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Primãvara nu gândim
Este discutabil dacã într-adevãr gândim
vreodatã. Ce pare sigur, la început de aprilie, e cã
unii dintre noi nu mai au chef de critici, certuri sau
filosofie. Dar ne place tuturor sã ne gândim ca
luptãtori ; studentul la Filosofie e un rãzboinic prin
natura sa. Primãvara încearcã în fiecare an sã-i
întunece raþiunea, sã-l ademeneascã în mrejele
sale, sã-l facã sã-ºi uite menirea ºi datoria. Dar el va
cãuta sã rãmânã surd la rapsodiile înºelãtoare ale
vieþii: îºi va convinge telefonul mobil sã sune
alarma de dimineaþã mai strident decât de obicei ºi
în cele din urmã le va birui.
Încearcã viaþa sã-l reþinã în aºternutul
cald pentru a putea obþine o victorie prin
neprezentare asupra filosofiei ? Studentul va cãsca
ochii, va privi departe, în zare, simþind cum în
fiecare fibrã a creierului sãu fiinþa se ia la trântã cu
nimicul ºi va înþelege din nou cã e timpul sã-ºi punã
armura ºi sã pãºeascã demn spre câmpul de bãtãlie;
cealaltã bãtãlie. Va încerca sã înfrunte toate
piedicile aºezate în drum: domniºoara cu privire
galeºã care zâmbeºte din vârful buzelor se va
destrãma ca un miraj, demonul care a furat
înfãþiºarea celui mai vrednic prieten al studentului
ºi care face un gest vag în direcþia celei mai
apropiate terase, va dispãrea transformându-se
într-un nor de fum…Studentul ºtie tertipurile
primãvaratice ºi le va dezintegra cu privirea sa
pãtrunzãtoare, gânditoare cãtre pãmânt !
Dacã nu ajungem totuºi la cealaltã
bãtãlie, înseamnã cã studentul a pierdut. Nu ºi
rãzboiul ! Momentul în care cei mai puþin obiºnuiþi
cu focul înfruntãrii îºi vor încovoia genunchii ºi
spinarea, prãbuºindu-se pe cel mai apropiat scaun
ºi vor primi sã bea otrava aurie ºi spumoasã a
primãverii, v-aþi putea gândi cã este cel de dupã
filosofie, dupã trecerea prin rutina fecundã a
facultãþii. Se cunoaºte însã cã nu se poate face
filosofie pe stomacul gol, aºa cã de obicei,
îndepãrteazã-te trei paºi de terasã ºi gata filosofia.
Este discutabil dacã într-adevãr gândim
vreodatã. Ce pare sigur, la început de aprilie, e cã
unii dintre noi nu mai au chef de critici, certuri sau
filosofie. Cei care totuºi trag aer adânc în piept,
privesc patul, prietenii, terasa, strâng pumnii ºi
purced cu pieptul dezvelit spre templul cunoaºterii
ajung, efect ciudat al luptei filosofie-viaþã sã se
lupte în cealaltã bãtãlie : ºtiaþi cã primãvara merg
cei mai mulþi studenþi la bibliotecã ?
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Administraþia acum nu mã mai intereseazã:
scrie memoriile . Redescopãr cu mare plãcere

Ioan Mihãilescu
în interviu:
Filosofie, sociologie ºi
educaþie
(fragmente)
Aþi absolvit în 1971 ºi aþi obþinut în 1980
doctoratul în sociologie
în cadrul vechii
Facultãþi de Filozofie ce includea aceastã secþie.
De-a lungul timpului, care au fost influenþele
filosofiei asupra dumneavoastrã ?
Ioan Mihãilescu: Formarea de bazã se fãcea
atunci prin filosofie cu specializare în domeniul
sociologiei. Cred cã aceastã dublã formare era
foarte beneficã pentru cã oferea sociologului o
imagine mult mai cuprinzãtoare, cât ºi
instrumentele de lucru necesare în dezvoltarea
argumentaþiei, în construcþia logicã, în
dezvoltarea puterii de a convinge, în mânuirea
dialogului, care, la fel ca în filosofie, în sociologie
sunt foarte importante. Ne-a oferit o formaþie
intelectualã de bazã care ne-a permis sa vedem
lucrurile mult mai complex decât în urma unei
formaþii strict tehnice.
ªi cred cã aceastã formaþie culturalã
generalã lipseºte unora dintre actualii analiºti
sociali care se borneazã doar în sondaje, fãcând
un reducþionism nepermis ; ei scapã din vedere cã
toatã problema este în cele din urmã omul cu
problemele lui. Eu am învãþat atât de la profesorii
de filosofie, cât ºi de la marii profesori de
sociologie pe care i-am avut : o lucrare de
sociologie trebuie sã fie ca un roman poliþist: sã
pasioneze, sã intereseze; trebuie sã fie omul viu
acolo, cu problemele, bucuriile ºi nevoile lui, nu
redus la cifre sau la calcule, procentaje sau alte
formule mai sofisticate.
Dumneavoastrã sunteþi un specialist în
sociologie agrarã. Cum v-aþi raportat la planurile
de sistematizare a satului fãcute de Ceauºescu
m a i t â r z i u , l e g a t º i d e o p e ra þ i u n e a
internaþionalã « Village roumain »? Eraþi luaþi în
considerare ?
Ioan Mihãilescu: Eu nu pot sã afirm cã am fi
dezvoltat o oarecare dizidenþã politicã faþã de
planurile de sistematizare ale lui Ceauºescu. Au
fost câteva întruniri stiinþifice, inclusiv colocvii
internaþionale, unul þinut la casa Titulescu, pe sos.
Kiseleff...ºi þin minte cã la acel colocviu, lãsat cu

oarecare chestionare ulterioare, specialiºtii
români au vorbit foarte deschis. N-au fost chiar în
tonul vesticilor care au venit cu « catastrofa
sutelor de sate », cu o imagine putin deformatã,
"Ceauºescu distruge satele ungureºti"... Nu a fost
de fapt nici o discriminare etnicã. ªtiam foarte
clar modelul eºuat de la Otopeni, fãcuserã blocuri
fãrã canalizare, cu toaleta în curte, nu se mai
puteau creºte animale, era aºadar o aberaþie.
Studiile pe care le fãceam noi, cuminþi
din punct de vedere ideologic - cãci nu fãceam
afirmaþii ideologice puneau în evidenþã, prin
prezentarea informaþiei, analiza datelor, o serie
de distincþii importante. Aceste rapoarte rar
publicate, de uz intern în bibliotecile Academiei
de Stiinþe Sociale si Politice, au jucat probabil un
rol, ele au menþinut cel puþin la nivelul corpului
didactic ºi la nivelul cercetãtorilor ºi studenþilor,
un anumit spirit, o anumitã detaºare. Fãrã sã fie
teribiliste, zgomotoase, cu Europa Liberã sau alte
intervenþii. Noi am fost obiºnuiþi în acea perioadã
sã ne facem onest meseria.
De atunci au fost puse în evidenþã
clivajele între mediul rural ºi cel urban, în ceea ce
priveºte ºansele de educaþie. Deºi socialismul
clama egalitatea de ºanse, am arãtat cum de la an
la an scade numãrul copiilor din mediul rural cu
acces la licee ºi, foarte rar, la facultãþi. Sunt teme
care au fost corect analizate, prezentate cu
argumente de naturã economicã, socialã, chiar cu
statistici riguroase...dar nimeni nu le-a bãgat în
seamã.
Aþi participat în cei mai negri ani ai regimului
Ceauºescu la reuniunile catedrei de Filosofie,
Logicã, Psihologie ºi Sociologie de la Politehnica
din Bucureºti, condusã de prof. Cornel Popa,
coordonatorul Cercului de Logicã si
Praxeologie. Cum vã amintiþi gândirea liberã
sub comunism?
Ioan Mihãilescu: Politehnica neavînd un profil
ideologic, « Catedra de filosofie » beneficia de
mai multã toleranþã sau de mai puþinã
supraveghere, încât în cercul profesorului Popa,
prof. Diaconu ºi alþii, s-au dezvoltat un fel de
întâlniri colocviale, unde se purtau discuþii de
filosofie analiticã ºi foarte multe discuþii de
logicã. Securitatea nu prea era interesatã de
natura discursului ºi de problema pasãrilor verzi,
ei pândeau ce era periculos ideologic.
Catedra de la Politehnicã se ocupa de
ce se numea pe atunci "materialism dialectic", de
logicã, fenomenologie, se discuta pe larg despre
Karl Popper, un filosof ne-agreat, prof. Popa fiind
unul dintre cei care l-au popularizat pe Popper în
România. La Universitate, orientarea era mai
mult spre Wittgenstein ºi spre filosofia germanã,
sub influenþa prof. Pârvu ºi prof. Flonta, erau
niºte oaze în care se puteau purta discuþii
serioase, ºi, cu toatã onestitatea, nu au fost
contra-reacþii sau atenþionãri. Probabil îºi
dãduserã seama cã nu prezentãm un pericol ºi
ne-au lãsat în pace. Ne-am auto-creat imaginea
ca suntem liberi sã discutãm.
La Filosofie exista o anumitã atmosferã
care nu era trãitã ca foarte apãsãtoare, aºa cum
mi-o aduc eu aminte, cum am trãit-o. Nu ne oprea
nimeni, deºi auto-cenzura era foarte mare, dar
erau situaþii în care oamenii vorbeau foarte
deschis. Se constatase ca universitarii vorbesc
mult dar nu sunt periculoºi ºi regimul comunist era
foarte bine instalat. Altfel, ºtiam de la colegii mei
ce se întâmplase cu 10-20 de ani inainte...un banc
mai inofensiv te putea duce la închisoare.
Aþi fost primul decan post-decembrist al
Facultãþii de Sociologie. Cum s-a întâmplat?

Cum s-a ajuns la separarea totalã a facultãþilor ?
Ioan Mihãilescu:
În Decembrie '89 decanul
Facultãþii, (din 1977, de Istorie-Filozofie n.r) era
de la Istorie. Primul lucru care s-a fãcut, în
primele douã sãptãmâni, a fost divorþul de istorie.
S-au separat cele douã facultãþi ºi eram în formula
existentã înainte de 1977, cu secþiile de filosofie,
sociologie, psihologie, pedagogie. În mod
spontan, am perceput eu, au ajuns la conducerea
facultãþii, formal, profesorul Alexandru Valentin,
ca decan ºi, informal, dar omul cu cea mai mare
influenþã, prof. Mircea Flonta.
În primele 2-3 luni, un cuvânt foarte
mare l-au avut studenþii. Era un grup de studenþi,
unii de foarte bunã calitate, unii mai puþin de
calitate dar foarte zgomotoºi, care au impus o
atitudine cu ecou la unii colegi, dar fãrã ecou la
cei mai mulþi. Prof. Flonta a simþit cã aici este un
pericol de rãfuialã. Frustrãrile, nemulþumirile,
micile conflicte adunate de ani de zile - între
profesori nu sunt numai relaþii cordiale, ci ºi mai
putin cordiale - ar avea prilejul sã se defuleze în
aºa-zisa « revoluþie internã ». ªi s-a þinut foarte
bine echilibrul ; în afara câtorva pensionãri
anticipate, Facultatea de Filosofie n-a avut mult
de suferit. În alte facultãþi s-au fãcut un fel de
epurãri, judecatã publicã sumarã si executare:
însemna cã pleacã profesorul din facultate. Chiar
dacã unii studenþi exagerau prin atitudine, era de
înþeles : aveau elan revoluþionar, simþeau cã au
putere, le fãcea ºi o anumitã plãcere sã vadã un
profesor cum se justificã, cum se scuzã.
Regretatul prof. Enescu, de logicã, a fost atacat,
dar el nu fãcuse niciodatã ideologie. El preda
logicã simbolicã ºi era foarte exigent. Dacã treceai
de acel curs de anul III, aºteptat cu mari emoþii,
ºtiai cã ai terminat facultatea. Au mai fost câteva
cazuri de profesori exigenþi care au plãtit în felul
acesta. Pe ansamblu totuºi, judecata a fost
corectã, unele au fost retrageri temporare.. vara
s-a revenit la activitate, se mai calmaserã
spiritele.
Facultatea avea în structura ei domenii
foarte diferite ºi când s-au refãcut planurile de
învãþãmânt, principalii actori fiind din Filosofie, sa introdus foarte multã filosofie., mult mai multã
decât fusese în secþiile dinainte de '77. Studenþii,
mai practicieni: "Domle, da' noi totuºi suntem
psihologi; ce facem noi cu câteva cursuri de
psihologie sau sociologie, trebuie sã învãþãm mai
multã materie".
Conducerea facultãþii pe latura
filosoficã fusese foarte permisivã. Acum pot sã
spun: aveam atunci un plan de învãþãmânt, varzã !
Se fãcea în anul I Wittgenstein ºi în anul III
Aristotel. Totul era inversat, fiecare îºi alegea
meniul pe care-l vroia dintr-un fel de carte de
bucate lungã, ulterior ºi-au dat seama cã
pregãtirea este foarte slabã, incoerentã. Cum sã
þinã profesorul din anul I curs special pe...sã
spunem Derrida, când studenþii habar n-aveau de
clasicii filosofiei?
De comun acord ºi foarte amiabil, în
iunie, s-a separat facultatea în douã, deºi aveam
acelaºi spaþiu. Era o salã sus care era secretariat,
într-o parte a sãlii era decanul de la Filosofie, în
cealaltã era decanul de la Sociologie. Poate cã
fiind un stil mai direct, mai captivant la cursuri,
am atras simpatii, deºi, o sã repet, nu lucrasem
foarte mult cu studenþii. Lucrasem în practicile de
varã, acolo se încheie o relaþie dincolo de simplul
raport student-profesor: stai împreunã o lunã de
zile, fierbi laptele, bei þuica la bufet, sunt alte
relaþii. ªi asta a contat foarte mult, fiind solicitat
de studenþi pentru activitatea administrativã de
decan. În vara lui '90 am organizat prima admitere
la Facultatea de Sociologie, Psihologie ºi ªtiinþele
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mi-am jucat rolul, mi-am servit „patria ºi poporul”, îmi pot acum
cã e mult mai bine sã lucrezi cu studenþi decât cu contabile
Educaþiei, care a durat pânã în '97 când ne-am
separat. În prezent, Sociologia este facultatea
cea mai numeroasã din Universitate. Psihologia e
foarte aproape. Cele douã facultãþi fac mai mult
de un sfert din toatã Universitatea din Bucureºti.
Dupã ce aþi fost decan al Facultãþii de
Sociologie, aþi devenit pro-rector, în timpul
rectoratului d-lui. Emil Constantinescu…
Ioan Mihãilescu: Nu. Era rector prof. Nicolae
Cristescu, în 1991 când am devenit pro-rector, în
1992 au fost alegeri, a venit prof. Constantinescu
…apoi rector pentru douã mandate, ºi din
2005, preºedintele Consiliului de Administraþie
al Universitãþii din Bucureºti. În acelaºi timp aþi
fost una dintre persoanele care au participat
sau au condus diferite instituþii destinate
evaluãrii ºi îmbunãtãþirii învãþãmântului
universitar. Aº dori sã vã întreb: privind înapoi,
cât consideraþi cã aþi realizat ?
Ioan Mihãilescu: Nu ºtiu dacã sã iau de bune
aprecierile unor colegi. Îmi permit sã-l citez pe
ministrul Hârdãu (Ministrul Educaþiei curent
n.r.); într-o discuþie recentã, întrebându-mã de
ce mi-am dat demisia din funcþia de preºedinte,
zice: ”Nu se poate, dumneata eºti o legendã a
învãþãmântului!” Legendele, i-am zis, îºi au locul
în cãrþi, puse în istorie, la dulap, nu în viaþa realã
Dumnezeu m-a ajutat cã, în '90, eu
aveam o dozã de informaþii ºi de viaþã practicã în
universitãþile occidentale. Erau atunci douã
curente mari: un curent paseist în favoarea
revenirii la cum era între cele douã rãzboaie ºi un
curent inovator dupã care, « a fost bun atunci dar
acum nu mai corespunde ». Aºadar s-a preluat,
uneori destul de eclectic, de la þãrile
occidentale, iar pregãtirea anterioarã m-a ajutat
pe mine enorm. Cunoºteam foarte bine diverse
sisteme de învãþãmânt, trãisem în ele, ºtiam cum
funcþioneazã ºi am fost avantajat din start. Fiind
printre cei care au inaugurat ceea ce mai târziu a
devenit un domeniu foarte frecventat de Politici
Educaþionale ºi Management Educaþional,
numele meu a pãtruns, astfel încât, când a venit
echipa Bãncii Mondiale, aveau aleasã dinainte
echipa cu care sã lucreze în România.
O conjuncturã extraordinar de
favorabilã a fost ministeriatul prof. Liviu Maior,
care a avut o foarte mare încredere în mine ca ºi
în prof. Cãtãlin Zamfir, Lazãr Vlãsceanu, el ne-a
dat mânã liberã sã facem programul de reformã a
învãþãmântului superior. Atât de onest a fost
ministrul încât, dupã ce reforma a fost adoptatã
ca program guvernamental (în vederea preluãrii
unui împrumut), prof. Liviu Maior m-a invitat sã
fac eu prezentarea în Parlament. Am prins mai
timpuriu decât alþii ideea cã trebuie sã facem
ordine în învãþãmânt. Deja în '90, izbucnise
învãþãmântul particular, se multiplicase
învãþãmântul de stat într-un mod total haotic.
Iarãºi, istoria mea m-a avantajat, cãci ºtiam din
Anglia ºi Franþa care sunt mecanismele de
evaluare, de autorizare si de acreditare. Aºadar,
au fost unele merite, dar au fost ºi niºte
conjuncturi foarte favorabile.
În sfârºit, am o fire care nu este pasivã.
Nu am fost tentat de avantaje materiale. Îmi
aduc aminte cum unii colegi ziceau: “Dar, du-te ºi
tu…Primarul Capitalei þi-a fost student, sã-þi dea
ºi þie un apartament …
Crin Halaicu?
Ioan Mihãilescu: …Nu, Sorin Botnaru. Mie mi se
parea înjositor sã mã duc eu cu trivialitãþi. Era
vorba de entuziasm cultural ºi m-am ocupat de
treburi care nu erau aducãtoare de venituri. Erau
unii colegi, mult mai pragmatici: “Munca
voluntarã…o pãstrãm pentru alþii, noi cãutãm în
altã parte” Mie munca de voluntar nu mi-a fost

refuzatã ºi mã bucur cã a fost de multe ori
apreciatã. În mod sigur am scris multe proiecte de
legi care s-au votat. Legi, hotãrari de guvern si
alte acte normative…
Se spune „reforma în educaþie nu se terminã
niciodatã”. Totuºi, când credeþi cã o sã se aºeze
lucrurile pe un fãgaº normal...Când se va putea
spune cã pregãtirea studentului este pe un
trend ascendent?
Ioan Mihãilescu: În ultimii 16 ani s-au fãcut multe
lucruri bune în învãþãmânt în general, ºi în
învãþãmântul superior în special. Au fost multe
programe bune...din pãcate nici unul n-a fost dus
pânã la capãt. Vedeþi, avem talentul de a lãsa
lucrurile pe pe sfert sau pe jumãtate. Dacã ele nu
se coreleazã între ele, nu dau efectele care au
fost gândite ºi anticipate.
Eu m-am zbãtut cu introducerea
procesului Bologna, fiind totul gândit coerent:
legea ciclurilor de studii (licenþã, masterat,
doctorat), trebuie însoþitã de o nouã clasificare a
ocupaþiilor, de corelarea diplomei cu
clasamentele profesionale ºi cu venitul. Adicã, un
masterand sã aibã o altã poziþie socialã decât un
licenþiat; un doctor sã aibã altã poziþie decât un
absolvent de masterat. Sã se introducã diferenþe
în salarizare, cel puþin în instituþiile publice; la
particulari e oricum mai bine valorizat
masteratul. Lucrurile au fost lãsate baltã. Cele 34 legi care trebuiau sã aparã în domeniul
finanþãrii ºi ocupaþiei nu au fost date de
Ministerul Muncii; eu cred cã politica ciclurilor de
studii este semi-eºuatã. Ce interes are un student
sã mai stea încã doi ani sã facã masteratul, când,
tot profesor de filosofie o sã ajungã ? (...)
A lãsa lucrurile neterminate este dauna
cea mai mare pe care noi am adus-o
învãþãmântului, la fel cum, pe de altã parte, s-au
fãcut reforme sectoriale dar dezarticulate. Nu a
existat niciodatã o concepþie de reformã a
întregului învãþãmânt: s-a fãcut pe preºcolar, pe
ºcolar, pe învãþãmântul superior, dar nu s-a gândit
niciodatã cum sã le articuleze. Pregãtirea ultimei
clase de liceu, care ar trebui sã facã trecerea spre
învãþãmântul superior, sã obiºnuiascã elevul cu
gândirea independentã, atitudinea criticã, ea nu
se face ! Am avut o reformã de conþinuturi ale
învãþãmântului; tehnicile de învãþare au rãmas
aproape neafectate. Sistemul de cursuri
magistrale a mai fost zdrucinat, dar nu foarte
tare. Tehnicile interactive sunt slab dezvoltate...
Dar aceste schimbãri n-ar trebui sã vinã de jos?
Ioan Mihãilescu: Ba da, neapãrat, pentru cã nu
poþi impune asemenea tehnici de sus. Consider cã
soluþia este crearea unor poli de schimbare. Am
avut mari speranþe în tinerii care ºi-au luat
doctoratul în strãinãtate, au lucrat ani de zile. Am
înþeles cã ºi la voi la facultate sunt cazuri din
acestea în care se vede bine o altã concepþie
pedagogicã, altã modalitate de lucru...
Vã referiþi la dl. decan Dumitru?
Ioan Mihãilescu: ªi el are alt stil. Atunci pot sã se
creeze poli de imitaþie, sau de contagiune, sau de
presiune. Studentul se duce la profesorul
Cutare.... Cel care este prea tradiþionalist
rãmâne fãrã studenþi...se va întreba ºi el: ”unde
am greºit?”. Însã nu prin indicaþii, nu prin ordine
se poate face aceastã schimbare, pentru cã
profesorul intrat la orã este suveran.
Dar, ca o fereastrã temporalã, când credeþi cã
or sã se aºeze lucrurile? Vãzut foarte pragmatic,
de ce este dificilã o asemenea previziune?
Ioan Mihãilescu: Îmi este greu s-o spun dar totuºi
o spun, România s-a modernizat sub presiuni
externe. Asta a fost istoria ei. (...)
În prezent, suntem în aceeaºi situaþie.

Preluãm sau ni se impun forme cãrora nu suntem
pregãtiþi sã le facem faþã. Pentru cã aceste forme
nu pot fi desprinse din contextul lor. Ele au dat
rezultate, au fost bune în conexiune cu anumite
tipuri de mentalitate ºi nu e de mirare cã la noi
unele dau eºecuri sau succese parþiale, fiind
artificial permutate. Totuºi, calea cealaltã, a lui
Eminescu ar fi fost mult mai lungã...poate mai
solidã, mai stabilã, cu mai puþine traume dar lua
un timp mai lung.
Avem de-a face cu un anumit iluminism
al transferului; prin anii '70- '80 transferul de
tehnologie era considerat un panaceu:
modernizeazã tehnologic societatea africanã ºi o
sã vezi democraþie, ºi pluripartidism, ºi
civilizaþie occidentalã. N-a fost aºa. Acum,
preluãm modele politice, modele
administrative, iarãºi sperând cã vom forþa
realitatea sã intre în aceste forme. Cu tot
realismul, eu cred cã noi vom mai fi confruntaþi
cu multe eºecuri, inclusiv în domeniul
educaþional. Preluãm ºi aici forme din Occident,
nu ne uitãm foarte bine cât se potrivesc sau nu.
Eu nu sunt deloc naþionalist dar sunt
foarte ferm în a considera cã formele de
organizare socialã, suprastructura politicã sau
administrativã sunt în concordanþã cu anumite
contexte culturale, sunt generate de anumite
tipuri de societate ºi nu pot fi luate ºi duse de
colo-colo. Mã refer ºi la dezbaterea care a avut
loc în urmã cu mai mulþi ani, estompatã acum:
„Ce sã preia România, modelul elveþian, modelul
suedez, modelul japonez, modelul coreean?” Pe
nici unul. Pentru cã japonezilor le trebuie legi
care sã-i împiedice sã munceascã: ei au impus în
Parlament sã nu se mai lucreze sâmbãta ºi
duminica. La români trebuie sã dai o lege care
sã-i oblige sã lucreze luni ºi marþi. (...)
E probabil nevoie de un timp foarte
lung, mai mult decât spusese Silviu Brucan despre
democraþie ºi de-abia acum ne dãm seama cã
fusese o formã de optimism.
De unde ar trebui începutã comunicarea interuniversitarã: de la profesori, de la studenþi ? Ar
trebui începutã instituþional de la
administraþiile universitãþilor?
Ioan Mihãilescu: Nu, administraþiile nu pot face
mare lucru ºi ar fi acte pur formale. Cred cã
profesorii, în primul rând, ar trebui sã fie mai
toleranþi intelectualiceºte unii cu alþii.
Bucureºtenii ar trebui sã fie puþin mai puþin
aroganþi faþã de ceilalþi pentru cã sunt oameni de
mare valoare în toate universitãþile. Ar trebui
multiplicate ºi prilejurile de întâlnire: vãd cã
Facultatea de Drept a reluat tradiþia Hexagonului
Facultãþilor de Drept, cu dezbateri ºtiinþifice,
concursuri de pledoarii, întreceri sportive ºi
culturale. Cele ºase oraºe sunt Bucureºtiul,
Iaºiul, Clujul, Sibiul, Craiova ºi Timiºoara.
Dacã studenþii nu sunt motivaþi, treaba
eºueazã. Dar eu am constatat cã la Filosofie
existã interes sã se meargã sã se audieze un curs
la Cluj. Existã ºi interesul studenþilor din Cluj sã
stea o sãptãmânã - douã în Bucureºti. În felul ãsta
devenim mai toleranþi faþã de diversitatea
punctelor de vedere. Înþelegem cã lumea este
mult mai diversã decât din perspectiva noastrã,
ne acceptãm mai uºor unii pe alþii ºi se pun faþã în
faþã idei opuse. Reînvãþãm sã dezbatem idei în
mod calm, în toatã seninãtatea academicã.
Pentru cã cei mai interesaþi în toatã treaba asta
sunt studenþii, cred cã ºi ei ar trebui lãsaþi sã
dezvolte iniþiative, profesorii sã-i sprijine,
inclusiv conducerea facultãþilor, cu un anumit
sprijin logistic. Sunt costuri fãrã de care nu se
poate þine un dialog faþã în faþã.
(continuare în pagina INT /4
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Ioan Mihãilescu în interviu:
Filosofie, sociologie ºi educaþie (fragmente)

“ Administraþia acum nu mã mai intereseazã: mi-am jucat rolul, mi-am servit
„patria ºi poporul”, îmi pot acum scrie memoriile . Redescopãr cu mare plãcere cã e
mult mai bine sã lucrezi cu studenþi decât cu contabile ”
(Continuare din care cade popularizarea filosofiei, de a fi chiar dacã o face pe cont propriu, sã încerce sã
accesibilã câtor mai mulþi cititori sau auditori, realizeze ceva. Schimbarea cere o aglutinare a
pagina INT / 3)
Referindu-ne la filosofie în contemporaneitate,
vedeþi o filosofie mai curând întoarsã asupra ei
inseºi, sau o filosofie capabilã de a avea
contribuþii în alte ºtiinþe sau domenii de
cercetare?
Ioan Mihãilescu: Sigur, o filosofie întoarsã asupra
ei înseºi înseamnã o filosofie de mare profunzime,
dar care se adreseazã unui numãr mic de iniþiaþi.
Or, se pare cã societãtile noastre au devenit foarte
pragmatice, nu se mai poate ca filosofii sã nu fie
stingheriþi. Bine, n-au dus-o strãlucit din punct de
vedere material, nici Kant, nici Fichte, nici Hegel,
ei nu erau foarte sãraci, nici nu s-au îmbogãþit de
pe urma filosofiei dar, de bine de rãu, aveau o
catedrã universitarã ºi un salariu onorabil, încât
puteau sã trãiascã decent -din salariu Kant îºi
permitea sã aibã ºi o menajerã, ºi o casã destul de
bunã, ceea ce nu mai este posibil în prezent.
Cine face aceastã filosofie profundã, o
filosofie cu circulaþie restrânsã, pentru iniþiaþi în
domeniul filosofiei, are puþinã cãutare. Editorul
se va întreba câte exemplare se vând, ori, poate
se vinde o carte în câteva zeci de exemplare.
Atunci lumea se orienteazã spre o filosofie mai
deschisã spre societate, filosofie moralã, filosofie
politicã sau, de-a dreptul, intrã într-un fel de
pseudo-sociologie, o sociologie fãcutã de filosofi
care nu dispun de instrumentele ºtiinþifice
necesare, ea devenind o eseisticã, în sensul prost
al termenului. Eseistica este un gen filosofic,
sociologic ºi literar atractiv, ce se adreseazã unui
public insuficient de iniþiat. Ea creeazã o impresie
de facil, cãci oricine cu un oarecare spirit de
observaþie ar putea sã-ºi dea cu pãrerea despre
toate problemele. Aici cred cã este capcana în

ceea ce, cu o anumitã facilitate tematicã,
metodologicã ºi stilisticã poate duce în timp la
compromiterea filosofiei ºi sociologiei. ªi în
sociologie reducþionismul la sondaje este jignitor.
Sondajele sunt una dintre tehnici, dar nu
sociologia în sine.

intereselor ºi nu poþi cere o schimbare de sistem
dacã nu te schimbi tu însuþi. Dacã fiecare ar
face-o, lucrurile ar fi cu mult mai uºoare. Altfel
ajungi ca în romanul lui Hemingway, în care nu ºtii
pentru cine bat clopotele. Oare nu bat tocmai
pentru mine? „Ce pot face sã-mi salvez sufletul?”,
aceasta ar putea fi întrebarea. Scuza cã nu se
Renunþaþi, începând cu data de 1 aprilie, la poate, cã este greu trebuie depãºitã, fiecare
funcþia de preºedinte al Consiliului de poate face ceva.
Administraþie a UB, pentru a face loc, dupã cum
spuneaþi, unor « idei noi » . Cãror activitãþi vã În sfârºit, ce pãrere aveþi despre Gigi Becali?
veþi dedica ? Veþi polemiza cu cei care v-au Ioan Mihãilescu: Nu aº avea... Pot sã vã povestesc
atacat în diferite ziare ?
totuºi o pãþanie legatã de el. Când Consiliul
Ioan Mihãilescu: Nu, nicidecum. Aceste atacuri ºtiinþific al unui institut de sondare, unde sunt
sunt micile avataruri ale unei funcþii. În ceea ce membru, a primit o comandã, i-am fãcut dlui
priveºte restul întrebãrii, indiferent cât optimism Becali devizul pentru lucrare. Dupã ce s-a uitat pe
are, omul, când trece de mezzo camino della vita, deviz, ne-a spus cã ar fi interesat de sondaj, dar la
trebuie sã-ºi facã un sumar, ºi-ºi dã seama cã orice 20-25 % din preþul estimat de noi. Ne-am separat
ar face, în spate este mai mult decât înainte. Deºi atunci, am considerat cã domnia-sa nu poate
ne credem longevivi, trebuie sã ne calculãm aprecia o activitate de ordin intelectual. Însã,
timpul rãmas în viitor. Oricât de straniu v-ar pãrea este un personaj foarte pitoresc ºi are anumite
acum, te poþi gândi „cât mai am puterea sã scriu?” calitãþi. Mizeazã pe faptul cã i se permite orice.
Am ales opþiunea de a lucra cu studenþii Are ºi el puncte pe care nu le depãºeºte, atacã
ºi doctoranzii, administraþia acum nu mai mã întotdeauna pânã la preºedinte (T. Bãsescu n.r.).
intereseazã: mi-am jucat rolul, mi-am servit ªi-a luat câþiva mentori intelectuali...Un om
„patria ºi poporul”, îmi pot acum scrie memoriile. foarte amuzant, dar politica nu se face cu oameni
Redescopãr cu mare plãcere cã e mult mai bine sã amuzanþi.
lucrezi cu studenþi decât cu contabile.

(Interviul complet la http://revista.filos.ro)
Aº dori sã vã întreb, cu
sincer interes personal,
ce aþi sfãtui un student ?
Ioan Mihãilescu: Din câte
cred, ºi m-am bucurat sã
vãd, fiecare trebuie sã
încerce sã facã ceva,

dl prof. dr. Ioan Mihãilescu predã în cadrul Facultãþii de Sociologie sociologia
generalã, sociologia dreptului, politici sociale europene. A fost decan, prorector,
de douã ori rector ºi, din 2005, Preºedintele CA al Universitãþii din Bucureºti. Este
cunoscut pentru rolul jucat în reformarea învãþãmântului superior românesc.
Reporterii îºi mãrturisesc recunoºtinþa faþã de
bunãvoinþa ºi timpul ac ordat discuþiei.

Interviu de Ruxandra Apetrei ºi Marian
Cãlborean (interviu cuprins în broºura
“O filosofie, douã perspective”)
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- Rãspunsuri la scrisori

Scrisorile pentru autori sau redacþie pot fi lãsate în urna de lângã Sala 1 sau trimise la revista@filos.ro
Problemele generale ar fi:
3,121 Kg , asta înseamnã cã Stimate coleg,
Dragã redacþie,
Am ales scrisoarea ta respectul pentru valorile veritabile
Urmãresc cu mare interes revista Eminescu era la o distanþã de 287 g de pentru a inaugura aceastã rubricã din nu implicã o inhibiþie intelectualã; nu
aceasta minimalistã fãrã sã-mi fi Kant, iar dacã al meu cântãreºte douã motive: în primul rând, ea ridicã este recomandat ca dacã filosofii
permis pânã acum vreo reacþie. Dar 1,901 Kg, atunci asta înseamnã cã niºte probleme specifice; apoi, ea germani îºi permit sã polemizeze cu
ridicã ºi niºte probleme generale.
Kant, românii sã nu-l bârfeascã, cel
tot aºteptând, m-am cam plictisit. E o sunt la doar 933 g distanþã de
Problemele specifice ar fi: puþin. În al doilea rând, s-a observat
lecturã amuzantã în tramvaiul ce mã Eminescu ºi cã raportul dintre LUNI nu este tocmai o revistã micã, cã, la vârsta de 57 de ani, lui Kant i s-a
duce spre casã. Am senzaþia uneori cã posibilitatea mea ºi actualitatea fiecare paginã din ea are numãrul de dublat masa creierului; un asemenea
caractere al unui mic referat. Apoi, eveniment aratã cã masa creierului
totul sã nãruie în jurul meu ºi neguri mentalã a lui Kant este de doar 1,22 creierul lui Kant, ca al oricãrui mare evolueazã cu filosofia, dar dinspre
dese cuprind dorinþa de viaþã. Mã Kg ? Ciudat. ªi îmbucurãtor în acelaºi filosof, are greutãþi diferite pentru dreapta spre stânga, nu invers. În
bucur enrom cã exist, cã respir, cã pot timp cã sunt la o aruncãturã de bãþ de icomentatori diferiþi; n-ai explicitat sfârºit, LUNI include efortul tuturor
dacã în calcularea masei lui ai luat în colaboratorilor sãi ºi, atunci când
aceºti doi giganþi.
sã vãd zâmbetele copiilor.
considerare ºi partea ce e a sa de depui un efort, eºti mulþumit sã fii
merit din creierul lui Eminescu, citit ºi pe bicicletã, dacã cititorul te
O întrebare totuºi stãruie în Sã ne relevãm cu toþii potenþialitãþile!
cunoscutã fiind influenþa asupra înþelege.
adâncurile nepãtrunse ale sufletului Sã ne iubim ! Cãci suntem mici !
acestuia, dupã ce ai scãzut masa
Dacã minimalismul
meu: dacã creierul lui Eminescu a Tudorel Mardare, II, Filosofie
m i e l i n i c ã s c h o p e n h a u e r i a n ã înseamnã cãutarea valorii în motive
amestecatã.
minimale (minimul necesar pentru
cântãrit 2,834 Kg ºi cel al lui Kant
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Mulþumim tuturor celor care ne-au ajutat în realizarea numãrului ºi cititorilor revistei !

producerea unui efect), credem cã
unii autori ar fi perfect de acord cu
aceastã caracterizare. Poþi sã le scrii
direct ! ªi noi te iubim !

Re(d)acþia Luni

Rubricã

Scurt pe 3,14

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

Scurt pe 3,14159265
Aceste cuvinte ne doare
(www.ub-filosofie.ro)
Misiunea Facultãþii de Filosofie:
„Facultatea de Filosofie îºi propune sã
formeze adevãraþi profesioniºti în
domeniile în care pregãteste studenþi,
considerând ca numai în modul acesta
filosofia poate sã joace rolul care îi este
destinat într-o culturã sau într-o epocã.
Profesorii, studenþii ºi absolvenþii sãi
trebuie sã manifeste o înaltã
responsabilitate civicã proprie societãþii
deschise, în spiritul valorilor perene ale
culturii”
Istoricul Facultãþii:
-începe cu o expresie încetãþenitã
„Facultatea de Filosofie este facultate
f o n d a t o a r e a U N I V E R S I TAT I I D I N
BUCURESTI” dar falsã, nu a existat întâi
Facultatea (de Litere ºi Filosofie) ºi apoi
Universitatea, ci taman invers
-se terminã, ca o istorie rescrisã ideologic
cu „Facultatea de Filosofie este un vector
al modernizãrii în domeniul educaþiei ºi
culturii, dar ºi al modernizãrii ºi accelerãrii
evoluþiei societãþii româneºti”. Se
presupune cã cine citeºte Istoricul, doreºte
sã afle istoria, nu viitorul ferice.

În pregãtirea numãrului 10 !
Mai sunt doar douã sãptãmâni ºi va apãrea ºi
numãrul 10 al Revistei LUNI:
-plãnuim schimbarea formatului revistei,
identificarea ISSN, renunþarea la o parte
din aspectul studenþesc
-numãrul 9 este primul xeroxat special ºi la
Facultatea de Istorie-Filosofie de la ClujNapoca, în 50 de exemplare
-în cele douã sãptãmâni trecute de la
lansarea numãrului 9, numãrul de cititori
online s-a dublat, ajungând la 1800 (unici)
-plãnuim o micã sindrofie în data lansãrii
numãrului 10 (Luni, 17 Aprilie), în care sã
prezentãm ºi rezultatele chestionarelor
-Numãrul 10 are ca ediþie specialã “Revista
LUNI”. Vã rugãm , criticaþi, studiaþi sau
lãudaþi revista, important este sã afle ºi
ceilalþi ce credeþi !
-Încet-încet, colegii filosofi ne înþeleg cã ºi
ei pot scrie în revista LUNI, putând deveni
chiar membri în echipa de redacþie. Vã
aºteptãm cu articole la revista@filos.ro ºi la
ºedinþa de redacþie deschisã de joi 13
aprilie, ora 18., Sala 1
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=Joi, 23 februarie, pe la ceasurile doisprezece ºi
ceva. Curtea facultãþii e plinã ochi de oameni ieºiþi
la fumat sau la o discuþie amicalã. O Skoda albastrã
trece încet pe strada din faþa Facultãþii ºi lent,
foarte lent, ca în filmele americane, o fereastrã
fumurie se deschide ºi .... , nu, nu se iþeºte
mitraliera unui mafiot, ci un bãiat iese aproape
jumãtate pe fereastrã, îºi fluturã mâinile ca un
prezident la parade ºi le strigã celor adunaþi în
curte: „Fraaaaþiii mei, vã iubesc!”.
=Poftim: „Poantã: <<cele mai bune glume sunt cele
scurte>>””
=Nu trebuia Clubul Facultãþii de Filosofie sã fie o
zonã de discuþie liberã între profesori ºi studenþi ?
Poate totuºi nu trebuia sã fie asta; pânã acum, vin în
mod constant la fel de mulþi profesori ca ºi studenþi,
profesorii nu au uitat sã conferenþieze, ºi s-ar putea
sã fie mai bine aºa: dl ªtefanov a încântat auditoriul
cu povestea consilierii filosofice (pe care o practicã
împreunã cu alþi colegi neidentificaþi pentru 30 RON
/orã, reduceri 50% pt elevi ºi studenþi, vezi
http://consilierefilosofica.lx.ro), prof Dumitru ºi-a
expus bazele încercãrii de a demonstra riguros
dualismul pornind de la logicã modalã (sã sperãm cã
nu la fel cum logica formalã demonstreazã
distincþia între obiecte ºi proprietãþi), este aºteptat
ºi prof Mircea Flonta. Vom afla ºi noi ce au de fapt pe
cap profesorii noºtri, cã de ºcoalã sigur nu se þin.
=Mulþi au auzit de „Cerul vãzut prin lentilã”, cartea
dlui Patapievici; dar puþini, foarte puþini au auzit de
„Cerul vãzut prin licenþã” un grup restrâns de
iniþiaþi. Acest grup se afla miercuri, 29 martie, în
curtea facultãþii, ieºit de la ore sã vadã eclipsa
parþialã de soare. Dar nimeni nu avea ochelari
speciali pentru un asemenea eveniment ºi nici sticle
afumate. Filosofii erau în dilemã. Pânã când un
student de anul 4 a avut ideea strãlucitã sã
priveascã soarele prin ferestruica unei dischete. Se
vedea perfect. Discheta respectivã a umblat din
mânã în mânã ºi toþi au admirat evenimentul
deceniului. Am aflat apoi cã pe dischetã era
documentul cu licenþa respectivului student. O fatã
a mãrturisit cã ea vãzuse chiar ºi planeta Marte prin
licenþa aceea.
=Atât de eficientã este organizarea filosofilor, încât
nici n-a apucat bine sã se se calmeze Cristi Ducu
dupã ce ºi-a vãzut numele în critica site-ului
facultãþii, semnatã de Rãzvan Ilie, cã acesta a
primit de la prof Brâncoveanu sarcina sã fie
constructiv, sã punã mâna ºi sã refacã site-ul cu
pricina. Pentru rezultatul muncii mai multor colegi
ai sãi, a se vedea noul http://ub-filosofie.ro .
Evident, Rãzvan nu va gusta dacã vã spunem cã ºi
acum sunt linkuri moarte, texte prost aliniate sau
prea multe texte lipsã. N-o spunem aºadar.
=Una dintre replicile pe care le poþi folosi în
discuþiile cu un student la Filosofie sincer care îºi
expune pãrerile la persoana I sg este „tu nu eºti
relevant statistic”. De fapt, toþi filosofii care au
fost vreodatã nu sunt relevanþi statistic, avem în
sfârºit un argument împotriva lor !
=Nu este oare o tensiune între a susþine cã elitele
trebuie sã fie bine crescute teoretic, nu o „gaºcã” ºi
a te mândri cã studenþii de la Filosofie ajung în
posturi de conducere în diferite domenii fãrã vreo
legãturã cu filosofia ? Ultimul care pare sã ilustreze
aceastã tensiune este prof Vasile Morar, în interviul
din nr. 7 al revistei, spunând „Cei care au realmente
pregãtire filosoficã pot face foarte multe lucruri
tocmai pentru cã, dacã înveþi sã gândeºti corect,
poþi sã le faci.” . Ca sã putem testa câtã filosofie au
învãþat celebritãþile la viaþa lor (dacã tot a fost
exmatriculat al treilea om în stat, Bogdan Olteanu,
din doctoratul în filosofie de la Cluj), sã se
organizeze o comisie a facultãþii sub coordonarea
secretarului ºtiinþific pentru detectarea ºi
actualizarea permanentã a viitorului ferice al
absolvenþilor. Sã ne filãm (aprox. iubim) unii pe
alþii.
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=Pe site-ul http://ub2.unibuc.ro/, am vãzut prima
bufniþã drãguþã, cu papion, niºte contraste bine
recherches între ochi, faþã ºi cioc (sau ce îºi
propuneau sã fie respectivii pixeli). Se adaugã cã pe
aceeaºi paginã îl veþi regarda pe rectorul UB, prof.
Ioaaaaaaaan Pânzaru într-o ezitare specificã
filmuleþelor de rezoluþie micã stoarse în Flash, cu o
tovãrãºeascã ºi francofonã vestã flauºatã peste
cravata neagrã (freaky experience de tradus în
francezã pt catedra de filosofia culturii). Site-ul
aparþine încã unei reviste universitare, cu câteva
articolaºe despre vacanþe, elevi ºi ºcoalã. Ar fi
trebuit sã fie mãreþul proiect de comunicare între
Bucureºti ºi Boulogne (în francezã, ceea ce nu e
tocmai la îndemânã), prima revistã online din þarã,
lume, univers, a apãrut în mai 05, în decembrie a
ieºit numerutzul 3 ºi de atunci nimic. Vedeþi bufinþa
ºi filmuleþul respectiv (preferabil cu sonorul la
minim), pânã când se ºterge site-ul.

ªtirile revistei
=Aºa nu se mai poate ! Dacã pânã ºi ‚ºtirea' anterioarã
a intrat în aceastã rubricã, LUNI nu va fi niciodatã o
revistã cât de cât serioasã. Nu pentru cã îi lipseºte
onestitatea intelectualã, clarificarea
responabilitãþilor sau transparenþa intereselor
(aºteptãm sã declare vreun filosof inteligent cum a
aflat el cã LUNI de fapt ºantajeazã Universitatea din
Bucureºti, face bani, vinde camere de cãmin etc), ci
pentru cã aceastã rubricã este iresponsabilã: în
curând nu vom mai avea cu ce profesori sã dãm ºtiri.
Din când în când transpare sensul originar al „Luni”
- revistã dadaistã interbelicã.
=Pentru cei care aºteaptã articolul domnului
Mureºan asupra eticii hare-iene ºi nãstase-iene,
mult-promisul articol al lui Emi asupra lui Moº
Crãciun sau al lui Cristi Ducu de rãspuns la „Aventuri
pe WWW”, nu se ºtie dacã vor mai veni vreodatã,
probabil e vina oxigenului din sala de la IDD. ªi cã
tot veni vorba, o datã la 4 numere sunt articole date
lipsã la apel: Cartea dupã noptierã, Muzicã ºi Filme,
continuarea promisã la Sensul filosofiei practice.
La nr. 10 avem 20 de pagini ! Punem pariu ?
=Eu (dacã s-a ºi instituit sã nu mai divulgãm iniþialele
autorilor) nu sunt de acord cu scrisoarea aleasã
pentru rãspuns în rubrica alãturatã. Dacã Revista
LUNI îºi propune ceva, nu-ºi propune ea sã spunã
adevãrul? Sã investigheze? Sã slãveascã munca ?
Scrisul îngrijit ?. Nu asumã ea deschiderea comunã,
a autorilor ºi cititorilor ? De ce nu are LUNI un manifest sau mãcar un cadru axiomatic, ca sã rezulte în
mod deductiv cãror scrisori sã li se ºi rãspundã ?
=Suma de 660.000 lei (66 RON) depusã în urnã duce la
960.000 (96 RON) necesarul pentru cumpãrarea
domeniului independent. Vã mulþumim ! Studenþii
de la Cluj, deºi nu au cum dona pe moment, pot
începe sã trimitã articole !

ªtiri Internaþionale
=Dennet a mai þinut o conferinþã despre cartea lui cu
naturalizarea religiei; adversarul de discuþie:
Alister McGrath
=S-a inventat un chip electronic ce poate fi conectat
la neuronii umani ºi rãspunde la stimulii electrici
din creier.
=Statistici britanice: dintre toþi studenþii din
Anglia, cei de la Filosofie ºi Teologie se declarã a
fi cei mai mulþumiþi de educaþia primitã.
=A 40-a conferinþã anualã despre Heidegger a
societãþii Nord Americane va avea loc între 5 ºi 7
mai în Boston. Conferinþa din acest an e marcatã
de comemorarea a 80 de ani de la terminarea
lucrãrii Sein und Zeit, a 40 de ani de la prima
conferinþã a asociaþiei precum ºi a 30 de ani de la
moartea lui Heidegger.

Rãspunsuri/ºtiri scurte/aberaþii la revista@filos.ro, cu mentiunea: “pentru ºtiri”
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Conceptul de la pagina 6:
Conºtiinþa

Conþine 4 fascicule,
12 pagini:

PRINCIPAL
(pag. 1-5)
-INTer viu: 1-3
-Viaþã STUDenþeascã: 3-5
STUDII ªI ESEURI
(pag. 6-7)
EDIÞIE SPECIALÃ
(pag. 8-11)
ARTE ªI LITERATURÃ
(pag. 12)

de Gheorghe ªtefanov,
Articole în LUNI: nr 3-5, 7-9, stefanov@revista.filos.ro

STUDII ªI ESEURI

Articole în Luni: nr. 2-4, 6, 8-9

de Mãdãlina Potînc
madalina@revista.filos.ro
(continuare in pagina ESEU /7)

Fotografii într-o zi
de miercuri
Preambul: cred, superstiþioasã
fiind, cã rubrica asta mi-a fost nefastã.
Marþi (evident), 21 martie, mi-a fost furat
telefonul meu nou cel mobil la B.C.U. (!!!).
Ofer recompensã hoþului, atunci când mi-l
va returna. Bine, dar care e legãtura cu
rubrica? Pãi, este, pentru cã puteam sã fac
poze cu el ºi chiar am fãcut. Hoþul va
beneficia de urmãtoarele fotografii: eu
strâmbându-mã, eu zâmbind tâmp (tocmai
fusesem sã fac poze pentru buletinul cel
nou - am uitat sã zic, mi s-au furat ºi toate
actele acum douã luni), eu în oglinda din
baie, eu în oglinda din camerã, eu în oglinda
vitrinei cu ceºti de cafea, eu într-o vitrinãtermopan-oglindã prin care se întrevedeau
baxuri de Pepsi-Cola, mesele de la bufet de
la B.C.U. în lumina amiezei, scaunele de
asemenea, coji de portocale pe aceleaºi
mese întruchipând Invincibila Armada
(mesele sunt bleu-vernil), o mânã pe o canã
galbenã, o geantã în oglinda de la cãsuþele
pentru bagaje de la B.C.U., e.t.c. Dacã le
voi vedea vreodatã tapiþând pereþi scorojiþi
sau coperte de caiete, jur cã îl dau în
judecatã. Pânã una-alta, o sã revin la
telefonul meu cel vechi.

Lecþii de patafizicã
M-am rãzgândit din nou (oare asta
înseamnã, de fapt, cã m-am gândit? Nu
ºtiu.). ªtiþi, eu lucrez de câteva luni la
lucrarea de licenþã ºi numai la asta îmi stau
gândurile. ªi acum aº vrea sã modific în mod
fundamental planul fãcut la început (când
nu citisem nimic din bibliografie).
Am început lucrarea de la acoperiº (în
ideea de a o feri de intemperii) (ºtiu, v-aþi
gândit imediat la Gulliver, când a ajuns în
þara aceea). Numai cã trebuia sã îl susþin pe

Cu privire la acest concept se ridicã mai multe întrebari. În primul
rând, cum putem avea o experienþã specificã a "stãrii de a fi
conºtient", dat fiind cã nu existã "experienþe inconºtiente"? În al
doilea rând, existã vreo legãturã între "a fi conºtient" ºi "a fi agent
moral"? În al treilea, dacã organismele vii pot reacþiona la stimuli
fãrã a fi conºtiente, iar toate fiinþele vii, inclusiv oamenii, nu fac
nimic mai mult decât sã reacþioneze la stimuli, de unde ºtim cã
oamenii sunt conºtienþi? În al patrulea, existã grade intermediare
între a fi conºtient ºi a nu fi conºtient? O sã merg mai departe fãrã sã
mai numãr. Dacã apariþia conºtiinþei face parte din istoria noastrã
naturalã, ce rol adaptativ are conºtiinþa? Dacã unui om i se smulge
inima din piept, e foarte probabil cã acesta nu va mai fi conºtient
de nimic. Sã conchidem de aici cã inima este sediul conºtiinþei?
Dacã nu îmi amintesc sã fi avut vreun fel de experienþe, gânduri º.a.
pentru o anumitã perioadã, asta înseamnã, probabil, cã pe durata
acelei perioade de timp nu am fost conºtient. Deci nu sunt
niciodatã conºtient între 3 ºi 4 noaptea, când se trece la ora de
varã? ªi nici între fiecare douã sutimi de secundã consecutive?
Dacã a fi conºtient este o stare mentalã, atunci este o stare
mentalã conºtientã sau inconºtientã? Ce s-ar întâmpla dacã într-o
zi cineva mi-ar spune: "Tu nu eºti conºtient. Eºti un robot pe care lam construit eu împreunã cu prietenii mei, pe o planetã
îndepãrtatã"? Sã presupunem cã un om descoperã cã un centru din
creier nu e activ atunci când dormim fãrã vise sau suntem în comã
º.a., dar în rest e activ. Ne poate ajuta aceastã descoperire sã
înþelegem ce este conºtiinþa? Ar mai fi ºi alte întrebãri, desigur. Mai
interesant mi se pare însã faptul cã s-ar putea ca numai unele
dintre ele sã exprime probleme filosofice autentice.

umeri ºi era tare
incomod. Aºa cã am
pus câþiva stâlpi de
susþinere, sau, mai
degrabã i-am
improvizat. Semãnau mai mult cu niºte
proteze, arãtau chiar jalnic.
În etapa a doua, însã, am
aprofundat procesul cognitiv, am fãcut o
cercetare statisticã ºi am tras mai multe
concluzii: 1. orice lucrare de licenþã trebuie
sã atingã fundamentul, baza, principiul,
substratul etc., al problemei, ca sã fie o
lucrare reuºitã. 2. nimeni nu citeºte
lucrãrile de licenþã, sunt prea multe;
profesorii se uitã la introducere, la
concluzii, la notele de subsol ºi la
bibliografie. 3. e bine sã folosim autori
prestigioºi, sã citãm ºi sã compilãm pentru
cã citatele sunt la fel ca ingredientele unui
cocktail. Aºadar, în urma acestor constatãri,
am hotãrât sã îmi alcãtuiesc lucrarea de
licenþã asemenea unui colaj reuºit de
citate, respectând întru totul pãrþile unui
discurs argumentativ, aducând un spor de
cunoaºtere în ciuda faptului cã nu fac decât
sã repet ce au spus alþii, fãcând un efort
minim ºi obþinând, desigur, notã maximã. Nu
ºtiu exact în ce ar putea consta sporul de
cunoaºtere ºi cui i-ar folosi, dar lucrul la
sintaxa lucrãrii mã distreazã.
Am hotãrât, deci, sã îmi fixez
lucrarea pe un teren solid. Singura ºtiinþã
care mi s-a pãrut potrivitã pentru acest scop
a fost Patafizica. În primul rând, cuvântul te
trimite subliminal la Patapievici (autor, din
câte ºtiu, nu foarte apreciat la Filosofie, dar
cu o puternicã rezonanþã la Comunicare). În
al doilea rând, are aceeaºi terminaþie ca ºi
cuvântul Metafizicã, ceea ce, iarãºi, poate
influenþa subliminal comisia.
Lucrarea mea va începe cu
urmãtorul citat, cu efect garantat:

„Patafizica este ºtiinþa soluþiilor
imaginare, ce acordã simbolic
lineamentelor proprietãþile obiectelor
descrise prin virtualitatea lor. O precede
explicitarea cã, fiind epifenomenul, ceea
ce vine în plus de la un fenomen, patafizica
este ºtiinþa ce se supraadaugã metafizicii ºi
se întinde dincolo de metafizicã tot atât cât
aceasta se întinde dincolo de Poetica lui
Aristotel. Dacã epifenomenul e adesea
accidentalul, patafizica va fi mai cu seamã
ºtiinþa particularului sau a marginalului
deoarece în mediile de savanþi s-a
încetãþenit de la Stagirit pãrerea cã nu
existã ºtiinþã decât a generalului. Pentru
patafizicã, legile universului tradiþional nu
sunt decât corelaþii de excepþii, deºi mai
frecvente, în orice caz, corelaþii de fapte
accidentale ce, reducându-se la excepþii
puþin excepþionale, nu au nici mãcar
farmecul singularitãþii. Cât priveºte
consensus omnium, invocat îndeobºte, este
o prejudecatã miraculoasã ºi
incomprehensibilã. Patafizica studiazã prin
urmare legile ce guverneazã excepþiile,
explicã morfosintaxa universurilor paralele
ºi, când este mai puþin orgolioasã,descrie
un univers ce se poate vedea ºi trebuie
vãzut în locul celui ºtiut.
Patafizica este ea oare o metodã,
o hermeneuticã, o disciplinã, o atitudine, o
altitudine, un rit, un mit, un chibrit, un
punct de vedere, un construct S.F., o
pãcãlealã magistralã? Poate fi în acelaºi
timp toate acestea ºi nimic din toate
acestea. ...
(continuare în pagina ESEU / 7)
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Fotografii într-o zi
de miercuri
(continuare din pagina ESEU / 6)
....Colegiul admite prin glasul autorizat
al Proveditorului sãu general 7
propoziþiuni:
1.Patafizica este ºtiinþa acestui
domeniu ce se întinde dincolo de
metafizicã; ea depãºeºte metafizica
atât cât aceasta depãºeºte fizica în
toate sensurile ad libitum.
2.Patafizica este ºtiinþa
particularului, a legilor ce
guverneazã excepþiile.
3.Patafizica este ºtiinþa soluþiilor
imaginare.
4.Pentru ea toate sunt acelaºi lucru.
5.Patafizica este de alurã
imperturbabilã.
6.Totul este patafizic: totuºi, puþini
oameni pun conºtiincios patafizica
în practicã.
7.Dincolo de ea nu este nimic.
Patafizica este instanþa supremã.”
(dupã un mare autor din antichitate
care îl parafrazeazã pe Alfred
Jarry).
Bun. Excelent aº spune. Mai
structurat de atât nici cã se poate. La
cuprins voi da citate din B 24 FUN, din
instrucþiunile de utilizare a aparatelor
frigorifice, din broºuri pentru protejarea
iepurilor de câmp, din caietele de sarcini
ale mâncãtorilor de seminþe prãjite, din
calendarele ºoferilor de TIR-uri, din
posterele lipite prin oraº pentru
festivalul „Sinaia forever”, din
fotografiile satelitare fãcute la Institutul
de Speologie, din înveliºurile de celofan
ale florãreselor de la Romanã, de pe
pachetele de ºerveþele cu care îºi ºterg
nasul instructoarele de aerobic din
Drumul Taberei.
Ei,… sfârºitul, în schimb, e cu
totul altceva. El trebuie sã spunã exact
acelaºi lucru ca ºi introducerea, dar cu
alte cuvinte, mai frumos, mai plastic
(profesorii au obosit deja). Deci:
„Fireºte, spun numai ce se
cuvine, adicã lucruri aparent mãrunte,
conºtient cã pânã ºi ele par uneori trase
de pãr, acesta fiind modul lor de a se lãsa
vãzute; e ca ºi cum, «încercând sã
povesteºti un munte cu avalanºele lui cu
tot», s-ar lãsa povestitã numai o
pietricicã sau ceaþa de la gura
prãpãstiei; dar sunt convins cã pânã ºi în
tãcerea lor se poate desluºi câteodatã
geamãtul încleºtãrii dintre vârf ºi abis”.
(Gellu Naum, Zenobia, p. 47).
Acum priviþi bine paginile
astea. Vi se pare cã am citat prea mult?
Staþi sã vedeþi cum o sã arate lucrarea de
licenþã!

Luni
Nr. 9

Cheia pierdutã -Ludwig Wittgenstein
citate selectate de Lavinia Marin
lavinia@revista.filos.ro, Articole în LUNI: nr 2-4, 6-9

Pe vremea când
frecventa Cercul
de la Viena,
Wittgenstein
obiºnuia sã le
citeascã celorlalþi
participanþi poezii
din marii autori. Ei însã nu înþelegeau de ce
fãcea el asta -sã fie refuzul de a discuta
filosofie cu niºte ignoranþi? Sau o nouã formã de
muþenie? Lectura lui poeticã era întâmpinatã cu
o tãcere stânjenitoare. Dar Wittgenstein nu era
nici pe departe un om arogant. Explicaþia stã
probabil în altã parte, într-o notiþã gãsitã întrun carnet de-al sãu: „Filosofia ar trebui scrisã
doar sub formã de poezie”. Kant visa sã-ºi
matematizeze filosofia, Wittgenstein putem
crede- visa sã o poetizeze. Însemnãrile sale din
diferite carneþele au fost adunate în cãrþi ºi
publicate postum dar ele sunt un labirint pentru
cititor. Acelaºi gând revine peste zeci de pagini
transformat ºi legãtura dintre ele nu se vede.
Dar poate cã oamenii nu le citesc cum trebuie;
poate cã o cheie poeticã ar descuia acolo unde
totul e de neînþeles. În cele ce urmeazã am
încercat o astfel de lecturã schimbând ordinea ºi
structura câtorva citate din Însemnãri postume
[1] citate ce mi s-au pãrut legate într-un fel.
----------Aceastã melodie mi-a venit în minte azi când mã
gândeam asupra rolului meu în filosofie: Eu
distrug, eu distrug, eu distrug!
1
Mi-e fricã adesea de nebunie.
Atunci când cineva se simte pierdut, aceasta e
cea mai mare mizerie
pentru cã nu poate exista o mizerie mai mare
decât aceea
de a trãi de unul singur ca om.
Priveºte-i pe oameni: unul este otravã pentru
celãlalt.
Numai un om foarte nefericit are dreptul sã aibã
milã de un altul.
Eu distrug, eu distrug, eu distrug!
2
Nebunia nu trebuie privitã ca o boalã; de ce nu ca

o schimbare bruscã a caracterului?
Este greu sã te înþelegi pe tine însuþi.
În timpul vieþii suntem înconjuraþi mereu de
moarte; tot aºa sãnãtatea intelectului e
înconjuratã de nebunie.
Uneori vezi idei aºa cum vede astronomul lumi de
stele în depãrtare.
E ca ºi cum m-aº fi rãtãcit ºi aº întreba pe cineva
despre drumul spre casã.
Cât de greu îmi este sã vãd ceea ce stã exact în
faþa ochilor mei!
Eu distrug, eu distrug, eu distrug!
3
În nebunie lacãtul nu e distrus, ci înlocuit.
Vechea cheie nu-l mai poate descuia, dar una
nouã ar putea.
Astfel o cheie poate sta pentru vecie acolo unde
a pus-o meºterul
ºi sã nu fie folositã niciodatã pentru a deschide
încuietoarea pentru care a fost creatã.
- Totul se plãteºte, cred.
- ªi cu ce se plãteºte pentru gânduri?
- Cu curaj , aºa cred.
Nu pot sã îngenunchez pentru a mã rugagenunchii mei sunt înþepeniþi.
Mi-e teamã de destrãmarea mea dacã aº deveni
moale.
Eu distrug, eu distrug, eu distrug!
4
Într-o singurã zi pot fi trãite toate grozãviile
iadului, e destul timp pentru aceasta.
În Evanghelii - aºa mi se pare - totul este mai umil
ºi mai simplu.
Acolo sunt colibe;
la Pavel o bisericã.
Acolo toþi oamenii sunt egali
ºi Dumnezeu însuºi este om;
la Pavel existã ceva de felul unei ierarhii,
demnitãþi ºi slujbe.
Lasã-ne sã fim umani!

[1] Ludwig Wittgenstein, Însemnãri postume
(1914 - 1951), ed. Humanitas, 1995 (pag. 51,
58, 66, 72, 81, 89, 93, 104, 105, 107, 109,
162)

Articole publicate în LUNI: nr.1-9
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Observaþii în privinþa criticii criticii ºi a oricãrei critice critice
Este cunoscut elogiul popperian al criticii;
tot ce trebuie sã facem e sã îi criticãm pe alþii, ºi
chiar pe noi înºine, dacã nu preferãm sã-i lãsãm pe
alþii sã o facã. Un exemplu de astfel de criticã este
„Mizeria istoricismului” ce criticã explicit
marxismul, luându-ºi titlul de la „Mizeria filosofiei”
a lui Karl Marx, criticã explicitã ºi parafrazând la
rândul ei în titlu „Filosofia mizeriei” a lui P.-J.
Proudhon. „Mizeria filosofiei” a constituit momentul
de rupturã între Marx ºi Proudhon. Cel puþin parþial,
prin „Mizeria filosofiei”, Marx îºi reneagã apropierile
fauerbachiene ºi proudhoniene, explicite de
exemplu în „Sfânta familie” , scrisã în colaborare cu
Friendrich Engels. „Sfânta familie” are ca subtitlu
„Critica criticii critice”, fiind într-adevãr o criticã a
lui Bruno Bauer, adeptul, dupã Marx ºi Engels, a
Criticismului critic. Criticismul critic al lui Bauer nu
ar fi fost un criticism ce stabilea niºte limite ale
întreprinderii filosofice, ci un criticism critic
permanent angajat, critica de exemplu atât evreii
care vroiau drepturi politice pãstrându-ºi propria
identitate, cât ºi statul care nega cetãþenia unor
locuitori ai sãi. Izvoarele intelectuale ale lui Bauer,

vãzut drept conducãtorul stângii hegeliene, stau în
preluarea parþial criticã a hegelianismului. Este
cunoscut cã Hegel îl criticase pe Kant, filosoful
criticismului, care îi criticã pe Wolff, Leibniz,
Locke, Hume, Berkeley, Epicur ºamd
Sã reluãm povestea în sens invers:
Criticismul critic este rezultatul criticii de stânga a
hegelianismului, care se fonda (ºi) prin critica
criticismului kantian, care se dorea un nou început
în filosofie, fiind o criticã a întregii filosofii
anterioare. Marx ºi Engels criticã criticismul critic,
adnotându-ºi practic critica când ajung sã-l critice
pe Proudhon. Popper îi criticã pe Marx ºi Proudhon ca
adepþi ai istoricismului. Rezultã astfel critica
bazelor unei critici autocritice în ceea ce priveºte
critica criticii critice nãscute din critica
rezultatelor criticii criticismului. Acum cititorii pot
continua de la sine, mergând înapoi cu critica, de la
Kant înspre Platon, singurul filosof care avea puþin
respect faþã de înaintaºi.
Sau îl puteþi critica direct pe
Platon, citind „Societatea
deschisã ºi duºmanii sãi”.

Comenteazã articolele la revista.filos.ro -secþiunea FORUM
Scrie un articol la revista@filos.ro
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Filosofie: prestigiu sau
popularitate

Conþine 4 fascicule,
12 pagini:

PRINCIPAL
(pag. 1-5)
-INTerviu: 1-3
-Viaþã STUDenþeascã: 3-5
STUDII ªI ESEURI
(pag. 6-7)
EDIÞIE SPECIALÃ
(pag. 8-11)
ARTE ªI LITERATURÃ
(pag. 12)

EDIÞIE SPECIALÃ

“Prestigiul” sau “popularitatea” filosofiei sunt
concepte ce par rãmãºiþe ale unor întrebãri prost
formulate. Prin urmare, am putea fi tentaþi sã
discutãm despre “falsul prestigiu” sau “falsa
popularitate”. Aceastã ediþie specialã, dintre cele
mai critice, reuneºte o traducere a unor sfaturi
amuzante pentru mimarea filosoficitãþii, precum
ºi trei articole ce trimit la deficienþe ale Facultãþii
de Filosofie.”ªi nu numai....”
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Articole publicate în LUNI: nr.1-9
de Marian Cãlborean, mc@filos.ro
(continuare in pagina EDIT /10)

de Andrei Gãitãnaru
(continuare în pagina EDIT /11)

Prestigiu ºi popularitate
De fiecare datã când
întâlnesc vreun profesor al unei
prestigioase facultãþi din strãinãtate
remarc, unori pânã la frapare,
disponibilitatea cu care acesta iese în
întâmpinarea intereselor
interlocutorului. Desigur, existã o
scarã a interesului arãtat. Aceastã
punere la dispoziþie cunoaºte
variabile de la un profesor la altul. Pot
fi depistate chiar diferenþe stilistice
ale acestei propensiuni de la
reprezentanþii unei facultatãþi, sau
universitãþi, la alta. Într-un fel te
întâmpinã un profesor de la Oxford,
versat de-a lungul obiºnuitelor ore de
tutorial, în alt fel îþi rãspunde
profesorul american, interpelabil
aproape în orice fel de context
imaginabil, ºi într-un cu totul alt fel îþi
rãspunde universitarul francez, care
se oferã într-un ton mai rezervat, dar
care poate fi cu greu oprit atunci când
s-a încãlzit ºi ºi-a intrat în formã.
Italienii ºi germanii sunt cam la fel,
mai distanþi la început, dar extrem de
joviali ºi de prietenoºi la finalul unei
întâlniri care a cãpãtat, deja, ceva din
aerul unei întâlniri familiale cu verii
mai îndepãrtaþi.
Desigur, aceastã taxonomie
nu este exhaustivã, însã, dincolo de
variile excepþii, majoritatea
covârºitoare a profesorilor manifestã
o disponibilitatea aproape
congenitalã. Exagerând, ca pentru a
atrage atenþia, vom spune cã aceastã
dis-poziþie este pandant al prestigiului
facultãþii pe care o reprezintã. Nu pot
trece cu vederea faptul cã am întâlnit
ºi pedagogi morocãnoºi sau
“înþepaþi”, însã figura acestora este
mai degrabã o curiozitate excentricã
decât o imagine comunã. De obicei,
acolo unde aceastã “regulã” este
afectatã de tipul psihologic ºi morga
profesorului, ea este cultivatã ºi
exersatã. Iar acest efort este vizibil,
de la zâmbetul uºor artificial ºi
privirea puþin încordatã, pânã la

insistenþa cu care sunt explicate unele
chestiuni deja lãmurite.
Am schiþat aceastã tipologie
pentru a sugera faptul cã relaþia
dintre popularitatea oricãrei forme de
învãþãmânt universitar -a
învãþãmântului în genere ºi prestigiul
acesteia nu se lasã a fi gânditã din
perspectiva unei disjuncþii exclusive.
Dimpotrivã, de cele mai multe ori,
prestigiul performanþelor unei
facultãþi este gândit ºi se manifestã ca
o condiþie de posibilitate a
notorietãþii acesteia. Meritele
profesorilor, calitatea cursurilor ºi a
c e r c e t ã r i l o r, r e c u n o a º t e r e a
performanþelor studenþilor în cadrul
comunitãþilor ºtiinþifice ºi culturale,
toate acestea, laolatã sau fiecare în
parte, pot focaliza atenþia, au puterea
de a emula ºi, prin aceasta, pot cãpãta
nimbul în care sunt învãluite modelele
pe care nu le putem ocoli.
Cu toate acestea, respectiva
relaþie dintre cei doi termeni dispuºi
nu se lasã a fi gânditã din perspectiva
unei echivalenþe. Altfel spus, deºi s-a
tot încercat, popularitatea nu poate fi
sublimatã în prestigiu. Enormitãþile
procedurale de care depind facultãþile
învãþãmântului de stat din România au
provocat apariþia unei aberaþii: în
afara cazurilor clinice sau
“destinale”, admiterea în cadrul unei
astfel de instituþii reprezintã condiþia
necesarã ºi suficientã a absolvirii ei.
Însã, cel mai semnificativ
simptom al exersatei substituiri a
prestigiului cu popularitatea este
absenþa disponibilitãþii. De cele mai
multe ori, autentica întâlnire criticã
dintre profesor ºi student, cea care
justificã în mod esenþial spaþiul
intermedierii pedagogice, este
înlocuitã fie de o condescendentã
adulare a cursanþilor, fie de o
astringentã sancþionare aprioricã a
acestora..
(continuare în pag. EDIT/11)

Despre Târgul Educaþiei
-în special despre participarea
Facultãþii de Filosofie1. Generalitãþi
Când va avea loc exact Târgul Educaþiei,
manifestare anualã organizatã din 2000 de Universitatea
din Bucureºti pentru promovarea facultãþilor, colegiilor ºi
departamentelor sale, se ºtie cu aproximativ o lunã ºi
jumãtate înainte. Dacã nu se întâmplã sã fie alegeri în
Universitate sau alte evenimente care perturbã, Târgul
Educaþiei se organizeazã în martie, în caz contrar în mai;
realizând cã vremea bunã atrage participanþi, anul
acesta va fi totuºi organizat în aprilie. La Universitate,
seria de ºedinþe de organizare este urmatã de
mobilizarea pentru contactarea partenerilor ºi posibililor
expozanþi. De la an la an, apar elemente atât de inedite
în program, încât tot ce poþi face e sã recunoºti cã
într-adevãr, Universitatea din Bucureºti este cea mai
prestigioasã insituþie de învãþãmânt din þarã ºi cã tu,
muritor de rând, nu poþi înþelege amploarea a ce
înseamnã educaþie: Editura Institutului Biblic si Misiune
al Bisericii Ortodoxe dar ºi edituri ezoterice, ansambluri
ale aromânilor, bulgarilor, elenilor, evreilor,
maghiarilor, rromilor, ruºilor lipoveni, ucrainienilor,
campania antidrog „Noi nu vrem droguri”, concerte de
muzicã clasicã dar ºi rock, toate institutele culturale
mari (Francez, British, Goethe), Concurs de artã
studenþeascã, veºnicul Bruno Medicina ºi al lui
”Voluntariat ºi realizare personalã”, Oportunitãþi
profesionale de la
Ernst&Young, organizarea de
spectacole de teatru - forum, „Spect-actors for nondiscrimination” etc etc
La Facultatea de Filosofie, din primul moment
este chemat la decanat Emi Socaciu, înºtiinþat de
eveniment ºi de rugãmintea de a organiza ºi de data
aceasta la fel de bine ca ultima oarã. Facultatea de
Filosofie a prins de mult carnavalescul situaþiei: o
mulþime de victime inocente (dupã estimãri 30.000, dar
estimãrile le discutãm la sfârºit), în special elevi
mobilizaþi prin pliante sau parteneriate media cu
radio-uri ºi cotidiene se vor plimba printre zeci de
standuri ºi se vor lãsa impresionaþi. De la primele ediþii,
amintire cu care încã ne mândrim, am pus ochii pe locul
din dreapta, imediat pe culoar ºi l-am rezervat,
influenþând apoi cazarea în proximitate a Editurii PAIDEIA
ºi a Asociaþiei FILOS. Aºezatã comod la intrare, Filosofia
se bucurã de necazul celorlalte facultãþi ºi îºi permite sã
dea tonul. Tonul constã de obicei într-o abordare
personalã, apropiatã (în sens fizic) de vizitator ºi într-un
joculeþ. Avem cu ce sã ne mândrim: joculeþul de la
Filosofie este..... (continuare în pagina EDIT /10)
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SaP

… Fiindcã timpul nu aºteaptã. Va trebui
sã fim în rând cu lumea. La capitolul Democraþie,
de pildã. “S a P” e ceva pozitiv, lãudabil,
nediscriminator, nici unul, dacã ar fi sã afirmãm
cã S a P, nu rãmâne alãturi. Desigur, în absenþa
umbrei unui Lukasievicz, am putea opera în
athanorul Word (Insert / Charts) o hibridare gen
Leonard Boole / George Euler etc. (ºi ocolesc
“Venn” ca sã evit dublarea / triplarea sugestiei
“diagrama”, sã nu se creadã cã mã refer pe
ascuns la persoana mea), în faþa rezultatului,
apoi, zicând: “Haºurãm tot caºcavalul ºi ne luãm
BANII”. Adicã iei atât caºcaval cât haºurezi.
Totuºi, revenind, asta numai în condiþiile în care
admiþi cã S a P. Dacã ºopteºti cumva cã S i P, iei
mustrare. În cealaltã variantã, numita mustrare
se va fi traducând prin aceea cã haºuratul pe felii
este ineficient, imoral ºi antieuropean. Aºa cã
mai bine dãm pe Internet ºi la ziare cã s-a hotãrât
“S a P riori” în loc de rezultat la defunctul
examen de admitere. ªi încã S a P la cel de
Licenþã. Dar ºi la Master. Când o sã ne mândrim
cã S a P la Doctorat (iminenþã cenuºie, dacã nu
chiar neagrã, pentru Învãþãmântul abia dacã mai
autohton), la înscriere, studenþii vor primi
carnetul ºi foaia matricolã gata completate,
precum ºi trei Diplome. Iatã ce înseamnã
popularitate! Cartiere întregi, apoi oraºe, în fine
judeþe, poate cã þãri - vor nãvãli, într-un elan de
amplã adeziune popularã, la Filosofie. (Peste
oarecâtã vreme, vor deveni obiºnuite, pe culoar,
discuþii de felul: “- Ce faceþi, dom' profesor?
Aveþi examen?”, “- Da, cu Bulgaria…”, sau
anunþuri ca “Seminarul cu Slovenia se amânã din
lipsã de spaþiu: vin chinezii la cursul de
Metafizicã”…). Mii de secretare îi vor întâmpina
cu pâine ºi cu sare pe candidaþi (pardon! - pe
clienþi: la buticuri nu se “candideazã”),
oferindu-le, bonus, elegante banderole cu “S a
P” ºi, eventual, poftindu-i sã viziteze integratul
bufet recent “inaugurat” la parterul Casei
Poporului ( = noul sediu al Facultãþii), finanþat în
urma succesului unui Proiect, unde îi aºteaptã,
cam 3-5-8 ani, o gamã largã de spaghete
bolognese. Cu puþinã dibãcie, respectivele paste
ar putea fi aranjate astfel încât sã aibã aspectul
unui creier. Pe tablele din sãli, pentru a
implementa în conºtiinþa maselor necesitatea
Filosofiei ºi foarte generoasa Idee (speculativã)
cã dãm ºi noi burse pentru specializare în IT, nu
vor mai apãrea vetustele zicale subdeterminate
(cum ar fi heraclitice fragmente ca “Mãgarii
preferã paie în loc de aur” sau “Mulþimea
cunoºtinþelor nu te învaþã…” etc.), ci File, Edit,
scheme de organizare a muncii, scheme
folositoare pentru viitoarele Centre de
Cercetare ºi de Excelenþã. Centre care, în
parantezã fie spus, vor înnoi peisajul cultural cu
preocupãri la modã, cu simpozioane pe teme ca
“Filosofia între Escape ºi Delete” ori, dupã o
sugestie a lui Fuentes, “Previziunile lui
Fuckoffuyama ºi perspectivele tradiþiei ”,
precum ºi (în filiaþie C.N.N. > audienþã > dolari)
“Problemele integrãrii cu avion cu tot în
W.T.C.”. Dar, evident, F.P.F. (i.e. Facultatea
Popularã de Filosofie) nu va neglija nici
pregãtirea energicelor cadre didactice din
Preuniversitar. Astfel, copiii noºtri, peste 5-6
toamne, pentru cã S a P, vor fi întâmpinaþi cu
surâsuri amabile însoþind cuvintele “Bine a-þi
venit!” ºi “Împreunã v-om învãþa…” ori nume ca
Fridrih Nike ® (semnatar al eseului Dincolo e
bine, aici e de rãu). În
consecinþã, tineretul
Patriei noastre
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beneficiazã de toate condiþiile unei dezvoltãri
multilaterale, într-un climat de pace,
Securitate, bunãstare ºi de creaþie intelectualã
în slujba intereselor Poporului, cu demnitate ºi
înþelegere între ele. Între cine? Asta conteazã?
Nu. Performanþa conteazã. Iar performanþa, în
actuala concepþie, presupune cã S a P. Da.
Criteriul (pe care etimologia îl dã rudã cu “a
cerne” ºi cu “ciur”) este aidoma unei site* (notã
pentru anglofoni: a se citi “site”, nu “sait”,
fiindcã, online, “sita” se cheamã “Family
filter”, nebunaticilor!...), una rotundã ºi fãrã
plasã ºi care, vãzutã perpendicular, de sus, aratã
ca deja amintitul caºcaval. Synopsis: - Cine are o
mãtuºã bolnavã? (Se ridicã patru mâini).
Felicitãri, aþi trecut anul!... Cine lucreazã ºi nu
poate veni la cursuri? (Alte ºapte mâini). Bravo,
aþi câºtigat un breloc în formã de Rrida. În fine,
cei care n-au prins camerã la cãmin, cei care au
dureri de organism, cei cu 9 fraþi minori ºi cei
care ne roagã frumos fiindcã-i bate mama la
popper dacã nu vin cu notã mare - toþi ãºtia vor fi
recompensaþi pentru incontestabilele merite
aici enumerate. Cãci Învãþãmântul Superior
Comunitar, din care vom face parte negreºit,
prezintã o componentã politropã fãcându-l
asimilabil deopotrivã kantinei pentru sãraci,
azilului, biroului de relaþii cu publicul de pe
lângã Primãriile de sector ºi telejurnalelor de la
ora 5 (dupã deviza: “Fiecare cu nenorocirea lui”,
versiune P.R.*-isticã a desuetului “Dupã faptã - ºi
rãsplatã” - * notã pentru anglofoni: O.K., puteþi
citi “pi ar”). Pentru cã S a P. Dar dacã S i P? Dacã S
i P, oha $! Numai $ a P! Fiindcã S i P e un pic de S o
P, iar S o P este incorect politic. Bine (i.e. O.K.),
“S i P” e acceptabil într-o situaþie: în situaþia cã
funcþioneazã pentru Edituri. Când vrei sã
publici, e de “S i P”. E mai degrabã de “i” pentru
cã nu “a” implicã $. Avem (cel puþin) trei
posibilitãþi. 1) Posedãm $, de unde =>
P(ublicare) (anecdotã: prin luna februarie, am
vizitat un ºef de casã de carte; în urma unui lung
monolog relevând importanþa traducerii “direct
din ebraicã” a Evangheliei dupã Ioan, domnul în
cauzã mi-a dezvãluit cã politica sa editorialã
merge pe S a P dacã / ºi numai dacã / S = $; aºa
cum afirma cineva, “Era un om de o idioþenie
fãrã margini” - J.L.Borges, “Neadevãratul
impostor Tom Castro”, trad. rom, de Darie
Novãceanu, în Moartea ºi busola, Editura
Univers, Bucureºti, 1972, p. 357). 2) În loc sã ne
arogãm în paranoicã manierã demiurgice
aptitudini, ne facem negri la S.R.L.-uri care ne
dau de efectuat monografii sau antologii prin
completarea de formulare (“Autorul X a trãit
între … ºi …, a scris …, a fost cãsãtorit cu …”
º.a.m.d.; “vã rugãm scri-þi citeþ, cu litere de
tipar mari”; povaþa dovedeºte-se vitalã, ca sã nu
“pãþi-þi” ca vreunul din redactori, fost ori actual
muºteriu, care d-aia nu poa' sã vinã la ore, sã
punã Adidas © acolo unde “a-þi” prefera sã fie
“Adorno”). 3) Publicãm la Edituri anume
fabricate pentru cei care, nepublicând la alte
Edituri, au (totuºi) nevoie sã publice; 20, 30, 50
de exemplare, bune ºi alea, mai ales cã, necitind
absolut nimeni, riscul de a fi surprinºi în plin
(auto-)plagiat este redus la mimimum (aºa e, am
mai avansat aceastã idee, cu aproape aceleaºi
cuvinte, într-un alt articol). Aici, chiar cã S a
P!... În afarã de satisfacerea necesitãþilor
dosaristice, astfel tuºãm cordul muncitorimii, al
þãrãnimii (de la sate ºi oraºe), care ne va
propulsa, cu aferenta filosofie dimpreunã, drept
în “vârful topurilor”* (*notã pentru anglofoni:
scuzaþi pleonasmul) de notorietate. Nimeni

dintre oamenii de bun simþ nu poate sã ignore
deosebitele avantaje pe care spusa notorietate
le-a adus breslei în epoci în care Ministerul de
resort (inutil sã precizãm ce resort…) era condus
de “ai noºtri”, cum ar fi expulzarea din clãdirea
Facultãþii de Drept. În fine, sã nu exagerãm. Sã
pãstram echilibrul. (În acest loc, manuscrisul
este grav compromis: peste rânduri a curs apã,
cerneala întinzându-se pe aproximativ o
jumãtate de paginã; experþii consultaþi au ajuns
la concluzia cã fragmentul afectat reprezenta o
toridã declaraþie de dragoste cãtre o femeie
mãritatã. Cum inepþia ni s-a pãrut indiscutabilã,
am decis ca, dupã ce ne vom fi mãrturisit eterna
recunoºtinþã pentru inestimabilul sprijin, sã
trecem direct la ceea se pãstrase lizibil, mai cu
seamã cã urmãtoarea frazã începea tot cu:)
Echilibrul, de altminteri, conþinând “echi-”, se
potriveºte cu democratica normã aici ECHIvalatã
ca “S a P”. Dacã vrem popularitate. Numai sã nu
ajungem la concluzia cã S e P…
(Iar în margine:)
P.S.
O relecturã întâmplãtoare, la câteva ore dupã
încheierea textului de mai sus, mi-a furnizat o
excelentã reþetã pentru obþinerea excesiv
repetatei popularitãþi. Mã limitez a o transcrie (*
notã pentru anglofoni: citatul urmãtor este în
limba francezã): “... je me suis mis à me
chercher, dare-dare, sans perdre une minute,
quelques aptitudes à «jouer le jeu»... pensez,
scientifique comme je suis, si j'ai prospecté les
abords de ce «jouer le jeu» !... J'ai compris illico
presto, et d'un ! avant tout ! que «jouer le jeu»,
c'était passer à la Radio... toutes affaires
cessantes !... d'aller y bafouiller ! tant pis !
n'importe quoi !... mais d'y faire bien épeler son
nom cent fois ! mille fois !... que vous soyez le
«savon grosses bulles»... ou le «rasoir sans lame
Gatouillat»... ou «l'écrivain génial Illisy» !... la
même sauce ! le même procédé ! et sitôt sorti du
micro vous vous faites filmer ! en détail! filmer
votre petite enfance, votre puberté, votre âge
mûr, vos moindres avatars... et terminé le film,
téléphone !... que tous les journalistes
rappliquent !... vous leur expliquez alors
pourquoi vous vous êtes fait filmer votre petite
enfance, votre puberté, votre âge mûr... qu'ils
impriment tout ça, gentiment, puis qu'ils vous
rephotographient ! et encore !... et que ça
repasse dans cent journaux !... encore !... et
encore !...” (L.F. Céline, Entretiens avec le
Professeur Y, Gallimard, Paris, 1995-2002, pp.
12-13). Iar pentru “S a P”: “... agrégés, élèves,
filles de salles, concierges ne font qu'un !...
syndiqués en paranoïa !... qu'est-ce qu'ils font de
leur temps à l'école, élèves, professeurs ?... ils
mettent au point leurs droits à tout !... à la
Retraite !... aux grands loisirs ! au Génie ! à la
«Médaille d'Or» ! Aux Médailles d'Or ! à tous les
prix de tous les Jurys !...” (Ibidem, pp. 41-42).
P.P.S.
Noi cercetãri au dezvãluit cã pasajul misterios
conþinea, de fapt, un Blason de Maurice Scève,
câteva note vizând explicarea unei frenetice
pasiuni colective pentru aºezarea de sub
Fourvière (pornind de la etimologie), precum ºi o
scurtã (însã edificatoare, pentru cine acceptã sã
neliniºteascã puþin subtextul) referire la un
aventurier pe nume Albius Tibullus. Am refuzat
cu toatã energia dublul folos pe care psihanaliza
pãrea sã îl promitã refacerii contextului. Acest
Post-Post-Scriptum poate fi neglijat fãrã nici o
pierdere.
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Despre Târgul Educaþiei
-în special despre participarea Facultãþii de Filosofie(continuare din pagina EDIT / 9)
....subiectul de discuþie al întregului Târg ºi
ocupã cu noroc 60% din mediatizarea TV a
Târgului. Mai întâi îi punem pe vizitatori, de
multe ori þipând foarte prieteneºte la ei, sã
rãspundã la niºte întrebãri de tipul „Cum stau
lucrurile”? Apoi îi punem sã mototoleascã tot
ce scriseserã ºi sã arunce la coº, sã dea cu crosa
sau cu praºtia, toate pentru a-ºi bãga ideea „în
gura filosofului”. Straniu paradox al
popularitãþii, organizatorii de la Moral-politicã
pun poze de filosofi care nu se studiazã în
Facultatea de Filosofie: Hegel, Cioran sau
chiar Kant (cu posibila excepþie a filosofiei
morale, a unei prefeþe ºi a câtorva
argumente). Toate acestea se desfãºoarã cu
foarte multã culoare (în general portocaliu),
uneori cu colante verzi lipite pe jos.
2. Preþul succesului
Este surprinzãtor cã în aceste
condiþii, Filosofia dã tonul Târgului. Dacã
încercaþi sã vã duceþi la toate standurile
prezente pe holurile Facultãþii de Drept, veþi
vedea cã majoritatea celor prezenþi nu ºtiu ce
cautã acolo. Matematica îºi aduce un ecran
enorm în faþa cãruia nu te poþi întreba decât de
unde au avut 100 de milioane sã îl cumpere,
n-am înþeles exact de ce Jurnalistica îºi pune
studenþii sã se plimbe pe role, înainte ºi înapoi,
numai sã se plimbe iar editurile religioase ºi
ezoterice te întreabã dacã nu eºti prea tânãr ca
sã înþelegi cãrþile lor. Diferitele asociaþii vin cu
propria agendã de îndeplinit: fiecare aºteaptã
marea de oameni pe care sã-i convingã,
ideologizeze, reeduce. Trebuie sã fie foarte
bine sã fii Asociaþia Studenþilor din
Universitatea din Bucureºti, sã îþi pui standul
cât mai departe de centru, sã ai 200 de baloane
galbene precis organizate ºi sã nu ai altã treabã
decât sã dai din când în când din ele la doritori.
Cu toate acestea, ºi Matematica ºi Jurnalismul
ºi Psihologia vin cu echipe comparative
numeric cu cea a Filosofiei. Psihologia îºi
valorificã ºi ea cunoºtinþele, dezvãluindu-þi la
pachet caracteristicile astrale ºi
temperamentul personal. Jurnalismul pretinde
de 2 ani cã realizeazã un ziar al Târgului „Info
Târg”; în prima zi intervieveazã Rectorul U.B.
ºi copy-paste din prezentarea Târgului, în a
doua zi intervieveazã 4-5 standuri despre
speranþele de la Târg (la ce speranþe leite au
participanþii, eficienþa ar cere copy paste) ºi îºi
intervieveazã decanul, în a treia zi nu este de
gãsit, deºi aºteptam veºnicele poveºti de
succes „Lucian Mândruþã & Co.”. M-am
interesat special: redactorii sunt cu toþii
profesori care dau 10 la 5 cursuri diferite
reporterilor studenþi; este inutil de precizat cã
echipa de redacþie are mai mulþi membri decât
are ziarul articole. Se aude cã Matematica ar fi
încercat sã lipeascã ceva cu scoci pe jos acum 2
ani, organizatorii au venit ºi i-au rugat sã nu
distrugã Facultatea de Drept. Dupã cum am
spus, copiii teribili ai Târgului lipiserã binemersi un teren de golf 40X80 cm, abþibild
veritabil, scos de pe gresie abia dupã douã luni.
Facultatea de Filosofie nu are bani.
Cu douã sãptãmâni înainte de eveniment,
responsabilul principal merge înainte ºi înapoi,
fumeazã gânditor, tot întrebându-se dacã nu
vor gãsi cumva decanul ºi administratoarea

facultãþii 1-2 milioane pentru cele necesare.
Din prieten în prieten, se mai gãsesc pe undeva
niºte sponsorizãri: un student lucreazã la o
editurã, altul la o librãrie, altul nu aduce
sponsorizãri dar rãspândeºte vestea când se
aude. Grupul organizatorilor nu este format pe
criterii de merit; de când m-am bazat pe
aprecierile lor ºi am pierdut banii FILOS cu
tirajul de tricouri albe din 2005, pe care mulþi
dintre ei le-au servit pe gratis, mã întreb dacã
n-ar trebui totuºi sã existe vreun criteriu. Ce
este sigur este cã ei nu sunt studenþi tipici, nu
obiºnuiesc sã îºi scoatã ochii ºi chiar încearcã sã
m u n c e a s c ã u n i t a r, s u b c o o r d o n a r e a
asistenþilor. Caz contrar, unul dintre
organizatorii profesori a pãrãsit mai demult
grupul celor care munceau în Lucky pentru Târg
exact pe problema „cine este ºeful?”. „Echipa
de Târg” rãmâne sã stea la Târg în beneficiul
elevilor vizitatori, deºi puþini profesori de la
Filosofie trec sã o sprijine. Rãsplata muncii
soseºte când dl decan Dumitru vine 5 minute,
zâmbeºte admirativ cã existã oameni care pot
face ºi aºa ceva ºi acordã premii prin strângeri
de mâini. ªi el priveºte cu uimire faptul cã iar
s-a reuºit scoaterea broºurii ºi pliantelor
Filosofiei, se intereseazã ce a zis rectorul de
joculeþ ºi pleacã în vizita celorlalte standuri.
3. Chemarea popularitãþii
La fel cum orice student entuziast
poate face parte din echipa de la Filosofie,
orice editurã fãrã clienþi ajunge sã participe la
Târg prin plata unei taxe de 100 $, achitabilã ºi
în cãrþi -producþii proprii pe care cel mai
probabil Universitatea le va reacorda ca premii
la diferitele concursuri; poþi câºtiga extragerea
Târgului ºi sã primeºti niºte cãrþi de tantrayoga, iatã avantajele educaþiei multilaterale.
Impresia de carnavalesc ºi bufonerie a
evenimentului este întãritã de suprapunerea
dintre banerele ziarelor ºi cotidienelor, faþada
clasicã de la Drept, bufetul optzecist de la
intrare, domniºoarele care împart pliante
groaznic scrise cu „Singura ºansã pentru viitor”
sau „Noul plan de învãþãmânt al..”,
prezentatorul cu microfon care prezintã
„extraordinara formaþie”, formaþia
nevinovatã din Grozãveºti care nu se ºtie cum a
ajuns sã falseze în public. La deschidere,
rectorul þine un discurs sobru asupra dezvoltãrii
educaþiei în România, nu sunt foarte mulþi
ziariºti dar tinerii jurnaliºti amintiþi mai sus
agitã reportofoanele ca pentru o declaraþie
capitalã. Am încercat la un moment dat sã caut
o cafea; am fost luat de mânã ºi condus în
cabinetul prorectorului, unde se pãstra
legãtura cu cotidiene, radio-uri, bufete, unde
se aduceau tricouri sau pliantele de la tipografii
(ale noastre printre altele). Prins în toatã
agitaþia, m-am gândit cã asta e, sunt
dezavantajele obiºnuite ale organizãrii într-o
instituþie destul de inflexibilã, în care
diferitele birouri, direcþii ºi centre trebuie
fiecare sã joace un rol.
Cum Târgul trebuie sã ofere ºi ceva
educativ, Filosofia se prezintã cu broºura sa
popularã, tehnoredactatã de parcã ar fi ultima
apariþie în domeniul benzilor desenate, foarte
graficã, accesibilã ºi uºor de citit. În ciuda unor
schimbãri binevenite, ºi în anul acesta va zâmbi
de pe copertã aceeaºi colegã enigmaticã,

devenitã pe vecie simbolul facultãþii. Se pare
cã munca echipei de Târg nu este de sorginte
intelectualã, textele fiind ameliorate odatã la
trei ani, conþinând în continuare expresii
bombastice ºi pe alocuri incoerente ca „Mulþi
dintre absolvenþii noºtri au devenit modele
sociale de excepþie, actori activi în fenomenul
de europenizare a României”, „Noi avem
întotdeauna un punct de vedere, cãutãm
întotdeauna noi oportunitãþi. Noi credem în
capacitatea noastrã de a schimba lucrurile”
(care „noi”?), plus bucãþi în care limba de lemn
se îmbinã cu neadevãrul „Facultatea de
Filosofie: cele mai performante modele
educaþionale aplicate de un corp profesoral de
excepþie” (mã refer, evident, la „modelele
educaþionale”, expresie pe care nu am auzit-o
în facultate) sau „fiind în deplin acord cu
aceastã concepþie modernã asupra educaþiei,
Facultatea de Filosofie pune un accent foarte
mare pe dezvoltarea, exersarea ºi aplicarea
tuturor acestor abilitãþi cu atât mai necesare
tinerilor români care încã ies de pe bãncile
liceelor cu ideea cã educaþia înseamnã a
asculta, a memora, a repeta ºi mai puþin a
gândi, a comunica, a imagina, a experimenta, a
inventa, a revoluþiona”. Dupã munca fizicã ºi
vocalã implicatã de Târg, filosofii se
recupereazã, bând cu recomandare de sus o
bere gratuitã în Lucky, unul dintre asistenþi
doarme douã zile. Cineva de la o altã Facultate
vrusese sã ne roage, la sfârºit, ca la anul sã
organizãm împreunã standul; era clar cã am
fost din nou cei mai buni.
4.Detalii de încheiere
Când Târgul se apropie de final, fãrã
miniºtri, decani sau celebritãþi, lumea
plictisitã de burlesc stã aºezatã pe scãrile de la
intrarea Facultãþii de Drept. L-am întrebat la
un moment dat pe unul dintre organizatorii de
la Universitate cum ºtie pro-rectorul
responsabil de eveniment dacã Târgul a fost o
reuºitã; rãspunsul stã, cum se putea bãnui, în
feedback-urile primite, deseori direct de la
subordonaþi. Atât timp cât n-a fugit nimeni, nu
s-au furat rechizitele vreunui expozant
încuiate individual în fiecare searã ºi
trainingurile au fost duse la capãt, toatã lumea
e fericitã, doar succesul unui Târg e o „mânã
invizibilã” care, fiind invizibilã, nu este în
responsabilitatea nimãnui sã o vadã. Dar
numãrul de vizitatori? În acest domeniu
practic, se pot practica douã metode foarte
practice: mãsori intrãrile dintr-un interval orar,
le regularizezi din ochi ºi apoi dublezi, sau
numeri pliantele distribuite ºi triplezi. Chiar
dacã cei prezenþi la ediþiile 2004 ºi 2005 ºtiu
foarte bine cã în 2005 nu au fost nici jumãtate
din vizitatorii lui 2004, site-ul organizatorilor
prezintã ediþia 2005 ca „pãstrând constant
numãrul ridicat al vizitatorilor (30000-35000)”;
ca o curiozitate, pentru ediþia 2006 sunt
pregãtite doar 5000 de pliante cu oferta
educaþionalã a UB, potrivit aceluiaºi site. Cu
puþin înainte de încheierea ediþiei 2005 am
avut curiozitatea sã ascult un cor de copii de
sub 10 ani, cântând în mijlocul Târgului.
Privindu-le buzele, aº fi putut jura cã fac
playback, caz în care diavolul din detalii mi-a
îndepãrtat încã un pic Târgul Educaþiei de ideal
(sau mãcar de un Gaudeamus, acolo).
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Prestigiu ºi
popularitate
( continuare din pagina EDIT /8 )

Potrivit acestor viziuni, din
start, studentul trebuie sã fie ori bãnuit
de genialitate -chiar ºi atunci când, la
absolvire, nu poate scrie o propoziþie
fãrã a pune o virgulã între subiect ºi
predicat-, ori considerat ca fiind inapt
de a înþelege vreodatã ceva, fiind, în
plus, suspectat cã ar urmãri sã
compromitã, prin neºtiinþa sa, imaginea
profesorului care ar trebui sã-l îndrume.
În aceste condiþii, efectele necesare ale
acestor atitudini nu pot fi decat
aceleaºi: profesorii ºi facultatea pe
care o reprezintã
vor dobândi o
popularitate de cele mai multe ori
nedoritã, dar confundatã compensator
cu prestigiul ºi legitimatã ca resursã a
resentimentului faþã de inexplicabilul
succes al concurentului; studenþii vor
absolvi facultatea fãrã a fi metabolizat
noþiuni elementare ale domeniului
studiat, dar reprezentând, prin aceasta,
criza al cãrei rezultat sunt.
D e s i g u r, r e m e d i e r e a
respectivei situaþii nu este obligatorie.
Spaþiul acelei medierii dintre profesor ºi
student ar putea fi, în continuare,
neglijat cu obstinaþie. Profesorii ar
putea descuraja subtil ºi eficient orice
interpelare pedagogicã, eventual în
cadrul unor tutoriale, studenþii ar putea
pricepe de aici cã nu ar fi mare lucru de
înþeles, iar facultãþile ar putea rãsplãti
admiterea la facultate cu o diplomã de
licenþã, urmând sã acorde la finalul
studiilor un fel de vestigiu al foii
matricole. În plus, în virtutea unei
circularitãþi hermeneutice, cursurile de
masterat ºi de doctorat ar putea relua
stãruitor ºi elocvent expunerile
destinate anului întâi de studii, iar,
pentru a extinde în mod necesar
orizonturile masteranzilor ºi
doctoranzilor, cursurile ar putea cãuta
absoluta divergenþã faþã de tezele
acestora. Am putea adãuga ºi înlocuirea
performanþei cercetãrilor actuale cu
amintirea prestigiului de odinioarã iar
efectul obligatoriu va fi acela a unei
inconturnabile mineralizãri a gândirii.
Evaluarea inversã ar putea fi
transformatã într-un top al epatãrilor
profesorale, iar studentului i s-ar putea
sugera cã dezaprecierea publicã a
profesorilor ar putea rãzbuna notele
mici primite din partea acestora,
defularea controlatã a nemulþumirilor
lor fiind, astfel, garantatã. Respectarea
neabãtutã a acestor condiþii va asigura
celebritatea oricãrei forme de
învãþãmânt, poate chiar popularitatea
ei, scoþând-o, însã, în afara oricãrei
întâlniri cu prestigiul.
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Sfaturi pentru experþi: cum sã devii filosof
traducerea unui text de Brook Sadler, text popular pe Internet
Metoda 1
Începe prin a face o distincþie inutilã. Nãuceºte-þi
cititorul cu mãiestria ta analiticã. Acesta va intra
într-o transã logicã din care nu-ºi va mai putea
aminti distincþia iniþialã ºi se va simþi condus în
mod straniu sã accepte concluziile tale.
Metoda a 2-a
Gândeºte-te la o problemã de o importanþã
crucialã pentru viaþã. Redu-o la trei concepte.
Enumerã-le. Analizeazã fiecare concept gãsind
douã noþiuni independente în fiecare. Continuã cu
analiza mai departe (preferabil speculativã) pânã
ai construit un labirint de distincþii care nu mai
aduc a nimic important. Odatã ajuns aici, dacã vei
utiliza notaþii logice, vei trezi sentimente adânci
de nesiguranþã ºi incertitudine în cititorul tãu
foloseºte asta în avantajul tãu. Foloseºte cuvântul
reductio cel puþin odatã. Concluzioneazã lucrarea
felicitându-te cã, datoritã þie, cunoaºterea umanã
colectivã a avansat în înþelegerea unui subiect
major prin transformarea lui în ceva complet
irecognoscibil.
Metoda a 3-a (pentru avansaþi)
Stai în faþa computerului. Ia lângã tine un
dicþionar. Fumeazã. Începe prin a-þi da cu pãrerea
despre orice îþi trece prin cap. Foloseºte un ton
pripit ºi bombastic. Evitã folosirea punctuaþiei ºi
pune virgule cât mai puþine. Frazele în germanã ºi
francezã trebuie sã aparã repetat. Când nu ºtii ce
sã spui, fã referiri grãbite la Foucault, Heidegger
sau Derrida. Sforþeazã-te cât poþi sã nu explici
nimic din ce vrei sa spui. Renunþã la orice
raþionament.
Metoda 4-a
Creeazã-þi de unul singur un jargon propriu. Ar
trebui sã includã o metaforã extinsã ºi greu de
urmãrit legatã foarte puþin de subiectul în
discuþie. Insistã în folosirea acestei metafore
pentru a-þi întemeia argumentele. Þine-te de ea cu
orice preþ, chiar dacã îþi duce argumentul într-o
fundãturã sau te duce la contradicþii evidente. Ca
sã dai aparenþa de profunzime, începe paragrafe
noi la întâmplare. Pe urmã numeroteazã fiecare
paragraf. (cititorul va trebui sã ghiceascã în stele
care sunt relaþiile de legãturã între paragrafe, subparagrafe ºi sub-sub-paragrafe)
Metoda a 5-a
Gândeºte-te la un exemplu celebru al unui filosof
din secolul XX. Apoi gãseºte un joc de cuvinte bazat
pe xemplul acela (de ex: cum e sã fii un stomac? Un
brotac? Un posac?) Foloseºte jocul ca sã creezi un
exemplu nou personal. Explicã pe larg exemplul
tãu. Nu spune nimic de valoare. Cu nici un preþ sã
nu duci discuþia filosficã mai departe. Nici cu un
milimetru. În concluzie mai bagã joculeþe de
cuvinte.
Metoda a 6-a
Rãspune unui articol sau unei cãrþi pe care nu ai
citit-o. Fii nemilos.
Metoda a 7-a
Citeºte o cantitate uriaºã de date empirice;
citeazã-le ºi concluzioneazã cã sunt corecte.
Neglijeazã ambiguitãþile statistice ºi necorelaþiile.
Cu nici un preþ nu îndrãzni sã interpretezi datele.
Continuã tot aºa pe cât de mult poþi (s-ar putea sã
fie nevoie de ceva tãrie de caracter). Încearcã sã
nu problematizezi nimic, þi-ar îngreuna munca.
Metoda a 8-a
Fã niºte cercetãri serioase. Nu te opri pânã nu
gãseºti un text cu adevãrat obscur. Respinge acest
text. Continuã cãutarea pânã gãseºti ceva cu
adevãrat obscur ºi complet necunoscut. În primul
paragraf al lucrãrii tale descrie ceva interesant
gãsit în acest text obscur. Continuã pe multe,
multe pagini cu detalierea viziunilor banale ºi
irelevante stârnite în tine de acel text. Afirmã în

mod repetat ce gãsisei interesant în primul
paragraf dar având grijã sã nu spui mai mult decât
la început. Conluzioneazã amintindu-i cititorului
cã textul acela e atât de obscur ºi de puþin
interesant încât dacã nu ai fi scris tu despre el nu
s-ar fi gãsit nimeni sã o facã.
Metoda a 9-a
Discutã un subiect controversat ºi extrem de
interesant. Demonstreazã-þi mãiestria în
abordarea complexitãþilor subiectului prin
despicarea argumentelor pânã la cele mai mici
detalii ºi distincþii. Enumerã cu grijã toate
implicaþiile fiecãrei poziþii. Dar (ºi asta e partea
cea mai grea) refuzã sã te identifici cu vreuna din
poziþiile filosofice implicate. De fapt cel mai bine
e sã nu arãþi niciodatã cã ai avea vreo opinie
proprie. Mereu eludeazã posibilitatea ca cineva
sã-þi poatã atribui þie vreuna din poziþiile
enumerate. Foloseºte cât de des posibil fraza
evazivã: „se poate argumenta cã....”, pentru a
scãpa de acuzaþia cã ai fi un filosof angajat faþã de
.... ceva, orice.
Metoda a 10-a
Petrece ceva timp una sau douã secundeconcepând cea mai ciudatã problemã eticã
posibilã. Ar trebui aibã naziºti în ea oricum. De
exemplu: ce ar trebui sã facã persoana B dacã ar fi
provocatã de A care e deghizat în nazist, dar de
fapt A nu e nazist în prezent deºi a fost în tecut; ºi
A ameninþã cã-l va ucide pe B care nu ºtie dacã A e
sau a fost nazist sau nu; iar B are înclinaþia foarte
puternicã de a tortura copii mici dar numai copii
de naziºti doar ca sã se distreze; dar B are o
relaþie specialã cu copilul lui A care nu e nazist dar
care se va înrola în partidul nazit dacã A îl rãneºte
în vreun fel pe B sau dacã B va minþi în legãturã cu
înclinaþia lui de a tortura copii de naziºti. Când
credeai cã enigma e perfectã, mai adaugã ºi
posibilitatea de a salva soþia unuia din ei dintr-o
situaþie groaznicã, doar aºa ca sã bulversezi de tot
intuiþiile cititorului.
Metoda a 11-a
Folosind un stil colocvial începe cu o promisiune
cã te vei ocupa de o chestiune. Spune ceva un pic.
Mai fã o nouã promisiune. Mai spune un pic ceva ºi
acolo. Mai fã o promisiune. Spune ceva mai puþin.
(ar trebui sã fi obosit deja) Spune ceva orice. Nu te
preocupa de relevanþã e o chestie suprapareciatã
oricum. Trage o concluzie despre ceva fãrã
legãturã. Promite cã o sã te întorci la subiectul
iniþial. Nu îndeplini nimic din ce ai promis
anterior. Sfârºeºte cu promisiunea cã vei aborda
un alt subiect într-o lucrare viitoare. (poþi sã te
referi la orice lucrare nepublicatã pe care o ai în
sertar)
Metoda a 12-a
Propune-þi sã nu rezolvi nici o problemã. Fã-o cu
hotãrâre.
Notã
Desigur aceste metode nu sunt recomandate
amatorilor ºi nu ar trebui încercate fãrã
supravegherea unui profesor. Aceste metode sunt
gândite doar pentru filosofii cu ani întregi de
studiu în spate. Autorul nu e responsabil pentru
eventualele sofisme, circularitãþi, digresiuni,
argumente nevalide, greþuri existenþiale, crize
ale vârstei mijlocii sau schimbãri de carierã ce ar
putea rezulta în urma aplicãrii acestor metode.
Oricine a simþit dureri de piept, iritaþii în gât,
înroºirea feþei sau contracþia pumnilor dupã ce a
citit aceste metode ar trebui tratat imediat de
anautoscopsis (incapacitatea de a râde de sine
însuºi) - o boalã potenþial mortalã.
(http://www.starbuilders.org/
/fft/articles/philosopher.html)
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ROCSANA VÃ PREZINTÃ VREMEA
S-aveþi mare
grije acuma cã
deºi e cald ºi bine
circulã rãceala ºi
poate foarte uºor
sã ve tragã
curentu mai ales
dacã staþi mai
m u l t
l a
bibleotecã sau
rãmâneþi în
pragu uºii cã nu
vã primeºte Gigi
la seminar c-aþi
întârziat un
minut.
Mai ieri alaltãeri
am primit în cutia
poºtalã un pliant
mare galben cu o
inimã roºie care de-abia încãpea ºi m-am gândit cã-i de la Remus, vagabontu
vieþii mele. Da el când s-a întors acasã m-a luat aºa de mi-a zis cã nu-i de la el ºi
cã cine pizda mã-tii de curvã e Maghi acesta fã? Da io l-am liniºtit aºa ºi i-am zis
pui nu te enerva Remusicã al meu cã iote toatã scara a primit º-atuncea el s-a
pus în genunchi ºi mi-a zis iubirea mea iartã-mi gura rea, orice mi-ai face tu nam sã iubesc alta.
Dragostea noastrã pe veci n-o sã se ofileascã chiar dacã mai mã arde
el aºa când îl mai supãr ºi mai umblã noaptea de capu lui sã se gândeascã la

lucruri care-i povestesc io ziua de la facultate. Îi place mult sã îi vorbesc
despre ce mai fac io pe la ºcoalã ºi câteodatã citim împreunã din
dialogul Parmenide înregistrat de platon când era Socrate mai tânãr ºi
vorbea cu strãinul din Elea. Cred cã la inimioarea aceea maghi Remus a
rãbufnit fiindcã nu poate sã conceapã, ca mine de altfel, cã sufletul
poate fi reprezentat cu atât mai puþin lipit pe un geam. Când am vãzut
ân faidon cã el zboarã ºi sã tãvãleºte prin noroi am fost un pic derutaþi
amândoi dar apoi ne-am dat seama dupã ce am stat ºi-am fumat o þigare
cã la platon sufletul este o idee! Cum altfel ar putea el sã facã toate
chestiile acelea ºi sã fie atât de jmecheros de le face el pe toate de la
contopire cu calu ºi vaca ºi cercul ºi patul pânã la a fi pleoapã acolo pe
bulele cu idei dintre care cea mai importantã bulã e Binele? Ha?
Apoi am stat ºi-am vorbit cu domnul Totu care este un
caterincos ºi un domprofesor de milioane ºi ia-m spus la ce concluzie am
ajuns io cu Remus al meu gândindu-ne cine dracului e maghi acesta. Mia
spus sã-i zic Sabin ceea ce e chiar mijto din partea lui ºi m-a întrebat
întâi de toate dacã iubesc poezia ºi dacã ºtiu sã privesc natura. M-a pus
sã-i recit ceva ºi io am început aºea cu umpic de cântec: „Am scris
numele tãu pe o floare de mai ºi te-am blestemat iubire sã nu ai, sã nu ai
iubire, la fel ca ºi mine ºi de bunãtate sã na-i parte...” dar m-a oprit
repede ºi a zis sã revenim. Apoi mia spus cã ideea noastrã cu ideea este
foarte bunã da cã trebe s-o evidenþiem într-o lucrare de minim 6 pagini
la un rând jumãtate taims de doiºpe aºa cã io ºi Remus al meu ne-am pus
pe treabã ºi am început sã citim platon din scoarþãn scoarþã. Binenþeles
cã am fãcut inima maghi bucãþi ºi din ia ne-am fãcut semne de carte
care sã le punem unde gãsim dovezi de suflet.
[Foto: Migo Caranfilian / MikeStudio: 0740.109.630 / lenjerie: Etam /
Blanã: MG Blãnuri / Cizme: D'Anovi]

Articole în LUNI: nr 7, 9

de Alina Panaitov

Cu ochii larg deschiºi în Molly Sweeney
La mijlocul lunii februarie, Teatrul
Bulandra a lansat la apã premiera piesei “Molly
Sweeney”, cea dintîi montare naþionalã dupã
unul din textele irlandezului Brian Friel, un alt
proiect dupã “Dancing in Lughnasa” de acelaºi
autor aflîndu-se în desfãºurare la Teatrul
Naþional. Molly Sweeney este însã de departe
cel mai rãsunãtor succes al dramaturgului
contemporan în parte pentru cã acesta ºi-a
asumat pe lângã sarcina de scenarist, ºi pe cea
de regizor a primei montãri care a avut loc în
1994 în Irlanda.
ªpilul piesei este pe cît de vechi pe atît de
valoros. Molley Sweeney (Lelia Ciobotariu) îºi
pierde vederea la aproximativ 10 luni datoritã
unui soi de cataractã avansatã, mult prea
devreme pentru a avea timp sã îºi însuºeascã
noþiunile de culoare sau luminã. Tatãl este cel
care educã celelalte simþuri ale lui Molly,
supunând-o la diferite examene de
recunoaºtere a florilor ºi a altor obiecte din
grãdina casei. Ea îsi însuºeste de la denumiri
ºtiinþifice ale plantelor pînã la caracteristicile ºi
precauþiile ce trebuie luate astfel încât la 41 de
ani îºi depãºeºte aproape total handicapul ºi îºi
duce viaþa printre umbrele dragi. Situaþia se
schimbã în momentul în care îl întalneºte pe
Frank ( ªerban Pavlu), un autodidact de un
entuziasm uimitor vis-à-vis de proiecte trãznite
precum creºterea caprelor iraniene pentru
caºcaval sau studierea imunitaþii albinelor din
Africa. Acesta gãseºte în Molly o noua provocare
ºi imediat dupã cãsãtoria lor, cere opinia
domnului Rice (Victor Rebengiuc), un fost
oftalmolog ilustru care dupã ce este pãrãsit de
soþie, cautã sensul fiecãrei zile pe fundul sticlei.
Vindecarea lui Molly devine o nouã expediþie
nãstruºnicã pentru Frank ºi o posibilitate de
reabilitare profesionalã pentru ratatul doctor
Rice ºi ca urmare ambii o conving sã se supunã

unei operaþii de redare a vederii. Deºi pe deplin
împãcatã cu condiþia ei ºi timoratã de gîndul
unei schimbãri radicale, cedeazã în faþa
entuziasmului celor doi.
Intervenþia decurge foarte bine ºi pentru
prima oarã Molly distinge umbre ºi culori, vede
chipul soþului ºi al prietenilor însã nu se poate
obiºnui cu noua realitate ºi îºi pierde minþile
datoritã unui sindrom al “vederii oarbe” sau
incapacitatea de a conceptualiza ceea ce se
prezintã vederii. Este internatã la acelaºi spital
de psihiatrie ca si mama ei, Frank pleacã în
Abisinia ca un Don Quijote al idealurilor mãrunte
iar doctorul Rice sesizeazã în sfîrºit greºeala
umanã a reuºitei profesionale.
Dacã ªerban Pavlu ºi mai ales Victor
Rebengiuc sunt “intimi” al publicului, pentru
Lelia Ciobotariu rolul lui Molly Sweneey este cea
mai bunã recomandare. Voluptatea cu care îºi
scufundã degetele în acvariu ºi apãsarea
piciorului desculþ pe podeaua din lemn asigurã
credibilitatea unui personaj sincer îndragostit
de zgomote, arome ºi consistenþe. Privirea
pierdutã nu opacizeazã tipicul instanþei ci
intensificã fascinaþia pentru gesturile
tremurânde ºi pentru monologul unei gurmande
a senzaþiilor discrete.
Viziunea lui Alexandru Dabija urmeazã linia lui
Friel astfel încât rememorarea întîmplãrilor
face ca povestea sã nu treacã live nici prin faþa
ochilor personajelor nici a spectatorilor.
Imaginea nu se fixeazã pe retinã ci se compune
aluvionar, cinetic, în spatele ei prin încruciºarea
celor trei versiuni a unei singure istorii. Poate cã
Dabija mizeazã prea tare pe acestã latenþã a
mesajului ºi nu se ocupã suficient de o încordare
suplimentarã a resortului înterpretarii cu
armonia sonorã ºi formele ce populeazã lumea
comfortabilã a nevãzãtorului.
În decorul lui Andu Dumitrescu personajele nu

interacþioneazã ci
sunt prinse în rame
d i f e r i t e . Vi c t o r
Rebengiuc dã glas
frãmîntãrilor lui
Rice într-o camerã
dezordonatã în care
piesa vedetã este
sticla de whiskey. În
propria-i locuinþã, Molly vorbeºte cu afecþiune
despre efervescenþa naivã a soþului în timp ce se
dedicã rearanjãrii constante a scaunelor, activitate
care nu o plictiseºte cîtuºi de puþin, în timp ce Frank
este captivat la intervale de panoul publicitar dintro staþie de aºteptare. Ca urmare nu existã un impact
la nivelul ipostazelor, ci o dramã a semnificaþiei
unice care decanteazã în conºtiinþa publicului:
aceea a pierderii misterului umbrelor în favoarea
unei lumini cãreia îi pot rezista doar cei cu valvele
sensibilitaþii semi-închise. Avîndu-le pe toate larg
deschise, Molly este copleºitã de multitudinea
percepþiilor pînã cînd neutralizîndu-se reciproc,
acestea îi deºertizeazã mintea.
Rezultatul ridicã o problemã îndelung exploatatã
artistic ºi uman, anume: cine sunt de fapt orbii?
Pentru a judeca trebuie fie sã închidem ochii ºi sã
savurãm deliciul suprafeþelor asemeni personajului
principal, fie sã focalizãm jocul de alb ºi negru din
wallpaper-ul scenic de-a lungul cãruia “oarba”
penduleazã ca o patã de culoare printre pigmenþi ai
realitãþii ºi ai imaginaþiei.
Dacã rãtãciþi pe acestã tablã de ºah, uitaþi sã
aplaudaþi, în mod sigur vã veþi aminti mai tîrziu sã o
faceþi.
“Molly Sweeney” de Brian Friel
regia: Alexandru Dabija
scenografia: Andu Dumitrescu
cu: Lelia Ciobotariu, Victor Rebengiuc, ªerban Pavlu

