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Editorial de
Florin Toader
drunk_man_dreams@hotmail.com

Nonsensul creaþiei
1. Ghiþã o iubeºte pe Maricica. Actul iubirii în
sine i se pare insuficient, atâta vreme cât zace
sub pecetea anonimatului. Deºi Ghiþã nu e
artist,cunoaºte zicala conform cãreia românul sa nãscut poet. Aºa cã se înarmeazã cu un marker
ºi începe sã scrie peste tot: la budã, la metrou,
în lifturi, prin scãrile blocurilor. Astfel apar
cunoscutele ºi frecvent întâlnitele "poezii
aritmetice" (iertaþi-mi, vã rog, barbarismul)
într-un vers, precum - în cazul de faþã "GHIÞÃ+MARICICA=LOVE".
2. Un student al Facultãþii de Filosofie scrie
pe unul din pereþii cãminului Kogãlniceanu, cu
anticipaþie ºi fãrã teamã cã va fi plagiat,
concluzia operei la care lucreazã: "ABSOLUTUL
GUVERNEAZÃ LUMEA" ºi, în parantezã, termenul
filosofic "DER ABSOLUT" (citeºte, dacã vrei,
"ULTRAS FC CARACAL"; e cam acelaºi lucru, dar
nu uita sã pui în parantezã termenul filosofic
"DER KARAKALSBURG"). Pesemne cã, asemeni lui
Cioran, dacã colegul nostru nu s-ar fi
exteriorizat în scris pe (ºi pentru) pereþi, s-ar fi
sinucis.
3. Cu fiecare numãr, mi se pare cã revista
asta seamãnã din ce în ce mai mult cu un zid
mâzgãlit. Nici unul dintre studenþii care au
publicat articole, poezii sau povestiri (ºi mã
includ ºi pe mine, desigur) nu a scris ceva cu
adevãrat extraordinar, dar pretenþii de
genialitate (sau, în cel mai fericit caz, orgolii
imense) existã.
Noica spunea cã fãrã spirit critic nu poþi face
nimic, dar dacã critica nu e una constructivã e ca
ºi cum n-ar fi. Or, criticile reciproce ale colegilor
mei (mai degrabã niºte atacuri la baionetã) nu
au nimic constructiv în ele. Nu vreau sã intru în
amãnunte exemplificând, ci doar sã spun un
lucru pe care-l consider esenþial pentru bunul
mers al lucrurilor: dacã amorul propriu
exacerbat e singurul motiv pentru care unii sau
alþii dintre colegii mei publicã în aceastã
revistã, atunci trebuie sã-i anunþ - cu pãrere de
rãu, dacã se vor simti jigniþi - cã inteligenþa e
mai degrabã de partea lui Ghiþã, care, deºi e un
simplu lucrãtor la REBU, are mai mulþi cititori.
"Cu dragoste si abjecþie",al dvs
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Cu toate cã “teoriile etice” sunt încã
ca ºi a crede cã etica e o chestiune
privitoare la organizarea vieþii interne a
facultãþii etc.
De ce ar fi bine sã existe o viaþã internã
puternicã în Facultatea de Filosofie?

Valentin Mureºan
în interviu:
Studiul filosofiei
ºi etica
În cursul anului trecut, în urma
dificultãþilor de înfiinþare a “Gazetei
Filosofice”, susþineaþi înfiinþarea unui
buletin intern în facultate prin care
profesorii ºi studenþii sã anunþe ce se mai
întâmplã. Aceastã idee a dvs. a condus
parþial la înfiinþarea revistei “Luni”.
Sunteþi mulþumit de primele numere ale
acesteia?
V.M.: Sunt încântat. Am propus acest lucru
încã din 1995, influenþat fiind de reviste
similare vãzute în universitãþi europene,
dar e pentru prima oarã când un grup de
studenþi se înhamã la aplicarea ideii. E
meritul lor, pentru care îi stimez. Aceasta
trebuie sã fie revista tuturor studenþilor ºi
profesorilor, indiferent cine o realizeazã.
Mai mult, ea ar trebui arhivatã în bibliotecã
deoarece încapsuleazã în felul ei momente
din istoria facultãþii. Va fi interesant ca,
peste 100 de ani, colegii noºtri sã citeascã
ce se mai petrecea prin ungherele facultãþii
în anul de graþie 2006. Cât ne priveºte pe
noi, aceºtia mai vii, aº vrea sã mai citesc în
revistã recenzii (sau prezentãri) de cãrþi de
filosofie apãrute recent, evaluãri ale
studenþilor fãcute cãrþilor profesorilor lor,
mini-studii pseudo-filosofice trãznite,
anunþuri despre cãrþile intrate în
bibliotecã, nemulþumiri ale studenþilor
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V.M.: Nici o organizaþie nu poate funcþiona
performant fãrã o culturã instituþionalã
proprie, care s-o propulseze, sã-i confere o
identitate, sã creeze sentimentul
apartenenþei ºi mândriei cã eºti membru,
sã-i canalizeze capacitãþile spre înalta
performanþã. Sunt multe trucuri pentru a
realiza acest lucru - între ele ºi aceastã
revistã internã (care, deci, trebuie
sprijinitã de facultate, ea nu e un simplu
ornament). Apoi, pot fi ceremonialurile
(noi refuzãm introducerea lor la admitere,
la absolvire, la obþinerea titlului de doctor
etc. , cum ar fi purtarea robei academice),
sloganele ce conferã identitate (pe
desktop, pe tricou, pe ºapcã, pe pix, pe
caiete), mesele comune sau micile
ceremonialuri comune profesori-studenþi
etc. E apoi activitatea ºtiinþificã. O
instituþie fãrã o viaþã internã dinamicã riscã
sã disparã!
Atât studiul de text cât ºi dezbaterea stau
la baza filosofiei. Cum le vedeþi
armonizate?
V.M.: Eu cred cã Universitatea, în genere,
nu trebuie sã-ºi propunã sã producã
specialiºti, ci oameni capabili sã se
specializeze. Mentalitatea contrarã,
dominantã la noi, e un cancer al
învãþãmântului superior românesc. În
facultate studentul trebuie sã asimileze
bazele conceptuale ale domeniului sãu în
care se va specializa dupã terminarea
facultãþii, în funcþie de locul de muncã pe
care, atâta vreme cât e în facultate, numai
Dumnezeu ºtie care va fi -, trebuie sã-ºi
formeze stilul cognitiv, abilitãþile de
gândire corespunzãtoare. Studenþii noºtri
sunt însã foarte grãbiþi: ei nu au timp de
matematicã, de fizicã, vor sã înveþe repede
sã repare televizoare (sau computere). Dar
pentru asta existã ºcoli profesionale! În
cazul nostru, e vital ca în facultate
studenþii sã ia contact cu, ºi chiar sã
aprofundeze (în ciclul masteral), operele
fundamentale ale domeniului. Eu sunt
partizanul studierii în facultate a câtorva
opere fundamentale integrale; numai aºa
se poate învãþa cum se face filosofia, nu
memorând mici fragmente ºi prefeþe. Deci
studiul unor texte integrale e hotãrâtor.
Uitaþi-vã pe site-ul Universitãþii Oxford ºi
vedeþi ce cursuri fac cei ce studiazã
filosofia: nu cumva studiazã ei, în cea mai
mare parte, câte o mare operã, preþ de un
semestru, ºi nu zboarã peste câteva secole,
preþ de un semestru? Dezbaterea criticã a
textelor e de asemenea fundamentalã. Dar

aici sunt douã aspecte: pe de o parte,
trebuie sã ai “tupeul” sã-l consideri pe
Aristotel colegul, interlocutorul tãu; pe de
alta, sã nu ai tupeul de a-þi da cu pãrerea
despre ce zice Aristotel înainte de a studia
cum fac acest lucru experþii în domeniu.
Aud de la tot mai mulþi tineri leneºi cã
filosofia e o chestiune de bun simþ, care nu
necesitã profesionalizare (ei reprezintã
categoria “geniilor” înnãscute). Dacã e aºa,
hai sã facem un grup de iniþiativã care sã-l
ia la “miºto” pe Platon (acesta credea,
sãracul, cã e nevoie de vreo douãzeci,
treizeci de ani de studiu înainte de îndrãzni
sã-þi dai ºi tu cu pãrerea) ºi sã-l aducem pe
nea Gigi sã ne amenajeze creierele.
Ce proiecte de cercetare sau traducere
filosoficã puteþi dezvolta alãturi de
studenþii dumneavoastrã?
V.M.: Am multe cãrþi traduse alãturi de
studenþi. Sper ca în acest an sã public un
masiv volum de traduceri din filosofia
moralã a lui R. M. Hare. Tot anul acesta va
apãrea o traducere colectivã, coordonatã
de mine, a Întemeierii metafizicii
moravurilor (plus un comentariu al meu). În
luna mai sper sã aparã comentariul meu la
Etica nicomahicã (plus o micã traducere a
unui doctorand). Se împlinesc 200 de ani de
la naºterea lui Mill ºi vom organiza în
octombrie un simpozion internaþional la
care sper sã participe ºi studenþii mei care
au studiat Mill. Dar a traduce filosofie e un
lucru greu. Un student poate învãþa sã
traducã, nu poate încã traduce! ªi pentru
asta ar fi bine sã asculte de cei care mai ºtiu
câte ceva, nu sã se avânte (pentru cã ºtie o
limbã strãinã din familie). Prima condiþie a
unei bune traduceri filosofice e
cunoaºterea în amãnunt a operei traduse; ºi
asta îþi ia câþiva ani, dupã ce ai terminat
facultatea. Un absolvent de englezã nu
poate traduce nici o lucrare de filosofie. El
poate traduce literaturã (dacã are har
literar!) sau scrisori la firme.
Dacã aþi fi student aþi lipsi de la cursurile
dumneavoastrã?
V.M.: Chiar dacã ar fi cele mai proaste
cursuri (ceea ce dumneavoastrã nu aveþi
cum sã ºtiþi, deocamdatã; e bine sã
rãmâneþi dubitativi!), nu aº lipsi. În lumea
academicã de primã mânã, studenþii sunt
enorm de ocupaþi. Numai la noi se mai
fluturã ideea “boemei universitare”,
specificã periferiei universitare ºi celor
mulþumiþi cu lipsa de performanþã. Sã vã
întreb ceva: dacã aþi fi angajaþi la firma
“Microsoft”, aþi lipsi de la serviciu?
Rãspundeþi-mi da ºi sunt de acord sã lipsiþi
ºi de la cursuri. Dar dacã sunteþi convinºi cã
puteþi face aºa ceva cu dezinvolturã, atunci
nu vã prevãd un viitor fericit!

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro

INT / 3

edificii imperfecte, a le ignora e la fel de descalificant
de bun simþ, alãturi de politicã ºi de fotbal
Simplificând foarte mult, în Etica
nicomahicã Aristotel se întreabã dacã e
posibilã o ºtiinþã a comportamentului
moral. Consideraþi cã astãzi se poate da
un rãspuns?
V.M.: Etica nicomahicã e o carte despre ce
înseamnã sã trãieºti fericit. Ea e centratã
pe vieþi, nu pe acþiuni individuale. Aristotel
nu crede cã e posibilã o “ºtiinþã” (episteme)
a vieþii practice care sã furnizeze adevãruri
necesare, aºa cum avem o ºtiinþã a cerului
sau a primului motor divin; dar el crede cã
putem avea mai mult decât impresii
subiective ºi exortaþii moralizatoare, cã
putem avea o “cunoaºtere practicã” solidã,
chiar dacã numai probabilã, a cãrei metodã
nu e silogistica, ci “dialectica”. Împotriva
celor care nu credeau cã în materie de eticã
ºi politicã se poate construi un discurs
explicativ raþional, Aristotel vrea sã
argumenteze contrariul: chiar ºi în
domeniul atât de fluctuant ºi nesigur al
acþiunii politice ºi morale e posibil sã avem
temeiuri raþionale ºi argumente logice,
chiar dacã nu o geometrie moralã. Nu cred
cã azi avem o “ºtiinþã” a moralei (în sensul
post-galilean al termenului, diferit de cel
aristotelic), dar cred, alãturi de Aristotel,
cã putem furniza temeiuri raþionale ºi
argumente logice în chestiunile morale. ªi
cu toate cã “teoriile etice” sunt încã edificii
imperfecte, a le ignora e la fel de
descalificant ca ºi a crede cã etica e o
chestiune de bun simþ, alãturi de politicã ºi
de fotbal (cum rezultã atât de convingãtor
de la televizor).
Ce credeþi despre dezvoltarea eticii în
România? Cum se va dezbate etic peste
10-20 de ani?
V.M.: E mult de construit. Avem încã prea
puþinã literaturã autohtonã, nu prea avem
traduceri, nu avem o comunitate de
specialiºti centratã pe chestiuni de eticã,
deci nu avem dezbateri. În ochii opiniei
publice moralistul e preotul. Asta ºi pentru
cã în mediul academic românesc atât
dezbaterea teoreticã precum ºi discuþiile
aplicate sunt relativ rãmase în urmã ºi au o
slabã legãturã cu mediul extra-universitar.
Cred cã mediul politic de la noi nu e
interesat în susþinerea materialã a acestui
tip de studiu tocmai pentru cã toþi se
considerã experþi (ignoranþa e mare!).
Revine mediului academic sã facã acest
efort dar ºi aici moda e alta: ºtiinþe
politice, comunicare, presã etc. În

universitãþile din lumea de limbã englezã,
cel puþin, e pe dos. Sau poate noi suntem pe
dos! Acolo cursurile de „filosofie moralã”
sunt centrale în curriculum ºi sunt urmate de
toþi cei ce studiazã, fie ºi ca program
secundar, filosofia. De asemenea existã
grupuri puternice de specialiºti ce studiazã
„etica aplicatã” (ºi se vehiculeazã bani
serioºi în acest domeniu) pe teme arzãtoare
ale agendei publice. Dar toate aceste
dezbateri publice aplicate au loc pe fundalul
unei enorme literaturi teoretice care oferã
fundalul conceptual ºi metodologic al
discuþiilor de eticã aplicatã. Noi suntem
rãmaºi în urmã ºi la teorie ºi la practicã. Nu e
de mirare, atunci, cã micile ecrane sunt
ocupate de amatori.
Ce v-a determinat sã alegeþi studiul eticii?
V.M.: Am început cu logica ºi teoria formalã
a acþiunii (praxiologie formalã), am
continuat cu filosofia ºtiinþei (dinamica
teoriilor) ºi am sfârºit dupã Revoluþie în
eticã. De ce? Pentru cã am fost influenþat de
universitãþile engleze unde “filosofia
moralã” e una dintre cele mai importante ºi
mai predate discipline. ªi pentru cã eu cred
cã filosofia e o disciplinã cuplatã pe alte
discipline non-filosofice: pe biologie, fizicã,
matematicã, teologie, ºtiinþe politice etc.
Or, aceasta presupune o pregãtire
pluridisciplinarã
ceea ce universitãþile
noastre nu au permis ºi nu permit, în mod
absurd, nici acum. Aºa cã am ales un
domeniu nu prea dezvoltat în timpul
comunismului (din cauza restricþiilor
ideologice) ºi care sã nu necesite o expertizã
ºtiinþificã specialã (cunoºtinþe de fizicã sau
de medicinã). Deºi, ca sã faci bioeticã la
nivel profesional, trebuie sã ai o dublã
specializare. Dar nu voi face bioeticã.
Maniera dumneavoastrã de abordare a
problemelor etice vine dinspre filosofia
analiticã. De ce aceastã abordare?
V.M.: Fiind student, am citit autori precum
Quine sau Popper ºi am fost fascinat de
faptul cã idealul lor era claritatea expunerii,
calitatea argumentãrii,
recunoaºterea
propriilor limite: ei
spuneau “eu cred cã
lucrurile stau aºa ºi
aºa”, ceea ce contrasta
flagrant cu majoritatea
autorilor autohtoni care
ziceau: “se ºtie cã...”
(iar eu nu înþelegeam de
ce “se ºtie cã”). E pe

dl prof. dr. Valentin Mureºan este titularul
cursurilor de Teorii etice, Etica sec. XX, Eticã
aplicatã în cadrul Facultãþii de Filosofie din
Bucureºti. Fost decan, coordonator de programe
europene de cercetare, domnia -sa este membru
al Catedrei de Filosofie Moral-politicã

Interviu realizat de Lavinia Marin prin
email

stilul meu de gândire, mai apropiat de
logicã ºi de ºtiinþe. Dar eu folosesc
expresia “filosofie analiticã” într-un sens
foarte larg (o filosofie centratã pe
rezolvarea unor probleme delimitate, pe
argumente raþionale, logice, pe un stil clar
ºi neobscurizat de floricele stilistice
inutile etc.). În acest sens ºi Popper ºi
Aristotel sunt “analitici”. De altfel, la
Oxford, profesorii obiºnuiesc sã-i înveþe pe
studenþi sã gândeascã “analitic” prin
studiul operei lui Aristotel! Respect alte
stiluri de a face filosofia (pentru care sunt
inapt), dar mã enerveazã totodatã diverºi
preþioºi care spun cã filosofia analiticã e o
formã de marxism. Bine cã nu spun cã e
filosofia lui Ion Iliescu! (A propos, dacã ar fi
sã fim serioºi ºi europeni, ceea ce ne vine
foarte greu, marxismul ar trebui studiat ºi
la noi.)
Dintre sistemele de eticã pe care le
predaþi, existã unul la care aderaþi
personal?
V.M.: Am vãzut cã în Vest unii profesori se
declarã “utilitariºti” sau “kantieni” sau
susþinãtori ai eticii catolice a “legii
naturale”. Adoptarea unei teorii nu se face
pe criterii pur raþionale, ci politice,
religioase, autobiografice, psihologice
etc. Nu am ajuns încã pe aceste culmi. Am
încã îndoieli, pentru cã toate teoriile etice
au hibe. M. Hare ºi-a construit o teorie de
convergenþã (utilitaristo-deontologistã) în
care sã creadã pentru a putea judeca
practic. Nu am o teorie proprie. ªi mai am
un handicap: nu sunt omul dogmelor,
credinþelor ºi ideologiilor nici de stânga,
nici de dreapta, nici atee, nici religioase.
Sunt mai degrabã pragmatic: sã judeci cu
capul propriu, în funcþie de împrejurãri, nu
încorsetat de dogme. Recunosc, e idealul
iluminist. S-ar putea sã fiu în urmã cu
câteva sute de ani. Sau sã reprezint
avangarda unei societãþi româneºti rãmasã
în urmã cu câteva sute de ani. Cine ºtie...
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Evenimente studenþeºti,
asociaþii, ºtiri, cenacluri,
iniþiative studenþeºti din
Facultatea de Filosofie

Ce se mai întâmplã
în filosofie
·EPISTEME o sã þinã a treia conferinþã anualã pe
2-3 iunie, 2006 la Universitatea din Toronto.
Tema întrunirii de anul acesta va fi diversitatea
epistemicã - implicaþiile epistemice ale
dezacordului dintre comunitãþi. Întrebãrile de
pornire vor fi: ce deosebiri culturale sunt
relevante epistemic ? Cum pot deosebirile
sociale ºi culturale îmbogãþi resursele unei
comunitãþi epistemice ? Este dezacordul
productiv ºi de ce? Sunt aºteptate lucrãri pentru
conferinþã pânã pe 15 februarie. Mai multe
detalii la:
http://www.episteme.us.com/conferencetoro
nto.htm
·Nick Treanor în articolul The Cogito and the
Metaphysics of Mind aduce un nou argument în
favoarea dualismului cartezian în filosofia
minþii: majoritatea oamenilor acceptã teza
epistemicã a lui Descartes (introspecþia ne dã
certitudinea propriei existenþe) dar resping
teza sa metafizicã (subiectul gânditor e distinct
logic de corpul sãu). Treanor aratã cã nu putem
respinge teza metafizicã odatã ce am acceptato pe cea epistemicã. Este posibil sã se
demonstreze dualismul substanþei chiar dacã
proprietãþile fenomenele sunt fizice. (articolul
se gãseºte la http://www.qifp.com/contenttext/Papers/The%20Cogito%20and%20the%20M
etaphysics%20of%20Mind%20--%20Treanor.pdf )
·Ce-i lipseºte filosofiei lui Heidegger? Etica!
Despre o încercare a lui Levinas de a recupera
dimensiunea eticã a filosofiei heideggeriene
vezi articolul lui Richard Wolin - Heidegger
Made Kosher la
http://www.thenation.com/docprint.mhtml?i
=20060220&s=wolin
·În noiembrie anul trecut Kripke a împlinit 65 de
ani, prilej cu care mulþi ºi-au pus întrebarea :
este sau nu Kripke cel mai mare filosof în viaþã?
Charles Mcgrath de la New York Times zice cã
“da” ºi are ºi douã argumente: Kripke a luat
premiul Schock (echivalentul premiului Nobel
pentru filosofi) ºi Kripke îi e superior de pe
acum lui Wittgenstein pentru cã el ºi-a scris
lucrãri importante de filosofie pe când era încã
în liceu ºi, oricum, Kripke aratã mai mult a
filosof: pe când Wittgenstein era mic, cocârjat
ºi acvilin, Kripke este e rotofei, are barbã albã
ºi haine motolite, e miop ºi îºi poartã cu sine
lucrãrile filosofice într-o sacoºã de plastic pe
care scrie Filene's Basement.
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!Foarte recent, în data de 1 februarie, a apãrut, la
Editura Universitãþii din Bucureºti, un volum de
studii aristotelice: “Aristotel. Program filosofic si
prelungiri doctrinare”. Autorii sunt (în ordinea de
pe copertã) Sebastian Grama, Cristian Iftode,
Mihaela Pop, Viorel Vizureanu si Andrei Gãitanaru.
Puncte sigure de vânzare a cãrþilor apãrute la
Editura Universitãþii sunt cele de la Istorie (staþia
Universitãþii, intrarea dinspre anticari) sau, la
Rectorat, în clãdirea Facultãþii de Drept
!Apropo de Editura Universitãþii din Bucureºti, pot
fi semnalate preþurile peste puterea de cumpãrare
a studenþilor. Nu pot uita momentul când urma sã
prezint la seminar un text de filosofia modalitãþilor
(de altfel disponibil pe Internet în PDF) ºi, dintr-o
curiozitate neproductivã de a vedea cum a fost
tradus, am cumpãrat tot volumul (omagial pe
deasupra). Am întrebat: aveþi volumul X? În mai
puþin de 5 secunde, mi-a fost pus în braþe (deºi
printr-o ferestruicã de 30X 30 cm) volumul ºi mi s-a
comunicat grãbit: „340.000”. Din nefericire,
aveam banii respectivi. Apoi, dublã nenorocire,
volumul respectiv era cu fix 2 cm mai lung decât
ghiozdanul pe care îl purtam aºa cã am mers,
deprimat ºi supãrat, acasã în autobuz, legãnând
din picioare volumul „Itinerarii logico-filosofice.
Editori: Valentin Mureºan, Mircea Dumitru (aici
urma o pozã gânditoare) Omagiu profesorului
Cornel Popa”. Pentru un eventual cititor atent de
autobuz, pe cealaltã faþã scria „Volumul de faþã,
dedicat unui filosof în viaþã, nu s-a vrut o culegere
de texte encomiastice ...”
!Discuþie în Facultatea de Filosofie, perioada de
început a anului 2006. Context principal: începutul
sesiunii . Replicã: „dacã tot te crezi Dumnezeu,
puteai sã intri mãcar în examen la Metafizicã”. Sã
luãm implicaþiile: 1. Adrisantul are posibilitãþile de
a intra sau nu în examen (ergo e student) 2.
Adrisantul a suportat seminarul de Metafizicã (ergo
este cel puþin în anul II) 3. Adrisantul se crede
Dumnezeu 4. (din 3) Adrisantul este þicnit.
!ªtirea anterioarã aproape ne-a convins cã
filosofia nu este studiu, nu este dezbatere, este o
stare de spirit. În acest sens, lansãm o provocare,
dacã tot nimeni nu este entuziasmat de diferitele
propuneri de ediþii speciale: de ce existã studenþi
la Filosofie þicniþi? Acceptãm ºi rãspunsuri la
întrebãri asemãnãtoare: Te þicneºti singur sau
sistemul te þicneºte? Filosofia þicneºte? Profesorii
ce fac când nu-ºi þicnesc studenþii? Existã cu
adevãrat þicnire sau numim aºa o oarecare formã
de nebunie?
!Locuri din Facultatea de Filosofie în care se
fumeazã: cabinetul portarilor (este totuºi în
facultate), cabinetul femeilor de servici (sub a
doua scarã), în unele cabinete personale ale
profesorilor, uneori în secretariat, pe culoarul din
faþa toaletei, în toaletã, se bãnuieºte cã ºi undeva
în bibliotecã ºi se zvoneºte cã s-a fumat ºi la una
dintre ºedinþele de redacþie ale Revistei Luni,
oriunde ar fi ea realizatã

!Studenþii fotografi interesaþi de a expune
(preferabil la o calitate mai bunã decât expoziþia
ideologicã actualã) în ExpoFilos-aripa nouã (18
panouri) sunt aºteptaþi sã se programeze la
office@filos.ro. Tot acolo pot cere mai multe
detalii. Costul aproximat al unei expozitii/
fotograf: 70 RON (costul subvenþionat al
fotografiilor, restituite apoi)
!Discuþia despre hârtie igienicã nu se opreºte
niciodatã! Pe grupul fil_unibuc, s-a discutat despre
folosirea pe post de hârtie igienicã a unor
materiale realizate de un profesor pentru studenþii
sãi. S-a discutat cât de jignitoare este aceastã
folosire. Alte teme abordate: respectarea
nedreptãþilor, norme culturale ºi comunitare în
reglementarea sexului în public, discuþii de texte
kantiene, brandomiene, husserliene ºamd

Stirile revistei
!Se discutã dacã „Luni” e un nume potrivit pentru

o revistã bilunarã. Oare acest nume simplu, nu
impune el un acces la viaþa personalã, o intrudere
în spaþiul intim ºi o aºezare în rândul lucrurilor
obiºnuite ale sãptãmânii, cum ar fi mersul la meci,
trecutul pe la B.C.U., tãiatul unghiilor, mersul la
coafor, mersul la facultate... Chiar mai mult, el
pare sã se lipeascã de cititor, cum, de exemplu,
„Dupã-masã” sau „A la recherche” nu o fac, într-o
cale de mijloc, nici prea elevatã, nici elevatoare;
un nume neutru, mai neutru decât „Marþi” ºi uºor
eclipsat de el. Contraexemplând, o revistã numitã
„Dupã-masã” ar fi obligatã sã aparã zilnic? Una
numitã „A la recherche” o datã la o mie de ani? Iar
revista „Marþi” care chiar existã (www.marti.ro),
apare o datã la trei luni, dixit
!Dl Muresan a sugerat, în afara interviului pe care
îl puteþi citi în acest numãr, cã l-ar invita pe domnul
prof Bãnºoiu sã scrie un articol pe tema „De la
Platon la Bãsescu via dl Bãnºoiu”. Nu ar fi rãu, în
opinia noastrã umilã nici „Eticile lui Hare ºi Adrian
Nãstase - încercãri de conciliere a deontologiei cu
teleologia”, numai s-o scrie dl prof. Mureºan
personal.
!Revista Luni este color! Pe Internet, formatul PDF
imprimabil este în culori (adânicime 24 b, calitatea
prima). Cine beneficiazã de imprimantã color,
poate sã-ºi imprime un numãr de colecþie.
Redacþia va lãsa la bibliotecã câte 2 numere din
revista Luni, pentru accesibilitatea numerelor
vechi ºi foarte interesante
!Între diferite critici, studii ºi încercãri de
tabloidizare, sperãm ca acest numãr, realizat din
banii câtorva membri ai echipei de redacþie (urna
va fi deschisã de-abia în ziua apariþiei revistei) sã
nu se piardã în uitarea sesiunii. Peste douã
sãptãmâni, revenim cu forþe proaspete în prima zi
de ºcoalã. Pentru ediþia specialã programatã,
puteþi trimite porþiuni suficient de amuzante din
referat dar, mai ales, povestiri ale scrierii
referatelor ! Referatele sunt o plagã comunã, ne
putem ajuta în depãºirea ei !

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

Facilitãþile revistei deschise LUNI:
Panoul ºi urna revistei:
pentru a putea citi revista
curentã, afiºatã permanent.
Revista LUNI fiind finanþatã
prin chetã, aºteptãm
contribuþii. Necesarul pentru
multiplicarea unui numãr:
500.000 (50 RON)
Pachetul grafic: ºi în acest
numãr, toate imaginile sunt
luate din opera lui Rafael, dar
studenþii pasionaþi de graficã

pot crea un pachet grafic al
unui numãr
Forumul revistei : dupã ce
citiþi revista online
(revista.filos.ro), o puteþi
comenta pe Forum
Rubrica Viaþã Studenþeascã:
Colegii de la ASF sunt invitaþi
sã publice constant anunþuri ºi
articole despre activitãþile lor
Responsabili de numãr Puteþi
participa la echipa de redacþie

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro

dacã doriþi sã fiþi responsabili
pentru numãrul urmãtor
Rubrici constante Profesorii,
cercurile de studenþi îºi pot
rezerva 1-2 pagini pentru
apariþia constantã de articole
tematice ºi un drept de vot
asupra întregii reviste.
Adrese de mail: orice autor cu
cel puþin 3 articole publicate în
Luni, beneficiazã de o adresã
tip numele@revista.filos.ro
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Articole publicate în LUNI: 2 / nr.5

de Doina Proorocu
doina_proorocu@yahoo.com

Trist, nu glumã!
Complotul Scandalului din
Sala 1
- sau Pentru o tabloidizare a
revistei
„Revista „Luni” este visul oricãrui student în
special al celor din anii I ºi II care nu au avut încã suficient
timp sã se trezeascã la realitate... Respectînd limitele
bunului simþ, este locul unde poþi scrie ce, cum ºi cât vrei
etc.”
Cam acestea erau gândurile mele joia trecutã în
jurul orei ºase pe când mã îndreptam pentru prima oarã
spre ºedinþa de redacþie. Ajunsã în imensitatea sãlii 1, mia luat ceva timp sã îl identific pe bunul meu amic Marian,
cel care mã invitase sã particip... lucru de înþeles.. în salã
se aflau aproximativ 4 (patru) persoane!
ªedinþa s-a desfãºurat într-o atmosferã plãcutã
ºi nimic nu trãda terfiantul adevãr din spatele
aparenþelor. S-a citit, s-a discutat, s-au comis critici
entuziaste ºi laude virulente, delicateþuri, sinceritãþi ºi
multe glume. Ca o confirmare a normalitãþii, dupã
ºedinþã am vizitat la insistenþele gazdelor ºi cel mai
frecventat corp al facultãþii sala de sport bãnuiesc
pentru cã era dotatã cu douã mese de biliard ºi se servea
Tãrie.
Un singur moment a adumbrit desfãºurarea - cât
se poate de voioasã a ºedinþei ºi mi-a oferit cheia pentru
descifrarea unui mister tulburãtor. Este vorba despre
aducerea în discuþie a feed-back-ului revistei.
Se pare cã reacþiile studenþilor sunt aproape
inexistente iar apariþia unui spaþiu în care aceºtia sã îºi
expunã ideile ºi sã îºi dezvolte creativitatea îi lasã pe
mulþi indiferenþi. S-au adus în discuþie formula revistei,
numãrul ºi constanþa colaboratorilor, posibilitatea
efectuãrii unor îmbunãtãþiri. Am sesizat imediat o
schimbare bruscã a atmosferei. Veselia ºi entuziastmul au
fost înlocuite suspect de repede cu o îngrijorare
preocupatã.
Era ceva cu totul ºi cu totul anormal,
mult prea contradictoriu cu evidenþa faptului cã un public
format din studenþii unei facultãþi de filosofie nu pot fi
altfel decât entuziaºti ºi interesaþi de o revistã a lor, de
un spaþiu destinat ideilor, preocupãrilor ºi chiar
criticilor lor.
În acest moment, flerul meu înnãscut, combinat
cu studiul intens al „motivului strãinului” din „Zodia
Cancerului” admirabila lucrare a lui Sadoveanu mi-au
indicat faptul cã mã aflu în faþa unei enigme tenbroase.
Sensibilitatea mea (rafinatã prin lectura susþinutã a
renumitei autoare de romane de dragoste Agatha
Christie) mi-a dictat o acþiune imediatã. Profitînd de
momentul de slãbiciune al celor patru am lansat imediat
urmãtoarea propunere: dacã o astfel de revistã lasã, întradevãr, un public format din studenþi la filosofie, aproape
indiferent... poate este necesarã o schimbare într-adevãr
drasticã. O tabloidizare a formatului revistei! A fost ca ºi
când aº fi rostit o formulã magicã. Pentru o clipã,
chipurile celor patru personaje aflate în faþa mea au
oglindit identitatea lor realã, pe care mai târziu, în
solitudine ºi concentrare, am reuºit sã o reconstitui. Cu
toþii îºi doreau tabloidizarea ! ...(timp de gândire)
(continuarea în numãrul urmãtor)

Articole publicate în LUNI: 1 / nr.5

de Cristina Slovineanu

…ultima zi a schimbului de studenti
“O filosofie, douã perspective” Iaºi 2005
“Ce ai vrea sã iei de aici ºi sã duci
acolo ?” ºi “ce ai vrea sã iei de acolo
ºi sã aduci aici ?”
La un moment dat, fiecare a
fost întrebat acest lucru, într-o manierã
poate mai formalã… dar mai greu a fost
însã când a trebuit sã scrii acel rãspuns
pe care-l ai în minte.
Oricum, mi s-a parut cã oricui
i-ar fi fost mai simplu sã vorbeasca
despre asta, deoarece cuvintele scrise
vin mai greu atunci când parcã trebuie
sã-þi ataºezi sentimentele pe o hârtie
înghesuitã de linii ºi litere ce îþi oferã, se
pare, doar cinci rânduri “imaginare”, ºi
asta pentru cei care scriu destul de
citeþ.
Aº vrea sã vorbesc însã despre
sentimentul de frumos, despre preþuirea
unor momente pe care aº vrea sã le
împãrtaºesc tuturor ºi despre cât de
caraghioºi pãrem atunci când credem cã
suntem diferiþi…dar Frumosul n-ar putea
fi realizat decât printr-o atmosferã
vrãjitã, prin impresia lucrurilor vechi, a
celor vãzute pentru prima oarã sau a
ireparabilelor - nu ºtiu însã cum se face,
dar viaþa pare sã ne seducã exact înainte
de a apuca sã ne trezim, ºi poate cã nu ar
fi un lucru atât de rãu…
Nu înþeleg prea bine totuºi de
ce gãsim mai întâi frumosul undeva
departe de noi? De exemplu experienþa
studenþeascã a celor care au plecat în
Iaºi, a fost se pare cu mult mai
interesantã ºi mai frumoasã decât orice
sãptãmânã petrecutã în mediul
studenþesc din Bucureºti (înclin sã fiu ºi
eu de aceeaºi pãrere), ºi nu datoritã
studenþilor sau cadrelor universitare de
aici, ci cred a comportamentului pe care
fiecare dintre noi îl avem atunci când nu
înþelegem prea bine ce ar trebui sã
preþuim. ªtii, mulþi dintre noi fugim
pentru a ne reaminti cele mai mãrunte
lucruri fãrã de care poate nu ne-am fi
simþit niciodatã cu adevarat fericiþi,
cred. Ne e dor de ceea ce am pierdut pe
drum ºi rãtãcim astfel închipuindu-ne cã
de data aceasta vom reuºi sã pãstrãm
ceea ce am trait.
Ce se întâmplã însã în
momentul întoarcerii noastre? Eu de
pildã mã complãceam în sentimentele
provocate odatã cu încercarea retrãirii
anumitor momente capturate în format
digital, încât de cele mai multe ori mi-aº
fi dorit ca dupã cele cinci seminarii de
luni sã pot da o fugã pânã la cantina din
Iaºi, sau sã pot intra în cantina din
Complexul Studenþesc Kogalniceanu ca
ºi când aº intra în cea din Iaºi, ºi la fel sã
ies ca ºi când tocmai am facut o scurtã
vizitã Iaºiului. Poate cã ceilalþi îºi
amintesc altfel, poate cã ei ar fi preferat
sã “construiascã” în Bucureºti o
Universitate ca cea din Iaºi, sau o
cafenea ca cea în care ºi-au petrecut

destule ore pregãtind tema unui
debate, sau de ce nu o camerã de
cãmin, dar cu vederea spre Campusul
Universitar din Iaºi, nu ºtiu, dar mi-ar
plãcea sã aflu.
Pentru mine, sentimentul de
frumos este poate doar un motiv de
fericire, în special dacã el apare odatã
cu amintiri îngrijite atent de propria-mi
memorie: un brãduleþ împodobit la
intrarea în cãminul C11 din Complexul
Studenþesc Copou pe lângã care nimeni
nu trecea fãrã a-i acorda câteva
secunde de atenþie, chiar ºi cei care-l
considerau o tradiþie; patul cãlduros în
care îþi venea sã te ghemuieºti ca la
tine acasã, dimineþile agitate cã s-ar
putea sã nu ai apã caldã pentru un duº
înainte de a merge la cursuri, muzica ce
te întâmpina antrenant de fiecare datã
când intrai în cantinã, ca sã nu mai
vorbim de mesele pe care le puteai lua
cu doar 60 000 lei, cafeneaua de lângã
Biblioteca Universitarã care îþi punea la
dispoziþie cãrþi spre citire, sãlile de
curs ºi amfiteatrele mereu într-o
atmosferã destul de relaxatã de
ambele pãrþi ale catedrei, deºi pe
feþele câtorva studenþi puteai citi cu
uºurinþã apãsarea “competiþiei”; acea
masã rotundã în jurul cãreia câþiva
studenþi au deschis o discuþie ce pune
problema raportului dintre filosofia
analiticã ºi filosofia continentalã, ºi nu
în cele din urmã emoþiei celor cu care
am intrat în legãturã atunci când se
apropia momentul plecãrii noastre, dar
ºi constatarea ei într-un mod cu totul
apatic.
Aº fi vrut totuºi sã regãsesc în
Iaºi, sau în profesorii de acolo, pe unii
profesori ºi seminariºti de aici, din
Facultatea de Filosofie de la Bucureºti,
care cred eu cã ofera tot farmecul
studiului filosofiei într-un cadru
instituþional, ºi care pur ºi simplu ar
merita sã fie duºi în toate universitãþile
importante în care se studiazã filosofia.
Mi-e teamã sã nu fi reuºit sã
vorbesc destul de frumos despre ceea
ce voiam sã transmit…ar fi trebuit sã
iasã mai bine… ar fi trebuit poate sã
scriu doar câteva randuri ºi anume cã
de fapt mi se pare ca toþi ne orientãm în
aceeaºi direcþie, toþi ne dorim frumosul
din lume ºi amintirea lui din care sã
trãim, asta chiar dacã suntem împãrþiþi
diferit. Toþi luãm cu noi ceea ce ne
place, ceea ce ne convine, ºi încercãm
într-un mod sau altul sã-l sãdim în
lucrurile care ne înconjoarã, apoi
devenim foarte atenþi la aºteptãrile
noastre pe care în mod fatal ni le
plasãm dincolo de sincerele noastre
dorinþe.
Po a t e n u a m
dreptate cu nimic din ce am
spus mai sus… asta a fost
doar tot ce am putut salva
dintr-un incendiu de
cuvinte…
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Rubricã

de Dan Panaet
vezi ºi “Ce vrãji a mai fãcut colegul nostru Paul” -Nr. 4

ªi eu ºtiu sã scriu ( cronicã de cenaclu )

CRITice
Luãti de poziþie, articole ce se
autodefinesc ca fiind critice

Paul Mihalache

O precizare
Am rãspuns în numãrul trecut la
acuzaþia (lipsitã de probe a) lui Cãtãlin,
pãrându-mi-se absurd sã mã
dezvinovãþesc pentru ceva ce nu am
fãcut, ºi onest sã indic celor care vor sã-ºi
formeze o pãrere obiectivã, volumul unde
gãsesc nuvela „Indicaþii pentru John
Howell”. Acum reformulez, rãspunzând (ºi
aluziilor din articolul lui Dan Panaet):
Povestirea “Dream Theater” se bazeazã
pe o idee de Cortazar menþiune pe care ar
fi trebuit sã o fac, probabil, de atunci însã
nu este, în nici un caz, plagiat.

Am vrut sã numesc acest text O poezie
pierdutã. Staþi liniºtiþi, n-a pierdut nimeni nici o
poezie, dar parcã prea sunt cãzuþi din Caragiale
protagoniºtii poveºtii care urmeazã. Un astfel de
titlu m-ar fi tentat totuºi la o serie de apropieri de
Scrisoarea pierdutã pe care vreau sã le evit. Nu
mi-ar plãcea ca tocmai eu sã fiu acuzat de plagiat
ºi apoi sã trebuiascã sã recunosc umil cã întradevãr textul meu se apropie mult de cel al lui
Cortazar, pardon, voiam sã zic Caragiale. O sã
trec la o expunere mai originalã ( sper eu ) a
faptelor.
Doi iubitori de literaturã cu apetenþã pentru
scriitori latini din secolul douãzeci îºi împletesc
destinele în cadrul unui cenaclu studenþesc. Ceea
ce avea sã urmeze va arãta cã ei sunt cât se poate
de diferiþi. Unul va susþine cu argumente eterice
cã nu a copiat ºi se va jura pe cârja lui cã e
nevinovat. Celãlalt va declara cã niºte poezii pe
care le prezentase ca fiind ale lui sunt de fapt ale
unui înnobelat, dar nu va fi crezut ( cel puþin de
mine, pânã la prezentarea probelor ). Pentru a
ascunde adevãrata identitate a persoanelor, îi
vom numi pe cei doi Paul Mihalache ºi respectiv
Bogdan Niþã.
Cei doi nu s-au plãcut de la început. Paul a
criticat dur poemele cu care Bogdan a venit. Erau
puerile ºi foloseau metafore care nu l-ar fi
impresionat nici mãcar pe Vlahuþã. ( Apropo, mãi
Paule, ce comparaþie mai e ºi asta? Vezi cã am
deschis niste istorii ale literaturii romane, nu erai
încã acolo. În schimb, era Vlahuþã, care cicã ºtia
ceva carte. Acum, io nu ºtiu ce sã zic, cã n-am citit
Romania pitoreascã, da' dacã þie nu þi-a plãcut, ai
tot dreptul sã o critici, vorba ta. ) Paul, ca un
adevãrat cavaler, i-a lãsat lui Bogdan o portiþã de
scãpare. L-a invitat sã-ºi ia revanºa aducând, dacã
are, poeme mai reuºite. Bogdan a rãsuflat atunci
uºurat. Se temuse îngrozitor cã dupã ce Paul
dãduse verdictul, nimeni nu îi va mai citi niciodatã

poeziile, nici mãcar din curiozitatea de a vedea
dacã sunt bune de ceva.
Poetul cenaclist a venit însã cu o replicã. Atunci
când Paul se afla la pãmânt, sub loviturile celor
care îl acuzau de plagiat, Bogdan a fãcut o
dezvãluire incendiarã. ( Pe grupul yahoo revistei,
nu la OTV. ) Poemele cu care a venit la cenaclu
sunt ale lui Salvatore Quasimodo. Stupoare. Toatã
lumea aflã cã relaþia lor se baza pe o înºelãtorie.
Mai aflãm ºi cã Paul fusese deja anunþat care e
adevãrata provenienþã a poeziilor. Replica lui este
ºi ea surprinzãtoare ( cel puþin în forul meu
interior ): „ Dacã mie nu mi se par valoroase am
tot dreptul sã le critic.” E adevãrat, multe spune
omul în situaþii limitã, dar chiar pânã aici sã se
ajungã? Sã recapitulãm ce face Paul: Vine la un
cenalcu de amatori, aude niºte poezii care i se par
proaste chiar ºi pentru nivelul ãla ºi când aflã cã
sunt ale unui autor premiat cu Nobel nu alege nici
una dintre variantele fireºti de a reacþiona: 1) sã
îºi punã la îndoialã aptitudinile de critic literar sau
2) sã punã la îndoialã spusele lui Bogdan. Spune
cã sãrmanul poet netalentat , dar premist de
Academia suedezã, scrie prost chiar ºi pentru
standardele unor studenþi politehniºti.
Eu cred cã totul e o cacialma. Risc ºi dau un
verdict. Bogdan e autorul poeziilor criticate de
Paul. Altfel nu ºtiu cum sã-mi explic încrâncenarea
din mail-ul în care a facut dezvãluirile. ( Intraþi pe
grupul revistei, pentru cã nici nu ºtiþi ce pierdeþi! )
Omul pãrea atât de supãrat pe Paul de parcã
acesta din urmã i-ar fi criticat propriile poeme. În
mesajul de pe grup Bogdan îl numeºte de mai
multe ori frustrat ºi la un moment dat dovedeºte
cã nu ºi-a pierdut umorul involuntar, declarând: „
Paul suferã de afecþiune.”
La finalul unei astfel de poveºti, nu pot decât
sã citez din Urmuz. „Morala: Pelicanul sau babiþa”
( parcã aºa era).

Articole publicate în LUNI: 12 / nr.1-5
de Paul Mihalache, paul_mihalache@yahoo.com

O eroare la puterea a doua
Fain articolul lui Dan. Chiar m-am
amuzat citindu-l, ºi asta nu datoritã unui
„umor involuntar” al autorului; atât doar cã
aceasta era/este în totalã necunoºtinþã de
cauzã. Nu îl antipatizez pe Bogdan, ci îi
consider încercãrile în versuri total nereuºite,
iar discuþia dintre mine ºi el a fost cu totul alta
faþã de ceea ce se înþelege din articolul lui
Dan. Cum au stat lucrurile: Într-o noapte, în
holul cãminului Kogãlniceanu, vorbeam cu
Bogdan despre literatura englezã, pe care el o
numea „nulã”, fãrã însã - am constatat în scurt
timp - sã fi citit mai mult de doi, trei autori.
Atunci i-am elogiat pe „marii poeþi
Hanciupingubambuloba ºi Iuesgussi din Insulele
Brontobambis”. Vãzând cã Bogdan este
familiarizat cu opera lor, i-am amintit despre
extraordinarele traduceri ale sonetelor lui
Skakespeare fãcute de clasicii ruºi, ºi, spre
surprinderea mea, nici acestea nu-i erau
strãine. La scurt timp dupã, a urmat cenaclul în
care i-am criticat poeziile iar el nu a raspuns
ºi articolul meu din numãrul 2 al revistei.
Câteva zile dupã, în cãmin, Bogdan mi-a spus
cã textele nu erau ale
lui, ci ale unui premiat
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cu Nobel (nu-mi aduc aminte sã fi pronunþat
numele Quasimodo) iar ceea ce a fãcut el a fost
doar pentru a ne testa simþul critic. Am evitat o
polemicã stupidã, invitându-l sã trimitã spre
publicare nu „poeme mai reuºite” cum scrie
Dan ci chiar unul dintre cele citite la cenaclu,
ceea ce, din motive necunoscute mie, nu a
fãcut. Mai mult, mi-a povestit cã un juriu
format din poeþi consacraþi (l-am reþinut doar
pe C. Tãnãsescu) „mi-au premiat acele texte,
aºa cã sã nu mai ziceþi voi cã-s proaste!”
Revin la articolul lui Dan, fragmentul
în care face referire la Vlahuþã, „România
pitoreascã” (pe care, în treacãt fie spus chiar
de el nu a citit-o). Dacã individul X e liderul
vreunui partid aflat la guvernare, decurge cu
necesitate cã trebuie sã-l considerãm
Politician? Da, apare Vlahuþã în istorii ale
literaturii române - Cãlinescu nu este singurul
care îl ironizeazã. Mi-ar fi necesare câteva
pagini doar pentru a înºira toate distincþiile ºi
doctoratele care i-au fost acordate lui
Ceauºescu. Evident, comparaþia nu este cea
mai oportunã, însã voi susþine oricând cã nu-mi
plac scriitori mult mai apreciaþi, cum ar fi
Rousseau, Hesse, ori al nostru Sadoveanu. Îmi

amintesc bine o discuþie cu Dan, în care afirma
cã „Rãzboiul sfârºitului lumii” putea fi scrisã în
mai puþine pagini. Ciudat: Vlahuþã nu poate fi
criticat, însã îi putem da sfaturi lui Llosa dupã
pãrerea amândurora unul dintre cei mai buni
scriitori (nu doar ai ultimului secol).
La fel de bizar, Dan a scris acest
articol, fãrã sã fi asistat la cenaclu, fãrã sã fi
fost de faþã schimbul de replici dintre mine ºi
Bogdan, bazându-se doar pe un mail trimis de
acesta, dar articolul o spun sincer mi s-a pãrut
savuros. În speranþa cã pentru numãrul
urmãtor al revistei va scrie un altul, îi ofer un
subiect de al cãrei veridicitate sunt sigur cã nu
se va îndoi:
Auricã X, student la Facultatea de
Filosofie, susþine cã e „Trimisul lui Dumnezeu
pe Pãmânt”. Colegul sãu, Gicuþã Y, îi rãspunde:
„Eºti pe dracu'! Dacã erai, nu ai fi picat
examenul la medievalã!”
Dane, cred cã ar fi cazul sã iei
mãsuri, ºi sã-l admonestezi serios pe Gicuþã
pentru alegerea unui rãspuns atât de
inoportun. Schimbul de replici dintre cei doi îþi
garantez cã l-am reprodus întocmai. Sunt sigur
cã aºa a fost! Mi-a povestit mie Auricã…
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Articole publicate în LUNI: 2 / nr.5

de Doina Proorocu
doina_proorocu@yahoo.com

Iar Intelectualul a spus: “Luaþi,
citiþi, aceasta este DILEMA mea!”
Motto: “Cel mai greu lucru pentru un român care ºtie sã
citeascã e sã nu scrie”(I.L. Caragiale)
Descriptio lemmatis
„Dilema Veche” este varianta “mai nouã” a revistei
“Dilema” 1 , fondatã în anul 1993 de Andrei Pleºu. Schimbarea
s-a produs începând cu luna decembrie 2003, când Fundaþia
Culturalã Românã s-a transformat în Institutul Cultural Român.
Invocând menþinerea independenþei politicii editoriale,
redacþia a pãrãsit ICR ºi a înfiinþat, în regim privat, revista
“Dilema Veche”. Structura revistei a rãmas neschimbatã: pe
lângã rubricile “de autor” în fiecare numãr este abordatã o
temã ( “Copilãria”, “Anii '30”, “Ce te face sã te simþi român”
etc.).
Existã deja un stil consacrat al acestei publicaþii
cultivat, plivit ºi sãpat de majoritatea colaboratorilor ºi
redactorilor. În cadrul redacþiei, acest stil apare în forma sa
cea mai elevatã în articolele domnului Pleºu2 - iar la polul opus,
în forma cea mai apropiatã de patetism în multe dintre
articolele domnului Cioroianu ºi domnului Turcescu (de neuitat
frumoasa surprizã din primãvarã a domnului Turcescu, care nea delectat cu remake-ul erotic “O fãclie de Paºti”)3 . Între
aceºti doi poli simþesc ºi vãd monstrous o mulþime de emuli
printre care aº remarca, pe lângã colaboratorii ºi cititorii
corespondaci ai ziarului pe doamna Iaromira Popovici ºi pe
doamna Alice Georgescu (care, din pãcate, nu mi-a trezit nici
mãcar o datã interesul pentru vreo piesã de teatru)
Datoritã structurii, “Dilema” se prezintã parþial ca
publicaþie “de autori”. Ceea ce nu este neapãrat un lucru rãu,
atâta timp cât aceºtia nu ne delecteazã permanent cu un
jurnal-foileton. Oricum, diferenþele calitative dintre articole
dau revistei în ansamblu aspectul de rollercoaster, care unora
le poate provoca stãri adverse. Existã, bineînþeles, “stâlpi” de
susþinere-Andrei Pleºu, Radu Cosaºu, Simona Sora, Cristian
Ghinea º.a. Unii dintre ei sunt uneori atât de surprinzãtori încât
echilibreazã pagini întregi de diletantism dilematic 4.
Domnul ºi cãþelul
Caracteristica cea mai agasantã a stilului dilematic
este exhibiþionismul patetic. Acesta are manifestãri insistente
ºi grave, care ne indicã destul de clar cã este un act conºtient.
(continuare în pagina ESEU / 8)

Ce înseamnã "unu"? Hmmm,... Iatã o întrebare filosoficã! Sau nu. Ce
atâta mare scofalã? "Unu" înseamnã "un lucru". ªi gata. Sigur? Pãi
dacã ar însemna "un lucru" ar trebui sã fie sinonim cu "lucru". Iar un
numãr este ºi el un lucru, doar cã e un obiect abstract. Aºa cã "unu"
ar trebui sã desemneze toate celelalte numere. Dar asta e absurd.
Sigur, dacã un lucru existã, este unu. Poate asta l-a facut pe Plotin
sã îl aºeze pe Unu deasupra Fiinþei. Ok, sã facem un pic abstracþie
de poziþia misionarului ºi sã ne gândim mai departe. E limpede cã
"unu" nu înseamnã "lucru". ªi Frege a observat asta, doar cã el s-a
exprimat mult mai stângaci. Cicã pentru matematicieni "unu" ar
însemna "ceea ce au în comun toate mulþimile de obiecte cu un
singur element". Dar dacã e vorba de un singur obiect, de ce sã-l vad
ca pe o mulþime? Eh? Ar mai putea sã însemne, zic ei, "primul
element dintr-un ºir". Dar de ce n-ar fi zero primul element dintr-un
ºir? (În paranteza fie spus, "zero" nu înseamnã "nimic". ªi tot în
parantezã, "unu" n-ar trebui sã fie sinonim nici cu "primul".) Dacã
vorbesc, în schimb, despre "unitate", nu mai vorbesc despre un
numãr. Nu vorbesc nici mãcar despre o cantitate indivizibilã. Metrul
este o unitate de mãsurã, dar o unitate care se divide. Dovada?
Când cumperi tequila la metru primeºti mai multe pahare. Offf, iar
m-am îndepãrtat de subiect. Gata, revin. Am vãzut cã n-are rost sã
vorbesc despre ce ºi-ar închipui cineva atunci când se gândeºte la
"nu". La fel e ºi acum, doar cã s-a mai adãugat un "u". (Tot Frege a
observat cã una e conceptul ºi alta reprezentarea.) În plus, "unu",
zic unii, n-are legãturã cu pronumele personal nehotãrât (De ce-i
spune "personal"? Ce, dacã spun "Una dintre pisici avea o ureche
albastrã pe burticã", vorbesc despre vreo persoanã?). Articolul
hotãrât, în schimb, zice Russell cã ar avea o legãturã cu conceptul
de identitate. Dar conceptul de identitate nu trebuie confundat cu
"unu", fiindcã una e ca un lucru sã fie identic cu el însuºi ºi alta e sã
fie unu. Identitatea e o relaþie. A fi unu pare sã fie o proprietate,
dar nu e limpede ce i se adaugã unui lucru dacã i se adaugã
proprietatea asta. "Unu" ar mai putea sã desemneze ºi cifra unu.
Dar cifra este altceva decât numãrul (tot Frege a observat asta).
Deci unu este un numãr? Sã zicem cã da. Ce lãmureºte asta? ªi doi ºi
trei sunt numere. Ce are unu în comun cu ele? Ce este numãrul? Ok,
poate cã "ce înseamnã «unu»" era totuºi o întrebare filosoficã.
Oricum, Frege era un tip inteligent. Pãcat cã scria în germanã.

Articole publicate în LUNI: 3 / nr.1-2,5

de Oana Matei

Despre iubire în
„Cãutarea timpului pierdut”
Dacã l-am suspecta pe Marcel Proust cã înmuiatul de prãjiturele
în ceai ºi apoi povestirea detaliilor acestei aventuri pe parcursul a zeci de
pagini reprezentau niºte activitãþi care îi consumau toatã energia ºi îi
umpleau tot timpul liber, ne-am înºela amarnic. La 13 ani, întrebat care
este ocupaþia lui preferatã, micul Marcel de atunci a spus cã lui, cel mai
mult ºi mai mult, îi place sã citeascã. ªi sã viseze. ªi sã scrie versuri. La 20
de ani, rãspunsul la aceeaºi întrebare a fost mai scurt, afirmând cã
îndeletnicirea lui favoritã este sã iubeascã. E drept, nu a precizat
obiectul sau obiectele iubirii sale. Dar putem sã îi acordãm prezumþia de
sinceritate ºi sã îl vedem întruchipând iubitorul de profesie. Sau pe cineva
pentru care amorul reprezintã un hobby foarte serios. Deci, dacã ar fi
cineva care sã ºtie cum aratã iubirea perfectã, Proust ar fi acela.
Cum aratã dragostea în „În cãutarea timpului pierdut”? Foarte
complicatã ºi în mod special masochistã. Într-un roman cu peste 3 300 de
pagini, nu existã personaje care sã fie fericite în iubire. ªi se poate chiar
stabili o lege a dragostei proustiene: într-un cuplu, cantitatea de
dragoste rãmâne constantã, dar distribuirea acestei iubiri între parteneri
oscileazã în permanenþã. Un prim exemplu: Odette ºi Swann (cei care nu
au citit romanul nu trebuie sã se impacienteze.
(continuare în pagina ESEU / 11)
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Iar Intelectualul a spus: “Luaþi, citiþi, aceasta este DILEMA mea!”
Dilematicii nu par însã a fi
deranjaþi de acest fenomen (cel puþin între
ei). Dimpotrivã, exhibiþionismul este deja
o marcã a revistei, ºi poate prilejui cel mult
o captatio benevolentiae. În articolul
Scotty 5 (“un teckel sârmos (încã junior)”),
domnul Teodor Baconsky mãrturiseºte:
“Originar din Portugalia (un sat pe lângã
Santarem 6), Scotty e un expert al fado-ului
visceral.. Într-o ordine la fel de suavã intrã
ºi activitatea oniricã, descãrcatã nu doar în
simularea reflexã a Marilor Activitãþi Diurne
(precum fuga-dupã minge), ci ºi prin ceea
ce aº numi starea de fibrilaþie semnatarã:
mã agit, deci exist (sic!). Dormind, Scotty
þine sã-ºi aducã aminte de el însuºi! Se
cuvine sã declar cã prezenþa lui în acest
articol nu divulgã aparenta mea lipsã de
subiecte majore - ºi nici vreun detestabil
exhibiþionism particular (subl. n.) - cât
nevoia de pretexte fabulistice” 7 .
Realismul. De la magic la tragic ºi retur
Exhibiþionismului i se adaugã o
trãsãturã mai puþin vizibilã ºi anume
“exorcizarea” prin contemplare. E vorba
despre acea autosuficienþã rezultatã prin
simpla descriere, nuanþare ºi înfãþiºare a
subiectului. E greu de delimitat acest cusur
care riscã mereu sã cadã sub incidenþa
proclamatului “spirit dilematic”. Îl vom
caracteriza pe scurt printr-un subiectivism
cu dezvoltãri grave spre autism ºi solipsism,
cultivat în dauna raþiunii (apãrãtoare de
demoni). Aceastã manierã rafinatã de
abordare a vieþii are o capacitate sporitã de
contaminare prin comoditatea ei (este mai
mult decât evident faptul cã cea mai
rãspânditã caracteristicã umanã nu este
frica, ci lenea8 ). Ne oprim aici în definirea
acestei caracteristici, pentru cã riscãm sã
intrãm în teme grele 9 ºi e totuºi abia Luni 10
ºi sesiune.
Citite în diagonalã, multe dintre
articolele revistei “Dilema” pot fi înlocuite
cu brio de urmãtoarele spicuiri: “Cu câteva
zile în urmã/bunul meu prieten/de la o
vreme”, “la o conferinþã/ în trenul
prãfuit/pe plajã, departe de
toate/acasã/la un curs/la un curs de-ale
mele/la Carrefour”, “amintirile/tema
inocenþei/tema copilãriei/ceva, o forþã
neºtiutã/oceanul, nici moartea, ci viaþa cu
toate compromisurile ºi blestemele”,
“noapte”, “hotel, micile pahare de plastic
de pe noptierã, mica periuþã de dinþi,
sãpunul, hârtia igienica… toate, of!de unicã
folosinþã!”, “sentimente de unicã
folosinþã”, “mã bag în pat/citesc/citesc din
nou pe/ascult cu aceeaºi emoþie ca prima
oarã/scriu”, “o insomnie/o amintire
bruscã/o stare de asediu/o revelaþie
orbitoare în întunecimea nopþii”,
“asudat/încordare/mai lucid ca oricând”,
“un impuls/o zvâcnire/încordare maximã”,
“sar din pat/aprind
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lumina.. ”, “e ora 2 noaptea/e ora douã”,
“deschid caietul/jurnalul”, “stiloul de la..
/creionul îmi pulseazã în mânã”, “mã uit o
vreme la foaia imaculatã/admir pentru o
vreme ce pare nesfârºitã pagina goalã”,
“ora douã ºi un minut. Sting lumina ºi mã
culc la loc”.
Le style c'est l'homme
Aduse în discuþie destul de rar,
problemele care ar trebui sã fie presante,
stringente pentru omul contemporan sunt
dizolvate într-o falsã interiorizare sau într-o
atitudine de zeflemea. Acest tip de
expediere se coaguleazã într-un stil de a
gândi care îl face pe cititor sã creadã cã e
pãrtaº la o problematizare gravã ºi chiar o
trãieºte. Mecanismul este corespondentul
elevat al celui prin care un telespectator de
telenovelã rezoneazã cu urmãtorul dialog:
Ea:”Cum pot crede în existenþa lui
Dumnezeu dacã nu îl vãd?” (Publicitate),
El:”Ai vãzut vreodatã aerul, sau curentul
electric?.. Vezi.. cu toate acestea eºti
foarte sigurã cã ele existã!”
Cititorul nu îºi mai asumã
tensiunea iar când o face i se oferã
paliative. Urmãrile sunt deosebit de grave ºi
general-sociale. Unele dintre ele sunt
vizibile chiar ºi din nucleul cercului
dilematic: “A fi "dilematic" a devenit o
banalitate, o stare de spirit naþionalã. (…)
Cei care se decid, astãzi, sã preia termenul
într-un titlu de gazetã nu mai sînt, ca acum
11 ani, un grup de excentrici, ci exponenþii
unei filosofii de massã, confirmaþi, în chip
fericit, de istorie. Vremea lor de-abia
începe. Vor ieºi, aºadar, din pionierat,
pentru a savura deliciile unanimitãþii...“ 11
Bineînþeles cã ar fi ridicol sã
recomandãm revistei o “responsabilizare”
sau o “coagulare” a articolelor. Toate
acestea ar ricoºa în atitudinea joco-serioasã
asumatã a “Dilemei”. Tot ceea ce se poate
face este încurajarea apariþiei unei
alternative - suficient de atractive ºi de
accesibile a spiritului dilematic. A unor idei
clare în locul unei retorici a ambiguitãþii, a
unei exprimãri despovãrate de patetisme ºi
literaturizãri trase de pãr, a unor scrieri
care sã te înveþe sã gândeºti ºi nu “un stil de
gândire” 12.
Într-un mediu cultural sãnãtos ºi în
forma în care se prezintã acum, revista
„Dilema” nu ar depãºi statutul de „revistã
culturalã de divertisment”. Datoritã
proeminenþei dobândite în spaþiul (îngust)
al publicaþiilor de culturã româneºti,
spiritul dilematic se împrãºtie fulgerãtor.
El nu fuge nici de usturoi nici de praz nici de
incantaþii nici de imprecaþii ci bântuie liber
ºi nestingherit din cauza ºi datoritã singurei
sale însuºiri: este numai formã.

publicaþie care corespundea naturii mele
entuziaste ºi ferme: “Dilema”. De la
fluturarea ei ostentativã pe holurile liceului
ºi pânã la conºtientizarea rolului ei
formator am facut într-o mare varietate de
încãlþãri câteva sute de drumuri înspre
chioºcul de ziare. Momentul în care am
realizat cã am ajuns sã încalþ ºi spiritul
dilematic - cã face parte mai ales din þinuta
de oraº ºi cã mã strânge pe ici pe colo în
punctele esenþiale - a fost începutul
sfârºitului… acestui articol.

Note:
1. În cele ce urmeazã ne vor referi la
ambele sub titulatura „Dilema”
2. “Nu-i aºa cã nu stãm nici bine, nici rãu,
nici aºa, nici altminteri?” (I.L. Caragiale)
3. Dilema Veche, Anul II, nr. 68, p. 19,
articolul Învierea (sic!); în varianta online la
http://www.algoritma.ro/dilema/fw.htm?
current=arhiva_dilema/search1.htm (vã
rog totuºi sã terminaþi de citit articolul).
4. “Încercãrile baritonal-atotºtiutoare de ai desluºi intenþiile complicate pleacã de la
premisa cã sigur are o strategie pe termen
lung, cã vrea sã îºi consolideze anumite
atribute de imagine, utilizînd un X factor
comunicaþional, bla-bla-bla. Nu e strategie,
e instinct 100%. Pare cã Traian Bãsescu se
plictiseºte pe bancheta din spate ºi citeºte
ziarele. Are reacþii imediate. Mãgarii de la
Petrom au scumpit iar benzina. Bãi, frate,
ãºtia trebuie controlaþi. Ia, uite ce scrie
aici! Sinistraþii tot nu au case. Bãi, ºi le-am
spus sã rezolve. Un guvern de pãmpãlãi!
Cicã Geoanã vrea Parlament unicameral.
Mã, sã ºtii cã nu e o idee rea, o fi el
prostãnac, dar a scos-o. Hai cã am ajuns, cu
cine ne vedem?” Cristian Ghinea, Cum
vorbeºte preºedintele, în Dilema Veche,
anul II, nr. 88, p. 4.
5. Dilema Veche, Anul II, nr. 90, p. 18.
6. Mãrturisesc cã este pentru prima oarã
când aud acest nume. Ce este acest
Santarem dacã Portugalia este un biet sat
pe lângã el?
7. Fabulã, fabulã..mã maestre,mã.. dar
unde baþi cu ea? A?
8. Informaþie sigurã: s-a dat ºi la televizor
(Waking Llife, 2001, regia Richard
Linklater)
9. Politically correctness, postmodernism,
tranziþie, relativism, comunicare, e etc.
10. Apropo de revista Luni este evident cã
ea nu suferã de acest cusur - din vreme ce
scriu ºi eu aici.
11.
A. Pleºu, Spiritul dilematic in
expansiune în Dilema Veche, anul I, nr 1
12. “Malentendu-ul constã în faptul cã
ceea ce noi propunem drept manevrã
intelectualã de conjuncturã, drept stil de
a gândi, e luat drept doctrinã.” A. Pleºu,
Omul fãrã dileme în Dilema, 1993.

PS Ca orice tânãr energic, hotãrât ºi sigur pe
el am devorat vreme îndelungatã singura

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
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ESEU / 9

Articole publicate în LUNI: 6 / nr.1-5

de lect.dr. Sebastian Grama

Un ciob din Delos
În douã duble numere ºi în
excepþionalele condiþii tipografice ale revistei
“Origini - Caiete Silvane” (3-4/2002 ºi 12/2003), din Zalãu, am publicat un lung eseu
intitulat Circumversiuni actualiste. Între
misticã ºi magia globalitãþii. Liviu Bordaº, aflat
pe atunci la conducerea publicaþiei din oraºul
pe care nu l-am vãzut niciodatã, a sprijinit în
ºedinþele colegiului redacþional apariþia
acestui text neobiºnuit de amplu pentru un
autor «de afarã» (adicã bucureºtean). ªi totuºi,
din motive obiective, o minusculã secþiune de
la final «a cãzut la montaj». N-am suspectat
nici un moment urme de cenzurã în gestul
respectiv, mai ales cã numeroase e-mail-uri ºi
una sau douã discuþii cu Liviu (abãtut în
Capitalã pe la Târgurile de carte) îmi
demonstraserã suficient cã nu era vorba despre
aºa ceva. De altfel, aici stãtea ºi aparentul
paradox al situaþiei: partea mai incisivã, mai
tehnicã (deci mai puþin «popularã») a scrierii
îºi primea locul în pagina tipãritã, pe când acel
fragment «calm» ºi cu efect retroactiv
oarecum eufemizant rãmânea inedit. Nu am
regretat decât pierderea a ceea ce gândisem ca
potrivitã «întregire» pentru Circumversiuni...
Pânã la ivirea unui prilej de a imprima
versiunea completã, am inclus «restul»
nepublicat într-un volum intitulat Delos, pe
care, momentan, nu am nici o intenþie de a-l
propune vreunei edituri. Co-textul iniþial miza
pe o lecturã în filigran a zonelor de
operativitate ale «schemei arhetipale»
circulare în istoria culturii europene, cãutând a
(re- ?) trasa câteva dintre liniile unei reþele ce
capteazã o anume «tradiþie». Apoi, «firul»
asuma o evoluþie bifurcatã, astfel încât Elogiul
Elenei, Cartea celor 24 de filosofi, Augustin,
Bonaventura, Pascal ºi Leibniz, Dante, Meister
Eckhart ºi enciclopedia hegelianã se regãseau
printre nodurile amintitei reþele, în
«multimediatã» complicitate cu diferite
«refrene» de actualitate, precum globalizarea,
democraþia º.a. Textul nu îºi afla vremea sã
aproximeze punctul de unde se producea
deplasarea (devierea, glisarea) dinspre mistic
ºi tehnic-filosofic înspre politic ºi social, dar
avansa numeroase exemple ale acestei
deplasãri. În ceea ce priveºte finalul, menirea
lui era de a oferi o perspectivã alternativã (un
raccourci anamorfotic) asupra chestiunilor aici
deja menþionate. Aºadar, iatã :
/Într-un Cuvânt
intermediar se preciza, printre altele, cã:/ (…
“Literaturitatea” falsului epilog reprezintã
restul inevitabil al unui susþinut exerciþiu ...). /
Urma un rând alb, dupã care * * *, încã un
rând alb, iar apoi, ca moto:/ “Scumpul meu
domn, eºti bun sã te îngrijeºti de actori? Ia
seama sã fie cinstiþi cum se cuvine; cãci ei sunt
rezumatul ºi cronica prescurtatã a
vremurilor...” (Hamlet, II). / Nou rând alb; ºi:/
O dublã exigenþã - paradoxalã marcheazã deja dintotdeauna zona în care ar fi
sã se desfãºoare sensul urmãtoarelor. O datã ar trebui sã nu se spunã nimic; sau “aproape”
nimic, presupunând cã “aproape” nu va fi
nicicând anulat prin transferul într-o mãsurã
exactã, indiferent cât de micã. Un singur gest
(eventual) abia schiþat ar epuiza, în infinit mai
puþin de o secundã, întregul. Pe de altã parte,
însã, totul ar trebui “exprimat”. Nici cea mai
ascunsã dintre infimele cute ale Universului sã
nu rãmânã nepronunþatã, nerânduitã în cuvânt
ºi neaºezatã printre cuvinte. Paradoxul - în
pofida a ceea ce poate sã parã la o privire

superficialã - n-ar consta în simetrica
nepotrivire a celor douã reclamate miºcãri, ci
tocmai în faptul cã, evident non-identice, ele
nici nu diferã. Nici nu sunt douã, dar nu sunt
una. O dublã exigenþã. Prin pliul acestei
dubluri are a se glisa irecuperabilul (“infinit
irecuperabil fãrã de rest”) sens al istoriei. Sã
dublãm : “infinit irecuperabil fãrã de rest” =
infinit (oricum, indiferent) recuperabil, astfel
încât, la fiece adaos, un sens rezidual este
expulzat în zona nesupusã, indiferentã dublurã
a domeniului trasat, conturat, fixat...
ªi “faptele”. (Puteau fi altele; sunt
acestea). Seara zilei de Sfântul Nicolae,
undeva în centrul Capitalei. În maºinã, la
semafor. Încã douã-trei minute pânã la
momentul convenit pentru întâlnirea cu una
dintre adevãratele actriþe ale scenei noastre.
Sunã telefonul : “- Unde eºti?”; îi spun locul:
este ca ºi alãturi, o clipã doar. “Clipa” dureazã
cât încã un semafor ºi o jumãtate de þigarã. În
faþa teatrului (spectacolul s-a terminat de un
sfert de orã), strada e pustie. Sun eu: “- Am
ajuns”; “- Cobor imediat”. ªi încã un minut ultimul înainte de oprirea poveºtii. Nu-i vorba
de “încheierea”, ci de oprirea poveºtii.
Persoana aºteptatã apare, sunt orele 21,56
(am verificat memoria telefonului: apelul a
fost fãcut la 21,55). Câþiva paºi de la uºã, prin
micul gang, apoi un pas pe caldarâm - ºi totul a
stat.
Ca pentru orice altceva (redevenim
“teoretici” - poate ºi pentru cã “teorie” ºi
“teatru” nu sunt complet strãine
etimologic...), avem la îndemânã literatura,
cu interminabila serie de citate pe care ni le
oferã. Comodã variantã. Ar fi simplu (dacã nu
cumva ºi necesar...) sã-l rãsfoim pe Borges (o
“nouã” emergenþã a indiferenþei: de parcã lam rãsfoi pe Borges însuºi...). Sã spunem cã
renunþãm la sublinieri (secþiunea No
Comment, urmare) :
“Ajung, aici, la inefabilul centru al
povestirii mele; de aici încolo începe
disperarea mea de scriitor. Orice limbaj este
un alfabet de simboluri a cãrui întrebuinþare
presupune un trecut pe care interlocutorii sã-l
cunoascã; dar cum sã transmiþi altora infinitul
(...) pe care înþelegerea mea (...) abia de-l
cuprinde ? Misticii, într-o transã
asemãnãtoare, vorbesc de simboluri : un
persan, pentru a vorbi de Dumnezeu, vorbeºte
de o pasãre care, într-un anume fel, reprezintã
toate pãsãrile; Alanus de Insulis, de o sferã al
cãrei centru se aflã pretutindeni, iar
circumferinþa în nici o parte (...). (Nu
amintesc în zadar aceste asemãnãri neînþelese
(...)). Poate cã zeii nu-mi vor refuza
descoperirea unei imagini echivalente, dar
aceste rânduri vor rãmâne contaminate de
literaturã ºi neadevãr. Cel puþin, problema
fundamentalã rãmâne insolubilã; enumerarea,
mãcar parþialã, a unei înlãnþuiri infinite. În
momentul acesta extraordinar am vãzut
milioane de lucruri plãcute sau îngrozitoare;
nimic nu m-a înfricoºat mai mult decât faptul
cã toate ocupau acelaºi punct, fãrã
suprapunere ºi fãrã transparenþã. Ceea ce au
vãzut ochii mei s-a petrecut simultan :
transcriu, însã succesiv, aºa cum îngãduie
limbajul. Ceva-ceva, totuºi, voi surprinde aºa
cum am vãzut” (El Aleph, trad. de Darie
Novãceanu, în Moartea ºi Busola, Editura
Univers, Bucureºti, 1972, pp. 335-336).
Era o searã cu vreme urâtã, rece, cu
o ploaie mãruntã gata sã devinã ninsoare.
Vântul mãtura vidul strãzii. Lumina de pe

afiºele din faþa teatrului, tocmai pentru cã era
veselã ºi contrasta cu dezolarea
înconjurãtoare, avea ceva sinistru: ca un
zâmbet pe chipul unui mort. În clipa în care
totul stãtuse, picãturile îngheþate s-au blocat
în aer, o pungã de plastic ºi-a-ncremenit zborul
peste o rigolã, fumul þigãrii a devenit o dârã
scorþoasã de alb.
Nici o metaforã: doar încercarea de a
reda cât mai exact o stare (în sensul “aproape” indiscutabil propriu al cuvântului: o
“stare”. De la “a sta”). Istoria ºi spaþiul se
adunã într-un punct. Acest punct - stabilitate
absolutã a centrului Universului (sau/ºi al
societãþii) era - ºi “nu amintesc în zadar aceste
asemãnãri neînþelese” - era chipul unei actriþe.
Putea fi oriunde, de fapt era oriunde. Fiindcã
era - deja prin vocaþia artei asumate - orice.
Sau (adicã) nimic. Pretutindeni (precum
centrul) ºi nicãieri (precum circumferinþa):
simultan. (“Cãci arta sa constã tocmai (...) în a
se preface în chip absolut (...). La capãtul
acestei strãdanii apare limpede care-i este
vocaþia : (...) sã fie nimeni sau sã fie mai mulþi”
- Albert Camus, Mitul lui Sisif, trad. de Irina
Mavrodin, E.L.U., Bucureºti, 1969, pp. 83-84.
Mai mulþi ?... Toþi ?... Cui i se opune “nimeni”
?... “Unde” “funcþioneazã” indiferenþa
ideologicã ?...). Rãmâne sã imaginãm, plus ou
moins la întâmplare, uriaºa curgere a uriaºului
fluviu care s-a adunat în acest vârf de ac înfipt
în pupila timpului. Însã cum s-ar lãsa depãºitã
fie ºi doar precedenta orã ?... Sau - depãºit precedentul sfert de orã ?... Cei câþiva paºi ai
aceleiaºi actriþe pe scenã, reluându-ºi numele
o datã cu aprinderea luminilor ºi zâmbind
publicului ?... Unui spectator - sau altuia contaminându-l cu absenþa con-sistenþei
“proprii” - fãrã ca “victima” sã afle (ºi, poate,
fãrã sã aibã nevoie sã afle) cã se întâlneºte cu
paradoxalul “sine” al unei zone ca infinitã
traducere... În ce mãsurã va fi având “loc”, în
exact acest “punct” fãrã identitate ºi fãrã
diferenþã, un transfer care-ºi refuzã numele
spre a-ºi deplia nelimitat efectele nici mãcar
contrariante ?... “Fãrã suprapunere ºi fãrã
transparenþã”... Aceastã “imagine” sustrasã
logicii oricãrei reprezentãri este, acum, aici
!...
(Fragment al unei ciorne pierdute:
“Acel trup mic, aproape invizibil ºi capabil de o
lucrare cu totul divinã - ºi - plusând, cu un
anume ecart de la condiþiile climaterice ale
strãvechiului Elogiu... - în mijlocul acelei
cãderi blocate - nici ploaie, nici ninsoare... - ºi
fãrã (...)” (o dublã repetiþie amânând infinit
premiera...).
(Fragment al unei alte ciorne
pierdute : “...istoria - cu toate uniunile,
comuniunile, complicitãþile, confederaþiile,
conflagraþiile (...) - abreviate în disponibila ºi
expozabila imobilitate a (...) - cf. Jacques
Derrida, Cartouches (scriere în jurul expoziþiei
The Pocket Size Tlingit Coffin), în La Vérité en
peinture, Champs-Flammarion, Paris, 1978).
Din aceastã zonã a prezentuluidiscurs ar putea sã lipseascã o relaþie.
(...)
adaos inutil. Eventual - totuºi - a
evita un plagiat, spunând cã sugestia este iarãºi - borgesianã (cf.
Miracolul Secret (în
op. cit.) - la final): ea
a urcat în maºinã la
orele 21,57.
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Articole publicate în LUNI: 1 / nr. 4-5

de drd. Teodor Gugiu
(continuarea articolului din numãrul 4)

Sfaturi pentru studenþii la filosofie-2
- nu vã temeþi atât de snobism, cât de
pseudovalori; este preferabil sã fii devotat,
atunci când eºti tânãr, unor valori autentice,
dacã doreºti în mod sincer sã le înþelegi mai
bine, decât sã aderi la valorile unei gãºti sau ale
unei comunitãþi restrânse, dar “chic”; în mãsura
în care înþelegerea este întotdeauna
incompletã, existã doar grade de snobism ºi nu
snobi ºi non-snobi; aºa cã nu îi luaþi în serios pe
cei care vã reproºeazã cã citiþi doar ceea ce a
fost deja confirmat de o tradiþie; gustul se
formeazã în timp; doriþi-vã sã citiþi în primul
rând cãrþile care au influenþat fundamental
filosofia;
- când vã ocupaþi de un autor, încercaþi sã vã
apropiaþi de el ºi din perspectiva vieþii lui; chiar
ºi cãrþile de filosofie sunt scrise de oameni;
- în filosofie poþi sã înveþi ceva de la absolut
oricine; mai ales de la cei care te contrazic;
- insistaþi ca la începutul fiecãrui semestru toate
cursurile care se propun sã fie aprobate doar
dupã o discuþie serioasã în catedrã asupra
structurii detaliate a cursului respectiv. Dacã
nimeni altcineva nu se pricepe la acea temã, iar
cel care propune cursul nu îl “poate” explica în
câteva ore de discuþii unui alt cadru didactic,
cursul ar trebui sã fie retras;
- insistaþi ca la orice curs ºi seminar sã puteþi
întrerupe oricând pe oricine vorbeºte pentru a
pune o întrebare de clarificare;
- nu ezitaþi sã îi spuneþi profesorului atunci când
nu aþi înþeles ceva la un curs. Nu vã faceþi cã
înþelegeþi. Nu e nici o ruºine sã nu înþelegi
filosofia. Existã profesori bãtrâni de filosofie
care nu înþeleg unele texte de filosofie. De multe
ori dificultatea este aparentã: pur ºi simplu nu
vã vine sã credeþi cã cineva ºi-a pus o asemenea
întrebare;
- un curs sau un seminar vã este util nu neapãrat
atunci când acolo se pomenesc multe nume de
filosofi sau de oameni de ºtiinþã, ci atunci când
vã dã mult de gândit; de aceea nu trebuie sã
rataþi nici un curs al prof. Solcan, de pildã;
- insistaþi ca la seminariile pentru studenþi
avansaþi (anii III-IV, master, doctorat) sã se
studieze textele de bazã ale logicii (Frege,
Russell, Tractatus, Tarski, Goedel, Gentzen...).
Nu oricine trebuie sã ºtie sã rezolve exerciþii de
logicã, dar oricine trebuie sã aibã acces la
problemele ºi miºcãrile de gândire ale
logicienilor. La acestea nu aveþi acces prin
manualele de logicã, ci prin textele de bazã;
(Frege, de pildã, scrie mult mai clar ºi mai
profund decât majoritatea textelor care s-au
scris despre el sau despre logica inventatã de el);
- logica se învaþã ca orice nouã limbã, prin
exerciþiu; (Barwise & Etchmendy)
- insistaþi sã existe în facultate mãcar un cadru
didactic care sã poatã preda fizicã ºi matematicã
pentru filosofi (care sã înþeleagã bine aceste
discipline ºi sã poatã explica noþiunile lor
fundamentale). Nu uitaþi cã facultãþile au acum
o oarecare autonomie, deci cã reprezentanþii
voºtrii au ºi ei ceva de spus cu privire la modul
cum se cheltuiesc acei bani;
- insistaþi ca profesorii sã þinã cursuri despre
textele mari ale filosofiei ºi nu despre pãrerile
lor despre filosofie sau despre istoria filosofiei;
pãrerile lor trebuie sã ºi le expunã în cãrþile lor;
performanþa unui profesor de filosofie se
mãsoarã în cât de mult poate explica din ce a
citit cât mai multor oameni, cât mai diferiþi; în
filosofie, rolul profesorului este sã te ajute sã
înþelegi singur textele
originale; în filosofie nu
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existã nici o scurtãturã cãtre înþelegerea unui
autor, care sã evite lectura textelor lui, dar
existã scurtãturi mai abrupte ºi scurtãturi mai
line; asta este valabil ºi despre logicã, în mãsura
în care logica este utilã filosofiei;
- dacã sunteþi stundenþi începãtori (anii I-II) nu
scrieþi niciodatã un eseu despre o problemã
asupra cãreia aveþi deja o opinie, ci încercaþi sã
vã formaþi o nouã opinie scriind; (un filosof
trebuie sã fie detaºat, sã nu aibe parti-pris-uri);
- încercaþi sã scrieþi cât mai mult; recitiþi ce aþi
scris dupã intervale mari de timp ºi pãstraþi doar
exprimãrile clare; restul nu vã va mai folosi la
nimic;
- insistaþi ca la sesiunile de conferinþe sã se
acorde dupã fiecare comunicare cel puþin tot
atât de mult timp pentru discutarea ei, cât a
durat comunicarea ºi nu acceptaþi ca timpul
destinat discuþiilor sã fie folosit în alte scopuri,
chiar dacã “se tace”; tãcerea în filosofie
exprimã doar lipsa de înþelegere, iar tãcerea
absolutã care, în plus, se ºi prelungeºte, poate
da de gândit celui care a susþinut conferinþa; cui
nu are timp sau disponibilitate sã rãspundã la
întrebãri nu trebuie sã i se dea voie sã susþinã
comunicãri în filosofie;
- nu vã grãbiþi sã plecaþi în strãinãtate; aveþi o
datorie faþã de comunitatea care v-a susþinut
(doar) sã citiþi ºi sã gândiþi; în pofida a ceea ce se
spune din ce în ce mai des, nici un individualist
nu ar putea trece vreodatã mãcar strada, dacã
strada nu ar fi fost construitã de alþii înaintea
lui; în filosofie, ca ºi în viaþã, nu existã
autodidacþi; în plus, confortul ºi tehnologia nu
au neapãrat ceva în comun cu filosofia; filosofia
nu este nici o ocupaþie (ca politica), nici o
meserie (ca tâmplãria), ci un mod de viaþã;
- încercaþi sã renunþaþi la prejudecata cã
filosofii sunt mai inteligenþi decât alþi oameni
de asemenea, la aceea cã filosofii trebuie sã fie
mai cultivaþi decât alþi oameni; filosofia este un
mod de viaþã printre multe altele; s-ar putea
spune: filosofia este modul de viaþã reflexiv;
(gândiþi-vã la ce implicã asta); de aceea ºi sunt
filosofii persoane marginale: ei nu fac decât sã
trãiascã într-un anumit fel;
- nu ezitaþi sã vã exersaþi gândirea reflectând
asupra propriilor voastre probleme; multe
dintre ele pot fi rezolvate urmând metode binecunoscute în filosofie;
- expresii ale compentenþei în filosofie sunt nu
numai textele filosofice sau afirmaþiile pe teme
filosofice pe care le produceþi, ci ºi modul în
care trãiþi, gândiþi ºi vã comportaþi în mod
obiºnuit; (jurnalul unui mare filosof nu are voie
sã producã surprize majore cuiva care îi înþelege
bine opera);
- dacã nu vã puteþi devota (dedica în mod
dezinteresat ºi cu entuziasm) studiului unei
singure cãrþi mult timp (de pildã, dacã vã
plictiseºte, dacã vi se pare cã înþelegerea ei nu
progreseazã deloc, dacã nu puteþi adopta nici un
nou punct de vedere, mãcar ipotetic, dacã vreþi
sã obþineþi cât mai repede “rezultate
palpabile”, etc.) renunþaþi la filosofie ºi, dacã
aveaþi talent pentru controverse sau polemici,
dedicaþi-vã politicii sau gazetãriei din câte îmi
dau seama, astea sunt singurele ocupaþii în care
performanþa nu presupune sã înþelegi absolut
nimic în profunzime;
- face parte din performanþa unui sistem de
instrucþie sã îi facã pe studenþi nu numai sã
dobândeascã niºte cunoºtinþe sau niºte abilitãþi,
ci ºi sã îi deprindã cu un anumit mod de viaþã
mai onest, mai autentic;

- nu faceþi negoþ cu ideile, mai ales cu ideile
altora; internetul existã; încercaþi sã vã
obiºnuiþi sã citiþi textele în format electronic
pentru cã este mai ieftin ºi pentru cã, dacã
cineva îºi distribuie, în filosofie, munca gratis
sunt mai multe ºanse ca el sã fie convins cã are
ceva important sã vã spunã; “negoþ cu ideile
altora” înseamnã ºi sã primeºti recompense care
nu þi se cuvin (de pildã, sã copiezi sau sã nu te
strãduieºti sã trasezi sursa ideilor “tale”); ai o
datorie atât faþã de oamenii pe care îi citeºti,
cât ºi faþã de cei cu care discuþi;
- cea mai plãcutã experienþã filosoficã este
atunci când un text scris de altcineva îþi verificã
înþelegerea anterioarã a acelui autor ("ºtiam cã
va spune asta");
- cea mai neplacutã experienþã filosoficã este sã
te cerþi cu cineva pentru cã nu sunteþi de acord
în filosofie;
- o carte importantã de filosofie se poate
înþelege în luni de zile de studiu ºi interacþiuni
cu oameni care au mai citit-o, iar cele mai
dificile, în ani;
- cea mai mare dificultate în filosofie constã în a
înþelege de ce un filosof îºi pãstreazã punctul de
vedere în pofida tuturor criticilor care þie þi se
par convingãtoare; dacã acel filosof are ºi
discipoli, trebuie sa iþi spui intotdeauna cã e
vina ta; (“nu l-am înþeles” sau “nu am ajuns la
fondul problemelor lui”);
- când discutaþi cu cineva care nu este antrenat
în filosofie nu încercaþi sã îi transmiteþi opinii,
indeed, abþineþi-vã sã îi spuneþi opinia voastrã ºi
discutaþi cu el doar ipotetic; asta înseamnã:
încercaþi sã îi transmiteþi ceea ce ºtiþi voi cel
mai bine sã faceþi; pentru un filosof, toate
opiniile trebuie sã stea pe acelaºi plan;
- nu am vãzut niciodatã un filosof care sã fi fost
invitat la o emisiune TV ca filosof. (Ba da,
Johnny Rãducanu la Eugenia Vodã).
Astea sunt, evident, lucruri pe care le
pot spune eu, adicã un simplu doctorand în
filosofie, fãrã nici o publicaþie ºi fãrã nimic
publicabil în cap sau în sertar. Unele pot fi
exagerate, de dragul exprimãrii cât mai clare.
Acest text a fost postat iniþial, într-o formã
o a r e c u m
d i f e r i t ã
p e
http://groups.yahoo.com/group/fil_unibuc/ .
Discutând cu oameni mai instruiþi
decât mine puteþi afla lucruri mult mai utile.
Intenþia mea a fost iniþial doar sã ajut
studenþii sã scape de tracul ºi de complexele de
la seminarii, dar, pe masurã ce scriam, am
observat cã lucrurile se leagã, aºa cã... a ieºit
ceva destul de lung. Cred, de asemenea, cã nu
mulþi ar fi de acord cu toate sfaturile exprimate
în acest text. Sper sã vã foloseascã însã cât de
cât. Ideea esenþialã este cã eu am invãþat cel
mai mult din seminarii ºi discuþii cu oameni mai
invãþaþi decât mine. Filosoful pe care cred cã îl
înþeleg cel mai bine este L. Wittgenstein.
Oamenii care au influenþat în mod substanþial
apariþia punctului de vedere exprimat aici sunt:
prof. Flonta, prof. Vieru, prof. Solcan, G.
ªtefanov ºi foºti colegi cu care am discutat
foarte mult: Liviu Stochiþã, Laurian Kertesz,
Irina Tofan, A. Buleandra, ªt. Iancu, Robert
Popescu, A. Trandafira, M. Toboºaru, A. Eºanu.
Desigur, ei nu au însã nici o vinã pentru
ce am scris eu aici.
Teodor Gugiu, doctorand în anul IV sub
îndrumarea prof. Flonta.
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Despre iubire în
„Cãutarea timpului
pierdut”
Exemplul este la fel de uºor de înþeles ºi dacã
se înlocuiesc numele personajelor susmenþionate cu A ºi B sau cu EL ºi EA). Când
Odette suspinã dupã Swann, el o gãseºte
banalã, destul de urâþicã ºi cam pisãloagã. E
suficient un mic declic ºi rolurile se schimbã.
Swann este îndrãgostit nebuneºte, gelos
furibund. Odette nu. Legea dragostei
proustiene poate sã fie dezvoltatã, pentru cã,
este adevãrat, cantitatea de iubire rãmâne
neschimbatã, dar numãrul persoanelor care
sunt implicate în relaþie poate varia: dupã
Odisee, fidelitatea conjugalã nu a mai suscitat
atât de mare interes scriitorilor.
Povestea dintre Albertine ºi Marcel
pluteºte într-un amestec la fel de savuros de
sadism ºi masochism. Îndrãgostit de tânãrã din
motive obscure (dar putem sã cãdem de acord
cu Proust cã iubirea nu are nevoie de raþiuni
bine întemeiate), Marcel încearcã sã o seducã
spunându-i cã de fapt el este îndrãgostit de o
prietenã de-a ei sau cã ar trebui sã se însoare
cu alta (alta ºi decât acea prietenã). Mai mult,
tânãrul este convins cã tehnica imbatabilã a
strângerii legãturii între ei doi constã în
alternarea momentelor de tandreþe cu mici
scandaluri. Hotãrârea de a se logodi cu
Albertine o ia atunci când crede pentru prima
datã cu adevãrat cã ea ar fi lesbianã. ªi de când
încep sã locuiascã împreunã, povestea lor de
dragoste începe sã stea sub semnul a „în clipa
în care”. În clipa în care gelozia lui Marcel este
satisfãcutã de prizonieratul Albertinei, el îºi dã
seama cã s-a cam plictisit ºi cã nu îºi doreºte
atât de mult sã se mai cãsãtoreascã cu ea. În
clipa în care se decide sã îi spunã sã plece din
casa lui, aflã cã Albertine fusese mai eficientã
ºi îl ºi pãrãsise. În clipa în care, dupã
frãmântãri ºi analize îndelungate (iar la Proust,
expresia de „analizã îndelungatã” trebuie
luatã în sensul ei cel mai serios), Marcel îºi
doreºte ca Albertine sã moarã, pentru a nu fi
obligat sã o ºtie cu alþii, primeºte o telegramã
în care i se spune cã, surprizã, fosta lui
logodnicã a murit într-un accident de
echitaþie. E drept, Proust este un scriitor atât
de bun, povesteºte lucrurile atât de frumos,
încât nimeni nu poate sã exclame „Hm.Ce
chestie! Câte coincidenþe!”.
Secretul iubirii constã pentru Proust
în chinuire ºi auto-chinuire. Dar totul fãcut cu
eleganþã! Personajele lui se tortureazã cu
mãnuºi, se analizeazã ºi se auto-analizeazã în
procesul de suferinþã ºi dau impresia cã ar fi
cumplit de plictisitoare dacã nu ar fi în
permanenþã rãvãºite de amor. ªi cum nu e om
care sã nu fi susurat mãcar o singurã datã „Ah,
ce romantic!” sau care sã nu îºi fi dorit ca din
când în când sã aibã o dupã-amiazã de iubire
tragicã, zguduitoare ºi sfâºietoare, reþetele de
dragoste perfect nefericitã se gãsesc în
romanele proustiene, iar „În cãutarea timpului
pierdut” poate sã fie citit ºi ca un ghid despre
cum putem sã fim nefericiþi în iubire în câþiva
paºi simpli.
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Ceilalþi Ulise
Sub acest nume, devenit
sinonim cu pribegia, tradiþia îl
consemneazã doar pe cel al lui Homer.
Ciudat e însã nu cã poetul grec nu
menþioneazã nimic despre sfârºitul lui
Odiseu, ci cã altcineva o face în locul
sãu, ºi asta abia dupã vreo douã mii
cinci sute de ani. În cântul al-XXVI-lea
al „Infernului”, Dante îl va pune pe
Ulise însuºi sã povesteascã felul în care
a m u r i t . Pr i b e a g , a p a t r i d ,
dezrãdãcinat, el n-a mai putut fi þinut
acasã nici de dragostea pentru patrie
(dupã douãzeci de ani de luptã ºi
hoinãrealã nici nu cred cã mai avea
vreuna), nici de cea pentru Penelopa
sau Telemac care îi deveniserã ºi ei
strãini, sau în orice caz mai strãini
decât cei alãturi de care luptase zece
ani la Troia, apoi încã zece ani pe mare.
Aºa cã îºi alege câþiva tovarãºi
credincioºi („un pumn de soþi ce
nicicând nu m-au trãdat”) ºi pleacã sã
c u t r e i e r e m a r e a . Tr e c u þ i d e
strâmtoarea Gibraltar, navigând spre
emisfera australã, zãresc o porþiune de
uscat. Bucuria se transformã repede în
jale, cãci o furtunã le scufundã corabia
ºi îi omoarã pe toþi („ºi marea se-ntinse
peste noi”).
Primul, în ordine cronologicã
e Ghilgameº, legendarul rege al
Urukului, care, de-a lungul epopeii ce-i
poartã numele, devine devine practic
una ºi aceeaºi persoanã cu Enkidu
(„prietenul meu, care ucise cu mine
lei”). Împreunã sãvârºesc cele mai
grozave acte de vitejie din câte se
pomeniserã vreodatã. Lanþul acesta de
fapte eroice, care pãrea nesfârºit, e
rupt de un eveniment simplu ºi cât se
poate de firesc: Enkidu moare.
Ghilgameº suferã de douã ori: mai întâi
abia acum realizeazã cã nu e nemuritor,
apoi înþelege cã fãrã Enkidu (cãruia,
într-un moment de ºovãialã îi spusese:
”nu te teme: fii tu braþul meu”) nu va
mai fi decât jumãtate din cel care
fusese. Dupã ce pierde ºi mult râvnita
plantã dãtãtoare de nemurire, rãmâne
sã pribegeascã uimit ºi sfâºiat,
descoperind cã existã ceva împotriva
cãruia, indiferent de cât de puternic ar
fi, nu poate lupta: moartea.
Mitologia iudaicã îl are pe
Cain, fiul lui Adam ºi al Evei, fratele lui
Abel. Cain era pãstor. Abel agricultor.
Observând cã Dumnezeu se bucurã mai
mult la jertfele fratelui, Cain începe
prin a-l invidia, pentru ca în cele din
urmã
inevitabilul fratricid sã se
petreacã. („Atunci Cain îl ucise pe
Abel”); prilej pentru Iahve sã arunce
anatema. („Pribeag ºi fugar sã fii pe
pãmânt”)

Din perioada Renaºterii îl
avem pe Don Quijote, cea mai celebrã
ºi tristã figurã din tagma cavalerilor
r ã t ã c i t o r i . To t u º i , î n a c e a s t ã
enumerare, el este excepþia, cãci are
ceea ce le lipseºte celorlalþi: nebunia
(care se traduce prin credinþã); de
aceea este singurul pribeag senin. De
menþionat cã Penelopa sa, Dulcineea
del Toboso nu-l cunoaºte ºi nici nu se
ºtie înnobilatã de prilejul acestei iubiri
ciudate.
Ultimii doi aparþin veacului
trecut. Mai întâi Leopold Bloom, din
arhicelebrul roman al lui Joyce.
Periplul sãu prin Dublin, de-a lungul
unei zile obiºnuite (14 iulie 1907, cred)
constituie o veritabilã Odisee.
Penelopa sa, Molly Bloom penduleazã
între aºteptarea ºi acceptarea soþului ºi
comiterea incestului.
Al doilea, mult mai puþin
cunoscut eclipsat de primul e V. K.
Ratliff din saga faulkerianã a
comitatului Iakuapataupka. Destinul
sãu e ciudat ºi uimitor: se plimbã de-a
lungul ºi de-a latul comitatului
(„marea” sa) într-o cãruþã plinã cu
maºini de cusut (mai apoi radiouri ºi
chiar televizoare) pe care încearcã sã
le vândã. Cã ar fi putut sã-ºi câºtige ºi
altfel existenþa, e cât se poate de clar:
rãmâne doar hoinãreala de dragul
hoinãrelii. Încã un lucru în comun cu
Ulise: incredibila inteligenþã („un pic
prea al dracului de inteligent”, va
spune Gavin Stevens). Nu are o
Penelopã.
Mulþi alþii au rãmas nenumiþi,
dar la o trecere în revistã rapidã, ºi cât
se poate de subiectivã aceºtia sunt cei
mai importanþi.
NOTÃ: Nu voiam decât sã-i enumãr pe
cei care m-au fascinat cel mai mult dea lungul timpului, prin intermediul
cãrþilor, ferindu-mã sã trag vreo
concluzie. Pe mãsurã ce scriam însã,
una a devenit evidentã. În toate
povestirile înºirate mai sus, dragostea
eºueazã sau-în cazul Ratliff, nici mãcar
nu existã. Ulise îi pãrãseºte pe
Penelopa ºi Telemac, Enkidu moare,
Cain îl ucide pe Abel, Molly comite
incestul. Don Quijote am spus-o este
excepþia. Se poate spune deci, cã lipsiþi
de statornicia iubirii, toþi aceºti eroi
devin ca într-o frumoasã comparaþie
din „Iliada”
asemeni frunzelor
desprinse de
ramuri ºi purtate
aiurea de vânt.
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poezii de Camil Cardas

Îþi spun pe numele mic
E un soi de apropiere între noi
de când te-ai coborât de pe creanga de aur
e o nãlucã verde care se plimbã printre încheieturile noastre
te pipãie cu picioruºele, pe mine cu mânuþa de iarbã
e acolo la colþ de pat o umbrã stafiditã care þi-a luat
pentru o secundã locul
eu nu pot sã respir, cred cã sunt un amfibian
e o piatrã (vezi, vezi cã þi-a picat de la inimã)
nu te mai jena, varsã totul pe tavã
ºtiu cã nu poate fi decât un miraj capturat de întuneric
chipul tãu metalic
ºi la urmã sã laºi seminþele sau cojile de seminþe
sã pluteascã deasupra tãvii
pentru cã aburul privirii mele
e ca un duh peste tavã; nu merit decât coji.

Mã mai cunoºti?
Sunt acelaºi extraterestru, extratartru
carie submarinã
am venit sã-þi prezint moda, poate reuºeºti sã te prinzi
cã eºti neofob
printre carele de gheaþã suna o roatã
cling-cling,
credeam cã mã voi dezumfla
dar de unde...am rãmas din nou inert,
nu simþeam decât cum mã gâdila o buclã umedã
pe spatele amorþit..probabil am înþeles ce urmeazã
ºi mai ales cum urmeazã
ghici ce..a urmat o urmã de semafor
s-a aplecat peste mine
m-a umplut de salivã verde sau roºie (nu mai þin minte )
nu mai puteam sã traversez,
am amuþit..
pãmântenii sunt niºte neofobi. punct

Luni
Nr. 5

Am ales patru albume pe care le veþi asculta
cu toþii pentru cã sunt pentru toate gusturile iar voi,
sunt convins cã le aveþi pe toate. Fincã am ales (sã am)
o temã, aceasta este înstrãinarea. De unde vine ºi
încotro se îndreaptã aceasta? Aceasta este întrebarea!
ªi nu numai...
Observaþie: 90% din muzica pe care o ascult
este plasabilã într-o formã de alienare. Sã audiem patru
forme ºi sã ne bucurãm. Sã vãd dacã vã daþi seama ce
atitudine am eu, din cele patru! Autobiografia prezentã
este valabilã doar pe rând ºi este pur sentimentalã.
RED (King Crimson,
1974)
Acest album nu
merge, pur ºi simplu,
la o nuntã sau
petrecere cu
buricealã. Alienarea
d e
n a t u r ã
intelectualã duce la
acumulãri maladive
descãrcate obsesiv
de ghitara de
matematician nebun
a lui Robert Fripp.
Cicã începutul progului. Eu nu sunt de acord. Tristeþea vine congenital.
John Wetton bas ºi voce. Peisaj marin apocaliptic cu
pescãruºi, apã ºi cer negru. Sau: oraº cu umezealã,
puþini oameni, blocuri galbene. E.A. Poe britanic sã
zicem. Crizã de muzicã contemporanã: prima piesã,
faþa a doua, Providence. Când eram mic era sã mã batã
un unchi (prin alianþã) atunci când l-am rugat extaziat sã
o asculte. Bill Bruford (ascultaþi toba). Chemaþi o gagicã
pe la voi, puneþi albumul ºi uitaþi-vã la pereþi. Va întreba
ce s-a-ntâmplat, va începe sã dea sfaturi, va înlãtura
obiectele periculoase. Vom râde de ea.
Combat Rock (The
Clash, 1982)
Trupa asta a facut
posibil sã ascultaþi
m u z i c ã
electronicã, dub, ºi
mai ºtiu eu ce mai
a s c u l t a þ i …
Madonna sau brit
pop. Dacã vreþi cel
mai bun punk
alegerea este
simplã. Fler
i m b a t a b i l ,
eleganþã ºi
versatilitate, aºa îþi
dau cu chitara în cap când fac pace! Apoi scot mitraliera
ºi trag în pompa de petrol, îl pãlmuiesc pe primul
ministru. Da, fincã atunci când eram mic eram sensibil,
ºi tata era la fel, dar trebuia sã se ducã la fabricã, ºi ne
trezeam la ora cinci dimineaþa toata familia, mirosind
after-shave-ul lui tata, ascultand ºtirile la radio ºi
privind sandwich-urile de pe masa din bucãtãrie. Mama
îi spunea cã n-are bani de chirie. Odatã l-au bãtut niºte
poliþisti. Muzicienii ãºtia au evitat casa de corecþie ºi au
fãcut cea mai britanicã muzicã. Combat Rock. Londra nu
mai arde. Am trecut de excesele tinereþii ºi suntem
resemnaþi. Totul este îngrozitor, hai sã încercãm sã ne
gândim la asta dar ºi sã facem ºi ceva frumos (Rock The
Casbah ºi Should I Stay Or Should I Go, fãrã de care n-aþi
fi auzit de ei). Vine ºi Alan Ginsberg, spune o poezie.

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro

ART / 13
Marian Cãlborean

de alienare
In The Jungle
Groove (James
Brown, 1986)
De când eram mic
îmi plãceau
femeile, ºi fãceam
aºa cum fac cãþeii
în cãlduri, când
veneau unele în
vizitã pe la noi.
Multã vreme J.B. a fost tata' lor la soul. Acest
album este de fapt o colecþie de piese mai vechi
ale lui J.B. ºi se regãsesc în el rãdãcinile funkului. ªi, se pare, acest fruct este cel mai bun la
rãdãcini. Cu Bootsy Collins (ochelari cu steluþe)
la bas ºi nu numai, ºi… THE FUNKY DRUMMER.
Când ascult, uit de mine, ºi, noroc cã am
miºcãri pline de sex appeal, fincã altfel aº fi
chiar caraghios. Acest album este despre sex.
Nu încerca sã dansezi pe el dacã n-ai hormonu'n
tine, baiete! Nu încerca sã-l asculþi! Nu e
pentru tine! Te faci de râs, sã mor io', te lasã
femeia ºi vine la mine, iar io' nu vreau toate
strâmbele, îmi faci probleme, pe bune! J.B.
este gigantic, fãrã el am fi ascultat doar
Beatles. A inventat ceea ce înþelegeþi prin
“ritm” ºi nu s-a mai gãsit nimeni sã aibã atâta'
cât are el! Muzica lui nu este plinã de bucurie,
sau mai ºtiu eu, libertate, nicidecum, ritmul
este o povarã, simþi toate instinctele speciei ºi
te apasã, dar, în acelaºi timp, þi se ºi activeazã.
Muzical este perfect, big bandul este
incredibil. Nu e pentru intelectuali, ei se fac de
râs. Ei pot sã-ºi miºte doar mintea. Eu pot sã
miºc ºi restul. Ã-ã! Îîîîîîh!
The Shape Of Jazz
To Come (Ornette
Coleman, 1959)
Odatã la un concert,
Charlie Haden
cânta, cu ochii
închiºi, la contrabas.
A deschis ochii ºi un
nene stãtea cu
urechea lipitã de
instrument. Charlie
se uitã la Ornette ºi
zice: “Ce plm?”
Ornette raspunde: “Taci mã, cã e Leonard
Bernstein!”
Pe Ornette nu l-a înþeles la început nimeni, nici
chiar Miles Davis. Ba da, în mod ciudat, îl
aprecia enorm Coltrane.
Din trupa lui, pe acest album, numai el ºtie ce
face. Ceilalþi cunosc temele de pe partiturile
lui Ornette, iar când acesta este free, ei
încearcã sã se þinã dupã el. Dupã Parker ºi
Davis, Ornette este urmatorul pas. Este printre
ultimii paºi pe care jazzul îi mai putea face
înainte de a se lipi cu nasul de zid. Sã fim fericiþi
cã s-a nimerit sã fie un geniu, un filosof.
Preferata mea de pe album este Lonely Woman.
Saxul lui Ornette, basul ºi cinelele mi-au descris
mie America, ceea ce însemna sã fii hippie
atunci, ºi beat-ul. Asta la un nivel superficial. A
fost, sã zicem, o cãlãtorie (trip). Nu e suficient.
Se anunþã simfonia Skies of America ºi o muzicã
întreagã. Te voi lãsa pe tine bãiete sã simþi ºi sã
gândeºti cu privire la înstrãinarea de aici.
Eu mai bag încã o datã In The Jungle Groove,
asta e perioada…

Filme ale deziluziei sociale
S-a susþinut cã tematicã socialã înseamnã, în artã, o anumitã denunþare a nedreptãþilor, un îndemn
pentru rãzmeriþã, o stimulare a luptei pentru drepturi egale, drepturi sociale. Exemplificând aceastã
tematicã, „fabrica de vise” a cinematografului a infirmat relativ repede orice încercare de ideologizare:
subordonarea stalinistã a regizorilor faþã de scenariºti nu a supravieþuit celui de-al doilea rãzboi mondial, nu
cunoaºtem o „Internaþionala” în materie de film („Cruciºatorul Potemkin” ºi „ Reds” se apropie de departe) ºi,
de ce nu, filmul preferat al soþilor Ceauºescu era „Great Gatsby”.
Avantajat de relaþia sa privilegiatã cu cotidianul, filmul a oferit unul dintre cele mai bune medii
pentru constatarea discrepanþei între intenþii ºi rezultate, între declaraþii ºi realizãri, între sinceritate ºi
eficienþã. Am ales trei mari filme ce poartã, cel puþin în fundal, deziluziile dreptãþii sociale
Los Olvidados (Luis Buñuel, 1950, Mexic, A/N)
Repere: Unul dintre filmele cele mai accesibile de Luis Bunuel, rãsplãtit cu premiul
regie-Cannes,film localizat în Ciudad de Mexico, cu opoziþia autoritãþilor mexicane.
Los Olvidados descrie fãrã judecatã mediul marginal, dar atât de obiºnuit, al
relaþiilor de stradã: suburbii ºi gãºti de cartier, rãutate fãrã cruzime, violenþa ca
mod de abordare, respectul bazat pe violenþã. Adãugaþi dragoste vulgarã, viaþã de
pãrinte având ca alternativã munca sau cârciuma, bunele intenþii ale tuturor celor
implicaþi ºi munca copiilor de 13 ani. În plus, filmul este construit prin focusarea
treptatã a poveºtii, având în relativul centru o crimã ºi odiseea unui copil
participant “fãrã voie” la crimã. Trade-mark ul suprarealist bunuelian este visulcapodoperã în care sãrãcia ºi sfinþenia se suprapun ºi se înfruntã în imaginea mamei
copilului.
Faptul cã într-o asemenea lume (sãracã), nici bunãvoinþa oamenilor, nici a
autoritãþilor (inutile, nicidecum malefice) nu ajutã semnificã imposibilitatea unei
soluþii; Bunuel a filmat o variantã fericitã de final, pe care a lãsat-o doar în arhivã.
Motto-ul ce domneºte asupra filmului: „ar fi mai bine dacã am putea întemiþa sãrãcia, decât copiii”. 71 de
minute grãbite, complexe, ce te vor implica. Sãrãcia este cel mai mare rãu lãsat omului
Ladri de biciclete (Vittorio De Sica, 1948, Italia, A/N)
Repere: Una dintre capodoperele neorealismului, ºcoalã dedicatã filmului social a
unor regizori ca De Sica, Fellini, Visconti, filmul este realizat în totalitate cu actori
amatori, multe scene fiind realizate direct în strãzile Romei, fãrã nici un fel de
decoruri. Bazat pe romanul cu acelaºi nume al lui Luigi Bartolini, scenariul a fost
nominalizat la premiile Oscar iar filmul a primit un premiu special echivalent cu
categoria, înfiinþatã abia în 1954, „Best foreign language film”
Un film simplu, impresionant de puternic, bazat simultan pe disperarea
generalã a sãrãciei ºi pe drama personajului principal pe care filmul îl urmeazã cu
exactitate, „Ladri de biciclete” se desfãsoarã, în cele 93 de minute, ca o tragedie
individualã a timpurilor moderne. Dupã rãzboi, masa de muncitori umplea oficiile
de ocupare; capul familiei prinde o slujbã de lipitor de afiºe, pentru care trebuia sã
aibã o bicicletã. Familia îºi amaneteazã cearceafurile pentru a cumpãra bicicleta;
în prima zi de lucru, bicicleta este furatã. În continuare, filmul devine o cronicã
inimaginalã a trãirilor exacte ale personajului. Dacã aþi pierdut portofelul în
mijlocul unei intersecþii ºi nu ºtiþi încotro sã vã îndreptaþi, toate impresiile se rãstoarnã ºi nu aveþi nici o
sensibilitate pentru absurd, veþi retrãi parþial traseul unei disperãri cu încetinitorul, marca acestui film. Când
toate eforturile de a gãsi bicicleta, sursa de venit a familiei, dau greº, capul familiei va alege sã facã cel mai
tragic gest chiar în faþa fiului sãu, gestul celor care l-au deposedat.
Nimeni ºi nimic palpabil nu sunt de învinovãþit: în ce fel de societate un furt de bicicletã distruge o familie?
Dar ce e de fãcut? Dacã filmele sunt într-adevãr bunuri sociale, nu cadouri ale diferiþilor Mesia cinematici întru
cultivarea studenþilor la Filosofie, nepoþii noºtri vor venera acest film.
La terra trema: episodio del mare (Luchino Visconti, 1948, Italia, A/N)
Repere: Film excentric faþã de neorealismul italian, mult mai locvace ºi mânios,
prevãzut a fi doar prima parte dintr-o serie de filme de „denunþare”, definite de
Visconti. Compromis în 160 de minute între un documentar ºi ºi un film artistic,
realizat cu actori amatori, vorbit în sicilianã, filmul este dotat parþial cu un
narator ideologic.
„La terra trema” nu doar înfãþiºeazã, ci ºi condamnã situaþia socialã a satului
de pescari în care se desfãºoarã acþiunea: exploataþii sunt pescarii care muncesc
12 ore/zi, în timpul nopþii; exploatatorii sunt cei care vând peºtele la oraº ºi þin
în permanenþã preþurile jos; tot aceºtia sunt deþinãtorii de capital, singurii care
sunt proprietari de bãrci, pescarii nevând nimic altceva decât forþa de muncã.
Încercarea unei familii de se elibera, vânzând ei înºiºi la oraº peºtele, se loveºte
de necesitatea unui împrumut la bancã ce devine imposibil de returnat odatã cu
furtuna ce le scufundã barca, „bicicleta” familiei lor.
Valoarea incomparabilã a filmului nu rezidã însã doar în aceastã schemã
simplistã, el crescând în urmãrirea compromisurilor sociale: când ºi-au cumpãrat propria barcã, satul îi
claseazã între „ºefii” satului; când furtuna le distruge barca, devin niºte paria. În urma eºecului, îºi pierd casa,
unul dintre fii pleacã pentru a deveni tâlhar la oraº, iar celãlalt (personajul principal) devine beþiv. Deziluzia se
realizeazã perfect atunci când acesta, ajuns la ultimul stadiu de decãdere, îºi calcã în sfârºit peste demnitate
pentru a se reangaja la „exploatatori”. În fundalul acestei poveºti economico-sociale, o poveste de dragoste
prinsese a se contura. ªi ea va fi brusc retezatã de distrugerea bãrcii ºi decãderea familiei rebele. Simultan, un
film document pentru euro-comuniºtii francezi ºi italieni, ºi totodatã un film artistic, plin de speranþã
autenticã, camuflatã nu se ºtie cum, ca semn al umanitãþii.
Alte titluri: La Strada (Federico Fellini, -1954), Rocco e suo fratelli (Luchino Visconti, -1960), Balanþa (Lucian
Pintilie, -1992 tema: societatea epocii de aur) A Clockwork Orange / Portocala mecanicã (Stanley Kubrick 1973 tema: educaþia anti-violenþã), Cidade de Deus (Fernando Meirelles, Kátia Lund -2002 tema: lumea
contemporanã a suburbiilor), Crash (Paul Haggis -2004 tema: egalitatea rasialã), Diarios de motocicleta
(Walter Salles -2004 tema: formarea lui Che Guevara)
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ROXANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
O sã fie ger afarã, aºa cã va trebui sã mã îmbrac
un pic mai gros. Dar dacã tot e atât de frig, sã
vorbim despre Alteritate.

parcã nu e nimic din ce sunt eu. Nu are nici talentul, nu
are nici valoarea mea. În plus, cum îmi spunea ºi mama
(care nu existã), „dacã vrei sã faci o treabã ca lumea,
fã-o de una singurã, Roxana”. Aºa zicea.

În primul rând, trebuie spus cã celãlalt nu
existã. Suntem cu toþii de acord cu asta, sper. Iar dacã
nu suntem, oricum nu vãd nici o problemã emergentã.
Celãlalt, oricine ar fi el (sau n-ar fi), nici mãcar nu se
comparã cu o bomboanã, zice Sade. Câtã vreme tu sugi
ºi-þi place, tot Universul poa' sã se ducã dracului. Nu
numai celãlalt, dar ºi Celãlalt. Iar eu sug ºi-mi place, la
fel de mult pe cât îmi plãcea într-o vreme Descartes.
Lévinas nu m-a convins niciodatã.
În orice caz, celãlalt nu-i nici aproapele, nici
departele meu. Nici mãcar nu semãnãm. Uite-te la el
cât e de prost, de iraþional, de incompetent, cât de
naºpa se îmbracã, ce faþã cumplitã are, ºi mai ales,

Mã rog, eu cuget, deci eu exist. Nimeni altul
sau alta în afarã de mine. Nici nu mã mai îndoiesc de
asta, alteritatea e o vacã, celãlalt e un bou.
Celãlalt prinde oarecum formã când mi-e
foarte foame sau când am chef sã mã þinã în braþe. Sau
când are pectorali miºto ºi mã priveºte în ochi cu
insistenþã. În rest, e vorba despre mine. De fapt, fãrã
nici un rest e vorba despre mine. Despre mine? Tot
Luni, la #6.
[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio: 0740.109.630 /
lenjerie: Etam / Blanã: MG Blãnuri / Cizme: D'Anovi]
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Institutul Mondial de Tracologie
Îmi aduc
aminte, de acum
zece-unsprezece
ani, din vremea pe
c â n d e r a m
student la
filosofie, de o
discuþie cu buna
mea prietenã ºi
colegã, dintr-o
n o a p t e d e
neuitat, deºi
parþial imposibil
de amintit, cu multã bere, votcã, ºi mult fum de þigarã, noapte
cãreia i-a urmat ºi o foarte lungã cãlãtorie cu metroul din care m-a
trezit (la realitate) la cap de linie o femeie cu o mãturã lungã ºi o
voce la fel de înfricoºãtoare ca ºi mutra ei negrã nu doar de
supãrare, noapte în care colega mea mi-a expus ºi mi-a explicat
originea ºi formarea lumii, nu ceea ce numeam noi pe atunci, ca ºi
acum, lumea-referindu-ne la clienþii fideli ai cluburilor cu muzicã
rock, pasionaþii de filme vechi ºi prietenii noºtrii pictori ori (pentru a

folosi cuvintele ei) „filosofi în mizerie” ci a întregului
Univers, nãscut, dupã cum argumenta ea „în grãdina din
fundul casei lu' bunica de la Fãlticeni”, iar toate limbile
pãmântului se trag din Românã, limbã care nu are ca
fundament latina, ci invers, ºi-mi mai aduc aminte cã aceste
idei cât se poate de originale au fost ºi cele care au
determinat-o pe buna mea prietenã sã renunþe la facultate,
cãci nu l-a putut convinge pe Gabriel Vacariu cã Russell ºi
Carnap l-au studiat îndelung pe Burebista, ºi nici pe Gheorghe
ªtefanov cã Wittgenstein e continuatorul tradiþiei caselor
domneºti din Moldova secolelor 15-16.
Eu am cunoscut-o bine însã ºtiu cã ceea ce v-am
povestit poate pãrea greu de crezut. Pentru a vã convinge cã
nu am inventat nimic, nu aveþi decât a merge pânã la
Grozãveºti, unde, pe locul unde a fost cândva Facultatea de
Filosofie, se aflã o clãdire impunãtoare, în formã de cap de
zimbru, cu ochii roºii, nasul galben ºi coarnele albastre, iar
deasupra gurii-uºa de acces în clãdire pe post de mustaþã, o
placã de marmurã neagrã cu gravura: „Institutul Mondial de
Tracologie, fondat în 2009 de fiica Mariei de Mangop ºi a lui
Iancu de Hunedoara”
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