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Minte-mã
Din 28 noiembrie 2005, mãrturisesc, fãrã
vreo plãcere de a face confesiuni, trãiesc cu frica în
suflet: oare ce crede lumea despre Revista Luni ? Nu
vreau nicidecum sã sugerez cã aº fi cumva legat
privilegiat de aceastã revistã ºi mã simt incomod pe
prima paginã; sunt doar conºtient cã am fost unul din
cei doi studenþi care am hotãrât, la o masã în Lucky, sã
înfiinþãm Luni, stabilind pe loc procedurile de lucru
pe care le-am respectat pânã astãzi.
Oamenii care lucreazã la Luni, dincolo de
faptul cã au coºmaruri cã nu iese revista sau le e
nuºtiucum sã explice respingerea unor articole care ar
putea fi îmbunãtãþite, au aceeaºi problemã ca ºi
mine: “Ce cred cititorii?” deºi ºtim cu toþii cã, fiecare
scriind doar ce doreºte, nu putem schimba revista la
comandã. Nu putem noi urma nici un profesor care ar
dori strict un buletin intern, nici mulþi alþii care ar dori
sânge proaspãt ºi critic în revistã.
Înainte de a deveni o revistã scorþoasã, cu
ISSN ºi numere plãnuite în avans, vã rugãm sã ne luaþi
o piatrã de pe suflet prin completarea chestionarelor
de evaluare, fie pe hârtie, fie online. Ne va ajuta sã
vedem de ce articole ar fi nevoie, ºi dacã studenþii cu
talent ºi forþã de muncã se vor implica, noile articole
pot schimba direcþia revistei.
Mã grãbesc sã-i cedez ringul unuia dintre
puþinele feedbackuri disponibile pânã acum (ca sã
vedeþi cu câtã autenticitate trebuie sã trãim), în buna
tradiþie de a avea debutanþi pe prima paginã.
Bogdan-Felix Nita; Sent: Febr. 19, 2006 4:32 PM
“Pentru faptul cã oricât aº scrie la Revista Luni pntru
rubrica criTice, tot nu aº fi publicat ºi asta din cauza
stafului foarte orgolios din fire ºi nu din valoare, (...)
Tocami discutasem cu niºte prieteni de la Litere
despre "invazia sãrãciei" (...) E ca o boalã care
primeºte un avertisment ºi îºi continuã existenþa
normalã însã întotdeauna cu o oarecare neliniºte în
suflet -sã fie tocmai orgoliul prãfuit al unui frustat
sau doar o ambiþie prosteascã- ceea ce e grav ºi se
întâlneºte la tot pasul in Facultatea de Filosofie.
Nu ºtiu cum ar putea revista Luni sã fie o revistã de
opinie dacã în spatele ei se aflã încã idei comuniste ºi
de asuprire. Fraþilor va spun cinstit ogoliul va
nenorocit - sã parafrazez Vama Veche!
Or, sãrãcia izbuneºte ºi în cumprinsul revistei ºi
revista nu se gândeºte decât cum sã ascundã acest
defecit major.
Câteodatã iºi pierde chiar ºi capul, acest orgoliu
creºte pretutindeni ºi face mari prostii!(...) “
(mesaj de pe fil_unibuc, cu diacritice adãugate ºi
capitalizarea unor litere unde era cazul)
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Orice tâmpit care îºi anina de gât un afiº putea
declanºeze un scandal monstru. Dacã te pica

Sebastian Grama
în interviu:
Spaþiul public ºi
filosofia
Pe site-ul poezie.ro ºi forum.teatru.ro, aveþi
creat câte un cont de utilizator „sebastiangrama”.
Aþi publicat o singurã poezie în cadrul site-ului
poezie.ro ºi nici un comentariu pe forumul de
teatru. De ce aþi mai fãcut conturile?
S.G. : Pe forumul de teatru m-am înscris pentru cã
am primit o invitaþie ºi am vrut pur ºi simplu sã vãd
ce se întâmplã acolo, n-am avut niciodatã intenþia
sã îl folosesc. Iar poezia are chiar o istorie
simpaticã. M-am înscris numai ca sã pot citi, însã
eram curios dacã se publicã într-adevãr ceea ce
este propus acelui site. Chestia pe care am trimis-o
nu era, de fapt, o poezie, era textul unei melodii
pe care o scrisesem pe undeva prin clasa a zecea;
nu am cãutat, deci, a mã deghiza în poet pe
Internet. La un moment dat, un student mi-a spus
cã a adãugat un comentariu acolo ºi m-a
admonestat cã nu-i rãspund, el fiind sigur cã este
vorba de acelaºi Sebastian Grama, cã prea erau
multe date coincidente.
Pe unul din aceste site-uri aþi ales ca motto
personal „video meliora proboque deteriora
sequor” (vãd binele, îl aprob dar apoi fac rãul Ovidiu). Vã caracterizeazã acest motto?
S.G. : Poate cã ar trebui sã rãspundã alþii. Sper cã
nu, deºi… nu contest cã posibilitatea existã…

vreme. Cred cã au fost cam ºase
versiuni în total. S-a întâmplat ca
oferta Editurii Univers
Enciclopedic sã-mi opreascã
lucrul la aceastã înfãþiºare a
textului.
Se poate spune, eventual, cã este
experimental din punctul de
vedere al stilului. Am crezut cã
aºa mã pot exprima în mod…
convenabil. În nici un caz nu am
gândit Alge pe stâncã în modul
unui “experiment filosofic”. Nu e
o prelegere ºi nu e un discursparadigmã (în sensul sofiºtilor). E
un text prin care a încercat sã se
manifeste Sebastian Grama. ªi, dacã tot m-aþi
întrebat, romanul are ºi trei urmãri, dar încã n-au
apucat sã aparã; v-aº fi recunoscãtor sã-mi gãsiþi o
sponsorizare - pentru cã s-ar putea sã rescriu acele
urmãri, aºa cum s-a petrecut ºi cu Algele… Dacã nu
ies la public, timpul meu rãmâne limitat, fiindcã le
voi tot revedea. Invers, dacã apar, pot fi puþin mai
liniºtit, pentru cã am aruncat încã un bolovan din
sacul pe care-l port în spate. Voi avea mai mult
rãgaz, eventual pentru revista “Luni”…
Legat ºi de revista Luni ºi ca ultimã trimitere
bibliograficã, aþi vorbit de un stil, de un stil
propriu în care aþi scris acest roman. În acelaºi
timp, cred cã cititorii revistei Luni au observat cã
aveþi un stil propriu în articolele publicate în
revista Luni, cel puþin în ultimele douã numere. Vã
consideraþi nonconformist în scriiturã?
S.G. : N-aº zice. Mi-e greu sã spun dacã sunt
conformist sau nu. Cred cã sunt conform cu mine,
cu experienþa ori cu experienþele mele; mi-e de
ajuns.
Borges?
S.G. : Poate. Poate Borges, poate alþi sudamericani, poate Daniil Harms, teatrul absurd…
nu-mi dau seama. Sincer, nu încerc sã gãsesc un stil
în care sã mã înscriu. Prefer sã procedez aºa cum
cred cã iese bine, dupã care mi se spune, la o
adicã, maestre, semeni cu ceva sau cu altceva. ªi,
apropo de Borges, dacã ajung pe aceastã cale sã
rescriu Don Quijote la un moment dat, nu va fi
plagiat, desigur, ci va fi întâmplarea unei repetiþii
la mare distanþã prin concursul unor circumstanþe.
Aºteptaþi-vã sã public ºi Don Quijote, cândva. Doar
dacã nu mi-l refuzã editurile, pe motiv cã este
imatur, mai am de lucru pânã la nivelul unui
Coelho…

Altundeva scrie cã ocupaþia dumneavoastrã este
Absolutul.
S.G. : Unde?
Pe forumul teatru.ro
S.G. : A, da; vedeþi, ºtiþi mai bine decât mine ce
comit pe Internet. Era un exerciþiu dadaist, un
dicteu automat. A fost primul cuvânt care mi-a
venit în minte la “ocupaþie”. Am impresia, acum
dacã îmi spuneþi, cã la “pasiuni” (sau cam aºa
ceva) am completat cu “da”. “Absolutul” are
aceeaºi funcþie în context precum “da”-ul de la
“pasiuni”.

În acest moment, v-aþi dori sã fiþi student la
Filosofie?
S.G. : Nu cred cã mi-aº mai dori sã fiu student în
genere. Probabil cã, dacã ar fi sã fiu, aº fi tot la
Filosofie, dar nu mi-aº dori asta; ºi nici elev, în altã
ordine de idei. Doamne fereºte sã ajung la mâna
câtorva dintre cei care au absolvit la noi în ultimii
ani!... ªtiu pe cineva care, în urmã cu nu prea mulþi
ani, într-o lucrare despre Descartes, spunea
“Exist, dar pentru asta nu am nevoie sã gândesc”
(observaþie perfect adevãratã, de altminteri, în
legãturã cu persoana în cauzã); hai sã ne imaginãm
cã azi îºi foloseºte Diploma ºi contribuabilii plãtesc
pentru ca elevilor sã li se dezvãluie aºa ceva…

Aþi scris ºi un roman „Alge pe stâncã”. Este un
roman-experiment?
S.G. : Este un roman pe care l-am scris în mulþi ani;
de fapt, este versiunea ultimã, circumstanþial, ca
sã zic aºa, ultimã, cãci, dacã nu l-aº fi publicat,
probabil cã l-aº fi tot rescris
pânã în ziua de astãzi ºi de
aici încolo nu ºtiu câtã

Aþi fost coleg cu alþi profesori ai actualei Facultãþi
de Filosofie?
S.G. : Cu mulþi, cu mulþi…
Cum ar fi…
S.G. : De an doar cu Sabin Totu. În rest, cu multã
lume, mai “mari” sau mai “mici”. Nu ca vârstã; nici
ca înãlþime: ar fi ciudat sã spun eu despre
Vizureanu cã este “mai mic”!... Facultatea m-a
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prins simultan ºi cu el, ºi cu Mihaela Pop, cu Sorin
Costreie, cu ªtefanov, cu Staicu… Dintre cei care
nu prea mai sunt prin Facultate aº numi-o ºi pe
Mãdãlina Diaconu, care era cu un an înaintea mea.
Îmi cer scuze dacã uit pe cineva. Culmea e cã pe
unii nici nu i-am întâlnit atunci, am fãcut
cunoºtinþã doar dupã ce am devenit tot colegi,
doar cã de partea cealaltã a catedrei... Sigur, pe
cei mai mulþi îi ºtiu bine. Ca fapt divers, am fost ºi
supraveghetor la admitere al lui Gigi ªtefanov.
Treceam în anul doi.
ªi mai þineþi minte…
S.G. : Nu, nu mai þin minte mare lucru. Dat fiind cã,
în acel an, toþi candidaþii au susþinut examenul
într-un amfiteatru (în sediul de la Drept,
evident…), ºtiu sigur cã erau pe acolo ºi alþi actuali
colegi. Dar pe Gigi l-am remarcat dintr-un motiv
bine determinat. În anul precedent, când dãdusem
eu examen, concurase ºi un tip foarte-foarte înalt
(nu cred cã a intrat niciodatã: era uºor de
recunoscut - ºi parcã nu l-am mai vãzut), probabil
cã avea doi metri sau peste, ºi cu o podoabã
capilarã imensã, un fel de cãpiþã de fân
suspendatã. În sesiunea urmãtoare a admiterii,
când deja mã dãdeam mare cã sunt supraveghetor,
am cãutat din privire candidaþii cu freza mai
voluminoasã, în ideea cã voi depista acel personaj
pitoresc. Nu l-am depistat, însã printre cei
“recenzaþi” se afla ºi Gigi.
Consideraþi cã acele generaþii de la începutul
anilor 90 au fost mai bune pentru cã era
concurenþa mai mare?
S.G. : Greu de zis…
Sunt atâþia profesori acum din acea generaþie…
S.G. : E adevãrat, a fost însã ºi o conjuncturã, era
nevoie de profesori. Era loc pentru ei. Cred cã
promoþiile noastre n-au fost echilibrate. O voi
susþine întotdeauna: n-au fost echilibrate.
Anul meu s-a potrivit sã fie mereu unul pe care s-au
fãcut experimente. Am început facultatea într-un
regim, am terminat-o în celãlalt. Am fost martori
la toate schimbãrile, uneori furtunoase, petrecute
la începutul anilor '90, am fost printre cei care au
fãcut cinci ani de facultate, nu patru, am fost
primii cu master, primii care am avut doctorat cu
frecvenþã… “Masã de experimentare”… “Masã”…
mult spus… În “generaþia” mea au fost 25 de
oameni la Filosofie. Facultatea de Filosofie era
secþia (parcã “secþie” îi zicea, nu mai ºtiu…) - era
secþia de Filosofie-Istorie a Facultãþii de IstorieFilosofie. Dacã nu cumva erau niºte “ºi”-uri
alunecate pe aici… Intrau în total 75 de oameni pe
an, dintre care 50 la Istorie, douã grupe, ºi una de
25 de oameni - la Filosofie. Imaginaþi-vã cã, în
primul rând, dupã evenimentele din decembrie
'89, ne-am despãrþit de Istorie, am rãmas 25, de
fapt mai puþini, fiindcã unii s-au dus cãtre Istorie,
din rest urmând sã se “desfacã” vreo trei facultãþi:
pe lângã a noastrã, Sociologia ºi Psihologia…
Noi am fost, la absolvire, cam 13 sau 14 oameni.
Oricum, eram atâþia pentru cã venise cineva din
Basarabia, ne mai apãruse un coleg dintre admiºii
fãrã loc din '89 ºi, în plus, aveam ºi pe cineva care a
ars etapele, fãcând doi ani într-unul. Ei, din ce mai
rãmâne, dacã vã imaginaþi cã mai rãmâne ceva, doi
suntem în facultate. Ceilalþi - în afarã de vreo doi,
care fac mai departe filosofie (nu în învãþãmânt,
dar foarte bine) - Dumnezeu ºtie… I-am cam
pierdut din vedere… N-am aflat ca vreunul sã se fi
fãcut taximetrist, deºi poate cã regretã acum… La
vârsta noastrã, e cam târziu pentru anumite
profesii liberale de acest gen… Cunosc însã
oameni, nu neapãrat din generaþia mea, care au
reuºit sã treacã prin facultate fãrã sã facã absolut
nimic. Fiindcã multe dintre cursurile “de pânã
atunci” au dispãrut: nimeni nu era dispus sã-þi
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sã facã pe oricine “comunist” (sau fascist), sã meargã în Piaþa Universitãþii ºi sã
unul la nu ºtiu ce curs, adunai ºeptelul, pocneai o ºedinþã ºi îl fãceai nedemocrat..
echivaleze note la Ateism ªtiinþific sau altele de
acelaºi fel. Penuria momentanã de cursuri a
generat o situaþie aparte, acceptându-se, ca sã
treci de la un an de studiu la altul, câteva note la
discipline fãrã nici o legãturã cu filosofia.
Mãrturisesc cã m-am folosit ºi eu la un moment dat
de asta, când dintre limbile strãine mi-am ales
franceza, fiindcã ºtiam cã nu prea mai are cine sã
mã înveþe ceva la francezã. Mi-era comod: scãpam
de o notã, puteam sã mã eliberez pentru a mã
concentra asupra altor chestiuni. Au fost unii care
s-au eliberat de tot, au mers pe aceastã idee - ºi
le-a funcþionat. Erau avantaje ºi dezavantaje.
Orice tâmpit care îºi anina de gât un afiº putea sã
facã pe oricine “comunist” (sau fascist), sã
meargã în Piaþa Universitãþii ºi sã declanºeze un
scandal monstru. Dacã te pica unul la nu ºtiu ce
curs, adunai ºeptelul, pocneai o ºedinþã ºi îl faceai
nedemocrat. Avantajul, însã, era cã puteai urma
cursurile pe care þi le credeai aproape ºi cu folos,
fãrã constrângeri. Altminteri, tensiunea era
destul de mare…
Aþi prins ºi tensiunile din facultate, pornite de
studenþii mai curând de orientare analiticã ?
S.G. : Da. Nu le-am înþeles neapãrat. De fapt, cred
cã pot înþelege revolta unor studenþi. Nu sunt
convins cã toate ecourile s-au stins. Nu complet.
Pot înþelege revolta - sã-i spunem “reacþia” - unui
student care este silit sã facã anumite lucruri care
nu corespund vocaþiei, preocupãrilor ºi firii lui. Nu
pricep deloc de ce un excepþional logician, în loc
sã-ºi canalizeze eforturile în direcþia în care poate
sã dea rezultate formidabile, este obligat sã
adune cunoºtinþe pe care nu le va folosi niciodatã
ºi pe care, probabil, le va uita dupã prima bere
bãutã în urma examenului. La fel cum nu pricep de
ce oameni atraºi de, sã zicem, filosofia artei,
trebuie sã fie asasinaþi ani de zile cu formule…
Mi se pare cã, repet, oferta este foarte bunã atât
cât rãmâne ofertã - ºi nu constrângere. Gãsesc cã
nu este deloc profitabil, însã, pentru Facultate, ca
energia negativã dezvoltatã de unii faþã cu
anumite constrângeri sã se transfere asupra
domeniilor, asupra disciplinelor respective ale
filosofiei. ªansa cã am ureche muzicalã nu
justificã eliminarea tuturor logicienilor din
Facultate, nici pasiunea mea pentru ecografia
silogisticã a dialogului Menon nu reclamã
huiduirea hermeneuticii. Filosofia e una, e
întreagã: noi suntem cei limitaþi…
Dar nu credeþi cã aceastã respingere foarte durã a
filosofiei de tradiþie germanã, francezã s-a stins?
Sau credeþi cã o sã se stingã?
S.G. : Nu ºtiu. Mie mi-e teamã cã multe se vor
stinge. Multe, mai ales, o datã cu interesul
studenþilor viitori pentru filosofie ºi cu
reorientarea lor cãtre facultãþi mai rentabile.
Lucru care nu îmi face deloc plãcere, dar pe care
n-am cum sã nu-l constat.
Nu. Ecourile nu cred cã se vor stinge prea curând.
Oricum, tendinþa raportãrii agonale la diversele
opþiuni existente în Facultate este preferabilã
indiferenþei faþã de “ceilalþi”. Însã, repet, cu cât
varietatea e mai mare, cu atât mi se pare mai
bine; ºi mai repet: detest constrângerile. Dacã
omul vrea sã facã asta - lasã-l!; dacã are ceva de
filosof, nu-l va respinge pe Frege pentru cã îl
citeºte pe Augustin, nici pe Heidegger pentru cã
este “fan” Carnap!... Astea merg la meci, filosofia
este altceva… Programul studenþilor nu este nici
Patul lui Procust, nici Fecioara de Fier, care sã
devieze pasiuni, care sã impunã vocaþii… nu mai
gãsesc alt oximoron… cred cã am debitat toate
inepþiile posibile…
Aþi vorbit de orientarea viitoare a studenþilor
cãtre alte domenii mai rentabile…
S.G. : … lucru trist, de altfel, lucru foarte trist,

n-am aptitudinile manageriale pentru a oferi o
soluþie…
Întrebarea ar fi fost: credeþi cã existã sau va
exista publicul pentru ce aþi dori sã scrieþi
dumneavoastrã sau colegii ? Ce ar fi de scris…
S.G. : Cred cã am scris deja în revistã cã, pentru
majoritatea filosofilor, publicarea unei cãrþi
foloseºte numai la C.V., deoarece, altminteri,
cititorii pot fi contactaþi personal ºi pot primi o
fotocopie foarte ieftinã. Nu, publicul român este,
din pãcate, foarte avansat, foarte apropiat de cel
occidental - ºi, prin urmare, ºi la noi - dacã vom
numi “filosofie” Codul lui Da Vinci (sunt politicos
exemplificând prin titlul unei lucrãri strãine…) filosofia va avea un mare succes de public.
Altminteri, teamã mi-e cã mai avem destul de
mult de muncã; ºtiu lucrãri de filosofie - unele
scrise chiar de profesori din Facultate - ai cãror
cititori, mulþumitã economiei de piaþã, sunt doar
cunoscuþii ori studenþii care se intereseazã “ce-a
mai scris ãsta; sã vedem ce-i place ca sã i-o servim
la examen!...”; ºi ºtiu, de asemenea, deºi am sã
refuz cu obstinaþie sã dau nume, ºtiu filosofi de
foarte mare anvergurã (puteþi elimina, dacã
doriþi, “anver-”!...) care publicã o pseudofilosofie
de rãsunet. Mã rog, nu gãsesc cã e o situaþie foarte
plãcutã…
Spuneþi-ne, vã rog, pe cine admiraþi, respectaþi
ca figuri intelectuale?
S.G. : În ceea ce priveºte actualitatea, cred cã aº
prefera sã ocolesc rãspunsul - ca sã nu creez un fel
de brainstorming cu tema “who's who?” în
preajmã. În rest… nu ºtiu… Ar fi multe, de la
Andrii Popa la Ion Barbu, de la Caragiale la
Vulcãnescu… ªi ar mai fi…
În filosofie se poate sã fii pasionat de o figurã
intelectualã sau doar de operã ?
S.G. : Nu fac foarte bine diferenþa între cele douã.
Nu ºtiu exact… Mã pasioneazã Gorgias de câþiva
ani, o arãt ºi la cursuri. Nu l-am cunoscut - ºi nu pot
sã zic cã fac diferenþa dintre el ºi… ºtiu eu…
Elogiul Elenei… Pentru mine, Shakespeare
înseamnã o sumã de drame, de sonete - ºi cam
atât. Nu ºtiu, în rest. Putea sã nu fi existat, bine
c-a scris, acesta este singurul lucru important. Nu
cred cã ar fi cineva pasionat de prezenþa fizicã a
unui Beethoven. Nu cred cã era omul cel mai
comod, dar cred cã ar fi pãcat sã-l radiem din
istoria muzicii doar pentru anumite
“incomoditãþi”… Beethoven este pur ºi simplu
Simfonia a Noua… Mie, atât îmi ajunge…

profesionalism, credinþã ºi cheltuialã de energie.
Nu judecãþi pentru Jurnalul de la ora 5... Nu-mi
aduc aminte sã-l fi vãzut pe profesorul Vasile
Tonoiu facându-ºi publicitate la TV, nici mãcar
noaptea, la neverosimilele emisiuni deja
acaparate de nulitãþi ancilare care-ºi sculpteazã
numele în pielea “maeºtrilor”… Sã fim serioºi,
asemenea oameni se vãd numai cu ochii Bufniþei
Minervei, nu cântã la rampã, cum þopãie
cintezoii…
Pentru dumneavoastrã, a scrie bilunar texte
pentru revista Luni
nu este o grandioasã
inutilitate? Cât timp veþi menþine colaborarea?
S.G. : Voi menþine colaborarea atât timp cât voi
avea ceva de scris ºi cât voi crede cã textele pe
care le propun au ce sã caute în revistã… sau cât se
va considera de cãtre revistã cã textele mele sunt
oportune acolo…. Nu cred cã e o pierdere de timp.
În fond, aiureala cu omul care scrie numai ca sã-ºi
comunice lui însuºi alea-alea mi se pare nu doar o
ipocrizie, ci ºi o dobitocie. De ce tot ocolul prin
ostilitatea hârtiei ?
Mã-nchid în camerã ºi
gândesc: ieftin ºi eficient.
În plus, sincer, mã enerveazã povestea cu funesta
cronofagie a scriiturii: n-am timp sã scriu pentru
cã, de pildã, sunt persoanã publicã (fiindcã tot a
fost vorba…). Cum se întâmplã cu artiºtii: este un
muzician extraordinar, dar e bolnav tot timpul ºi
nu cântã. Prin ce e “extraordinar”?... Este un
formidabil actor, dar n-a mai fost de 20 de ani pe
scenã, pentru cã e rãcit!... Atunci - prin ce e
“actor”?... În asta constã chestiunea, sunt un
scriitor fabulos, dar n-am timp, am de fãcut
cumpãrãturi, procese verbale, proiecte, ºedinþe,
am de dat telefoane, de trimis mail-uri, nu scriu
niciodatã, dar tot sunt fabulos. Chiar?!... Prin
CE?... Poate prin cumpãrãturi?... Nu, atât timp cât
scriu, atât timp cât mai existã cineva care face
greºeala impardonabilã de a mã citi, renunþ la
telefoane ºi la procese verbale. Nu-mi trebuie
astfel de cârje, mã descurc mulþumitor cu propriul
aparat locomotor… Nu e neapãrat sã aparã toate
aceste texte la C.V., pentru cã, aºa cum vã
rãspundeam la precedenta întrebare, nu vreau sã
mã vãd la TV prea curând. ªi - în nici un caz - nu în
postura de filosof. Pentru cã nu existã filosof la TV.
Existã numai penibilul unora care cred cã pot face
“Surprize-Surprize” cu decolteul exclusiv
“teoretic”.
Aveþi încredere în cititorii revistei Luni ? Da sau
nu?
S.G. : Greu de spus. Am încredere în cititori, în
general. Între cititorii revistei “Luni” ºi cei ai
oricãrui best-seller care infesteazã piaþa cãrþii în
momentul de faþã nu cred cã e o foarte mare
diferenþã. Unii detestã, unii citesc, alþii adorã… În
orice grup uman, existã trei etaje: unii foarte jos,
foarte mulþi la mijloc ºi câþiva foarte sus. Nu cred
cã fidelii revistei “Luni” sunt scutiþi de rigorile
acestei împãrþiri… La fel ca, sã fim cinstiþi, cei ai
oricãrei alte publicaþii din þarã (ºi din lume),
începând cu foile de scandal, trecând prin
tabloidele moderate (existã aºa ceva...) ºi
sfârºind cu sacrosanctele reviste de Mare Culturã !
Nu pot sã spun dacã am sau n-am încredere,
cititorul ºtie mai bine decât tindem uneori sã-i
impunem a ºti, îºi selecteazã lecturile, se
defineºte în raport cu ele. Un feed-back
primejdios… uneori…

De obicei filosofii devin figuri publice. Aº dori sã
vã întreb, în cursul studenþiei sau în cursul
carierei dumneavoastrã de profesor, v-aþi pus
vreodatã problema ”Dacã am sã ajung un reper
cultural, ce se va întâmpla atunci?”
S.G. : Nu cred cã mi-am pus niciodatã aceastã
problemã. Nu mi-aº dori… În primul rând, sunt
conºtient cã n-am aptitudinile necesare pentru a
fi o persoanã publicã, dacã înþelegem prin
“persoanã publicã” una care trebuie sã rãspundã
la orice în cadrul unui talk-show difuzat în prime
time. Nu gãsesc cã asta e ideal pentru un filosof…
Dacã s-ar întâmpla aºa ceva, bãnuiesc cã îmi voi
schimba domiciliul ºi nu-mi voi mai dezvãlui
adresa… De altminteri, pot da exemple de oameni
care n-au ajuns “persoane publice” ºi care nu sunt
mai puþin filosofi din acest motiv, ba chiar sunt
mult mai filosofi decât unii
dl lect. dr. Sebastian Grama predã în cadrul Facultãþii de Filosofie din
domni care stau glorios în
Bucureºti: Filosofia imaginarului, Filosofie continentalã ºi Filosofie
bãtaia reflectoarelor.
modernã. Absolvent al uneia dintre primele generaþii postdecembriste,
Existã persoane de
este membru al Catedrei de Istoria Filosofiei
maximã discreþie ºi care
ºi Filosofia Culturii.
publicã douã cãrþi pe an,
plus cel puþin o
traducere… “Discreþia” la
care mã refer înseamnã

Interviu realizat de Lavinia Marin
ºi Marian Cãlborean
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&Facultatea

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

Ce se mai întâmplã
în filosofie
·
Pe 13 februarie, la 86 de ani, a
murit Peter F. Strawson, filosof oxfordian. A
devenit celebru de tânãr când, la 29 de ani,
a criticat teoria descripþiilor a lui Russell
din perspectiva limbajului comun. Mai apoi,
dornic de alte lupte intelectuale, i-a atacat
pe Austin ºi Quine. De-a lungul întregii sale
vieþi a fost un om incomod pe tãrâmul
disputelor filosofice dar ºtia sã recupereze
totul în plan uman: era foarte politicos cu
adversarii sãi ºi se purta plin de curtoazie ºi
tact cu ei. Cu Quine chiar s-a împrietenit
dupã câþiva ani în care i-a tot atacat Cele
douã dogme împreunã cu Grice. Ca ºi lui
Dostoievski, îi plãceau jocurile de tacticã
militarã cu soldãþei -prefera sã le joace cu
prieteni istorici. Ar fi vrut sã fie poet mai
degrabã decât filosof dar ºi-a dat singur
seama cã nu are talent. Cea mai cunoscutã
lucrare a sa este Individuals scrisã în 1959,
al cãrei scop era „sã prezinte trãsãturile
generale ºi structurale ale schemei
conceptuale în termenii cãreia gândim
despre lucrurile particulare.”
·
Despre caricaturile daneze s-a
vorbit mult ºi filosofii au avut ºi ei ceva de
spus. De pildã R. Dworkin, într-un articol
din The Guardian, a susþinut cã e bine sã nu
fie republicate ºi în ziarele britanice pentru
cã ar îndurera nenecesar cetãþenii
musulmani. Chiar ºi cei care ar înþelege cã
intenþiile caricaturiºtilor nu sunt de a jigni
sau blasfemia ar rãmâne totuºi cu un
sentiment amar. Aceastã autocenzurã a
presei englezeºti nu este relevantã pentru
libertatea cuvântului în Anglia, care trebuie
sã rãmânã nealteratã.
·
La Editura Northwestern
University Press a apãrut cartea Heidegger
and Plato, Toward dialogue, editatã de
Catalin Partenie ºi Tom Rockmore. Cartea
exploreazã relaþia complexã între gândirea
heideggerianã ºi cea a lui Platon; una din
tezele centrale ale cãrþii ar fi cã Heidegger
a încercat o lecturã care sã-l apropie pe
Platon ºi a sfârºit prin a se înstrãina mai
mult de gândirea lui. Printre autorii de
eseuri în aceastã carte, citãm: Theodore
Kisiel, Cãtãlin Partenie, Enrico Berti,
Johannes Fritsche, Stanley Rosen.
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de Filosofie are în sfârºit un site
funcþional! Îl gãsiþi la www.ub-filosofie.ro/ ºi
aratã interesant ca design: în centrul paginii e
imaginea mare a clãdirii facultãþii ºi o bufniþã
iþindu-se misterios din spatele ei. Din pãcate
laudele trebuie sã se opreascã aici. Informaþia de
pe site e ca ºi inexistentã: un PDF vechi cu
admiterea la master, o lista cu catedrele ºi
profesorii aferenþi (by the way, lista are cel puþin o
greºealã, dl. Sebastian Grama e trecut ca membru
ºi la Catedra de Filosofia culturii, ºi la Teoreticã).
ªi, pe prima paginã, triumfãtor, un textuleþ
dinamic ne anunþã cã la Filosofie nu se mai dã
admitere. O facultate care vrea sã atragã cât mai
mulþi studenþi ar trebui sã aibã o strategie de
marketing pusã la punct ºi cum site-ul facultãþii e
ceva esenþial- o carte de vizitã- el nu ar trebui
neglijat. Pentru comparaþie, a se vedea site-ul
ASE-ului care ar putea ºi singur sã aducã studenþi
facultãþii, în lipsa oricãrei alte reclame:
www.ase.ro/site/index.asp Dacã ar exista un
astfel de marketing ºi la noi, poate nu ar mai fi
nevoie sã renunþãm la admitere ca sã atragem mai
mulþi studenþi (L.M)
&O perspectivã personalã mai concretã asupra
siteului puteþi gãsi în pagina 5, sub semnãtura lui
Rãzvan Ilie. Ce n-a observat nici autorul
articolului, nici autoarea ºtirii de mai sus este cã
adresa “publicã” a facultãþii este una de Yahoo:
ubfilosofie@yahoo.com. Am adãugat în lista
proprie de Yahoo Messenger respectiva adresã,
de-abia aºtept sã-l prind online pe dl prof.
Brâncoveanu, sã-i spun cã sunt un viitor student ºi
sã-l întreb în ce an se studiazã Eminescu. Sper cã
poza sa de pe Messenger nu va fi cea de pe site;
eventual poate fi cea a dlui decan Dumitru. (M.C)
&Apropo de poze, imagini ºi alte chestiuni corelate,
nu înþeleg de ce þine morþiº Facultatea de Filosofie
la simbolul bufniþei care tocmai de marketing nu
este bun; Mai ales în cultura românã unde bufniþa e
asociatã, cum e normal pentru o pasãre cu þinutã
rigidã, privire fixã ºi cântec sacadat, cu moartea.
Spunea undeva Lenin cã râma este fertilizatorul
solului ºamd. Iatã cã Facultatea de Agronomie ar
trebui /ar fi trebuit sã-ºi aleagã drept simbol o
râmã, poate chiar douã, trei. Oricum, chiar ideea
de a asocia un domeniu teoretic cu o singurã
imagine este foarte discutabil: ce ar trebui sã
aleagã economia? Banii ? În fine, e totuºi preferabil
sã ai ca fundal pe siteul Facultãþii de Filosofie o
bufniþã (dar sã fie bufniþã, nu extraterestru), nu
„Platon” scris caligrafic de clasa a IIa, cu albastrul
bãncilor de tablã din parcuri (M.C)
&O perspectivã pe cît de frumoasã pe atît de tragicã
asupra vieþii aparþinînd unei scrieri a lui Luigi
Pirandello, un bãrbat frumos care se pricepe la
ceea ce face (Marcel Iureº), un regizor apreciat
(Liviu Ciulei), cîteva lacrimi smulse de la cei mai
emotivi, momente delicioase care-ºi ating scopul
chiar ºi printre cei mai rigizi, stîrnindu-le rîsul, dar
mai ales un monolog care reuºeºte sã traducã o
trãire, pãstrîndu-i autenticitatea. Cel puþin mie
mi-a dat impresia asta. Transmite emoþia celui
care ascultã, îl face sã iasã din rolul de spectator, îl
cheamã sã trãiasca. O piesã de la care ieºi zguduit,
cu vederea tulburatã ºi cu gîndurile rãtãcind te
miri pe unde. O piesã la sfîrºitul cãreia ar trebui
interzise discuþiile despre coada de la garderobã,
despre temperatura scãzutã de afarã, despre
ultima bîrfa despre cine ºtie care “vedetã” ºi
exemplele pot continua. Chiar ne lãsãm smulºi din
orice moment de brutalitatea realitãþii? Duceþi-vã
sã vedeþi “Henric al IV-lea”. Dacã nu v-am convins
eu, poate vã convinge afiºul. Da, afiºul. Priviþi-i
mîinile neputincioase. Sau poate e doar o impresie
de neputinþã. Sau poate o sã vã convingeþi singuri
ce e. (A.C.)
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& De ce le place atâtor profesori tineri Daniil Harms,
de care cei mai mulþi dintre voi nici n-au auzit? De
exemplu, Dl Grama îl menþioneazã în interviul din
acest numãr printre influenþe, dl. ªtefanov a scris
literaturã într-un stil asemãnãtor (pe fil_unibuc, în
Files). Rãspunsul este foarte simplu: pe vremea lor,
revistele umoristice pentru tineri filosofi erau
“ªopârla” ºi “Urzica”, unde se publicau mici pastile
semnate de Harms. Acele pastile, cu steluþe, ceruri
diafane ºi diferite întâmplãri minunate au fãcut
mult pentru studenþii în Filosofie (I.M)

ªtirile revistei
&Destul de multe articole promise date lipsã la apel:

Continuarea la “Complotul scandalului din Sala 1”
(caz de boalã), “Conceptul de la pagina 7”
(probleme tehnice), Rubrica de filme ºi muzicã
(probleme de deadline)
&Legat de tema ediþiei speciale: v-aþi întrebat
vreodatã ce ajung referatele voastre dupã ce îºi dau
sfârºitul firesc în braþele unei note? În afarã de
câþiva profesori (foarte puþini!!) care le restituie
studenþilor, referatele ajung la coº. Se aude chiar
cã profesorii cu ºemineu dintr-o catedrã pragmaticã
fac focul cu ele. Altfel, dacã sunt printate pe o
singurã parte, sunt folosite de profesori ca suport de
scris. Am fost cândva la consultaþii ºi foile pe care
profesorul îmi desena diverse scheme erau cele ale
unui referat vechi de filosofia minþii (corectat de
Gabi Vacariu, am vãzut scris pe marginea textului
„nu aduci nici un argument pentru asta...” ); era un
teanc întreg de astfel de referate pe dulap. Aº vrea
sã protestez pentru aceastã folosire ilegitimã a
muncii intelectuale a studenþilor ºi aº propune
instituirea unei arhive naþionale de referate. În caz
cã se va ridica dintre noi un Kripke, sã ºtim unde sã-i
gãsim pãcatele tinereþilor.
&La patru numere de la paradoxala încercare eºuatã
de a face o ediþie specialã “Paradoxuri filosofice”,
puteþi citi cele 6 pagini ale Ediþiei speciale
“Referatele studenþilor” (EDIT 9-14), ce au crescut
revista la 16 pagini. Din numãrul urmãtor, încercând
sã rãspundem celor 250 de vizitatori unici pe site ºi
studenþilor cititori din facultate, vom publica o listã
de teme generale, discutate la ºedinþa de redacþie,
urmând sã acordãm premii în cãrþi celor care fac
efortul ºi se implicã în a scrie un articol bun pe una
din respectivele teme. Pentru numãrul 8 al revistei,
vã cerem deja articole pe tema “Politicã ºi
filosofie”. Revista@filos.ro !
&În douã sãptãmâni (pânã miercurea trecutã) se
strânseserã în urna revistei, poziþionatã exact în
dreapta panoului de ziare ºi reviste din faþa Sãlii 1,
20.000 lei (2 RON). Mulþumim celor care au
contribuit. O copie xeroxatã a revistei costã 6400 de
lei, mãcar profesorii ar trebui sã depunã aceastã
sumã în urnã, mai ales dacã iau mai multe
exemplare pentru prieteni, din puþinele 100
xeroxate din banii membrilor echipei de redacþie.
Odatã cu a doua schimbare radicalã a revistei Luni
(odatã cu ISSN ul), se va încerca varianta unei
sponsorizãri. Pânã atunci, citiþi revista color în PDF
de pe Internet ºi contribuiþi dupã salarii. Alte locuri
unde se poate gãsi revista Luni: pe panou -afiºatã
color, la bibliotecã -2 exemplare color (cu toatã
arhiva), la Secretariat -un singur exemplar color.
&În ciclul “perestroika und glasnost”, începând cu
urmãtoarea ºedinþã de redacþie, o vom înregistra ºi
pune pe site înregistrarea acesteia, este mult prea
amuzantã pentru a nu o reþine pe vecie. Dupã ce
completaþi (neapãrat) chestionarul de evaluare a
revistei, puteþi merge acasã ºi sã ne trimiteþi o ºtire
criticã despre întrebãrile din chestionar. Sau chiar
un articol. Veniþi apoi la ºedinþa de redacþie ca sã fiþi
înregistrat. ªi apoi tot aºa
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Aventuri pe WWW
Celor care navigheazã pe Internet
li se spune cu un termen generic
“netsurferi”. Nu ºtiu dacã e corect fiindcã
nu ºtiu dacã surferii navigheazã, adicã nu
ºtiu dacã verbul “a naviga” e folosit în mod
corect pentru a descrie aceastã acþiune.
Oricum, nu are prea mare importanþã. Sã
plecãm de la premisa cã sunt un netsurfer.
Zilele trecute când desfãºuram aceastã
activitate, am simþit brusc cum ea se
transformã într-un sport extrem. Brusc,
“placa” mea pe care o cheamã Mozilla
Firefox s-a scufundat fãrã voia mea într-un
curent de apã rece numit http://www.ubfilosofie.ro. Dupã ºocul pe care l-am avut
iniþial am gãsit câteva momente de rãgaz
pentru o scurtã analizã. Eram ºi eu curios,
ca orice aventurier, sã aflu mai multe
despre locul în care naufragiasem.
Ce am constatat: era site-ul
Facultãþii de Filosofie. Mi s-a parut suspect.
Am crezut cã este un site fals, unul menit sã
îmi înregistreze datele din computer, sã îmi
facã rãu mie ºi familiei mele. Eu ºtiam cã
Facultatea de Filosofie nu are site. ªtiam cã
la un moment dat, datoritã unor probleme
tehnice ºi administrative, cineva a hotãrât
sã schimbe domeniul http://fil.unibuc.ro
cumpãrându-se astfel http://www.ubfilosofie.ro, dar cã acest domeniu a ramas
gol, nepopulat cu informaþii. De altfel, mã
obiºnuisem cu ideea cã facultatea nu are
site încã din primul an de studii, adicã din
2002. Atunci exista ceva care semãna a site
dar nu a rezistat foarte mult. Am înþeles
(circulã niºte zvonuri prin facultate) cã mai
multe detalii mi-ar putea da Cristi Ducu
despre dispariþia site-ului vechi ºi lipsa
unuia pe o perioadã de aproape 3 ani.
Totuºi, eu nu-l cunosc aºa de bine pe Cristi
Ducu ºi prin urmare nu am încredere în
informaþiile cuiva pe care nu-l cunosc. Dacã
mã minte?
Dupã ce am scãpat de aceste
probleme ale trecutului am aruncat o
privire mai atentã asupra locului în care
naufragiasem. M-am convins cã era site-ul
facultãþii. Da, într-adevãr! În centru e o
pozã mare cu facultatea noastrã, o pozã
frumoasã fãcutã primãvara sau vara,
pentru cã se vad florile din curte. Mi se pare
cã e acceaºi pozã cu cea din colþul stângasus al paginii doar cã acolo pare a fi fãcutã
toamna (e mai gãlbuie). Totodatã, mi se
pare cã e aceeaºi pozã cu cea de pe
grupurile de discuþii fil_unibuc ºi
fil2004_unibuc. Ce manie cu “fil unibuc”!
Ãsta era domeniul vechi despre care v-am
zis mai sus. Se pare cã spiritul lui încã e
printre noi.
Dupã ce am vãzut pozele, dacã
mai aveam încã unele dubii cu privire la
locul în care mã gãseam, deodatã, în partea
din dreapta sus, am vãzut cã ceva se miºca:
AAA!!! M-am speriat! Când, ce sa vezi: era
un biet news scroller, adicã o informaþie
care se miºcã de jos în sus. Ea conþine douã
mesaje: 1. “In acest an se schimba metoda
de admitere la Facultatea de Filosofie!”; 2.
“S-a lansat versiunea 2.0 a siteului

Facultatii de
Filosofie”.
Am rãmas
uimit pentru cã eu
ºtiam cã site-urile nu
sunt programe. Doar
programele au
asemenea versiuni
pentru ca din când în
când apar update-uri
º i
t r e b u i e
diferenþiate
programele iniþiale
faþã de cele cãrora li
s-a mai adãugat câte
ceva.
În stânga
acestui news scroller se întrezãreºte ceva. Prietena
mea, uimitã ºi ea ca orice filosof, m-a întrebat: “-De ce
crezi cã au pus un extraterestru pe fundal?”. Dupã o
analizã mai atentã, mi-am dat seama cã nu este un
extraterestru ci cã este Bufniþa Minervei. Frumos! Am
realizat atunci 2 lucruri: 1. Prietena mea nu prea le are
cu arta; 2. Nici eu nu prea le am cu arta fiindcã mi-a luat
foarte mult timp sã îmi dau seama despre ce e vorba.
Evident, noi nu ne putem compara cu
realizatorul acestui site, cu gusturile sale în materie de
design web. Am conchis cã suntem afoni în materie de
artã.
ªi cum web designul e ºi el o formã de artã, ne
abþinem sã criticãm în necunoºtinþã de cauzã layout-ul
acestui site. Eu sunt totuºi curios sã aflu opinia cuiva
care le are cu arta.
În sfârºit, îmi îndrept privirea cãtre marginea
stângã ºi observ un meniu. Este chiar un meniu
interactiv. Ceea ce nu înþeleg este de ce anume unele
link-uri sunt inactive. Înseamnã cã încã se lucreazã la
site? Sau cã cineva a uitat sã le activeze? Poate existã
totuºi informaþii despre bibliotecã, conferinþe ºi
evenimente. Nu cred cã cineva care realizeazã un news
scroller folosind Java Script poate uita sã activeze niºte
link-uri. Ar fi chiar jenant.
Într-unul din submeniuri am avut iar o surprizã:
unul din linkuri cãtre “pagini dedicate/ studenþi”, cel
care conþine informaþii cu privire la admiterea la
masterat, mã duce direct într-un fiºier PDF când, în mod
normal, aceste informaþii se afiºeazã într-o altã paginã
HTML. Acum înþeleg de ce circulã acele zvonuri în
facultate legate de Cristi Ducu. Pe vremea când el se
ocupa de site îmi aduc aminte cã proceda la fel. Însã
acum nu Cristi Ducu a fãcut site-ul din câte ºtiu eu.
Circulã alte zvonuri cum cã d-l Prodecan ar fi “tocmit” un
profesionist sã realizeze un site “serios”. Se pare cã
profesionistul a abandonat proiectul. Acest site nu e fãcut
în mod sigur de un profesionist. ªi nici serios nu e. Ma
întreb: dar site se poate numi?
Dacã nu sunt eu singurul vizitator ºi vor mai fi ºi
alþii trebuie mãcar sã îmi exprim compasiunea pentru ei
fiindcã vor trebui sã treacã prin ce am trecut ºi eu. Acum
îmi ºi imaginez cum elevii de liceu care vor ajunge pe acest
site se vor înghesui la admitere. Poate cã mesajul din news
scroller compenseazã pe undeva eºecul total al site-ului.
Mi-a zis mie cineva ca filosofii nu ºtiu sã îºi “vândã marfa”.
Avea dreptate din câte observ. Evident, el nu era filosof. ªi
mi-a mai zis o chestie interesantã, aºa în limbajul lui
popular:”-Bã! Filosofii ºi promovarea baba ºi mitraliera”.
Aici tind sã-l contrazic. Implauzibilitatea celei de-a doua
conjuncþii mai poate încã fi infirmatã de un Jurnal de la ora
17:00.
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Publicitatea nu minte,
pentru cã adevãrul nu este mai ieftin
Celebre sunt la noi discuþiile despre publicitatea
maleficã, care ne face sã dãm bani pe lucruri care nu
exceleazã prin raportul preþ/calitate, dar care ne oferã un
plus de stimã, atât indirect -prin ochii amicilor noºtri, cât ºi
direct -prin comparaþia pe care o facem cu imaginea
dezirabilã a celor care reprezintã sau folosesc
produsul/serviciul în reclamã. Luând în considerare nivelul de
trai al majoritãþii românilor, preþurile ridicate ale produselor
promovate ºi apetenþa compatrioþilor pentru acestea, în
dauna unora similare din punct de vedere calitativ, dar fãrã
Imagine, publicitatea pare a fi cu adevãrat la noi un
instrument ghiavolesc, bun de umplut buzunarele
comercianþilor ºi în totodatã bun de întreþinut o aparentã
senzaþie de viaþã bunã. Revine la a spune cã cei care nu au
bani de întreþinere, dar îºi cumpãrã Coca-Cola, se încãlzesc cu
ceea ce Coca-Cola transmite a fi stilul de viaþã al
consumatorului sãu.
În Catalunya, zona cea mai dezvoltatã economic din
Spania, publicitatea pare a fi extrem de asemãnãtoare.
Produsele de gospodãrie sunt promovate aratându-se
gospodine satisfãcute, cosmeticele aratã întineriri
spectaculoase, bomboanele Solano ne menþin slabe. De
amintit ar fi faptul cã cele fabricate în Catalunya ºi restul
Spaniei (le amintesc pe ambele pentru cã sunt diferenþe mari
în atitudinea de cumpãrare a catalanilor faþã de cele douã) în
general nu au parte de reclame. Pe de altã parte, oamenii de
aici au destui bani pentru a nu-ºi pune problema neacoperirii
cheltuielilor de întreþinere, a hranei, plata asigurãrilor de
sãnãtate etc.
În aceste condiþii, deciziile de cumpãrare ale unor
produse similare calitativ le fac în funcþie de beneficiile
personale pe care acestea le oferã. Cei care doresc un plus de
valoare raportat la standardele de modã ale lumii bune, se
îmbracã de la Zara, cei care vor sã aibã dinþii la fel de
puternici ca scoica sau ca rechinii se spalã cu Colgate, cei care
vor sã se simtã dinamici ºi tineri beau Coca-Cola. Cei care sunt
imuni la astfel de tentaþii, dar doresc sã susþinã cauza
naþionalã/regionalã aleg gama de produse fabricate în
Catalunya/Spania iar cei care vor doar sa aibã o hainã, o pastã
de dinþi sau o bãuturã rãcoritoare cumpãrã ce mai rãmâne,
fãrã însã a face o economie substanþialã la buget sau a avea
parte de o calitate superioarã a produselor. Au ºi ei motivele
lor, cred cã tocmai dorinþa de a nu se lãsa subjugaþi de nici o
formã de beneficiu personal indus prin cumpãrarea unui
produs. Publicitatea, cea care conferã produsului o imagine,
oferã un plus de beneficii personale, dar nu o face comparativ
cu un produs similar calitativ ºi mult mai ieftin. Dacã adevãrul
este la acelaºi preþ, de ce am considera cã publicitatea minte
ºi am arãta-o cu degetul?
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Am fost pus odatã în faþa urmãtoarei probleme: cum poþi sã-i explici
unei persoane inteligente ºi informate cultural, care nu a pãºit niciodatã în
Facultatea de Filosofie, cum sã scrie un referat pentru o terþã persoanã, student
al facultãþii, dar fãrã nici un fel de pasiune de scris. Dacã, în epoca lui Mai 68, un
grup inventiv de studenþi (francezi) au reuºit sã treacã prin facultate ºi sã obþinã
licenþa unui nevinovat ºi probabil bine-intenþionat cal, cu siguranþã îmi pot gãsi
curajul sã trec prin facultate, sfãtuindu-mi prietenii sau familia cum sã-mi scrie
referatele. Eu vin cu un IQ mediu, o perseverenþã mirabilã de urmare a regulilor ºi
câteva scopuri minimale: obþinerea licenþei, deprinderea cu o aromã de filosofie,
ºi, dupã cum sfãtuieºte dl Gugiu în nr. 4-5 ale revistei Luni, suficient timp pentru
a-i asculta pe alþii.
Mai am prins câte ceva din cele 67 de sfaturi: este imposibil sã citesc
mult ºi simultan sã înþeleg. Am de gând, la Filosofie, sã nu citesc nimic, tocmai
pentru a conserva izul original al adevãrului pentru momentul în care voi avea
nevoie de el (nu în cei 4 ani de facultate). Pe termen lung, îmi propun sã reþin doar
titluri, ºi chiar doar primele 1-2 cuvinte din ele, în special dacã sunt în germanã.
Voi spune dupã licenþã, punând capul în piept: „Chiar dacã se încearcã, ca în
Numire, sã se nuanþeze Denotarea ºi Aufbau în relaþia cu Sistemul Criticilor
popularizat prin Prolegomene, mai bine s-ar scrie încã o CRP care sã evite
Fenomenologia ºi Die Welt, fãrã sã mai fie nevoia noilor Meditaþii ºi a disputei
dintre Sein ºi Depãºirea, lãsând ca nouã Metafizicã doar Untersuchungen, fãrã
Tractatus”. Iatã ce le-aº spune însã prietenilor:
a. Referatul-povestiri adevãrate (Plajã de notã: 6-9)
De exemplu: „Douã argumente thomiste pentru existenþa lui Dumnezeu”,
„Întrebarea fundamentalã a Criticii raþiunii pure”, „Wittgenstein despre
jocurile de limbaj”
Metodologie: Trebuie sã alegeþi o problemã crucialã a cursului studiat,
prezentatã într-un citat de maxim o paginã, dintr-un singur autor. O recunoaºteþi
citind cursul sau, dacã ajungeþi prin salã, este printre cele la care mimica
profesorilor devine sugestivã: atunci când dl prof Dumitru ridicã vocea peste
prima octavã (ex. Din ce altceva putea fi fãcut acelaºi scaun) sau atunci când dl
prof Bãnºoiu descrie rotunduri (ex plinãtatea Fiinþei). Dupã ce citiþi paragrafele
autorului în diagonalã, începeþi sã le repovestiþi într-un prim capitol „Teoria lui X
despre Y”, fãrã nici un fel de grabã. Veþi rafina tehnica astfel încât sã scoateþi cel
puþin 3 pagini de referat din citat ºi sã puteþi începe repovestirea cu sfârºitul
citatului. Odatã ce terminaþi de povestit citatul, veþi începe al doilea capitol
„Implicaþii filosofice” în care veþi povesti fidel ce se spunea în curs despre
respectiva teorie ºi, de aceastã datã, puteþi cita cu ghilimele chiar din citatul
repovestit ºi eventual câte ceva mai încolo în acelaºi text (puteþi alege aleator
dacã luaþi cel puþin douã paragrafe). Întrucât mi se cer ºi puncte de vedere
originale, veþi fi cei mai originali, fãcând clar faptul cã sunteþi sincer de acord cu
autorul.
Observaþii finale ºi tranzitorii: În Introducere veþi scrie „Voi prezenta problema
x aºa cum am înþeles-o eu în urma studierii (ºi aici tot titlul textului)”. În
Concluzie puteþi relua din nou un citat, eventual din prefaþa cãrþii sau primele
rânduri ale articolului: „Nu trebuie uitat cã autorul promisese sã (aici citatul),
obiectiv pe care sper cã am putut arãta cã l-a îndeplinit cu succes”. La
Bibliografie veþi pune toate cãrþile sau articolele menþionate în curs în legãturã
cu asta. Veþi adãuga perseverent: „Rãmâne însã deschisã problema (aici puteþi
scrie orice problemã filosoficã mare de genul „ce este Fiinþa ?” „este omul fiinþã
dualã ?”, „poate fi redus înþelesul la utilizare?” )”. Aþi terminat. Veþi putea
povesti ºi copiilor ce vroia sã spunã de fapt filosoful.
b. Referatul- traductore tradittore (Plajã de notã: 7-10)
De exemplu: „Alternative de traducere pentru Logosul heraclitic”, „Conceptul
de filosofie moralã în debutul ÎMM”, „Augustin despre predestinare. Dispute de
înþelegere”
Metodologie:
Nu ºtiþi ce referat sã faceþi la Medievalã sau la ªtiinþei? Nimic
mai simplu: vã veþi duce la un autor-cheie al cursului, veþi gãsi o carte
fundamentalã a acestuia ºi vã veþi uita la începutul ei (de alfel, în 80% din cazuri,
trimiterile bibliografice se fac, oare cine ºtie de ce, la prima jumãtate a unei
cãrþi). Veþi alege primele douã-trei paragrafe ºi veþi gãsi pe Internet versiunile în
alte limbi. Nu are sens sã cãutaþi bulgarã sau greacã nouã, nu intereseazã pe
nimeni. De obicei, trebuie sã susþineþi cã traducerea românã e proastã, ºi nu
trebuie sã argumentaþi decât superficial, prin simpla prezentare a variantei
englezeºti sau franceze/germane. Dacã este vorba de un articol sau traducerea a
fost fãcutã de un profesor din facultate, puteþi umple uºor trei pagini cu
constatarea dificultãþilor limbii filosofice româneºti în a prinde semnificaþiile
originale. Structura referatului: Introducere (ca la a), Problema filosoficã (adicã
sã repovestiþi -pe scurt- ce se spune în paragrafe), Probleme de traducere
(concepte-cheie, comparaþii între variante, ce ar putea îneþelege cititorul din
acea traducere). Nu trebuie sã uitaþi puþin rafinament geo-spiritual: latina e
teologicã, engleza e analiticã, franceza e clarã, germana seamãnã cu elina, elina
e un mister al creaþiei. .....
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dialog_underground.tl
În sãptãmâna de vacanþã abia
încheiatã, am avut ocazia de a participa la
Seminarul pentru Implementarea Corectitudinii
Po l i t i c e î n î n v ã þ ã m â n t u l Ro m â n e s c
(S.I.C.P.I.R.), la invitaþia Universitãþii Naþionale
“Urmuz” din Periboina. Despre acest eveniment
se poate vorbi în (cel puþin) douã feluri,
adunând, eventual, un Dr. Jekyll mai degrabã
“declarativ” (“Lucrãrile s-au desfãºurat într-o
atmosferã caldã (…). Participanþii au fãcut nu
numai dovada unei excelente pregãtiri
teoretice, bibliografia…” etc.) ºi un Mister
Hyde pronunþat “operativ” (gen “Stranie pãrea,
în jurul discuþiilor, enormitatea peisajului, a
drumului de maºinã chinuindu-se prin dune
selenare, cum straniu pãrea stuful scârþâind
peste nãmoluri în gheaþa de amiazã…”).
Conþinutul comunicãrilor va fi repede pus la
dispoziþia publicului, într-un volum editat
anume. Însã volumul nu va cuprinde ceea ce, la
câte o masã, în câte o pauzã, pe câte o micã
tablã improvizatã, a circulat (sau, mai exact,
probabil: a rãtãcit) printre gesturile ºi cuvintele
ºtampilate ºi anunþate în Program. Desigur,
amintitul excedent se va fi pretând cu
dificultate unei tentative de sistematizare. În
consecinþã, comodã rãmâne varianta
reproducerii seriale, aºa cum s-ar lãsa “înþeles”
un teritoriu exotic numai prin câteva însemnãri
ale unui cãlãtor; “logica hãrþii”, dacã
însemnãrile sunt “curate”, are a se articula
doar la final - ºi în mod implicit.
În linii mari, “înseriabile” ar fi, de
pildã, evidenta necesitate a eliminãrii
discriminãrilor de orice naturã (subiect în amplã
complicitate cu tema Seminarului), care a
inspirat unui Profesor de Literaturã Universalã
enumerarea lenifiantã a unor cunoscute
“brand”-uri auctoriale în versiuni puse la
dispoziþia celor care s-ar putea socoti jigniþi de
propria incapacitate în privinþa relaþionãrii cu
particularitãþi ortografice aparþinând cutãror
limbi completamente inaccesibile, ºi anume
Uiliam ªeixpir, Servantes, Fransoa Vion, Rable,
Uãrþuãrd, Chiþ, ªelei, Bairãn, Ghiote, ªilãr,
Alexandrã Diuma, Jiul Vern, Flober, Bairãn,
Bodler, Rembo, Verlen, Lotreamon, Arto, Cocto,
Selin, Geims Giois, Focnãr, Blanºo, idee ce a
prilejuit o elegantã relatare lesne de repetat
aici ( - Vineri, 21 octombrie 2005, la prânz, am
ieºit sã iau pâine. Pe geamul uºii de jos, am gãsit
un afiº: “Duminecã 23 oct. 2005 / locatarii sunt
rugaþi sã þinã robineþii de la calorifere deschiºi
la maxim între 10 ºi 12 pentru aerisirea ºi
umplerea instalaþiei. / Preºedintele Asociaþiei
de Locatari”. Bine. Cînd m-am întors de la
cumpãrãturi, mai apãruse un afiº: “Plata
luminii - sîmbãtã 21 octombrie / Ce-i care
doresc sã plãteascã pe loc sînt rugaþi sã fie
acasã”. Pe la orele 18, am fost nevoit sã ies din
nou. Cineva corectase cu pixul primul afiº,
tãindu-l pe “e” din “Duminecã”, înlocuindu-l cu
“i” ºi adãugând: “învãþa-þi sã scrieþi!“. Treizeci
de minute mai tîrziu, înarmat cu un marker abia
cumpãrat, am fãcut dreptate: “învãþaþi
DUMNEAVOASTRÃ sã scriþi!!!”), povestitorul
fiind unul dintre absolvenþii noºtri de datã
recentã, amorez al Filosofiei larg dãruitoare de
sine când se face Admiterea, delicatã-ntr-a nu
se-nchirci auzind cotidian regala cacofonie “pe
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implicã chiu” ºi
mult generoasã
când, prin Teze de
Licenþã, nu mai
aflã ieºirea
labirintului
compus din
“creeazã” ºi
“creazã” ºi
“creeatã” ºi “creatã” ºi “crez pentru cã sunt
creeator”, observaþie ducând prin alambicul
unui colegial antract la producerea noii serii
“Gion Loc, Decart, Malbranº, Laibniþ, Hium,
Ruso, Volter, ªlaiãrmahãr, Herdãr, Fihte,
ªeling, Hegãl, ªopãnhauãr, Foiãrbah, Engãls,
Nice, Husãrl, Vitgãnºtain, Popãr, Cuain,
Haidegãr, Gadamãr, Fuco”, plus a remarcei
vertiginoase (prezentatã sub formã de
inferenþã) cã “Dacã n este un numãr, atunci el
nu este o literã”, ca ºi a definiþiei “Vin 6, vin 7,
vin 8. ª.a.m.d. Rezultatele operaþiunii de
numerotare a cuvântului VIN” (semnatã LudVIN
Gestein) ºi încã a liniºtitoarei certitudini cã
uneori citatele ar fi suficiente (cu bunul
exemplu dintr-un celebru Dictionnaire des
Auteurs: “Ayant dû abandonner l'École
d'artillerie, pour raisons de santé, “Eduard von
Hartmann” se consacra aux études
philosophiques, et passa son doctorat en
1867”), pretext pentru abordarea vitalei
probleme a reformei în branºã, cu Noile
Preocupãri în vârf de listã, generând încleºtãri
paralele ce angajau fundamentale,
inconturnabile interogaþii în zona eticii
(oarecum, Slavã Domnului!...) aplicate (“Sexul
cu siameze poate fi socotit sex în grup? Dacã
una vrea ºi alta este împotrivã - considerãm cã e
viol?”), încleºtãri ce s-ar fi terminat fãrã de
carteziene dubitaþiuni cu bãtaie în cazul în care
n-ar fi intervenit eminentul Frigmund Seud cu
argumente irefutabile din Ludwig van
Baudelaire ºi Vladimir Ilici Kafka ºi Victor
Pirandello ºi Arthur Castro ºi William Picasso ºi
Adolf Hegel ºi Maurice Birlic ºi Ciprian Camus ºi
Grigore Vasiliu Pascal ºi Luigi Merleau-Ponty ºi
Wilhelm Friedrich Poe ºi Blaise Dali ºi Charles
Hugo ºi Pablo Rimbaud ºi Henry Porumbescu ºi
Edgar Allan Beethoven ºi Auguste Spinoza ºi
Albert Hitler ºi Gottfried Wilhelm Lenin ºi Franz
Rodin ºi Baruch Goldoni ºi Sigmund Leibniz ºi
Carlo Mozart ºi Salvador Shakespeare ºi Fidel
Freud ºi Wolfgang Amadeus Ford, susþinând cã
minunile “se existã”, ca dovadã stând acea
clãdire din Poitiers unde s-a descoperit o uºã pe
care poþi intra ºi, când ieºi (tot pe acea uºã), te
pomeneºti la Paris (n.a.: omul nu se înºela:
fusesem ºi eu, în '95-'96, la Poitiers - ºi
verificasem: era vorba despre clãdirea Gãrii ºi
despre uºa TGV-ului…), fenomene a cãror
cercetare azi nu mai progreseazã deoarece
importanþii editori ce ar fi sã facã publice
rezultatele se comportã ca niºte negustori
fetizi, gata sã-l retopeascã pe G.W.F. numai ca
sã aibã hârtie pentru Cortul lui Da Vinci, al lui
Michelangelo etc., pentru calendare ºi pentru
alte câte, insinuare la care un soi de fante
râzãtor ºi cu alurã de fiu traumatizat probând
costumul de haine al tatãlui pe furiº ca sã se
vadã în rol de ªef al casei a ridicat un deget (sã
precizãm: arãtãtorul!) ºi a protestat afirmând

STUDII ªI ESEURI

cã el tocmai îngrijeºte o colecþie în care au
apãrut ºi vor apãrea titluri extraordinare ºi
variate cum sunt Exegetica nicomahicã,
Sintetica nicomahicã, Dietetica nicomahicã,
Diairetica nicomahicã, Cinetica nicomahicã,
Cibernetica nicomahicã, Inestetica nicomahicã,
Daco-getica nicomahicã, Fonetica nicomahicã,
Ascetica nicomahicã, Sincretica nicomahicã,
Energetica nicomahicã, Atletica nicomahicã,
Helvetica nicomahicã, Genetica nicomahicã,
Aporetica nicomahicã, Diuretica nicomahicã,
Eidetica nicomahicã, Apologetica nicomahicã,
Frenetica nicomahicã, fapt confirmat ºi de o
graþioasã domniºoarã al cãrei singur neajuns,
pânã la urmã, s-a vãdit a fi acela cã era bãrbat,
emblemã a Corectitudinii Politice (trebuia i te
adresezi cu Mademoiselle, în ciuda vârstei ºi mai ales - a bãrbii similitolstoiene), domniºoarã
care a C.iR.iP.it o listã ameþitoare cuprinzând ºi
Criptica Raþiunii Pure ºi Critica Naþiunii Pure ºi
altele (am reþinut Clinica, Dure, Facþiunii Sure,
Cronica ºi Moþiunii ºi Micþiunii, Citrica Rupe ºi
Cratiþa Poþiunii, Civica Pute ºi Critica Tracþiunii
etc.), din mijlocul vacarmului desprinzându-se
apoi tunãtoarea voce a unui organizator cu
vestea cã reîncepem, în succedenta secþiune
vom comenta Metempsihoze relative, dar ºi
Fiinþe de haloperidol, ªi curge apa din
calorifere… (antologie de versuri), Alege pe
stînga (interpretare halopaticã a unui roman de
Sebastian Grama), Cum se desparte în silabe un
dialog de Platon, «Marges. La Cozia»,
Consideraþiuni asupra utilitãþii diplomelor
false, Teometrie aplicatã. Probabil cã aº mai fi
fumat o þigarã pânã sã-mi reiau locul printre
ascultãtorii auditori, însã am renunþat imediat,
observând un imbecil care, deunãzi, îmi
expandase timp de 45 min. o combinaþie de
management tautologic (“Nu pierzi nimic dacã
reuºeºti sã câºtigi”/“Nimeni, dacã are succes,
nu dã faliment”/“Niciodatã nu poþi fi cel mai
bun dacã eºti prost”) ºi P.R. autocontradictoriu
(“Le spun mereu tinerilor: veniþi la mine cu
dovada cã aþi avut 2000 de cititori la ultima
voastrã carte, altfel, credeþi-mã, nimeni nu vã
publicã!”), spectru ce aproape cã m-a decis a
mã lãsa de fumat (obicei, oricum, la fel de puþin
corect politic pe cât vor fi fost ºi enunþurile pe
care le-aº fi rostit dacã nu plecam
numaidecât…).
P.S.: Admirabila revistã a colegilor din
Periboina, “Cuvânt înainte”, va împlini în
curând 100 de apariþii. Pentru a-mi onora
promisiunea ºi a primi Banii de la Domniile lor,
anunþ deopotrivã cã numãrul festiv (mult mai
voluminos decât precedentele) va gãzdui numai
articole, studii, eseuri ale unora ce nu au
depãºit niciodatã 250 de cititori. Nefiind nevoit
sã-mi plãtesc mie însumi publicitatea, profit
pentru a semnala, de asemenea, propriul meu
text, Echologii emotive.
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Articole publicate în LUNI: 5 / nr. 2-4, 6

de Lavinia Marin, lavinia@revista.filos.ro

Supervenienþa ºi elitismul în filosofie
Cu toþii ne simþim jigniþi când
termenul de „filosofie” este legat cu atâta
generozitate de diferite activitãþi exotice cum
ar fi conferinþele despre metempsihozã,
reîncarnare ºi publicitate sau de romane cu
succes mondial cum ar fi Codul lui Da Vinci sau
Alchimistul. Este o trecere ilegalã de frontierã ºi
senzaþia amarã vine din faptul cã unii studiazã
ani de zile distincþii aride în universitãþi dar tot
nu au curajul sã se numeascã pe ei înºiºi filosofi,
pe când alþii, necitind decât Zacharias Lichter,
discutând prin cârciumi despre Eminescu ºi
pericolul evreiesc, se considerã filosofi cu o
inocenþã încântãtoare. Desigur, nu opiniile
oamenilor despre ei înºiºi conteazã, doar sunt
unii care se cred chiar ºi Napoleon, de ce nu s-ar
crede unii doar filosofi? Dar întrebarea e de ce se
întâmplã asta atât de des cu filosofia? De ce nu
vezi prin localuri oameni care sã se creadã
ingineri? Sau chimiºti? Sau agronomi? De ce nu
vezi pe nimeni la o terasã explicând prietenilor o
viziune personalã asupra ecuaþiilor lui Maxwell,
în schimb sunt atâþia profani gata sã þi-l explice
pe Nietzsche la o bere ?
1. Vocabularul tehnic al filosofiei
Un posibil rãspuns ar fi acesta: ce au
ºtiinþele ºi nu are filosofia este vocabularul
tehnic. Nimeni nu poate mânui ideile ºtiinþifice
fãrã un minim de cunoºtinþe precise ºi solide. Dar
asta presupune muncã, deci pretinºii
teoreticieni de la terase vor renunþa sã se
înhame la aºa ceva. Dacã filosofia ar avea un
vocabular tehnic, dacã ºi-ar coda toate ideile
într-un jargon cu iz esoteric, atunci ºi terfelirea
ei zilnicã pe la conferinþe spiritiste ar înceta.
De ce nu are filosofia vocabular tehnic?
Datã fiind admiraþia constantã a filosofilor
pentru ºtiinþele exacte precum ºi încercarea lor
de a imita tot ce se poate de acolo, e de mirare
cã filosofia nu ºi-a construit un vocabular tehnic
de mai demult.
Termeni tehnici existã în filosofie încã
de la Aristotel dar ei sunt împrumutaþi de prin
alte domenii ºi oricum, apariþia lor în textul
filosofic e, din punct de vedere statistic, prea
micã faþã de termenii netehnici -ceea ce face
posibilã oricând o lecturã de profan. Kant este
printre filosofii care au reuºit sã foloseascã cei
mai mulþi termeni tehnici în filosofie, dar aceºtia
erau reciclaþi din alte domenii (apriori ºi
aposteriori sunt luaþi din Drept, de pildã).
Dacã vrem sã construim un vocabular
tehnic nou ºi specific filosofic cred cã trebuie sã
ne îndreptãm atenþia spre ce fac filosofii
analitici, oamenii cu discursul cel mai clar ºi mai
precis din toatã filosofia contemporanã. ªi, dacã
ne uitãm la ei, vom vedea oarecare succese în
acest domeniu. Obsesia distincþiilor subtile i-a
obligat pe filosofii analitici sã inventeze un ºir
întreg de termeni noi ºi esoterici. Deci material
ar fi pentru un vocabular destul de impresionant:
de ce nu-l face nimeni? În continuare am sã iau
ca exemplu supervenienþa -un termen foarte
tehnic- ºi poate se va vedea mai clar ce probleme
pot apãrea cu acest gen de cuvinte.

ºtii sigur cã ele sunt conectate? Nu poþi spune cã
ele sunt legate cauzal pentru cã ar trebui sã arãþi
ce au în comun: dar ele nu împãrtãºesc nimic
tocmai pentru cã vin din planuri diferite. Aºa s-a
nãscut supervenienþa. Ea ºi-a fãcut intrarea în
filosofie pe poarta Oxfordului, primul care a
folosit-o într-un text publicat fiind Richard Hare
într-o lucrare de metaeticã - exemplul însã era
luat din esteticã: dacã avem douã tablouri
perfect asemãnãtoare în ceea ce priveºte
trãsãturile fizice pânã la nivel micro, nu putem
spune despre unul cã e frumos ºi despre celãlalt
cã nu este. Pentru ca ele sã difere în frumuseþe
ar trebui sã difere semnificativ ºi în privinþa
proprietãþilor fizice: spunem în acest caz cã
proprietatea de a fi frumos supervine pe
proprietãþile fizice ale tabloului; ea nu poate fi
redusã la nici una din aceste proprietãþi ºi nici la
suma lor, pur ºi simplu ea supervine pe ele. Pe
lângã domeniul valorilor (etice, estetice)
supervenienþa ºi-a gãsit utilizare mai ales în
filosofia minþii.
Definiþia clasicã a supervenienþei ar fi
aceasta: o proprietate B se spune cã supervine
pe o proprietate A dacã nu poate exista nici o
modificare în A care sã nu producã ºi o
modificare a lui B. Se observã imediat cã
supervenienþa e o noþiune modalã, ea având
caracter necesar. Ca observaþie generalã,
supervenienþa nu e cauzalitate ºi nici implicaþie
logicã deºi are multe în comun cu acestea douã.
Nu e cauzalitate pentru cã proprietãþile de tip B
nu se pot reduce la proprietãþi de tip A în nici un
mod, fiind de altã naturã. Nu e implicaþie pentru
cã, deºi împãrtãºeºte unele proprietãþi ale ei
(reflexivitate, tranzitivitate) ea e uneori
simetricã, uneori non-simetricã ºi chiar
asimetricã, dupã caz.

3. De ce nu þine supervenienþa
Existã câteva probleme mari legate de
supervenienþã. Una ar fi cã, legând proprietãþile
de tip A de cele de tip B, nu ni se spune de ce
naturã e aceastã legãturã ºi cum se face ea mai
exact. Existã o specie rarã de supervenienþã,
superdupervenienþa, care ºi explicã efectiv cum
stau lucrurile. Dar dacã ea existã de ce mai
aceptãm ºi altceva mai slab decât ea? Punând pe
acelaºi plan epistemic supervenienþa cu
superdupervenienþa, noi spunem de fapt cã
explicaþia nu are nici un rol important. A doua
problemã e cã nu putem sã facem distincþia între
o falsã supervenienþã ºi una adevãratã: nu avem
cum sã verificãm. Un contraexemplu ar demola o
presupusã relaþie de supervenienþã între A ºi B
dar nu avem cum sã ºtim cã el existã pânã nu îl
gãsim. ªi contraexemplul respectiv trebuie sã fie
valabil la lumea actualã. Un contraexemplu cu
lumi posibile nu este relevant pentru cã
supervenienþa nu e relaþie de implicaþie logicã,
nu este doar formalã deci ea nu are cum sã þinã la
toate lumile posibile. Aºa cum a fost gânditã,
supervenienþa face legãtura între proprietãþi,
fenomene ºi valori din lumea actualã: n-avem
cum ºti dacã existã „frumuseþe” sau „bine” în
alte lumi posibile ºi, chiar dacã ar fi, cã ele au
acelaºi înþeles ca pe aici. A treia problemã
2. Ce este supervenienþa
decurge din a doua: aspectul modal al
Supervenienþa
este un concept pur supervenienþei. ªtim cã are un caracter necesar
filosofic, apãrut ca o încercare de rezolvare a (din definiþie, acel „nu poate exista...x.... fãrã
unei probleme specifice: cum poþi lega lucruri sã...y.” ) dar ea nu þine la toate lumile posibile.
aflate în planuri diferite ontologic atunci când
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Ce fel de necesitate mai e asta? Unii
filosofi au spus cã de fapt diferitele tipuri de
supervenienþã au grade diferite de necesitate.
Dar, iarãºi, cum facem distincþii între ele? Eu aº
propune o altã interpretare: ar fi vorba de fapt
de o noþiune neortodoxã de necesitate- la o
singurã lume (cea actualã) dar în toate planurile
ei ontologice. Dar nimeni nu ar fi dispus sã
accepte o modificare atât de drasticã a logicii
modale doar de dragul includerii supervenienþei
într-un model formal.
Supervenienþa nu þine ca explicaþie
pentru cã a fost construitã din start ca o aplicaþie
la lumea actualã - dar aºa sunt multe teorii în
ºtiinþã ºi nimeni nu se supãrã. Însã filosofii vor
mai mult: ei vor perfecþiune formalã chiar dacã
asta ar însemna eliminarea oricãrui conþinut.
Pentru unii filosofia e ca acel superb joc cu
mãrgelele de sticlã al lui Hesse, un aranjament
armonios al formelor strãlucitoare lipsite de
orice conþinut.
De ce nu þine supervenienþa de fapt? E
un concept prea încãrcat de metafizicã pentru
filosofia dezinfectatã de asumpþii ontologice pe
care ne-am dori cu toþii sã o facem.
În filosofia analiticã orice idee
filosoficã, oricât de bunã ar fi, se poate respinge
uºor pe motivul cã „ea nu explicã îndeajuns”.
Dar cât e acest îndeajuns nimeni nu spune.
Idealul explicativ a fost luat din ºtiinþã numai cã
acolo nimeni nu explicã totul, de pildã
primitivele sistemelor (cum ar fi Forþa la
Newton). ªtiinþa realã se face mult mai poetic ºi
mai confuz decât sunt dispuºi filosofii sã
accepte. Când ei îºi imagineazã cã impun
standarde ºtiinþifice unei teorii filosofice de fapt
ei aduc standarde de neatins nici mãcar pentru
ºtiinþa purã, oricât am idealiza-o (a se vedea
Einstein, Despre metoda fizicii teoretice).
Aceasta este trista poveste a supervenienþei: ea
are destule calitãþi pentru a fi un termen tehnic
în ºtiinþã [1] dar nu destule pentru a juca acelaºi
rol în filosofie. Motivele respingerii: ea nu e
universalã ºi nici nu poate fi folositã riguros.
Ironic, aceste cerinþe de universalitate ºi rigoare
sunt luate tot din ºtiinþã dar ridicate pe niºte
culmi inaccesibile ºi de nerecunoscut chiar ºi
pentru oamenii de ºtiinþã. Sã se ascundã aici o
frustrare faþã de ºtiinþã? Nu, mai bine sã nu ne
întrebãm aºa ceva.
Un vocabular tehnic pentru filosofie ar
trebui sã treacã de niºte teste formale atât de
nemiloase încât cred cã nici un termen actual nu
le-ar putea supravieþui pânã la capãt. ªi încã nu
s-a inventat o ºcoalã militarã care sã antreneze
termenii filosofici pentru a face faþã privirii
distructive a unui filosof analitic.
Note:
[1] în fizicã de pildã, acceleraþia supervine pe
vitezã. Totuºi oamenii de ºtiinþã nu recurg la
explicaþia prin supervenienþã pentru cã au ei
destui termeni specifici ca sã mai fure ºi din
filosofie
Bibliografie:
-T. Horgan, From supervenience to
Superdupervenience
-Brian McLaughlin ºi Karen Bennett,
Supervenience,
http://plato.stanford.edu/entries/supervenien
ce/

Citiþi în numãrul 7 revenirea Conceptului
de la pagina 7, de Gheorghe ªtefanov

EDIT / 9

Referatele studenþilor
Ce e un referat ? Dar ce nu e el ? Aceastã ediþie
specialã reuneºte câteva perle, un jurnal “trãit”
al scrierii de referate, o fantezie folositoare
pen tr u a s cr ie r ef er ate le a ltor a º i tr ei
articole/referat, scrise în cadrul cursului de
Culturã politicã de:
-Ioana Calen -pag. EDIT 11
-Cristian Neagoe -pag. EDIT 11
-Constantin Vicã -pag EDIT 12

i
LNr.un
6
Conþine 4 fascicule,
16 pagini:

PRINCIPAL
-INTer viu: 2-3
-Viaþã STUDenþeascã: 4-5
-CRITice: 6
STUDII ªI ESEURI: 7-8
EDIÞIE SPECIALÃ
(”Referatele stud.”): 9-14
ARTÃ ªI LITERATURÃ:
15-16

EDITIE SPECIALÃ
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Articole publicate în LUNI: 1 / nr.6

de Emi Socaciu

Ar fi fost pãcat sã se piardã...
"Condiþia onticã" a referatelor este una relativ tragicã,
prin aceea cã sunt opere adresate, prin natura lor, unui singur
cititor. În perioadele de sesiune, mã simt adesea binecuvântat de
postura de unic lector (pentru cã de multe ori pare cã nici mãcar
autorii nu ºi-ar fi citit producþiile) al unor idei a cãror profunzime ºi
originalitate atinge starea de graþie. Ele nu trebuie sã rãmânã,
însã, îngropate într-un dulap din catedrã.
Cum unul dintre obiectivele revistei la care ader din toatã
inima este acela de a facilita comunicarea în interiorul facultãþii ºi
de a contribui la întãrirea spiritului comunitar, am decis sã-mi aduc
umila contribuþie arhivisticã, oferind condiþia publicitãþii unor
gânduri la care mi s-ar fi pãrut nedrept sã am doar eu acces.
Menþionez cã metoda de selecþie, din vastul volum de
informaþii adunate, a fost tragerea la sorþi (evitând însã, dupã o
oarecum maturã cugetare, contribuþiile din referatele de la anul I sorry, vouã o sã vã vinã rândul la anul). De asemenea, garantez
autenticitatea intregralã a citatelor. "Care este ele":

! "Popper se ridicã împotriva teoriei istoriciste a lui Hegel pe
care-l considera sursa tuturor istoricismelor contemporane. Hegel
ºi-a dedicat toate gândurile, de altfel lipsite de originalitate în
concepþia lui Popper, luptei împotriva societãþii deschise ºi slujirii
guvernului absolutist prusac".
! "Teoriile istorice a cãror adevãr e imposibil de demonstrat
Popper le oferã denumirea de 'interpretari generale'".
! "Becker a scris un eseu numit 'What are historical facts' în care
întâlnim teza sa despre faptul istoric unde autorul încearcã sã
desluºeascã natura acestuia"
! "ªi, filosoficeºte, istoria se poate divide, ca termen, în atâtea

concepþii câte pãreri existã. Un singur lucru e cert: înaintaºii au
existat."

! "Societatea omeneascã începe sã aibã idei în funcþie de propriul
interes."

Mã opresc pentru a nu consuma prea mult spaþiu (mai ales
în condiþiile în care, mea culpa, am cam depãºit termenul de
predare). Dar materialul strâns este suficient pentru a acoperi
foiletonic o rubricã pânã când actuala echipã editorialã îºi va
termina masteratul. ªi, dacã ne întoarcem puþin în timp, putem
gãsi ºi alte lucruri interesante. Poate cã unii dintre masteranzii
poeþi colaboratori la "Luni" vor fi fericiþi sã descopere cã opera lor
de tinereþe nu este în întregime pierdutã...Aºa cã, stimatã
redacþie, dacã va treziþi vreodatã în crizã de articole, facem
gheºeft :)

Jurnal de referat
21 mai, 8:56 am
Astãzi am aflat cã pentru seminarul de Filosofia Limbajului
trebuie scrise douã referate. Nu-i o veste prea bunã din
moment ce mã amãgisem cu gândul cã am terminat cu toate
obligaþiile pentru seminariile de semestrul ãsta.
9:07 am
Mã întreb dacã referatul pe care l-am scris la limbajului e
primul sau al doilea.
10:35 am
Deadline-ul pentru al doilea referat este 23 mai. Dar pentru
primul? Dacã eu l-am scris de fapt pe al doilea ºi mi-a mai
ramas primul?
4:23 pm
Dar ce înseamnã primul în condiþiile astea? Se referã la ordinea
cronologicã a scrierii referatelor sau a predãrii lor? Dacã e
vorba de predarea referatelor doar, situaþia mea e ok. Primul
referat predat e primul pur ºi simplu. Mai rãmâne de dat al
doilea.
6:03 pm
Tocmai am aflat care este diferenþa dintre cele douã referate:
primul trebuie sã aibã maxim trei pagini, iar al doilea maxim
ºase. Oare în cazul ãsta se mai aplicã regula ordinii cronologice
în care au fost predate? M-ar avantaja sã nu se mai aplice.
Referatul pe care l-am dat deja are aproape 6 pagini, deci ar fi
ideal sã fie considerat al doilea referat.
11:19 pm
Sper ca referatul deja dat sã fie considerat ca fiind al doilea.
Nu ºtiu pe ce aº mai putea scrie acum ºase pagini. De fapt, nu
ºtiu dacã aº mai putea scrie nici mãcar 3 pagini pe o temã de
filosofia limbajului. Trebuie sã-l conving pe seminarist cã am
dat al doilea referat. Trebuie!
22 mai, 10:12 am
Sa îi las un bilet în cãsuþa de la poartã, odatã cu referatul? Un
bilet totuºi s-ar putea pierde. Mai sigur ar fi sã îmi explic
situaþia chiar în referat. Sau poate…
10:17 am
Încep sã scriu: ”Referinþa descripþiei definite al doilea
referat, în condiþiile în care avem de-a face cu o folosire
atributivã a acesteia… ”

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro
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Articole publicate în LUNI: 11 / nr.1-6
de Marian Cãlborean, mc@filos.ro

(Continuare din pagina CRIT/6)

La trap prin Facultatea de Filosofie
..........
Observaþii finale ºi tranzitorii: Dacã originalul e
în latinã/elinã sau englezã, nu trebuie sã ºtiþi o
iotã din orice altã limbã decât românã, deºi acest
referat nu este de 10 pânã când nu veþi propune
(din partea mea) o nouã traducere pentru
conceptele fundamentale. În Concluzie trebuie sã
spuneþi de ce e aºa de important textul (veþi copia
din curs) ºi cã o bunã traducere ar trebui sã prindã
claritatea ºi forþa gândirii originale a autorului.
Vã voi fi recunoscãtor, poate vã voi asculta ºi pe
voi pentru a învãþa mai multe.
c. Referatul-întâlnirea marilor spirite (Plajã de
notã: 8-10)
De exemplu: „Paralelã între concepþia lui Kant ºi
a lui Mill asupra libertãþii politice”, „Despre
implicaþia logicã la Wittgenstein ºi Russell”
„Substanþa la Spinoza ºi Hegel”
Metodologie: Prietenii cu bun simþ se plictisesc
prea repede scriind mecanic referate pentru note
mari. Vã voi ruga sã cãutaþi doi filosofi care au
avut ce sã-ºi spunã unul altuia ºi disputa lor sã fi
fost consemnatã de curs. Pentru a nu vã obliga sã
înþelegeþi ceva din problema în discuþie, veþi
cãuta un al treilea filosof sau un comentator, care
sã fi rezumat problema respectivã. În primul
capitol („Problema X”), veþi prezenta cât de
importantã este problema, o formulare clasicã a
ei, prin repovestirea sau citarea paragrafelor
celui de-al treilea autor/ comentator. Nici un
profesor de filosofie neputând rezista nostalgiei
dupã o adevãratã dezbatere, urmãtoarele douã
capitole decurg de la sine: „Abordarea de catre Y
a problemei. Teoria Z” ºi „Critica lui M la Z”. În
ultima parte, veþi copia în aceleaºi fraze
adversative, prima jumãtate de la un autor, a
doua de la celãlalt: „Dacã Y spune cã X este
imposibil de rezolvat, M totuºi spune cã oamenii
pot fi ....”. Dupã 3-4 astfel de jonglerii de la o
teorie la alta, veþi scrie „Putem spune, în urma
prezentãrii celor douã concepþii filosofice, cã
poziþia lui Y poate fi susþinutã, critica lui M
nefiind valabilã, din cauza faptului cã (ºi aici una
dintre propoziþiile capitolului 2, dedicat lui Y)”.
Veþi umple astfel peste 5 pagini.
Observaþii finale ºi tranzitorii:
Dupã cum am spus, este extrem de original sã dai
dreptate cuiva criticat, mai ales dacã expui
respectiva criticã pe larg ºi convingãtor. Cu cât
este mai micã partea de prezentare a concepþiei
primului autor ºi crescutã partea criticii sale de
cãtre al doilea, cu atât cresc ºansele de 10,
bineînþeles dacã se argumenteazã cã primul autor
are de fapt dreptate. Dupã cum se observã, acest
tip de referat nu trebuie comandat decât în
domenii dificile care nu ar fi preocupat niciodatã
nefilosofii. Introducerea ºi Concluzia le veþi copia
de la tipul a) de referat, bibliografia se poate
copia de oriunde de pe net unde sunt prezentaþi
ambii filosofi. Dacã iau sub 9, nu vã voi mulþumi.
d. Mi-ar lua mai mult sã vã explic, dar mai existã
un tip remarcabil de referat: Referatul-listã de
obiecþii. Cu asta mi-ar plãcea ºi mie sã ajut dacã
ieºim la bibliotecã. În nici un caz nu trebuie sã fie
sub 5 obiecþii, ne-ar obliga sã gândim când le
elaborãm. Pot spera la nota 10 odatã ce se strâng
peste 10, ºi preferabil un numãr impar (ca sã parã
natural) de obiecþii. E ideal ca mãcar o treime
dintre ele sã aibã trimiteri textuale la alþi filosofi
care le-au formulat (Folosiþi cu încredere
Stanford Encyclopedia). Nu orice text filosofic se
potriveºte, trebuie ales ceva cãruia i se poate
obiecta din perspectiva
simþului comun (Spinoza,
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Hegel, Popper). În Concluzie mi-ar plãcea sã
spuneþi cã „O eventualã dezbatere pornitã de la
câteva dintre cele mai puternice obiecþii
formulate aici ar putea arãta mai bine
îndreptãþirea lor”.
Se înþelege de la sine cã fiind prietenii mei nu
veþi face greºeli:
-dubii asupra a ce înseamnã exact „referat” . Ca ºi
pentru profesori, referatul trebuie sã justifice
existenþa notei, un fel de fiºã de bibliotecã
eliberat pentru cã ai fi studiat ceva, clar ºi uºor de
citit (chiar ºi pentru seminariºtii profesorilor)
-citirea sau ascultarea sfaturilor profesorilor
pentru scrierea unui referat, pe post de ºcoalã de
duminicã: „fii clar, fii modest, spune ceea ce
crezi, informaþi-vã despre ceea ce scrieþi”.
-greºeli gramaticale. De altfel, trebuie sã vã
antrenaþi în arta de a scrie referate filosofice
doar cu ºase verbe: „a fi”, „a spune”, „a susþine”,
„a putea”, „a trebui” ºi „a dori”
-prezentare neîngrijitã: sunt profesori care nu
dau notã decât pe note de subsol, titlu ºi
structurã declaratã, dar toþi vor fi impresionaþi
dacã puneþi foaie introductivã doar cu titlul ºi
numele meu, dacã textul e în Garamond, paginile
sunt numerotate, bibliografia completã
(numerotate, NUME, „ , ”, Prenume, Titlu
îngroºat, sursã), notã de subsol la fiecare citat.
Chiar dacã referatul are trei pagini, nu ezitaþi sã
consumaþi rezervele strategice de þiple, poate
mãcar ele vor fi cuiva de folos.
-greºeli de stil: nu îmi trebuie probleme de
Limbaj la Modernã ori invers ºi veþi folosi în
referate câte un registru adverbial: „prin
urmare”, „necesar”, „în momentul imediat
urmãtor”,”exact...”, „riguros”, „cu claritate”,
„intermediat”, „în mod obiectiv” (la teoretice ºi
logice), „aºadar”, „necesarmente”, „de îndatã”,
„însuºi...”, „uman”, „foarte simplu”, „în mod
indirect”, „în spiritul adevãrului” (la istorice ºi
hermeneutice), „astfel”, „obligatoriu”, „apoi”,
„chiar ....”, „pragmatic”, „transparent”,
„mediat”, „pur ºi simplu” (la politice)
-plagiat. În cel mai rãu caz, vã veþi uita pe site-uri
ºi veþi vedea ce sã scrieþi în acele mici bucãþi de
referat bun în care trebuie sã le întorci din
condei. Este foarte simplu: þinând cont cã pe
http://plato.stanford.edu sunt zeci de pagini pe
orice subiect altfel anost, sunt uºor de selectat
douã-trei propoziþii refrazabile pentru a da o
anumitã distincþie sclipitoare referatului.
-cacofonii, cu excepþia a 2-3 în fiecare referat
pentru cursurile de teoreticã, pentru a arãta cã
nu stilul îngrijit mã intereseazã în filosofie
-depunerea la cãsuþa profesorului pânã la ora H în
ziua Z (în special vineri) ; cam toþi profesorii care
dau asemenea termene vin de fapt dupã 1-2 zile
sã le ridice
-depunerea la deadline în general; dacã tot nu
aveþi chef sã daþi examenul pentru mine, e mult
mai eficient sã ignoraþi deadlineul (de cu 2-3
sãptãmâni înainte) ºi sã o lãsãm pe varã, când
putem apãrea, precum ghioceii, cu referatul în
ziua de restanþã.
În încheiere, doresc sã adresez
mulþumiri Facultãþii de Filosofie: am orbecãit mai
bine de 3 ani pentru a gãsi aceste soluþii formale
în materie de referate, în loc sã fiu atenþionat cã
se organizeazã semestrial concursuri de
conþinuturi: „Cine trece mai uºor prin facultate?”
între douã tabere principale:
Studenþii din Villabajo: Pot fi consideraþi excesiv
de normali, îºi gãsesc trei teme de referat cu care

încep ºi încheie facultatea (evident, drumul
gândirii este un plagiat flagrant de sine). Eu aº
alege:
-traducerea lui Eminescu la diferite fragmente
din Critica Raþiunii Pure (merge la Modernã,
Contemporanã, Epistemologie, Fil ºtiinþei, poate
Filosofie ºi religie, poate Fil. Matematicii, poate
TCS ºamd)
-2 concepþii liberale/libertariene: Mill ºi (acum
intrã, în funcþie de curs Hegel, Kant, Hobbes,
Popper, Friedman, von Mises, Hayek, Schumpeter,
Locke, Keynes, Nozick ºamd) merge cu modificãri
la fil.greacã, sigur la toatã catedra de moralpoliticã, ºi ocazional, la filosofia culturii
(„Retorica libertarianã la Friedrich Hayek ºi
Milton Friedman” sau, mai bine, „Valoarea
culturalã ºi esteticã pentru libertarieni”)
-Pozitivism ºi depãºirea pozitivismului: este
eligibil cam la orice curs care nu e politic sau de
filosofie anticã ºi modernã: dã foarte bine la
evoluþia carierei filosofice dacã primul ºi ultimul
referat în Facultatea de Filosofie sunt pe Carnap
(primul pro, ultimul contra)
Studenþii din Villariba: îºi aleg o singurã
preocupare maladivã de care se þin 4 ani:
-Karl Popper: e pe post de Knorr Delikat, merge la
aproape orice curs, de la Greacã la Minþii. Unde
mai pui avantajul cã piaþa de popperieni nu e
ocupatã încã, poþi sã ajungi celebru prin diferite
alte facultãþi sau cercuri culturale. Sunt foarte
surprins de altfel cã nimeni nu se impune cu Mill în
facultate, deºi e preferatul tuturor la licenþã; în
urma unui minim studiu, ai putea folosi Mill (fiind
de trei ori mai uºor ca Aristotel) cam la toate
cursurile cu sau fãrã formule, la filosofie greacã
poþi plagia din poeziile lui (am auzit cã a luat ºi
premii în tinereþe, nu vãd de ce s-ar supãra
cineva), la filosofia matematicii sau filosofie
socialã are o oarecare contribuþie, îl criticã ºi
Frege (precis se gândea la studenþii de Limbajului
în lipsã de subiecte)
-O pasiune declaratã care sã inhibe profesorii, un
filosof ciudat, împotriva cãruia nu existã atâtea
contestãri clasice (deci nu Hegel, Schopenhauer
sau Fichte, deºi v-aþi putea plãnui cândva un
Schelling, þinând cont cã a trãit destul sã-l critice
pe Hegel). Vã recomand totuºi un Kierkegaard (nu
trebuie sã ºtiþi despre el decât cã avea ce avea cu
creºtinismul ºi cã îl laudã undeva Wittgenstein)
sau Plotin, ei sunt pe un trend pozitiv; ºi
Heidegger era bun acum 10 ani dar între timp s-a
fumat, nu mai te poþi duce nici mãcar la Origini sã
spui cã îþi place Heidegger. Pentru generaþiile
viitoare, prevãd recuperarea materialiºtilor
francezi de secol 18, plus Peirce ºi Bergson. Nu-mi
imaginez decât profesori cu suflet hain care ar
pica un student declarat-pasionat de Voltaire.
-Modelul meu personal sunt acei studenþi care nu
înþeleg texte ºi nu folosesc nume sau exemple,
dar se descurcã în contestarea ideilor de aiurea.
Preocuparea lor principalã este sã uite tot ce
reuºesc sã înþeleagã, bucurându-se probabil cã
aflã lucruri noi mereu. Nou nãscuþi de patru ori pe
lunã, într-o sãptãmânã se ceartã cu profesorii,
într-alta cu studenþii. Au astfel probleme la
referate, dar vin puternic din spate la „soluþii
alternative”, în special la cursurile absconse
lãsate ºi ele de Providenþã, la care nu conteazã
referatul: vorbesc cu profesorul o datã, vorbesc a
doua oarã, se ceartã, se împacã, transformã
seminarele în ore de dezvoltare personalã, iar se
ceartã, dupã care iau 5 sau... picã o datã, picã a
doua oarã, chiar ºi a treia oarã, a patra oarã
promit cã-ºi schimbã modulul sau cã se angajeazã
ºi trec.
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Lipsa viziunii strategice în domeniul cultural

Politici culturale fãrã context
„Yes, the Balkans are a bridge and a crossroads at the same time. It is
therefore our task to build our bridges, because only we will know the best
place for them; we cannot wait for people from the outside to come and
build these bridges for us. They may be very nice bridges, but far away
from our customary paths of communication. The danger is that we will
only use them on rare occasions, for nice promenades, not for our daily,
1.
operational, real cultural existence.”
Articolul de faþã îºi propune sã arate cã, în lipsa unei analize întemeiate a
contextului cultural actual al României, strategiile de promovare încropite de
instituþiile publice ale statului român þintesc în gol. Voi încerca sã identific mai
întâi principalele lipsuri strategice ale sectorului cultural românesc, pentru a oferi
mai apoi un sumar studiu de caz ºi sã ordonez paºii care consider cã ar trebui urmaþi
într-o încercare de remediere a situaþiei.
Ar trebui sã punem de la început cãrþile pe masã. În pokerul pe care-l
jucãm cu personajele imaginare colective cu care avem impresia cã stãm la aceeaºi
masã, personaje cãrora le zicem “Europa”, “Statele Unite”, “Vestul”, “Culturile
Înalte”, nici mãcar la cacialma nu suntem foarte pricepuþi. O datã fiindcã
Occidentul nu ºtie prea bine ce vrea de la noi, a doua oarã fiindcã noi nu ºtim prea
bine ce vrem de la el. „Sã trãim bine” ºi cam atât. Cum sã trãim? Rãspunsul vine
imediat: „Bine!”. Desigur, însã pe ce cale? Mã voi rezuma la câteva dintre cele mai
importante probleme ale culturii. Probleme a cãror remediere, deºi nu suficientã,
e necesarã.
Ne lipseºte în primul rând infrastructura culturalã. Ne lipsesc reþelele,
contactele, punctele de legãturã, traficanþii de informaþie. E de ajuns sã spunem
cã actorii pieþei culturale româneºti nu se cunosc între ei pentru a înþelege cã nu
putem pretinde „sã fie cunoscuþi ºi apreciaþi în afarã”. Între artiºtii, criticii,
curatorii, operatorii culturali români existã deseori rivalitãþi care în cele mai bune
cazuri se traduc prin indiferenþã.
Ce înseamnã, de fapt, infrastructura? Muzee care sã aibã mai mult de
cinci vizitatori pe zi (dintre care doi sunt paznicii) -iar cu asta ajungem la marketing
cultural ºi promovare, dar nu înainte de a ne asigura cã existã un conþinut valabil de
promovat. Galerii de artã care sã aibã legãturi cu investitorii de pe piaþa artisticã.
Existenþa acestor investitori, ºi alþii decât bãncile strãine ºi multinaþionalele care
dau cadou de ziua angajaþilor bibelouri realizate de Ioan Nemþoi sau Alexandru
Ghilduº. Reviste culturale care sã depãºeascã mãcar un tiraj de 10.000 de
exemplare pe numãr ºi ale cãror dosare de actualitate sã nu se rezume la anul
Mozart ºi la aniversarea lui Eminescu. Portaluri culturale pe Internet care sã nu
acopere de-a valma horoscopul, vremea, flirturile ºi spectacolele de teatru. Cel
puþin o instituþie care sã aibã ca funcþie (principalã sau secundarã) întreþinerea
unei baze de date care sã cuprindã miºcãrile artistice din toatã þara, inclusiv (sau
mai ales) cele din underground, artiºtii, galeriile, muzeele ºi evenimentele din
þãrile vecine ºi din mainstream-ul cultural european/mondial. Mã întreb dacã
aceasta nu ar fi fost datoria Ministerului Culturii ºi Cultelor. Intraþi pe site-ul
acestuia (http://www.cultura.ro) ºi încercaþi sã gãsiþi aºa ceva. .....

BRANDING
LENEA
De curând, prietena mea cea mai bunã (cine se
aseamãnã se adunã), a descoperit motivul pentru care
suntem aºa. Eram amândouã convinse cã în spatele
aparentei delãsãri ºi plãceri de a nu face aproape nimic
(sau cel puþin nimic constructiv) trebuie sã existe ceva
care sã justifice aceastã atitudine. Existã o teorie 1
conform cãreia oamenii au obiective instrumentale ºi
obiective diversive. Atâta timp cât oamenii au obiective
instrumentale, sunt mult prea preocupaþi ºi concentraþi
sã îºi atingã acele obiective, ºi au tendinþa sã observe
doar acele lucruri care pot duce într-un fel sau altul la o
finalitate. Celãlalt tip de comportament, acela al
turistului, al omului care este în vacanþã sau, spus într-un
fel mai pitoresc, al unui gurã-cascã, produce un alt tip de
percepþie a realitãþii, mult mai rafinatã, întrucât aceºtia
din urmã trãiesc experienþa de dragul experienþei.
Comportamentul instrumental inhibã rãspunsul estetic în
timp ce comportamentul „diversiv” îl alimenteazã ºi
dezvoltã. În acest fel, oamenii care nu îºi propun sã facã
nimic concret, care trãiesc într-o continuã aºteptare de a
se întâmpla ceva, au mult mai multe ºanse sã observe
lucruri care altora le scapã din vedere, sã asimileze
informaþii inaccesibile acelora care sunt continuu
îngropaþi în probleme ºi preocupaþi sã gaseascã soluþii
cât mai rapide ºi mai eficiente pentru a realiza ce îºi
propun.
Aºadar, noi nu suntem nicidecum leneºe, avem
doar un alt tip de a interacþiona cu lumea ºi mediul in
care trãim, un alt tip de adaptabilitate la ritmul din ce în
ce mai alert ºi la competitivitatea din ce în ce mai mare
din toate domeniile, care duce adesea la o atitudine
agresivã ºi meschinã ipocrit justificatã de lupta pentru o
poziþie mai bunã în societate, de necesitatea de a fi
mereu „pe val”, de nevoia de a se afirma etc.
Existã în România (ºi nu numai) o categorie de
tineri care, deºi sunt la vârsta la care ar fi trebuit de mult
sã se apuce sã facã ceva în viaþã (sau mãcar sã îºi facã o
idee despre ce vor ei sã facã cu viaþa lor), se trezesc în
fiecare zi la prânz, îºi deschid computerul, se loggeazã pe
Yahoo Messenger, pe Mirc, îºi citesc horoscopul online,
citesc toate ziarele ºi revistele de pe net, descarcã douã
trei filme pe zi de pe net ºi le urmãresc imediat ce s-au
descãrcat, dupã care le ºterg, sã nu ocupe spaþiu pe hard
disc, joacã aproximativ 4-5 ore pe zi jocuri în reþea, ºi
navigheazã pe siteuri de specialitate (vezi
w w w . m i n t r u b b i n g . o r g ,
www.shutthefuckupbitchandmakemeasandwich.org ,
w w w . g i g e l . o r g , w w w . i s i t n o v e m b e r. o r g ,
www.sendmeadollar.org, www.uncyclopedia.org, etc.).
Majoritatea oamenilor îi considerã pe aceºti
tineri niste scursuri ale societãþii, niºte paraziþi ºi niºte
rataþi care nu sunt în stare sã facã nimic cu viaþa lor, niºte
piedevarãtercheabercheataiefrunzelacâini, pleava
societãþii etc. Sincer, mi se pare o mare nedreptate. În
primul rând, foarte mulþi dintre aceºti tineri au
inteligenþa peste medie, de cele mai multe ori au o
culturã generalã foarte bogatã, ºi dau dovadã de foarte
multã ingeniozitate ºi originalitate. O dovadã a acestor
lucruri sunt chiar site-urile pe care aceºti tineri le-au
conceput. De exemplu, www.uncyclopedia.org este o
operã de artã plinã de inteligenþã, umor ºi (auto)ironie,
care se vrea o replicã la mama wikipedia.org ºi la tata
google.com (le transmitem respectele
noastre cu aceastã ocazie) ......
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Elitism sau democraþie ?
Proºti, dar mulþi
Discuþia despre elitism se face fãrã
elite. Pentru cã, din pãcate, în România, nu
ºtim nici ce sunt elitele, nici membrii lor, nici
cum au devenit elite. Aceasta ar fi prima
problemã a unui demers onest al culturii
politice. Atunci numim elitismul drept un
discurs (atitudine, manifestare, reacþie) care
se opune populismului. În parte, definiþia
negativã e corectã, dar neoperaþionalã.
Elitismul este un instrument de presiune al unor
neprobate (ca sã nu spun false) elite ºi aceastã
definiþie e restrictivã ºi neobservabilã empiric.
Cum poþi proba presiunea, chiar ºi cea de ordin
politic? ªtirile despre elitism nu pot exista,
pentru cã elitismul (ca act de lobby, sã spunem)
nu poate fi probat ºi nici testat. Desigur,
elitismului i se opune anti-elitismul. În
cercetarea culturii e clar ce e anti-elitismul:
postmodernism (sau anti-modernism),
presiunea culturii de masã asupra culturii
înalte, academice. În cultura politicã antielitismul ar putea fi similar respectului faþã de
democraþie? Nu. Elitismul, cel puþin acum, nu
mai are nici o legãturã cu sensul sãu fascist. A fi
în elitã nu înseamnã a fi paznic înzestrat al
Cetãþii (aºa cum se scria în Statutul Partidului
Nazist, citându-l pe Platon). Desigur, dihotomia
elite-restul (popor, demos) e una doctrinar de
dreapta, dar are surse amestecate. Poate fi
vorba de Carl Schmitt, dar ºi de Leo Strauss.
Anti-elitismul nu e nici el de stânga. E Mai 1968,
dar nu e Marx.
Revine întrebarea: cum au apãrut
elitele în România post-comunistã? Ele apar
dupã un canon - set de reguli fixe care
garanteazã apartenenþa la elitã. Elita este
produsul unei combinaþii complexe între
instituþiile ºcolare ºi universitare, instituþiile
politice ºi marile întreprinderi. Alte elemente
sunt stratificarea socialã a þãrii ºi raporturile de
putere tradiþionale. Pânã acum nu putem
repera elitã care sã fie o „combinaþie
complexã”, ci doar elite care s-au afirmat
speculând stratificarea socialã comunistã ºi,
mai ales, raporturile de putere. În lipsa unor
studii, putem observa cã aceia care se autodenumesc elitã sunt de fapt rezultatul
permisivitãþii instituþiilor, spaþiului universitar,
mediului economic, într-un cuvânt, produsul
lipsei de canon politic. Un canon care nu s-a
impus în exerciþiul guvernãrii ºi administraþiei
publice.
Sã privim problema din prisma
întrebãrii lui Robert Dahl: cine conduce? Într-un
articol din 1958 (A Critique of the Ruling Elite
Model), Dahl demonstreazã cã în nici un caz nu
se poate vorbi despre o singurã elitã
conducãtoare într-un sistem democratic. Este
imposibil de stabilit ce este o elitã (singurul
lucru care îl ºtim despre acest concept este cã
reprezintã o minoritate) ºi, epistemologic,
care sunt testele care ne pot spune cã X este
elitã ºi cã Y reprezintã infulenþa sa asupra
deciziilor. Uneori elitele, demonstreazã Dahl,
pot fi împotriva unor decizii din sistem, deci
modelul elitei conducãtoare este destul de
instabil. Mai bine zis, elitele, de multe ori, nu
sunt conducãtoare. Mai
jos voi da un exemplu
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recent al elitelor ne-conducãtoare. Putem
argumenta cã existã, chiar ºi în democraþie, o
elitã conducãtoare, dar ea conduce printr-un
fals consens. E un consens provocat de
manipulare ºi de o aderenþã superficialã
(neinternalizatã) posibilã prin mass-media,
dar ºi printr-o acþiune de PR politic eficientã,
la scopurile ºi normele elitei de cãtre anumite
pãrþi ale comunitãþii. Acest consens este
produsul unui discurs elitist, care, de multe ori,
capãtã valenþe populiste.
Elitism ºi populism în primii ani ai tranziþiei
Niciodatã nu mi-a plãcut discursul
nediscursiv al elitei, ºi mã refer aici la discursul
elitist. O mixturã de parabole, trãire noeticã,
mituri, referinþe complexe ºi amestecate,
recursul la „cei buni”, „cei aleºi”, cerinþe fãrã
fundamente universale (adicã împãrtãºite ºi de
ceilalþi membri ai comunitãþii). Desigur, nici
populismul nu este acceptabil. Nu pot accepta
cã oricine poate înþelege, cã deciziile populare
sunt bune, cã existã o limbã comunã
(universalã) a discursului public. Dar dacã
populismul poate fi contracarat prin apelul la
raþionalitate ºi individualism, elitismul exclude
orice alt discurs, atitudine, manifestare
alternativã. Dacã pentru populism existã un
fundament numit pluralism, elitismul nu poate
fi conþinut într-o paradigmã pluralistã, pentru
cã o refuzã a priori. Discursul elitist exclude,
cel populist include egalitar ºi lipsit de
discriminare (nici mãcar cea pozitivã) pe
oricine. Chiar dacã „discriminarea” pare sã fie
conceptul care desparte apele, nu pe el ne vom
argumenta poziþia. Problema elitismului este
exclusivismul, nu discriminarea care se aplicã
diferitelor clase sociale ºi politice.
Un fapt mai grav este apariþia
elitismului populist . Cum e posibilã
struþocãmila? De la dubla premisã aflatã chiar
în motto-ul textului: a. Ei sunt proºti ºi b. Ei
sunt mulþi. Observaþia cã ei sunt proºti implicã
faptul cã noi suntem buni, inteligenþi. Deci noi
avem capacitatea de a guverna, de a decide.
Faptul cã sunt mulþi implicã faptul cã ei pot sã
ne zãdãrniceascã guvernarea ºi deciziile.
Atunci singura cale e un simulacru: noi le
recunoaºtem PUTEREA, iar ei ne acceptã
DECIZIILE. Am dat Cezarului ce e al Cezarului,
adicã am lãsat demos-ul mulþumit de sine, de
puterea sa fictivã, ºi noi ne vom exersa în
continuare guvernarea. Acesta e mecanismul
unui elitism ascuns, care nu are nevoie de
„lupte de clasã”. E forma democraþiei populare
ºi nu numai. E forma pe care o iau regimurile
care se construiesc piramidal, de la un grup
dominant spre o majoritate fãrã exerciþiu
politic. E felul în care, pe parcursul primilor ani
post-comuniºti, a funcþionat regimul politic în
România.
Dupã 1996, elita politicã îºi retrage
discursul populist. Pentru cã transferul de
putere dintre fostele elite comuniste ºi noile
elite (politice, economice, militare,
academice, culturale) se încheiase. La prima
rotaþie de putere (alegerile din 1996) s-a
încheiat legitimarea noilor elite (construite, în
mare parte din cele comuniste). Aceste noi
elite au început, în sfârºit, sã concureze. Astfel
discursurile lor au trebuit sã atingã targets, nu

mase. ªi masele au început sã se dividã în
structuri. Concurenþa elitelor, vizibilã,
acceptatã, a fost un prim pas cãtre
democratizare. Cei care au început sã piardã au
fost cei care ºi-au conservat discursul elitist,
exclusivist, pedagogic ºi, uneori, brutal ºi
resentimentar. Cînd a început concurenþa între
elite, cele slabe au dat vina pentru eºecurile lor
pe demos, pe masa nediferenþiatã ºi amorfã,
proastã ºi multã. Iar reacþiunea nu a întîrziat.
Exemplele sunt multe. Decãderea
Alianþei Civice, dispariþia din Parlament a
PNÞCD, dispariþia lui Petre Roman, eºecul GDS
º.a.m.d. În schimb au urcat elite noi: noul PSD
(Nãstase, Hrebenciuc, Agathon, Geoanã, Mitrea
etc.), grupul din jurul lui Traian Bãsescu, elitele
multinaþionalelor etc.
Elitism ºi elitã, o dezbatere recentã
În anul 2004, revista Observator
cultural a gãzduit, în douã numere succesive
(248, 249), dezbaterea „Elite ºi/sau elitism?”.
Trecând peste patosul specific unei astfel de
dezbateri ºi, din pãcate, peste slabul nivel
teoretic general al participanþilor, articolele au
demonstrat cã elitismul e încã o problemã, în
veºnica dihotomie stânga - dreapta. Cîteva
intervenþii pot fi concludente pentru discuþia
asupra elitismului.
Prima este cea a lui Matei Cãlinescu,
universitar american. El dezvoltã teoria elitelor
care nu trebuie sã fie neapãrat conducãtoare,
ci concurente. Exemplul este cel al alegerilor
din 2004 din SUA. În America, Kerry a pierdut
alegerile în favoarea lui Bush pentru cã 60% din
cetãþenii SUA sunt ataºaþi de „the heartland of
America”, adicã de valorile tradiþionale, cum
ar fi cele religioase, individualiste ºi totodatã
centrate pe familie, solid morale (chiar dacã
ipocrite). Aceºtia au preferat discursul procreºtin al lui Bush în faþa poziþiei radicale a lui
Kerry ºi a elitei care, în acest moment, deþine
hegemonia culturalã în SUA.
„Elitismul degradeazã elita”, nota,
într-un alt articol, Sorin Alexandrescu. Nimeni
nu trãieºte o stare de minorat (în sens kantian)
în democraþie, nimeni nu trebuie adus pe
„calea cea dreaptã”. Discuþia despre elitism e
una esticã, observa universitarul olandez, în
þãrile Europei Occidentale nimeni nu-ºi pune
problema astfel.
Elitismul, ca ideologie, se opune
democraþiei. Elitismul, ca discurs al elitei, o
opune pe aceasta demos-ului. În România o
singurã datã un discurs elitist pur a avut succes
-doar în perioada interbelicã, prin Miºcarea
Legionarã (dar a fost tocmai falsul consens
observat de Dahl). Dupã 1989, nu putem vorbi
despre elite, ci doar despre încercãri de a a
adapta un discurs centrat pe valoare ºi
diferenþã unui public deschis doar spre
egalitate ºi asistenþã. Momentele finale ale
tranziþiei eliminã atât publicul, cât ºi
„manipulatorii” lui. Tranziþia europeanã va
pune, cu adevãrat, problema elitelor politice,
administrative, economice ºi culturale. Miza va
fi, de data aceasta, una realã: participarea la
construcþia canonului european în România. Cu
tot ce înseamnã el, de la valorile europene la
birocraþia sa.
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BRANDING LENEA
....În acest site existã o descriere
amãnunþitã a României, din toate punctele
de vedere: economic, geografic, social,
politic ºi cultural, foarte simpaticã ºi de
cele mai multe ori cinicã, însã nelipsitã de
umor ºi o dozã foarte mare de sarcasm
(„One of the most important tourist
atractions in Romanian mountains are the
Stone Bitches, also known as Babele, and
the Stoned Dude, also known as Sfinx”.).
Site-ul este conceput ca o enciclopedie
online, din care oamenii pot afla lucruri off
the record.
Sã nu mai vorbim de
www.gigel.org, care lanseazã de foarte
multe ori trenduri (sub)culturale în rândul
tinerilor! De fiecare datã cand aud o replicã
sau o înjurãturã originalã, existã o ºansã
foarte mare ca ea sã fie de pe acest site.
Daca vrei sã gãseºti definiþia cocalarului, a
pateului, jocuri stupide ºi amuzante, ºtiri
de specialitate, cele mai bune poante ºi
glume, ãsta este cel mai potrivit loc.
w w w. m i n t r u b b i n g . o r g c a r e a
instituþionalizat „frecarea de mentã”,
ridicând-o la rang de „sport naþional” este
deja clasic, având mii de vizitatori în
fiecare zi ºi câºtigând din ce în ce mai mulþi
adepþi, pentru cã existã ºi o organizaþie a
„frecãtorilor de mentã”.
Niciodatã nu o sã înþeleg de ce
aceºti tineri care populeazã ºi animeazã
cyberspace-ul sunt desconsideraþi. Ei de
fapt au foarte multã trebã în fiecare zi ºi
cred cã argumentele de genul „sunt
antiproductivi, nu fac nimic toatã ziua, îºi
pierd timpul” sunt superficiale ºi nu pot fi
susþinute. ªi, într-un fel sau altul, toþi
românii freacã menta, fie cã o fac la ºcoalã,
la serviciu, sau acasã. ªi nu vãd nimic rãu în
asta. Dimpotrivã, mi se pare un mod foarte
bun de a opune rezistenþã sistemului, de a
lupta împotriva falselor valori promovate
de lumea capitalistã, de a nu se lãsa atinºi
de microbul lãcomiei. Ei refuzã pur ºi
simplu sã facã parte din mulþimea de sclavi
spãlaþi pe creier care se trezesc în fiecare
dimineaþã cu singura grijã de a se duce cât
mai repede la serviciu, sã poatã munci pe
rupte pânã seara târziu cu singurul scop de
a-ºi îmbogãþi patronii, care, în schimb, le
dau în fiecare lunã o sumã mai mare sau mai
micã de bani, pe care ei oricum ori nu au
timp sã o cheltuiascã, ori este atât de micã
încât dupã ce îºi plãtesc toate datoriile ºi
facturile nu mai au ce cheltui. Probabil
maximum de distracþie la care pot ei spera
este perioada de training în care merg
împreunã cu colegii lor în weekend la
munte sau la mare pe banii companiei,
cand se îmbatã în fiecare noapte, îºi dau în
petec, îºi manifestã toate frustrãrile ºi
ajung sã se comporte mai rãu ca niºte
adolescenþi scãpaþi de sub control de
diriginta lor într-o tabãrã de varã. ªi toate
astea se întâmplã din cauzã cã ei nu au altã
supapã, nu au altã modalitate de a se distra
ºi relaxa, fiind non stop preocupaþi sã
rezolve probleme care nu le aparþin.

Din fericire, românii nu au ºanse
prea mari sã ajungã „workoholics”, tocmai
pentru cã ei au un mecanism foarte bun de
apãrare care de cele mai multe ori se
manifestã prin lene. Cred cã eroul ºi
modelul celor mai mulþi dintre români este
binecunoscutul personaj Ignatius J. Reilly
din „Conjuraþia imbecililor” 2. , acest
bildungsroman al românilor. Deºi, la prima
vedere, acest personaj pare un ratat ºi un
leneº, ajungând, în pofida studiilor sale
înalte, sã trãiascã din banii mamei sale la
peste 30 de ani, ºi nefãcând nimic toatã
ziua, doar o minte necizelatã ºi insensibilã
ar putea spune despre el cã este un
pierdevarã. De fapt, acest gânditor sensibil
ºi profund, acest analist incomod al
timpurilor noastre nu poate fi înþeles cu
uºurinþã de minþile pervertite de spiritul
capitalist al mediului în care trãiesc. Cu o
viziune lucidã ºi plinã de înþelepciune
asupra lumii3., acest personaj este un
foarte atent observator ºi critic al lumii
contemporane, care probabil, dacã nu ar fi
avut o sãnãtate atât de precarã, cu
siguranþã ar fi scris niºte lucrãri care ar fi
zdruncinat omenirea din temelii.
La insistenþele mamei sale, o
femeie lipsitã de educaþie, incapabilã sã îl
înþeleagã pe propriul fiu, se plânge tot
timpul cã trebuie sã îl întreþinã ºi cã nu face
nimic în casã, ba mai mult decât atât,
susþine cã este tratatã cu lipsã de respect,
Ignaþius are mai multe tentative de a se
angaja, pentru a-ºi câºtiga singur traiul,
dar nu reuºeºte sã se adapteze niciodatã la
mediul de lucru. Aceasta este o dovadã în
plus a faptului cã oamenii cu adevãrat
valoroºi nu trebuie sã îºi consume energia ºi
sãnãtatea (sã nu uitãm de câte ori era sã se
accidenteze Ignatius la serviciu ºi de câte
ori a avut probleme cu valva din cauza
stresului) pentru cã ei au o misiune mult
mai importantã, ºi anume aceea de a
medita încotro se îndreaptã lumea, cât de
mult au decãzut oamenii în ultimele
decenii ºi la nenumãratele atrocitãþi care
se petrec la ora actualã peste tot în lume.
Ce ne-am face dacã toþi oamenii din lume
s-ar apuca sã roboteascã ºi sã îºi consume
toate resursele ºi energia pentru niºte
scopuri atât de mundane...!
Poporul român este plin de astfel
de personaje, pe cât de simpatice pe atât
de necesare bunului mers al societãþii,
minunat ilustrate si in reclamele de gen
Unirea sau vodka Skandenberg („Pentru
bãrbaþi care au ceva de spus”). Din punctul
meu de vedere, ar trebui sã fim mândri cã
românii sunt un neam atât de lent.
Etimologic ºi nu numai, lenea se asociazã cu
lentoarea, cu încetinirea miºcãrilor ºi chiar
sistarea lor în imobilitate4.. În lumea în care
trãim, timpul este unul dintre cele mai
preþioase lucruri, oamenii sunt obsedaþi de
productivitate ºi eficienþã, iar boliile cele
mai frecvente apar din cauza stresului ce
intervine atunci când oamenii sunt atât de
presaþi de timp ºi încearcã sã facã cât mai

multe lucruri în cât mai puþin timp. Din
acest punct de vedere, România este o oazã
de liniºte ºi sãnãtate, în care oamenii se
gândesc mai întâi de douã ori înainte de a se
apuca de treabã, ºi stiu cum sã îºi conserve
energia într-un mod înþelept.
În plus, lenea are efecte extrem
de benefice pe plan politic. Având în vedere
faptul cã majoritatea parlamentarilor
români sunt oameni imbecili, analfabeþi,
incompetenþi, lipsiþi de simþ politic ºi
neinteresaþi de binele public, de
problemele actuale ale societãþii
româneºti ºi alte lucruri de care nu au auzit
niciodatã, nici nu vreau sã mã gândesc ce ar
putea face ºi ce legi ar putea sã le treacã
prin cap sã voteze, dacã chiar s-ar obosi sã
meargã la serviciu sau nu ar dormi în
Parlament, atunci când totuºi sunt prezenþi
la dezbateri. În fiecare searã când se uitã la
televizor, poporul român rãsuflã uºurat
urmãrind imaginile de la ºtiri cu
parlamentarii care dorm, citesc ziarul sau
se joacã pe telefoanele ultrasofisticate
cumpãrate din banii publici, tocmai pentru
a le distrage atenþia de la discuþii ºi pentru
a-i împiedica sã se implice prea mult sau sã
ia prea în serios munca de parlamentar.
Acestea fiind spuse, cred cã ar
trebui sã încercãm cu toþii sã fim puþin mai
leneºi, sã stãm o clipã sã ne gândim, înainte
de a ne ne apuca de treabã, sã ne întrebãm
de fiecare datã „what's the point?!” ºi sã mai
cercetãm încã o datã dacã nu cumva viaþa
noastrã poate continua liniºtitã ºi fãrã ca noi
sã mai depunem acel efort, care s-ar putea
dovedi în final inutil. Risipa de energie ºi
nesãbuinþa cu care oamenii îºi consumã
resursele fizice ºi psihice este un mare pãcat
al zilelor noastre, ºi mai devreme sau mai
târziu va trebui sã luãm în consideraþie
efectele nefaste pe care le poate avea pe
termen lung.

Note:
1.

Tom F. Heath: “Behavioral and Perceptual
Aspects of the Aesthetics of Urban
Environments” Cambridge Universitz Press,
1988
2.
John Kennedz Toole, “Conjuraþia
imbecililor”, editura Polirom, 2005
3.
Vezi Reilly, Igantius, J: “Sângele de pe
mâinile lor: Crima existentã prin sine.
Scrieri aupra unor serii de abuzuri din Europa
secolului al XVI-lea”; Monografie, douã
pagini, 1950, Secþia Cãrþi rare, coridorul din
stânga, etajul 3, Biblioteca Memorialã
Howard-Tilton, Universitatea Tulane, New
Orleans 18, Luisiana
4.
vezi Dana Canurschi, “Ontologia lenei”,
conferinþã þinutã cu ocazia faptului cã
autoarea acesti articol o ignorã de prea mult
timp si nu se duce cu ea la o þigarã, pentru cã
trebuie sã îºi stoarcã creierii ºi energia
lucrând la acest eseu.
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Lipsa viziunii strategice în domeniul cultural

Politici culturale fãrã context
....Veþi descoperi câteva documente disparate
ºi fragmentare, care se rezumã la instituþii ale
statului de mult ieºite din circuitul cultural, nu
numai din cel european, dar ºi din cel românesc.
Sã citãm din „Strategia Institutului
Cultural Român pentru perioada 2005-2008”:
“(...) scopul principal al ICR: promovarea
valorilor culturale ale României în
strainãtate. Principiul de funcþionare a ICR are
la bazã proiectul, gândit ca formulã de maximã
eficienþã a realizãrii strategiei propuse. Se va
urmãri crearea unui mecanism clar de
concepere, mediatizare ºi propunere a
proiectelor pentru concurs public, a evaluãrii
acestora de cãtre jurii independente, alcãtuite
din personalitãþi recunoscute pentru fiecare
domeniu în parte ºi aplicarea lor în contextul
unui sistem flexibil, capabil sã se adapteze
cerinþelor din fiecare sferã de activitate.”
Sigur, e frumos, lãudabil ºi sunã bine.
Sigur, greºelile ortografice ale textului au fost
remediate de mine (pentru comparaþie, vezi
site-ul ICR). Dar sunt, deocamdatã, doar
cuvinte. Ce valori sã “promovezi în strãinãtate”
câtã vreme nu le susþii ºi nu le cunoºti suficient
pe cele dinãuntru? Logic, pe cele care se
autosusþin înãuntru. Sau, ºi mai logic, pe cele
care au supravieþuit suficient de mult cât sã
plece afarã, unde au reuºit sã se autopromoveze
mai bine decât ar putea-o face ICR-ul în zece
ani. ªi iatã, ICR-ul sau MCC-ul sau alte instituþii
de genul acesta profitã acum de pe urma muncii
de selfimpresariat a artistului ºi peroreazã
pretutindeni unde cineva chiar ascultã: “Iatã ce
valori are România, recunoscute
internaþional!”. Doar cã (pânã acum) nu au
fãcut nici mãcar atât. Poate din pudoare, poate
din încãpãþânare, poate din prostie ? Viziunea
strategicã a ICR nu ia în calcul conþinutul a ceea
ce pretinde cã va promova (decât dacã nu
cumva e vorba din nou de Poetul Nepereche, de
cãluºari ºi de Mânãstirile din Nordul Moldovei). E
mai simplu sã foloseascã abstracþiuni de genul
“valorile culturale ale României”. Ok, care-i
adresa lor? Valorile astea au un numãr de
telefon, pot sã le trimit un mail? Sau dacã sunt
statui ºi biserici, atunci pot sã ºtiu unde le
gãsesc? Existã vreun album pe care sã-l pot
cumpãra din librãria mea de cartier ca sã aflu ºi
eu, din surse oficiale, ce valori culturale are
România?

mesaj nescris ar fi putut fi „Du-mã oriunde, în
orice direcþie”. În numai câþiva ani, Cantor îºi
creeazã legãturile de care are nevoie pentru ca
proiectele sale sã fie bãgate în seamã. ªi spune
deschis cã n-ar fi reuºit asta în România. „Let's
face facts, the infrastructures of art in Romania
are inadequate and ineffective. In this context
it seems impossible to make people understand
that the work a contemporary artist is doing is
not meant to find its place in doctors' consulting
rooms or in the lobbies of new business offices in
Bucharest. Moreover it seems unlikely that we'll
ever get over the idea that Romania's culture is
not reducible to Brancusi, Eminescu, or the
Tziganes. Thus the only chance for a Romanian
artist to sustain today is to break free and to go
2
elsewhere.”

Dacã pânã acum un an ICR-ul,
instituþia care ar trebui sã reprezinte cultura ºi
civilizaþia româneascã în afara graniþelor þãrii
(cam în acelaºi mod în care o fac, de pildã,
British Council, Institutul Francez sau Goethe
Institutt), se rezuma în mare mãsurã la funcþia
de instrument politic ºi avea rolul informal (bine
îndeplinit) de a asigura oamenilor de culturã
servili PSD-ului câteva sinecure în locuri
cãlduþe, astãzi Institutul Cultural Român
încearcã sã ne prezinte o nouã faþã. Cu HoriaRoman Patapievici la conducere, cu câteva
3.
texte de prezentare pe site care dau impresia
funcþionãrii dupã un mecanism de selecþie
democratic ºi bazat pe merit, cu încercarea
formãrii unei echipe noi. Din pãcate, deºi bine
intenþionat, ICR îºi propune un lucru dificil: a
promova fãrã sã ºtie ce sã promoveze. Sau fãrã
sã facã public ce ºtie. Iatã aici trei dintre
reperele pe care ICR ºi le autoimpune:
“1. Definirea obiectivelor operaþionale, a
acþiunilor preconizate, a rezultatelor vizate,
precum ºi a modalitãþilor de evaluare. Ca
principiu, obiectivele ICR traduc în idiom
cultural marile obiective strategice ale
României; sunt, altfel spus, complementul
marilor mesaje politice ºi identitare. De aici
decurge cã o Românie angajatã în procesul de
integrare europeanã si euroatlanticã nu poate
proiecta în exterior decât o culturã marcat
modernã, sincronicã din punct de vedere
tematic ºi, deci, capabilã sã se angajeze într-un
dialog dezinhibat cu lumea occidentalã.

originarii din România (în afarã, desigur, de
programele explicit adresate acestora) sau, cu
atât mai puþin, spre omologii complezenþi din
comunitatea diplomaticã. Cultura românã
trebuie sã depãºeascã cercul vicios în care se
miºcã în afara þãrii, respectiv în interiorul
comunitãþii româneºti, pe diversele ei paliere.
Oferta româneascã va fi diversã, calibratã pe
nevoile fiecãrui grup de beneficiari ºi
4.
împrospãtatã periodic.”

Vorbim, aºadar, de destinatari, de
atingerea unor grupuri largi, de analiza
mediului lor cultural, de sincronizare ºi de
tematici comune. Repet, sunt principii
minunate, însã ele nu pot funcþiona fãrã analiza
conþinutului intern, susþinerea acþiunilor
culturale ºi a mediului creativ românesc,
construirea unei infrastructuri culturale
coerente pentru crearea de contacte,
cunoaºtere reciprocã ºi facilitarea proiectelor
comune. E necesarã, apoi, racordarea la reþele
culturale internaþionale, fãrã sprijinul cãrora e
dificil de obþinut vizibilitatea artiºtilor români
ºi a lucrãrilor lor. Alte cerinþe de îndeplinit (ºi
care nu sunt încã bãgate suficient în seamã nici
mãcar de birocraþii de la Bruxelles) ar fi:
schemele de mobilitate (care sã ofere elevilor,
studenþilor, profesioniºtilor în domeniul
cultural ºi educativ posibilitatea de a studia ºi
de a înþelege culturile strãine dinãuntrul lor),
platformele de dezbateri ºi întâlniri ale
cercetãtorilor ºi analiºtilor în domeniul studiilor
ºi politicilor culturale, apropierea regulatã a
organizaþiilor intrenaþionale, a guvernelor,
împreunã cu cele mai reprezentative ONG-uri
(uºor de identificat astãzi) pentru a formula o
agendã pe termen lung în privinþa cooperãrii
5
culturale.
Aºa cum aratã Corina ªuteu în studiul
sãu Politicile culturale în tranziþie, ar trebui sã
ne întrebãm mai întâi dacã ne intereseazã lucrul
în reþea în culturã, dacã dorim cu adevãrat sã
promovãm valori sau suntem “simpli birocraþi ºi
executanþi de stereotipuri depãºite”. O altã
întrebare crucialã este “cine concepe politicile
culturale de astãzi?”. Majoritatea celor care iau
decizii reprezintã încã o generaþie a “viziunii”
Rãzboiului Rece, iar acest tip de mentalitate nu
poate fi reciclat cu uºurinþã.
Note:

Sã luãm cazul lui Mircea Cantor. Aþi
auzit cumva de Mircea Cantor? ªtiaþi cã e
singurul artist român în viaþã care expune la
Centrul Georges Pompidou din Paris? Cã are doar
28 de ani ºi e reprezentat de Galeria Yvon
Lambert (Paris, New York)? Cã s-a nãscut în
Oradea ºi cã ºi-a fãcut studiile academice în
Cluj? Cã a luat în 2004 Premiul Paul Ricard, cel
mai important premiu francez acordat tinerilor
artiºti? Cã e co-editorul revistei de artã
contemporanã Version? Dar de Version aþi auzit?
E o revistã româneascã care se gãseºte în mai
toate galeriile de prestigiu din lume. Desigur, nu
ºi în Bucureºti (în galeriile UAP cu siguranþã n-o
s-o vedeþi).
În orice caz, Mircea Cantor a pãrãsit
România imediat dupã terminarea facultãþii,
fãcând autostopul cu o
pancartã albã, al cãrei

Luni
Nr. 6

2. Analiza mediului concurenþial prin
cercetãri de marketing cultural.
Penetrabilitatea limitatã a ofertei noastre
culturale în exterior se datoreazã informaþiilor
limitate cu privire la tipul de ofertã culturalã
existentã pe plan local (instituþii, actori ºi
produse culturale), precum ºi la caracteristicile
consumului cultural. În acelaºi timp, existã o
înþelegere vagã a modurilor de producþie ºi
diseminare pe pieþele culturale locale, precum
ºi a motivaþiilor ºi profilului consumatorilor
culturali.
3. Stabilirea categoriilor de destinatari ai
programelor ofertei culturale ºi ajustarea
programelor ºi ofertelor în funcþie de nevoile ºi
aºteptãrile lor. În principiu, eforturile se vor
îndrepta spre captarea rezidenþilor nativi din
clasele educate care formeazã masa
consumatorilor de culturã ºi abia apoi spre

1
Milena Dragièeviæ Šešiæ, Corina ªuteu,
“Challenges of Cultural Cooperation in
Southeastern Europe: the Internationalization
of Cultural Policies and Practices”, în Reader:
Cooperare culturalã internaþionalã.
Managementul proiectului cultural. Finanþarea
proiectelor culturale, Asociaþia ECUMEST,
Bucureºti, 2006
2.
citat aproximativ din Version 0.2, Iulie 2002 în
„OUVERTURE: Mircea Cantor”, de Thomas
Boutoux
3.
http://www.icr.ro
4.
„Strategia Institutului Cultural Român pentru
perioada 2005-2008”
5.
Vezi Milena Dragièeviæ Šešiæ, Corina ªuteu,
“Challenges of Cultural Cooperation in
Southeastern Europe: the Internationalization
of Cultural Policies and Practices”

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

ART/15
Anunþãm revenirea în numãrul 7 al revistei a rubricii
de muzicã ºi film, cu teme conjugate.
Autorii s-au documentat douã sãptãmâni asupra
premiaþilor de la Grammy, respectiv nominalizaþilor
la Oscar ºi au constatat urmãtoarele, când depãºiserã
deja deadlineul:
Grammy
Nici mãcar Pat Metheny Group nu mai sunt ce erau
odatã, nici U2 (starurile serii), nici Stevie Wonder.
GreenDay au mai salvat ceva, dar sunt totuºi
Greenday. Ascultaþi ce ascultaþi de obicei.
Oscar
Nici mãcar un erou american în cele 5 nominalizate la
marele premiu. Dragoste din întâmplare, terorism
din întâmplare, capodoperã din întâmplare, victorie
politicã din întâmplare, rasism din întâmplare. Prea
multã întâmplare. Vã salveazã la celelalte categorii:
“Walk the line”, “Pride and prejudice” sau
“Cinderella Man”. La film strãin “Joyeux Noel”
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Schemã de film american
Eroul: poate fi un poliþist de obicei al
dracului de bun, însã cu ceva probleme cu ºefii
sau un infractor nevinovat -ori a omorât ca sã-ºi
salveze familia, ori i se pune în seamã un delict
pe care nu l-a sãvârºit- oricum, e un singuratic,
are o personalitate foarte puternicã, ceva vicii
nevinovate, mai mult simpatice (fumeazã mult,
bea ori a bãut mult, s-a lãsat, însã prins în
vârtejul evenimentelor pe care le prezintã
filmul, se apucã din nou). De obicei a fost
însurat, dar a fost pãrãsit, sau soþia i-a murit
într-un accident ori altceva, oricum, un
eveniment l-a marcat profund, l-a fãcut un
însingurat care nu mai crede în oameni dar crede
în valorile morale deºi cei din jur nu-l vãd aºa
(nici nu-i lasã sã vadã, pentru cã nu vrea sã i se
ºtie adevãrata faþã).
Numele: John sau Bill sau Frank
trebuie neapãrat sã fie un nume simplu ºi mai cu
seamã foarte rãspândit, astfel încât sã coincidã
cu al cât mai multor (tele)spectatori care
urmãresc filmul cu popcornul la gurã,
refulându-ºi existenþele banale cu fantazii de
capã ºi spadã are sã vadã toatã lumea de ce-i în
stare Jake, are sã vadã ºi Mary, care îºi pune
bigudiuri în faþa mea sau pur ºi simplu nu mã
bagã în seamã, pe mine, cel pe care îl aºteaptã
cu nerãbdare, fremãtânde, curbele voluptoase
ale blondei de pe ecran, are sã vadã ºi ºeful de la
service-ul unde lucrez cã greºeºte când îmi face
scandal cã n-am vulcanizat ca lumea
cauciucurile rablei bãcanului, ca ºi cum
talentele mele nemaipomenite,
incomensurabile (deºi ascunse, încã) trebuie
irosite pe vulcanizãri ºi calibrãri de rable!
Dintr-odatã, în cursul monoton al vieþii
sale, intervine ceva: dã peste un secret
cutremurãtor, e martor la ceva la care n-ar
trebui sã fie, în fine, ceva, ce mai! ºi se trezeºte
pe cap fie cu o gaºcã de mafioþi, fie de poliþiºti
corupþi (oare existã ºi necorupþi???) (eventual
agenþi F.B.I. sau C.I.A., dar la fel de corupþi),
agenþi K.G.B., extratereºtri care vor sã distrugã
lumea sau cel puþin sã punã stãpânire pe ea sau
oameni ori roboþi veniþi din viitor ca sã schimbe
cursul istoriei sau ca sã-l împiedice sã se
schimbe... dar asta n-are nici o importanþã, e ca
într-o reþetã a restaurantului din colþ... cum
care restaurant?! Restaurantul de la colþul uliþei
principale din Afumaþii din Deal, sau de la colþul
strãzii Sapienþei ori
Patienþii dintr-un cartier
ieºean, clujean,
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bucureºtean, sau de la colþul unei X Street sau
Strasse sau Rue cumva ori La Strada altcumva,
important e cã dacã lipseºte parmezanul pentru
pizza sau paste, poþi pune ºi telemea, ce
dracu'!, proºtii oricum nu vede! Dar cum
spuneam, monotonul curs al vieþii eroului nostru
e vãlmãºit de-o bombã care-i aruncã în aer
automobilul jerpelit sau garsoniera în care
ciorapii murdari stau în chiuvetã, lucrurile sunt
azvârlite unde se nimereºte - garsoniera lui unde
nimeni în afarã de el nu mai cãlcase de mult...
Mare pagubã! o sã spuneþi, o bombã nu-i putea
rãvãºi mai mult lucrurile, da, dar chestia e cã
doar întâmplãtor el scapã sã nu fie împrãºtiat
asemenea ciorapilor, chiloþilor ºi sticlelor din
garsonierã...
De regulã al ºaselea (al
zecelea?) simþ îl avertizeazã - puþin cam târziu,
e drept, totuºi la timp! zboarã prin geam ºi
scapã plin de funingine ºi cu unele rãni nu
foarte grave, foarte necesare pentru a-i fi
ulterior îngrijite de o femeie frumoasã, pe care,
atât de întâmplãtor! o întâlneºte dupã
dezastru... Rãmas pe drumuri, plin de sânge,
trebuie sã se îndepãrteze cât mai repede pe
moment, ºi doar nu poate lua metroul,
tramvaiul sau un taxi în halul în care aratã;
ºi-atunci sare în prima maºinã opritã la stop,
unde, ce naiba! nu vã aºteptaþi sa fie nici o babã,
nici un banal vânzãtor de electrocasnice sau
vreun poºtaº, nu! Soarta nu-i atât de legatã la
ochi precum Justiþia, ºi-i scoate-n cale o fiinþã
cu niºte curbe periculoase, cu pãrul blond ca
mierea ºi ochii verzi ca de pisicã, fata de care
tocmai pomenisem în visul diurn al lui John
(variante: brunetã, roºcatã sau ce se mai
nimereºte prin patul producãtorului ori al
regizorului). Fata - nu-i aºa - e supãratã rãu,
crede cã-i un rãufãcãtor care o rãpeºte ºi poate
cã vrea s-o violeze, totuºi spiritul samaritean o
face sã-i oblojeascã rãnile, sã-i ºteargã arsurile
cu whisky (oare existã casã americanã fãrã
whisky? Dupã filmele lor s-ar pãrea cã nu!), îi dã
sã ºi bea un pahar când îi scoate aºchiile sau
cioburile din musculatura pe care obligatoriu
trebuie sã ºi-o arate - ºi ce bine a prins bomba
pentru a ajunge într-o ipostazã atât de intimã cu
o femeie pe care abia a cunoscut-o! - el se
strâmbã, eventual scoate ºi unele “aah!”-uri ºi
“oooh”-uri, dar cu mãsurã (oare de ce nu li se dã
ºi femeilor whisky la naºtere? Poate n-ar mai
þipa ºi geme atâta ca niºte caraghioase care
este!) - ºi-n timpul ãsta micuþii neutroni
pardon, neuroni se agitã ca nebunii dar cu folos
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ºi-ncep sã-l punã pe eroul nostru pe drumul cel
bun. Ei bine, îºi aduce aminte cã - singuraticsinguratic, dar are totuºi un prieten credincios
care de regulã locuieºte într-o rulotã sau un
subsol, ceva, deºi talentele l-ar îndreptãþi la o
vilã în Primãverii scuze! m-am prostit, în Myfair
sau în Bel Air oricum, la el gãseºte nu doar
adãpost ci ºi un important sprijin: de regulã tipul
e un vrãjitor al tastaturii care poate sparge cele
mai impenetrabile parole (poate fi totuºi un
arhivar de la poliþie care deþine date secrete,
sau un mic infractor-turnãtor care ºtie tot ce
miºcã în strasse, oricum, e inevitabil mic ºi
sfrijit, cu ochelari ca fundul sticlelor de spumos.
Dupã ce-l pune pe eroul nostru pe drumul cel
bun, acesta pleacã ºi rãii îl descoperã cumva pe
sfrijit ºi-i fac felul. Adio vilã în Bel Air! Dar rolul
tãu e terminat ºi nimic nu se obþine pe gratis,
atâta tot cã-i de preferat sã plãteascã altul.
Dupã ce l-ai pus pe urmele bandiþilor (poliþiºtilor
corupþi sau vezi variante), i-ai pus la dispoziþie ºi
scuterul tãu amãrât ca sã se poatã deplasa. Sit
tibi terra levis, old man! Bine cã ai scãpat de
aceastã Vale a Plângerilor, nu mai avem nevoie
de tine. Acum trebuie sã ne focalizãm privirile
asupra femeii frumoase, care, deºi încã puþin
ostilã ºi neîncrezãtoare (dar bandiþii sunt lipsiþi
de subtilitate ºi nu vãd amãnuntele, poate de
asta vãd mai bine ºi mai departe ca noi ºi ºtiu cã
deja s-a îndrãgostit de John - cum spuneam, sã
revenim la blondã - ºi mai dã-le încolo de
paranteze la tot pasul, cã mã faci sã mã încurc!
Deci, cum spuneam, proºtii de bandiþi
lipsiþi de subtilitate dar înzestraþi cu
clarviziune, o descoperã cumva pe blondã, o iau
prizonierã ºi-i cer lui John în schimbul ei
discheta, sau valiza cu droguri, sau planurile
secrete ori mostrele sau ce-o mai fi; dã ºi mie
ceva, nene, de nu, schimb a ta coroanã... nu,
nu, asta-i din altã parte; de nu, schimb curbele
ei fatale în niºte zig-zaguri letale. Bineînþeles,
întâlnirea are loc, nu-i aºa, într-o fabricã
dezafectatã dar cu utilajele sub tensiune; dupã
câteva rãsturnãri spectaculoase de situaþie care
ne þin cu sufletul în pioneze, John îi face varzã
pe rãi, o salveazã pe blondã, din nou rãnit, plecã
sprijinit de ea, ºontâc-ºontâc. ªi-am încãlecat...
nu, nu mã gândesc la prosti! Eu încalec doar pe
ºa pentru cã deja v-am spus povestea.
O micã observaþie: eroul e de obicei
alb, corupþii sunt obligatoriu albi, nici graºi, nici
slabi, nici infirmi, ca sã nu sarã în sus vreo
organizaþie a graºilor sau slabilor sau una
antirasialã. Între cei buni, abundã negrii; dacã
prinre ei mai existã infractori, au fost împinºi pe
calea fãrãdelegii de cãtre societate, ei au un
fond minunat, nepus în valoare, cam ca þiganii
noºtri.
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ROXANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
E aºa de cald ºi de bine pentru luna asta încât ar
fi pãcat sã rãmânem în casã. Chiar ºi la facultate
când suntem, Gigi ar putea începe sã þinã
seminarii prin curte.
Am primit în toiu nopþii un SMS ciudat de la un
numãr necunoscut. Zice aºa: „D c exista ceva mai
degraba dkt nimik?”. Am sunat înapoi de dimineaþã
ºi nu mi-a rãspuns nimeni, cã n-am mai putut sã
dorm. M-am tot gândit toatã noaptea la smsul ãsta
ºi io cred cã-i de la un bãiat cu care am dansat un
pic aznoapte ºi are bucurii la mine. Am fost
clubbing aznoapte ºi era plin de fotbaliºti drãguþi.
Da io nu-i bãgam în seamã deºi mã uitam aºa. ªi m-a
luat la dans unu de care-mi plãcea mie mai demult
de la Steaua. Era parfumat cu Issey Miyake ºi cu un
tricou fãrã mâneci, de care mã îînebunesc eu ºi m-a
întrebat dacã îmi place metafizicul lui. De-aia mam gândit cã el o fi ãla cu smseul: prea era

coincidenþã, de unde ºtia el cã studiez filosofia? Iam zis cã nu aratã deloc rãu ºi cã felicitãri pentru
bãtaia care le-a dat-o la olandezi, da cã io am
prieten ºi cã þinem unu la altu ºi cã oricum
metafizicu e alceva decât crede el. „Haide girl!”,
mi-a ºoptit el la ureche ºi m-a sãrutat în sus pe gât
de ma-m îmuiat, dar imediat mi-am dat seama de
dimineaþã dacã a zis de fapt „Heideger” ºi io n-am
înþeles de la baºi?!! Am sunat-o pe mama ºi i-am
povestit despre toate acestea ºi ea m-a ascultat
cum face ea ºi mi-a zis cã un elefant oarecare într-o
junglã oarecare fiinþeazã în aceeaºi mãsurã ca ºi un
proces oarecare de ardere chimicã de pe planeta
Marte ºi cã, în sensul cuprinderii ei nelimitate,
orice fiinþare valoreazã la fel de mult, dar cã
trebuie sã am grijã cu bãiatul ãsta fiindcã sigur nu
are gânduri serioase.
[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio: 0740.109.630 / lenjerie:
Etam / Blanã: MG Blãnuri / Cizme: D'Anovi]
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Fotografii într-o zi de Miercuri
Doamnei secreTare
1. 2, 3 ºi:
2. Verstanden [un][ver][be]stim2 [t] hast du schon,
A, E _ I, O
Doch, kannst du noch?
- Die Kannibalin kann[??](t),
Ah! Ah! Can-can
Dodeca- sau african,
Vierme cu trei kpt sau nea' Paris
(unde-n baie scrie PiS!)
En garde! Cadavre esquisse...
1.
2.

3. Mytho-XerosX:
„Din ceas dedus1., adâncul
acestei calme creste...
«Répétez! Dit le maître»2:
...de harfe rãsfirate
ce-n zbor invers le pierzi...
Nadir latent!
Marea
Sub clopotele verzi.”
ªi:...

Ion Barbu, „Joc secund”.
Jacques Prévert, „Page d'écriture”.
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