; am elimina 
impostorii ºi leneºii care, an de an, pretexteazã 
cã n-au loc sã gândeascã de colegii lor sau cã 
(Doamne fereºte!), contra platã, orice imbecil 
poate sã editeze orice doreºte, sub orice siglã, 
urmarea fiind cã un salariu de lector îþi permite 
sã publici douã cãrþi pe an (cu minima condiþie 
de a renunþa, în respectiva perioadã, la fumat, 
la concediu, la mâncare, la cãldurã, la 
cheltuielile de întreþinere, la frecventarea 
librãriilor, la cadourile de ziua prietenilor, a 
soþiilor, a copiilor, a ºefilor etc., la 
medicamente, la telefon, ...

(continuare în pag. ESEU / 8)

Note asupra sensului “creaþiei” 
la Anselm de Canterbury ºi la 
Henry Bergson

de lect.dr. Sebastian Grama
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Toate profesiile care pot distruge studiat intens doar Kant? Dar cum arãta viaþa 
sau prejudicia ireparabil viaþa unui om sunt lui Kant însuºi? Monotonia ei precisã ºi ritmul 
însoþite de un cod deontologic: medicina, ei de ceas elveþian sunt cunoscute de toþi. 
dreptul, jurnalismul e.t.c. De ce filosofia nu Poate cã astfel de lucruri nu ar trebui 
are un astfel de cod? La prima vedere acestã discutate de fapt. Oamenii care cunosc 
întrebare pare lipsita de sens. Cum ar putea filosofia îndeaproape încep sã renunþe la 
filosofia sã facã rãu cuiva? Ea presupune o anumite lucruri din viaþa realã: gândirea îºi 
nobleþe a inutilitãþii asumatã dintru început. are preþul ei exprimat în timp. ªi ei renunþã cu 
A voi sã schimbi lumea doar prin ideile tale, bucurie la acele lucruri mãrunte, stupide ºi 
precum a fost acuzat Marx, e o intenþie cam inexprimabile care alcãtuiesc o viaþã perfect 
trivialã, vãdind un oarecare dispreþ pentru banalã de nefilosof - renunþare conºtientã ºi 
libertatea de gândire a celorlalþi.  Un filosof uneori plinã de dispreþ. Filosofii pot, desigur, 
adevãrat þine prea mult la ideile sale pentru a sã umble prin baruri, sã stea în cafenele, sã 
le transforma în beþe ºi ciomege cu care sã petreacã Anul Nou în mijlocul mulþimii ca 
loveascã orbeºte la întâmplare în cei care nu toatã lumea dar bucuria lor nu e niciodatã 
au educaþia lui ºi nu îi pot rãspunde. Atâta purã. Ei se bucurã ºi în acelaºi timp îºi 
timp cât filosofia nu degenereazã în ideologie analizeazã starea de bucurie. Reflexul de a 
ea nu are cum sã rãneascã pe cineva. gândi ºi diseca orice îi însoþeºte peste tot ca o 

Este drept cã filosofia e înzestratã umbrã. Cine poate trãi ºi gândi în acelaºi 
cu tehnici sofistico-retorice de a convinge pe timp? E o boalã comunã a intelectualilor sã 
oricine de aproape orice. Dar acestea nu sunt priveascã viaþa ca ºi cum ar fi o referinþã la o 
specific filosofice: ºi oamenii de la jurnalism carte: ei se uita la un apus de soare ºi se 
le folosesc, ºi cei de la Drept…. Existã însã gândesc la tablouri de Turner. Cu filosofii e ºi 
ceva specific filosofic care ar putea distruge mai rãu: cãrþile la care se gândesc ei nu au nici 
vieþi civile? Probabil cã nu: în miezul filosofiei o imagine. Gândurile prea abstracte 
veritabile stã o veºnicã îndoialã chinuitoare secãtuiesc sufletul de seva vieþii - iar fericirea 
moºtenitã de la Socrate, un sâmbure amar de obþinutã printr-un gând clar ºi complex nu ar 
neliniºte ºi nesiguranþã; acel om care ajunge putea înlocui fericirea de a fi în viaþã. 
sã cunoascã îndoiala filosoficã nu va mai avea Practica filosoficã distruge ceva irecuperabil 
puterea sã iasã în afara cercului magic al în adepþii sãi: deºi nu ar fi ea singura care ar 
incertitudinii ºi sã le spunã altora cum sã face asta, totuºi în cadrul filosofiei e mai 
trãiascã. ªi chiar dacã unii filosofi mai tineri probabil sã se petreacã acea pierdere ºi 
încearcã sã schimbe vieþile altora, societatea înstrãinare de sine decât în orice altã profesie 
se apãrã singurã împotriva lor: nu e intelectualã. Un inginer îºi lasã la birou rigla 
întâmplãtor cã filosofia e privitã cu atâta de calcul, un filosof o poartã mereu cu sine. 
dispreþ în lumea realã -  e o reacþie de În Dune, cartea lui Frank Herbert, 
apãrare. Nici un sistem nu poate fi schimbat existã un fel de religie universalã care e suma 
din afara sa, el poate fi doar distrus astfel. Iar ºi quintesenþa tuturor celorlalte religii din 
filosofii, în majoritatea lor, asta fac: rãmân univers. Prima ºi unica poruncã a acestei 
mereu în afara lucrurilor ºi departe de religii e urmãtoarea: “sã nu sluþeºti sufletul”. 
oameni. Având toate acestea în minte, ideea Cel care îºi asumã aceastã poruncã nu mai are 
unui cod deontologic pare o glumã acum. nici o cale de a-i rãni pe alþii aici e chiar 
Filosoful nu poate distruge pe nimeni. definiþia rãului. Nu ºtiu cum ar trebui sã arate 
Dar pe sine însuºi? codul deontologic al filosofilor  dacã s-ar scrie 

Uitându-ne la vieþile filosofilor nu aºa ceva, nu ºtiu câte reguli anume ar trebui 
putem sã nu observãm un cenuºiu monoton, o sã aibã ºi în ce ordine ar fi ele, dar ºtiu cum ar 
oarecare banalitate blândã ºi inofensivã. trebui sã sune prima dintre ele: ”sã nu îþi 
Oare cum poate sã arate viaþa unui om care a sluþeºti sufletul.”

de Lavinia Marin, lavinia@revista.filos.ro
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Note asupra sensului “creaþiei” la 
Anselm de Canterbury ºi la Henry Bergson

de lect.dr. Sebastian Grama
continuare din pag. ESEU / 7

Articole publicate în LUNI: 5 / nr.1-4

Serviciul Social, Registraturã, Personal, interzicerea fumatului în instituþiile ...la supãrãtorul obicei de a composta bilete 
Rectorat, Minister, Administraþie, Rectorat ºi publice. Precum ºi a fotografiilor cu Mircea în mijloacele de transport în comun, la 
Minister; 16-20: ºedinþa lãrgitã a Consiliului. Eliade ºi pipa sa. Restul (salariile spectacolele de teatru, la energia electricã, 
Vineri  8-12: elaborare de ºedinþe; 12-16: profesorilor, bursele studenþilor, cãminele la pixurile noi, la bere, la serviciile 
Proiecte de Catedrã (ºi de Consiliu). Notã: civilizate, calitatea cursurilor, salahorii care aragazului ºi la cele ale femeii de pe scara 
Adesea  grevã. se abþin a da cu ciocanul în timpul orelor, blocului  rugând-o, în numele sistemului de 

e) ORAR B (modular): 1 octombrie- funcþionarii care nu se plictisesc imediat ce învãþãmânt al patriei, sã nu mai mãture în 
1 noiembrie: ºedinþã a Consiliului; 2 te vãd, sãlile încãlzite la vreme  ºi toate  , faþa uºii noastre  , la sãpun, la haine, la 
noiembrie-1 decembrie: ºedinþã de Catedrã; controlul ºi REALA interzicere a ºmenului, a încãlþãminte, la dentist, la petrecerile 
2 decembrie  8-8,15: activitate didacticã; 2 plagiatului ºi a “combinaþiei”, colocviile mondene, la upgradarea ochelarilor, la 
decembrie (de la 8,16)-22 decembrie: grevã; pentru asistenþã ºi nu pentru imaginea felicitãrile de Crãciun ºi la orice costisitoare 
3 ianuarie-22 ianuarie: Proiecte ºi telefoane. organizatorilor…)  detalii, detalii… apucãturi de acelaºi fel, intolerabile pentru 

f) Conform exigenþelor formulate amãnunte… intelectualii serioºi). 
în urma Procesului Polonia (sau cam aºa  i) Nu mai ºtiu la care Facultate se d) Pentru a depãºi criza financiarã 
ceva), propunem organizarea unui curs de pregãtesc meteorologi. Oricum, filosofii pot prin care trece învãþãmântul, sã renunþãm la 
familiarizare cu avantajele funcþiilor Copy ºi sã predea ºi  acolo, pentru a-ºi întregi (sau examenul de admitere, la cele de licenþã, 
Paste, larg utilizabile atât în elaborarea de dubla, sau tripla…) normele; de ce nu s-ar precum ºi la cele de semestru ºi de an, sã 
cãtre studenþi a referatelor ºi a tezelor de ocupa fenomenologia ºi de fenomenele închiriem spaþiul din sediu unor firme cu 
licenþã, cât ºi în obþinerea mai rapidã a meteorologice? în ceea ce mã priveºte, nu profit mare, minus o camerã, unde sã 
gradelor universitare. (Eu însumi am am pregãtirea necesarã; însã voi propune o pãstrãm un ordinator ºi un copiator, apoi sã 
publicat de douã ori Douã crize ale serie de prelegeri la Litere, cu tema: dãm anunþ în presã: “Vindem Diplome”. 
metafizici i,  plãnuind actualmente “Relaþia dintre dialogul Ion ºi blestemul Dupã câteva luni, când situaþia economicã 
cuprinderea aceluiaºi studiu într-un volum pãmântului, blestemul iubirii”. ne-o va permite (publicitatea costã mult), 
de autor. în plus, am intenþia ca, in fine, sã j) în vederea unui C.V. solid, nu vom adãuga: “800 Euro/semestru: Ciclul I = 
mã refer la cele trei “ediþii”  riguros identice  scrieþi Phaidros, nici Le Rire sau Shogun; 4800 Euro; Ciclurile I+II = 8000 Euro; 
printr-un al patrulea text, numit ªase crize scrieþi mai degrabã Méditations sur la Ciclurile I+II+Doctorat =12800 Euro”. La 
ale metafizicii. Avantajul, pentru noi, philosophie première, dans lesquelles sont fiecare 100 de doctori, vom putea concedia 
filosofii, este cã, nimeni  de fapt  necitindu- démontrées l'existence de Dieu et la câte un membru al corpului profesoral, 
ne  cu firava excepþie a unor apropiaþi distinction de l'âme et du corps, plus Principi asigurându-i suma de 1279900 Euro; cu suta 
cãrora numai din pedanterie le oferim di scienza nuova d'intorno alla comune rãmasã vom plãti o secretarã care sã 
tipãriturile, putând, mult mai simplu ºi mai natura delle nazioni, plus Prolegomena zu înregistreze miile de cereri de concediere 
ieftin, sã le dedicãm niºte fotocopii dupã einer jeden künftigen Metaphysik die als (?...) ce vor sosi în primele ore dupã lansarea 
manuscris  , nu existã riscul de a plictisi pe Wissenschaft wird auftreten können. anunþului.  
cineva. Sau doar pe vreun maniac filându-ne Rezultatul va fi mai voluminos, iar ºansele e) Polemicile specialiºtilor trebuie 
din umbrã ºi sfârºind prin a se întreba: “Ce-o dumneavoastrã proporþional mai mari. (A!, sã fie demne de specialiºti. Astfel, în loc sã 
vrea ãsta, de vine mereu cu alea Douã nu omiteþi un titlu în limba englezã! Dar insultãm un grup de neo-hegelieni, vom lua 
crize…?).       nicidecum Ulysses!).Fenomenologia Spiritului (sã zicem cã în 

g) Ne aflãm în post. Modernism. l) Gata. Nivelul e bun. Studenþii au traducerea lui Virgil Bogdan, Editura IRI, 
Între Platon ºi Balzac, tendinþa era terminat de citit. Bibliografia recomandatã Bucureºti, 1995) ºi vom proceda în modul 

ca opere vaste sã fie adunate sub un singur la cursuri ºi la seminarii, cãrþile din urmãtor: “A se vedea: p. 139, rândul 4 de jos 
nume, ca Dialoguri sau Comedia umanã. biblioteca personalã, din cea a facultãþilor, în sus, litera 36 de la stânga la dreapta; p. 
Acum, dimpotrivã, “trend”-ul cere ca opere de la B.C.U., de la bibliotecile publice, de la 175, rândul 1 de sus, litera 6 de la stânga la 
cât mai “discrete” sã primeascã o aparenþã cea a Academiei, din librãrii ºi anticariate, la dreapta; p. 290, rândul 6 de sus în jos, litera 
de amploare, diversificându-se titlurile. care se adaugã tot ce poate fi gãsit pe 3; p. 347, rândul 1 de jos, litera 4 de la 
Idealul ar fi, ca într-o farsã de-ale lui Bustos Internet... Dovada: cererile de burse în dreapta la stânga; Ibidem, litera 1 de la 
Domecq, sã publici numai titluri, fãrã nici un Strãinãtate, pentru documentare. (Pardon: dreapta la stânga; p. 388, rândul 1 de jos, 
rând sub ele. Desigur, idealul, ideal fiind, e aplicaþiile, nu “cererile”, fiindcã, din litera 4; p. 413, nota 1, litera 4 de la stânga 
greu de atins. Pânã sã ajungem veritabile raþiuni de globalizare, nimeni, azi, nu mai la dreapta; p. 437, rândul 11 de sus în jos, 
fabrici de ISBN-uri, avem a ne mulþumi cu “cere” ºi nu mai “candideazã”  toþi aplicã. E prima literã (sau a 6-a: este una ºi aceeaºi); 
elaborarea a 25 de pagini chemate ulterior în mai cool). p.453, rândul 15 de sus în jos, litera 8 de la 
2000 de feluri. Dacã ar învia mâine ºi s-ar stânga la dreapta. Ceea ce rezultã prin 
gândi sã-ºi depunã dosarul pentru te miri ce P.S. Cele de mai sus poartã semnãtura alãturarea acestor litere în aceastã ordine, 
concurs, alde Aristotel ar avea de suferit Sebastian Grama. Simplã coincidenþã! cu o pauzã între primele 3 ºi ultimele 6, 
efectele glumei celui care i-a strâns atâtea Nechemându-mã nici Franz Vincent Aloisio reprezintã mesajul nostru pentru amintitul 
lucrãri sub unica etichetã Metafizica, Wilhelm Friedrich Maria Stephanus Karl von grup de neo-hegelieni”. 
mutilându-i CV-ul. Suplimentar, i se va fi Aspirinnenburg, nici (vorba lui Borges) d) ORAR: Luni  8-14: ºedinþã de 
reproºând spiritul balcanic. Se vede cã a stat Axaxaxasmlö, nu vãd pentru ce n-ar mai Catedrã; 14-18: elaborare de Proiecte; 18-
pe lângã decadentul acela de Alexandru  exista cineva care sã poarte numele ºi 20: ºedinþã de Catedrã. Marþi  8-12: ºedinþã 
care nici mãcar n-a fost capabil sã profite ca prenumele meu. de prezentare a Proiectelor cãtre membrii 
lumea de cuceririle dinspre India, precum Catedrei; 12-16: ºedinþã de prezentare a 
alte Graþioase Majestãþi. închipuiþi-vã, P.P.S.  Cei mai subtili dintre cititori vor fi ºedinþei de prezentare a Proiectelor cãtre 
nefericitul!, n-a dat exemple cu tramvaie, n- sesizat cã titlul acestui text nu are nici o membrii Catedrei cãtre membrii Consiliului; 
a scris niciodatã cuvântul  ºi n-a sesizat cã legãturã cu tema sa. Ciudata inadecvare se 16-18: telefoane la Rectorat; 18-20: 
“Toþi A sunt B” numai dacã vrea U.E. Ce explicã prin nevoia de “piese” filosofice în elaborare de proiecte privind optimizarea 
þãran! CV. Cei doi autori (Anselm ºi Bergson) au fost elaborãrii de proiecte. Miercuri  8-8,15: 

h) Prima ºi cea mai importantã “aleºi” prin deschiderea unui dicþionar de activitate didacticã; 8,15-20: diferite 
mãsurã vizând alinierea la valorile specialitate la literele A ºi respectiv B, fãrã ºedinþe.  Jo i   8-16:  
democraþiei ºi ale economiei de piaþã este nici un fel de premeditare.                 telefoane la Minister, Luni
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corectarea în timpul liber a unor domenii „imobilizãri corporale”, „active”, „cesionãri”, Existã desigur un interes legitim ca 
practice, înglodate în reþele conceptuale prost „ impoz i te”,  „prof i t” ,  „d iv idende”,  studenþii în filosofie ºi viitorii filosofi sã se 
dezvoltate ºi inaccesibile luminii raþiunii ”redevenþe”, „mijloace fixe”, „bunuri joace cu cuvintele. Bazându-se pe succesul de 
analitice. În plus, acei studenþi pasionaþi de mobile”, „bunuri imobile” ºamd100 de ani al distingerii între forma logicã ºi 
filosofia ºtiinþei, ce ºtiu prea bine cã, în cele forma lingvisticã a propoziþiilor (mã refer 
din urmã, orice ºtiinþã se reduce la fizicã, pot Metalurgiebineînþeles la Bertrand Russell „On denoting”), 
gãsi deasemenea un câmp de studiu fertil în Pentru cã alþii se pricep mai bine la ciudaþii se poate crede cã o distincþie asemãnãtoare, 
bogatele corpuri teoretice ce însoþesc aceste termeni ai fizicii cuantice (cuarcii “Sus”, ba chiar, încã mai fundamentalã, existã la 
domenii . Iatã doar patru piste interesante de “Jos”, “ªarm”, “Frumuseþe”, “Ciudat”, nivelul cuvintelor. Sã luãm câteva cuvinte din 
cercetare lingvisticã, pe care voi încerca sã le “Adevãr”),  , sã listãm fãrã comparare câþiva vocabularul zilnic al limbii române (estimat, în 
exemplific. termeni din metalurgie: funcþie de gradul de culturã, între 500 ºi 1000 

de cuvinte) ºi, fãrã a le studia istoria sau 
Justiþie EX: “aºchie de rupere”, “aºchie de forfecare în domeniile de folosire ºi fãrã a citi filosofi 
ªi filosofii trebuie uneori sã îºi caute trepte”, “aºchia de curgere”, “oþel refractar”, confuzi care nu se înþeleg nici pe ei înºiºi, 
dreptatea, deºi, începând cu Socrate, este o “oþel carbon”, “oþel calibrat”, “laminare”, darmite propriile cuvinte (în special 
lungã tradiþie în care ei au cãutat Dreptatea în ”f luare”,  “recoacere”,”tenacitate”,  fenomenologii, hermeneuþii ºi esteticienii), sã 
genere. Atât timp cât cotitura lingvisticã pare “fuzabilitate”, “ambutisare”, “lamator” (adj), le studiem folosirile de zi cu zi, sã le testãm 
sã-i fi obligat sã caute sensurile „dreptãþii” “centruire”, “tarozi”, “alezaje”, “palpator”, combinaþiile cu alþi termeni ºi sã corectãm 
(cum este folosit acest cuvânt), ei pot încerca “rugozimetru”, “cremalierã de referinþã”, concetãþenii care, nu-i aºa, „folosesc prost” 
sã explice ºi cum funcþioneazã ciudaþii termeni “cremalierã generatoare”, “evolvenþã” ºamdcuvintele.
sistematici ai Justiþiei. Este          într-adevãr Presupunând optimist cã aceste 
suprinzãtor, pentru orice minte criticã, de ce Oenologiacãutãri asidue ale folosirilor unor cuvinte 
niºte probleme umane atât de accesibile Este un domeniu social foarte bine dezvoltat, precum „impresie”, „bine”, „vorbire”, „a fi”, 
trebuie codificate dupã niºte proceduri cu precãdere în þãrile de filosofie continentalã. „a trebui”, „a saluta”, „a se împrieteni”,       
greoaie, dificil de înþeles ºi cu termeni dotaþi Oenologii publicã articole în reviste de „a-ºi dori” (în special verbele trezesc pasiunea 
cu referinþe dubioase. Comparaþi cu teoria specialitate, creeazã vinuri specifice pentru studiului filosofic) se vor aºeza cu timpul pe 
reificãrii /erorii psihologiste niºe de piaþã, organizeazã concursuri ºi largul drum cãtre adevãr, propunem filosofului 

degustãri, folosind fãrã definiþie o mulþime de înzestrat cu o remarcabilã acuitate lingvisticã, 
EX: „crime”, „delicte”, „infracþiuni”, termeni, inventând sensuri ciudate ale 
„contravenþii”, „pedepse”, „pedepse cuvintelor ºi arãtând o preþiozitate de evitat 
complementare”, „pedeapsã acesorie”, pentru filosofi. Ce este chiar mai grav este cã o 
„mãsuri de siguranþã”, „mãsuri educative”, industrie de miliarde trãieºte cu iluzia cum cã 
„pedeapsã pr ivat ivã de l ibertate”, senzaþiile ar putea fi descrise ºi, culmea, chiar 
„detenþiune”, „detenþiune pe viaþã”, le descrie. Comparaþi cu binecunoscuta 
„detenþiune severã”, „închisoare strictã”, descoperire filosoficã: a spune „mã doare” 
„ î n ch i s oa re” ,  „pe ten t” ,  „e l emen t  este doar un fel de „au”
constitutiv”, „element circumstanþial 
agravant”, „grad de pericol social”, „rea- EX: Vinul poate fi caracterizat prin „Þinutã 
credinþã”, „vinovãþie”, „culpã”, „intenþie”, înaltã”, „autenticitate”, „parfum” (cu 
„ intenþ ie  depãºi tã”,   „ inst igator”,  adject ive le:  „del icat”,  „putern ic”,  
„complice”, „participant”, „înlesnire”, „îmbãtãtor” „pronunþat”-„nepronunþat”) , 
„pluralitate”, „concurs” (de infracþiuni, „aromã” (cu adjectivele „curatã”, „finã”, 
delicte etc) , „comutare”, „înlocuire”, „dist inctã”, „suavã”, „îmbietoare”, 
„anu la re”,  „nu l i f i ca re”,  „casare”,  „ierboasã”), „aciditate” (care paote fi 
„desfiinþare”, „dizolvare”, „prescripþie”, „plãcutã”, „atractivã”), „virtuozitate”, 
„amnistie”, „graþiere”, „denunþare”, „fructuozitate”, „vioiciune”, „gust” ( 
„tãinuire”, „corp-delict”, „reclamant”, „picant”), „corpolenþã”, „maturare” , 
„parte” („civilã”, „lezatã”), „înscrisuri”, „vechime”, „învechire” (diferitã de 
„grefã”, „timbrare”, „minutã”, „drepturi” „vech ime” ) ,  „ savoa re” ,  „buchet” ,  
(„ale omului”, „nepatrimoniale”, „restrânse”, „particularitãþi de podgorie” („pronunþate”-
„materiale”),  „rãspundere penalã”, „nepronunþate”), „miros”, „eleganþã”, 
„sãvârºire”, „executare”, „comitere”, „stare „zburdãlnicie”, „agresivitate”, „tinereþe”, 
(„de necesitate”, „de urgenþã”, „de alertã”, „taninitate”, „caracter”, „consistenþã”, 
„de ebrietate”) ºamd „personalitate” ºamd

Fiscalitate Dacã aveþi dubii asupra domeniului care meritã 
Studentul în Filosofie, în special cel de într-adevãr atenþia dumneavoastrã, încercaþi 
orientare libertarianã nu ºtie decât cã statul îi sã vã reamintiþi: perseverenþa este cheia 
ia banii. Problema stã însã în faptul cã, lipsit de succesului.
o minte filosoficã ordonatoare, statul îºi 
deposedeazã cetãþenii prin folosirea unei serii PS.Înainte de terminarea acestor rânduri, am 
de termeni confuzi în niºte situaþii sociale realizat cã mai existã în fapt o pistã de 
standard, familiare oricãrui filosof obiºnuit cu cercetare fertilã pentru filosofia limbajului, 
teoria jocurilor de limbaj. deºi prea generalã pentru a merita un loc în 

cadrul articolului: dacã prima jumãtate a 
EX: Despre feluri de bani se vorbeºte spunând: filosofiei analitice a fost epoca studiului logic 
„impunere”, „accize”, „taxe”, „cotizaþii”, al funcþionãrii propoziþiilor, iar a doua 
„contribuþii”, „comisioane”, „taxe de jumãtate poate fi vãzutã ca cea a studiului 
înscriere”, „indemnizaþii”, „salarii”, cuvintelor, putem sã spunem cã secolul acesta, 
„diurne”, „perisabilitãþi, „pãrþi sociale”, în filosofia analiticã, va fi 
„costuri de prestaþie”, „amortizãri”, probabil cel al studiului 
„amenzi”, „confiscãri”, „penalizãri”, logic al literelor: forma 
„rezerve”, „provizioane”, „creanþe”, logicã vs forma lingvisticã
„majorãri”, „amortizãri liniare”, „amortizãri 
degresive”, „amortizãri fiscale”, „deduceri”, 

Piste de cercetare  pentru studenþii limbajului

de Marian Cãlborean
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Pentru cã articolul propus de colegul Cristian 
Neagoe, ce va inaugura probabil o rubricã în 
numãrul 5 al Luni, a sosit prea târziu pentru a 
fi inclus în acest spaþiu, voi încerca sã 
prefaþez, în referinþe Internet, cam unde va 
bate domnia-sa. Întrucât nici n-am înþeles 
foarte exact, nici nu sunt total de acord cu ce 
am înþeles parþial, o sã beneficiem în 
unanimitate de acest excurs
Artã:
Lista de filme recomandate de Vatican: 

Modã: 

Lifestyle: 

Filosofie: 
http://arbeitsblaetter.stangl-
taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PSYCH
OLOGEN/SchlickMord.shtml  Vezi ºi http:// 
en.wikipedia.org/wiki/Talk:Moritz_Schlick
Justiþie:

Unii au o viaþã în faþã, din 
care nu pricep nimic. Eu aveam o femeie.ªi?“     
sau 

 “

http://decentfilms.com/sections/
articles/2572

http://site.neogen.ro/fetele_din_militari

http://site.neogen.ro/remus_talent/ 
files/ps_imagini.php

http://mama.dracu.ro

www.marti.ro

www.sisif.ro

http://academic.udayton.edu/ 
race/03justice/death02.htm
Comunitate:
www.bocsa.ro (în special Guestbookull)
Economie:
http://www.firmetecucene.ro
Interactivitate

Presã online:
http://e-scoala.ro/ziare/index.html

 “

Ceea ce face din femeia 
românã interbelicã un fapt inefabil ºi, tocmai 
de aceea, atât de fericit, este modul în care 
a luat fiinþã în conºtiinþa realitãþii ºi, 
oglinditã, în a artei literare”

O parte din linkuri sunt desprinse de pe listele 
   RLUG (http://lists.rlug.ro)

Offtopic
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de drd. Teodor Gugiu
(ordinea în care sunt scrise nu are nici o relevanþã)

Articole publicate în LUNI: 1 / nr.4

          Sfaturi împotriva tracului: seminar nu ai avut senzaþia cã þi-ai schimbat cel - nu citi niciodatã pentru un seminar mai mult 
- sã nu te uiþi niciodatã la o singurã persoanã prea puþin o opinie de-a ta dinainte, înseamnã cã nu ai decât þi s-a cerut; dar încearcã sã citeºti ceea ce 
mult timp când vorbeºti în public (nici la profesor, rãmas cu mare lucru; dacã nu ai reuºit sã faci nici þi s-a cerut mãcar de douã ori înainte;
nici la un coleg cãruia i te adresezi); o legãturã între ce credeai înainte ºi ce s-a spus - cea mai bunã metodã de a citi este sã sari peste 
- sã nu îþi fie jenã sã spui chestii de genul "m-am acolo, sigur nu ai înþeles despre ce a fost vorba; ce nu înþelegi, la prima lecturã, ºi sã revii asupra 
încurcat", "revin", "nu pot spune mai bine acum", (cautã consecinþe ale ideilor sau modurilor de acelor pasaje dupã ce altele îþi sunt clare (sã pui 
 "am spus o prostie", "dar cu asta n-am spus nimic" argumentare din filosofie - pentru viaþa ta, pentru pasajele neclare în penumbrã ºi apoi sã faci din ce 
- Adicã sã exteriorizezi ºi impresia pe care þi-o discuþiile cu oameni care nu sunt filosofi etc.) în ce mai multã luminã “îndreptând” pasajele 
lasã ceea ce spui; - într-o discuþie filosoficã cele mai importante clare cãtre cele neclare); abandonul unui text 
- sa iei râsul celorlalþi ca o dovadã cã ai spus ceva pentru tine sunt opiniile celorlalþi (printre dificil nu produce înþelegere, ci descurajare; iar 
comic, nu ceva greºit sau ridicol (într-un seminar aceºtia se numãrã ºi autorul despre care este un filosof trebuie sã aibã curaj;
de filosofie animozitãþile nu au ce cãuta, deci, vorba); pe acestea trebuie, înainte de toate, sã le 
dacã ele existã, trebuie neglijate); înþelegi; apoi sã încerci sã le critici, iar dacã nu Sfaturi generale:
- sã nu râzi niciodatã cu superioritate de ceea ce poþi  sã le accepþi; - priviþi munca voastrã pe cât puteþi din 
spune cineva (dacã faci asta înseamnã cã nu ai - a înþelege ceva în filosofie înseamnã sã poþi perspectiva din care îi puteþi ajuta cu ea pe alþi 
înþeles ce s-a spus: asumã întotdeauna cã atunci distinge când cineva nu a înþeles, sã îi poþi explica oameni; 
când cineva vrea sã spunã ceva, el vrea sã îþi ce nu a înþeles ºi de ce nu a înþeles; de asemenea - priviþi rezultatele muncii voastre ca fiind 
spunã cel mai important lucru (pentru tine) în înseamnã sã înþelegi nu atât ce se spune, ci de ce destinate spre a fi înþelese de toþi oamenii, nu 
acel moment ºi cã, de aceea, trebuie sã înþelegi se spune acel lucru ºi, mai ales, de ce se spune doar de cercuri restrânse sau de gãºti; este fatal 
mai întâi ce vrea sã spunã); iar în filosofie nu este acel lucru aºa cum se spune; ca orice text dificil, dacã este valoros, sã ajungã 
deloc uºor sã înþelegi ce doreºte sã spunã cineva; - încearcã sã gãseºti pentru ideile cu care nu eºti la un moment dat sã fie înþeles de mai mulþi; nu 
- nu ezita sã critici ceea ce spune profesorul sau sã de acord formulãri sau argumente care sã þi se existã filosofie privatã; dificultatea unui text se 
te plângi dacã nu eºti ascultat (singura cale de a parã atractive; întreabã-te întotdeauna, ca sã te datoreazã, în filosofie, de multe ori neînþelegerii 
deveni mai modest, chiar ºi pentru un profesor, ajuþi, "cum au putut oamenii sã creadã atâta timp limbii în care este scris textul  incapacitãþii de a 
este sã se obiºnuiascã sã audã mereu critici sau aºa ceva?" sau "cum au putut oameni atat de folosi simultan foarte multe cuvinte/ concepte 
plângeri la adresa lui); stimaþi de toatã lumea sã creadã aºa ceva?"; fii noi;

Sfaturi generale pentru seminarii: înþelegãtor (nu fii anacronic); - priviþi problemele de care vã ocupaþi dintr-o 
- dacã þi se pare cã nu te-ai facut înþeles (de pildã - când discuþi despre un filosof nu pierde perspectivã cât mai largã: dacã acea problemã nu 
atunci când replicile altora îþi par out of target), niciodatã din vedere metoda lui în filosofie ºi are nici un corespondent într-o preocupare a 
don't give up! Încearcã sã reformulezi ideea chiar problemele lui (acestea sunt întotdeauna cheia filosofilor anteriori (cu secole, nu numai cu ani), 
cu riscul de a-i plictisi pe ceilalþi. Abilitatea pentru tot ceea ce spune); la fel, când vrei sã ea este, cu siguranþã, o falsã problemã filosoficã; 
filosoficã cea mai importantã este aceea de a înþelegi bine un filosof (adicã nu atunci când vrei dacã acea problemã nu poate fi formulatã astfel 
reformula o idee astfel încât ea sã fie acceptatã doar sã îl critici, sã-i aduci, de pildã, un încât sã o poatã înþelege ºi un om “simplu”, care e 
imediat chiar ºi de duºmanul tãu de moarte (din “contraargument”) încearcã sã-i înþelegi mai interesat de filosofie, atunci, iarãºi, este vorba de 
afara seminarului, desigur); trebuie sã asumi întâi metoda ºi sã te laºi “prins” de problemele o falsã problemã filosoficã; ("falsã problemã 
întotdeauna cã orice idee poate ajunge la o astfel lui; dacã nu reuºeºti sã gândeºti ca el o problemã, filosoficã" înseamnã doar cã nu se va vorbi prea 
de formulare; nu l-ai înþeles; orice filosofie este, în primul rând, mult timp despre ea în filosofie);
- nu ezita sã spui cã nu înþelegi ceva, dar încearcã o metodã pentru tratarea anumitor probleme. - singurele lucruri care vã pot susþine în 
sã nu spui cã nu înþelegi nimic (chiar dacã aºa stau Existã ºi filosofi care au metodã, dar care nu au continuare sã faceþi filosofie sunt pasiunea ºi 
lucrurile), ci sã fii mai precis; "nu înþeleg nimic" nici o problemã de rezolvat, dar ei nu sunt filosofii dorinþa de a învãþa mai multe ºi/sau de a înþelege 
spusã cuiva este doar o expresie a aroganþei, mari; mai profund ceea ce ºtiþi deja. Filosofii sunt prost 
spusã þie însuþi, însã, are un oarecare efect - nu lipsi de la seminar nici mãcar atunci când “nu plãtiþi, prost trataþi ºi asta este rezonabil. (Un 
clarificator; ai citit textul”; înþelegerea cea mai clarã a unui filosof nu trebuie sã îºi doreascã “sã aibã 
- nu lãsa sã treacã pe lângã tine nici o afirmaþie cu text o ai atunci când nu ai citit textul sau dupã ce maºinã”). Absolvenþii de filosofie care au salarii 
care nu eºti de acord fãrã sã spui cã nu eºti de l-ai citit de muuuuuuulte ori ºi discutat cu alþii; bune nu sunt filosofi. Toate astea trebuie sã aibã 
acord ºi de ce nu eºti de acord (în filosofie, a nu desigur, pentru cã trebuie sã avansezi de la primul ºi ele o explicaþie, însã. (Dacã majoritatea 
accepta ceva din ceea ce s-a spus e la fel cu a nu tip de claritate la ultimul, odatã ºi odatã trebuie oamenilor te trateazã prost trebuie, ca filosof, sã 
accepta nimic); sã citeºti textul; în plus, înþelegerea nu este ai îndoieli serioase cu privire la tine însuþi ºi la 
- încearcã întotdeauna sã personalizezi discuþia: niciodatã completã: întotdeauna poþi descoperi valoarea muncii tale);
sã te adresezi cu cãldurã oamenilor cu care ceva nou într-un text citit, dacã acel text este un - citiþi cãrþi din cât mai multe alte domenii: 
vorbeºti, foloseºte-le numele etc. (dacã cineva îþi text important; matematici, ºtiinþe, religie, limbi strãine, 
atrage atenþia cã el este "domn" sau "dvs.", cum -“text important” sau “text mare” în filosofie literaturã, orice.; ceea ce poate face un filosof în 
mi s-a atras mie, renunþi sã-l mai tutuieºti ºi atât. desemneazã un text care se mai studiazã ºi dupã plus faþã de alþi oameni este sã gândeascã într-un 
); este preferabil sã i te adresezi cuiva pe nume multe decenii, secole sau milenii de la data anumit fel  de aceea aveþi nevoie sã deprindeþi 
decât prin “tu”; scrierii lui; nu existã o altã riglã de mãsurare a cât mai multe ºi mai variate tipuri de “miºcãri de 
- nu þine cont de subînþelesuri personale; în valorii; gândire”; “miºcare de gândire”: aºa cum existã 
seminar nu tu eºti cel care vorbeºte, ci altcineva - problemele filosofice sunt bunuri (sau rele) miºcãri ale corpului pe care le pot face doar 
vorbeºte prin tine (dacã nu crezi asta, poþi sã publice; nu ezita sã te foloseºti de ele, sã le oamenii antrenaþi (de pildã, ºpagatul), la fel, 
încerci sã îþi exprimi opiniile la pers. a III-a, la umanizezi, sã te joci cu ele etc. fãrã sã citezi existã miºcãri ale gândirii pe care le pot face doar 
modul "cineva ar putea spune..." ºi ai sã vezi, cu sursele de unde le-ai aflat (doar în texte eºti oamenii antrenaþi; 
timpul, cã prin asta nu s-a pierdut nimic obligat sã faci asta, într-o discuþie filosoficã - dacã nu aveþi timp sã-l (re)citiþi pe Dostoievski 
important din ce “aveai” de spus.); exprimãrile invocarea de nume este pedantã); sau pe Tolstoi, nu ezitaþi sã (re)vedeþi filmele 
intrinsec filosofice nu conþin nici un fel de - strãduieºte-te, de dragul discuþiei, sã nu invoci mari; dupã mine, acestea sunt cele regizate de A. 
indexicali (referiri la persoane anume, momente prea multe nume de filosofi într-o discuþie Wajda, St. Kubrick, D. Fincher, V. Schloendorf, L. 
de timp, locuri etc.); filosoficã; orice nume ai invoca, unii oameni or  v on Trier, Chr. Hampton, s.a.
- opiniile sunt materia primã a filosofiei ºi nu sã-þi întoarcã spatele; - ascultaþi muzicã, dar nu o lãsaþi sã decadã la 
scopul ei; cu cât materia primã este mai purã, cu - încrede-te în raþiunea ta ºi nu da niciodatã statutul de ambianþã; ascultând cu atenþie 
atât filosofia este mai bunã; scopul filosofiei este crezare celor care îþi spun cã nu ai citit suficient; muzica veþi putea constata singuri ce meritã 
clarificarea deplinã, adicã certitudinea cã nu mai ei sunt cei care, de obicei, nu gândesc suficient; reascultat ºi ce nu; nu ascultaþi muzicã atunci 
ai a face cu o problemã; materia primã este mai sunt foarte rari oamenii care pot ºi sã citeascã când citiþi sau discutaþi filosofie;
purã atunci când opiniile sunt exprimate mai clar mult, ºi sã gândeasca mult (gândirea se petrece, - când þi-ai format deja niºte gusturi ferme (mã 
ºi mai concis; ºi ea, în timp, totuºi); eu nu cunosc nici un refer la muzicã, literaturã, film...) cred cã este 
- criticã-þi opiniile cât de des poþi (dacã nu poþi la exemplu; mai profitabil sã reciteºti sau sã revezi ceva ce þi-
persoana I, fã-o la persoana a III-a) ºi acceptã - filosofia nu se citeºte, ci se studiazã; a plãcut decât sã încerci mereu lucruri noi; dar nu 
punctul altora de vedere doar atunci când nu poþi - dacã cineva spune cã citeºte o carte de filosofie uitaþi niciodatã cã în filosofie nu existã gusturi (ºi, 
face altfel; dar atunci acceptã-l de-a binelea, pe sãptãmânã, atunci el este profesor sau, fie prin urmare, nu existã nici a degusta);
fãrã resentimente ºi cu tot ce decurge din el; minte, fie doar a rãsfoit-o; (atenþie la cele douã .........
- aminteºte-þi întotdeauna cã dacã într-un feluri de disjuncþie); (A doua parte în Luni, nr. 5)
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extras din broºura “O filosofie, douã perspective
de Paul Mihalache, paul_mihalache@yahoo.com

ªtiu, ar trebui sã fie o Într-o noapte, dupã multe 
formalitate materializatã în beri, mi-a venit o idee: sã mã 
una-douã pagini în care sã scriu tranform într-un dragon ca aceia 
“Va i ,  ce  f rumos…” sau  din cãrþile lui Tolkien. ªi cum nu îmi 
“ Î n g r o z i t o r  d e  m u l þ i  surâdea ideea de a mai petrece o 
câini/gropi/þigani etc”. Sau, în varã într-un loc ca ºi mort, ºi aº fi 
cel mai bun caz, pãreri sincere vrut sã merg la mare (însã nu aveam 
ºi evazive, formate în mai puþin bani), sã scap (?) de muºtele moarte 
de o sãptãmânã, cât a durat pe care le gãseam dimineaþa pe 
schimbul de experienþã dintre masã ºi de praful ce curgea ca 
studenþii din Bucureºti ºi Iaºi. nisipul, continuu, egal, m-am 
Nu voi face asta; mai mult, îmi hotãrât sã-mi creez, pe loc, propria 

voi aroga dreptul (pentru Iaºi ºi mare. Am ales soluþia cutremurului 
i e º e n i  e x p r e s i i l e  a s t e a  care sã îngroape oraºul într-un val 
simandicoase se potrivesc de de moloz ºi de noroi, de haos ºi de 
minune) de a reda, într-o formã spaimã atroce, însã m-am rãzgândit 
neconvenþionalã, pãreri sincere imediat: chiar ºi unui dragon i-ar fi 
despre oraºul în care am crescut (?) fost fricã sã controleze miºcãrile 
ºi am locuit pânã la 21 de ani. tectonice, ºi risca, înspãimântat, 

Vara, oraºul Iaºi din sã-ºi ia zborul. Atunci am început sã 
România, þarã cu capitala ironizez totul, sã arãt cã simplul 
alternantã (când la Budapesta, contact cu oraºul contamineazã 
când la Sofia ºi mult prea rar la ireversibil, cã monumentele sale 
Bucureºti), devine imposibil de sunt de un kitsch macabru, inclusiv 
locuit: aici mai rãmân doar “Palaltul Culturii”, emblematic 
pensionarii fãrã bani, þiganii sãraci dezvã lu indu - º i  tu rnu le þe le  
din cartierele periferice (ºi rareori, þigãneºti acoperite cu tablã 
subsemnatul  altfel nici nu puteam strãlucitoare de zinc.
scrie aceste impresii). Am lovit cu coada în inima 

Începând din luna iulie, administrativã a urbei cu primarii ºi 
urbea se videazã, iar casele ºi corupþii ºi prefecþii imbecili. Am 
blocurile te privesc cu ochi de orb, suflat foc peste revistele culturale 
inexpresive: jaluzelele decolorate ºi .............oraºului Iaºi pe care 
acoperã geamurile, iar în interiorul bãºtinaºii îi suportã dintr-un 
locuinþelor praful se aºterne din exaltat, depãºit ºi prãfuit orgoliu 
nimic peste muºtele moarte. provincial.

În cârca oraºului Iaºi se Am scris cu îndârjire, am 
puneau multe, însã cea mai teribilã forfecat oraºul tãind cãile de acces, 
sintagmã pe care o purta era aceea lãsând insule fragile acoperind cu 
de “oraº al ratãrii”, deºi, periodic, apã, mai mult de o sutã de hectare. 
oraºul are zvârcolirile sale, iar în Însã nu era de ajuns; de acolo de 
schizofrenia sa nu înceteazã sã se unde eram (terasa - dacã era varã 
autoproclameze “Capitalã a aþi fi vãzut-o ºi voi - barului 
culturii” sau oraº iniþiator al unei Cannabis, de pe unicul bulevard din 
revoluþii care a debutat, totuºi, în Iaºi care-ºi meritã aceastã 
cealaltã extremitate a þãrii, la titulaturã) nu voiam sã mai vãd nici 
Timºoara. Eu m-am chinuit mereu un fel de maluri, ºi pentru asta, 
sã demonstrez cã sintagma cea mai calculând sumar, aveam nevoie de 
potrivitã pentru a desemna Iaºiul e mai mult de cinci sute de hectare 
tocmai cea nefericitã, de oraº al de luciu de apã.
ratãrii. Înconjuraþi de alge, poeþii 

Scrisesem ceva pe tema îºi vedeau de cenaclurile lor 
a s t a ,  e r o d a s e m  c o t e r i i l e  bolborosind (de data asta la 
cenacliere, demontasem din propriu) versuri care, din fericire, 
“legendele întemeietoare” ºi nu se mai puteau auzi.
oraºul se zvârcolea de fiecare datã Avusesem tot timpul 
tremurând frisonat din coastele premoniþia cã era indestructibil, cã 
sale de nisip, mâturând ºosele ºi rataþii sãi erau eterni...
luând la vale casele de prin Þicãu. 
Pânzã de apã freaticã urcase ºi ea Acum mã plimb cu barca 
bãltind pe sub podelele de lemn, peste Iaºi, privesc dincolo de luciul 
scoþând la ivealã broaºte, ºerpi apã apei ºi consemnez cu umor cã pânã 
ºi lipitori. Nu rareori am vãzut la ºi þigãrile ard sub apã în oraºul 
televizor cum pãrinþi îngroziþi au ratãrii. Nu rareori mi s-a întâmplat 
fost nevoiþi sã toarne sare pe sã ofer foc vreunei broaºte cu 
negrele vieþuitoare de pe faþa nou trãsãturi neaºteptat de umane, ºi 
nãscuþilor ºi sã constate cã nici n-am scãpat vâsla din mânã 
lipitorile erau pline de un sânge auzind cum mi se mulþumeºte 
mai roºu ºi mai dens decât mina politicos.  
pixului cu care scriu în acest 
moment. 

Groapa timpului pierdut

Ante Scriptum: dacã m-aþi întreba de ce numesc 
rubrica asta „Fotografii într-o zi de Miercuri”, atunci   m-aº 
gândi puþin ºi aº inventa urmãtoarea explicaþie: Miercuri (scris 
cu „M” mare) vine de la Mercur, sau Hermes, cu aripi la sandale, 
iar fotografii vine de la faptul ca ceea ce am scris în rubrica asta 
ar vrea sã fie o redare necriticã a ceea ce gândesc, vãd, aud, 
miros, pipãi  etc.

Despre biblioteci -pulp fiction
Te trezeºti vineri dimineaþã pe la 9 jumãtate (te mirã 

asta pentru cã nu dormiseºi vreo ºaizeci de ore pânã seara 
trecutã), bei trei cafele cu lapte ascultând nu ºtirile, ci vreo douã 
albume de la Led (ei, nu e chiar muzicã clasicã, dar e clasic) ºi 
pleci la B.C.U. Este ora 11:00 când ieºi pe uºã, ºi nu uiþi sã o încui.

Prinzi troleibuzul la fix (de obicei, îl vezi plecând exact 
cu cinºpe secunde înainte sã ajungi în staþie) ºi, deºi ameþeala de 
la cafea nu a trecut, poþi sã asculþi încã ce vorbesc oamenii din 
jur („…Cã existã ºi chestii sincere pe lumea asta”; „-Ce faci, 
dragã?, -Bine, dragã.”), asta ca sã nu uiþi cã dincolo de epiderma 
ta sunt ºi niºte prezenþe nedefinibile care vorbesc, gesticuleazã, 
râd, se împing când coboarã, uneori, ºi a cãror existenþã fizicã 
pare sã nu aibã nici un sens, mai ales cã unele vor de la tine tot 
felul de lucruri, de parcã ai fi vreodatã în stare sã înþelegi ce zic 
privindu-te în ochi (te privesc intens, uneori), de parcã dacã scot 
sunetele ãlea articulate ºi combinate în nu chiar aºa de multe 
feluri, asta ar însemna cã aveþi capetele legate prin vreun fel de 
cordon invizibil, apropo, 

ºtiþi reclama aia sinistrã la vitamine cu tipa cãreia îi 
iese un cablu din corp, care e bãgat într-o prizã?. În fine, îþi 
aminteºti cã ai doi prieteni care nu se suportã între ei, deºi au 
fost cândva prieteni, cã n-ai mai citit vreun ziar de vreo ºase luni, 
deºi înainte fãceai monitorizãri, ºi nu ºtii nici mãcar ce mai face 
filosoful-poetul-Tetelu, cã bãrbatul de la garderobã de la B.N.R. 
(nu banca, biblioteca) þi-a zis cã „soarele nu trebuie sã aparã 
brusc pe strada ta pentru cã altfel faci insolaþie”, cã nu poþi sã 
faci facultatea de filosofie dacã vei continua sã gândeºti ca 
acum, etc., etc., ºi gata, 

ai ajuns la „CORPUL BOEMA” (adicã, bunãoarã, cum ar 
veni, e un loc pentru boemi). Mãi, fir-ar sã fie, mulþi bohemi pe-
acolo. E o coadã de vreo patruzeci, cinzeci de persoane, numãrã 
douã fete în spatele tãu, dar, treacã de la tine, stai la coadã, 
pentru cã þi-a trecut ameþeala de la cafea ºi, oricum, dacã te uiþi 
bine la coada asta, n-ar fi imposibil sã faceþi toþi un trenuleþ, 
ceva, ºi sã treceþi dansând prin toate sãlile ºi apoi sã vã „deferiþi 
organelor de cercetare”, aºa cum scrie la panoul de „INFORMAÞII 
CULTURALE” cã au fãcut cu studentul Cãtãlin Marinel Oprea, 
parcã, care a „încercat sã sustragã publicaþii din bibliotecã”, 
prostovanul, nici mãcar o carte nu e în stare sã fure, trebuia sã 
nãvãleascã împreunã cu doi prieteni ºi sã strige: ”Everybody get 
down! This is a rubbery” (ar crede un punker stângist), sau 
ticãlosul, nu se gândeºte cã existã ºi alþi oameni care vor sã 
citeascã (ar zice un liberal oengist).  -continuare în pag LIT / 12-
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Articole publicate în LUNI: 3 / nr.3-4

Poezie de Violeta Ion, Master

seara în parc cu douã bãtrîne pe-o bancã
oare bãtrîneþea au luat-o de la una la alta

se poate îmbãtrîni brusc
 cum îþi curge veselia pe faþã ºi cutele împing cutele

ochilor pînã strîng fruntea
din respect sau din obiºnuinþã
sau poate e posibil pe bucãþele
un stomac bãtrîn o mînã tînãrã

o burtã obositã ºi picioare sprintene

ea nu spune nimic zîmbeºte atît de larg
cît sã-i revãd viaþa în secvenþe rulate cu încetinitorul

se foiesc cu încredere eu afiºez  siguranþã
strada îºi scuturã solzii  îºi întoarce

plictisitã botul spre noi ca ºi cum nu ar avea înspre ce
nici nu are

douã scaune în mijlocul strãzii
cu douã femei împuºcate în cap la revoluþie

ce fac acolo bãtrînii nu au voie sã moarã
ei fac semne spre mulþime

în palmele deschise au îngropat tot ce
se poate spune

se tace se umblã cu precauþie se umblã în ºoaptã
ele nu spun nimic zîmbesc larg eu

derulez în continuare
oare o groapã înseamnã pãmînt insuficient

ca atunci cînd þi-e silã sã gîndeºti ºi pe moment
pereþii craniului  ca doi golani furioºi nu se mai recunosc

unul pe altul

ele zîmbesc cu teamã  tot mai strîns
ca ºi cum viaþa lor e insuficientã pentru cadrul ãsta

s-ar chirci degetele  picioarele ar înþepeni privirea ar 
curge absentã

pe bancã
numai la gîndul cã viaþa mea ar putea fi acum

insuficientã pentru viaþa lor

ele zîmbesc tot mai larg cu încredere
 tremurã urlã tot mai larg cu gura deschisã  aºa a veselie

Patruzeci ºi cinci de minute au locul treizeci ºi trei în sala patru ºi 
trecut ºi te gândeºti cã ai putea sã scrii cardul douã sute douãzeci ºi cinci (e 
un articol foarte bine argumentat în clar, sunt numere cu noroc), dar a venit 
care sã compari B.C.U. ºi B.N.R. (nu momentul pauzei de þigarã (eºti de o 
banca, biblioteca) ºi îþi aduci aminte cã orã ºi jumãtate aici), te duci, fumezi, 
existã oameni care îºi imagineazã raiul te-ntorci în salã, vrei sã pleci acasã, iei 
ca pe o nesfârºitã bibliotecã, ºi te cartea de la raft care îþi trebuie ºi te 
întrebi dacã îngerii se bulucesc la fel sã duci sã o xeroxezi (din fericire, nu are 
prindã locuri în sãli, ºi dacã e greu sã peste cinci sute de pagini, deci e 
înregistrezi în baza de date toate permisã copierea). La xerox sunt doar 
cãrþile, sau poate se citeºte doar o cinci oameni în faþa ta, aºa cã mai mult 
carte, cine ºtie, dar dacã ar fi aºa, de douãzeci ºi cinci de minute nu stai, 
atunci nu ºtiu cum ai putea sã bãiatu' cu xeroxu' bea cola dintr-o 
mulþumeºti un intelectual, doar dacã ar cãniþã de inox, îþi vine rândul, te 
fi o carte care nu se terminã, ºi nici aºa, autoserveºti, ºi te simþi din nou ameþit 
poate. Ai luat card ºi cheie ºi acum vrei de la flash-ul intermitent de luminã, 
sã primeºti un loc în sãlile patru sau cobori pe scãri, îþi iei lucrurile din salã, 
cinci, deci te aºezi la coada de doar îþi iei lucrurile de la vestiar, ºi fugi, 
cinºpe persoane ºi te bâþâi pe loc, aproape, pe uºã, dar…
poate se enerveazã cei din faþã ºi Te opreºti, totuºi, sã fumezi o 
pleacã, scrii mesaje pe telefon ca sã þigarã ºi îþi zici cã e normal, doar se 
vezi dacã poþi sã te abþii sã înjuri apropie sesiunea, da' parcã tot mai bine 
„sistemul”  nu cum face un prieten - , e la B.N.R. (nu banca, biblioteca), deºi 
te uiþi în jur ºi îþi aduci din nou aminte te cam sperie sala unde se cautã cotele, 
cã locul acesta seamãnã mult cu Mall- la calculatoarele ãlea vechi, ascunse 
ul, numai cã e pe tonalitãþi de verde, ºi dupã ºiruri labirintice de dulapuri cu 
þi se pare cã ar fi fost mai frumos dacã sertare, ºi doamna de la xerox care, 
în locul spaþiului pentru internet ar fi atunci când intri în cãmãruþa ei, þine 
fost pus un acvariu mare cu rechini Libertatea, parcã, în mânã, ºi stã cu 
înfometaþi în el, care sã fie hrãniþi cu spatele la tine pe scaun, ºi te întreabã 
studenþii ce sustrag publicaþii, dar sã brusc ºi cu voce puternicã, aproape 
fie aruncaþi în acvariu direct de la bãrbãteascã, dacã ai citit nu-ºtiu-ce în 
etajul la care sunt în momentul acela ca ziar, nu-þi aminteºti exact ce, dar 
sã vadã toatã lumea spectacolul (ºi, mai atunci þi s-a pãrut foarte importantã 
ales, voi de la coadã, care vã plictisiþi), întrebarea, parcã fusese dintotdeauna 
inclusiv cei care fac turul de orientare, pentru tine, iar femeia aia te aºtepta 
ºi doamna care e cu ei sã le dea dintotdeauna pe scaunul acela, stând 
explicaþii ºi sã treacã mai departe. Ai cu spatele.

deasupra camerei vecinii construiesc, s-au terminat zilele ºi nopþile strig tare
tot mai ritmic cu melodia apãsatã tot mai ritmic a întrebare
melodia întoarsã ca o buzã de iepure
s-au terminat zilele ºi nopþile spun tot mai încet
sfãtoasã, grijulie
în sãptãmîna asta cuminte ce hoit destrãbãlat
cu bocãniturile astea cu siguranþã cineva trãieºte acolo
trãieºte  face pe grozavul ºi bate aºa a viaþã bate pe dos ºi pe faþã nici nu mai ºtiu
 mã duc spre fereastrã fac semne grozav de largi
mi-aduc aminte de omul ãla cãruia îi ieºise sufletul
a doua zi împreunã cu mama ºi tata l-am cãutat înnebunitã
a zis cã n-are nevoie era numai carne ºi oase numai un rîs tot zicea 
cã e frumos sã te uiþi aºa în zare dupã ce se scurge sufletul pe bãrbie ca
dulceaþa  îl modela în mîini apoi îl bãga la  loc pe gît ca pe un ºarpe
zilele veneau repede cu un tren întãrîtat
oamenii numai carne ºi oase numai rîs în mijlocul pieþii
am înãlþat rîsul ca pe un steag l-am înfãºurat ca iedera pe pereþi
de el ne spînzurãm încontinuu
prin cîrciumi cu odraslele noastre-n spinare

cîrciuma biserica secolului 21
unde miroase a viaþã zilnic
ºi oamenii se înfãºoarã cumva în jurul lor
carnea duhneºte cumva a patrie
aer ºi înãlþimi zîmbete pentru toatã lumea
un spaþiu larg de te apucã frigurile
munþii din ochii semenilor pe care ne tîrîm cu mîini bolnave
îmbrîncindu-ne sã  atingem lucrul ãla cãruia n-am ºti cum sã-i spunem pe nume
smulgîndu-l cu forþa apoi de pe buzele lor vinete

deasupra camerei vecinii construiesc, 
s-au terminat zilele ºi nopþile strig tare

seara în parc cu douã bãtrîne 
pe-o bancã

de Mãdãlina Potînc
continuare din pag LIT / 11
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Poezie de Angel Proorocu

Stateai încã încolãcitã 
Golul a urlat flãmând 
Inundat de sânii tai 

Când te-ai destins ca o felinã. 

Mã uitam rostogolind ochiul 
Ca o piatrã mare ºi grea spre asfinþit, 

Simþeam cum rasuflãrile tale 
Mi se aºterneau pe spate ca niºte solzi, 

Ne-am urcat în noi, 
Trãgeam semnalul de alarmã disperaþi, 

Vatmanul râdea de copilãria noastrã, ºtii, 
Maneta aia… era de jucãrie.

Poezie de Violeta Ion
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