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Chestionarul pe care l-am ataºat
revistei în numãrul 6 nu a fost rezultatul unei
cercetãri de marketing de vreme ce nu vindem
nimic. Ideea ne-a venit dupã ce am observat cã
numerele revistei dispar imediat ce sunt aduse
în facultate. Deci lumea citea. Dar ce gândeau
oamenii dupã ce citeau, având în vedere cât de
eterogene sunt textele publicate? Ce texte îi
fãceau pe studenþi sa rezoneze, sã se
scandalizeze, sã fie încântaþi, sã se delecteze?
Asta am fi vrut sã aflãm. Ca sã îi facem
pe plac cititorului sau ca sã îl provocãm ºi mai
mult. Sau ambele. Chiar mã gândeam cã va
trebui sã îmi aduc aminte cum se face o bazã de
date în Excel ca sã pot centraliza informaþiile...
ei, n-a fost sã fie. Zece chestionare completate
doar. Acum, dacã am fi cercetãtori serioºi,
probabil am mai face o rundã de chestionare ca
sã întrebãm oamenii de ce nu l-au completat pe
primul...
Aºadar, nu aº putea sã trag o concluzie
pertinentã privind modul de receptare a
textelor apãrute în revistã ºi privind apariþia
revistei în general. Totuºi, uitându-mã prin
chestionare, am observat cã în majoritatea apar
la articole preferate textele domnilor profesori
Sebastian Grama ºi Gheorghe ªtefanov
(surprinzãtor, nu?), texte scrise de Marian
Cãlborean, textul lui Alexandru Macovei
(”Cercul de hermeneuticã vizualã”). De
asemenea, nu am putut sã nu remarc observaþia
cã „Emi e subtil, inteligent” sau pe cea care
spune cã „Selecþia este prea largã, articolele au
o aroganþã nejustificatã, partea de literaturã
este insipidã”. Cineva a recomandat
„renunþarea la lupte interne, desfãºurate pe
timpul cititorului, care nu bãnuieºte nimic
atunci când deschide revista”. Altcineva a fost
foarte scandalizat de rubrica „Roxana vã
prezintã vremea”. Eu m-am amuzat, trebuie sã
recunosc ºi m-am bucurat cã s-au gândit, totuºi,
unii oameni sã ne rãspundã.
Probabil doar amatorismul nostru în a
întreprinde o cercetare ne-a fãcut sã obþinem
rãspunsuri atât de puþine. Probabil nu am
scufundat sonda unde trebuia sau cum trebuia.
Nu ºtiu exact, dar la un feed-back nu renunþãm
aºa uºor. Aºa ca fiþi pregãtiþi!
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“O societate care evolueazã spre ceea
termenului), trebuie sã aibã mãcar
târziu, în '88, a apãrut cursul de
Eticã la secþia Administrativã de la
Drept ºi am putut preda. Ce pot sã
spun este cã dupã 89 am revenit la
partea fireascã, adicã preeminent
eticã, trecând Estetica pe plan
secund. A fost vorba de o potrivire
între pregãtirea mea profesionalã ºi
înclinaþia - împreunã cu preferinþele
mele.

Vasile Morar
în interviu:
Figuri morale în
Facultatea de
Filosofie
Predaþi în cadrul Facultãþii de Filosofie Etica ºi
Estetica. Spre care dintre ele vã îndreptaþi
dumneavoastrã mai curând?
V.M.: Etica e pasiunea intelectualã a vieþii mele.
Când am terminat facultatea, am avut acest noroc
absolut destinal sã gãsesc catedra de EticãEsteticã înfiinþatã cu trei ani înainte, într-un
context internaþional favorabil. Datoritã
profesorului Ianoºi, în anii '65-'67 s-a fãcut
propunerea ca Congresul Mondial de Esteticã din
'72 sã aibã loc la Bucureºti. Propunerea a fost
acceptatã ºi atunci statul român a fost obligat
într-un fel sã execute o comandã de politicã
externã. Aºa cã în anul urmãtor s-a decis sã se facã
o catedrã de Eticã-Esteticã, formatã atunci din:
prof. Ion Ianoºi care era ºeful catedrei, prof.
Niculae Bellu, specializat în etica lui Kant, prof.
Radu Cezar, specializat în esteticã semioticã, prof.
Nicolae Tertulian, estetician care este la Paris încã
din anii '80, prof. Stoica Stelian specializat în etica
sociologicã ºi psihologicã, Nicolae Vanina,
estetician si fenomenolog, Lucian Dragomirescu,
estetician-muzicolog si Maria Turbãceanu. În '72,
înclinaþia mea era spre Eticã; Estetica era în plan
secund ºi chiar secundar. Întâmplarea -care þine de
istorie- a fãcut ca în anii imediat urmãtori,
dimensiunea ideologicã sã prindã mai mare
consistenþã ºi sã devinã predominantã, când s-a
desfiinþat practic Facultatea de Filosofie în anul
1977 prin desfiinþarea cu totul a secþiilor de
Pedagogie, Psihologie, Sociologie.
Imediat dupã cutremurul din '77, Etica era
redusã la cursurile domnilor profesori Stoica
Stelian ºi Niculae Bellu. Se mai þinea din când în
când un curs de Eticã la Drept. Eu þineam sporadic
seminarii de esteticã mai ales la Limbi strãine,
nemaiputând face nimic in
eticã. In '82, '83 ºi mai
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În urma acestora, cum vedeþi
legãtura între cele douã discipline ?
V.M.: Legãtura dintre ele este una
strãveche, cum foarte bine ºtiþi.
Pentru mine, legãtura dintre ele
existã din cauza unei teme care m-a
pasionat întotdeauna, în scris ºi în
gândire: dimensiunea etico-esteticã
a relaþiilor inter-umane. Eu cred cã o
societate care evolueazã spre ceea
ce se cheamã „progresul în scara
libertãþii” (în sensul hegelian al
termenului), trebuie sã aibã mãcar puþin din
aspiraþia schillerianã: eliberarea esteticã a
oamenilor. Drumul spre libertatea politicã poate fi
ºi unul ce trece prin libertatea esteticã. Deºi aº
putea fi considerat utopic, cred cã legãtura
fundamentalã se gãseºte în chiar tema aceasta.
Din pãcate, se poate aduce contraargumentul cã viaþa e urâtã, viata e monstruoasã,
hidoasã etc. Putem sã vedem ºi asta, dar eu cred cã
libertatea în sensul deplin al unei societãþi
democratice trebuie sã aducã cu ea ºi o creºtere a
dimensiunii estetice din viaþa de zi cu zi.
Aþi scris o carte,“Moralitãþi elementare”, în care
vorbiþi despre anumite modele paideice. Ce
influenþã au avut asupra dumneavoastrã
profesorii elogiaþi în carte?
V.M.: Nu voi renunþa niciodatã la ideea cã le
suntem datori pãrinþilor ºi profesorilor noºtri, ºi
tuturor necunoscuþilor care fac ceva pentru noi: în
comunitatea în care suntem, pentru þara în care
trãim, pentru umanitate. Le datorez enorm
pãrinþilor mei, profesorilor mei ºi nu înþeleg sã
accept formula pe care, din pãcate, o aud mereu în
mass-media: “eu sunt o persoanã care nu
datoreazã nimãnui nimic !”. Eu nu voi putea spune
acest lucru niciodatã.
Datorez multe lucruri si destinului: când
eram în anul I, s-a întâmplat la o ºedinþã pe
facultate, prima ºedinþã la care am fost, sã mã
aºez în ultimul rând, în amfiteatrul Conta. S-a
întâmplat ca ºi profesorii mei, care au devenit mai
târziu colegii mei de catedrã, sã prefere acelaºi
rând: prof. Ianoºi, prof. Niculae Bellu, prof.
Tertulian, prof. Stoica Stelian au fost întotdeauna
acolo. În faþã îl aveam de foarte multe ori pe Radu
Florian, profesor realmente remarcabil al
facultãþii, prieten bun cu Dan Marþian ºi el, în
aceeaºi bancã. Alt om care a constituit in model
pentru mine, prin modul sãu exemplar de a se
purta moral, a fost matematicianul Mihai Botez
care, la fel ca ºi dl. Moisil, a fost exmatriculat de la
Matematicã ºi a fost primit la Filosofie - o facultate
în care cam toþi oamenii de bunã calitate se
strãduiau ca dimensiunea ideologicã sã fie cât mai
redusã.
România ar fi fost un fel de Albanie
culturalã dacã un numãr de profesori cu demnitate
profesionalã n-ar fi apãrat cu foarte multã
inteligenþã Facultatea de Filosofie. Ce se uitã
adeseori e faptul cã, începând cu '71, s-a încercat
de nenumãrate ori sã se desfiinþeze cu totul
Facultatea de Filosofie. Nu pot sã nu judec nonfactual: ce s-ar fi întâmplat dacã s-ar fi reuºit?

Dacã s-ar fi întrerupt timp de 13-15 ani istoria unei
universitãþi care avea deja 150 de ani, foarte greu
s-ar fi rearticulat dupã '90. Dar aºa, oamenii care
s-au refugiat în Epistemologie - Mircea Flonta, Ilie
Pârvu, Vasile Tonoiu sau Logicã, precum Radu
Stoichiþã, Athanase Joja, Gheorghe Enescu, Petre
Bieltz, Drãgan Stoianovici, ori s-au dedicat Eticii au dat studii de bunã calitate; sau, au fãcut
precum profesorul Ianoºi, care s-a centrat pe marii
autori din filosofia universalã ºi a predat cu foarte
mare demnitate ºi competenþã istoria ideilor.
Profesorul Ion Banu ºi apoi Gheorghe Vlãduþescu
ne-au învãþat pe toþi filosofia veche ºi cea creºtinã
medievalã. A fi cinstit înseamnã sã ai un curaj
elementar sã trãieºti, sã nu-þi trãdezi prietenii,
colegii, disciplina ºi sã te porþi modest. Din pãcate
lucrurile acestea nu sunt uºoare ºi n-au fost
niciodatã. Kant avea perfectã dreptate când
spunea cã a fi moral nu e un lucru uºor. Pentru
mine, o datorie elementarã este aceea de a-i
pomeni mereu pe profesorii mei.
Ca întrebare mai generalã, în legãturã cu o
problemã ce vine de la Platon încoace, credeþi cã
un filosof trebuie sã se implice în viaþa cetãþii?
V.M.: În cãutarea adevãrului ºi pentru instituirea
libertãþii ºi a dreptãþii ! Eu cred cã tocmai atunci
când nu se implicã, el se implicã foarte mult, dând
frâu liber celor care au sau nu experienþa sã se
implice. ªi alþii se vor implica fãrã sã-ºi facã
probleme de ordin filosofic înalt. Decizia mea în
aceastã privinþã în 1989 a fost sã nu mã implic
direct în viaþa politicã. Mi-am spus: „nu particip ºi
fac ceea ce fac, întotdeauna în nume propriu”.
Prin urmare, niciodatã n-am semnat nici proteste,
nici acorduri colective. Când am fost împotriva a
ceva am spus-o în nume propriu, luându-mi în
întregime responsabilitatea.
Am fãcut o excepþie zilele trecute, când
în mod abject ºi incalificabil, profesorul meu de-o
viaþã a fost atacat de un demnitar al Statului
român, vice-director al Institutului Cultural
Român. O asemenea atitudine este total
neculturalã. Eu nu pot sã înþeleg ce resorturi de
ordin psihologic determinã un om sã denigreze o
personalitate care reprezintã, pentru mine ºi
pentru mulþi alþii, un cert reper intelectual ºi
moral. Sã nu uitãm cã timpurile traversate au fost
grele ºi încurcate, dar profesorul Ianoºi face parte
din cei care le-au parcurs cu demnitate ºi
moralitate elementarã. Sã ataci un asemenea om
mi se pare incalificabil, de aceea am semnat
pentru prima datã, zilele trecute, un protest
colectiv, pe lângã strategia personalã de a lua
atitudine în acest caz.
Eu sunt îngrijorat. Pot spune cã abia
acum înþeleg unele lucruri pe care teoretic le
explicam înainte. Acum înþeleg unele fapte din
perioada interbelicã ce au fost reiterative în
timpul comunismului ºi acum, în perioada
democraþiei, ca parte rea ºi urâtã a psihologiei
româneºti. Sunt îngrijorat când vãd irumpþii ale
iraþionalului, ale urii invidioase ºi neputincioase
din partea unor oameni care se pretind a fi elita
culturalã a þãrii ºi care se comportã ca o gaºcã.
Puteþi sã creionaþi...
V.M.: M-am nãscut într-o comunã din mijlocul
Transilvaniei, lângã Mediaº, se cheamã Dârlos,
unde am copilãrit împreunã cu români ºi saºi.
Plecarea saºilor, plecarea evreilor, a grecilor mi se
pare o pierdere din pãcate irecuperabilã ºi e mare
pãcat cã e o temã care nu se discutã; ce „vorbeºte
Mutu” ºi ce-a mai fãcut nu ºtiu cine din marii
politicieni ai zilelor noastre aflãm, dar ce se
întâmplã cu ethos-ul nostru prin plecarea unor
grupuri mari etnice din România nu se discutã.
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ce se cheamã -progresul în scara libertãþii- (în sensul hegelian al
puþin din aspiraþia schillerianã: eliberarea esteticã a oamenilor “
Imaginaþi-vã cum ar fi fost relaþiile de toleranþã ºi
de înþelegere dintre oameni dacã oamenii ar fi
fost pregãtiþi sã locuiascã convieþuind cu ceilalþi:
ar fi fost mult mai uºor acum. Multe încrâncenãri
de psihologia maselor care au fost dupã '90 pot fi
explicate ºi prin faptul cã au fost acele goluri
neumplute decât de violenþã.
O temã de care mã ocup este tema
violenþei în istorie ºi tema de care m-am ocupat cu
studenþii de la masterat ºi doctorat a fost
Holocaustul. Pentru mine este absolut revelator
cã dacã existã un indicator de separaþie între
ceea ce este nazism ºi comunism, acesta este unul
clar identificabil ºi se cheamã Holocaust.
Holocaustul a fost fãcut de naziºti. ªi punct. Nu a
existat ceva similar în cealaltã parte. Au existat
lagãre de concentrare, lagãre de muncã, foarte
multã suferinþã, dar nu a existat Holocaust.
Deci pentru mine, ca etician, existã -ºi
nu pot sã mã fac cã nu vãd diferenþa aceasta- o
diferenþã de esenþã, o diferenþã importantã pe
care eu nu înþeleg sã o eludez. ªi atunci, chiar în
privinþa problemei cu profesorul Ianoºi, aici
trebuie cãutatã probabil, printre altele, ºi
motivaþia atacului brutal la adresa dânsului. Prin
urmare, lucrurile sunt mai complicate decât par la
prima vedere pentru cei din generaþia
dumneavoastrã.
Este o carte superbã a lui Christian
Delacampagne, O istorie a filosofiei în secolul XX,
apãrutã la Paris în '95, terminatã de el pe 24
octombrie '94, în care un mare capitol e dedicat
gândirii fenomenului Auschwitz; ºi asta e ideea
simplã a lui: cã un criteriu moral de a judeca viaþa
ºi activitatea filosofilor din secolul XX este modul
în care s-au raportat la Holocaust. Lucrurile sunt
pentru mine atunci realmente simplificate în
legãturã cu mulþi dintre filosofii în faþa cãrora unii
se închinã cu mare respect; eu nu pot sã mã închin
cu acelaºi respect, în faþa insensibilitãþii lor
morale. Nu numai poezia este alta dupa
Holocaust, dar ºi filosofia nu mai poate fi aceeaºi.
Ce poate fi mai monstruos decât sã fii indiferent
faþã de realitatea distrugerii poporului evreu?
Cum poþi fi cu adevãrat filosof spunând:”despre
Holocaust sã se ocupe istoricii! Noi suntem filosofi
care ne ocupãm de teme majore, cea a Fiinþei, în
primul rând”.
Ce alte proiecte de cercetare mai aveþi ?
V.M.: Am terminat de curând „Etica Afacerilor”
ediþie în francezã, din nevoia de a veni în
întâmpinarea studenþilor cu care lucrez. Vreau sã
îmbunãtãþesc ediþia în limba românã la care am
colaborat cu alþi doi prieteni, ºi ei absolvenþi ai
Facultãþii de Filosofie ºi studenþi ai aceloraºi
profesori. Primul tratat de etica afacerilor în
România a fost scris de noi trei. Poate pãrea
surprinzãtor, dar ºtiu de la profesorii mei din anii
'70-'80 ce înseamnã etica afacerilor, ideile etice
ale lui Benjamin Franklin, ale lui Max Weber, dupã
care a urmat studiul individual al bibliografiei.
În '72 am terminat eu, Vasile Macoviciuc
în '73 ºi Dan Crãciun în '74. Ne-am întâlnit, am
vorbit despre ce am scris fiecare în acest
domeniu, mi-am dat seama cã suntem perfect
compatibili; am fãcut selecþia textelor,
asamblarea lor.. totul cu modificãri absolut
minimale. E clar cã existã un spirit al Facultãþii de
Filosofie. Eu cred în acest spirit ºi cred cã aceasta
e una dintre cele mai consistente facultãþi din
Universitate. Are o tradiþie, o istorie a ei, ºi are un
sentiment al demnitãþii celor care sunt purtãtorii
valorici ai filosofiei, seriile succesive de studenþi
ºi de profesori.
Cum vedeþi dumneavoastrã cultura românã peste
douãzeci de ani?
V.M.: E o întrebare grea. Eu cred cã hybrisul de
care e cuprinsã cultura româneascã, aceastã

preeminenþã a psihologiei în faþa axiologiei
morale, ar trebui sã fie încet-încet pãrãsit ºi, deºi
nimic nu se face de la sine, trebuie intrat în
circuitele de civilizaþie ºi de demers cultural, de
integrare în Europa ºi în lumea largã. Anumite
lucruri care acum par numai fundãturi, vii
prezenþe ale unei psihologii gãlãgioase ºi foarte
exhibiþioniste, vor fi în viitor neglijate.
În decembrie 2003, în timpul emisiunii „Vrei sã fii
miliardar?” v-a sunat domnul Petre Roman sã vã
întrebe despre curentul Pop-Art. Ce simþiþi faþã
de faptul ca nu i-aþi putut rãspunde?
V.M.: A, nu, e mai simplu decât vã imaginaþi.
Întâmplarea face sa fim prieteni de când eram
foarte tineri amândoi. E o prietenie bazatã pe
sentimente ºi pe valori. Ne-am înþeles foarte bine
dupã primele cinci minute; ascultam în maºinã un
interviu, iar aprobarea din partea amîndurora a
ideii developate acolo ne-a fãcut sã ne dãm seama
cã avem aceleaºi cuante valorice în viaþã.
Atunci când el m-a sunat în emisiune, în
timpul convorbirii era un vacarm îngrozitor în ce
auzeam eu. N-am auzit aproape deloc întrebarea,
fiindcã nu puteam auzi decât zgomotul sãlii. Aºa
cã situaþia e mult mai simplã, dupã cum i-am
explicat ºi lui Petre. ªtiam cã va participa la
emisiune ºi cã probabil mã va suna. Îmi pare rãu,
pentru cã
banii erau destinaþi copiilor
defavorizaþi. Copiii ar fi primit suma dublatã.
Oricum, mã bucur cã au primit totuºi ceilalþi bani,
nu foarte puþini.

plãti sumele pe care le datoreazã public. O sã vinã
timpul când aceste lucruri se vor întâmpla. Eu nu
spun cã trebuie sã promovãm numai noi ideea
aceasta, sau cã ar conta cine a avut primul ideea.
Important e ca aceste lucruri ce þin de o evoluþie
democraticã fireascã a României sã devinã
realizabile în viitorul apropiat.
Cum vedeþi astãzi studenþii dumneavoastrã.,
eventual în comparaþie cu studenþii generaþiei
din care aþi fãcut parte?
V.M.: Sunt anumite mutaþii, nu semnificative, în
ceea ce priveºte atitudinea fundamentalã faþã de
viaþã. Sunt ºi mai multe continuitãþi. Cei care vin
spre Filosofie sunt oameni speciali, este clar cã au
înclinaþie spre meditaþie ºi sunt mai degrabã
reflexivi decât reactivi. Aceste puncte iniþiale
împreunã cu Facultatea îi fac sã fie diferiþi de
ceilalþi.
Dumneavoastrã nu ºtiþi câte dintre
personalitãþile de azi ale þãrii sunt absolvenþi ai
Facultãþii de Filosofie. N-aveþi o imagine de
ansamblu asupra absolvenþilor care ocupã posturi
în cele mai diverse domenii, de la decizia politicã
majorã la conducerea de bãnci. Cei care au
realmente pregãtire filosoficã pot face foarte
multe lucruri tocmai pentru cã, dacã înveþi sã
gândeºti corect, poþi sã le faci. Absolvenþii acestei
facultãþi au dovedit-o. Pot fi etichetat drept naiv
ºi penibil de optimist, dar eu vãd întotdeauna
latura frumoasã a faptului cã se reunesc, într-un
singur fir tot mai consistent, oameni care asigurã
continuitatea. Am un respect deosebit pentru
aceºti studenþi -pe care îi vãd întotdeauna dupã
primele 2-3 cursuri, dupã acei ochi care sunt în
salã- ºi nu pot sã nu mã bucur enorm când observ
acea potrivire între inteligenþã ºi caracter.
De aceea, din anul '76 aplic acelaºi test
numit „RC”. Într-o pauzã de seminar din
decembrie ’76 am avut o revelaþie, observând cã
oamenii care citeau din acest autor erau de o
calitate specialã: erau inteligenþi, de bun
caracter ºi cu o anumitã stare de blândeþe în firea
lor. Nu vã spun cine este persoana respectivã, este
unul dintre marii oameni de condei ai acestei þãri.
Mi-am propus, (în toamnã vor fi 30 de ani de
atunci), sã-i urmãresc pe aceºti oameni, sã vãd
dacã se confirmã intuiþia mea. Pânã acum, toþi sau dovedit a fi persoane inteligente ºi de caracter.
Pãcat cã nu ne puteþi spune despre ce autor este
vorba...
V.M.: O sã scriu cândva un eseu intitulat „Testul
RC”.
Scrie cumva pentru Dilema Veche ?
V.M.: Suntem prieteni ºi am aceastã jenã de a-l
lãuda public, deºi este evident cã va trebui s-o fac
cândva, tocmai pentru a determina o
recunoaºtere a valorii sale.

Aþi candidat din partea Forþei Democrate,
conduse de Petre Roman, la Sibiu, pentru Senat.
Ce iniþiative legislative aþi fi luat dacã aþi fi fost
ales?
V.M.: Sunt iniþiative ce vizeazã cadrul politic
general ºi aº fi fãcut ceea ce începusem sã fac deja
din 2001-2002, împreunã cu un grup de specialiºti,
o parte din ei fiind prieteni cu mine. Am elaborat
atunci un plan strategic pentru învãþãmântul
românesc, pe zece ani. Ideea noastrã simplã a fost
aceea cã România nu merge utilizând planuri
strategice ci, de multe ori, la întâmplare, ºi cred
cã þine de iresponsabilitate sã cârpeºti câte ceva
pe ici pe colo ºi sã procedezi ad-hoc în sec. XXI. Am
fãcut un plan foarte bine structurat, ajungând
pânã la nivelul lunilor; am fi ajuns ca în 2012
România sã fie compatibilã ºi comparabilã ca nivel
de dezvoltare a învãþãmântului cu celelalte þãri
din UE. N-a fost sã fie pentru cã, la promovarea în
Parlament, rãspunsul guvernanþilor a fost: „Asta
facem noi!”. Nu vã mai spun ce înseamnã
asta...înseamnã cã nu s-a fãcut nimic, ceea ºtim
foarte bine acum.
Am încercat acelaºi lucru în domeniul
sãnãtãþii ºi în privinþa sistemului de pensii. Noi
suntem cei care am propus, ºi mi se pare absolut
moral, ca aceia care sunt pãrinþii ºi bunicii În sfârºit, ce înseamnã pentru dumneavoastrã o
dumneavoastrã sã primeascã o pensie decentã dimineaþã frumoasã?
care nu e nimic altceva decât rezultatul muncii V.M.: O dimineaþã frumoasã ar fi una în care nu
lor. Ei nu sunt vinovaþi cã s-au nãscut când s-au s-au petrecut lucruri rele în ziua precedentã ºi nu
nãscut ºi cã au muncit atunci. Prin urmare, era aflu ºtiri care sã-mi spunã cã vor fi oameni ce vor
absolut firesc ca o parte din banii ce revin Statului suferi în ziua care urmeazã. ªi, dimineaþa
din bãnci, BCR-ul de pildã, strânºi prin contribuþia frumoasã e aceea în care ºtiu cã pot sã mã bucur
oamenilor care sunt acum pensionaþi, sã le revinã alãturi de familia mea, alãturi de soþia ºi de bãieþii
lor. Deasemenea, am propus o lege foarte clarã în mei. Sã mã bucur cã existãm pur ºi simplu. O
privinþa averilor. Ea viza toate averile care au fost dimineaþã frumoasã este aceea în care continuu
dobândite în mod necinstit, prin nerespectarea sã-i ajut pe semenii mei.
legilor în vigoare ºi prin neplata impozitelor.
Legea propusã era una
dl prof. dr. Vasile Morar predã în cadrul Facultãþii de Filosofie din Bucureºti
moralã -compatibilã cu
cursurile de Eticã ºi Esteticã la anul I, Etica afacerilor la Master, precum ºi alte
ceea ce înseamnã idealul
cursuri la doctorat. Membru al Catedrei de Filosofie moralã ºi politicã, domnia-sa
democratic ºi cu legi
este autor al mai multor volume de filosofie ºi cosimilare din þãrile
autor alãturi de Petre Roman ºi Daniel Barbu al
democratice; celor care
programului politic al Forþei Democrate din România
n-au plãtit impozitele li
Interviu realizat de Ruxandra Apetrei ºi
se aplicã încã legea din
Lavinia Marin
momentul respectiv, vor
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asociaþii, ºtiri, cenacluri,
iniþiative studenþeºti din
Facultatea de Filosofie

Scurt pe 3,14159265
Teatrul de marþi
Sunt convins cã cei mai mulþi dintre voi n-o
sã punã mâna pe un numãr Luni în ziua de
luni 6 martie, dar, dacã reuºiþi, aflaþi cã vã
puteþi alãtura marþi 7 martie la 18.00 celor
aprox. 80 de studenþi de la Filosofie ºi
Teatru care urmeazã cercul de Filosofie ºi
Teatru, coordonat de lect.dr. Sebastian
Grama. Va avea loc reprezentaþia
proaspetei piese Profu’ de Jean-Pierre
Dopagne, cu Rãzvan Vasilescu (piesa fiind un
monolog). Bineînþeles, tradus în românã.
Cercul fiind sãptãmânal, puteþi încerca ºi pe
13 martie.

Logica nu este aceeaºi la
Bucureºti ºi la Timiºoara
Pentru cã în Bucureºti sunt mitici (ce cuvânt
urât) iar Banatul ºi Timiºoara ne dau
adevãrate lecþii de valori occidentale,
aflaþi cã nu s-a rezolvat conflictul început
de o lunã între decanul Ioan Biriº (Filosofie
UVT), acuzat de a fi fost ideolog marxistleninist ºi astãzi corupt în materie de
avansãri, cu profesorul de logicã (tot
Filosofie UVT) Iancu Lucica, acuzat de a nu
ºti limbi strãine ºi tot de corupþie, dar în
materie de ºpagã la examen. Majoritatea
studenþilor dlui Lucica au semnat o
scrisoare prin care declarã cã ei nu vor
desfinþarea cursului de logicã, deºi decanul
invocase iniþial împotriva lui Iancu Lucica
observaþiile unor studenþi cum cã nu se
înþelege nimic din Logica respectivului
profesor. Nu mai înþelegem nici noi nimic: e
plauzibil ca studenþii sã nu înþeleagã foarte
multe dintr-un curs de logicã, dar cum
poate un decan sã se plângã de aºa ceva ?

Cãrþi noi apar la bibliotecã
Din ianuarie 2006 s-au adus aproximativ 20
de cãrþi noi la sala de lecturã. Majoritatea
sunt în germanã. Citãm câteva titluri pentru
cunoscãtorii acestei limbi:
Heidegger -Sein und Zeit , Leibniz Samtliche Schriften und Briefe, Davidson Dialektik und Dialog; alþi autori în germanã:
Schlick, Apel, Schopenhauer, Frege,
Feyerabend (Briefe an einen Freund).
Existã ºi trei cãrþi în românã: Simion
Mehedinþi - Poporul, Vasile Morar,Dan
Crãciun,Vasile Macoviciuc - Etica
afacerilor, Nichifor Crainic -Puncte
cardinale în haos.
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Unul dintre cursurile opþionale de pe semestrul 2
se numeºte ”Hermeneuticã ºi apofazã”. Am auzit
atâþia oameni întrebându-se ce înseamnã ”apofazã”
încât am impresia cã multã lume o sã vinã la
opþionalul ãsta de curiozitate. (D.P.)
!Culturã pe Internet: În Revista 22, “Analiza rãului
politic”, controversata carte a dlui Adrian-Paul
Iliescu a provocat o scurtã polemicã între profesorul
numit ºi Andrei Cornea (vezi, pe Internet, numerele
829-831 a Revistei 22, http://www.revista22.ro). Dl
Cornea este supãrat cã Adrian Paul Iliescu atacã
figuri majore ca Andrei Pleºu, H.R.Patapievici,
Lucian Boia, Adrian Cioroianu ºi pe el însuºi, cu
acuze care îi par fabricate. Dl.Iliescu invocã analiza
textelor respectivilor ºi discutã unele reflexe antidemocratice, comparând zicerile lui Patapievici cu
cele ale lui C.Z. Codreanu. (I.M.)
!Legat de H.R.Patapievici ºi dezbaterile despre
“Omul recent”, o excelentã analizã a comentariilor
iniþiale asupra cãrþii, realizatã de scriitorul Lucian
Sârbu (care spunea despre sine „Între 1993 ºi 1998
am fãcut Facultatea de Filosofie, cu licenþã ºi
masterat. Ca absolvent al acestei facultãþi, fac
parte dintr-o generaþie mediocrã, cãreia nu i-a fost
dat sã trãiascã în timpurile unui maestru”)
http://electra.ifrance.com/electra/patapievici.ht
m (M.C.)
!Dupã ce s-a tot vorbit de fenomenalul modul de
fenomenologice ºi hermeneutice ºi chiar s-a votat în
acest sens în Consiliul Facultãþii, a început sã se
audã cã Andrei Pleºu revine în toamnã sã predea. Nu
doar noi îl aºteptãm cu drag, ci ºi studenþii care au
participat acum 7-8 ani la cursurile “Despre îngeri”;
ei n-au absolvit încã facultatea, aºteptând
încheierea rotundã: perspectiva “Despre demoni”.
Cartea implicitã e aºteptatã cu nerãbdare ºi de
vrãjitoarele de magie albã, rãmase fãrã clienþi când
a apãrut “Despre îngeri”. De ce sã nu le fie rãu ºi
ãlora mai întunecate? (M.C.)
!Dacã tot a intrat ºtirea de mai sus în revistã, sã o
continuãm: “Dupã ce a rupt o bucatã din publicul lui
Pavel Coruþ prin publicarea seriei coelhiene, de ce
n-ar ocupa Humanitas ºi piaþa clasei medii pasionatã
de magie?” Dezbaterea despre politica editorialã a
Humanitas, o editurã de elitã -costuri pe mãsurã , nu
este productivã, dar poate fi foarte amuzantã. Când
apãruse Sein und Zeit, era o modã sã strângi ban la
ban sã o faci cadou de ziua colegilor, cu cei 10-15 %
reducere pe baza carnetului de student. Dupã ce
ne-am plictisit de criticat Coelho, iar Codul lui Da
Vinci al lui Dan Brown a fost acaparat de RAO, o
editurã care publicã Atlas de filosofie ºi cam atât
relevant, ce puteai face decât sã urmezi
experimentele Humanitas: versiunile audio ºi
ediþiile speciale la toþi gânditorii care sunt prea
eseistici ºi când scriu, darmite când vorbesc sau îi
mai ºi ilustreazã careva. Cât despre politica de
advertising în staþiile RATB, îi pot spune dlui
Liiceanu cã un prieten apropiat a primit caseta Uºii
interzise la un cerc de gnozã, pentru abilitatea de
a-þi descoperi sufletul, atunci când o asculþi.(M.C.)
!{Chinezii [sau arabii (sau perºii, cã nu ºtii niciodatã)]
spuneau cã ce se întâmplã o datã poate nu se mai
repetã; dacã se întâmplã de douã ori, sigur vine ºi a
treia oarã} Clienþii cãrþilor Humanitas în versiune
audio pot certifica ce bun stimulent pentru somn
sunt acestea. Pãcat cã nu sunt destule naturi
intermediare acoperite tematic: despre zâne,
despre pitici, despre garguili, despre zmei, despre
cãpcãuni, despre phoenicºi, despre reginele
furnicilor, despre gheiºe, despre banshee; Din
pãcate, nici “despre pinguini” (Apolodor-ul lui Gellu
Naum, în interpretarea Adei Milea) n-a apãrut la
Humanitas Multimedia, e prea zgomotos pentru
publicul lor, prea zgomotos (M.C. & I.M)
!Apropo de somn, se zvoneºte cã un student
suspectat de solipsism ºi efectuare de “extensii
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imaginare”, i-ar fi spus dlui Pârvu cã pentru el,
Tractatus Logicus-Philosophicus n-are sens decât
aºezat pe noptierã, pe post de somnifer; prof.
Pârvu i-ar fi recomandat sã asculte muzicã.(R.A.)
!Orice ar spune rezultatele chestionarelor, nu a
existat un articol mai citit în toatã revista decât o
ºtire din numãrul 5 (cea despre fumatul în
facultate). Unii portari ºi unele bibliotecare s-au
supãrat pe ºtirea respectivã ºi, nu se ºtie de ce, toþi
erau convinºi cã a fost scrisã de o studentã. În fine,
ei n-au observat cã ºtirea era formulatã în termeni
foarte blânzi: “se zvoneºte cã….” ceea ce de fapt e
suficient pentru a nu o mai face ºtire. Între timp am
aflat cã în bibliotecã existã detectoare de fum ºi
deci e imposibil sã se fumeze. Deºi suspiciunea
rãmâne întotdeauna vie (L.M)

Despre revistã
!

Pentru ca revista Luni sã aibã o audienþã cât mai
mare, ar trebui ca puþinele exemplare în care ea
apare sã fie luate de oameni altruiºti, care sã dea ºi
celor din jur sã citeascã din ce e al lor. Propun ca
fiecãrui student sã i se facã un profil psihologic
înainte de a fi lãsat sã ia un exemplar din revistã.
!Am încercat sã creionãm o listã de reviste culturale
disponibile pe Internet, dar ni s-a cam urât. Sunt
extrem de muuuulte. Bucuraþi-vã, sunt puþine
filosofice. Dar este Luni filosoficã ?
!Profesorii din Facultatea de Filosofie susþin cã
revista nu e destul de criticã. Pentru a fi critici,
trebuie ºi dânºii sã fie mai deschiºi. Cel mai bine ar
fi sã ne povesteascã ei tot, apoi studenþii sã stea cu
burtica la soare ºi sã critice. Iatã o temã pe care am
aºtepta articole interesante: “Cum este sã fii
decan?” (pt prof. Mircea Dumitru), “Cum este sã fi
fost decan ºi sã nu mai fii în facultate” (pt prof.
Adrian Miroiu), “Cum este sã fi fost decan ºi sã fii în
facultate?” (pt. prof. Valentin Mureºan), , “Cum
este sã fie posibil sã urmeze sã fii decan?” (pt prof.
Adrian-Paul Iliescu)
!Laurenþiu Gheorghe (Lali) publicã pentru prima oarã
în Luni, reuºind deja sã descopere adevãrul absolut
despre filosofie. Un loc în care se pare cã vrea sã
popularizeze adevãrul de aceeaºi facturã a
liberalismului este nou-înfiinþatul forum
http://forum.liberalism.ro.
!Perestroika ºi glasnostul au limitele lor. Am promis
cã vom înregistra ºedinþa de redacþie de joi 2 martie
ºi am fãcut-o: 80 de minute în fiºier .mp3. Dar, de la
a treia replicã, s-a stabilit cã înregistrarea este
compromisã ºi nepublicabilã; persoane care nu
trebuie sã audã înregistrarea: Dan Panaet responsabilul de numãr absent, dl prof. Surdu,
fetele de la moral-politicã, administraþia facultãþii,
portarii, unul din autorii poeziilor depuse în urnã,
presupuºii colegi senatori (s-a povestit ce fãceau ei
dar sigur-sigur avem noi aºa colegi? ). ªedinþa de
redacþie din 16 martie e la fel de deschisã, dar doar
n-o sã ne autodenunþãm pe site-ul cu 600 de
vizitatori.
!Citiþi neapãrat ultima paginã a revistei. Îndepãrtaþivã privirea de controversata rubricã a Roxanei ºi
citiþi anunþurile revistei. Dacã aveþi o pãrere bine
formatã asupra frumuseþii valorilor, subtilitãþii
genealogiei, filosofiei de liceu sau asupra a orice
legat de tema Politica ºi filosofia, trimiteþi
articolele la revista@filos.ro . Puteþi câºtiga una
dintre operele clasice puse la bãtaie sau pur ºi
simplu sã vã ia cineva în considerare. Vom spune de
acum înainte: „Cititorii noºtri scriu mai bine decât ai
lor!”. Din simplul motiv cã sunt ºi mai inteligenþi
!Aceasta este o ºtire: cu excepþia ei, aceastã rubricã
nu este de ºtiri, orice ar fi susþinut colegii
comentatori mai sus. Nimic din rubricã nu exprimã
poziþia oficialã a revistei (vezi ultima paginã pentru
aceea). În sfârºit, aceasta este o pipã.

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

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro
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Ce se mai întâmplã
în filosofie
·
De curând a apãrut o carte semnatã
de Daniel C. Dennett: Breaking the Spell:
Religion as a Natural Phenomenon. De ce este
credinþa religioasã un lucru atât de important în
vieþile oamenilor? Dennett îºi propune sã
rãspundã la aceastã întrebare printr-un studiu
ºtiinþific al religiei. Folosind argumente
istorice, biologice, filosofice ºi psihologice, el
atacã mai multe probleme centrale ale religiei.
De unde ne vine credinþa în Dumnezeu ºi cãrui
scop serveºte ea? Este cumva rezultatul unui
proces de selecþie geneticã sau e o alegere
raþionalã a oamenilor de-a lungul istoriei?
Religia e o prezenþã cât se poate de naturalã
pentru cei ce o practicã dar ea nu a fost
niciodatã studiatã ºtiinþific deoarece
“majoritatea religiilor au mecanisme interne
care descurajeazã orice evaluare obiectivã,
întrebare sau criticã.” Orice lucru care e
important pentru mulþi oameni meritã studiat
cu metode ºtiinþifice. De ce am studia mai
degrabã uraganele sau fenomenul încãlzirii
globale decât religia? Dennett îºi propune sã se
apropie de fenomenul religios fãrã nici un fel de
prejudecãþi sau aºteptãri (pentru cã a
considera global religia ca o superstiþie este tot
un fel de superstiþie doar cã e una ºtiinþificã).
Cartea nu este antireligioasã (cel puþin aºa
spune Dennett) dar, abia apãrutã, a avut parte
de o cronicã foarte acidã în paginile ziarului
New York Times. Se pare cã defectul major al
cãrþii este acela cã trece foarte repede peste
argumentele cu privire la existenþa lui
Dumnezeu ºi se concentreazã pe
comportamentul religios al oamenilor din
diferite timpuri ºi culturi. Discuþia asta a
comportamentului religios în absenþa
presupoziþiei cã Dumnezeu existã îi va jigni pe
mulþi. E o carte care va fi controversatã.
·
Tot legat de cartea lui Dennett abia
apãrutã, pe 15 martie se organizeazã o
dezbatere între Dennett ºi Richard Swinburne
în Bristol. Swinburne i-a trimis câteva scrisori
lui Dennett în care îi aduce câteva obiecþii
(scrisorile se gãsesc pe internet). Dennett s-a
apãrat cum a putut dar, fiindcã scrisorile nu
erau de ajuns, s-a ajuns la aceastã dezbatere
publicã (va fi ca un spectacol de teatru, publicul
amator trebuind sã-ºi cumpere bilet). Între
altele, ce îi reproºeazã Swinburne acestei cãrþi:
presupoziþia lui Dennett e cã religia poate fi
studiatã ca ºi cum ar fi un fenomen natural. Dar
presupoziþia asta nu are sens dacã nu am stabilit
mai întâi dacã existã sau nu Dumnezeu; pentru
cã dacã existã fie existã minuni ºi atunci ele nu
sunt acoperite de criteriile noastre de
ºtiinþificitate, fie nu sunt minuni ºi Dumnezeu îi
lasã pe oameni sã aleagã religia ºi ei au liberul
arbitru (dar ºtiinþa presupune comportamente
predeterminate ºi asta ar intra în conflict cu
religia). Dennett rãspunde cã el nu îºi propune
sã îi lãmureascã pe oamenii religioºi prin cartea
asta, ci doar pe savanþi. Despre argumentele cu
privire la existenþa lui Dumnezeu nu se
pronunþã aici pentru cã a scris prin alte cãrþi ºi
cititorii sãi ar fi bine sã le lectureze pe acelea.
Apoi îi aplicã lui Swinburne o loviturã sub
centurã cerându-i sã producã el o teorie
ºtiinþificã mai bunã despre religie dacã are sau
poate. Apoi ajung amândoi la concluzia cã au
pãreri diferite despre ce constituie o bunã
explicaþie ºtiinþificã. Ce va urma se va vedea.
Pe 15 martie.

Reportaj de Lavinia Marin, lavinia@revista.filos.ro

Început de semestru la Facultatea de Filosofie
Joi, 23 februarie, o zi cu soare
începe cu o dilemã: oare sã te duci la
facultate? De obicei în prima sãptãmânã nu se
face mai nimic. Totuºi, hai sã dai o raitã,
mãcar sã iei orarul. În plus mai vezi cum e
atmosfera. Pe la orele 13 ºi ceva intri în curtea
facultãþii: câinii se odihnesc pe iarbã, bãncile
sunt goale; un grup mic de studenþi discutã
lângã ele. Apoi se îndreaptã spre Lucky, ºi,
trecând pe lângã tine, auzi din întâmplare o
voce plinã de încredere: „Mãi, un 5 tot mi-o
da el...” precum ºi rãspunsul altuia pe un ton
sastisit „Da, s-o crezi tu cã are el coºmaruri
dacã te picã...”. Studenþii au plecat. Curtea
e pustie. Portarul iese în faþa facultãþii sã
fumeze. Intri în clãdire: acelaºi pustiu. Urci
sus la orar. Acolo, doi studenþi, probabil anul
I, stau de vorbã. Bãiatul e aºezat pe calorifer
ºi priveºte în gol. Fata, în picioare, mãnâncã
biscuiþi ºi se uitã spre orar. E în vocea lor ceva
leneº-obosit. Doi oameni în panã de subiecte
de conversaþie. Bãiatul îºi aruncã ochii pe orar
"Ia uite, Metodica predãrii pedagogiei, anii 14. Adicã trebuie sã ne luãm ºi chestia asta?”
Fata e neinteresatã: „ Nu ºtiu”. Bãiatul
ofteazã: „Oare câte cursuri mai avem?” Ea a
gãsit ceva interesant în orar: „Ia uite!
Filosofia biologiei! Cu Staicu” Bãiatul se uitã
cu neîncredere la ea: „Ce? Vrei sã te duci la un
curs de-al lui?” Ea e hotãrâtã: „Da” Mai
realist, el: „Când e?” Ea: „Joi” Dupã un timp,
cu dezamãgire: „Ah, dar avem ceva în acelaºi
timp........” Un timp trece în tãcere. Þi-ai
notat aproape tot ce trebuia sã ºtii din orar.
Bãiatul mai încearcã un subiect de
conversaþie: „Sunt curios: oare Bãnºoiu mai
are vreun curs anul ãsta?” Ea se uitã prin orar:
„Nu”. El: „Asta înseamnã ca e ºomer
semestrul ãsta?” Ea: „Pãi de aia a picat atâþia
studenþi, ca sã aibã ce face la varã” El
deodatã iluminat: „Ahaaa..........”.
Ai gãsit un curs interesant sã-l iei ca
opþional, dar începe de la 14.00. Trebuie sã
mai arzi gazul o jumãtate de orã. Cobori jos.
Curtea e pustie. Te îndrepþi spre Lucky. Încã
din depãrtare te izbeºte atmosfera veselã. E
soare ºi mãsuþele de afarã sunt pline de
studenþi: de aia era aºa pustie facultatea.
Muzica e foarte tare, nu auzi ce îºi vorbesc cei
10 studenþi strânºi la o masã -dar ce altceva
poate fi decât filosofie? Pe o bãncuþã de la
intrare stau vreo 4 studenþi din anul 2 cu
teancuri de foi xeroxate în braþe. Sunt veseli
ºi par dornici sã citeascã foile alea. Cheful de
muncã li se citeºte pe faþã. Fãrã ironie.
Intri înãuntru. Sala cu biliardul e
plinã. Încerci alãturi. Da, mai puþini oameni.

Ciudatã sala asta cu poze din Bucureºtiul
vechi, petale de trandafir ºi candele, toate
aceste pretenþii de cafenea selectã când
alãturi se joacã biliard. Gãseºti studenþi din
Filosofie ºi aici. În timp ce bei o cola auzi alte
conversaþii. -„ªi ? A mai spus chestia aia cã nu
vrea sã veniþi la seminarii ?” -„Nu. Dar când a
zis el asta vreodatã ?” - „Ce? Nu ºtii? La
Metafizicã. ªi a mai zis cã dacã nu citeºte
nimeni vorbim despre fotbal. Da. Cã de aia mam ºi dus la al doilea seminar. ªi, bineînþeles,
iar nu citise nimeni” -„ªi? Aþi vorbit despre
fotbal?” -„Nu. S-a enervat ºi a ieºit sã fumeze
vreo 25 de minute. Când s-a întors - nimic
despre fotbal. Aºa cã n-am mai dat pe la
seminariile lui.”
Ai terminat Cola. Te îndrepþi spre
facultate. Vezi prin fereastrã cã la bibliotecã
sunt destul de mulþi cititori la salã. Bagi capul
pe uºã dar nu e nimeni la împrumut. Te aºezi
pe calorifer ºi aþinteºti cu privirea o patã de
luminã de pe podea. În cabina lui portarul
numãrã jetoanele pentru automatul de cafea.
Sunetul monedelor cãzând într-un pahar de
plastic- doar asta se aude în toatã facultatea.
32 de jetoane. Urci din nou sus, la orar. Acolo,
o fatã îºi noteazã cursurile. Se apropie o
colegã de ea: -„Salut! Ai vãzut ce orar de c...t
avem?” -„Nu, acum îl iau” -„Lasã, cã þi-l dau
eu. Hai sã mergem în clasã”. Cele douã fete
pleacã. Mai auzi în timp ce se îndepãrteazã:
„Tu te-ai tuns?” -„Da. De fapt mi-am fãcut
doar breton” -„Îþi stã bine.” - „Mersi”
Cobori din nou. Parcã s-a mai animat
atmosfera. Niºte studenþi discutã lângã
panoul revistei. „Deci, ce avem de citit?” „Aristotel, cartea a 3-a...”. Un altul
intervine: „ªi a 4-a, nu?” Primul rectificã:
„Da, a a 3-a ºi a 4-a”. Intervine încã unul: „ªi
n-a zis sã citim ºi a 5-a?” -„Ba da, cã ne-ar
putea ajuta sã înþelegem mai bine.” Primul
repetã oftând: „Deci a 3-a, a 4-a ºi a 5-a.”
Grupul se îndepãrteazã. Apare profesorul de
la cursul care te interesa. Le spune
studenþilor: „Mai stãm puþin”
Ieºi afarã, în faþa facultãþii. E soare.
Alte discuþii la o þigarã -„Ce? Are emisune la
televizor?” -„Da, în fiecare searã. E un fel de
co-moderator” - „ªi cine mai e cu el?” -„Ãla
care-a fost bãtut, cum îl cheamã ? Andronic!”
-„Pe ce post?” - „Senso.” -„N-am auzit” „Dar, sã vezi. Nici nu zici cã e el, e cu totul
altfel decât la seminarii. E aºa,....timid. Nici
nu îndrãzneºte sã le punã întrebãri la ãia. Îi ia
aºa pe departe, gingaº... Chiar am vrut sã pun
mâna pe telefon, sã intru în direct ºi sã-i zic:
Bãi, Lali....”

Amfiteatru populat la început de semestru

La terasa Lucky-grupuleþe de filosofi
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Actualitãþi tabloide
de Cãtãlin Bãlan

4Primarul din Suceava s-a pus pe
strîns cîini comunitari, numai cã a
primit o scrisoare cu blestemãþii
de la niºte cãlugãri ºi maici care îl
ameninþau cu Cel de Sus pe edilul
cîinos. Declaraþia primarului însã,
nu demonstreazã decît cã la mijloc
e mîna necuratului: “În spatele
acestor proteste se ascund unele
grupuri de interese”.
Brigitte Bardot, Paula Iacob
(avocata patrupedului xenofob) ºi
asociaþia “Cuþu-Cuþu” reprezintã
un grup de interese deconspirat.
Pînã acum toatã lumea vorbea de
grupuri de interese pentru cã
dãdea bine sã fii hãituit de ele, însã
noi am gãsit reþeaua subversivã. A,
era sã-l uit pe Mihai
Constantinescu. Iubiþi ºi cînii
vagabonzi.
4Barometrul rural prezentat de
Institutul pentru o Societate
Deschisã ne spune cã 85% din locuitorii satelor din þara noastrã merg
încã la closetul din curte, în timp
ce 2% dintre românii fãrã mofturi
nu merg nicãieri, cãci nu au wc.
Problema se pune dacã cei 200.000
de votanþi majoritar PSD (cît
înseamnã 2%) se abþin sau chiar nu
consumã foloase de la vacã, gãinã
sau porc. Dacã e valabilã prima
variantã, oamenii aceºtia pot fi
pierduþi pentru exerciþiul
democratic, din moment ce
exerseazã zilnic prin ogradã
absenteismul la urne. Unica salvare
ar fi autobuzele cu toalete. A doua
posibilitate îl lasã cu gura cãscatã
pe puºtiul chinez care era anunþat
ca al doilea Budha pentru cã nu
mîncase nimic de cîteva luni. Eu
cred totuºi cã sãtenii noºtri stau în
lotus sub smochini autohtoni. Oare
au beþiºoare parfumate?
4C.V. Tudor a spus cã deþine
informaþii cã pînã în luna iunie
2006, PD se va retrage de la
guvernare. Domnia sa a mai
declarat cã în privinþa perchez i þ i i l o r, î º i
pune casa la
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dispoziþia jurnaliºtilor care pot
veni cu o singurã condiþie: sã nu-i
sperie copiii care sunt încã minori.
Faptul cã liderul PRM a vorbit în
acelaºi discurs de cele douã
situaþii, mã determinã sã cred cã
informaþia despre PD o are de la
copiii domniei sale, din moment ce
vrea sã-i fereascã de întrebãrile
iscoditoare ale presei. Eu zic sã
aºteptãm pînã cînd copiii
Tribunului devin majori ºi apoi îi
putem speria. Da’ halatu’?

4Femeile cãsãtorite din Coreea
de Sud sunt cel mai puþin fericite
de viaþa sexualã, conform studiului
unei companii ce vinde
medicamente pentru potenþã. Ele
sunt nemulþumite în primul rînd de
lipsa de afecþiune a sexului tare,
dupã cum informeazã Reuters,
citat de Rompres.
Nu ºtiu cum or fi femeile din Coreea
de Sud, dar cred cã cele din Coreea
de Nord depãºesc norma la
satisfacþie sexualã. Acolo cred cã la
un sondaj similar, toatã lumea ar fi
pentru ºi ici-colo cîte o abstinentã.
Nu ºtiu ce se întîmplã dacã îºi fac
bãrbaþii autocritica, pentru cã ar
da cu eroare. Cineva minte ºi se
trece la interogatoriu oral. Mie mia plãcut în ºtire “lipsa de afecþiune
a sexului tare”. Care tare?
4Ministrul de externe bolivian a
declarat cã frunzele de coca din
care se extrage cocaina, sunt atît
de nutritive încît ar trebui incluse
în meniul pentru micul dejun oferit
de ºcoalã.
Eu aº propune sã nu fie preluatã
ºtirea asta de alte publicaþii, nu de
alta, dar ne pleacã în Bolivia toþi
copiii de vipuri ºi toþi jucãtorii
români de la Juventus. Vom deveni
o þarã pustie ºi vom spune cã pe
lîngã exportul de creiere, ne-au
plecat ºi nãrile. Ar mai fi varianta
implementãrii programului: pe
lîngã corn ºi lapte sã existe la masa
de dimineaþã o prizã pentru fiecare
micuþ. Ar fi o politicã socialã
inspiratã.

O datã la trei luni, se întâmplã ceva interesant în „cultura”
românã: propovãduitorii diferitelor idei occidentale în barbaria
româneascã se deghizeazã în idealiºti fãrã cauzã ºi purced a se înjura. Ne
intereseazã?
Seriile de certuri au deseori o legãturã cu Facultatea de
Filosofie din Bucureºti: dezbaterea despre „ideologii” comunismului din
Facultatea de Filosofie (Alexandru Boboc), dezbaterea despre
„dinozaurii” din Academia Românã ºi opera lui Eugen Simion, eterna
ceartã în trei între gruparea „ªtiinþe Politice”-Universitate (Preda,
Barbu), gruparea „ªtiinþe politice” SNSPA (Alina Mungiu Pippidi, Adrian
Miroiu), gruparea din Filosofie (Adrian-Paul Iliescu), dezbaterea despre
numirea de cãtre Traian Bãsescu a noii conduceri a ICR ºamd
Încã o situaþie recentã: Mircea Mihãieº atacã în nr. 5 / 2006 al
„României literare” pe Ion Ianoºi, fost „instructor C.C.” între '55-'65. În
faþa protestelor ce apar rapid, el publicã în „Cotidianul”, transformând-o
în problemã de masã, articolul „Alte voci, alþi instructori” (13-02-2006).
Între timp îi rãspund Radu Cosaºu ºi A-P Iliescu, printre mulþi alþii. Pe 2002-2006, Mircea Mihãieº rãspunde tot în „Cotidianul”, în special celor doi
detractori; el justificã atacul unei persoane printr-o viziune
generalissimã a culturii române: dezechilibrul între atacaþii de stânga ºi
atacaþii de dreapta.
Dacã am fi doar puºi în faþa unor texte, nu ar exista vreo dilemã
asupra cui are dreptate: dl Mircea Mihãieº nu este un expert în ceea ce
susþine, argumentele sale sunt insinuant-sofistice, toate mãrturiile
pãstrate faþã de prof. Ianoºi dezmint acuzaþiile actuale. ªi, în plus,
dezbaterea nu este nicidecum nouã, dl Ianoºi recunoscând în mai multe
rânduri acum mulþi ani cã este de stânga ºi cã a încercat sã cerceteze
filosofic într-o paradigmã marxistã; cel mai important, nu a avut decât
prea puþin de dezis dupã 1989.
Dar dacã toate stau astfel, de ce binevoieºte dl Adrian Paul
Iliescu sã-l numeascã pe dl Mihãieº, publicist în vreo patru ziare ºi
reviste, drept „analfabet“ ºa? De ce domnul Mihãieº nu pretinde (ºi se
crede generos pentru aceasta) sã-i cearã dlui Ianoºi demisia din
Academie, sau mãcar retragerea din Facultate ? Credeþi sau nu,
intelectualul român prins în dezbatere nu poate face altceva decât sã
recurgã, în ambele cazuri, la „ruºine” ºi „bun simþ”; el ar vrea ca ceilalþi
sã tacã sau, mai bine, ca doar el sã vorbeascã, nefiind deloc sigur pe
capacitatea de selecþie a publicului.
O culturã sãnãtoasã ar presupune ca ierarhia meritelor ºi
popularitatea sã se echilibreze reciproc: Coelho sã nu devinã mare
filosof, nici Heidegger un zeu inatacabil. În cultura românã, cititorii sunt
liceeni sau studenþi, câteva persoane rãtãcite în funcþii publice (care
citesc presa culturalã la fel cum merg la Ateneu -pentru cã le vine gratis
la birou), plus o masã amorfã de profesori de liceu, public sãrãcit, emotiv
ºi mai ales instabil. Ierarhia meritelor e constituitã de aºezãmântul
universitãþilor ºi facultãþilor care nu comunicã foarte bine între ele, fiind
public vãzute drept fiefuri ale anumitor profesori. Decurge fãrã vreo
pretenþie de originalitate cã mecanismele culturale nu funcþioneazã
pentru cã popularii nu citesc textele academicilor dar nu se sfiesc sã le
critice; academicii vor la rândul lor sã fie apreciaþi ºi devin populari. Întro culturã de autori, fãrã curente ºi dezbateri de idei, eu personal aº simþi
cã trebuie sã am dreptate, hic et nunc, chiar dacã s-ar nãrui pãmântul.
Dar emoþiile puternice nu-mi priesc; aºa cã nu vãd de ce ar
trebui eu ca cititor sã mai citesc. Mi-e oarecum fricã sã lecturez seria de
comentarii închipuit liberale ale câte unui analist, pentru ca acesta sã-ºi
confeseze apoi revelaþia subitã cã, în fapt, criticile sale se bazeazã pe
faptul cã el nu are „un organ pentru stânga”. ªi alte asemenea.
PS Existã totuºi speranþã, s-ar putea sã fi nimerit la locul potrivit. De
exemplu, dacã ºi cititorii susþin demiterea dlui Mihãieº din funcþia de
vice-preºedinte al ICR, nu vã sfiiþi, H.R. Patapievici tocmai e în anul I de
doctorat, sub coordonarea prof. Ilie Pârvu. În Facultatea de Filosofie.
PS2. Vã recomand sã citiþi ºi urmãtoarele comentarii:
-un articol din Revista 22 (nr 688,2003) al lui V. Tismãneanu despre opera
lui Ion Ianoºi:
http://www.revista22.ro/html/index.php?nr=2003-05-19&art=456
-ultimul articol amintit al lui Mircea Mihãeº din „Cotidianul” (20-022006):
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=4113&art=9514&cHash=9e774
03e0a
-„Viaþa ºi opera” Andrei Pleºu, Dilema Veche (nr. 108, 2006)
http://www.algoritma.ro/dilema/fw.htm?current=109/index.htm
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de Elisabeta Turmac
( text selectat în urma cursului de Culturã politicã )

Vulgaritatea în cultura
poporului român
Existã vulgaritate? Este românul vulgar?
Nu te poþi rãzboi cu propria naturã. Mai exact, singura
ºansã de a domina este sã o asumi. Integral-nu e rentabil ºi nici
cinstit- sã-þi faci un portret public cosmetizat. Mai devreme sau
mai târziu, solemnitãþile contrafãcute ºi purismele demagogice
se destramã ºi te fac de râs. Fireºte cã nu e recomandabil sã fii
impudic, sã arãþi fiecare centimã din slãbiciunea proprie sau sã
ieºi în piaþã cu lucruri care sunt, prin natura lor, private. Pe de
altã parte nu e bine sã mergi cu discreþia pânã la duplicitate. Cei
care, la dineurile oficiale, afecteazã cumpãtarea, pentru a se
îndopa apocaliptic în faþa frigiderului de acasã, îmi sunt suspecþi,
ca ºi cei care fac amor pe întuneric sau viseazã noaptea, într-o
solitarã concupiscenþã, la tot ceea ce ºi-au refuzat peste zi.
Înþeleg, fireºte sã asigur maxima coerenþã posibilã între fiinþa
mea intimã ºi cea socialã, sã nu-mi ascund umbra sub preº.
Vicii. Toþi avem vicii. Cã citeºti cãrþi într-o bibliotecã la
Harvard sau cã tragi pe nas, se numeºte tot viciu. Vicii
recunoscute ºi vicii dezaprobate. Fiecare are reþeta lui
existenþialã, fiecare dintre noi trãieºte în propria-i lume. De ce
spun toate acestea eu, din perplexitate faþã de lumea de ieri ºi
de azi. Dar cum aratã lumea din jur, scena noastrã politicã,
publicaþiile, talk-show-rile la care unii din puriºtii de azi, de ieri,
de mâine nu ezitã sã participe? Nu se prostitueazã, zi de zi,
principiile, idealurile, cuvintele? Întoarce-te la culturã omule.
Dar unde a fost el pânã acum? ªi unde a fost înainte? Se aflã el
cumva în altã parte decât acolo unde îi este natura umanã? Face
parte vulgaritatea din concentraþia oxigenului pe care îl
respirãm? Vulgaritatea este ceva care se aflã pe buzele tuturor
dar la care nimeni nu cugetã vreodatã? Tot ceea ce voi face este o
încercare de a contura câteva idei despre vulgaritate. Existã sau
nu ea în cultura poporului român? Fireºte cã da, am fi tentaþi cu
toþii sã spunem. Dar cred cã astfel am fi cruzi ºi neatenþi în
privinþa localizãrii ei. Spun încercare pentru cã mi se pare
necinstit sã plasez discursul la altã scarã.
Toate acestea prind corp în viaþa spectaculoasã a
destinului fiecãrui individ uman iresponsabil de el. Totul se
trãieºte ºi nu ºtiu dacã avem dreptul sã comentãm totul, pentru
cã, sã nu uitãm, nici noi nu suntem perfecþi, ºi noi avem mizeriile
noastre sufleteºti. Adevãratele probleme morale, nu sunt acelea
pe care þi le pui cu creionul în mânã, în destinderea responsabilã
a contemplãrii ºi analizãrii, ci acelea care þi se pun, care apar
imprevizibil cu violenþã. Unii au nevoie de ghidaj, de a trãi prin
delegaþie ºi de aceea transferã asupra altuia responsabilitatea
propriilor greºeli. Nu este eticul o referinþã contrarã a fiecãruia?
Ce faci când apar situaþiile limitã, iar eticul se impune cu
obligativitate? .... (continuare în pagina ESEU /9)
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S-ar putea spune cã a posteriori e un pic vulgar, dar fiindcã e vorba de
un cuplu de concepte, ar fi ciudat sa fie vulgar doar a posteriori. Dacã
a posteriori e vulgar, atunci ar trebui sã fie ºi a priori. Dar a priori nu
este vulgar. Atunci poate s-ar putea spune altceva. Sã zicem cã haloul
conotativ al lui a posteriori are o notã vulgarã, iar în cazul lui a priori
lucrurile nu stau astfel. Dar trimiterea spre vulgaritate nu vine de la
conotaþiile lui a posteriori. Fiind un concept tehnic, introdus ºi
utilizat ca atare, a posteriori nici nu a apucat, în fapt, sã îºi închege
niºte conotaþii. "Politician", de pildã, a cãpatat în limba românã niºte
conotaþii negative. Lucrurile nu stau la fel cu a posteriori. E vorba,
mai degrabã, poate, de asocierile pe care le putem face pornind de la
sonoritatea cuvântului. Dacã existã o determinare socialã ºi culturalã
a conotaþiilor unui termen, în cazul lui a posteriori e vorba, pur ºi
simplu, de o chestie de foneticã. Pardon, de o chestiune de foneticã.
"Chestie" sunã un pic colocvial. Nu vreau sa spun cã are o sonoritate
colocvialã (precum "bârlog", de pildã, care "sunã" astfel, fãrã sã fie,
de fapt, un termen colocvial). Dar nici nu cred cã vreau sã spun cã are
o conotaþie colocvialã ("a beºteli", de pildã, te poate trimite la ideea
de dialog colocvial, datoritã conotaþiilor pe care le are). Bun, sã
revenim la a priori ºi a posteriori. E vorba despre modul în care se
petrece ceva. De obicei ceea ce trebuie sã se petreacã are mizã
epistemicã. Ar fi chiar ciudat sã spun despre un om cã gãteºte a priori
Beef Stroganoff. Sigur, cineva ar putea înþelege ceva din asta. Dar nu
în virtutea conotaþiilor lui a priori. Mai degrabã prin intermediul unor
asociaþii. Totuºi, am în vedere mai degrabã asociaþii conceptuale
decât asociaþii simbolice (cum ar fi cea dintre "vultur" ºi "stramoºi",
sã zicem). Iar acum ar trebui sã scriu ceva care sã constituie un soi de
poantã, de miez al acestui textuleþ. Sã lãsãm însã deoparte astfel de
constrângeri quasi-narative. Îi este cuiva limpede ce înseamnã "în
mod independent faþã de experienþã"? În ce sens independent?
Politic? Administrativ? Cauzal? Conceptual? Asta fãrã sã mai vorbim
despre "experienþã" (mãrturisesc cã în acest punct am oscilat între a
utiliza sau nu o preteriþie).

Articole publicate în LUNI: 1 / nr.7

de Laurenþiu Gheorghe

Despre ce ar trebui sã…
(sau normativul descriptiv)
Pentru cã se poate, am decis sã scriu ºi eu un articol în
revista Luni, deºi titlul revistei îmi dã aceiaºi fiori pe care îi aveam ca
student când vedeam în orar cursuri puse luni dimineaþa. Articolul
conþine tot adevãrul despre filosofie în general ºi despre facultatea
noastrã în particular. Orice altã versiune este declaratã ab initio nulã
de drept ºi lovitã de nulitate absolutã de fapt. Am vorbit.
************
Despre ce vreau sã scriu : despre ce fel de filosofie trebuie sã
facem acum.
Acum câþiva ani eram la o ºcoalã de varã în America despre
schimbãrile sociale. La un moment dat trebuia sã lucrãm în grupuri ºi
organizatorii s-au gândit sã ne împartã în descriptive and normative
sciences aºa cã eu nu ºtiam unde sã mã duc. Era ceea ce fãceam eu
descriptiv sau normativ? Pe de-o parte la facultate mi se spunea cã noi
nu dãm verdicte, noi nu suntem dogmatici, noi nu prescriem cum
trebuie sã fie lucrurile, pe de altã parte tot la facultate ni se spunea cã
noi nu ne ocupãm de cum sunt lucrurile, noi nu descriem omul sau
natura umanã, noi nu înregistrãm comportamente, noi nu facem
statistici ºi nici sondaje de opinie (Noi, adicã noi - filosofii,
bineînþeles). Nu mi-a trecut prin cap sã întreb la noi la facultate: dar
atunci stimaþi ºi venerabili maeºtri, noi cu ce anume ne ocupãm?
Aceastã ocazie fiind pierdutã, mã aflam în mijlocul Amfiteatrului 1 al
Departamentului de Arhitecturã al Universitãþii din Virginia, în aceeaºi
situaþie de mare profunzime filosoficã precum se afla mãgarul lui
Buridan[1] în curtea Universitãþii din Paris: “unde sã mã duc, la
nominaliºti sau la realiºti”?
(continuare în pagina ESEU /10)
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Articole publicate în LUNI: 8 / nr.1-7

de lect.dr. Sebastian Grama
sebastiangrama@revista.filos.ro

Monitorizarea monitorizãrii mele
Iniþial, am vrut sã scriu despre mine.
Fiindcã, mai întâi, subiectul îmi era familiar.
Apoi, îmi ofeream ocazia de a strecura în text
unele informaþii aparent neutre, menite a-mi
crea o imagine favorabilã. Mã ºi apucasem de
lucru, în ideea cã-l voi încheia în prima
sãptãmânã (mai lejerã) a noului semestru.
Planurile, însã, mi-au fost brusc tulburate în
urma unui telefon de joi seara. M-am bucurat sã
aud vocea unei vechi prietene (o pictoriþã,
dacã detaliul are importanþã. Nu cred.).
Plecase din þarã de prin '96, cu numai douã
scurte reveniri. Acum era în Bucureºti (pe care,
între timp, l-a pãrãsit iarãºi), mã cãutase la
Facultate miercuri, fãrã succes. N-am apucat
sã ne vedem, programele noastre fiind peste
mãsurã de încãrcate, însã, cãtre finalul
discuþiei, m-a întrebat: “Cum þi se pare al
patrulea?...”. Nu mi-era clar, “al patrulea” ce?
Atunci am aflat cã, de vreo doi ani, primea
numeroase e-mail-uri de la cineva cu ID-ul (aºa
se cheamã?...) “agesg”, e-mail-uri care o
informau despre diferite persoane pretinzând
cã ar fi Sebastian Grama (ceea ce, considera
ea, putea sã fie o explicaþie pentru “…sg”-ul
din “agesg”). M-a uluit faptul cã patru inºi se
dãdeau public drept mine, o datã pentru cã nu
vedeam cui ºi la ce ar folosi o atare glumã, încã
o datã pentru cã nu ºtiusem nimic, iar în fine
pentru cã altcineva se gândise la monitorizarea
complet absurdelor “uzurpãri”. Desigur,
acestea numai dupã eliminarea logicelor
ipoteze cã: 1. era o farsã a celei care mã
anunþase; 2. era farsa unei cunoºtinþe comune.
Misteriosul “agesg” nu rãspunsese niciodatã
mesajelor prietenei în chestiune. Am rugat-o
sã-mi trimitã ºi mie ceea ce primise. Miratã la
rându-i (fusese convinsã cã eram la curent), mia pus la eficientã ºi electronicã dispoziþie fiºele
celor patru “amici”. Oarecum sinistru mi s-a
pãrut cã în fiecare dintre zisele fiºe am gãsit
amãnunte ce dovedeau cã ipochimenii mã
studiaserã ºi mã urmãriserã îndeaproape.
Redau aici, în hamletiana speranþã cã o astfel
de “punere în scenã” îl va determina mãcar pe
unul sã se dea în vileag, rezumatul celor atât de
neaºteptat ieºite la luminã:
Personajul 1 susþinuse cã a scris douã
romane ºi 1/2, anume Sol, Sinus, respectiv Act.
Pe lângã perfecta “coincidenþã” cu titlurile
celor 3 “continuãri” (pomenite ºi în numãrul
trecut al revistei “Luni”) produse pentru Alge
pe stâncã, omul pãrea sã cunoascã îndeaproape
indivizi ca Morsa, Clara, Bimbo, Egina, P.P.,
gemenele Miriam ºi Leila, Sigma, Dona, Clio,
Bendict, ba chiar ºi pe Zara!... În plus, indica
iniþialele A.-S.-S.-A. ca sugerând un ciclu
specular (A.S./S.A.), dublã imagine a cuplului
Aisa-S., precizând cã “Sinus”, alãturi de “gol în
structura pãrþii faciale a craniului” ºi “pliu al
veºmântului roman la piept (la sân)”, rosteºte
absenþa lui S. din poveste (chiar dacã înlocuit
cu Sigma: “SINUS” = “ªi Nu S.”!...).
Personajul 2 colaborase, folosindu-se
de numele meu, la revista “Beau Monde”. Pare
o aberaþie: ce legãturã putea fi între mine ºi
“Beau Monde”? Aranjamentul era, însã,
diabolic. În numãrul din ianuarie-februarie
2004 al numitei publicaþii, la pagina 88, exact
aºa cum debita impostorul, existã o fotografie
admirabilã a Deliei
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Nartea, nu mai puþin admirabilã actriþã a
Teatrului de Comedie. Mai jos, un text niþel
idiot conþine frazele: “Exuberanþa eroticã a
ºampaniei trebuie sã mîngîie simþurile fãrã a
le violenta, cum spune criticul Sebastian
Grama. (…) Acelaºi cronicar mai spunea cã, de
Anul Nou, din spuma ºampaniei se naºte, de
fiecare datã, Afrodita…”. (Numaidecât
alãturat, pe un cartuº roz-portocaliu, se
înºirau tipurile de recipiente “tradiþionale”
pentru amintita bãuturã: Quartz - 18,7/20 cl.;
Demie - 37,5 cl.; Bouteille - 75 cl.; Magnum 1,5 l.; Jeroboam - 3,2 l.; Rehoboam - 4,5 l.;
Mathusalem - 6 l.; Solmanazar - 9 l.; Balthazar
- 12 l.; Nabuccodonosor - 15 l.). În concluzie,
m-am vãzut avansat la gradul de specialist
oenolog!... Totul mi s-ar fi pãrut hilar, dacã nu
ar fi fost la mijloc Delia, o realmente foarte
bunã prietenã. Am sunat-o imediat ºi am aflat
cã apocriful “eu” îºi oferise mediocrele servicii
prin facilul intermediu al unui
“sebastian_grama@yahoo.com” (astãzi - am
verificat - inoperant).
Personajul 3 a citit revista “Luni” din
20 februarie 2006! La pagina 4, în simpatica
rubricã intitulatã “Scurt pe 3,14”, mi se
atribuie o veche tovãrãºie cu literatura lui
Daniil Harms (datând de la “ªopîrla” ºi
“Urzica”). Iatã ce susþine “S.G.III”, pesemne
cel mai periculos dintre cei monitorizaþi de
cãtre “agesg”: “respectiva notã are perfectã
dreptate în genere, însã mã supraestimeazã.
Personal, pe Daniil Harms l-am descoperit (ºi
nu sunt mândru a o mãrturisi!) abia cãtre
sfârºitul anilor '90 (ulterior datei la care au
ieºit pe piaþã Algele…). În ceea ce priveºte
lecturile mele mai vechi, aº menþiona, în
primul rând, elitista revistã Pif. Harms era
stângaci indicat, în cuprinsul interviului, ca o
asemãnare posibilã, nu ca o <influenþã>.
Regretata Florenþa Albu, în '95, mã apropiase,
cu onorantul prilej al unei complicitãþi cu
“Viaþa Româneascã”, de Urmuz… Ontogenetic,
am trecut de la Placid et Muzo direct la
Dostoievski, de la Totoche la Camus, de la
Rahan la Rimbaud… Apropo de Rahan, îmi aduc
aminte felul în care, la (cel mult) trei
episoade, reuºea sã demascheze câte un preot
sau câte vrãjitor malefic dintr-o comunitate a
celor ce marchent debout. Pentru cineva care
a predat ani de zile Filosofie ºi Religie, mi se
pare - vorba lui Derrida (ºi a lui Cristian Iftode)
- <o referinþã obligatorie>!... (Abia aºtept ca
fiica mea sã mai creascã puþin, cât sã-mi dea
pretextul reîntoarcerii la Pifou, Dicentim,
Leonard…). Studenþii care m-au vãzut, în urma
unui curs mai fluent, urcând în grabã, la
pauzã, treptele din Facultate, sãrind câte
douã-trei, n-au bãnuit niciodatã cã motivul
pentru care alerg este acela de a mã izola cât
mai repede în birou, pentru a striga, victorios,
Raaaahaaaaa!...”.
Personajul 4 chiar cã nu are nici o
legãturã cu mine. Ignorându-mi notoria
anetopatie, scrie: “Nu se mai gãseºte nimic, o
frunzã, un pahar, un vis, o carte, un fluviu de
alcool, o intervenþie chirurgicalã, somnul
adînc, heroina, vacanþa, o mînã delicatã, o filã
de nor, un ospãþ, o armatã, o plecare, o
melodie, un pretext, o voce, un ordin, o boalã
gravã, o dupã-amiazã prãfuitã, o crimã, un

telefon (de pildã roºu), o pasãre, un cuvînt, o
halucinaþie, un medicament, un gest, un
clopot, o fisurã, o uºã, o tehnologie, un ritual,
o þigarã, o lacrimã, un fir, un ºoc, o tãcere, o
clãdire, o explozie, o duminicã, un ºanþ, un
contraargument, o lege, un arhanghel, o
ºpagã, un hohot, o crizã, un pat încãlzit, un
poem, niºte fapte, o imagine, o lamã
strãlucitoare, o poþiune magicã, o adunare
popularã, o linie pe asfalt, o clipã, o
stratagemã, o senzaþie, o glumã, un drum, o
cortinã, puþinã otravã, un parc, o aberaþie, un
act, o rugãciune, o stîncã, o vioarã, un glob de
cristal, o mantie, o scarã de serviciu, o axiomã,
un trãsnet, un proces verbal, un joc, un truc, o
discuþie idioatã, o searã la o masã, o
incantaþie, un aparat, o scoicã fermecatã, un
puþ infinit, o somaþie, un bordel, o intuiþie, un
viciu, o regulã, un sfat, o grotã, un vehicul, o
declaraþie, mã auzi?, o declaraþie, un decret, o
anomalie mãcar, o soluþie, ceva, o soluþie ca sã
mai scap de tine...”, precum ºi “Fiul lui Leibniz
a scris Biologia”…
Nu este mai nimic de adãugat. Pentru
iminente precizãri (desigur iminente), am
pornit cercetãrile pe cont propriu.
P.S.: Dacã ajunge la cineva textul: “Nu-mi vei
putea scãpa: sînt absenþa ta. ªi te urmez
oriunde nu eºti. Aºadar, nu te voi pãrãsi
niciodatã eu, ci tu va trebui sã te pãrãseºti
pentru a mã gãsi. Dacã nu mã cauþi, mã laºi
ascuns, iar dacã mã cauþi mã ascunzi…”, aº
vrea, în ciuda unor posibile “contralecturi”, sã
nu fiu suspectat de colaborare cu Gerardo
Mello Mourão: n-aº fi capabil de aºa ceva (m-aº
lãuda sã fiu), chiar dacã, odatã, eram gata sã-i
dedic Oliviei de Krählenbühl (“… cea care nu
mai este prezentã prin absenþa ei…”, omit cu
bunãºtiinþã indicarea sursei) un exerciþiu de
felul: “Din principiu, amanta era în mod
riguros identicã soþiei. Aceiaºi ochi, zîmbet
aºijderea, sînii la fel, gura de nedeosebit ca ºi
apucãturile, statura, glasul, îmbrãcãmintea,
lecturile… Aveau aceleaºi rude ºi locuiau în
aceeaºi casã, tãindu-se în acelaºi timp la unul
ºi acelaºi deget (arãtãtorul, ca ieri dupãamiazã) ºi nãscînd simultan acelaºi copil. În
fiecare sîmbãtã, le mãrturisea cu aceleaºi
cuvinte o aceeaºi dorinþã în acelaºi timp, iar
cînd ajungea tîrziu ºi cînd fãcea o gafã le
spunea o aceeaºi minciunã. Probleme cu
vecinii, cunoscuþii, familia n-a avut, binenþeles, deoarece toþi credeau cã îl vãd cu
soþia, deºi era cu amanta. În ziua în care l-a
împuºcat pe amantul soþiei, glonþul (acelaºi,
evident) l-a doborît ºi pe soþul amantei.
Lovitura fusese precisã, a cãzut imediat ºi
ambele femei, în urmãtoarele 9 sãptãmîni, lau regretat sincer. (S-au întîlnit pentru prima
datã la cimitir ºi au devenit bune prietene)”…
Sunt curios care dintre cei patru se va grãbi sãºi punã semnãtura pe asta!...
P.P.S.: 3 precizãri: 1. Deosebirile de opþiune
ortograficã sunt departe de a fi inocente. 2. Un
prieten hermeneut a descoperit un sens ocult
al celor de mai sus; ne vom întâlni, probabil,
joia viitoare, dupã seminarul de
“Continentalã”, sã aflu ºi eu care este acela. 3.
Îmi dau seama cât de plictisitoare vor fi fiind
“P.S.”-urile.
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Articole în Luni: 1, nr 7

de Elisabeta Turmac
( text selectat în urma cursului de Culturã politicã )

Vulgaritatea în cultura poporului român
(continuare din pagina ESEU /7)
Crezi cã sub mascã nu poate citi
nimeni. Amãgiri, în situaþii limitã se vede
stereotipia socialã cea mai fadã. De foarte
multe ori nu percepem vulgaritatea decât de
la nivelul scandalosului în sus. Pânã la acel
nivel, totul ni se pare oarecum în regulã, ºi
ca atare, în afara oricãrui interes ºi a
oricãror discuþii.
Strict vorbind, deriva moralã de
fiecare zi nu constã într-o acumulare
dementã de pãcate strigãtoare la cer. Nu
omuciderea, sodomia, asuprirea copiilor
sunt materia primã a vulgaritãþii cotidiene;
nu pãcatele strigãtoare la cer - ele tind
adesea sã se înscrie în sfera patologicului
decât în cea a vinii. Crima lui Raskolnikov
pluteºte ca mai toate crimele
dostoievskiene- undeva între muribund ºi
religios. Mult mai elocventã din unghi etic mi
se pare imoralitatea personajelor lui Gogol,
demonismul lui plat, monstruozitatea
incolorã a sufletelor adormite. Am fi tentaþi
sã spunem cã doar omul mediocru e vulgar.
Tocmai acesta e pãcatul lui de moarte, cel
care îl scuteºte de atacul comunitãþii ºi de
tresãrirea conºtiinþei proprii. Caracterizat ºi
vãzut doar prin ceea ce omite, decât prin
faptul comis, invulnerabil, liniºtit în
gesturile ºi expresivitatea sa, omul mediocru
e depozitarul cel mai perfid al mizeriei
morale. ªi el existã în fiecare din noi. Nu e
politicos, rezervat, educat, manierat, nu e
nici mãcar atent. Aceasta nici mãcar e
problema centralã. Marcat de aceastã
incapacitate, omul se face vinovat nu de rãul
la care e constrâns (de împrejurãri aspre,
spaime necontrolate ºi alte asemenea), ci
pentru rãul la care consimte neconstrîns.
Ipocritul confundã morala cu discreþia.
Drama lui nu e cã se simte mereu îndemnat
sã greºeascã, ci cã nu-ºi poate camufla
perfect greºeala.
Niciodatã în istoria omenirii
practicile sexuale nu au fost tãinuite. Au fost
perioade când oamenii nu prea vorbeau
despre acest lucru deoarece era considerat
pudic. Dar au existat ºi perioade- epoca
victorianã- când practicile sexuale nu prea
erau tãinuite, cuvintele erau rostite fãrã
excesivã pudoare, iar faptele nu prea aveau
nevoia de perdea. Gesturile pe faþã, vorbele
spuse direct, obscenitãþi vizibile, anatomii
dezgolite º.a.m.d. Fãrã a sta prea mult pe
gânduri ºi astâzi este la fel. ªi cum s-ar putea
ca lucrurile sã stea altfel? Explicaþiile ar fi
cã, dacã reprimarea a fost, începând cu
perioada clasicã, modalitatea esenþialã de
legãturã dintre putere, cunoaºtere ºi
sexualitate, nu putem scãpa de acest jug
decât plãtind un preþ considerabil: ar trebui
o abolire a interdicþiilor, o violare a legilor, o
reacordare a locului cuvenit plãcerii în real,
dar ºi o economie nouã în cadrul
mecanismului plãcerii, pentru cã ºi cea mai
micã scânteie de adevãr are o condiþionare
politicã. Nu putem aºtepta astfel de efecte
nici de la practica medicalã, nici de la un
discurs teoretic chiar dacã el ar fi riguros.

Dupã sute de ani de exprimare neînfrînatã,
putem face sã coincidã apariþia reprimãrii cu
dezvoltarea Capitalismului. Dar discursul
despre sex a fost mai degrabã multiplicat
decât rarefiat; chiar dacã a purtat cu el
interdicþii ºi prohibiþii în moduri decisive, a
asigurat consolidarea ºi implantarea unei
întregi sexualitãþi disparate- ceea ce
înseamnã cã toate acestea nu au jucat în
esenþã decât un rol de apãrare. Nu ar trebui
oare sã ne punem întrebarea: de ce este
sexul atât de secret? Care este acea forþã
care atâta vreme l-a redus la tãcere ºi care
abia de curând ºi-a slãbit strânsoarea,
permiþându-ne poate sã-i punem întrebãri?
În povestirea sa, Diderot spune cã geniul cel
bun, Cucufa, descoperã pe fundul
buzunarului sãu, printre câteva nimicurigrãunþe sfinþite, mici podoabe din plumb ºi
bomboane mucegãite- un minuscul inel de
argint cãruia, dacã i se rãsuceºte piatra, face
sã vorbeascã organele genitale întâlnite în
cale. El îi dãruieºte inelul sultanului curios.
Iar nouã nu ne rãmâne decât sã aflãm care
inel miraculos ne oferã o atare putere, în
degetul cãrui sultan a fost el aºezat, ºi ce joc
de putere ne îngãduie ori presupune el, ºi
cum se face cã fiecare dintre noi a putut sã
devinã în raport cu propriul sex ºi cu cel al
celorlalþi un sultan atent ºi imprudent.
Nu e nevoie decât sã urci într-un
troleibuz sau tramvai ca sã auzi cã ,,nu mai e
cum era odatã”. ªi nu ºtiu dacã acei oameni
în vârstã, ,,preocupaþi” de educaþia
defectuoasã a tineretului au în vedere ºi big
heat-ul. Dar, dacã aºa stau lucrurile, nu-mi
rãmâne decât sã mã înclin respectos în faþa
perspicacitãþii lor fãrã cusur. Sau e de ajuns
sã priveºti cu un dram de atenþie în curtea
MTV-ului ca sã observi cã tam-tam-ul
mediatic, dichisit cu surle ºi trâmbiþe,
premii cu duiumul ºi loc asigurat în heavyrotation, din jurul unor Prodigy sau a unui Fat
Boy Slim, s-a diminuat în ultimii ani pânã la o
ignorare cvasitotalã. Muzica contemporanã
ºi eleganþa- este sã ridici uºor din umeri (un
gest prea apãsat nu ar fi tocmai de bun gust)
ºi sã murmuri cu o strâmbãturã vagã (mimica
exageratã nu face casã bunã cu pretenþiile
de finesse) cã în mod clar nu au nici în clin
nici în mânecã ( dar nici cu muzica). Stilul,
graþia, eleganþa au luat-o de ceva timp la
picior din spaþiul ultraformatat, pre(a)
fabricat, populat de ,,vedete” scoase pe
banda rulantã ºi înlocuite imediat dupã ,,15
minute de glorie”, pe cât de strãlucitoare pe
atât de gãunoase. Doamne, ce uºoarã e
muzica uºoarã! Stilul nu e în haine ºi nici în
poze, ci în felul cum le porþi ºi în atitudinea
care spune cã eºti exact cine, cum ºi unde
vrei sã fii.
Mizerii. Ziariºtii vâneazã numai
mizerii, inventeazã cele mai ticãloase
mizerii, dupã care te someazã sã le
comentezi, sã rãspunzi la cele mai puturoase
întrebãri. Tot ceea ce ei ne oferã noi de fapt
cerem involuntar. Trãim într-o lume pestriþã
iar bogãþia noastrã este jegul lustruit al
oricãrei societãþi în schimbare. Trebuie sã fi
spiritual, sã minþi frumos, persuasiv,

inocent, sã zâmbeºti dulce, derutat sã spui
bancuri, sã fii acid, sã tachinezi, aluziv,
spumos, caustic, dar niciodatã sã nu spui ce
gândeºti. Nu a existat ºi nu existã onoare,
trebuie sã faci rolul bine, dacã nu vrei sã vinã
alþii peste tine la putere ºi sã-þi dea munca
de jos, cea urât mirositoare.
Revenind la întrebarea de la
începutul articolului: existã vulgaritate?
Este românul vulgar? Îl caracterizeazã
aceasta numai pe el? Când nu s-a nãscut
poet, românul s-a nãscut greºit ºi acest
început îl urmãreºte vrea nu vrea, toatã
viaþa. Puþin îi pasã înnecatului dacã e scos
din apã agãþat de un odgon sau de un pai. El
se agaþã de orice. Suntem noi într-o situaþie
mai bunã decât înnecatul? Avem timp sã ne
alegem salvarea? Trebuie sã ne agãþãm de
orice ºi sã ieºim la liman. Dacã economia nu
funcþioneazã bine, politica va sfârºi prin a
distribui sãrãcie, foamete, crime ºi revolte
sociale. Boala care ne macinã þine de proasta
noastrã aºezare în existenþã: confuzia ºi
inconsistenþa moralã. trãim prea mult sub
semnul a lui a avea ºi prea puþin sub semnul
lui a fi. forþãm ordinea fireascã a lucrurilor
pe patul procustian al ideilor ºi capriciilor
noastre, subminând sistematic temeiurile
eterne ale existenþei umane iar apoi ne
mirãm cã lumea în loc sã se prefacã în
Paradis, aduce tot mai mult a Infern. Pun
pariu, sunt ferm convinsã cã nu existã
oameni vulgari ºi oameni nonvulgari (ca sã
spun aºa). Dacã printr-un experiment, îl iei
pe prinþul William (viitorul moºtenitor al
coroanei Marii Britanii), care e obiºnuit cu
viaþa comodã, sigurã, confortabilã, fãrã
grija zilei de mâine, e un om educat, rasat,
stilat, studiat ºi îl pui sã trãiascã douã luni
(deºi cred cã sunt prea durã) viaþa unui
aurolac (ne abþinem sã îl mai caracterizãm,
sã îi facem biografia, studii, idei, visuri
etc.), ºi pe aurolac sã trãiascã viaþa prinþului
moºtenitor,(aurolacului i s-ar da o slujbã
bunã la birou, casa prinþului, etc.), sunt
convinsã, aºa cum spuneam, cã dupã aceste
douã luni de schimb de ,,experienþã a vieþii”
nu s-ar mai putea spune care este om ºi care
este aurolac (ale cãrui drepturi nu se citesc
nici nu existã ce sã se citeascã- este bãtut,
arestat, acuzat, neascultat, nu e privit ca
om, ci ca animal). Fãcându-se abstracþie de
nume ºi de rang, prinþul ar deveni vulgar, iar
aurolacul un om stilat. Vreau sã spun cã
vulgaritatea este în natura omului, iar atunci
când se simte încolþit, privat de drepturile
minime de ajutor pentru a supravieþui
devine agresiv, corupt, vulgar, penibil,
jalnic, mizer, incapabil ºi nedemn de a purta
numele de om.
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Timiºoara,1995

ESEU / 10

Articole publicate în LUNI: 1 / nr.7

de Laurenþiu Gheorghe
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Despre ce ar trebui sã… (sau normativul descriptiv)
(continuare din pagina ESEU /7)
Cu greu mi-am luat inima în dinþi ºi
am întrebat ºi eu ca în celebrul banc cu
belgieni: ºi noi filosofii în ce parte trebuie
sã o luãm ? Pãi, cum unde? La normative
sciences of course! Pãi, are cãderea filosofia
sã spunã ce e bine ºi ce e rãu ? Are, are, ce
altceva sã facã dacã nu asta? Aha, m-am
dumirit eu, deci asta trebuie sã facem: sã
vedem ce e bine ºi ce e rãu. Dar cum rãmâne
cu eticile personale ºi imposibilitatea
comparaþiei intersubiective, ºi cu libertatea
fiecãruia de a decide ce e bine ºi ce e rãu?
Pãi tocmai cã acestea sunt niºte mari
probleme, este clar cã numai filosofia poate
sã le descurce -mi s-a rãspuns. Bun asta, mai
citisem eu pe undeva[2] cum cã filosofia
este ºtiinþa supremã care rezolvã acele
probleme pe care nici o altã ºtiinþã nu le
poate rezolva, dar mã cam îndoiam cã
lucrurile ar sta aºa ºi în viaþa realã.
De fapt cum stau lucrurile în viaþa
realã? Ce anume facem noi la Facultatea de
Filosofie ºi ce anume ar trebui sã facem,
iatã întrebarea[3].
Problema este cã, pentru a
rãspunde la aceastã întrebare, ar trebui sã
fim atât descriptivi cât ºi normative, de
unde rezultã altã întrebare - dacã nu cumva
trebuie sã fim atât descriptivi cât ºi
normativi ca filosofi. Dar deja sunt de douã
ori[4] normativ ceea ce nu e bine, pentru cã
nu e bine sã zicã X sau Y cum ar trebui sã fie
filosofia[5] în general, sau în particular -la
noi în facultate. Q.e.d
De ce nu e bine[6]? Pentru cã
suntem diferiþi ºi pentru cã avem dreptul la
propria noastrã opinie cu privire la ce este,
cum este ºi de ce este filosofia aºa cum este.
Deci cum este filosofia ?[7]
Pãi cum sã fie, vai de capul ei , aºa
este. Nu este mare, vezi poporul român
“mare filosofie!!!”, este de lãsat “lasã-mã
dom'le cu filosofii d-astea”, este inutil sã o
înveþi pentru cã “eu[8] sunt filosof înnãscut,
de la naºtere”, mori de foame cu ea ºi, mai
ales, îi aparþine lui Peºte[9].
În aceste condiþii ce ar fi de fãcut ?
NIMIC. ABSOLUT NIMIC.
Lucrurile merg aºa de câteva mii de
ani ºi ar fi extrem de inestetic ºi ireverenþios
sã le schimbãm noi acum. Mai mult decât
asta, cine suntem noi sã o facem, în numele
cãror principii acþionãm, pe cine
reprezentãm ºi mai ales cine ne-a plãtit[10]
sã facem asta?
Iatã cum o chestiune importantã,
chiar gravã aº spune eu , care reclamã o
decizie hotãrâtã din partea tuturor ºi mai
ales din partea comunitãþii filosofice, a
eºuat într-un indecidabil[11] de ordinul 3, ca
urmare problema este închisã ºi epuizatã. Va
trebui sã ne reorientãm cãtre alte probleme
mai folositoare, mai utile ºi mai simple pe
care sã putem eventual sã le ºi rezolvãm din
prima, ca sã evitãm dezvoltãrile ulterioare
care ne-au produs asemenea bãtãi de cap
incomprehensibile altora care dispreþuiesc
profund filosofia în general ºi modul nostru
de a filosofa în special.

Luni
Nr. 7

Acum cei care au înþeles sã le
comunice celor care nu au înþeles ce era de
înþeles.
P.S. Sincer cred cã sofistica este o cale de
viitor ºi cã ea ocupã nemeritat dezonorantul
loc gol în programa noastrã universitarã, de
aceea cei care doresc sã înveþe adevarata
filosofie, care a fost ocultatã atâta vreme de
discipolii lui Socrate, Platon ºi Aristotel,
sunt rugaþi sã înceapã sã se uite atent la
televizor ºi sã citeascã zilnic toatã presa
centralã ºi localã , precum ºi sã meargã în
fiecare zi la Administraþia Financiarã
încercând sã rezolve paºnic problemele
cetãþenilor contra unei sume modice care va
fi fãcutã fifty-fifty cu facultatea.
Note:
[1] de cãutat pentru seminar cine era
Buridan ºi ce legãturã are el cu mãgarul lui
[2] dau zece la seminar celui care gãseºte
citatul exact
[3] pt citatul exact ºi sursa lui dau doi de
zece unul la mine la seminar ºi altul la orice
alt seminar la alegere
[4] cine a stat sã numere de câte ori am
folosit cuvântul trebuie ºi-a dat seama cã
mint de sting pentru cã l-am folosit de mai
multe ori, pentru cã m-a facut mincinos îi
anulez orice zece i-aº fi dat pânã acum fie la
mine la seminar fie la orice alt seminar la
alegere
[5] pentru cei care s-au prins le dau zece pe
viaþã chiar dacã m-au facut mincinos mai
devreme
[6] este impardonabil sã insiºti în chestiuni
de bun simþ. Cine a citit acest rând este,
vorba marelui Nietzsche, un complice al
abominabilului Socrate drept pentru care îi
suspend pe viaþã orice zece la seminar
oricum ar fi fost el luat
[7] lipsa de bun simþ social al celui/celei
care îºi pune aceastã întrebare este
strigãtoare la cer , propun exmatriculare
instantanee ºi discuþii interminabile în
consiliu, pe holuri ºi la o þigarã despre cum
ar trebui pedepsitã aceastã personã ºi mai
ales cum pot fi eradicaþi germenii acestei
atitudini ostile faþã de filosofie in general ºi
faþã de comunitatea noastrã filosoficã , în
particular
[8] cine este referentul termenului “eu”?
Dacã nu ºtiþi este FOARTE GRAV ºi va trebui
sã vã autosupendaþi permisul de la
bibliotecã pentru cã, evident, aþi fãcut abuz
de el.
[9] cine va descoperi adevãrata identitate a
acestui “ peºte” este instantaneu
înmatriculat direct la doctorat ºi i se va plãti
retroactiv bursa începand de la naºtere
[10] pentru cei care doresc acest lucru sunt
deschise doua conturi - unul în lei ºi altul în
valutã la Banca Internaþionalã a Religiilor,
sucursala Gnoze Pãgâne.
[11] cine ºtie câte tipuri de indecidabile
existã sã nu mai vinã la nici un seminar pe
care l-am þinut, îl þin ºi îl voi þine ( cei care se
întrebã “de ce ?”, intrã în aceeaºi categorie
ca cei descriºi în aceastã notã ºi li se aplicã
aceeaºi sancþiune)

Vrei sã citeºti ceva ºi nu ºtii ce ?
Biblioteca de Filosofie nu mai îþi cuprinde
exhaustivitatea? Am navigat dupã reviste
culturale, filosofice sau politice, cu pagini
funcþionale de Internet. Dacã ai ceva de spus
lumii ºi nu în Luni, majoritatea revistelor
indexate acceptã colaboratori, cu excepþia
cazului în care au murit deja. Puteþi trimite un email de verificare, dupã care începeþi sã scrieþi
textul, respectând regulile redacþiei.
Nu uitaþi faptul cã sunt foarte multe
reviste, unele restrânse la Câmpulung Muscel,
altele transnaþionale.

Reviste filosofice:
Sfera politicii (revistã lunarã, editatã de
Fundaþia “Societatea Civilã”, redactor-ºef fiind
dl Romulus Brâncoveanu. În mod curent, sunt
publicate articole ale profesorilor ºi
masteranzilor din Facultate. A ajuns la nr. 118)
www.sferapoliticii.ro
Hermeneia (anualã, editatã la Facultatea de
Filosofie din Iaºi, conþine articole foarte
interesante din domeniul filosofiei clasice,
teoriei interpretãrii ºa. Au apãrut 4 numere pânã
acum, ultimul în 2004)
http://philosophy.uaic.ro/default.php?t=site&p
gid=180&lang=RO
Political culture (”A journal of political
philosophy and political theory edited by AROSPA
-The Romanian Association of Applied Political
Studies-”, sub conducerea dlui Adrian-Paul
Iliescu ºi colaborarea profesorilor din Bucureºti,
Anglia, SUA ºi alte centre universitare române,
ajuns la nr. 2 în 2004)
www.political-culture.ro/

Reviste de culturã:
Dilema veche (sãptãmânal cultural generalist,
finanþãri private, ajuns la nr. 109 din seria nouã,
peste nr. 800 în total -cu “Dilema”)
www.algoritma.ro/dilema
Revista 22 (sãptãmânal politic ºi cultural,
editat de Grupul pentru Dialog Social, ajuns la
nr. 834)
www.revista22.ro/
România literarã (sãptãmânal universalist,
editat de Uniunea Scriitorilor, apare din 1968)
www.romlit.ro/
Observator cultural (sãptãmânal cultural
generalist, editat de Fundaþia Cultura XXI,
ajuns la nr. 310)
www.observatorcultural.ro/
Cuvântul (revistã lunarã culturalã, tendinþe
religioase, editatã de un SRL care editeazã ºi
Revista VIP, apare din 1995)
http://www.cuvantul.ro/
Cultura (revistã sãptãmânalã, tendinþe literare,
editatã de Institutul Cultural Român, apare din
2004)
http://www.icr.ro/cultura/
Oglinda literarã(revistã lunarã, culturalliterarã, cu tendinþe clasicizante. Are
colaboratori studenþi de la Filosofie)
http://www.oglindaliterara.ro/

Alte reviste
Pici (revistã pentru copii, pãrinþi ºi bunici)
www.lumea-copiilor.ro/pici/pici.php
Egofobia (revistã online “a generaþiei 2000”,
www.egophobia.tk/
Akademia (un fel de Luni gãlãþean, mai formal
ºi abandonat între timp)
www.akademia.ro
Enjoy !
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de Alina Panaitov

Tommaso D'Acine ?!?
Despre montarea romanului
“Patimile Sfîntului Tommaso
D'Aquino” în regia lui Grigore Gonþa
s-a scris relativ puþin, asta dacã nu
luãm în considerare afiºul imens
care te întîmpinã la intrarea în Sala
Mare a Teatrului Naþional. Foarte
puþini au fost cei care au spoit cîteva
aprecieri sumare mai mult
descriptive pe marginea unei piese a
cãrei distrubuþie include nume
precum Maia Morgenstern, Marius
Bodochi ºi Constantin Dinulescu ºi
care totodatã are pretenþia unei
tratãri multilaterale a figurii lui
Toma D'Aquino. În parte probabil
pentru cã nu au avut rãbdarea sã
urmareascã spectacolul cap-coada.
Însã la -10 grade ºi viscolul deafarã aproape cã merita sã strîng din
dinþi. Curiozitea de studentã la
Filosofie m-a determinat chiar sã îmi
cumpãr un bilet printre primele
rînduri însã m-am trezit într-o salã
atît de goalã încît mã puteam aºeza
turceºte pe orice loc al oricãrui rînd.
Lights out si am dat nas în nas cu
scenografia în linii mari la fel de
ascetã, care însã trînteºte pe alocuri
ba un cal auriu cu coama-n vînt, ba o
barcã greoaie printre valurile din
staniol, ba un pat king-size cu cîteva
fructe de aur atîrnînd deasupra
pernei, care fie trimit la belºug fie
fac referire la mitul lui Midas (eu nu
m-am prins). Decorul Floricãi
Mãlureanu trebuie sã se lãbãrþeze
asupra acvaticului ºi a terestrului,
asupra contemporanului ºi a Evului
Mediu pînã cînd în final îi plesneºte
elasticul, lãsând producþia în ruºinea
incoernþei. De pe orice rînd ai privi
ai aceeaºi senzaþie cã Gonþa este
strivit sub propria-i viziune mamut,
cã însãºi scena trebuie sã fie uriaºã
pentru a cuprinde atît pretenþiile
acestuia cît ºi monologul exasperat
ºi exaperant de lung al lui Marius
Bodochi sau greutatea turistei grase
ºi a cetei de copii-îngeraºi care îºi
aruncã dezorientaþi privirea prin
salã. Se adaugã douã-trei “bucãþi”

de cãlugãriþe lascive, posesoare de
bikini tanga (asta dacã nu ºi-i
dezbracã) ºi cîþiva adepþi ce
promoveazã doctrine pe versuri de
hip-hop în timp ce Maia Morgenstern
peroreazã la microfon în chip de
Pa p ã º i m a i o n e z a s e t a i e
iremediabil. ªi nici mãcar n-am dat
din cap…
Ro m a n u l l u i A l e x M i h a i
Stoenescu e un melanj dens de
ideologie medievalã în foietajul
ironiei moderne, un scenariu deci
problematic pentru orice regizor
aspirant. Cum însã simþul mãsurii a
pãrãsit de mult scîndura
Naþionalului (de la Dinu Sãraru
citire) grandomania ºi pretenþiile
exhaustive continuã sã-ºi spunã
cuvântul în producþii precum
“Chicago” sau “Patimile Sfîntului
Tommaso D'Aquino”. De unde
necesitatea unui regim care sã
dizolve adiposul dramaturgic.
Astfel cã atenþia spectatorului
fie cã ºtie cu ce se mãnâncã Toma
D'Aquino fie cã nu - trebuie sã
penduleze între orientarea
scolasticã ºi contemporaneitate,
între Aristotel ºi telefon, între
cruzimea socialã ºi opþiunea
politicã, între cîinele care se plimbã
pe scenã ºi intervenþia “spontanã”
din salã a lui Valentin Uritescu
obiectînd pe marginea terminologiei
tomiste. Singurul suferind timp de 3
ore de pe urma piesei este publicul
din fericire redus pentru cã altfel ar
trebui sã presupun cã la fiecare
reprezentaþie, 1.155 persoane se
întreabã dacã Toma din Aquino pãºea
pe ape ca Isus sau despãrþea marea
ca Moise.
Producþie a Teatrului Naþional
Bucureºti
Regia: Grigore Gonþa
Scenografia: Florica
Mãlureanu
Muzica: Dorina Criºan Rusu
Actori: Marius Bodochi, Maia
Morgenstern, Constantin Dinulescu

A streetcar named desire (Elia Kazan, SUA, 1951)
Elogiile continue aduse Tramvaiului ar putea
plictisi. Dacã nu credeþi cã Vivien Leigh face
marele rol al carierei sale (fanii „Gone with the
Wind” sã mã scuze) în rolul fragilei Blanche DuBois,
romanticã, spiritualã ºi pe jumãtate nebunã, jocul
epocal (ce face ºcoalã) al lui Marlon Brando în rolul
lui Stanley Kowalsky („I am not a Pollack. People
from Poland are Poles. They are not Pollacks. But
what I am is 100% American”) ar trebui sã vã dea
fiori. Rotund, bãrbãtesc, impertinent, animalic,
plin de vitalitate, Stanley este un tânãr puternic
ce-ºi iubeºte soþia, dar intrã în conflict cu sora acesteia Blanche.
Conflictul va degenera în denunþ ºi viol, un viol plin de rãutate
împotriva fostei dame de companie, nebune ºi continuu mincinoase.
Veþi tinde sã vã plasaþi de partea lui Stanley; la punerea în scenã a
piesei originale a lui Tennessee Williams, autorul a cerut ca Marlon
Brando sã fie schimbat -atrãgea prea puternic publicul. Un film despre
rãutate ºi nebunie, dorinþã ºi moarte. Tramvaiul e scurtimea
luciditãþii, lipsa ghidãrii, conflictul obiºnuinþelor. Replici fascinante ºi
simboluri abundente, clãdind un minunat castel de vise în mijlocul
realitãþii; cât de greu ar fi fost sã gãseºti un miliardar, dacã asta-i tot
ce-þi doreºti ?
Unforgiven (Clint Eastwood, SUA, 1992)
ªi Clint Eastwood îmbãtrâneºte. De la Bãrbatul
fãrã nume din trilogia dolarilor a lui Sergio Leone
(„Per un pugno di dollari”, „Per qualche dollaro
in piu”, „Il buono, il brutto, il cattivo”), starul
american a devenit dupã ‘80 regizor, posturã cel va face mai înþelept. Puteþi culege roadele
înþelepciunii, chiar dacã nu v-au plãcut
niciodatã westernurile, vãzând „The
Unforgiven”, filmul ce pare sã încheie istoria
westernului american. Eroul clasic, se spune în
film, este un amestec de whisky, nonconformism
juvenil ºi mult, mult noroc. Puºi în faþa recompensei acordate de niºte
prostituate lezate profesional, doi bãtrâni, odinioarã temuþi vânãtori,
alãturi de un tânãr entuziast afectat de astigmatism, cautã sã omoare
cei doi cowboy reclamaþi de doamnele cu pricina. Îºi îndeplinesc
scopul, dezvãluind o lume nebunã a Vestului: arbitrariul ºerifilor,
supuºenia maselor, banalitatea crimei, beþia ºi mizeria fermierilor. Tot
ce rãmâne bun în urma poveºtii este o imagine îndepãrtatã a unei
femei moarte care încercase sã-l aducã pe Clint pe calea cea dreaptã;
mult prea puþin pentru a salva ceva din oriºice western.
Monanieba (Tengiz Abuladze, URSS, 1987)
Unele dintre primele filme sovietice
“eliberatoare”, apãrut la numai 2 ani de la
instalarea lui Gorbaciov, Cãinþa este un film prea
artistic pentru a fi redus la o denunþare politicã.
Filmul descrie o reacþie instinctivã împotriva rãului:
ce-ar fi dacã ai ieºi din casã, te-ai duce în cimitir ºi
ai dezgropa trupul dictatorului, de fiecare datã
când e reîngropat. Toate uneltele rãutãþii sale nu
vor avea curajul sã te atace; te vor da în judecatã ºi
vei povesti întregii lumii cum dictatorul nu-ºi meritã îngropãciunea: a
dominat prin teroare, þi-a distrus familia, þi-a omorât tatãl care se
opusese transformãrii unei biserici strãvechi în uzinã. Se va gãsi
cineva tânãr sã te asculte, ºi, dacã îi va fi ruºine, îi va face pe ceilalþi
sã le parã rãu. În ziua victoriei, nici familia dictatorului nu-l mai va
lãsa în mormânt; atunci s-ar face dreptate. Traseul mental se încheie.
Poþi doar zâmbi nostalgic, cãci þi-ai recãpãtat o minimã demnitate,
descoperind în gând ce-ai fi putut sã faci. O bãtrânicã trece pe strada
ce poartã numele dictatorului: „Ce sens are sã ai o stradã care nu duce
la nici o bisericã?”. Privirea lui Zeinab Botsvadze cãtre bãtrânicã
poartã tot ce-ai fi dorit sã faci ºi n-ai putut, acoperã cu speranþã toate
nedreptãþile ce nu se pot lua înapoi.
Alte titluri: Vertigo (A. Hitchcock, 1958, tema: stranietatea de circumstanþe),
Rashomon (A. Kurosawa, 1950, tema: relativitatea naraþiunii), Piesã
neterminatã pentru pian mecanic (N. Mihalkov,1977, tema: viaþa a la Cehov),
It's a wonderful life (F. Capra, 1946, tema: ajutorul îngerilor), La grande
illusion (J. Renoir, 1937, tema: ideologii de rãzboi), Magicianul (I. Bergman,
1958, tema: magicienii ambulanþi), The cube (V. Natali, 1997, Canada, tema:
închisoarea perfectã)
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ROXANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
Luni e cald de tot aºa cã o sã cam renunþ la haine,
dar marþi ninge din nou ºi am nevoie de blãniþã.
Pânã la sfârºitul sãptãmânii însã o sã pot sã mã
plimb iarãºi goalã între MF ºi CRM.
Am viaþã frumoasã, de nimic nu-mi pasã, cum zice
ºi Guþã. Bine, nu chiar de nimic. Îmi pasã de mama,
cã ea tot timpu îmi spune de bine ce sã fac ºi io
vorbesc tot timpu cu ea la telefon. ªi îmi pasã ºi de
alte lucruri, da nu aºa tare ca de mama. De
ecsemplu vreau sã termin facultatea de filosofie
cã oricât ar fi banu de gros la meteo ºi astea tot nu
mã scot aºa cum vreau. Adicã e aºa: banu e ban ºi
cunoaºterea e cunoaºtere. Io vreau sã înþeleg
care-i scopu vieþii ºi-atuncea normal cã am dat la
filosofie, aicea toatã lumea ºtie cã poþi sã afli niºte
rãspunsuri care nu le afli nici de la ghicitoare.
Cum zicea ºi Lali la un momendat, când ne duceam
la studiouu ãla de înregistrãri unde e el impresar
ca sã cânt cu Nelu Ploieºteanu, zicea: “Roxana, tu
ejti fatã bunã, da ejti studenta mea aºa cã ai face
bine sã pui mâna sã înveþi ca lumea”. Foarte
adevãrat vorbea Lali, aproape la fel ca mama mi-a
zis.
De ce zic io cã am viaþã frumoasã cum zice ºi Guþã?
Pãi fiindcã mergeam io uºurel pe cheiu Dâmboviþei
ca s-ajung la ermeneuticã ºi ascultam Liiceanu la
iPodu meu sponsorizare de la un bãiat. ªi mã
gândeam cã ce bine sa potrivit playlistu: imediat
dupã Nicolae Guþã a picat un mp3 cu “sistemu de
iluzii” a lu Liiceanu. ªi mi-am dat seama: frumoasã
ºi melodia asta, doar cã Liiceanu n-o cântã, o
recitã doar aºa. Foarte trist Liiceanu, explicã el

cum cã de fapt nu avem nici un motiv serios sã ne
dãm jos din pat în fiecare dimineaþã. Pãi º-atuncea
io de ce l-am lãsat pe Remus al meu dormind ca
pruncu la mine-n pat dupã ce ne-am înfruntat
trupeºte cu talent cât a fost noaptea de lungã? Ca
s-ajung la ermeneuticã? Tare Liiceanu ãsta ºi io nu
ºtiam, mã duc la cursu lui ºi nu ºtiam cât e de
jmecher ºi shukar, cum ºtie el chestii. Auzi, “gripã
la suflet” ºi “cirozã sufleteascã” aºa zice, cã cicã
când ne scufundãm în adâncuri avem boli la suflet.
Adicã când ne gândim aºa prea mult la scopu vieþii
ºi la ce-o mai fi de fãcut dupã ce-ai ajuns
campioanã la casa ta în Pipera se întâmplã lucruri
ciudate cu sufleþelul tãu. Am simþit ºi io asta, cã
sunt din ce-n ce mai sensibilã de când aflu lucruri
despre fiinþã, rãsuflu mai greu ºi îmi pierd ºirul
gândirii, deºi s-ar putea sã fie ºi de la seminariile
cu Staicu. Tot dom profesor Liiceanu cântã pe
mp3u ãla ºi de “morcovu egzistenþial” care ni-l
atârnãm ºi cicã actu împreunãrii e o “gimnasticã
grotescã însoþitã de grohãituri”. O sãl întreb la
curs cã io credeam cã Remus chiar mã iubeºte deadevãratelea ºi soto nu i-ar conveni s-audã cã l-a
fãcut porc. Adicã ºi porc ºi grotesc, care nu ºtiu ce
înseamnã ºi sigur o sã se supere ºi mai tare Remus
cã nici el nu ºtie.
Neapãrat sã-l întreb la curs ce boalã la suflet am
eu, da sper cã nu fie herpes sau candidozã cã astea
mãnâncã rãu ºi nici nu vreau sã mã gândesc ce ioi
mai spune lu mama ºi de data asta.
[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio:
0740.109.630 / lenjerie: Etam / Blanã: MG Blãnuri
/ Cizme: D'Anovi]
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