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studenþilor la Filosofie.
Ea apare bilunar, în
ziua de luni.
Participarea cu articole
este voluntarã, nici un
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trimiteþi o replicã /un
articol la
revista@filos.ro .
Pentru discuþii online ºi
accesul la toate
materialele propuse
spre publicare:
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com/revistafilosofie.
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Aventurile echipei de redacþie
Chestionarele din numãrul 6 completate de
cititorii noºtri ne-au pus pe gânduri. Diferite în toate
privinþele, aveau totuºi o trãsãturã uimitoare în
comun: la rubrica „transparenþa deciziilor editoriale”
toþi cititorii ne-au dat note maxime. Le mulþumim
sincer dar suntem uimiþi: care transparenþã? Adevãrul,
crudul adevãr e cã nimeni din redacþie nu ºtie cum va
arãta revista: de joi, de la ºedinþa de redacþie ºi pânã
luni când ea apare, totul e învãluit în mister. Doar
tehnoredactorul ºtie cum va arãta ea definitiv dar
chestia asta se întâmplã deja luni, pe la 4 noaptea (sau
2 a.m dacã are noroc).
Iatã ºirul evenimentelor pe scurt: Joia, pe la
18.00 seara, ºedinþele de redacþie încep furtunos cu
vreo 3-4 texte pe masã. Se voteazã în 5 minute. Cu
pãrere de rãu se mai respinge ºi câte un text plicticos.
Având în vedere numãrul mic de articole prezente,
decizia asta e chiar eroicã. Dar... „nu-i nimic, scoatem
revista ºi cu 4 pagini. Doar nu avem un numãr fix. Nu
conteazã decât calitatea ºi nu o sã scãdem doar ca sã
umplem paginile.” Dupã asta feþele redactorilor încep
sã se lungeascã de pesimism. Urmeazã apoi partea
contrafactualã a ºedinþei: se discutã pe texte nescrise
încã. „Ce-ar fi dacã X ne-ar trimite un text? Cu asta mai
umplem o paginã” sau: „Da, ºi Y ar putea sã trimitã.....
pãrea interesat de revistã. ªi Z a promis sigur. Pe el
contãm, o sã intre în pagina 5.” Dupã ce am terminat cu
textele posibile încep telefoanele: „Alo? Bunã seara, vã
sun de la ºedinþa de redacþie a revistei Luni. Spuneaþi
cã.... A, ºtiu, mã hãrþuieºti pentru articol.” ªi, brusc,
convorbirea se întrerupe - desigur, i s-a descãrcat
bateria de la mobil. Nu vrem sã credem altceva.
ªedinþa se încheie cu promisiuni solemne ale redacþiei:
„Începând de numãrul viitor nu mai primim articole
trimise dupã termenul de predare. Dar acum? Acum da,
dar e ultima oarã.”
Sâmbãtã începe Iliada telefoanelor: oamenii
care au promis articole s-au rãzgândit, preferã sã se
distreze dacã tot e weekend - ei trebuie sunaþi ºi
readuºi pe cãile virtuþii. Cum Iliada telecomunicaþiilor
nu are efect, ea e urmatã de Odiseea vizitelor rapide la
domiciliul împricinaþilor: ei trebuie convinºi personal.
X s-a închis în casã ºi nu rãspunde la telefon, Y nu e de
gãsit iar Z are o crizã existenþialã. Dar echipa nu
disperã încã. ªi într-adevãr: duminicã noaptea încep sã
aparã articole exact de unde nu te aºtepþi. Totul merge
bine. Luni pe la amiazã revista apare veselã ºi
surprinzãtoare pentru toatã lumea, inclusiv pentru
membrii redacþiei. Desigur, transparenþa deciziilor ne
cam lipseºte, dar totul este astfel mult mai palpitant.
Viaþa de redactor trebuie sã fie aventuroasã, altfel de
ce te-ai apuca de aºa ceva?
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Rubricã

Scurt pe 3,14
!Într-o zi dintr-o vacanþã trecutã, dl Marin Bãlan ºi Adrian

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

Scurt pe 3,14159265
Cronici fãrã dialog
Ei bine, nu! Orice s-ar spune, orice s-ar
face, avem ºi noi faliþii noºtri! Credeþi cã
doar Rousseau ºi Hume se înjurau
reciproc? Eroare! Tradiþia lor filosoficã e
continuatã cu glorie ºi azi, de pildã în
revista Idei în Dialog unde vã puteþi
delecta cu cronicile de carte ale lui, sã
spunem, Cãtãlin Avramescu nu le rataþi!
Nu e nevoie sã citiþi cãrþile recenzate de
dânsul pentru cã toate au parte oricum de
aceeaºi primire: nu au bibliografia
corectã, sursele citate aiurea, câtã
confuzie la numerotarea paginilor ºi
coperþilor, oroare! Dupã cum zicea Lali în
numãrul trecut, avem nevoie de cursuri
de sofisticã în facultate, altfel noi din ce o
sã trãim dupã absolvire? Dacã o sã scriem
cronici de carte argumentate ºi corecte
chiar credeþi cã o sã ne citeascã cineva?
Pe când aºa….

Petrecere de numãrul 10
În vederea apariþiei numãrului 10 al
Revistei Luni, când dorim sã inaugurãm ºi
multiplicarea color, dorim sã facem o micã
sindrofie filosoficã cu cântec, organizatã
chiar în ziua de luni de apariþie. Nu va fi
cazul ca autorii sã ofere autografe, dar
completaþi neapãrat chestionarul ataºat
la revistã, ca sã putem avea simultan o
ediþie specialã “Best of Revista LUNI”. Nu
vom da premii autorilor votaþi (ci doar
celor noi care scriu pe temele propuse pe
fluturaº), dar ne va ajuta sã cunoaºtem
mai bine pãrerea cititorilor, pentru care
existã aceastã revistã.
Vã reamintim cã revista este deschisã, se
primesc articole de la oricine. Invitãm pe
aceastã cale toþi studenþii ºi profesorii
interesaþi la ºedinþa de redacþie
urmãtoare (pt numãrul 9 al revistei)

Paul Iliescu erau singurii profesori din facultate. Dialog: Bunã ziua, domnule profesor Numai dumneavoastrã mai
sunteþi? -Da, numai noi suntem -Da, numai noi doi
muncim din toatã facultatea, domnule profesor ! -Aºa
este, eu am venit acum cu treabã aici -ªtiþi ce-i spunea
Caragiale oricãrui scriitoraº care îi cerea pãrerea “În
toatã þara, numai eu ºi dumneata ºtim sã scriem”? -Pãi,
poate facem ceva împreunã, un proiect poate…. Întradevãr, dl prof Bãlan nu se prinsese.
!Un coleg student ne-a solicitat sã afle numele exacte
ale domnilor profesori Brâncoveanu ºi Bãnºoiu. Un alt
coleg certificã faptul cã îi cheamã de de drept Nelu
Bãnºoiu, nu Ion Bãnºoiu ºi respectiv Romlus Brâncoveanu,
nu Romulus Brâncoveanu
!Venirea inevitabilã a dlui L. Muntean la cursurile
promise de modul -teoretice ºi logice îl va pune în faþa
unui traseu de recuperãri sportive : marþi, miercuri, joi;
seminarii nefãcute: în weekend, luni ºi vineri. Ca
problemã filosoficã, vã daþi seama ce fel de evaluare
poate face un profesor care îºi face cursul comprimat la
sub o treime din timp ? Cel mai probabil se vor lua note
mari, în principal pe prezenþã, ca toatã lumea sã fie
fericitã. Premiera va fi cã studenþii participanþi vor
completa niºte chestionare de evaluare a cursului.
! Oamenii se deosebesc ºi dupã ce obiecte þin în mânã
pentru a se recunoaºte mai uºor la întâlniri, dupã modelul
Excelenta. Dl. prof. Adrian-Paul Iliescu a fost auzit
vorbind la telefon cu un alt domn profesor în vederea
unei întâlniri, spunându-i: "Voi avea revista Cultura în
mânã, ca sã ne recunoaºtem mai uºor."
! Unul dintre studenþii care au lãsat poezii în urna
revistei s-a semnat Evalia. Sper ca am înþeles bine. Am
vãzut aceeaºi semnãturã misterioasã pe o bancã dintruna din sãli. Aºteptãm sã descoperim un câine spânzurat
în holul de la intrarea în facultate, pentru ca suspansul sã
ne cuprindã pe toþi. Sperãm cã nu astea sunt intenþiile
persoanei în discuþie, deºi nu am scris ºtirea înainte de a
studia atent textul poeziilor.
!Numitul Laurenþiu Gheorghe este suspectat de
obscurantism ; de fiecare datã când susþine public tezele
despre adaptarea la piaþã, marketingul sau sofisticizarea
filosofiei, se simte dator sã precizeze « aº putea sã vã
vorbesc jumãtate de orã despre Hegel » sau « mi-ar lua
prea mult sã vã explic ce dorea sã spunã de fapt Kant »
ºamd. Anumite minþi sarcastice i-ar putea cere sã li se
prezinte pe ceas cât promite vorbitorul, numai sã se þinã
de promisiune.
!Sâmbãtã 18 martie, la Muzeul de Istorie a Bucureºtilor a
avut loc evocarea operei ºi activitãþii filosofice a
profesorului Nae Ionescu, celebra figurã interbelicã. Cã
dl. prof. Alexandru Surdu a organizat toatã manifestarea,
se poate accepta, doar prea mult a fost contestatã figura
în jurul cãreia s-au grupat câþiva intelectuali de seamã.
Cã Nae Ionescu a fost antisemit, afemeiat ºi bigot se
poate înþelege prin empatie. Chiar ºi faptul cã un preot,
probabil necunoscând din legenda ionescianã decât
plecãrile în faþa icoanelor ºi rugãciunile în genunchi la
toate ocaziile, vine sã vorbeascã, sã îl « evoce » pe Nae
Ionescu poate fi tolerat. Partea amuzantã ºi
inacceptabilã sunt pliantele evenimentului, lãsate prin
facultate (deºi dl Surdu nu le-a pus mai mult ca sigur el
însuºi) ce promovau un Nae Ionescu-Superstar : « Stâlp al
Bisericii Creºtine », « Îndrumãtor al generaþiei
interbelice », « Deschizãtor de zãri în filosofia
româneascã ». Pãcat cã zãrile s-au închis la loc dupã
puþin timp.

Despre revistã
Revista rãspunde
Dacã e mai uºor sã scrii de mânã un mesaj
cãtre echipa de redacþie sau cãtre autorii
articolelor, lãsaþi-le în urna revistei (lângã
sala S1) ºi mesajele vor fi transmise
destinatarilor sau li se va rãspunde în
paginile revistei, într-o nouã rubricã.
Rãmâne valabilã ºi adresa de mail
revista@filos.ro pentru orice sugestii,
articole propuse sau alte mesaje !

Luni
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!În vederea dezvoltãrii revistei, membrii redacþiei

garanteazã xeroxarea revistei, pãstrând banii din
constribuþii (140.000 pânã acum) pentru o sarcinã de
dezvoltare: cumpãrarea unui nume de domeniu
www.revistaluni.ro. Mai sunt nevoie de 1630.000 lei (163
RON), finanþaþi dupã posibilitãþi la urnã.
!Când am premoniþionat cã revista Luni se va disipa întro sumã de scurte aberaþii ºi în rest, articole despre
revistã, nu glumeam. Pentru cei care deja nu mai citesc
editorialul ºi sar direct la Roxana devenitã « Rocsana » (a
ajuns ºi « Luni » sã fie cititã de la coadã la cap), este al
patrulea numãr consecutiv când pe prima paginã
editorialul este despre revistã. În toatã istoria

STUD / 2
publicaþiei, numai 2 numere au scãpat de aceastã
torturã : nr 1 ºi nr 4. Oricum, editorialul descrie o
situaþie ce tinde sã se încheie, la numãrul 8 situaþia fiind
mai bunã. ªtirea fiind scrisã înainte de data de luni, aici
pot apãrea mici schimbãri.
!Dezbateri aprinse despre rubrica Roxanei, o suavã
viitoare studentã la Filosofie (dacã tot are bacalaureatcum a caracterizat-o tehnoredactorul Luni când a
prezentat revista la colocviul de la ªcoala Centralã).
Unii colegi de la Culturii se declarã oripilaþi, alþii nu ar
scrie niciodatã la o revistã care are pe spate aºa ceva.
Cea mai bunã atitudine e sã luaþi tastatura în braþe ºi sã
criticaþi. Sau, dacã vã place, sã inventaþi un Ken pentru
aceastã Barbie
! Conceptul de fanzin pe care a fost construitã
involuntar revista Luni, pare sã avantajeze cercurile mici
de experþi într-un domeniu, care ar putea sã se impunã.
Dacã, niºte doctoranzi în Aristotel sau orice grup de
specialiºti s-ar angaja sã scoatã o asemenea revistã, cu
apariþie la datã fixã, evaluare deschisã, ºi ar reuºi sã se
þinã de treabã, ei s-ar putea identifica cu un cerc : Cercul
de la Bucureºti. Cu limitãrile de rigoare, publicarea
constantã în revista Luni ar putea sã-i apropie ipotetic pe
autori, dându-le un scop comun. Care ar fi acesta în acea
lume posibilã?

ªtiri internaþionale
! Premiul Lakatos al ªcolii de Economie din Londra pe

anul 2005 a fost luat de un filosof: James Woodward
pentru cartea Making Things Happen: A Theory of Causal
Explanation (OUP, 2003). Acolo el propune un nou mod de
defini cauzalitatea mai ales în ceea ce priveºte sistemele
complexe: relaþiile cauzale sunt cele ce pot fi folosite în
scopul de a controla, modifica ºi sunt invariante la
intervenþii. Marele avantaj al acestei definiþii ar fi cã dã
seama nu numai de cauzalitate în fizicã, ci ºi în
biomedicinã, ºtiinþele sociale ºi economie. Cât despre
explicaþia cauzalã, ea trebuie sã prezinte patternuri de
dependenþã contrafactualã ce descriu efectele posibile
în cazul unor intervenþii. Orice explicaþie adecvatã ar
trebui sã poatã rãspundã la întrebãri de genul „ce-s-ar-fiîntâmplat-dacã-lucrurile-ar-fi-stat-altfel.” Teoria lui
nouã se cheamã „teoria manipulabilitãþii”ºi el sperã sã
facã revoluþie cu ea în ºtiinþã ºi filosofie. S-ar putea chiar
sã reuºeascã având în vedere cã reuneºte sub aceeaºi
noþiune cauzalitatea din ºtiinþele naturii cu cea din
ºtiinþele sociale.
! Oamenii care poartã tricouri imprimate cu citate
filosofice s-ar putea sã fie dezamãgiþi: în curând chestia
asta va deveni o modã oficialã. O casã de modã din
California se va profila doar pe haine cu citate deºtepte:
vor lua ºi din Sartre („totul a fost descoperit în afarã de
modul cum ar trebui sã se trãiascã”), ºi din Nietzsche
(„nu existã fapte, doar interpretãri.”) sau Gandhi,
Buddha, Oscar Wilde º. a. Din pãcate multe vedete s-au
arãtat interesate sã poarte aºa ceva: Will Smith, Jessica
Simpson, Paris Hilton, Tori Spelling. Eh, mãcar nouã ne
rãmâne consolarea cã înþelegem ce scrie pe tricourile
lor- ceea despre ei nu se poate spune sigur.
! O carte întreagã despre cearta dintre Rousseau ºi
Hume: Rousseau's Dog de David Edmonds ºi John Eidinow
a apãrut de curând la New York. 340 de pagini despre o
ceartã? Dar asta nu e o ceartã oarecare, ea are desigur
implicaþii filosofice în lucrãrile celor doi. Poate nici nu
ºtiaþi cã s-au certat vreodatã. Ei bine, ce nu se predã la
cursul de filosofie modernã e corespondenþa celor doi ºi
acolo gãsim chestii de genul: Hume despre Rousseau
“dupã ce mult timp a fost înclinat spre nebunie, acuma e
de-a dreptul nebun”; Rousseau despre Hume “se spune
cã domnul Hume m-a numit cel mai josnic dintre josnici
ºi un ticãlos. Dacã aº ºti sã rãspund unui astfel de limbaj
atunci aº merita descrierea lui.” Motivele certurilor?
Rousseau, dupã ce a fost izgonit din Geneva calvinistã, a
fost gãzduit de Hume vreo 4 luni. Nu s-au înþeles prea
bine. Peste ani, în Confesiunile sale Rousseau nu
vorbeºte tocmai frumos despre Hume ºi perioada lor de
convieþuire. În cearta lor amicalã au mai intervenit ºi
Voltaire, Walpole, Diderot, Boswell. O carte scrisã mai
mult spre amuzamentul cititorilor decât pentru
informare, dar ea are totuºi o mizã: sã arate cã nici
Rousseau ºi nici Hume nu au trãit dupã principiile
filosofiei lor. Viaþa bate filosofia. A câta oarã?

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

sesiune de comunicãri
Facultate-Liceu, în 16 ºi 17 martie 2006, în ªcoala Centralã din
Bucureºti. 4 sesiuni de lucru: Învãþãmântului bilingv francofon,
Filosofia participãrii tinerilor la viaþa comunitãþii, Opþiuni
inovative în studiul filosofiei, Tinerii afaceriºti
Au participat mai mulþi studenþi ºi profesori ai Facultãþii de
Filosofie, ca organizatori sau lectori

Tehnic vorbind: Proiectul DECUFIL - “Dezvoltarea
curricularã în cadrul catedrei 'Istoria filosofiei ºi filosofia
culturii' a Facultãþii de Filosofie urmând exigenþele
europene actuale în lumina Procesului Bologna”. Promotor:
Facultatea de Filosofie/Catedra de Istoria filosofiei ºi filosofia
culturii. Parteneri: Institutul de Filosofie ºi Psihologie “C.
Rãdulescu-Motru” al Academiei Române, Asociaþia
Doctoranzilor ºi a Cercetãtorilor în Filosofie ºi ªcoala Centralã
- Catedra de discipline socio-umane.
Urmãri: Sesiunea de comunicãri organizatã la ªcoala Centralã
reprezintã prima parte a proiectului, urmând ca cea de-a doua
sã fie realizatã în parteneriat cu Institutul de Filosofie ºi
Psihologie “C.Rãdulescu-Motru” al Academiei Române.

„Vã mulþumesc!
PS. Toþi au participat trup ºi suflet, dar dacã tot era
sesiune de filofofie de ce au rãmas în viaþã? Cine filosofeazã
cu adevãrat trebuie sã înveþe sã moarã, nu? am citit eu la
Platon, undeva...
Proiectul DECUFIL a fost primul la concurs, dar la valoarea
noastrã se poate ºi mai bine. ªi sesiunea e prima, dar a doua o
sã fie ºi mai ºi.
Va mulþumesc de 1000 de ori, tuturor, din suflet. Nu numesc
pe nimeni, sã nu uit pe cineva. Acu' la final, pot sã mai zic
ceva?...Mai vreau!”

|Andreea Rãdulescu -organizator

Ceea ce era mai important nu a fost nici
mãcar prevãzut de aºteptãrile organizatorilor, ºi
tocmai pentru cã niciodatã, cred eu, acei oameni nu
ar fi crezut sã surprindã un astfel de cadru în care
nu mai ºtii cine e cel care învaþã ºi cine e acela care
este învãþat.
Nu ºtiu ce aº mai putea spune, decât cã
mi-aº fi dorit sã fiþi ºi voi acolo...
|Cristina Slovineanu -ASF -lector

|Sala sesiunii -Centrul de Documentare ºi Informare -ªcoala Centralã

|Organizatori-Cristian Iftode ºi Savu Totu, Catedra de istoria
filosofiei ºi filosofia culturii

de prof. Lãcrãmioara Olteanu
lacramioara.olteanu@paltin.ro

De ce vom recidiva în 2007....
„A fi împreunã este un
început.
A lucra împreunã este un progres.
A rãmîne împreunã este un succes”
(proverb arab)
Sesiunea Filosofia
integrãrii europene
Procesul
Bologna, desfãºuratã intre 16-17
martie la ªcoala Centralã a fost un
succes.
La anul, tot în primãvarã,
organizãm ediþia a doua. Tot la ªcoala
Centralã. Titlul ar putea fi: “Cum
este posibil proiectul european
ocheade critice”. Resurse umane
avem. Avem deja un savoir faire. Am
prins gustul. Banii vor apãrea ei de
undeva. Sesiunea va fi conceputã
mult mai omogen. Intervenþiile
participanþilor vor fi fost selectate
cum de altfel ne-am ºi propus anul
acesta, dar nu am fost atît de
curajoºi/curajoase. Avem nevoie de o
mai bunã valorificare a intervenþiilor
prin dialog ºi poate cã o laudã pe ici
pe colo n-ar strica, la fel ca ºi o
“smetie” unora care bat cîmpii...
Asociaþiile ADCF, Filos, APIBIF sau ASF
dau semne de disponibilitate ºi deja
au avansat minunate idei creþe.
Facem o “coaliþie”: nimic nu ne
impiedicã sã propunem ºi altor licee,
facultãþi, de la noi sau din Europa, sã
participe la
acest exerciþiu de
emulaþie. Avem de toate.
Aºteptãrile iniþiale legate
de aceastã sesiune au fost depãºite.
În timp ce proiectul DECUFIL
prevedea ca arie problematicã a
sesiunii pedagogia predãrii filosofiei
la liceu, sesiunea s-a extins prin
includerea inovaþiei interdisciplinare
bilingve francofone în liceu
(Secþiunea 1), a filosofiei participãrii
tinerilor la viaþa publicã (secþiunea
2), prin comunicarea bazatã pe
folosirea NTIC, prin practicarea unei
filosofii a parteneriatuluui profesor
elev, profesor student (vizibilã în
organizarea sesiunii, dar ºi în
proiectele comune, de echipã,
prezentate). În fine, sesiunea s-a
extins ºi prin delegarea unei parþi din
responsabilitatea designului sesiunii
dinspre adult cãtre tînãr fie el ºi
minor (secþiunea 4B a fost organizatã
aproape exclusiv de elevi). Toate
aceste ramificaþii ale ideii iniþiale au
valorificat mai bine gînduri ºi fapte
“comise” cu un puternic ifos
european, chiar dacã unii ar zice cã
nimic nu ne scoate din cotidianul
“balcanic”.
Iatã ºi cîþiva indicatori de
performanþã ai acestei întîmplãri:
sesiunea s-a desfãºurat pe 2 zile, în 4
s e c þ i u n i ( F i l o s o f i a
interdisciplinaritãþii/ secþiune în
francezã, Tânãr cetãþean european
filosofia participãrii tinerilor la viaþa
comunitãþii, Frontierele din noi opþiuni inovative în studiul filosofiei,

Acþiunea eficientã/Utilizarea massmedia în predarea-învãþarea
economiei, Concursul de proiecte de
afaceri „Tinerii afaceriºti”); s-au
prezentat 44 de comunicãri ºtiinþifice
din universitate ºi liceu, din care 15
au fost proiecte de echipã (profesorielevi sau echipe de profesori), un
concurs cu premii, aproximativ 150
de participanþi, 34 organizatori ºi 10
moderatori, o prezentare de cursuri
/cãrþi universitare, 2 expoziþii, 30 de
poame dulci umplute cu nuci (produs
prezentat de o echipa de elevi ºi
consumat de public) ºi cam 50 de
tartine pentru public de la „firma”
Cotomelc. Structurile implicate:
ªcoala Centralã, Facultatea de
Filosofie, asociaþiile ADCF, APIBIF,
MASTER Forum, Filos, ASF ºi CREE,
Facultatea de ªtiinþe politice,
Consiliul Local al Tinerilor din
sectorul 2, ASE, liceele Rosetti, Aurel
Vlaicu, Babeº, Mecanicã finã,
Onicescu, Preda, Dacia, Sava,
Racoviþã, Cantemir, 2 ºcoli generale,
Centrul de excelenþã în Filosofie,
Ambasada Franþei/SCAC.
Sesiunea a costat mult mai
mult decît era prevãzut în proiect,
dar si sursele de finanþare s-au
multiplicat: proiectele se fac nu din
cauza cã sunt bani, ci din cauzã cã
sunt oameni care vor sã le facã.
Meritul Proiectului DECUFIL
este de a fi creat spaþiul în care sã se
întîlneascã Liceul ºi Universitatea,
spaþiu în care dialogul ºi cunoaºterea
reciprocã sã permitã imaginarea de
noi deschideri folositoare tuturor. În
locul vãicãrelilor despre “ruptura”
liceu universitate, mieunate deseori
într-un mod ipocrit sau interesat, sau
al aroganþelor nerecunoscute nici de
profesorii de liceu, nici de cei
universitari, Proiectul a adus la
întînirea faþã în faþã studenþi, elevi,
profesori universitari ºi de liceu, care
s-au bucurat în devãlmãºie de
noutatea întîmplãrii, de cele ce-au
auzit sau au vazut, care s-au
descoperit ca asemãnatori oricît de
diferiþi, care s-au mirat cã se poate
(deºi nicicînd nu fusese interzis), au
ascultat gînduri mai adînci sau mai
simpluþe, cãrora li s-au prezentat
dramatizãri filosofice sau filmuleþe in
francezã sau li s-au citit scrisorile
trimise special...
Liceul a cîºtigat prin
creºterea interesului pentru studiul
academic ºi pentru cercetare.
Universitatea a cîºtigat prin
redescoperirea credibilitãþii
dialogului cu liceul ºi prin ieºirea din
propria gãoace.
A º a d a r, c l i c k p e
“reloading”!
Lãcrãmioara Olteanu este profesor de
Filosofie în ªcoala Centralã ºi preºedinte al
Asociaþiei de Promovare a Învãþãmântului
Bilingv Francofon APIBIF
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Filosofia ipocritã ºi ipocriziile filosofice
Doamnelor, Domniºoarelor ºi Domnilor,

CRITice
Luãti de poziþie, articole ce se
autodefinesc drept critice

Articole în Luni: nr 2,5-6,8

de Dan Panaet

Proba râsului
Într-unul din textele lui
umoristice, Woody Allen imagineazã o
creaturã care are capul unui leu ºi corpul
tot al unui leu, însã nu al aceluiaºi. În
original era ceva de genul: It has the head
of a lion and the body of a lion, but not the
same lion. Dacã nu ar fi vorba de o glumã
am întreba: pe cine intereseazã
problemele de identitate ale unui leu
astfel încât sã facã vreo diferenþã
nepotrivirea dintre cap ºi trup? Doar nu o sã
þinem ºedinþe de psihanalizã la care
animalul aflat în crizã de personalitate sã
ni se destãinuie: Simt cã sunt un suflet de
leoaicã într-un corp de leu.
Dacã nu este folositã cum trebuie,
filosofia poate duce însã la astfel de
situaþii. Nu, nu la tulburãri de
personalitate, ci la operarea de distincþii a
cãror gratuitate stârneºte râsul. Dar cum
trebuie folositã filosofia? În urma unui
raþionament simplu ajungem la concluzia
cã facem filosofie fãrã sã abuzãm de
cuvinte atunci când nu provocãm râsete.
Bine, dar s-ar putea ca râsetele sã întârzie
sã aparã ºi din alte cauze. Un student care
are a doua zi examen la metafizicã nu se
poate distra citind Critica Raþiunii Pure
chiar dacã întâlneºte pasaje hilare.
Presiunea pe care examenele o exercitã
este deci prea mare pentru a mai vedea…
adevãrul. Asta înseamnã cã nu se poate
face filosofie în condiþiile în care
cunoºtinþele de profil ale studenþilor sunt
testate. De unde rezultã cã sesiunea este
un concept gol.
Notã:
Impresia cã acest text este amuzant
reprezintã, conform celor spuse mai sus,
un indiciu cã el nu trebuie luat în seamã.
Dupã cum spunea ºi un filosof cãruia i-am
uitat numele, dacã ceva nu este serios
înseamnã cã acel ceva este neserios.
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Înainte de orice, vã pot mãrturisi cã nu
ºtiu nici cum arãt, nici ce voce am azi.
Pentru cã nu sunt de faþã. Da, bine, spuneþi
cã mã vedeþi. Dar eu vã spun cã nu. Fiindcã
nu eu sunt cel care vã vorbeºte. Nici nu ºtiu
cine vã va vorbi. N-am stabilit încã, în
momentul în care m-am apucat de scris,
cine o sã fie în faþa dumneavoastrã. Cert e
cã textul acesta, cel de pe foile pe care le
vedeþi în mâinile celui care vã citeºte, (zic)
textul acesta nu se poate citi singur. Îmi cer
scuze cã nu mã aflu printre
dumneavoastrã. Mi-ar fi plãcut. Însã chestii
obiective m-au determinat sã-mi trimit
numai vorbele cãtre ªcoala Centralã, în
cãutarea unui glas, a unor gesturi, a unui
chip. Iatã, le-am gãsit.
Acum, dacã eu vreau sã scriu "eu", cel pe
care îl vedeþi aici, cu foile în mânã, citind,
va fi nevoit sã rosteascã "eu", chiar dacã el
nu este eu. Nu, mã iertaþi, poate cã vorbesc
aiurea. Sau poate cã nu. De ani de zile, de
când am cãpãtat obiºnuinþa de a preda
numai la ultimul an (patru), am pierdut-o
pe aceea de a spune lucrurilor pe... nu e
bine, hai sã reluãm. Ãsta care vã citeºte nu
sunt eu. Însã vorbeºte ca ºi cum aº fi eu,
adicã este un ipocrit. Aºa le ziceau Grecii
vechi ãlora care vorbeau ca ºi cum ar fi
alþii. "Ipocriþi". Pânã la urmã, "ipocrit" a
însemnat, în limba greacã, pur ºi simplu,
"actor". Fiindcã asta e treaba actorului,
pentru asta este dresat actorul: sã
vorbeascã în aºa fel încât sã-i facã pe alþii
sã creadã cã este altcineva. Dacã îmi
promiteþi cã nu spuneþi la nimeni, vã voi
destãinui cã asta este ºi treaba
profesorului. Unul dintre motivele pentru
care nu am venit astãzi printre
dumneavoastrã este tocmai acesta: sã nu
vã fac sã mã credeþi un ipocrit. Sã-l credeþi
numai pe cel care vã citeºte rândurile
astea. Profesorul este prin definiþie ipocrit,
fiindcã, atunci când îl auzi vorbind (de
filosofie, dacã tot e sã fie), zici cã a-nviat
Socrate, cã a-nviat Platon ºi cã s-a pus în
dosul catedrei ºi-i dã cu Ideea, cu ºmenuri
cum ar fi "Cunoaºte-te pe tine însuþi"...
Auziþi aici, fazã: profesorul e ãla care
spune (dându-se drept Socrate) “Cunoaºtete pe tine însuþi". Ce vorbeºti, dom'le?! Da'
dumneata te cunoºti? Pãi, dacã te cunoºti,
atunci de ce ne vii nouã cu vorbe zise de
altul, de ce vorbeºti cu vorbele lui
Socrate?; zi-o de la dumneata, lasã
citatele!...
Acum, sincer sã fiu, îmi vine sã-l apãr un
pic ºi pe amãrâtul ãla de la catedrã: ce sã
spunã ºi el?.. Doar n-o sã vinã la
dumneavoastrã, sã tuºeascã ameninþãtor,
sã strige catalogul ºi sã vã spunã "Mã copii,
sunt un ipocrit... "! Nu cã n-ar fi, dar ce
ipocrit mai e ãla care o zice pe bune de la
început?.. Priviþi-i pe colegii mei, pe
doamnele ºi domnii de la Facultatea de

Filosofie. (Scurtã pauzã, cât sã aibã timp
ascultãtorii sã-i priveascã; hai, fraþilor, iaþi privit ?).
Dacã i-aþi privit cum trebuie, suficient
de insistent, ar trebui sã zâmbeascã.
Zâmbesc ? În eventualitatea cã da, atunci iaþi privit cum trebuie. Dacã nu - nu. Mã rog,
nu asta conteazã. Ideea este cã nu eu, ci
chiar dumneavoastrã aveþi meritul cã au
zâmbit. Sau vina cã nu. Asta e menirea
profesorului: sã-i facã pe alþii sã se simtã
de vinã. Sã se simtã de vinã cã a gândi e
totuna cu a fi, cã în nu mai ºtiu ce carte a lui
Aristotel sunt înºirate ºi explicate patru
predicabile, cã... În fine, trebuie sã vã
simþiþi vinovaþi pentru toate astea. Curatã
nebunie, nu-i aºa?..
Doamnelor, domniºoarelor ºi
domnilor, fraþilor, mã bãieþi, nu veniþi, mã,
la Filosofie! Ãºtia sunt cu toþii niºte ipocriþi
care vorbesc unii în locul altora ºi vor sã vã
abureascã! Serios!... Dar bine cã n-am
venit personal aici! M-aþi fi putut întreba:
"Ce tot zici, nene, de seriozitate?". Miercuri
seara, am vorbit cu mai tânãra ºi buna mea
colegã Andreea Rãdulescu (Sãru' mâna,
Andreea, sper cã nu citeºti chiar tu textul,
fiindcã or sã zicã ãºtia cã vorbeºti
singurã!...) ºi mi-a spus cã, dacã aº fi venit
sã citesc personal chestiile astea, eficienþa
ar fi crescut mult, deoarece elevii ar fi
vãzut cã nu toþi ãia de la Filosofie sunt
turnaþi în beton ºi aduºi cu macaraua pe
catedrã. Asta nu înseamnã, bineînþeles, cã
eu, adicã autorul textului pe care-l auziþi
acum, vorbesc la ore ca din Paraziþii, cu
bip-uri din douã-n trei cuvinte!... Nu ! Dar,
pentru a recupera ceva din eficienþa pe
care o dorea Andreea, vã pot mãrturisi cã
am 6 cercei în urechea stângã, douã
belciuge în nas, 3 bile implantate sub
pielea capului, 18 tatuaje, un revolver
întotdeauna cu mine - ºi vin la Facultate pe
Harley Davidson, cu douã lãzi de bere în
cârcã. Suplimentar, la fiecare 3 cursuri, mã
bat cu studenþii în faþa Facultãþii. Cool, nui aºa?.. Am uitat sã vã spun cã sunt tuns
punk ºi cã terorizez babele din bloc. De
câte ori Îmi iese bine un curs despre Hegel,
arunc petarde în casele vecinilor ºi desenez
porcãrii pe pereþii de la etajul trei. Pentru
mine, bucuriile dialecticii speculative se
manifestã prin fapte de felul ãsta... Aþi
avut vreodatã un asemenea profesor? Nici
n-o sã aveþi, pentru cã sunt, evident, un
ipocrit.
ªi, pentru cã sunt ipocrit, mã
prefac a nu ºti care este adevãrul. Iar
adevãrul este cã Facultatea de Filosofie
chiar meritã. Chiar meritã sã încercaþi. Nu
vã va deranja nimeni excesiv: nu mai existã
Admitere la noi. Conteazã media de la Bac.
Aºa cã învãþaþi bine geografie, istorie,
chestii din astea: veþi avea ºanse la
Filosofie. Noi, cel puþin, vã aºteptãm.
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Fotografii într-o zi de Miercuri
Intertitlu: Se pare cã pe B1TV,
în fiecare vineri ºi sâmbãta în reluare
Urania prezintã timp de o orã predicþiile
astrologice pentru sãptãmâna care
urmeazã. Am vãzut-o ºi eu sãptãmâna
trecutã. Cinicã femeie! Aproape jubila
când spunea cã, deoarece pânã pe 25
martie Mercur e retrograd ºi conjuncþia
planetelor sub semnul zodiei Peºti face
lucrurile ambigue (chiar ºi pentru un
astrolog subtil!) (mã rog, zic ce-mi aduc
aminte, ea se exprima ºtiinþific), toate
zodiile vor avea probleme: cã sã-ºi þinã
gura cã s-ar putea trezi cu o trimitere în
judecatã, cã sã nu facã salturi
periculoase cu deltaplanul în Valea
Prahovei, cã nimic nu se leagã pentru cã
sunt planete potrivnice, deci nu semnaþi
contracte, cã o sã dea oamenii peste
escroci care le vor lua banii (aici a
pufnit), cã… a zis ceva ºi de niºte
pinguini, da' nu mai ºtiu exact, oricum,
era amuzant. În fine, am spus toate
astea pentru cã am observat cã textul de
data trecutã mi-a apãrut pe aceeaºi
paginã cu rubrica „Roxana vã prezintã
vremea” ºi m-am gândit cã o predicþie
astrologicã ar fi o fireascã completare
(în ciuda cacofoniei) a prognozei ei
meteo.

stefanov@revista.filos.ro

Adepþii teologiei apofatice ar trebui sã spunã cã
acesta e un concept complet determinabil, în sensul lui Kant. Adicã
un concept pentru care, datã fiind mulþimea tuturor proprietãþilor,
se poate spune, pentru fiecare în parte, dacã se afirmã sau se neagã
în relaþie cu conceptul respectiv. "Pegas", de pildã, nu e un concept
complet determinabil, fiindcã nu ºtim dacã Pegas a avut sau nu
probleme cu stomacul. Sau dacã a fost sau nu roib. ªi aºa mai
departe. În cazul lui “Dumnezeu", ºtim cã pentru orice proprietate
P, "Dumnezeu nu este P" va fi un enunþ adevãrat. Deci e ok. Kant mai
vorbeºte ºi despre un concept complet determinat. Un concept
complet determinat e un concept complet determinabil cãruia, în
plus, îi corespunde ceva în realitate. Cu alte cuvinte, existenþa nu e
o proprietate a lui Adrian Nãstase (are destule, oricum), ci o
proprietate semanticã a "conceptului" de Nãstase. Iar argumentul
ontologic nu þine. Dar argumentul ontologic oricum nu era prea
grozav, fiindcã nu te putea ajuta sã susþii cã Dumnezeu existã ca
persoanã. Iar acum avem trei probleme. Prima este cã pentru ca un
concept C sa fie determinabil trebuie sã fie adevãrat fie "C este P",
fie "C este non-P", oricare ar fi P. Dar potrivit teologiei apofatice nu
putem spune decât "Dumnezeu nu este P" ºi "Dumnezeu nu este nonP". Deci adepþii teologiei apofatice n-ar trebui sã spunã, pânã la
urmã, cã "Dumnezeu" e un concept complet determinabil. Eu ºtiam
asta de la început, desigur, aºa cã voi trece la a doua problemã.
Aceasta este cã teologii apofatici ar trebui sã spunã, între altele, cã
"Dumnezeu nu este o persoanã". Asta fiindcã nici unul dintre
conceptele unui intelect finit ca al nostru nu i se poate aplica lui
Dumnezeu. ªi la fel ar sta lucrurile ºi cu atributele divine. Ar trebui
sã spunem, de pildã, cã Dumnezeu nu este atotputernic, dar cã nu
este adevãrat nici cã nu este atotputernic. ªi aºa mai departe. Dar
cum de mai avem, în cazul acesta, conceptul de Dumnezeu? Care
este conþinutul acestui concept? Trebuie sã mãrturisesc acum cã
aceastã a doua problemã mã neliniºteºte atât de tare încât am uitat
care era a treia problemã.

fabuloase, g) câini în
libertate, h) incluse în
prezenta clasificare, i)
care se agitã ca nebunii,
j) nenumãrate, k)
desenate cu o pensulã
foarte finã din pãr de
cãmilã, l) et caetera, m)
care tocmai au spart
ulciorul, n) care de
departe par muºte.»”.
Eu am râs singurã la
bibliotecã fãrã nici o
jenã, de a crezut tipul din faþa mea cã îi fac
avansuri (probabil din cauza asta mi-a cerut un foc
atunci când m-am dus afarã sã fumez o þigarã), iar
custodele-femeie care trecea pe acolo cu o carte
mi-a adus-o mie fãrã sã se uite la numãrul mesei,
ci doar la faþa mea (e adevãrat, ºi eu m-am uitat la
faþa ei, dar doar pentru cã reprezenta pentru
mine un obiect în miºcare aflat în raza câmpului
meu vizual).
Domnul Michel porneºte de la acest citat
cu rol euristic pentru cititor cu scopul de a porni o
discuþie despre clasificare ºi rolul ei, modul cum
ordoneazã ea câmpurile cunoaºterii, etc. (s-ar
putea sã spun greºit, dar nu mai þin minte exact
cum era formulat argumentul. Oricum, nu e chiar
aºa relevant pentru teza textului meu, deºi era
foarte interesant). Încercând sã explice de ce
avem tendinþa de a rãmâne ºocaþi atunci când
Tabla de operaþii
citim mai sus scrisa clasificare, autorul zice
urmãtorul lucru, pe care îl voi cita, dar fãrã sã
Sunt dezamãgitã de Michel respect aºezarea în paginã din carte. De ce? Ca sã
Foucault. Sã vã zic de ce. Am început sã fie mai estetic…
citesc „Cuvintele ºi lucrurile” zilele
pagina 35: „Ceea ce este ocultat, întrtrecute. M-am gândit cã o sã mã un cuvânt, este celebra «tablã de operaþii»; ºi
binedispunã mai mult decât alte cãrþi ale dându-i lui Roussel o micã parte din ceea ce
lui, cum ar fi „Istoria nebuniei”, „A întotdeauna i s-a cuvenit, folosesc cuvântul
supraveghea ºi a pedepsi” ºi alte astfel «tablã» în douã sensuri suprapuse:
de istorii (în sensul de histoires, adicã
masã nichelatã, cauciucatã, îmbrãcatã
poveºti). Ce-i drept, e mai veselã.
în alb, scânteietoare sub soarele de sticlã care
Sã vã citez câte ceva ca sã vã devoreazã umbrele acolo unde pentru o clipã,
conving ºi pe voi. La pagina 33, de poate pentru totdeauna, umbrela întâlneºte
exemplu, autorul spune: „Acest text maºina de cusut,
citeazã «o anume enciclopedie chinezã»
ºi tabla care permite gândirii sã opereze
unde stã scris cã «animalele se împart asupra fiinþelor o punere în ordine, o împãrþire în
în: a) animale aparþinând Împãratului, clase, o grupare nominalã prin care sunt
b) îmbãlsãmate, c) îmblânzite, d) purcei desemnate similitudinile ºi diferenþele lor acolo
de lapte, e) sirene, f) animale unde, din timpuri strãvechi, limbajul se

intersecteazã cu spaþiul.”
Pãi bine, mãi, Herr Foucault, se
poate? (mi-am dat seama mai demult cã „r”ul din germana cultã solicitã aceeaºi
pronunþie cu „r”-ul din francezã, sau
aproape aceeaºi. De-asta mi-am permis sã îi
schimb cetãþenia.) Tu chiar nu îþi dai seama
cã mi-ai trunchiat unul din citatele mele
preferate din ultimii ani? Sã te corectez:
„Minunat ca întâlnirea întâmplãtoare dintre
o maºinã de cusut ºi o umbrelã de pe o masã
de fabricã.” Propoziþia aceasta am gãsit-o
scrisã cu litere de-o ºchioapã, încastratã ºi
bolduitã în mijlocul unor coloane de text,
care descriau douã reproduceri ale lui
Magritte „Le Domaine D'Arnheim” ºi „Model
Roºu” în numãrul 114 al revistei „Mari
pictori” dedicat respectivului. Am stat ºi mam tot gândit care ar putea fi legãtura dintre
citat, reproduceri ºi textul insipid din colane,
mult timp (de aici asemãnarea cu acea
clasificare de la început). Nici mãcar nu ºtiu
dacã responsabilii de numãr au dat citatul
exact pentru cã titlul cãrþii din care e
decupat e dat greºit. Dar nici nu mi-a pãsat.
Oricum, în afarã de aceastã dezamãgire, mai
am o obiecþie împotriva domnului Foucault.
Din câte ºtiu eu, atunci când te inspiri din
cãrþi se precizeazã ºi sursa. Altfel se cheamã
plagiat. Deci te acuz de plagiat, ce mai! Dacã
eu în lucrarea de licenþã aº face la fel, oare
profesorii ar fi la fel de indulgenþi ºi cu mine
(dacã se prind, bineînþeles…) ºi mi-ar da notã
mare, aºa cum au fost editorii cu tine, încât
þi-au publicat cartea? Nu cred.
Bine, hai cã te iert, totuºi, pentru
cã scrii bine. Dar altã datã, vezi, sã nu se mai
întâmple…
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Aviz amatorilor

Înarmat cu trei exemplare din tot
atâtea numere ale revistei (“Luni”, desigur), în
seara zilei de 10 martie a.c., aºteptam într-o
cafenea sosirea unei foste complice de isprãvi
care au determinat-o sã-mi cearã ticluirea,
pentru textul de faþã, a iniþialelor E.O. ca
substitut al adevãratului sãu nume. Cele 40 de
minute astfel sustrase vârtejului “operativ” al
sãptãmânii mi-au readus în memorie locuri
dispãrute precum Faccenda sau pivniþa de la
Majestic (promoþiile de mijloc nouãzecist vor fi
ºtiind la ce mã refer aici). Urmând sugestia
numitei E.O., adaug - aparte - “splina” de la
U.S.D. (nici o legãturã cu vreo monedã), lângã
Izvor; astãzi defunctã, slavã Domnului!... În
timpul discuþiei numaidecât petrecute, lectura
paralelã, mai mult sau mai puþin neglijentã, a
interviului din numãrul 6 a determinat un hohot
de râs, observaþia cã ar trebui sã mã retrag sub
ocrotirea pseudonimului ª.H. (“ªerban
Huidu?!...”, am întrebat, “Nu o face pe
naivul!”, a sosit replica, de unde, apropo de
“ªerban”, s-a pronunþat ºi necesarul adevãr cã
fotografia nu cãuta sã mã dea ca Enescu
atârnat în Festival deasupra invitaþilor, ci era
opera lui ªerban Pavlu, care se amuzase, cu
prilejul susþinerii tezei de doctorat a colegului
Vizureanu, pozându-mi întrebarea subitã “Ce
faci, dom'le, cu aparatul ãla?!”…), precum ºi
un grãbit excurs despre notoriul meu
conformism. Provocat, am sintetizat poziþia pe
care o asum fãrã de rezervã:
La Mare, în mod obligatoriu - plajã la
cravatã ºi întotdeauna (mai ales în locurile
pustii) cu slip (cel puþin). La fel ºi pentru bãile
de noapte. Ideal ar fi ca toþi ceilalþi sã fie,
simultan, absolut goi. Mi s-a cerut sã fiu
nonconformist. Maximum de nonconformism
este sã fii nonconformist faþã cu
nonconformismul. Adicã: Nu asculta de nimeni!
Mã auzi? Nu asculta nimic! Fã EXACT aºa cum îþi
spun: nu executa nici un ordin! Aici, toatã
lumea e liberã! NIMENI nu face excepþie! Nici
mãcar acel domn pletos care, pe din ce în ce
mai diferite scene, obiºnuia sã rãcneascã
(reproduc din memorie): “Nu conteazã cât de
lung am pãrul,/ Ci conteazã cât ºi cum
gândesc”. Atunci - de ce nu te tunzi? Dacã tot
nu conteazã... Ori nu te-ai gândit?...
E.O. a þinut sã mã informeze cã sunt
un pic desuet în simularea contrareformismului meu de galerie cu joben: e
arhicunoscut astãzi faptul cã domnul în cauzã,
dimpreunã cu numeroºi camarazi de revoltã ºi
profesie, îºi desãvârºesc revoluþionara operã
împrumutându-ºi glasul unor spoturi
publicitare ce nu promoveazã în mod
obligatoriu minitiparniþe le destinate
manifestelor cu pilozitate facialã tip Che
Guevara… Mi-a oferit ºi câteva exemple culese
dintre Balsam ºi Detergenþi, dintre inevitabilul
iaurt Mãtãsos (“Atât de religios, atât de
pãcãtos!”) ºi alte noxe favorabil aspectate,
precum ºi exemple de mici anunþuri cum ar fi:
“Adalberto naº anunþã cu adâncã durere
dispariþia fulgerãtoare a finului iubit al lui
Filiberto, mâine, orele 13,30, în maºina
personalã, parcare vizavi Casino familie” sau
“Vând urgent casã blocuri piatrã, zonã
însoritã, turistic, îmbunãtãþiri, construcþie
2650 î. Chr., tel. ...
(Kheops)”, ori încã:
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“OFERTÃ EXCEPÞIONALÃ! Indiferent cum ai fi
ºi ce probleme ai avea, sunã-mã oricând la tel.
0740698693, obþin credit bonus pt. apeluri
primite”. Am sesizat imediat cã “Ofertã
Excepþionalã” dã “O.E.” ºi nu m-am putut
abþine a lansa o nesincerã întrebare despre
semnificaþia foarte inspiratului acronim
“E.O.”; la care am aflat cã nu merge trucul. În
fine… Misterul a pãrut pe calea dezlegãrii o
datã cu gestul (ei) mimând siguranþa
contagioasã a personajului (“Dinþos!... ªi mai
pãtrãþos!... Cel mai scârbos!!!”) din afiºele cu
iz transatlantic, de universalã utilitate
(“Consumai orice, numai $ sã iasã!”, “Votaþi pe
oricine, doar sã-l cheme Tufiº, Orez, nu
conteazã, F-16 vegheazã!” etc.), ceea ce i-a
furnizat imediat ocazia teatralã de a lansa
inefabilul “You…”. Da. E.O. mã cunoºtea bine.
(S-a dovedit ineficent iscusitul interludiu
“scenic” avansat în legãturã cu teoretica
posibilitate a unor “Piese într-un act: actul de
identitate, actul sexual, actul iresponsabil,
actul de vorbire, actul pur...”, cum ºi
repetitivul corolar uºor imbecil “piesã de
teatru într-un act: actul teatral”…). Nu, de
acum, fascinantul colocviu aduna ipostazele
protagoniºtilor în punctul consacrând
abrevierea a sute (a mii?...) de situaþii care…
N-aº vrea sã fie prea clar ceea ce spun: am
preferat suspensia întreitã a frazei. Atunci
(orele se fãceau târzii), dimpotrivã, am
acceptat vechea stratagemã a complicãrii unui
efect retoric în pliurile mãºtii angajând
“pledoarii” precum: “Se cere obiectivitate. Sã
nu fim pãrtinitori! Sã cercetãm fiecare caz în
parte. Sã nu judecãm global! Sartre este
acuzat de comunism. Este adevãrat cã a fost
comunist; dar sã nu uitãm cã a fost un mare
filosof. În timp ce Heidegger, un mare filosof,
nu trebuie sã uitãm, n-a prea zis nu…
Conclusio: trebuie acuzat Heidegger! Însã nu ºi
Sartre! NU Sartre!”, sau: “Trebuie curãþatã
Patria de reziduurile gepide ºi nahuatle,
fiindcã Parlamentul, Guvernul, O.N.G.-urile,
cultura etc. sunt pline, desigur, de foºti Gepizi
ºi Tolteci, reprezentând un real pericol pentru
Democraþie!”… Tertipuri!... E.O. mã provoca la
sinistra ocultare (ludicã) a rostului acelei
întâlniri. O clipã, am revenit la “You…”,
handicapul anglo-sax(of)on generând o
confuzie beneficã în perspectiva Integrãrii,
confuzie ducând la rodnice tovãrãºii
“tutuitive” între chelner ºi client (mai nou
“Cumãtrul nostru”, în locul reacþionarului
“Stãpânul nostru”), la progresiste
consideraþiuni de tipul “ªtii ºi tu asta, cã eºti
om cu carte…”, plasate ameuropean de la
taximetrist la “You” academician, de la
Preºedintele Asociaþiei de locatari la
bioetician, de la ziarist la personalitate
culturalã, de la funcþionar la fraierul care vine
sã plãteascã, de la studenþii agramaþi la
profesori, de la piþipoancele care se pot
sinucide aruncându-se de pe tocuri la Hegel, de
la vânzãtoarea plictisitã la nemâncaþii cu
diplome º.a.m.d. Au fost rapid (cãci era un
flexus imbatabil) asimilate în dispozitiv aiureli
autobiografice, o vampã de parcare la Haga
fiindcã nu beneficiase de reciprocitate la un
“Dumneavoastrã” silit în condiþiile în care la
prima vedere cu un asasin nedovedit zisese
“Bunã ziua, meºtere!” când ãla intrase în clasã

(era un monstru care se opunea Mântuirii
bolognese a Învãþãmântului Comunitar, a
valorilor Comunitare, a Comunitarilor în
genere, fie poliþiºti, fie patrupede…), un
absolvent ajuns profesor care, dupã 3 (TREI)
ani de predare aflã cã Apologia lui Socrate are
legãturã cu Apãrarea lui Socrate (“Bã / i.e.:
“You / , astea nu-s douã?!...”) º.a. Discuþia,
evident, eºuase. Am renunþat la evidenþã,
construind în marginea S.U.A. (Sovietele Unite
ale Americii), lãudând avantajele
globalizantului (ºi obsesivului) “You” faþã cu
decrepitul (fiindcã mai lung, nu fiindcã mai
dezonorant) “Tovarãºe”, apreciind atuurile
senzualului “back in the good old days” pe
lângã preacinstitul echivalent “era mai bine
înainte”.
Pe scurt, inefabila complicitate între
“ª.H.” ºi “E.O.” s-a refãcut numai cu preþul
câtorva certitudini firesc neformulate (plus
douã beri de fiecare, sã zicem). Cu o singurã
excepþie (un text pe care însuºi harul, parcã, la spus în locul ei: ar trebui sã-l auzim, nu sã-l
citim: “La 9 fix, prefectul, singur în biroul sãu,
primi o loviturã nãprasnicã peste gurã. La ºi un
sfert, când sângele podidit i se mai liniºti,
chemã poliþia. Pe drum cãtre Prefecturã,
sublocotenentului de la volan i se împãienjeni
privirea ºi dãdu cu vehiculul într-un falnic
arbore de pe marginea carosabilului. Astfel,
abia la 9 ºi 38 de minute îi veni sã vomite
brancardierului, duse mâna la buze, scãpã
targa, iar unul dintre mânere, cãzând,
fracturã tibia piciorului stîng al asistentei.
Aceasta vru sã depunã plângere împotriva
brancardierului - direct la ºeful spitalului,
care era totodatã Ministrul Sãnãtãþii. Domnul
Ministru, de dimineaþã, avusese nefericirea de
a-ºi vedea câinele explodând ºi, foarte
afectat, se împiedicase de un þãruº, se dãduse
de-a berbeleacul 4 metri, ºifonându-ºi
pantalonii. Cum, la orele 13, la Minister
trebuia sã vinã în vizitã însuºi Preºedintele,
era absolut necesar ca pantalonii sã fie cãlcaþi
pânã atunci. Însã personalul Ministerului era în
grevã, aºa cã înaltul demnitar a purces la a-ºi
netezi prin propriile forþe articolul
vestimentar. Evident iritat din pricina unei
atari situaþii, în clipa când asistenta a
telefonat, Ministrul rãspunse din nebãgare de
seamã la fierul de cãlcat, mutilându-se pe
viaþã. Apoi, urlând, aruncã maºinãria pe
fereastrã, dânsa prãvãlindu-se peste un
pensionar care tocmai trecea prin zonã cu
bicicleta. Omul pierdu controlul bicicletei ºi
cãzu, la 5 paºi mai încolo, într-un canal,
frângându-i cervicala unui vidanjor aflat întrînsul. Pompierul care venea sã-l scoatã din
canal fãcu septicemie ºi se nãrui la rându-i.
Ambulanþa bubui, iar Preºedintele, care
apãruse în sfârºit, mai apucã sã declare starea
de necesitate înainte de a zbura într-un
perete, zdrobindu-se”…), nimic semnificativ
nu s-a mai petrecut. Aºtept hermeneutul care,
ultima datã, promisese o revelatoare
convorbire; aici AM CÃUTAT ca totul sã fie de
citit numai “sub mascã”. Probabil cã eºecul îmi
va fi confirmând presupunerile. Textul,
oricum, a fost gândit pentru E.O.
Seara de 10 martie s-a încheiat în plinã
evidenþã a ultimelor cuvinte. Care pot fi
primele. Sau nu.
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Înaintemergãtor filosofiei ºi depresiei
La o lungã dezbatere ad hoc de duminicã
12 februarie, 5 studenþi din ani diferiþi, asistaþi de
un moderator care ºi-a îngheþat anul, au dat 5
rãspunsuri diferite privind abordarea temei
„Filosofie ºi depresie”. Dezbaterea pornise de la
douã texte publicate în „Luni” de dl Sebastian
Grama, catalogate de unul dintre cei prezenþi
drept „personaliste”. Cu un elan prometeic, alt
coleg nu s-a mulþumit sã ignore observaþia, ci a
acuzat toþi filosofii, inclusiv decanul, secretarul
ºtiinþific, cei 4 portari ºi toþi foºtii ºi viitori
studenþi ai Facultãþii, de confuzie intelectualã:
când susþin ceva în privinþa vieþii sociale, o fac fãrã
discernãmânt; în afarã de filosofie ºi polemicã, ei
nu pot vorbi decât despre „filosofia ºi...” sau „eu
ca filosof ºi...”. Pierdutã fiind relevanþa faþã de
articolele dlui Grama, ne-am inflamat în jurul
temei „Filosofia ºi depresia” (propuse peste umãr
de la o masã alãturatã), ca limitã a discursului de
tipul „Filosofia ºi...”
I
Filosofii nu sunt mai culþi decât restul
oamenilor, ei beneficiazã doar de theoria
filosoficã pentru a pleca în explorarea altor
domenii. La limitã, dacã filosofii pot fi utili acolo
unde specialiºtii domeniului îi citesc ºi îi urmeazã
(indiferent din ce motive), filosofii nu au a se
implica în dezbaterea sentimentelor sau relaþiilor
umane: cine cere ajutorul filosofului pentru a ºti
cum sã iubeascã, cum sã se împrieteneascã sau
cum sã scape de depresie? „Înþelepciunea” în
sensul comun, de a ºti cum sã-þi educi copiii, cum
sã vorbeºti cu ºefii ºi subordonaþii, cum sã faci ca
dragostea de la început sã dureze de-a pururi, vine
cu vârsta ºi experienþa, nu cu filosofia. Este foarte
probabil ca toþi marii filosofi sã fi opinat asupra
sentimentelor, asupra extazului sau depresiei, dar
posteritatea filosofiei nu reþine din fericire aceste
aspecte; ar fi bine sã înveþe toþi aceastã lecþie.
Oroarea dialogurilor platonice nu stã în
facilul acord sau maleabilitatea partenerilor de
discuþie socratici, ci extinderea ilicitã de cãtre
Socrate a acordului, momentul când spune „ºi
ceea ce am descoperit nu este oare ºi.... ?” În urma
cogito-ului, Descartes va extrage temeiuri de
existenþã pentru toþi ºi toate, începând cu lumea ºi
Dumnezeu, deºi metoda îndoielii îi garata o
singurã certitudine, nu reconstrucþia întregii
existenþe pe baza ei. A încercat sã formuleze Isaiah
Berlin o obiecþie de genul ãsta, dar n-a reuºit:
dorea ca filosofii sã nu mai creadã cã existã un unic
adevãr. Primul coleg îi rãspundea pretinzând ca
ariile de discuþie, mai ales cele ce privesc viaþa
umanã, sã fie distinse walzerian: numai din
interior poþi avea dreptate în ele.
II
Al doilea vorbitor este o persoanã foarte
curioasã. Pasionatã de Weber ºi de ºtiinþele
sociale, ea aminteºte cã oamenii nu pot fi
cunoscuþi decât prin ceea ce ei valorizeazã, aºa
cum ei valorizeazã la respectivul moment. Sã
facem distincþia între „a fi în istorie” ºi „a fi în
vederea istoriei”; primul coleg greºeºte
închipuindu-ºi cã filosofii ar trebui sã acþioneze
doar „în vederea istoriei”. Filosofi sunt aceia care
fiind „în istorie”, capãtã valabilitate „în vederea
istoriei”. Chiar dacã nu este posibil un studiu a
priori asupra „filosofiei ºi depresiei”, se poate
face o cercetare asupra conexiunilor fãcute de
diferiþi oameni între cele douã zone de discurs,
plus o viziune „din interior” a depresiei.
Apoi a început sã ne ironizeze pe noi cu
„limita” noastrã, indicându-ne culmea
peratologiei: un anumit Peter Wilberg, filosof ce
lucreazã în tradiþia analiticã; ºi-a propus din
tinereþe sã realizeze o sintezã între ultimile
curente în filosofie ºi lumea sufletului. A scris zeci

de cãrþi, între ele, „Deep socialism” (despre Marx
ºi etica sufletului), „Heidegger, medicina ºi
metoda ºtiinþificã”, alta despre „corpul
sufletesc”, altele despre „hara nucleul
personalitãþii”, despre distincþia cuantã (unitate
de mãsurã fizicã)-qualie (unitate de mãsurã
sufleteascã) despre tantra, yoga, tradiþia lui
Abhinavagupta ºi sufletul modern.
Când asculþi o teorie care susþine, de
exemplu, cã într-o societate a informaþiei,
valoarea o vor avea inginerii ºi tehnocraþii, nu
întreprinzãtorii capitaliºti (a rostit „ªumpeteãr”),
cãci primii nu vor mai accepta sã fie conduºi de
ceilalþi, întrebarea legitimã este „cum sunt
determinate sentimentele?”; cum adicã „nu vor
mai accepta”? Vor fi ei deprimaþi, revoltaþi,
supãraþi, mâhniþi, întristaþi, necãjiþi, înfuriaþi,
stresaþi ? Când va termina facultatea, acest coleg
a promis cã va plãti absolvenþi de Filosofie pentru a
lucra în diverse corporaþii, urmând sã scrie o
fenomenologie socialã a corporatismului.
III
Dacã singura cunoaºtere posibilã ar fi
„din interior”, atunci de ce n-ar cere abordarea
temei „Filosofie ºi depresie” ºi un asemenea studiu
depresiv al filosofiei. Dar nici nu se poate studia
filosofia „din interior”, nici nu vom gãsi depresiv so studieze, acuitatea inteligenþei fiindu-i afectatã
prin însãºi natura depresiei.
Nu se pot spune multe lucruri sigure
despre filosofie, dar omul este unul dintre
principalele sale obiecte de studiu, iar
raþionalitatea o metodã indispensabilã. Acum,
universalitatea ºi limitarea limbajului depresiei
aratã superioritatea unei abordãri obiectuale: nu
poþi discuta cu depresivul în alþi termeni decât ai
lui, deci vom trata limbajul sãu doar ca parte a
fenomenului de studiat. La fel cum filogeneza
imitã ontogeneza, orice gândire individualã
urmeazã istoria filosofiei. Prin urmare, singura
fenomenologie posibilã este o fenomenologie
originarã, de tip hegelian, a gândirii filosofice în
faþã cu depresia. Ca temã filosoficã, scopul însuºi
al cercetãrii depresiei evolueazã în timp, de la
vindecare, acumulare de cunoaºtere, schimbare
socialã, la vindecare de iluziile vindecãrii. În
paralel, depresia studiatã de filosof se decorticã,
fãcând loc abordãrii sale ºtiinþifice din ce în ce mai
largi, urmând ca filosoful sã se limiteze la un
nucleu, la întrebãrile conþinute în depresia
reintegratã.
În mãsura în care depresia este boalã, sã
sprijinim abordarea ei ºtiinþifico-experimentalã.
Pe tãrâmul filosofiei, depresia ar reprezenta o
reacþie a vitalului, o interioritate forþatã;
problematica filosoficã þine de interogarea
sensului existenþei, de trãirea libertãþii absolute
vizibile în depresie. Deasemenea, depresia ca
fenomen social poate fi studiatã sub lumina
alienãrii sociale, a acelei Enfremdung hegelianomarxiste, pe care o studiem cu legitimitatea
speranþei unei lumi mai bune.
IV
Al patrulea vorbitor a început râzând:
pentru colegii vorbitori, a filosofa are douã
ingrediente: nonconformism propriu
ºi o
încredere plinã de rãbdare faþã de ceilalþi filosofi,
care chipurile vor duce torþa adevãrului unde
aceasta va dori sã fie dusã. Dacã noi am studia aici
filosofic posibilitatea unei teorii filosofice a
depresiei, concluzia va fi cã aºa ceva este
imposibil; uitaþi prea uºor cã tocmai faptul de a nu
avea un excurs filosofic aratã importanþa ataºatã
unor probleme umane. Dacã relaxãm cerinþa de a
avea o întemeiere filosoficã a filosofiei ºi
acceptãm de exemplu o definiþie contemporanã a
filosofiei ca „studiu profund al oricãrui domeniu

teoretic”, vom lãsa pe cei care au ceva de spus
asupra „filosofiei ºi depresiei” sã o spunã. Nu vãd
de ce sã-i oprim noi de la a o face ºi o putem face
chiar noi, dacã ni se dau mai multe detalii. Scãpãm
astfel ºi de toate asumpþiile metodologice ale
vorbitorului anterior: eu ca filosof îmi voi prezenta
ideile pe o piaþã a ideilor, urmând ca cei care au
nevoie de ele sã le foloseascã. Pânã la urmã, ce ne
dorim ºi de la noi ºi admirãm la profesorii noºtri
este mãiestria cu care lucreazã cu idei, modul în
care adunã cunoºtinþele necesare luãrii unei
decizii, nu aroma metafizicã a opiniilor lor.
E adevãrat, nu mai putem spera la o
filosofie devenitã praxis în corectarea conflictelor
umane, dar putem începe o practicã de om cu om,
lãsând depresivii sã discute cu filosofii, dacã îºi
doresc. Poate cã unui consiliat filosofic îi foloseºte
mai mult sã ºtie cã depresia lui nu îl face totuºi
incapabil sã raþioneze, cã depresia lui ar putea fi
cauzatã de viaþa sa cotidianã ºi cã existã mereu o
plajã de opþiuni în faþã.
V
Al cincilea coleg este cel pe care îl
înþelegem întotdeauna cel mai greu. Vorbitorul
anterior a prezentat un paradox al filosofiei:
lumea citeazã dintr-un tratat extrem de dificil de
logicã ºi filosofie, una dintre singurele propoziþii
fãrã legãturã ºi neargumentate. Încã ne putem
întreba dacã existã o filosofie unitarã ºi, cum
pãrea sã creadã Freud, un psihic unitar, care sã
poatã constitui obiecte de studiu. Dacã filosofia ar
fi atât de legatã de inteligenþã, o specie cu un IQ
de 2 ori mai mare ar fi avut cu totul altã filosofie ?
De cealaltã parte, Freud povesteºte extrem de
convingãtor despre tineri deprimaþi ºi mereu
molateci a cãror singurã problemã era faptul cã nu
întreþineau relaþii sexuale. Dar cât de aplicabilã în
general e aceastã regulã ºi altele de acelaºi fel ?
În loc sã se transforme într-un haotic
„studiu profund” a orice, filosofia ar fi mai bine sã
se spargã în mai multe discipline, cu nume ce
rãmân a fi gãsite. Cel puþin trei ramuri se pot
întrevedea: una care sã încerce sã rãspundã la
problemele „înþelepciunii” oamenilor, amintite de
primul vorbitor; acestora le vom permite sã
consilieze filosofic pe oricine ar dori sã-i
plãteascã. Una care sã continue o tradiþie a
gândirii profunde. ªi o alta care sã dialogheze cu
celelalte ºtiinþe ºi domenii teoretice pentru
organizarea cunoaºterii umane. Oare de ce ar fi
filosofia Una, de la Platon încoace ?
În sfârºit, Proust spune „Credem cã ºtim
adevãrul pentru cã subiectul respectiv nu ne
intereseazã. Din momentul în care ne intereseazã,
cum este în cazul dragostei ºi geloziei, totul
devine un caleidoscop în care nu se mai poate
discerne nimic”. Celui de-al cincilea vorbitor,
acest citat i se pare foarte frumos.
Moderatorul ne-a spus cã ºi lui i s-a pãrut
foarte interesant ce spune Proust, din simplul
motiv cã uitase de când îi citise ultima oarã. I-a
întrebat pe ceilalþi, cu toþii autori în revista
„Luni”, dacã ar fi dispuºi sã-ºi prezinte mãrgelele
de sticlã într-o nouã ediþie specialã a acesteia.
Dupã care s-a rãzgândit ºi a argumentat cã o
asemenea temã este depresivã atât pentru autori,
cât ºi pentru cititori; ea reprezintã o jignire pentru
posibilii colegi deprimaþi, pe care el îi preþuieºte ºi
ar vrea sã-i protejeze. Cã însuºi faptul de a scrie la
revista „Luni” nu e doar mediocru, ci are un defect
capital: e imoral ºi contra-educativ sã scrii pentru
oameni care nu-ºi citesc bibliografia de filosofie
(care, sincer vorbind, conþine mult mai multe
lucruri interesante). În Lucky rãsunase un marº
funebru dintr-o sonatã de Chopin, bine cã prinºi de
discuþie îl ignorasem, altfel ne strica toatã ziua.
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În privinþa conexiunilor dintre filosofie, acþiune
socialã ºi politicã, aceastã ediþie specialã propune
câteva perspective:
-o nouã direcþie a filosofiei practice
-o caracterizare etologicã a poporului român
-un alt tip de “interviu”, decupat din multe alte
interviuri cu filosofi

EDIÞIE SPECIALÃ

Perechi de întrebare/rãspuns din
interviuri originale

Bestiarium
philosophicoSensul Filosofiei Practice (I) -politicum
Articole publicate în LUNI: nr.7-8

de Laurenþiu Gheorghe

Ce faci cu filosofia? Iatã prima
întrebare a filosofiei practice. Poþi sã scoþi
bani de aici, poþi sã ai mãcar un minim
necesar pentru a supravieþui într-o lume din
ce în ce mai competitivã? Ce oferi tu cu
filosofia oamenilor, de care ei sã aibã
nevoie?
Faptul cã filosofia este luatã în
derâdere în zilele noastre e rezultatul
direct al eºecului de a rãspunde
convingãtor,
în primul rând de cãtre
filosofi, la aceste întrebãri ºi la altele
asemãnãtoare.
Sã începem dar cu începutul, cãci
suntem filosofi, de unde vine sursa
problemei? De ce filosofia nu mai este o
îndeletnicire - nu profitabilã, niciodatã nu a
fost foarte profitabilã - ci onorabilã în zilele
noastre ?
La început filosofia era o
atitudine criticã la adresa realitãþii,
atitudine care se manifesta în douã feluri:
1.” hai sã vedem cum e lumea ca sã ne
adaptãm la ea”; 2. „ hai sã vedem cum ar
trebui sã fie lumea ca sã o schimbãm.”
Iar lumea se referea la oameni ,
societate, comunitate, grup.
Filosofii
astfel erau fie folositori, fie dãunãtori
grupului, dupã cum reuºeau sãi convingã pe
oameni cã ceea ce zic ei le foloseºte sau nu.
Unii luau bani, alþii luau condamnãri,
depindea de cum
erau percepuþi ºi
apreciaþi de contemporanii lor.
Dar filosofia ºi într-un sens ºi în
altul era prezentã în agora: în agora se
dãdeau lecþii , în agora se criticau atitudini
, în agora se puneau probleme cu privire la
dreptate, adevãr, virtute, curaj, loialitate,
respect, iubire ºi aºa mai departe.
Cu timpul însã filosofia s-a retras
din agora ºi a urcat spre academia. Acolo,
departe de zumzetul vulgului, cei mai
destoinici dintre cercetãtorii adevãrului sau putut concentra asupra lucrurilor cu
adevãrat importante care au devenit din ce
în ce mai complicate, ºi mai complicate,
pânã cand a fost nevoie sã gãseascã alte
cuvinte pentru a exprima ceea ce era mai
subtil ºi mai profund dintre descoperirile
lor.

Lucrurile au luat avânt. A apãrut
teologia, au apãrut ºtiinþele care au
contestat locul filosofiei ca reginã a
adevãrului ºi filosofia s-a luat la trântã cu
ele, le-a rafinat, le-a criticat, ºi a sfârºit
prin a ceda ispitei lor.
Aºa cã, acum, cele mai filosofice
curente filosofice, curente care dau marii
filosofi, sunt cele care au studiazã teologia
sau ºtiinþa.
Limbajul filosofic s-a rafinat ºi
mai mult, nu se mai poate înþelege decât
dacã eºti specializat în domeniu, filosofia a
devenit astfel o castã esotericã, din care
agora nu prea mai înþelege nimic. Ca atare
agora nu cumpãrã ceea ce nici nu înþelege
dar nici nu îi foloseºte direct sau ceva
cãruia nu i se poate închina.
ªi aºa filosofia a rãmas pe dinafara
disciplinelor profitabile. De ce filosofia
când
teologia, fizica, sociologia,
psihologia, economia rãspund prompt la
întrebãrile curente ºi furnizeazã ºi
rãspunsuri clare ºi utile? [1]
Ce a mai rãmas pentru filosofie?
Politica ºi morala. Dar politica are ºi ea o
ºtiinþã care este atotputernicã în media ºi în
cabinetele guvernamentale. Deci ne-a mai
rãmas morala. Adicã ce e bine ºi ce e rãu,
dar nu în general, ci ce e bine ºi ce rãu
acum, în agora. Asta s-ar putea sã fie de
folos, asta s-ar putea cumpãra. ªi cu asta
am putea reuºi sã fim din nou prezenþi în
agora ca filosofi ai realitãþii curente, de zi
de zi, ºi nu ca filosofi ai altor realitãþi mai
pure sau mai eficiente.

P.S. A fi filosoful realitãþii curente nu
înseamnã a nu trece dincolo de trivial sau
truism, ci a aplica reflecþia criticã
sistematic fãrã a încerca însã sã impui un
sistem critic de reflecþie asupra realitãþii,
dar despre asta în episodul urmãtor.
Notã:
[1] Dacã vrei mântuirea fã X ºi Y, dacã vrei
inflaþie micã, mãreºte dobânzile, dacã vrei
notorietate întra în televiziune, dacã vrei
iubire rezolvã problemele copilãriei, ºi
dacã vrei sã zbori în cosmos, dã-le bani mai
multi ruºilor.

Între marii filosofi analitici, dumneavoastrã, mai
mult decât ceilalþi, aþi accentuat ideea cã
acþiunile umane nu pot ºi nu trebuie înþelese
potrivit regularitãþilor psihologice sau
conformãrii la reguli. Este aceasta doar o
diferenþã de accent sau e una de principiu între
dvs ºi ceilalþi filosofi cu orientare ºtiinþificã în
studiul acþiunii sau al minþii?
D o n a l d D a v i d s o n : To a t e
evenimentele, inclusiv acþiunile
ºi gândurile, se conformeazã
legilor ºi sunt descrise în moduri
care sã arate cã instanþiazã legi
(aceasta e o tautologie). Ce am
argumentat eu este cã descrierile
evenimentelor ca acþiuni sau ca
gânduri nu sunt reductibile nici
definiþional nici nomologic la conceptele
ºtiinþelor naturii. Dar cu toþii ºtim ºi contãm pe
legi de bun simþ ºi regularitãþi obiºnuite care ne
ajutã sã explicãm ºi sã prezicem comportamentul
uman. Consider 'legile' logicii ºi ale teoriei deciziei
(printre altele) ca find versiuni mai clare ale
modului în care oamenii gândesc ºi acþioneazã.
Departamentul de filosofie de la Harvard pare
destul de puþin preocupat de filosofia
continentalã modernã. De ce se întâmplã asta?
Hilary Putnam: ªtiu cã aºa
pare multor studenþi, dar de
fapt în cursul orelor pentru
masteranzi suntem cu mult mai
implicaþi în filosofia
continentalã decât cele mai
multe departamente
principale de filosofie Am
predat filosofia lui Habermas
de mai multe ori ºi m-am
ocupat ºi cu unele idei ale lui Derrida. Stanley
Cave a predat operele lui Heidegger ºi Lacan, iar
Fred Neuhouser ºi Charles Parsons predau
amândoi filosofie germanã, inclusiv cea a lui Marx
ºi Husserl.
Este, oricum, foarte dificil sã faci
dreptate acestor lucrãri la nivelul studenþilor.
Amintiþi-vã cã studenþii europeni au trei ani de
filosofie din liceu. Un filosof continental
considerã acest fundal garantat în totalitate. Dar
nu se poate discuta responsabil opera lui dacã nu
asumãm o pregãtire substanþialã în istoria
filosofiei vestice.
(continuare în pagina EDIT / 10)
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Articole publicate în LUNI: nr. 8

de Radu Costin
(text scris ºi selectat în cadrul cursului de Culturã politicã)

ªpagã pentru fericire
Rãsfoind ziarul Bursa din 17 ianuarie
a.c. am dat peste articolul lui Radu F. Alexandru.
În acest articol era vorba de un sociolog olandez,
Ruut Veenhoven, profesor la Universitatea
Erasmus din Rotterdam ºi de una din recentele
sale cercetãri în domeniul sociologiei. Acest
savant se preocupã de mai mulþi ani de aflarea
gradului de fericire din viaþa popoarelor. În
ultimul studiu în care au încãput 90 de þãri el
ajunge la concluzii surprinzãtoare pe care le-am
fi bãnuit ºi noi dacã am fi observat cu mai multã
atenþie realitatea din jur. Astfel ultimele trei
locuri în acest top sunt ocupate fãrã prea mare
efort aº spune de cãtre Republica Moldova,
România ºi Ucraina. Printre primele candidate la
fericire se numãrã Malta (74% se declarã
mulþumiþi), Danemarca, Elveþia ºi
Columbia(71%). Tot în primele zece aflãm Ghana
alãturi de Canada ºi Finlanda. Þãrile pe care noi
le socotim, de obicei, ca fiind reprezentative
pentru Occident ( SUA, Marea Britanie,
Germania) ocupã poziþii mai joase.
Concluziile la care ajunge sociologul
sunt: banii nu mai pot fi consideraþi factorul
esenþial, iar climatul de stres, degradarea
mediului familial ºi comunitar îi împiedicã pe
occidentali sã fie fericiþi, în timp ce locuitorii
þãrilor latino-americane îºi plaseazã þara pe
locuri de vârf în topul naþiunilor fericite,
datoritã relaþiilor de familie strânse, mulþimii
de prieteni, bucuriei de a trãi, festivalurilor,
catolicismului lor.
De-a lungul unui întreg semestru de
discuþii la seminarul de Culturã politicã am fãcut
cunoºtinþã cu variate probleme despre
atitudinile românilor faþã de instituþii.
Lãmuritoare pentru aceastã temã au fost
discuþiile privind educaþia clasei politice
româneºti, elitism, corupþie, nepotism, etc...
La acestea ºi la altele încã, ar trebui poate
cãutatã explicaþia nefericirii noastre.
Prin urmare, ce spectacol s-a înfãþiºat
minþilor tinere ºi curioase care au îndrãznit sã se
apropie de aceste subiecte? Clasa politicã ºi
administrativã sunt fie rãmase moºtenire din
comunism, fie o ºleahtã de afaceriºti mânaþi
doar de propriul interes. Îi place sã fie urmãritã
în discuþii la TV, este la vedere, fãrã ascunziºuri,
în sãlile parlamentare ºi e imunã chiar ºi la
întrebãri. Corupþia roade stâlpii societãþii (
justiþie, armatã, poliþie) mai ceva ca un roi de
termite. Nepotismul e nelipsit din instituþii:
ministere, redacþii, universitãþi... Neîncrederii
populaþiei în clasa politicã i se alãturã
neîncrederea omului în om câteodatã ( lucru
care face dificilã iniþierea de acþiuni comune),
dar ºi neîncrederea în forþele proprii.
Educaþia este la pãmânt; din ce în ce mai
mulþi tineri pronunþã cã e o ruºine sã fii profesor.
Oricum, nu se poate spune cã este acelaºi
simþãmânt care a þinut departe de ºcoalã
geniile, inovatorii... Sãnãtatea? O recâºtigi
numai ºpãguind. De fapt un puternic sentiment
te copleºeºte în cel mai asistenþial stat: acela cã
nu þi se datoreazã nimic. Un vers din cultura
subteranã anunþa plastic cã unii trebuie sã
plãteascã pânã ºi soarele dacã vor sã îl vadã
rãsãrit. Despre instituþia familiei (sau a
cãsniciei) ce mai rãmâne de spus decât cã în loc
sã fie cel mai sigur loc de pe lumea aceasta
devine pentru tot mai mulþi un calcaneu de
Ahile. Aºa aratã pe scurt scena unei tranziþii
epuizante.

Luni
Nr. 8

Românii trãiesc pentru a-ºi satisface în
mare parte trebuinþele de pe prima treaptã
maslowianã. Proaste plãþi, proaste servicii, la
care se adaugã mitã, ºpagã. Sorin Adam Matei în
cartea sa numitã ,,Boierii minþii'', evidenþiazã o
altã practicã cu lipici la unii români:
sinecurismul. Mulþi cautã sã trãiascã dintr-o
slujbã pentru care nu trebuie sã faci nimic. ,, ...
Nu este un lucru nou ori specific societãþii
româneºti.'' El a devenit însã pentru români un
model de viaþã socialã în care munca este
dispreþuitã iar ce este important e ceea ce se
aflã în afara ei.
Despre intelectualii români aflãm, în
aceeaºi carte (pag.6-7), cã se referã la elitele
care miºcã direct sau indirect viaþa culturalã,
politicã ºi ideologicã din
România. Adicã,
scriitori, eseiºti, jurnaliºti ºi editori de
renume(ºi urmeazã o înºiruire...),
academicieni, dar ºi politicieni ,,care ºi-au fãcut
un nume prin capital cultural''. Nu toþi cei cu
studii superioare sunt intelectuali în România.
Puþini sunt deci cei care au de ce sã fie fericiþi cu
acest apelativ.
Dintre aceºtia unii sunt nemulþumiþi de
materialul genetic al semenilor ca ºi de cultura
noastrã. De pildã, dl. Horia-Roman Patapievici
nu putea fi socotit fericit la vremea când scria
(în volumul ,,Politice'') :”Toatã istoria, mereu,
peste noi a urinat cine a vrut. Când ne-au lãsat
romanii... ne-au luat la urinã slavii... apoi neau urinat la gard turcii: era sã ne înecãm... apoi
ne-au luat la urinã ruºii... acum însã, inovaþie...
urineazã ºi unii români peste români (s.n.)…
valea plângerii a fost transformatã de români
pentru români în valea urinei corosive... (
pagina 63). Aflãm aºadar cã istoria românilor a
fost totuna cu o istorie a nefericirii. Citind, în
acelaºi loc, cã suntem asemuiþi unei turme, un
domn se întreba într-un articol (,,Patibularul
Patapievici'', apãrut în ,,Pagini româneºti'' în
iunie 2005): ,, dacã are nevoie o turmã de un
institut de culturã?'' Emil Cioran a fost la vremea
lui la fel de întristat cã nu noi i-am fãtat pe Bach,
Mozart º.a.
Au dat unii români (M. Eliade, M.
Vulcãnescu º.a.) explicaþii îndeajuns pentru ce
nu s-a putut sã producem culmi ale civilizaþiei în
culturã, în drept, în tehnologie ºi în ºtiinþã ca
mulþi alþii. Este destinatã populaþia Africii sã
reprezinte perpetuu o rasã inferioarã?
Bineînþeles cã nu putem crede aºa ceva. Ura
îndreptatã asupra simbolurilor naþionaliste îºi
are justificarea ei prin aceea cã am fost mult
prea intoxicaþi cu ele într-o vreme în care
popularitatea conducãtorului scãdea dramatic.
Opinia unui sociolog (de data aceasta
unul român), C. Rãdulescu-Motru, era cã noi
românii am început, la vremea organizãrii
statului român, sã ne adaptãm instituþiilor
improvizate dupã modelul celor de afarã
(Occident), dar fãrã a internaliza valorile
fundamentale de la baza lor. Rãdulescu-Motru
explicã aceasta referindu-se la noutatea
organizarii statale pentru sufletul românesc ºi
era aproape sigur cã existã o oarecare
nepotrivire între acest suflet ºi spiritul burghez de la care ne veneau acele instituþii. Interesant
este cã printre tendinþele acestui spirit burghez,
primul lucru pe care îl enumerã sociologul român
este ,,sentimentul de supunere faþã de opinia
majoritãþii''(pagina 106 în Psihologia poporului
român). El a observat din partea sufletului
românesc o adaptare la instituþiile imitate dupã
cele apusene, doar prin atitudini subiective ºi

improvizaþii. Acest suflet, era de pãrere
Rãdulescu-Motru, trebuie sã se decidã ce fel de
suflet este pentru a putea trãi în spiritualitatea
proprie. Dacã nu este înrudit cu spiritul burghez
atunci acest lucru nu se va întâmpla.
O altã observaþie a lui ce pare actualã ºi
astãzi este cã tinerii români nu socoteau cariera
ca fiind cel mai important lucru.
Cum aratã fericirea românilor dupã acest
tur ? Soluþii ? Sustragerea din nefericire,
evadarea în absolut- din relativ, de bunã seamã,
protestantism, un alt etos sau mãcar unul singur
nu mai multe, îndemnuri psihologice,
parapsihologice, profetice, teologice,
îndemnul lui Rãdulescu- Motru de a cãuta în
sufletul nostru, îndemnurile altor autori, de
toate pentru toþi. Desigur ºi cu soluþiile e tot ca
la un bazar. Te poþi imuniza la nefericire
gândind cã se putea mai rãu? Acesta e deja
optimism.
Prin etos înþeleg ce spunea M. Weber:
structura psihicã, moralã ºi spiritualã cu
ajutorul cãreia te orientezi potrivit valorilor
încorporate. Valorile pot fi reprezentate ºi de
instituþii : familia, timpul (munca ºi odihna),
proprietatea, ceilalþi. Da, cred cã existã aºa o
instituþie (în sensul anglo-saxon, nu al nostru)
numitã ,, celãlalt'', relaþia cu celãlalt: cetãþean
ca ºi tine, cumpãrãtor ca ºi tine, bolnav ca ºi
tine, pãcãtos ca ºi tine. (Am putea-o boteza
chiar instituþia lui ,, ca ºi mine'')
Când eºti nemulþumit de cum se
desfãºoarã ceva în viaþa ta ori a celorlalþi umbli
la reguli, la norme. Te strãduieºti sã înfiinþezi
una acolo unde mai înainte nu era nici una. Te
baþi cu pumnii în piept ca sã se impunã acolo
unde nu o poþi impune singur. Încerci o alta când
e cazul. Faci eficientã una care exista (cazul
ºpãgii). O faci sã meargã deoarece, dintr-un
motiv sau altul, ea a încetat sã funcþioneze.
Sunt cazuri în care eºti stimulat (încurajat) sã
faci la fel dacã vrei sã reuºeºti. Este la fel cum
ne aratã afirmaþia: ,,când eºti la Roma, fã
precum romanii'' Aceastã situaþie este
reflectatã aproape monadologic (Leibniz ar fi
fost invidios pe model) - în mic ºi în mare. În
viaþa cea mai obiºnuitã cu putinþã se acceptã în
mod tacit cã îþi este viaþa mai uºoarã, mai
dulce, mai plãcutã luîndu-o mai oblic de cum
se cere. Nerespectarea normelor ne fereºte de
o mare plictisealã, de o teribilã monotonie. Ca
în autobuz când pe cabina ºoferului vezi scris
,,accesul persoanelor interzis'' ºi tu vezi acolo
pe fiul sau pe fiica sau nevasta lui ori poate
vreun prieten bucurându-l cu o vizitã, aºa în
trecere. ªi la fel la ºcoalã, pe stradã ( la
semafor, de pildã), în parlament (raiul
legiferãrilor), în armatã (walhallla
reglementãrilor). În parlament e chiar drãguþ
atunci când simþi deodatã cã ,, ce !””!¤¤& ''
þie nu þi se mai aplicã ceea ce tu cu mânuþa ta
ai propus, aprobat (bla, bla, bla.)
Se poate sã fim totuºi într-atât de ocoliþi
de fericire în forma ei caracterizatã de
normalitate aiurea, încât sã încercãm disperaþi
diferite surogate ale ei. ªi dacã tot ne-am
întrecut pe noi înºine în importarea valorilor
strãine pânã acum, devine firesc sã cãutãm
fericirea în vreun loc tot pe-acolo prin
strãinãtãþuri. Sã ne exportãm cu toþii, aºadar.
Dar dacã e adevãrat cã ne-am fi ocupat numai
cu împrumuturi rãmâne de vãzut cine eram
,,noi''. Cãci cu siguranþã nu ne putem mulþumi
doar cu genul de percepþii pe care ni l-ar oferi
strãinii.
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Bestiarium
philosophico-politicum

(Perechi de întrebare/rãspuns din
interviuri originale. Traducere de
Lavinia Marin)

(continuare din pagina EDIT / 8)
ªtiu cã sunt oameni care imitã cuvintele
lui Derrida fãrã sã studieze ce a studiat Derrida,
dar acest departament nu vrea sã producã astfel
de studenþi.
Pe 31 mai dumneavoastrã împreunã cu Derrida aþi
publicat un fel de manifest cu titlul: „ 15
Februarie sau Ce-i orbeºte pe europeni” O
pledoarie prentru o politicã externã comunã în
primul rând din centrul Europei. Într-o prefaþã,
Derrida spunea cã el subscrie la articolul scris de
dvs. Cum se face cã doi intelectuali de anvergurã,
care în ultimele douã decenii s-au privit unul pe
altul cu suspiciune, se înþeleg deodatã atât de
bine încât publicã împreunã un document atât de
important? Este doar „politicã” sau textul semnat
de amândoi e un „gest filosofic”? O amnestie, un
pact, o reconciliere, un dar filosofic?
Jurgen Habermas: Habar n-am ce v-ar rãspunde
Derrida la întrebarea asta. Dupã
mine aþi supraestimat mult prin
formulãrile astea. Mai întâi de
toate era vorba de o declaraþie
politicã în care ºi eu ºi Derrida
credeam, aºa cum se întâmplã
de fapt în ultima vreme. Dupã
încheierea formalã a rãzboiului
din Irak, atunci când mulþi se
temeau de o slãbire generalã a
voinþei guvernelor dinaintea lui Bush, i-am trimis o
scrisoare lui Derrida, dar ºi lui Eco, Muschg, Rorty,
Savater ºi Vattimo, invitându-i sã participe la o
iniþiativã politicã comunã. (Paul Ricoeur a fost
singurul care nu a vrut sã se implice din
considerente politice; Eric Hobsbawn ºi Harry
Mulisch nu au putut participa din motive
personale). Derrida nu-ºi putea scrie singur
articolul la vremea aceea pentru cã trebuia sã facã
niºte examene medicale neplãcute, dar voia
foarte mult sã ia parte la iniþiativa asta -aºa cã iam sugerat o soluþie care s-a concretizat astfel.
Eram foarte fericit. Ne întâlnisem ultima oarã la
New York dupã 11 septembrie ºi deja de câþiva ani
ne înregistrasem conversaþiile filsosofice de la
Evanston, Paris ºi Frankfurt. Aºa cã nu a fost nevoie
de vreun gest mãreþ.
Când a primit premiul Adorno, Derrida a
rostit un discurs foarte inteligent în biserica Sf.
Paul din Frankfurt, atunci s-a vãzut afinitatea
spiritualã impresionantã dintre aceste douã minþi.
Lucrurile de genul ãsta nu te lasã rece. De fapt, în
afarã ºi dincolo de politicã, ce mã leagã de Derrida
e referirea filosoficã la Kant. Deºi avem aproape
aceeaºi vârstã, vieþile noastre au fost foarte
diferite. Ce ne desparte cel mai mult e Heidegger.
Gândirea lui Derrida ºi-a apropriat perceptele de
inspiraþie evreiascã ale unui Levinas. În Heidegger,
eu mã confrunt cu un filosof care a eºuat ca
cetãþean în 1933 ºi mai ales dupã 1945. Dar chiar ºi
ca filosof el îmi e suspect, pentru cã l-a interpretat
pe Nietzsche în 1930 drept neo-pãgân, cum era
moda pe atunci. Spre deosebire de Derrida, a cãrui
lecturã a Andenken este în acord cu spiritul
tradiþiei monoteiste, eu consider descoperirea
Seinsdenken-ului
de cãtre
Heidegger ca o
netezire a acelui extraordinar prag din istoria
conºtiinþei, pe care Jaspers îl numea „epocã
axialã”. Dupã cum înþeleg eu lucrurile, Heidegger
a trãdat acea rupturã marcatã în multe feluri -prin
cuvântul lui Dumnezeu revelat pe muntele Sinai
sau prin Iluminarea ce ne-a venit de la Socrate.
Când Derrida ºi eu
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ne-am înþeles reciproc în ciuda fundalurilor
filosofice atât de diferite, diferenþa de
interpretare nu trebuie luatã ca o diferenþã în
obiectul interpretat. Orice ar fi, a o numi
reconciliere sau pact este prea sãrac pentru un
asemenea schimb prietenesc ºi deschis.
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Aveþi îndoieli legate de aceleaºi chestiuni care îl
preocupã pe Habermas ºi cei ca el, adicã faptul cã
acel tip de discurs la scalã largã despre valori atât de necesar într-o societate democraticã- ar
putea fi lipsit de orice normã de raþionalitate
extralingvisticã?
Richard Rorty: Nu chiar. Eu unul
nu vãd de ce Habermas crede cã
aºa ceva nu poate exista. El are o
viziune conform cãreia orice
aserþiune ar trebui sã caute a
avea validitate universalã ºi cã
dacã renunþi sã mai gândeºti
aserþiunile în acest fel atunci nu
te mai poþi lua singur în serios;
sau sã mai priveºti democraþia
sau comunicarea în serios. Personal nu vãd care e
argumentul aici. Seamãnã cu ceva ce crede
Putnam atunci când spune cã ne trebuie o noþiune
"substanþialã" a adevãrului. Nici de chestia asta
nu m-am prins vreodatã.

Ce vrea cel care îmi pune întrebãrile din interviul
de admitere ?
Facultatea de Filosofie
Cambridge: Nu
„rãspunsul corect”! Nu te
mira dacã el vine cu
obiecþii ºi încearcã sã
rãstoarne ceea ce tu
credeai cã ar fi o viziune
universal recunoscutã ºi
respectatã. Nu e ca ºi cum el ar fi un excentric sau Cum vedeþi relaþia generalã între lingvisticã ºi
ar avea opinii ciudate: el vrea doar sã vadã dacã îþi filosofie?
poþi apãra poziþia cu alte cuvinte, cât de bun eºti
Noam Chomsky: Distincþia între
în a argumenta ºi a rãspunde criticilor. E chiar OK
filosofie ºi ºtiinþã sau istorie e
sã mãrturiseºti cã te-ai blocat (cel care îþi ia
artificialã. Pânã în secolul 19 nu
interviul nu încearcã sã te prindã ºi va fi mai
exista o astfel de distincþie. Nu
impresionat de cineva care vede dificultãþile ºi
poþi rãspunde precis la
complexitatea problemelor filosofice decât de
întrebarea dacã Hume sau Kant
cineva care ameninþã ºi înjurã)
erau filosofi sau oameni de
ºtiinþã sau amândouã. Kant lucra
la fundamentarea fizicii; Hume
În ultimii ani viaþa intelectualã din SUA s-a
studia ceea ce noi azi numim
concentrat în jurul dezbaterii aprinse cu privire la
psihologie ce face mintea sã
natura politicã a cunoaºterii. Ca european ºi funcþioneze. Despãrþirea între domenii s-a fãcut
intelectual cu rãdãcinile intelectuale în tradiþia mai târziu. Filosofia poate fi tot ceea ce îºi
vesticã, cum vedeþi aceastã controversã ?
doreºte: poate sã studieze fundamentele
Umberto Eco: În liceele conceptuale ale unei discipline; poate studia
europene începi sã citeºti probleme dintr-un domeniu sau altul; însã
Homer ºi Virgiliu la 12 ani tradiþional ea a studiat probleme dintr-un câmp
iar la 16 se aºteaptã de la ce a devenit mai târziu al lingvisticii. De pildã
tine sã ºtii totul despre Descartes, când vorbeºte de limbaj, este el
Platon ºi Aristotel. Dar nu lingvist sau filosof? Întrebarea asta nu are sens.
citeºti niciodatã Biblia, ca
sã nu mai vorbesc despre Existã viruºi informatici care îndeplinesc
Coran; principiile budhiste sunt citate numai când aproape toate criteriile de a fi „viaþã” sau
se vorbeºte despre anumiþi filosofi vestici, ºi 'emoþii': din moment ce sunt doar reacþii
numai cei care studiazã antropologia culturalã la chimice, un computer le poate simþi prin
universitate au auzit de miturile africane. E o modificarea variabilelor nenecesare (de
programã ºcolarã greºitã pentru cã e exemplu þestoasa lui Grey Walter). Ce credeþi
eurocentricã. Dar de asemenea ar fi greºit ºi rasist despre asta?
sã le dai studenþilor negri acces doar la cultura
John Searle: Viruºii informatici
non-vesticã, þinându-i departe de Platon ºi
nu sunt vii ºi desigur calculatorul
Aristotel. Dupã cum sugera Benjamin Lee Whorf,
meu nu are emoþii. A avea o
e adevãrat cã fizica nuclearã contemporanã ar
emoþie înseamnã printre altele
putea fi exprimatã mai bine în limba hopi decât în
a putea avea conºtienþã ori noi
englezã, dar o mare parte din ºtiinþa modernã
asumãm cã acele computere nu
poate fi înþeleasã doar dacã sunt înþelese mai
au conºtienþã. Desigur, dacã ar fi
înainte anumite principii de bazã ale moºtenirii
fost computere conºtiente ar fi
vestice a le cunoaºte e un drept al fiecãrei fiinþe.
avut emoþii ºi, pe scurt, orice
Problema cu programele ºcolare din viitor este sistem incapabil de conºtienþã e incapabil de a
cum vor putea sã ofere o cunoaºtere completã avea emoþii indiferent ce comportament ar avea.
(ceea ce grecii numeau o enkyklios paideia,
educaþie circularã) care sã fie "enkyklios" fãrã sã Abordând acum un subiect ce se leagã de
fie ºi eurocentricã în acelaºi timp.
cercetãrile actuale ale operei lui Wittgenstein,
Sunt dreptatea ºi blândeþea douã dimensiuni
strãine una alteia?
Emmanuel Levinas: Sunt foarte
apropiate. Încerc sã fac aceastã
deducþie: dreptatea s-a nãscut din
caritate. Ele pot pãrea strãine dacã
le reprezinþi ca stadii succesive; în
realitate, ele sunt inseparabile ºi
simultane, cu excepþia cazului în
care te afli pe o insulã pustie, fãrã
umanitate, fãrã un al treilea.

ce pãrere aveþi despre studiul istoric al filosofiei
în relaþie cu o abordare care se uitã la probleme
în particular, fãcând abstracþie de contextul lor
istoric? ªi o întrebare legatã de aceasta: cum ar
trebui catedrele de filosofie sã îºi pregãteascã
studenþii?
Peter Unger: Cred cã se poate
învãþa enorm de la marii filosofi ºi
ar trebui sã ne reîntoarcem mereu
la ei. Pentru mine, ºi cred cã ºi
pentru majoritatea oamenilor de
azi, sunt mai accesibili filosofii din
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epoca modernã de la Descartes încoace- decât cei
antici ºi medievali. Viziunea acestora din urmã e
atât de diferitã de a noastrã încât uneori nici nu-þi
dai seama unde vor sã ajungã cu argumentele. Un
coleg strãlucit de-ai mei, Kit Fine pare sã gãseascã
multe lucruri în Aristotel care ar fi importante ºi
interesante din punct de vedere metafizic.
Personal, am mai multe de recuperat de la filosofii
mai moderni, chiar ºi de la Locke care scrie
groaznic. Eu cred cã trebuie sã ne întoarcem la
filosofii aceºtia; ei au pus problemele cu adevãrat
mari. Un lucru rãu din punct de vedere profesional
e faptul cã în ziua de azi s-a produs o scindare între
cei care adoptã viziunea istoricã ºi ei pot deveni
foarte scolastici!- nuanþele interpretãrii de text
º.a., ºi cei care pe de altã parte încearcã sã facã
filosofie pe cont propriu. Nu obþii destul dacã
rãmâi doar cu una din ele. Generaþiile mai vechi
aveau oameni care lucrau cu filosofii canonicipoate cã nu era cea mai grozavã muncã, poate cã
nu se þinea mereu de litera textului - dar era ceva
interesant ºi stimulant. Unul din profesorii mei,
Peter Strawson, era foarte bun la asta. Dar de cele
mai multe ori a fost o asemenea divizare. Savanþii
sunt afundaþi complet în munca lor cu textul iar
ceilalþi nu învaþã cât ar putea de la figurile
canonice. Când va muri ºi generaþia celor în vârstã
de acum, vom rãmâne cu un grup de scolastici care
se înþeleg doar ei între ei precum ºi, de cealaltã
parte, grupul celor care o iau mereu de la zero. E
un obicei prost ce se va perpetua mereu.
Ce fel de studii sunt necesare pentru a fi consilier
filosofic?
Shlomit Schuster: O cunoaºtere
academicã a istoriei ºi
dezvoltãrii filosofiei. Societãþile
de consiliere acceptã oameni cu
masterat sau doctorat în
filosofie; e necesarã o
familiarizare cu metodele,
abordãrile, teoriile ºi curentele
din filosofie, pentru ca sã i se
poatã prezenta clientului o
varietate mare de posibilitãþi. Mai e necesarã
abilitatea de a purta în mod logic un dialog
intelectual, de a caracteriza ºi defini dilemele
clientului, de a descoperi contradicþiile ºi a gãsi
moduri de rezolvare a conflictului.
Socrate: Retorica e asemeni medicinii.
Fedru: Cum aºa?
Socrate: Pentru cã medicina
trebuie sã descopere natura
trupului ºi retorica pe cea a
sufletului ºi dacã vrem sã
acþionãm nu empiric, ci
ºtiinþific, în primul caz vom
obþine sãnãtatea ºi puterea
dându-i medicamente ºi
mâncare, în al doilea, pentru a
impune o convingere sau
virtute anume, vom aplica în mod corect cuvinte ºi
învãþãturã.
Are asta cumva de a face cu faptul cã, dupã
Socrate, filosofia ca artã de a trãi trebuie fãcutã
în scris?
Alexander Nehemas: Filosofia
este azi o disciplinã scrisã. Nu
era aºa pentru Socrate dar
pentru el ea nu era disciplinã în
sensul în care folosim cuvântul
azi. Întrebãrile pe care ni le
punem pot fi prea complicate
pentru o culturã care nu mai e
oralã dacã nu ni le punem în
scris. Când spun cã arta de a
trãi e o artã practicatã în scris,
nu vreau sã spun cã e de ajuns sã scrii despre ea.
Într-un anume sens, ceea ce scrii trebuie sã aibã
efect asupra vieþii ºi personalitãþii tale. De aceea
e interesant, cred, cã argumentele ad hominem
sunt importante ºi relevante pentru acest tip de

filosofie: poþi critica filosofii dacã ei sunt din
tradiþia în care vieþile lor nu reflectã gândirea lor;
pe când, în general, argumentele ad hominem
sunt irelevante ºi falacioase când sunt aplicate la
filosofie teoreticã. Dar atunci când ele sunt
relevante pentru ea, înseamnã cã este mai mult în
filosofie ca artã de a trãi decât scriitura. Pe de
altã parte, sã presupunem cã cineva trãieºte
filosofic fãrã sã scrie un cuvânt (ºi nu are norocul
sã o facã un Platon în locul lui). Un astfel de caz
este posibil, mãcar în principiu. Dar ar putea el sã
lase în urma lui un model care sã instituie o
tradiþie? Îmi e destul de clar cã aºa ceva e
imposibil. Nu conteazã cât de mult îi influenþezi
pe cei din jurul tãu , dacã tu sau altcineva nu scrie
despre asta, oamenii au sã uite schimbãrile pe
care le-ai fãcut.
Din memoriile scrise de Simone de Beauvoir ºtim
cã începând din 1957 aþi lucrat presat de timp.
Simone de Beauvoir spune cã aþi alergat "într-o
cursã istovitoare împotriva timpului ºi a morþii"
Mi se pare cã dacã aveþi un astfel de sentiment al
urgenþei înseamnã cã simþiþi cã numai dvs sunteþi
capabil sã spuneþi ceva ce trebuie spus. E
adevãrat?
Jean Paul Sartre: Într-un sens,
da. Atunci am început sã scriu
Critique de la raison
dialectique, ºi chestia asta mã
presa, îmi lua tot timpul. Am
lucrat la ea 10 ore pe zi, luam
coridran la sfârºit luam câte 20
de pastile pe zi- ºi simþeam cã
aceastã carte trebuia
terminatã. Amfetaminele îmi
dãdeau o rapiditate a gândirii de
3 ori mai crescutã decât în mod normal ºi eu voiam
sã termin repede. Era pe vremea când m-am
despãrþit de comuniºti dupã Budapesta. Ruptura
nu a fost totalã, dar nu mai eram legat de ei.
Înainte de 1968 miºcarea comunistã pãrea sã
reprezinte întreaga stângã ºi a te rupe de partid
însemna a te trimite singur într-un fel de exil.
Când te despãrþeai de stânga, fie treceai la
dreapta, aºa cum au fãcut mulþi, fie stãteai întrun fel de purgatoriu ºi tot ce puteai face acolo era
sã gândeºti pânã la limita ultimã ceea ce
comuniºtii nu voiau ca tu sã gândeºti. Scrierea
Critique de la raison dialectique a fost modul meu
de a-mi clarifica gândurile în afara sferei de
influenþã a partidului comunist. Critica e o lucrare
marxistã scrisã împotriva comuniºtilor. Simþeam
cã adevãratul marxism a fost complet deformat ºi
falsificat de comunism . Acum însã nu mai cred la
fel.
Unele din lucrurile pe care le-aþi scris despre
revolta din Ungaria din 1956 aduc mult cu ideea
lui Arendt cã a fost mai mult decât un eveniment
politic, cã a spus ceva despre aspiraþiile moderne,
despre ce înseamnã sã ai libertate politicã. Ce
înseamnã revolta din '56 pentru dumneavoastrã?
Agnes Heller: 1956 este încã
cel mai important
eveniment politic din viaþa
mea pentru cã a fost singura
revoluþie socialistã
adevãratã din istorie. A fost
o revoluþie ce voia
eliberarea în sensul
Revoluþiei din America,
adicã independenþã pe de o
parte ºi libertate politicã pe de alta. A fost un
`rãzboi de independenþã', dar ºi un mod de a
stabili democraþia ºi conþinutul libertãþilor. A fost
o revoluþie foarte `americanã'. Diferenþa între
mine ºi Arendt este cã eu nu am fost niciodatã
împotriva reprezentativitãþii în politicã. Membrii
consiliilor muncitoreºti ºi ale miºcãrilor pentru
auto-conducere nu au fost niciodatã împotriva ei.
Toþi erau pentru alegeri generale ºi cooperare.
Voiau putere politicã dublã: reprezentare ºi
participare. Voiau parlament liber ales ºi un

sistem de mai multe partide. Arendt a argumentat
cã trebuie abandonatã reprezentativitatea în
favoarea democraþiei directe. Spre deosebire de
Arendt, oamenii din Ungaria ºi-au dat seama cã
democraþia directã e teroristã. Democraþie purã
fãrã garanþii ºi limitãri e teroare purã. Ei voiau sã
întemeieze drepturile omului ca o contragreutate
a democraþiei puternice.
Aþi spus cã simþiþi cã e într-un fel datoria dvs. sã
rãspundeþi criticilor dacã o puteþi face în mod
rezonabil. Ce rol de scriitor anume vã face sã vã
aveþi aceastã responsabilitate?
John Rawls: Pãi, sunt mai
multe lucruri. Cred cã în
primul rând, ca membru al
comunitãþii academice, ai o
obligaþie sã rãspunzi
oamenilor dacã asta se
poate face rezonabil ºi
aduce un progres în
discuþie. Vrei sã eviþi
ciorovãielile ºi certurile
fãrã sens. Existã oameni
care au critici foarte bune ºi cãrora meritã sã li se
rãspundã. Asta face parte din viaþa academicã.
Într-o societate democraticã cum e a noastrã eu
cred cã filosofia politicã trebuie sã se adreseze
cetãþenilor nu guvernanþilor-, oamenilor ca tine
ce alcãtuiesc electoratul. E important sã porþi
discuþia filosoficã la cel mai adânc nivel dar sã o
faci pe cât de clar se poate ca sã fie accesibilã
celorlalþi oameni. Într-un mod indirect, dacã ei
gãsesc ideile tale convingãtoare, ai putea sã
schimbi societatea în bine, sau, mai realist, poþi
preveni înrãutãþirea situaþiei. Într-o societate
democraticã, filosofia politicã nu are desigur nici
o autoritate; dar poate încerca sã câºtige
autoritatea raþiunii umane. Nu existã nici un
arbitru instituþional care sã îþi spunã dacã ai reuºit
sã faci asta, aºa cum nu existã nici în ºtiinþã sau
orice altã cercetare raþionalã. ªi totuºi asta e
singura autoritate pe care o poate recunoaºte
filosofia politicã.
Indiferent dacã 11 Septembrie a fost un
eveniment de o importanþã crucialã sau nu, ce rol
credeþi cã are filosofia aici? Ne poate ajuta sã
înþelegem ce s-a întâmplat?
Jaques Derrida: Un astfel de
"eveniment" cere desigur un
rãspuns filosofic. Mai mult, cere
un rãspuns care sã revizuiascã
cele mai înrãdãcinate
presupoziþii conceptuale aflate
la nivelul fundamental al
discursului filosofic. Conceptele
cu ajutorul cãrora adeseori a
fost descris, numit, categorizat acest "eveniment"
sunt produsele unui somn dogmatic din care numai
o nouã reflecþie filosoficã ne poate trezi, o
reflecþie despre filosofie ºi, mai precis, despre
filosofia politicã ºi moºtenirea ei. Discursul
predominant, cel al mass-media ºi al retoricii
oficiale se bazeazã prea mult pe concepte luate
de-a gata cum ar fi „rãzboi” sau „terorism”
(naþional sau internaþional).
De ce nu vã angajaþi în polemici ?
Michel Foucault: Îmi plac
discuþiile, ºi când mi se pun
întrebãri, încerc sã le rãspund. E
adevãrat cã nu îmi place sã fiu
implicat în polemici. Dacã
deschid o carte ºi autorul îºi acuzã
adversarul de „stângism infantil”,
o închid din nou imediat. Nu
acesta e modul meu de a acþiona; Eu nu aparþin
lumii celor care au acest mod. ªi insist pe aceastã
diferenþã ca pe ceva esenþial: o întreagã
moralitate este în joc, cea care priveºte cãutarea
adevãrului ºi relaþia cu celãlalt.
(pentru sursele tuturor interviurilor, vezi
http://revista.filos.ro)
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Cartea dupã
noptierã

(Cititorii fideli ºtiu cã aici tratãm despre cãrþi
pe care este bine sã nu le citeºti pentru
simplul motiv cã existã orice altceva de
fãcut, cum ar fi ºi sã citeºti altceva bun în loc)

Frederic Beigbeder Memoriile unui tânãr þicnit
Dacã, pentru a va ocupa 2 ore din viaþã, veþi avea vreodatã de ales
între a a citi Memoriile unui tânãr þicnit ºi a da muºtele afarã din
gradinã, alegeþi cu încredere varianta a doua. Cineva, undeva, cândva
s-a sacrificat pentru ca voi sã puteþi petrece douã ore încântãtoare în
aer liber, stabilind pe cale experimentalã cã Memoriile... pot fi
rezumate într-o singurã frazã: „aventurile unui om mediocru, care
face pe uriaºul între pigmei ºi pe piticul între uriaºi, inoportun ºi
ridicol întotdeauna” .
Sintagma amuzantã folositã poate fi gãsitã în romanul Gog al
lui Giovanni Papini, ºi descrie de fapt Cãlãtoriile lui Gulliver, aºa cum le
recepteazã eroul principal al romanului, un bogãtaº excentric, gata sã îºi
foloseascã averea pentru „a descoperi lumea ºi a mã bucura de viaþã”. Un
prim pas spre atingerea acestui þel îl reprezintã lectura capodoporelor
literaturii niºte „povestiri care dacã erau reale, mi se pãreau
neverosimile ºi dacã erau inventate, mi se pãreau stupide”. Mai exact:
„Turme de oameni, numiþi eroi, care se mãcelãresc timp de zece ani
neîntrerupt, sub zidurile unui târguºor, pentru o femeie bãtrânã, sedusã;
cãlãtoria unui om viu în pâlnia morþilor, pretext pentru a vorbi de rãu pe
morþi ºi pe cei vii; un nebun slab ºi un nebun gras, care pleacã în lume, sã
se aleagã cu ciomãgeli; un rãzboinic ce-ºi pierde mintea pentru o femeie ºi se distreazã
smulgând din rãdãcinã stejarii din pãdure; un laº, care, pentru a rãzbuna pe tatãl sãu
asasinat, face pe o tânãrã fatã, care-l iubeºte, sã moarã ºi alte diverse personaje; (...);
peripeþiile unui profesor demonic, servit de un demon profesoral; plictisitoarea poveste a
unei adultere de provincie, care se plictiseºte ºi la sfârºit se otrãveºte; ieºirile oratorice ºi
neînþelese ale unui profet însoþit de un vultur ºi de un ºarpe; un tânãr sãrac ºi înflãcãrat care
asasineazã o bãtrânã ºi apoi, imbecilul, nici nu ºtie sã se bucure de prada sa ºi sfârºeºte prin
a se preda în mâinile poliþiei.”
Alte hobby-uri ale lui Gog sunt: sã calce femei cu maºina ºi apoi sã plãteascã
preþul corect, sã ajungã - prin metode din cele mai diverse - în audienþã la marii oameni ai
timpului (de la Freud la Ford) ºi sã poarte cu ei discuþii revelatoare; sã colecþioneze inimi,
uriaºi, zeitãþi, mistici ºi vraci; sã adune poeþi pentru a întemeia o „industrie a poeziei”; sã
primeascã cereri de sponsorizare pentru noi forme de artã cum ar fi sculptura în fum; sã i
participe la înfiinþarea unei catedre de ftiriologie (sau de „ªtiinþa pãduchilor” cu cele 4
ramuri ale sale: pãduchele ca familie zoologicã, pãduchele în viaþa politicã, pãduchele în
istoria religioasã, pãduchele în literaturã ºi artã), sã fie tratat printr-o teorie revoluþionarã
în medicinã boala ca leac (maladiile nu sunt altceva decât leacuri, sau, conform lui Eschil în
Agammemnon: „O sãnãtate prea înforitoare e îngrijorãtoare, pentru cã vecina sa, boala, e
întotdeauna gata sã o doboare”) etc.
O ultimã precizare pentru cititorii sensibili: povestea lui Gog are happy-end aºa
cum ºtie întotdeauna Pappini, un autor lipsit de harul filosofiei.
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Frank Zappa -Joe's Garage
(1979)
Pentru mine acest album are o
poveste frumoasã. Aveam 7
ani ºi m-am oprit la o tarabã
cu casete a unui nene cam
ciudat. M-am uitat la casete ºi
am izbucnit: Uite-l pe Zappa!
Nenea a fost oarecum ºocat,
m-a lãudat ºi mi-a fãcut cadou
albumul. De-atunci am avut o
relaþie de afaceri foarte bunã.
Aici Zappa face misto de
operele rock, de rockeri, de rock. Este o parodie crunta la
lucrãrile “cu miez” ale trupelor pe care le considerãm noi
“pentru intelectuali”. De fapt, toate floyd-urile si whourile ce nu sunt decat o joacã stupidã de copii. Zappa a
ironizat întotdeauna tot ce a prins, de la muzicile cele mai
complexe pana la onomasticã ºi societatea americanã
(fiind pionier în domeniu), foarte critic ºi mereu genial.
În Garaju lu Joe se întamplã tot felul de
minunãþii. Zappa baga niºte chitarã de-aia extrem de
inteligentã, doar e tãticu' lu' Steve Vai iar V.Colaiuta bate
cu un fler ºi o abilitate de-þi vine sã te mai gîndeºti dacã-þi
place mai mult Bozio. Nu muzica este în prim plan, ci
povestea trupei amãrîte de rock, care creºte ºi ajunge sã
aibã grupies ºi tot. Zappa ilustreazã la clapã dînd nota de
fantastic (normal) iar o curvã proastã îºi transformã vocea
de gîscã într-una de divã ºi spune: Information is Not
knowledge, Knowledge is Not wisdom, Wisdom is not
truth, Truth is not beauty, Beauty is not love, Love is not
music, Music is the best.. Wisdom is the domain, Of the
wis (which is extinct). Beauty is a french Phonetic
corruption Of a short cloth Neck ornament Currently in
Resurgence...
V-aþi prins cã face miºto de voi toþi, nu?

Talking Heads -Remain In
The Light (1980)
Albumul este al treillea în
suita colaborãrilor cu Brian
Eno, ºi este extrem de bine
lucrat, produs impecabil
de acesta, care a lucrat
întotdeauna numai cu mari
meseriaºi, iar Talking
Heads i-au dat exact ceea
ce-ºi dorea. Byrne este
genial. Cred cã este un om
foarte nebun. Îmi
aminteºte puþin de cretinoidul ãla de Brian Ferry, însã
este mult mai energic, dracu, se produc în epoca
postpunk - postdisco, unde totul era despre muzica de
dinainte. Ritmurile sunt un melanj de Africa ºi America de
Sud, scenele vocale sunt lungi, aerate, foarte
melodioase, ca niºte incantaþii amerindiene, Byrne
muºcã cu stil la fiecare cuvînt, la fiecare idee, da, e o
muzicã de idei, iar Belew la chitarã (a cîntat cu Bowie, cu
Zappa, are ce pune la Resume) spintecã tot, afarã de
odele pe care le ilustreazã din voce (backing-vocal).
Basul prevesteºte ceva rãu ºi, brusc, albumul
devine foarte întunecat. Meditativ, greu, ca o litanie. Eno
se joacã (arãbisme, nebunii) iar Byrne este apocaliptic.
Atmosferã. Din chitarã ies sunete lungi, nu chinuitoare
sau oak-uri a la Hendrix, a la soul. Pasaje descriptive.
Albumul cere resurse, nu-l asculta dacã n-ai,
dacã nu eºti fãcut pentru a urmãri un discurs. Remain in
the Light este discurs
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despre muzicã
T. Rex
-Electric
Warrior (1971)
Mark Bolan nu este
privit ca un erou. Dacã
întrebãm “whatever
happened to the
h e r o e s ? s a u
«whatever ...heroes,
a l l
t h e
shakespeareoes...?»,
poate îl bãgam ºi pe el
în categoria asta, dar nu cred cã este cazul, mi se
pare cã avem inflaþie de eroi în muzicã, iar Bolan
stã bine acolo unde este. EW este despre muzica
vremii, inteligent construit pe reþeta hippie, cu
deschideri evidente spre new wave ºi punk, dracu,
e glam rock! Cred cã Bolan exagereazã intentionat
accentuând partea hippie, versurile obsedante
despre paradis ºi sex (simultane), despre copiii
nefericiþi ce vor fi fericiþi împreunã pentru
totdeauna -ne-ar face sa rîdem, dacã vocea nu ar
suna tragic, în atîrnarea ei, ºi în urletele gen Iggy
Pop. Avem pe album ºi R&B ºi blues, Bolan este
rafinat ºi inteligent, nu putea oricine sã fie
concurentul ºi prietenul lui Bowie (care, by the
way, mi se pare cã nu a fost niciodatã mai bun
decît în anii '90), are ºi vocaþia hit-urilor, a
pieselor fãcute sã rãmînã în istorie, sã stea alþii ºi
sã facã cover-uri dupã ele (gen « Get It On » cel
mai tare cover pare cel de Blondie).
Albumul este simplu, prinde, cu ritmuri
de începuturi de rock&roll, cu chitarã caldã, cu
stãri pseudo-psihedelice ºi, fiind glam,
bineînþeles, cu o teatralitate dandy zic, de care
nu te prinzi dacã e pe bune sau e la miºto. Oricum,
voi v-aþi prins fiindcã v-am zis eu: e DANDY!
The Cream -Wheels
Of Fire (1968)
De ce e ãsta despre
muzicã? Fiindcã trupa
asta a inventat muzica!
C r e a m e s t e
DUMNEZEU!!! Aºa zicea
un zid englezesc prin
anii '60: “Clapton is
God”. Face-o Zappa cît
o face miºto de nenea “Clapston” dar bãiatu',
avea pe vremea aia 20 de ani, a inventat tot ce
þine de chitara electricã, ºi, împreunã cu Bruce ºi
Baker, au fãcut Cream. Cream e DUMNEZEU!
Trebuie sã amintesc (ha!) cã bãieþii nu se suportã
între ei. Bruce ºi cu Baker erau, cam la 35 de ani,
cei mai tari pe felia lor, iar Clapton « începãtor ».
Comunicare nu exista, nici pe scenã, nici cu
publicul, hipioþii stãteau liniºtiþi pe scaunele lor si
ascultau. Pe aºtia îi aduceau tîrîº ºi ii propteau pe
scenã. Apoi, dupã acomodare, începea nebunia.
Este greu sã asculþi instrumentele în acelaºi timp
(ºi sunt doar 3!), trebuie sã le iei cîte douã, sã le
simþi violenþa, energia. Basul lui Bruce are un
sound de motor rusesc, controlat la perfecþiune,
face solo tot timpul, se joacã ºi violeazã în acelasi
timp ; mai are ºi voce ºi muzicuþã. Baker a bãtut
altfel la tobe. A fãcut el ceva cu tumurile. Are un
balans de tobar negru. Slowhand e epustuflant!
Ascultaþi intrarea în solo de pe Crossroads. E
magistralã, cea mai impetuoasã manifestare din
istoria rockului. Albumul preia standarde de la ãi
bãtrîni ºi face noua muzicã. E imposibil sa nu ºtiþi
piesele. Mai ascultaþi, oricum. A! Theo, ai
dreptate, Clapton e mai bun decat Hendrix!

Filme: despre film
Unul dintre fraþii Lumiere, citat astãzi de toþi producãtorii de film, a spus cã "cinema-ul este
o invenþie fãrã nici un viitor”. Dupã ce au patentat procedeele tehnice descoperite, pãrinþii
cinematografului l-a abandonat, lãsându-i pe alþii sã creeze industria filmului.
Cinematograful a rãsplãtit toate aºteptãrile, chiar ºi dupã apariþia televiziunii, când, dupã
cum spunea Kubrick, realizatorii de film au fost lãsaþi liberi sã se exprime, sã creeze ºi sã
impresioneze. Din „Otto e mezzo” al lui Fellini (must-see absolut), dilema artistului este
exprimatã dual: în viaþã „fericirea este a putea spune adevãrul fãrã a supãra pe nimeni” ºi în
creaþie „n-am nimic de spus, dar totuºi vreau s-o spun”
Omul cu camera de filmat („Celovek s kino-aparatom”, Dziga Vertov,
URSS, 1929)
Contemporan cu pionieratul constructivismului lui Alexandru Rodcenko
în fotografie, URSS a vãzut un prieten al acestuia, Dziga Vertov, în
cãutarea unei noi forme de exprimare a cinematografului ca limbaj
independent. Nu conteazã dacã cinematograful este sau nu o artã
-conteazã dacã limbajul sãu are de-a face cu cel al teatrului sau al
literaturii. Încercarea non-artisticã a lui Vertov este una dintre cele
mai vii definiþii în miºcare ale cinematografului: miºcare, tehnicism,
acumulare de date pe acelaºi subiect, mirajul trezirii la realitate,
autenticitatea imaginii filmate. Un documentar despre viaþã, lume,
cinematograf ºi lipsa de limite a mediului filmat, realizat cu o relaxare
suprarealistã în vremea lui Ilf ºi Petrov, la debutul stalinismului. O
Moscova în care se moare de foame, în care Lenin era deja un martir de mase dar ºi Moscova
speranþei unui viitor diferit de tot ce existase înainte în omenire; un operator ºi camera sa ce
ajung oriunde, cele mai autentice scene ºi câteva tehnici de filmare ce au rezistat pânã
astãzi. Actual, surprinzãtor de actual.
Sunset Blvd. (Billy Wilder, SUA, 1950)
Prima criticã a staturii de star hollywoodian, Sunset Blvd este ºi una
dintre cele mai dure. Un aspirant scenarist (sãrac) ajunge întâmplãtor
la unul din palatele de pe Sunset Blvd proprietatea unei foste stele
îmbãtrânite. Aici începe un joc de-a minciuna: scenaristul o
încurajeazã pe actriþa claustratã sã revinã la profesie, actriþa ce se
supraeevalueazã îl minte cã s-a îndrãgostit de el, el o minte cã ar iubi-o
mãcar puþin, producãtorii din cadrul studiourilor de film o mint pe
vedeta de odinioarã cã îi vor da telefon pentru a demara lucrãrile la un
nou film. Dorinþa de faimã, glorificarea personalã, la fel ca ºi „the easy
money” ºi dezumanizarea hollywoodianã vor duce la un capãt suprareal povestea. Un scenariu admirabil, rãsplãtit cu Oscar, deºi construit
pe o eroare ce adaugã la suprarealismul producþiei: naratorul moare în
cadrul poveºtii iar starul îºi considerã mugshotul o revenire în celebritate
Nuovo Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, Italia, 1989)
Spre deosebire de majoritatea examinãrilor cinematografului, Nuovo
Cinema Paradiso nu ia în considerare ideile, tehnica sau profunzimea
cinematicã; nu conteazã nici lumea de la filmãri, nici spiritualitatea
regizorilor. G. Tornatore alege sã-ºi fondeze capodopera pe acea
melancolicã „magie a cinematografului”. Cinema-ul ca mers la
cinema, ca tãrâmul frumuseþii, tinereþii, curajului, zâmbetelor
memorabile, lacrimilor, primelor sãruturi, prieteniei sau urii între
oamenii ce se vãd în salã. V-aþi gândit la acei angajaþi ce învârteau rola
de film? La oamenii care trebuia sã taie secvenþele impudice? Unul
dintre ei personajul principal, va ajunge regizor, rupându-se de
tinereþea dragostei sale ºi de minunata lume sicilianã, încremenitã în
acea constanþã indiferentã descrisã de „Ghepardul”. Un film despre
tinereþe, dragoste ºi nostalgia lor,un omagiu adus tuturor speranþelor autentice ale unui fan
de filme. Când pe ecranul din aer liber se proiecteazã „Ulise”, Guido se întinde ºi spune
„Doamne, aº vrea sã vinã ploaia”; ploaia vine, iubita apare. Tocmai s-a pus în scenã un
manifest a ce însemnã puterea filmului.
Alte titluri: Otto e mezzo (Federico Fellini, Italia, 1963, tema: inspiraþia creatorului), Singin' in the
rain (Gene Kelly, Stanley Donen, SUA, 1952, tema: musical-debutul filmului vorbit), Le mépris (JeanLuc Godard, Franþa, 1963, tema: rãutatea lumii filmului), La nuit américaine (François Truffaut,
Franta, 1963, tema: viaþa din spatele filmului), Koyaanisqatsi (Godfrey Regio, SUA, 1983, tema:
înþelesul vieþii moderne), Ingmar Bergman face un film („Ingmar Bergman gor en film”, Vilgot Sjöman,
Suedia, 1963, tema: Bergman-escul), Regizat de Andrei Tarkovski („Regi Andrej Tarkovskij”, Michal
Leszczylowski, Suedia, 1988, tema: realizarea filmului „Sacrificiu”-„Offret”)
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ROCSANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
Mã bucur atât de tare cã pot
acum sã renunþ la blãniþã.
S-a terminat cu ploile ºi
ninsorile, de acum încolo
soarele va apune ºi pe strada
noastrã, dincolo de furnal..
Am fost întrebatã de
câþiva colegi mai îndrãzneþi
cum de mai am vreme sã prezint
vremea câtã vreme studiez cu
atâta dãruire la Facultatea de
Filosofie. La ânceput am crezut
cã doar vrea sã mã ia cu texte
din alea, dar mi-am dat seama
cã au dreptate -chiar mã
dãruiesc cu totul Facultãþii de
Filosofie, ºi în special
profesorilor care mã învaþã ce
este Binele,
Adevãrul,
Frumosul ºi Sensul Vieþii.
Adevãrul e cã mi-a plãcut cã au fost îndrãzneþi. Deºi au roºit imediat ºi s-au fâstâcit
foarte tare... Asta îmi place foarte mult la bãieþii de la filosofie, cã sunt atât de timizi încât
ajung uneori sã îºi creeze sisteme filosofice sau sã scrie poezii în Lucky. Sunt cu totul altfel decât
bãieþii pe care îi cunosc eu de obicei ºi cãrora le vine poate prea uºor sã mã ia de uºuraticã... Îmi
place mult când întâlnesc bãieþi cum sunt aceºtia de la facultate care prezenþa mea le tulburã
puþin Imperiul Scopurilor.

Va sã zicã, care e legãtura dintre faptul cã
prezint vremea ºi acela cã sunt o iubitoare de
înþelepciune, dupã cum spun vechii greci ºi domnul
Bãnºoiu? Ei bine, am tãcut un pic înainte sã le dau un
rãspuns, ceea ce i-a fãcut sã plece ochii ºi mai mult,
drãguþii de ei. Le-am zis mângâindu-i pe cap cã nu mam gândit încã la asta, dar cã o sã mã gândesc.
ªi uite, acum m-am gândit: întrebarea este
foarte prost pusã. Nu de ce mai prezint eu meteo câtã
vreme mã pot înfrupta la Filosofie din fructul
cunoaºterii ar trebui sã fie întrebarea, ci de ce mai am
nevoie de filosofie cât timp prezint vremea. Buletinul
meteo e mai fidel ºi mai de încredere decât filosofia.
La meteo ºtiu cu cinci zile înainte ce o sã mi se
întâmple. La filosofie sunt datã peste cap cu fiecare
nou curs, cu fiecare nouã paradigmã la care mi se
faciliteazã accesul. Am ajuns sã privesc lucrurile în
atâtea feluri încât acum pot spune cã nu le mai vãd
aproape deloc. Remus, prietenul meu, afirmã cum cã
aº fi de nerecunoscut. Meditez mult, privesc pereþii,
mã joc singurã în pat dimineþile, încercând sã concep
universul nemãrginit.
Mi-e teamã cã vremea e mai puþin
capricioasã decât iubirea de înþelepciune. Eu vreau
doar sã fiu fericitã. Acum o s-o sun pe mama.

[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio:
0740.109.630 / lenjerie: Etam / Blanã: MG
Blãnuri / Cizme: D'Anovi]
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EDGE OF TWILIGHT

Învãþãtoarea se plimba prin faþa
bãncilor, aºteptând sã facem liniºte. Carmen,
este ultima oarã când te rog: Vino cu mine!
Fetiþa îºi aºezã încet mâna peste mâna mea.
Carmen, dacã acum plec fãrã tine… Plângea
încet, cu faþa aproape lipitã de geam. Liniºte!
ºi începu sã agite prin aer rigla groasã de lemn.
Te rog, cel puþin vorbeºte cu mine! Da-mi
mãcar un motiv concret! Bine, ºi acum sã-mi
spuneþi cine a fost. Oricum voi afla, dar dacã
cineva ºtie care-i vinovatul ºi nu-mi spune chiar
în acest moment, îºi va primi pedeapsa la mine
în cabinet! ºi ultima silabã fu întãritã de o
loviturã cu rigla peste banca lui Robert. De ce
dracului nu vrei sa vorbeºti?! Am fãcut un pas
spre uºã, ºi atunci ea întoarse capul spre mine.
I-am mângâiat mâna ºi i-am ºoptit cã nu
trebuie sã-þi fie fricã, te voi apãra eu. M-am
oprit ºi am privit-o în ochi, însã ea, privind spre
mine, privea în gol. ªtiam ce va urma, dar îmi
era imposibil sã mai fac vreun pas. Sunt cinci
ani de când te rog sã ieºi dracului din
blestemata asta de casã! De ce oare nu mã
puteam stãpâni ºi þipam ca un descreierat,
când, odatã plecat, oricum nu aveam s-o mai
vãd vreodatã? Tremura toatã, iar mâna ei de
copil mã strângea atât de tare. Începu sã
plângã. Învãþãtoarea îºi îndreptã privirile spre
noi. Te voi apãra eu. Mi-am dat jos geanta de pe
umãr ºi mi-am aprins o þigarã. Flacãra
brichetei pâlpâi discordant cu semiîntunericul
din încãpere
pãreau douã lumi atât de
diferite, douã lumi care nu se pot întâlni
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pentru mai mult de o clipã, iar singura dovadã a
intersectãrii lor accidentale ramase, atât de
impalpabilã, aproape halucinantã, o perdea
obscurã de fum. Tremura spasmodic ºi era
evident cã învãþãtoarea avea sã o observe
imediat.

De ce dracului nu tace odatã?! Dacã
ar înceta cu discursurile lui crispate ºi
pretenþioase, dacã pur ºi simplu m-ar lua în
braþe, m-ar strânge de mânã, mi-ar zice cã voi
avea grijã de tine, te voi apãra eu, l-aº urma
oriunde. Aºa nu pot, simt cã pur ºi simplu nu pot
nici mãcar sã-i vorbesc. Idiotule!
Draga mea, hai sã vorbim ca doi
oameni maturi, sã discutãm raþional, sã
analizãm situaþia ºi sã vedem care sunt
soluþiile optime. Sã gândim logic.
Auzi, sã-mi gãsesc eu ochelarii
cãlcaþi în picioare, ºi cana de ceai plinã cu
râme… Va plãti scump scorpia aia micã. Purcica
dracului! am mirosit eu de la început cu cine
am de-a face…
Învãþãtoarea era la un metru de
banca noastrã, privindu-ne atent, dar încã nu
ne adresase nici un cuvânt. Ridicã-te. Ridicaþivã amândoi. Hai sã ne calmãm mai întâi. Te rog,
nu mai plânge. Uite, ºtim amândoi cã starea de
angoasã poate… Opreºte-te! Pentru numele lui
Dumnezeu, opreºte-te odatã! ºi faþa i se

congestionã, iar hohotele isterice luarã locul
plânsului liniºtit lacrimi fãrã nici o expresie;
un mort care lãcrimeazã. Se desprinse din
mâna mea ºi fugi spre uºã, însã, agãþându-ºi
piciorul în marginea bãncii, cãzu cu faþa în jos.
Nu mai e nevoie de nici o lãmurire, iar
pedeapsa va fi un exemplu pentru toþi. Trebuie
sã vã înveþe cineva ce înseamnã respectul, n-a
bãgat nimeni frica-n voi, nãtãrãilor?! Vã educ
eu, fir-aþi ai dracu' sã vã ia! ºi se apropie cu
mâna încordatã, pregãtitã sã loveascã trupul
tremurând, rãmas în aºteptare cu faþa în jos,
neîndrãznind sã priveascã. Idiotule! Draga
mea, niciodatã nu mã asculþi pânã la capãt.
Dacã nu cunoºti premisele…Eºti un idiot. M-am
ridicat din bancã ºi m-am întins deasupra ei,
acoperindu-i corpul crispat cu al meu.
Tremuram la fel de tare ca ea. Învãþãtoarea
urlã, dar nu am putut distinge nici un cuvânt
doar urletul ºi am simþit pe spate prima
loviturã. Te iubesc, i-am ºoptit, apoi a urmat
cea de-a doua. În acest caz nu mai avem ce
discuta. Singurã nu ai fost în stare sã faci
niciodatã nimic, iar, mai nou, nu-i laºi nici pe
ceilalþi sã te ajute. Idiotule! Bine, sã vãd cum
te vei descurca de acum fãrã mine. M-am
ridicat de pe scaun ºi umbra mea îi acoperise
corpul congestionat aºa cum se ghemuise pe
fotoliul din dreptul ferestrei ºi nu puteam sã-i
mai vãd faþa. Te iubesc, Carmen ºi urmã încã o
loviturã. Nu îi vedeam faþa dar ºtiam cã plânge
ºi zâmbeºte în acelaºi timp.
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