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Redacţia

Arete este o revistă electronică, editată şi redactată de o
echipă de studenţi din cadrul secţiei de Filosofie a Facultăţii de
Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea
de Vest din Timişoara.

Arete nu este o revistă de filosofie în sensul strict al cuvântului.
Ea reprezintă, mai degrabă, imaginea intereselor şi a preocupărilor
studenţilor filosofi din Timişoara. Tocmai de aceea, ea a fost gândită,
pe de o parte, ca un loc de exerciţiu filosofic studenţesc şi, pe de altă
parte, ca un spaţiu intelectual de dialog. În acest sens, revista are
două secţiuni, denumite simbolic Exerciţii de mlădiere şi, respectiv,
Agora - fiecare cu subdiviziunile aferente.

Dincolo de acest preambul, trebuie să fim foarte cinstiţi cu noi
înşine şi să spunem, de la bun început, că nu avem o idee foarte clară
despre cum va evolua acest proiect, sau dacă va mai continua în forma
actuală. Important pentru noi este să găsim metodele cele mai utile
pentru (1) a exersa discursul argumentativ şi (2) a ne face cunoscute
vocile. Aşadar, dincolo de modul de prezentare / moda timpului, ceea
ce ne interesează este să începem de undeva şi să găsim formele cele
mai sănătoase de implicare în comunitatea ştiinţifică şi în societatea
de care aparţinem. În definitiv, care mai este rostul filosofului şi al
filosofiei astăzi?

Vă propunem să încercăm împreună să dăm un răspuns la această
întrebare.
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tru conţinutul articolelor din numărul de faţă. Deşi majoritatea
articolelor au avut parte de o lectură a referenţilor ştiinţifici
(acolo unde era necesar acest lucru), observaţiile acestora din
urmă au avut doar un caracter îndrumător, nu şi de cenzură
(pentru prezentul număr, cel puţin). În acest sens, repetăm, au-
torii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru conţinut.

De ce Arete?

“Arete = excelenţă într-un domeniu, virtute;
1. Conceptul de virtute a cunoscut o lungă evoluţie în cultura greacă înainte de a fi încorporat

problematicii filozofiei. Presocraticii, având drept preocupare de căpetenie physis corporală, n-au arătat
mare interes speculaţiei despre arete; la ei găsim pe această temă cîteva gînduri răzleţe ca, de pildă,
desemnarea de către Heraclit a judecăţii sănătoase drept suprema virtute (Diels, fr. 112) şi insistenţa lui
Democrit asupra caracterului lăuntric al lui arete (Diels, fr. 62, 96, 244,264), dar de o adevărată atenţie
filozofică, arete nu s-a bucurat înainte de generaţia lui Socrate.

2. Identificarea operată de Socrate între virtute şi cunoaştere era larg cunoscută printre succesorii
săi (Anstotel, Etk Eud. I, 1216b, Etb. Nich. VII, 1145b), iar „dialogurile socratice" ale lui Platon sunt ori-
entate spre căutarea definiţiilor pentru diferite virtuţi, de ex. Laches 190c-199e; şi probabil că ipostazierea
acestor definiţii este cea care a culminat în teoria platoniciană a formelor. Pentru Platon, există un eidos
al lui arete (Menon 72c) şi eide ale diferitelor specii de aretai (Parm. 130b); în Rep. 442b-d el descrie
cele 3 „virtuţi cardinale" dezirabile în statul ideal, care au corelative clasele de oameni în cadrul statului
şi părţile statului. 

3. Pentru Aristotel, virtutea este o justă măsură (meson), si el distinge între virtuţi morale si virtuţi
intelectuale (Eth. Nich. II, 1103a-b). Concepţia intelectualistă socratică despre virtute este vizibilă încă şi
la el, dar este temperată aici de recunoaşterea elementelor voliţionale. Pentru stoici, esenţa virtuţii era
de a trăi în armonie cu natura".

Francis E. Peters, Termenii filozofiei grecesti, traducere de Dragan Stoianovici, a III-a editie
revizuită, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 52.
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Monica FETICO

Critica teoriei  despre ideile abstracte

George Berkeley, întemeietor al empiris-
mului subiectiv, întreprinde în opera sa, în special
în lucrarea Principiile cunoaşterii omeneşti, o
criticǎ a teoriei ideilor abstracte, prin raportare la
poziţia lui John Locke.

Berkeley încearcǎ sǎ arate lipsa de
conţinut cognitiv a ideilor abstracte, precum şi im-
posibilitatea formǎrii acestor idei în mintea
umanǎ.

De asemenea, el considerǎ cǎ ideile ab-
stracte, care fac obiectul logicii şi metafizicii, au
condus la apariţia erorilor şi dificultǎţilor în
cunoaştere (1), deoarece este imposibil ca prin
abstracţie sǎ se ajungǎ la o noţiune generalǎ cu
conţinut cognitiv (2).

Singura formǎ de abstracţie admisǎ de
Berkeley se reduce la separarea pǎrţilor dintr-un
întreg. Spre deosebire de Locke, care acordǎ in-
telectului uman capacitatea de a descompune
ideile compuse în pǎrţile lor simple, constituente,
şi de a forma astfel idei abstracte despre mod-
urile şi însuşirile lucrurilor, observând doar ceea
ce este comun acestora şi lǎsând deoparte ceea
ce este specific fiecǎrui lucru în parte (3).

Berkeley contestǎ acest mecanism, afir-
mând cǎ nu se pot separa mental anumite pǎrţi
care nu pot exista independent şi nici nu poate fi
formatǎ o noţiune abstractǎ prin detaşarea
oricǎrei calitǎţi particulare (4).  Aceastǎ capaci-
tate de a comunica prin cuvinte şi de a forma idei
abstracte este reprezentativǎ pentru om şi îl
deosebeşte de animal.

Cum am spus, Berkeley nu împǎrtǎşeşte
concepţia lui Locke, dar admite existenţa unor
noţiuni generale, constituite din cuvinte care stau
ca semne pentru mai multe idei particulare, cu-
vinte prin care fiecare idee particularǎ este
sugeratǎ minţii omului: o idee particularǎ,
consideratǎ în sine, este folositǎ pentru a
reprezenta sau înlocui toate celelalte idei partic-
ulare de acelaşi gen (5).

O altǎ obiecţie adusǎ de Berkeley teoriei
despre ideile abstracte constǎ în inaccesibilitatea
acestora marii majoritǎţi a oamenilor. Şi Locke a
observat acest aspect, confirmând  imposibili-

tatea copiilor, a ignoranţilor etc. de a-şi forma ast-
fel de idei. Din moment ce scopul acestor idei ar
fi facilitarea cunoaşterii, atunci s-ar ajunge la o
contradicţie, dat fiind cǎ un numǎr foarte restrâns
de oameni ar beneficia de capacitatea de a for-
mula, înţelege şi comunica prin idei abstracte.
Tocmai pentru cǎ sunt dificil de format, ideile ab-
stracte nu sunt necesare comunicǎrii şi nici nu
sporesc cunoaşterea.

Se considerǎ cǎ demonstraţiile şi
cunoaşterea în general sunt bazate pe noţiuni
universale, însǎ, spune Berkeley, aceastǎ univer-
salitate nu se bazeazǎ pe natura abstractǎ abso-
lut  pozitivǎ a noţiunilor, ci pe raportul semnificat
/ reprezentat de acestea, raport care transformǎ
lucrurile particulare în lucruri generale (6).

Ideea abstractǎ, în sens berkeleyan,
reprezintǎ toate ideile particulare sau, altfel spus,
ideile particulare participǎ la ideea abstractǎ.
În Principiile cunoaşterii omeneşti, Berkeley mai
încearcǎ şi sǎ determine sursa doctrinei despre
ideile abstracte (doctrinǎ care a condus la
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apariţia unui dispreţ total faţǎ de ştiinţe şi la scep-
ticism), sursǎ pe care o gǎseşte în limbaj.

Scopul acestor idei este denumirea lu-
crurilor: dacǎ nu ar fi existat limbajul, nu ar fi
apǎrut aceste idei. Limbajul a contribuit şi la ero-
rile la care au condus aceste idei. În limbaj,
fiecǎrui nume îi corespunde o semnificaţie
determinatǎ. În cazul ideilor abstracte însǎ,
aceastǎ teorie nu se susţine, deoarece printr-o
idee abstractǎ sunt semnificate mai multe nume
particulare. Se disting aici douǎ cazuri :

• folosirea unui nume, constant, pentru
aceeaşi definiţie, ceea ce este necesar;

•  folosirea unui nume pentru aceeaşi
idee, tot timpul, ceea ce este inutil (7).

Majoritatea oamenilor cred cǎ unicul scop
al limbajului este transmiterea ideilor si cǎ fiecare
nume stǎ pentru o idee. Uneori, însǎ, numele
stau pentru idei abstracte care nu se referǎ la
nicio idee particularǎ determinatǎ. Dar, existǎ şi
posibilitatea ca nume folosite pentru lucruri par-
ticulare sǎ fie folosite în alt scop, întrucât trans-
miterea de informaţii nu este singurul scop al
limbajului. Pe lângǎ aceasta, se urmǎreşte şi
evocarea anumitor sentimente, îndemnarea la o
acţiune oarecare etc. Spre exemplu, folosirea
unor nume proprii nu trebuie sǎ se facǎ exclusiv
pentru a evoca în mintea  interlocutorului per-
soana respectivǎ, ci şi pentru a apela la autori-
tatea acelui nume într-un anumit domeniu şi a
determina astfel interlocutorul sǎ adopte o
anumitǎ poziţie, un punct de vedere etc. (8)

Din moment ce ideile abstracte au pus în
dificultate cunoaşterea ştinţificǎ, Berkeley pro-
pune respingerea acestora şi reducerea proce-
sului cognitiv şi a reflecţiei la propriul eu, la
propriile idei, clare şi adecvate, singurele prin
care se poate realiza cunoaşterea (9).

Epistemologia lui Berkeley este aşadar
idealistǎ, datoritǎ faptului cǎ susţine posibilitatea
unei cunoaşteri prin subiect. Cu toate acestea,
cunoaşterea nu este solipsistǎ, deoarece spiritul
care percepe are noţiunea Spiritului Infinit şi a
spiritelor finite care percep ca şi el (10).

Se impune acum explicitarea noţiunii de
percepţie, foarte importantǎ pentru epistemologia
berkeleyanǎ.

Atât Locke, cât şi Berkeley admit atât
separarea pǎrţilor unui întreg, cât şi faptul cǎ

generalul nu poate fi separat de particular. Berke-
ley însǎ se delimiteazǎ de Locke, afirmând cǎ şi
percepţia este inseparabilǎ de obiect. Aşadar, el
neagǎ distincţia dintre general şi particular, atât
pe plan real, cât şi pe plan conceptual. De
asemenea, el neagǎ existenţa unei capacitǎţi de
abstractizare şi considerǎ cǎ ideile particulare
sunt identice cu percepţiile (11).

Berkeley identificǎ existenţa ideilor cu
existenţa în genere, criticând existenţa obiectivǎ,
pe care o pune în legǎturǎ cu doctrina despre
ideile abstracte şi pe care o considerǎ, în afara
minţii fiind, absolut neinteligibilǎ.

Astfel, dacǎ existenţa se datoreazǎ

percepţiei, înseamnǎ cǎ omul, prin aceastǎ ca-
pacitate, face sǎ existe lumea sensibilǎ; de aici
se poate deduce cǎ ideile nu pot exista  decât
într-un suflet care le percepe.

Existenţă şi percepţie. Imaterialismul

Berkeley s-a folosit de critica doctrinei de-
spre ideile abstracte pentru a fundamenta o
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importantǎ tezǎ a gândirii sale filosofice: imate-
rialismul.

Locke susţinea cǎ obiectul cunoaşterii
este constituit de idei, asumându-şi astfel riscul
de a se afla în imposibilitate sǎ susţinǎ realitatea
lucrurilor, care, presupunea filosoful englez, erau
reprezentate de idei. Berkeley este de aceeasi
pǎrere cu Locke într-o anumitǎ privinţǎ: nicio cal-
itate nu este inerentǎ lucrurilor - toate calitǎţile

sunt senzaţii strict
omeneşti. Se opune,
însă, clasificǎrii
fǎcute de Locke, care
împǎrţea calitǎţile în
calitǎţi primare şi
calitǎţi secundare
(12). Dar, dacǎ pen-
tru Locke primele -
între care amintim
întinderea, mişcarea,
soliditatea, aveau o
existenţǎ obiectivǎ,
iar celelalte - dulcele,
amarul, frigul,
cǎldura, culoarea,

erau de naturǎ subiectivǎ, pentru Berkeley am-
bele clase de calitǎţi ţin exclusiv de subiectivi-
tatea umanǎ (13).

Diferenţa dintre cei doi filosofi constǎ,
aşadar, în faptul cǎ Locke atribuie aceste calitǎţi
obiectelor, independent de subiectul care le per-
cepe, în timp ce Berkeley considerǎ cǎ sunt
calitǎţi spirituale, aparţinând persoanelor care le
percep. Astfel, culoarea, forma, gustul, mirosul
existǎ doar pentru spiritele care le percep (14).

O datǎ cu suprimarea distincţiei dintre
calitǎţile primare şi cele secundare, dispare şi
substratul lucrurilor, numit de unii filosofi
substanţǎ materialǎ, concept pe care s-au fun-
damentat materialismul şi scepticismul, viziuni
care oferǎ argumente în favoarea ateilor şi a tu-
turor nereligioşilor în general. Este evident cǎ
Berkeley, prin elaborarea criticii teoriei despre
ideile abstracte şi a tezei despre imaterialism,
doreşte un acord între tezele sale subiectiviste şi
teologie.

Prin critica ideilor abstracte, el
„transformǎ” lucrurile în asociaţii de senzaţii, iar
materia devine un cuvânt fǎrǎ niciun corespon-

dent în realitate. Dacǎ fiecare lucru constǎ dintr-
un complex de senzaţii, care subzistǎ doar în
mǎsura în care este perceput, cunoaşterea este
fundamentatǎ pe simţuri, iar existenţa este
redusǎ la percepţie – esse est percipi. Dar reduc-
erea existenţei la percepţie ridicǎ o problemǎ:
cine este subiectul care percepe? (15)

În primul rând, trebuie sǎ înţelegem faptul
cǎ Berkeley îşi construieşte metafizica
imaterialistǎ eliminând din cunoaştere şi din re-
alitate, efectiv, materia (într-o manierǎ empiricǎ,
dar profund idealizatǎ) şi identificând obiectele
sensibile cu ideile, idei pasive şi inerte, lipsite de
cauzalitate proprie. Astfel, el spiritualizeazǎ şi
idealizeazǎ cunoaşterea, eliminând total ideea
de substanţǎ materialǎ (16).

Referitor la dificultatea privind cauza
formǎrii acestor idei şi a problemei existenţei
acestora în afara spiritului care le percepe,
Berkeley oferǎ soluţia Spiritului divin. Lucrurile,
ideile, nu existǎ doar atunci când sunt percepute
de un anumit subiect cu o existenţǎ efemerǎ, ele
nu dispar atunci când nu mai existǎ acel subiect,
nici nu sunt mai sigure dacǎ sunt percepute de
mai mulţi indivizi simultan. Existenţa acestora
este asiguratǎ de Spiritul divin, omniprezent, om-
niscient şi etern, care lasǎ lucrurile sǎ fie vǎzute
de oameni prin intermediul legilor naturii. Eul
divin, care prin activitatea sa creeazǎ şi
garanteazǎ existenţa universalǎ, este plasat de
Berkeley deasupra tuturor eurilor particulare. Prin
perceperea lui continuǎ este asiguratǎ existenţa
lucrurilor chiar şi atunci când nu mai existǎ niciun
eu particular care sǎ le perceapǎ.

Se observǎ, deci, cǎ Berkeley susţine cǎ
nu existǎ în realitate decât spirite şi idei, op-
unându-se cauzalitǎţii mecanice care se sprijinǎ
pe existenţa substanţei materiale (17).

Unii filosofi au definit materia ca fiind o
substanţǎ inertǎ, insensibilǎ, în care subzistǎ în
mod real întinderea, forma şi mişcarea. Dar pen-
tru Berkeley, noţiunea de substanţǎ materialǎ
este complet lipsitǎ de conţinut. El a încercat sǎ
arate cǎ aceste calitǎţi existǎ doar în mintea celui
care le percepe, aşadar nu pot subzista într-o
astfel de substanţǎ materialǎ, lipsitǎ de
percepţie. Ceea ce alţi filosofi au considerat a fi
substanţa materialǎ, este o idee despre ceva ex-
istent în general, lipsit de determinǎri particulare.
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O astfel de idee reprezintǎ, însǎ, pentru Berke-
ley, cea mai abstractǎ idee posibilǎ, fiind astfel
de neconceput (18).

Berkeley defineşte materia printr-o
presupusǎ pasivitate. Aceastǎ caracteristicǎ a
materiei de a fi pasivǎ reprezintǎ elementul
esenţial în negarea existenţei unei substanţe cor-
porale. Fiind pasivǎ, ea nu poate fi cauza
percepţiilor noastre. Filosoful irlandez considerǎ
cǎ materia este o simplǎ idee generalǎ de ne-
gare a tuturor calitǎţilor particulare, care nu
acţioneazǎ, nu percepe şi nu este perceputǎ,
adicǎ nu este nimic (19).

Dacǎ ar fi eliminate din ideea de materie
ideile pozitive de întindere, figurǎ, soliditate şi
mişcare (idei care, conform altor concepţii
filosofice, subzistau în materie), rǎmâne o
substanţǎ pasivǎ şi insensibilǎ, care nu este
perceptibilǎ prin raţiune, nu are formǎ şi nu este
cauza niciunei idei. Berkeley observǎ cǎ se
poate face o analogie între aceastǎ definiţie şi
cea a nefiinţei. De asemenea, substanţa
materialǎ nu poate fi localizatǎ nicǎieri, deoarece
nu se aflǎ în suflet, iar în afara sufletului nu existǎ
nimic (20).
O altǎ obiecţie adusǎ substanţei materiale este
lipsa de asemǎnare dintre obiectele exterioare şi
ideile celui care percepe. Berkeley exclude orice
existenţǎ în afara minţii, diferitǎ de senzaţiile
celui care percepe: ”o idee nu poate sǎ semene
decât cu o altǎ idee; o culoare şi o figurǎ nu pot
semǎna decât numai cu altǎ culoare şi altǎ
figurǎ. Dacǎ am privi cu mai mult rǎgaz în gân-
durile noastre, am gǎsi cǎ este cu neputinţǎ sǎ
concepem o altǎ asemǎnare decât aceea dintre
idei” (21).

Deci, Berkeley exclude existenţa materiei
şi recomandǎ chiar o folosire cât mai prudentǎ a
acestui termen, ale cǎrui implicaţii sunt antiteo-
logice. El considerǎ cǎ acest concept este foarte
periculos chiar dacǎ este folosit de filosofi care
susţin existenţa lui Dumnezeu, din cauzǎ cǎ nu
se poate prolifera crearea materiei din nimic şi se
ajunge la admiterea coexistenţei materiei şi a lui
Dumnezeu.

Berkeley neagǎ, aşadar, materia, din
douǎ motive foarte importante pentru gândirea
lui: nu se subordoneazǎ principiului esse est per-
cipi şi este o concepţie antiteologicǎ, iar el

încearcǎ sǎ apere existenţa lui Dumnezeu şi sǎ
realizeze un acord între filosofia şi teologia sa în
întreaga sa operǎ filosoficǎ.

Idealismul lui George Berkeley eliminǎ
materialismul şi transformǎ lumea sensibilǎ într-
o realitate idealǎ, existând în spirite şi pentru
spirite (22).

NOTE:
(1) George Berkeley, Principiile cunoaşterii

omeneşti, Agora, Iaşi, 1995, pag. 22;
(2) Nicolae Trandafoiu, Substanţǎ şi cauzalitate în

interpretarea empirismului englez, Editura ALL, Bucureşti,
1999, p.111;

(3) G.Berkeley, idem, p. 23;
(4) idem, p. 25;
(5) idem, p. 27;
(6) idem, p. 30;
(7) idem, pp. 32-33;
(8) idem, p. 35;
(9) idem, p. 36;
(10) Petru Comărnescu, George Berkeley în Con-

stantin Rǎdulescu-Motru (ed.), Istoria filosofiei moderne de
la Renaştere pânǎ la Kant,”Tess-Expres”, 1996, p. 381;

(11) N.Trandafoiu, idem, p. 116-118;
(12) Istoria filosofiei moderne, p.382;
(13) N.Bagdasar, Studiu introductiv, în George
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Raluca Simona ZABLATOSCHI

Problema adevărului şi a
certitudinii la Sf. Augustin

Sfântul Augustin aparţine pe-
rioadei clasice a literaturii patris-
tice (secolul IV-V), opera sa
originală constituind  momentul
culminant al întregii gândiri patris-
tice.

În Schiţă pentru istoria lui
cum este cu putinţă ceva nou,
C.Noica spune că augustinismul
este o filosofie care ţine în primul
rând de ,,setea certitudinii inte-
rioare” (1). Caracteristica
distinctivă a filosofiei lui Augustin
este  coincidenţa dintre îndoială
şi certitudine, sau, cum se ex-
prima atât de frumos Noica,
,,înfrăţirea dintre nesiguranţă şi
certitudine” (2).

Filosofia certitudinii se
articulează în jurul noţiunii de su-
flet şi  a relaţiei sufletului cu Dum-
nezeu, problemă care l-a
preocupat în mod deosebit pe
Augustin. Potrivit lui Augustin, pa-
tria sufletului este Dumnezeu, iar
natura sufletului este de esenţă
spirituală, divină. Sufletul omului
este o substanţă creată de Dum-
nezeu, ce participă la raţiunea
divină şi este destinată să co-
mande corpul. Relaţia sufletului
cu trupul este una de guvernare
şi stăpânire. Corpul este prin
natura sa inferior sufletului,
neputându-l influenţa. Conform
credinţei lui Augustin,  Universul
are o ordine intrinsecă, ierarhică
(3), astfel încât lucrurile, sau
substanţele situate la niveluri ier-
arhice superioare, exercită acţiuni
cauzale asupra altora, subordo-
nate sau subalterne lor. În vârful
ierarhiei ontologice se află
summa essentia, Fiinţa Supremă,
Dumnezeu, identificat de Au-

gustin cu Unitatea,  Adevărul şi
cu Binele suprem. Sufletele
umane au mai puţină fiinţă, mai
puţin bine, iar corpurile au cel mai
mic grad de bunătate.

Întrucât acţiunea cauzală
este de sus în jos, adică sufletul
guvernează corpul, în timp ce
corpul nu poate acţiona sau

influenţa sufletul,  Augustin va tre-
bui să explice cum se formează
percepţia. ,,În Confesiuni, X, Au-
gustin distinge între lucrurile care
se află în mintea noastră în mod
direct (în sine) şi lucrurile care
sunt prezente în minte indirect,
prin reprezentare sau imagine”
(4).

Noi nu avem acces la
obiectele exterioare în mod di-
rect, ci mijlocit, prin imaginile şi
impresiile pe care simţurile ni le
dau despre acestea. Ceea ce se
află în mintea noastră nu este un
lucru, ci o imagine sau o
reprezentare a lucrului. De
aceea, noi nu suntem îndreptăţiţi
să judecăm ca şi cum am avea
acces direct la lucru în sine, ci ca
şi cum avem acces la imaginea
lui (5). Mintea se înşeală adesea
asupra obiectelor materiale, dar

nu se înşeală asupra imaginilor
pe care le are. Imaginile însele,
fiind prezente nemijlocit în minte,
pot constitui un dat pricipial cert
pentru mintea noastră. Senzaţiile
şi percepţiile sunt reconstituiri
efectuate de suflet asupra
obiectelor exterioare ce
acţionează asupra trupului (6).
Creaţii ale sufletului, senzaţiile
sunt răspunsul la ceea ce sufletul
observă că se întâmplă în trup.
Acţiunea corpurilor asupra trupu-
lui nu cauzează în suflet consti-
tuirea imaginilor, ci reprezintă
doar ocazia cu care sufletul
construieşte imagini. Sufletului
(omului interior) îi sunt aduse
veşti de către toţi  ,,crainicii
trupeşti” (7), ca unui stăpân şi ca
unui judecător, iar acesta
conştientizează ceea ce se
întâmplă în afara sa prin in-
tremediul omului exterior, adică
prin simţurile trupului. 

Deşi nu putem fi siguri de
adecvarea reprezentărilor noas-
tre la lucruri, trebuie să fim
conştienţi de certitudinea că
avem aceste imagini. Perceperea
aparenţei  poate oferi un punct de
sprijin pentru certitudine: căci,
oricât de nesigură ar fi aparenţa
pe care o percep, sunt cel puţin
sigur de faptul că eu percep acea
aparenţă. ,,Prin aceste
consideraţii,  Augustin antici-
pează cogito-ul cartezian: în-
doiala însăşi este dovada că
gândesc şi că, dacă gândesc,
exist. Este modalitatea de a înte-
meia certitudinea pe interioritate”
(8).

Cel mai de jos nivel al
cunoaşterii este cel al cunoaşterii
sensibile, care reprezintă un sta-
diu inevitabil al cunoaşterii, indis-
pensabil omului în viaţa sa.  Însă,
pentru Augustin cunoaşterea
senzorială nu este o cunoaştere
autentică, necesară şi universală,
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ci semnifică mai degrabă felul în
care sufletul este atent la trupul
pe care-l comandă. 

Fiind interesat de orientarea
sufletului către  Dumnezeu, de
relaţia dintre cunoaşterea
adevărurilor eterne, neschim-
bătoare şi Dumnezeu, pentru Sf.
Augustin obiectele materiale
reprezentă numai un punct de
plecare în ascensiunea minţii
spre Dumnezeu. Obiectele
cunoaşterii autentice sunt de
natură ideală, sunt Ideile divine.
Aceste Idei constituie obiectul
propriu al intelectului uman.

Dacă senzaţiile sunt individ-
uale, variabile de la om la om,
adevărurile necesare şi imuabile
sunt universale, invariabile, inde-
pendente de experienţa
simţurilor. Adevărurile a priori,
necesare şi eterne (adevărurile
matematice, logice şi etice), sunt
elemente ale certitudinii. Ele sunt
independente de minţile noastre
schimbătoare sau de acordul din-
tre ele, dar prezente în sine în
mintea noastră. Adevărul nu
poate să fie egal cu mintea
noastră instabilă, care, uneori
este capabilă să perceapă mai
mult, iar alteori mai puţin adevăr.
Potrivit lui Augustin, aceste
adevăruri eterne sunt  conţinute
în inteligenţa divină, în Dum-
nezeu, fiind gânduri ale spiritului
divin, care emană din Unul, ca
primă ipostază. Dumnezeu, fiind
identificat de Augustin cu
Adevărul, transcende puterea
noastră de înţelegere, este dea-
supra minţii noastre. 

Adevărurile necesare,
eterne, sunt pentru Augustin o
dovadă indubitabilă a existenţei
lui Dumnezeu, întrucât aceste
adevăruri necesită un temei
imuabil, etern, dumnezeesc.
Chiar dacă omul se îndoieşte şi
neagă existenţa lui Dumnezeu, el

trebuie să admită recunoaşterea
adevărurilor absolute, iar
recunoaşterea acestora implică
recunoaşterea lui Dumnezeu:
,,Cel care se îndoieşte de adevăr
poartă déjà în sine un adevăr, un
adevăr de care el nu se mai
poate îndoi”. Adevărul este
neschimbător, nepieritor, etern,
iar sufletul este locul şi purtătorul
adevărului etern; iar ceea ce
cuprinde în sine ceva etern tre-
buie să participe la eternitate.

Atât pentru Platon cât şi
pentru Augustin, Ideile exem-
plare au o esenţă obiectivă, fiind
forme arhetipale, modele ale tu-
turor lucrurilor.  ,,În privinţa mod-
elelor, atitudinea lui Augustin este
platonică. Modelele de bunătate,
frumuseţe corespund Ideilor ex-
emplare” (9). În judecăţile sale
raţionale, pe care le face asupra
lucrurilor, omul se raportează
constant la modelele eterne.
Judecăţile comparative, de felul:
mai bun sau dimpotrivă mai puţin
bun, mai frumos sau mai puţin
frumos, implică o referire
constantă la modelul etern al
Bunătăţii sau Frumuseţii.

De asemenea, atât Platon,
cât şi Augustin, au susţinut că
obiectele cunoaşterii adevărate
sunt neschimbătoare, eterne,
imuabile, în timp ce obiectele
sensibile sunt inferioare intelec-
tului uman. Dar, la Augustin,
Ideile nu alcătuiesc o lume rigidă,
de absoluturi, ci ele sunt
conţinute în intelectul divin, ca
moduri cugetătoare ale creaţiei.
După cum remarcă C. Noica “Au-
gustin depăşeşte platonismul, în-
trucât vede mai departe decât
lumea Ideilor. El le unifică în
sânul conştiinţei divine” (10).

Gândirea lui Augustin se
sprijină pe teza că adevărul se
găseşte în omul interior, în
conştiinţa noastră, este un

adevăr lăuntric, un principiu viu,
care acţionează din intimitatea
conştiinţei noastre.  Adevărul
este universal, este în noi, în
omul interior, fiind asemenea
unui simţ intern care vede atunci
când raţiunea noastră se înşeală,
corectând-o.  “Creştinismul
anunţă sfârşitul idealului platonic
al obiectivităţii. Nu lumea eternă
a formelor din exteriorul nostru
este cea care ne salvează, ci

doar privirea îndreptată către in-
terior şi căutarea adevărului pro-
fund în sinea noastră.
Creştinismul întoarce mintea
spre interior şi astfel face posibilă
existenţa subiectului cartezian,
anticipând filosofiile moderne ale
subiectivităţii” (11).

După cum am mai spus, la
Sfântul Augustin problema
cunoaşterii nu se pune separat
de existenţa lui Dumnezeu.
Adevărul divin nu îi este străin
subiectului cunoscător, nu îi este
exterior, deşi este independent
de el. Prezent în imtimitatea
conştiinţei noastre, Dumnezeu
este un adevărat magistru
lăuntric, un învăţător interior, care
predică şi ne instruieşte. A învăţa
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reprezintă în viziunea Sf. Au-
gustin o iluminare dinăuntru în
afară. Nu se învaţă prin ceea ce
ni se predă din afară, de către un
altul, exterior nouă, ci prin lumina
lăuntrică care este proprie
fiecărei conştiinţe. Într-un pasaj
celebru din Confesiuni, Augustin
scria:  “Târziu de tot Te-am iubit,
o, Tu, Frumuseţe atât de veche,
şi totuşi atât de nouă, târziu de tot
Te-am iubit. Şi iată că Tu te aflai
înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi
eu acolo, în afară, Te căutam şi
dădeam năvală peste lucrurile
frumoase pe care Tu le-ai făcut,
eu cel lipsit de frumuseţe” (12).

Adevărurile nu sunt în-
născute în mintea noastră, nici
produse de mintea noastră, ci
sunt transcendente,  prezente în
spiritul divin, care iluminează
conştiinţa noastră, ca un principiu
superior ei. Noi putem intui
adevărurile imuabile ale lucrurilor
numai dacă ne sunt dezvăluite de
lumina inteligibilă, transcendentă.
“Există acea lumină strălucitoare
a minţilor, inexprimabilă prin cu-
vinte şi de necuprins. Această
lumină comună ne învaţă, atât
cât este posibil,cum putem avea
adevăratul bine” (13).

În teoria Iluminării, Augustin
foloseşte metafora luminii platon-
ice (14). În lucrarea Republica,
Platon a comparat Ideea de Bine
cu Soarele, care iradiază obiec-
tele şi Ideile inteligibile subordo-
nate. Aşa cum Soarele face ca
lucrurile materiale să fie vizibile
ochiului, tot astfel Iluminarea
divină, spune Sf.Augustin, face
vizibile pentru mintea omului
adevărurile eterne. Asemenea
luminii Soarelui, Iluminarea divină
se divide fără să se împartă. 

Sfântul Augustin a postulat
existenţa şi activitatea iluminării
divine datorită limitelor intrinseci
inteligenţei naturale a omului şi a

nestatorniciei minţii sale. Nici o
creatură, oricât de raţională şi
intelectuală ar fi, nu este
iluminată prin sine, ci prin partici-
parea la Adevărul etern (15). Ilu-
minarea divină înlocuieşte în
gândirea lui Augustin
reminiscenţa din filosofia lui Pla-

ton. Funcţia sa este de a face
vizibilă minţii noastre necesitatea
adevărurilor eterne. Intelectul
uman este iluminat de lumina
adevărului divin, astfel încât el
poate intui în această lumină
adevărul. Este vorba de ”Dum-
nezeu, lumina inteligibilă, în care,
de la care şi prin care strălucesc
într-un mod inteligibil toate câte
strălucesc în mod inteligibil” (16).
Atunci când mintea omului tre-
buie să aprecieze dacă un corp
este mai mult sau mai puţin fru-
mos, un fapt este mai bun sau
mai puţin bun, aceste judecăţi
presupun intervenţia regulatoare
a Ideilor eterne, adică activitatea
iluminării divine.

Deşi a recurs frecvent la
teme platonice şi neoplatonice,
interesul constant al Sfântului Au-
gustin a fost ca omul să atingă fi-
nalitatea sa supranaturală,

beatitudinea, să se apropie de
Dumnezeu,  insistând pe nevoia
purificării spirituale pentru posibil-
itatea contemplării esenţei divine. 

Note:
1. C. Noica, Schiţă pentru istoria

lui cum este cu putinţă ceva nou, Ed.
Moldova, 1999, p. 134.

2. Ibidem, p134.
3. Claudiu Mesaroş, Filosofii ceru-

lui, Ed . Universităţii de Vest, Timişoara,
2005, p. 49.

4. Ibidem, p. 45.
5. Ibidem
6. Ibidem, p. 55.
7 Augustin, Confesiuni, Humani-

tas, Bucureşti, 2007, p. 325.
8 Viorel Colţescu, Istoria filosofiei,

vol.I, Ed. Brumar, 2006, p. 245.
9 Frederick Copleston, Istoria

filosofiei, vol.II, Ed.All, 2009, p. 57.
10 Ibidem, p. 149.
11 J. D. Caputo şi G. Vattimo,

După moartea lui Dumnezeu, Ed.
Curtea veche, Bucureşti. 2008, p. 48.

12 Sf.Augustin, Confesiuni, Ed.
cit., p. 365.

13 Sf.Augustin, Soliloquia, Ed. De
Vest, Timişoara, 1992, p. 67.

14 Frederick Copleston, Istoria
filosofiei, vol.II, p. 60.

15 Sf.Augustin, De libero arbitrio,
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 201.

16 Sf.Augustin, Soliloquia, Ed. cit.,
1992, p. 67. 
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Sergiu SPĂTAN

Explicaţie cu privire la raportul dintre semn-
sens-semnificaţie la Gotlob Frege

Introducere

Eseul urmăreşte să
prezinte sumar concepţia lui
Frege despre semn, sens şi
semnificaţie, pornind de la
distincţia dintre propoziţiile de
egalitate „a=a” şi „a=b”. După
căteva explicaţii preliminare

pentru noţiunile de propoziţie analitică, propoziţie
sintetică, judecată a priori şi  judecată a posteriori
1.1., urmează explicarea demersului lui Frege 1.2.,
identificarea celor doi parametri semantici – sensul şi
semnificaţia 1.2.1. - , legătura lor cu semnul şi
enunţarea principiului de determinare a semnificaţiei
1.2.2.. În ultima parte, se enumeră câteva posibile
probleme ale teoriei lui Frege 2, paradoxul principiului
de determinare a semnificaţiei, cu rezolvarea propusă
de Russell 3.

1. Cum ajunge Frege la teoria
semnificaţiei?

Frege îşi construieşte teoria semnificaţiei
pornind de la un fapt de limbaj comun, şi anume
statutul diferit al propoziţiilor de egalitate (i) “a=a” şi
(ii) “a=b”. În timp ce prima propoziţie este una
analitică, valabilă a priori, cea de-a doua este o
propoziţie sintetică, care aduce un spor de
cunoaştere şi deci nu poate fi mereu întemeiată a pri-
ori (1).

1.1. Explicaţii preliminare
1.1.1. Immanuel Kant
Pentru a înţelege distincţia analitic-sintetic,

este necesar să observăm evoluţia ei la Imm. Kant.
Filosoful din Konigsberg porneşte de la raportul dintre
subiect şi predicat într-o propoziţie afirmativă (2).
Acest raport este posibil în două feluri: Fie predicatul
B aparţine subiectului A, ca şi cum ar fi cuprins în
acesta, fie predicatul B nu aparţine subiectului A,
păstrându-se însă legătura. În primul caz, avem o
identitate între A şi B, propoziţia numindu-se analitică
sau explicativă, pe când în cel de-al doilea caz nu
există o identitate între A şi B, propoziţia numindu-se
sintetică sau extensivă. Prima se numeşte explicativă
pentru că nu se adaugă nimic subiectului prin predi-
cat, subiectul fiind doar descompus prin analiză în
conceptele lui parţiale, pe când a doua este numită

extensivă, pentru că la conceptul subiectului se
adaugă un predicat care nu era gândit în subiect şi
care nu putea fi identificat - prin descompunere -
printre conceptele parţiale ale subiectului.

Să luăm un exemplu: Fie propoziţiile „Toate
corpurile sunt întinse” şi „Unele corpuri sunt albastre”.
În prima propoziţie, conceptului „corp” i se afirmă o
proprietate care, strict vorbind, îi era inerentă – nu se
poate imagina un corp care să nu fie întins. Altfel
spus, conceptul „corp” conţine în intensiunea sa
(conţinutul său) şi proprietatea întinderii, care îi este
definitorie. A spune că toate corpurile sunt întinse e
acelaşi lucru cu a descompune noţiunea „corp” şi a
identifica proprietatea de a fi întins. Pe de altă parte,
în cea de-a doua propoziţie, conceptului „corp” i se
afirmă o proprietate, aceea de a fi „albastru”, care nu
îi este definitorie. Spunând că unele corpuri sunt al-
bastre, se adaugă o proprietate noţiunii de „corp” care
nu îi era inerentă. Există, fireşte, corpuri care nu sunt
albastre, tot aşa cum există corpuri care sunt albas-
tre. Ideea este că noţiunea de „corp” suferă o extin-
dere a intensiunii sale.

Recapitulând, vom spune că propoziţia
analitică nu extinde deloc cunoaşterea, reprezentând
o  simplă descompunere în interiorul subiectului, pe
când propoziţia sintetică adaugă un concept B, care
deşi nu se află în subiect, îi aparţine totuşi (prin afir-
marea lui în legătură cu acesta), aducând astfel un
spor de cunoaştere (3).

Mai departe, trebuie să facem încă o
distincţie foarte importantă, prezentă şi ea printre
consideraţiile lui Kant: aceea dintre judecăţile a priori
şi judecăţile a posteriori (4). Primele sunt judecăţi
care pot fi întemeiate fără raportare la experienţă, mai
exact „independent absolut de orice experienţă”, pe
când cele din urmă sunt judecăţile întemeiate pe
experienţă. Spre exemplu, un enunţ precum „Acest
stilou este negru” exprimă o judecată a posteriori,
pentru că ea se bazează pe o experienţă prealabilă;
asertarea ei trebuie să ţină cont de câteva date
cunoscute empiric anterior. Enunţurile matematice,
bunăoară, sunt valabile şi adevărate dincolo de orice
experienţă. Ele sunt judecăţi a priori. Mai trebuie spus
că aceste cunoştinţe a priori se disting prin atributul
necesităţii şi al universalităţii.

1.1.2. Gottlob Frege
Revenim la Frege. Am spus că propoziţia (i)

„a=a” este analitică, iar propoziţia (ii) „a=b” este
sintetică. Folosind explicaţiile lui Kant, ne este uşor
acum să vedem de ce prima nu aduce un spor de
cunoaştere, în timp ce a doua o face. În (i) este
asertată o simplă tautologie, unde expresiei „a” i se
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afirmă identitatea cu ea însăşi, pe când în (ii) expre-
siei „a” i se afirmă identitatea cu o altă expresie, „b”
(5), îmbogăţind astfel universul de cunoaştere. „Una
dintre descoperirile cele mai bogate din domeniul as-
tronomiei, spune Frege, a fost aceea că în fiecare
dimineaţă răsare acelaşi Soare şi nu mereu altul.”

Pe de altă parte, prima propoziţie (i) este
valabilă dincolo de orice experienţă, ea exprimă o
cunoştinţă a priori. Propoziţiile de forma (ii), însă, „nu
pot fi întemeiate întotdeuna a priori”. La fel, faptul că
era vorba de un acelaşi Soare, ci nu mereu de altul,
a fost dedus din simpla experienţă. Avem de-a face,
aşadar, cu două contexte epistemice diferite. 

1.2. Demersul lui Frege
1.2.1. Sensul şi semnificaţia
Lămurind aceste lucruri, vom spune că de-

mersul lui Frege urmăreşte să explice, pe de o parte,
care este diferenţa dintre (i) şi (ii), dincolo de evidenţa
distincţiei statuturilor lor: una fiind propoziţie analitică
a priori, iar cealaltă propoziţie sintetică - care nu
poate fi întotdeauna întemeiată a priori; iar, pe de altă
parte, ce au în comun propoziţiile (i) şi (ii). Pentru
aceasta, trebuie observat: (a) prin ce sunt identice;

(b) prin ce diferă. Vom răspunde pe rând:
(a) Primul parametru semantic.
Pentru început, Frege stabileşte ce se pune

în relaţia de egalitate; adică, între ce şi ce există un
raport de identitate. El îşi începe eseul cel mai impor-
tant în problema semantică, Sens şi Semnificaţie (6),
prin expunerea ideii că egalitatatea este o relaţie între
semnele obiectelor pe care aceste semne le de-
numesc, ci nu între obiectele propriu-zise.

- Dacă ar fi altminteri, propoziţia (i) nu ar fi
diferită de propoziţia (ii), pentru că amândouă ar
spune că un lucru nu estea priori diferit de el însuşi.

- La fel, dacă „a=a” înseamnă „obiectul den-
umit de a = obiectul denumit de a”, se pot imagina
situaţii în care două obiecte diferite sunt denumite de
un acelaşi nume, ceea ce înseamnă că egalitatea
este falsă şi că propoziţia nu este una analitică (7).

S-ar părea că intenţia noastră atunci când
asertăm propoziţia „a=b” este să spunem că atât „a”
cât şi „b” semnifică acelaşi lucru; este vorba, aşadar,
de o relaţie între semne. Relaţia este condiţionată de
conectarea celor două semne cu acelaşi denotat,
conectarea fiind arbitrară (8). Altfel spus, ambelor
semne le este atribuit un singur desemnat, numit de
Frege semnificaţie. Acesta este primul parametru
semantic. El reprezintă elementul de legătură dintre
„a” şi „b” în propoziţia „a=b”. Prin aceasta am răspuns
la prima noastră problemă (a), ajungând la faptul că:
semnificaţia - obiectul desemnat - este elementul
comun care fundamentează relaţia de egalitate dintre
două expresii.

(b) Al doilea parametru semantic.
În continuare, se pune problema cum anume

diferă cele două propoziţii, dacă atât „a” cât şi „b” au
amândouă aceeaşi semnificaţie. Deosebirea ce
poate ieşi la iveală este aceea dintre modurile diferite
în care este dată această semnificaţie. Fie a, b, c
dreptele care leagă vârfurile unui triunghi cu mijlocul
laturilor opuse. Fie F „punctul de intersecţie al
dreptelor a şi b” şi G „punctul de intersecţie al
dreptelor b şi c”. Numele F şi G denumesc acelaşi
punct, ceea ce înseamnă că un acelaşi obiect este
desemnat în două moduri diferite. În acest fel, două
nume cu acelaşi denotat diferă totuşi prin modul în
care este dat acest denotat. Astfel, Frege numeşte un
al doilea parametru semantic, care este sensul, şi
care desemnează modul în care este dată
semnificaţia.

Acum, revenind la chestiunea contextelor
epistemice, trebuie spus că distincţia lui Frege (dintre
sens şi semnificaţie) este crucială, pentru că numai
aşa se poate ieşi din problema deosebirii dintre (i) şi
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(ii), păstrând încă statuturile propoziţiilor, aşa cum au
fost ele enunţate mai sus. Într-adevăr, propoziţia (i)
este o propoziţie analitică, valabilă a priori, în care o
expresie „a” este identică cu ea însăşi pentru că
denumeşte un acelaşi obiect, care este semnificaţia
ei. Bineînţeles, sensul celor două componente ale
egalităţii este acelaşi. Propoziţia (ii), pe de altă parte,
este una non-analitică, care aduce un plus de
cunoaştere şi care nu poate fi întemeiată întotdeauna
a priori. „a” şi „b” sunt identice pentru că denumesc
acelaşi obiect, care este semnificaţia lor. Ele diferă
prin sens, adică prin modul în care este dată această
semnificaţie. 

Să luăm un exemplu: „luceafărul de seară =
luceafărul de dimineaţă”. Propoziţia este una sintetică
(aduce un spor de cunoaştere) şi a posteriori (nu
poate fi asertată fără o experienţă prealabilă). Cele
două nume (9) sunt identice pentru că au aceeaşi
semnificaţie – planeta Venus – deşi modul în care
este dată această semnificaţie este diferit; pentru
primul, planeta Venus reprezintă prima stea care
apare la apus, pentru celălalt, planeta Venus
reprezintă ultima stea care dispare la răsărit. Încă un
exemplu: „2+3 = 7-2”. Propoziţiile sintetico-a priori
(10): „2+3” şi „7-2” sunt identice pentru că au aceeaşi
semnificaţie, dată în două moduri diferite.

1.2.2. Raportul semn-sens-semnificaţie
Pentru raportul dintre semn, sens şi

semnificaţie, pe care îl vom numi Principiul de de-
terminare a semnificaţiei prin sens (11), vom cita
din Sens şi semnificaţie (12):

“Legătura dintre semn, sensul şi semnificaţia
acestuia este astfel, încât semnului îi corespunde un
sens determinat, iar acestuia, la rândul său, o
semnificaţie determinată, pe când unei semnificaţii
(unui obiect) nu-i corespunde numai un singur semn.”

Altfel spus, unui nume, spre exemplu „Aristo-
tel”, îi corespunde o semnificaţie, care este obiectul
denumit de acest nume - omul Aristotel - şi un sens,
care este modul în care este dată această
semnificaţie. În acelaşi timp, se pot imagina alte
semne, ce ar presupune alte sensuri, pentru acelaşi
obiect; spre exemplu „dascălul lui Alexandru cel
Mare”, sau „autorul Metafizicii”. Trebuie să ţinem cont
că pentru Frege toate acestea sunt nume proprii.

2. Problemele teoriei semnificaţiei (14)
2.1. În exemplul nostru de mai sus, am iden-

tificat două expresii, „dascălul lui Alexandru cel Mare”
şi „autorul Metafizicii”, care au sensuri diferite, dar
care trimit la un acelaşi denotat – Aristotel. Se pot
însă imagina expresii deosebite, ca spre exemplu
„autorul lucrării Organon” şi „autorul lucrării Fizica”,
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care au acelaşi sens şi, bineînţeles, aceeaşi
semnificaţie. De asemenea, expresii precum „the
teacher of Alexander the Great” şi „profesorul lui
Alexandru cel Mare”, care, deşi sunt evident diferite
(provin din limbi diferite), au amândouă atât acelaşi
sens cât şi aceeaşi semnificaţie.

2. De asemenea, în limbajul comun există
cazuri în care un acelaşi semn corespunde mai mul-
tor sensuri. Spre exemplu, cuvintele omonime; sare -
substantiv, cu sensul de aliment; sare - verb, cu sen-
sul de a sări; vin - verb, timpul prezent, persoana I,
numărul singular; vin - verb, timpul prezent, persoana
a III-a, numărul plural; etc.

3. Toate aceste exemple surprind faptul că în
limbajul cotidian nu sunt îndeplinite condiţiile princip-
iului lui Frege. Adevăratul paradox apare însă când
se ia în considerare limbajul perfect, unde o expresie
corect definită gramatical, care stă în locul unui nume
propriu are întotdeauna un singur sens. Căci, spune
chiar Frege, „prin aceasta nu s-a spus că sensului i-
ar corespunde şi o semnificaţie”. Într-adevăr, fie cu-
vintele „corpul ceresc cel mai îndepărtat de Pământ”;
ele au evident un sens, însă nu li se poate găsi atât
de uşor şi o semnificaţie. De asemenea, „şirul cel mai
puţin convergent”. S-a arătat că pentru fiecare şir
convergent se poate găsi un alt şir mai puţin conver-
gent, care este la rândul său convergent (15). Se
enunţă astfel paradoxul principiului de deter-
minare a semnificaţiei: Există cazuri în care unui
nume cu sens nu îi corespunde niciun obiect ca
semnificaţie.

3. O posibilă rezolvare a paradoxului de
determinare a semnificaţiei

3.1. Teoria descripţiilor
Bertrand Russell a oferit o interesantă re-

zolvare a dificultăţilor pe care le-a întâmpinat Frege.
Filosoful englez exclude dintre nume acele expresii
cu sens dar fără semnificaţie. Nume proprii se vor
numi doar acele expresii care au întotdeauna un de-
notat. Cele fără denotat, la Russell poartă numele de
descripţii nedefinite. Spre exemplu, „centrul de masă
al sistemului solar”. Această expresie ne spune fireşte
ceva; se pare că o înţelegem din descrieri. Ştim,
bunăoară, că este un anumit punct şi că putem face
o serie de aserţiuni despre el (16). Totuşi, nu suntem
familiarizaţi în mod direct cu acest punct. „Distincţia
dintre ceea-ce-ştim-prin-familiarizare şi ceea-ce-ştim-
despre este distincţia dintre lucrurile pe care le avem
în faţa ochilor şi acelea despre care putem şti ceva
doar cu ajutorul sintagmelor denotative” (17).

Acelaşi lucru se petrece şi cu exemplele lui
Frege. Căci, „corpul ceresc cel mai îndepărtat de

Pământ”, care în concepţia lui Frege este un nume şi
trebuie aşadar să semnifice un obiect real, în opinia
lui Russell este doar o descripţie nedefinită, care, deşi
are sens, nu avem cum să-i găsim încă un denotat.
La fel şi în cazul „şirului cel mai puţin convergent”. Aici
nu doar că nu ştim acum de existenţa lui, ci este
matematic demonstrat că nu are cum să existe. Ex-
presia are însă sens. 

Distincţia fundamentală pe care se bazează
teoria lui Russell este aceea dintre nume şi descripţii.

Cum am menţionat deja, numele sunt acele expresii
care au întotdeauna un denotat, pe când descripţiile
pot exista şi fără să desemneze un obiect. Dintre
descripţii, unele denotă ceva în realitate, un obiect
unic; acestea se numesc descripţii definite. Ele pot fi
substituite cu nume proprii. Altele nu denotă nimic şi
se numesc, aşa cum am spus, descripţii nedefinite.
Iar altele desemnează ambiguu. Spre exemplu, „un
om” nu denotă mai mulţi oameni, ci un om neprecizat
(18).

3.2. Dificultăţi ale teoriei lui Russell (19)
Teoria lui Russell nu ne scuteşte însă de

paradoxuri. De pildă, pentru a evita problema
denotării în cazul numelor fictive, cum este „Zeus”,
Russell a explicat că asemenea expresii sunt false
nume proprii şi că ele de fapt stau pentru o descripţie,
precum cea de felul „Zeus = Şeful zeilor din Olimp”.
Pentru o descripţie poate sta orice nume propriu, doar
că pentru numele false nu există denotat. De aici, un
prim paradox: dacă definiţia prin care se leagă
descripţiile de nume generează propoziţii adevărate,
atunci de ce în cazul numelor false acest lucru este
imposibil? Să explicităm. Fie „Zburătorul = df fiinţă
fantastică închipuită ca un spirit rău”. Astfel, aşa cum
„Toate triunghiurile sunt poligoane cu patru laturi” este
propoziţie adevărată, ar trebui ca şi „Zburătorul este
o fiinţă fantastică închipuită ca un spirit rău” să fie tot
o propoziţie adevărată. În definitiv, propoziţia are la
bază o definiţie. Însă „Zburătorul” este un fals nume,
iar orice propoziţie cu „Zburătorul” este falsă în teoria
descripţiilor. Răspunsul la acest paradox ar putea fi
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acela că numele fictive nu denotă obiecte care există
în realitate. Cu ce există însă mai mult „triunghiul”
geometric, faţă de „fiinţa fantastică închipuită ca un
spirit rău”, pentru a putea spune că propoziţiile geo-
metrice ca cea de mai sus sunt adevărate, iar cea din
exemplul cu „Zburătorul”, nu? Se dovedeşte aşadar
că şi teoria lui Russell are probleme. Distincţia lui
Frege între sens şi semnificaţie, însă, se va păstra.

Concluzii
Trebuie spus, în încheiere, că demersul lui

Frege expus aici reprezintă doar începutul
teoretizărilor sale semantice. Dacă în articolul Sens
şi Semnificaţie Frege a explicitat sensul şi
semnificaţia pentru nume proprii şi pentru propoziţii,
ulterior el a găsit că şi termenii conceptuali se
încadrează în aceeaşi grilă conceptuală. De altfel,
teoria sa este foarte vastă şi a influenţat mult filosofia
secolului al XX-lea. Eseul de faţă s-a limitat la a arăta
punctul de pornire al studiului semantic din Sens şi
semnificaţie, precum şi la a vedea cum distinge Frege
între sensul şi semnificaţia unui termen singular.

NOTE:
(1) În conformitate cu concepţia kantianǎ. Cf.

Imm. Kant, Critica raţiunii pure, Introducere – IV De-
spre diferenţele dintre judecăţile analitice şi judecăţile
sintetice, Editura Iri, Bucureşti, 1998, p 56.

(2) Idem.
(3) Idem, p. 57.
(4) Prin judecată înţelegem „categoria logică

ce desemnează un anumit conţinut conceptual (sau
de gândire), conţinut exprimat în limbaj printr-o
propoziţie şi care, odată afirmat, respectiv negat,
devine apt să primească o valoare de adevăr”. Cf.
Iancu Lucica, Logica, vol.1 – Logica generală, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2008.

(5) Am folosit denumirea de „expresie”, pen-
tru că, dintre expresii, unele sunt nume ale unor
obiecte (printre care Frege identifică şi descripţiile),
altele sunt concepte, iar altele propoziţii. În exemplele
cu privire la consideraţiile lui Kant de mai sus am
folosit doar concepte. Cum se va arăta mai jos, Frege
porneşte în argumentaţia sa de la egalitatea dintre
două nume care denumesc un acelaşi obiect.

(6) G.Frege, Sens şi semnificaţie, din volumul
Logică şi filozofie, Ed.Politică, Bucureşti, 1966, p.54

(7) Cf. Ionel Nariţa, Analiza logică: Frege şi
Wittgenstein, Editura Delabestra, Caransebeş, 1997,
p.8.

(8) G Frege, op.cit, p. 55.
(9) Trebuie spus că pentru Frege expresiile

care au drept semnificaţie obiectul denotat se
numesc nume proprii. El nu distinge între numele pro-
priu-zise şi descrieri. Astfel, atât “Aristotel” cât şi
“filosoful născut la Stagira” semnifică acelaşi obiect.

(10) Enunţurile matematice exprimau toate,
pentru Kant, propoziţii a priori, pentru că nu ţin de
experienţă, însă sintetice, pentru că aduc un plus de
cunoaştere.

(11) Cf. Ionel Nariţa, op.cit.
(12) G.Frege, op.cit, p. 56.
(13) Ionel Nariţa, op.cit, p. 11.
(14) În cele ce urmează, vrem să prezentăm

câteva posibile probleme ale teoriei semnificaţiei, fără
să considerăm că acestea sunt complete sau că sunt
singurele. În primul rând aici ne interesează ceea ce
am numit paradoxul de determinare a semnificaţiei.

(15) G.Frege, Idem, p.57.
(16) Bertrand Russell, Despre denotare,

http://filosofialimbajului.files.wordpress.com/2009/02/
russell-od.pdf, În româneşte, de R.M.Solcan; traduc-
erea este făcută după textul apărut în 1905 în revista
Mind, vol.14 nr.15 din octombrie 1905, pp 479-493;
p.1, p. 479 în textul original.

(17) Idem.
(18) Idem.
(19) Urmărim, în continuare, câteva critici

aduse teoriei lui Russell de Dl. Ionel Nariţa, în op.cit.,
pp. 13-14.
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Adina COVACI

DESPRE LIBERTATE

“Omul este liber, este libertate (...) Suntem
lăsaţi singuri, fără de scuză. Asta vreau să spun
atunci când afirm că omul este condamnat să fie
liber. Condamnat, pentru că el nu s-a creat pe sine,
şi totuşi se găseşte în libertate, şi din momentul în
care este aruncat în această lume el e responsabil
de tot ce face.”

(Jean Paul Sartre,
Existeţialismul este un umanism)

Ce ştim despre libertate? Cât de bine
înţelegem conceptul pe care-l soarbem unul de pe
buzele celuilalt zi de zi?

De-a lungul timpului, diferiţi filosofi au adus noi
explicaţii acestui cuvânt, încercând să-i surprindă
cât mai bine esenţa, pentru ca omul să-şi poată
asuma această valoare în mod corespunzător.

Jean Paul Sartre vine cu o perspectivă inova-
toare: omul este condamnat la libertate. Libertatea
nu mai este acel dar de care să ne bucurăm, ci mai
degrabă o povară. Totuşi, cred că filosoful vorbeşte
despre libertate în acest fel şi pentru că o leagă în
mod necesar de responsabilitate. Câtă libertate,
atâta responsabilitate. Libertatea totală, adică fără
existenţa divinului, ne lasă cu imensa responsabil-
itate a faptelor noastre. Nu-L putem învinui pe Dum-
nezeu, nu putem da vina pe pasiuni sau pe
impulsuri. Nu putem spune că cineva ne-a obligat,
dar avem întotdeauna libertatea de a alege.

Datorită libertăţii, omul este condamnat în
fiecare clipă să se inventeze. În acest sens,
parafrazându-l pe Sartre, existenţa precede esenţa,
iar natura umană nu există. Omul nu poate fi definit
prin niciun concept, el apare în lume şi abia apoi se
defineşte, iar la început el nu este nimic. Nu există
natură umană pentru că nu există un Dumnezeu
care să o conceapă. „Omul nu este altceva decât
ceea ce se face el însuşi” (1), el este în proiect
mereu pentru că este liber să aleagă. Sartre duce
ideea de libertate şi responsabilitate mai departe,
întărind „condamnarea” prin care afirmă că omul
este răspunzător pentru toţi oamenii, atunci când
face o alegere. Când omul ia o decizie, se alege pe
sine şi pe toţi oamenii. Prin fiecare act al nostru noi
ne creăm şi concepem o imagine a omului aşa cum
considerăm că trebuie să fie: „responsabilitatea
noastră este mai mare decât am putea-o pre-

supune, căci angajează întreaga umanitate” (2).
Alegând un anumit partid sau monogamia în
favoarea poligamiei - exemplele filosofului - nu mă
angajez numai pe mine, ci întreaga umanitate,
deoarece consider că aşa ar trebui să facă toţi.
Pare a fi, în acest sens, o versiune mai uşoară e
imperativului kantian. 

Din această libertate se naşte însă şi angoasa,
tocmai pentru că angajez întreaga umanitate în
acţiunea mea. Sunt urmărit mereu de întrebarea:
„ce s-ar întampla dacă toată lumea ar face la fel?”.
Angoasa însă  nu duce către inactivitate, ci din
contră, este chiar condiţia acţiunii. Este angoasa
oricui a avut responsabilităţi, a unui comandant
care alege să-şi trimită soldaţii la moarte,
asumându-şi responsabilitatea faptei sale. Este an-
goasa care ne arată că avem atâta responsabili-
tate, câtă libertate.

Găsesc interesantă exprimarea lui Sartre, iar
ideea omului condamnat la libertate este pe cât de
şocantă şi dură, pe atât de adevărată. Cu sau fără
Dumnezeu, avem posibilitatea de a alege. Luptăm
mereu pentru libertate. Dar oare suntem pregătiţi
pentru ea? Suntem oare pregătiţi pentru respons-
abilitatea totală? Suntem oare pregătiţi pentru în-
treaga asumare a faptelor noastre? Omul nu
percepe câtă responsabilitate implică fiecare act al
său şi poate de aceea nici nu ştie cu adevărat ce
înseamnă libertatea. Personal, cred că în soci-
etatea de azi libertatea este identificată cu puterea
de a face ceea ce doreşti. Omul crede că e liber
când face ceea ce doreşte, dar nu este întotdeuna
interesat de consecinţele actelor sale. Cred că a
venit totuşi vremea să ne ispăşim pedeapsa: să fim
liberi, dar în mod corect, adică şi responsabili. De-
sigur, putem să ne întrebăm în faţa cui este această
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responsabilitate, dacă nu există Dumnezeu.
O altă opinie asupra libertăţii îi aparţine lui

Friedrich Hayek. El defineşte libertatea asemenea
stării în care coerciţia (Coerciţie – controlul mediului
sau circumstanţelor unui individ de către altcineva,
astfel încât, pentru a evita un rău mai mare el este
forţat să acţioneze nu pe baza unui plan propriu,
coerent, ci pentru a servi interesele celuilalt.
Reprezintă un rău, tocmai din cauză că elimină ast-
fel individul ca persoană ce gândeşte şi
valorizează, făcând din el un simplu instrument  de
realizare a scopurilor altcuiva) este redusă. Când
omul este supus coerciţiei, prin voinţa altuia, este
vorba de o libertate “individuală” sau “personală”.
Hayek găseşte, totuşi, mai multe sensuri cuvântului
„libertate”, al căror punct comun este descrierea
stărilor dizerabile.

Primul sens al libertăţii este libertatea politică;
aceasta se referă la participarea oamenilor la
alegerea guvernanţilor, la procesul legislativ şi la
controlul asupra administraţiei. Ea derivă din apli-
carea conceptului la grupuri de oameni, luate în
ansamblu, conferindu-le o manieră de libertate
colectivă. Dar un popor liber (în acest sens) nu este
neapărat un popor de oameni liberi.

Un alt sens este  libertatea „interioară” sau
metafizică (uneori şi “subiectivă”). Poate este mai
strâns legată de libertatea individuală şi astfel mai
uşor de confundat cu aceasta. Sensul respectiv se
referă la gradul în care o persoană este călăuzită
în acţiuni de propria voinţă, de raţiune sau de
convingerile sale profunde, mai degrabă decât de
impulsuri. Hayek spune ca opusul „libertăţii inte-
rioare” nu este coerciţia, ci influenţa emoţiilor
trecătoare ori a slăbiciunilor morale sau intelec-
tuale. Dacă o persoană nu reuşeşte să facă ceea
ce a hotărât după o reflecţie lucidă sau dacă
hotărârea sau forţa îl părăsesc în momentul decisiv,
putem spune că este „neliber”, „sclav al propriilor
pasiuni”. A fi capabil sau incapabil de a alege în
mod inteligent nu este totuna cu a-ţi impune sau nu
voinţa asupra acelui lucru. Evident, între ele există
o anume legătură: aceleaşi condiţii care, pentru
unii, prezintă coerciţie, pentru alţii vor fi doar
dificultăţi obişnuite ce trebuie depăşite prin voinţă.
Până aici libertatea interioară şi libertatea în
absenţa coerciţiei vor determina, împreună, gradul
în care o persoană poate face uz de propria
cunoaştere a oportunităţilor.

Un al treilea sens al cuvântului libertate este
capacitatea fizică a oamenilor de a face ceea ce

doresc. Acest tip de libertate apare sub forma iluziei
că pot zbura sau că au puterea de a schimba lu-
crurile din jurul lor. Înainte oamenii confundau
această  „libertate faţă de” obstacole, această
omnipotenţă, cu libertatea individuală pe care o
poate asigura orice tip de ordine socială. Dar, în
momentul în care a fost alimentată ca parte a
argumentaţiei socialiste, această confuzie a devenit
periculoasă. Acceptând identificarea libertăţii cu
puterea, eliminăm limitele farselor prin care oamenii
pot fi convinşi, în numele libertăţii, să renunţe la
propria libertate. Prin această deturnare de sens,
s-a ajuns ca noţiunea de putere colectivă asupra
circumstanţelor să se substituie celei de libertate
individuală, iar – în statele totalitare – ca libertatea
să fie suprimată în numele libertăţii.

Hayek spune că libertatea în sens de putere
(libertatea politică şi libertatea interioară), nu este
de aceeaşi natură cu libertatea individuală. Nu
putem dobândi în final vreun element comun al
libertăţii, sacrificând puţin dintr-una pentru a câştiga
mai mult din cealaltă. Putem obţine un lucru bun,
în schimbul altuia. Sugerând ca ar avea vreun ele-
ment comun, s-ar presupune că, descriind aceste
stări prin acelaşi cuvânt, ele trebuie să aibă un el-
ement comun. Noi însă le dorim din motive diferite,
iar prezenţa sau absenţa lor au consecinţe diferite.
Dacă trebuie să alegem între ele, nu o putem face
întrebându-ne dacă libertatea va spori ca întreg, ci
doar hotărând căreia dintre aceste stări îi conferim
o valoare superioară.

Între Hayek şi Sartre are loc o intersecţie
legată de libertate şi responsabilitate. Şi filosoful
politic vorbeşte despre aceasta din urmă, poate nu
la fel de „dur” ca Sartre, dar o leagă în mod necesar
de libertate: „Libertatea nu înseamnă doar că indi-
vidul are atât oportunitatea, cât şi povara opţiunii;
ea mai înseamnă că el trebuie să şi suporte
consecinţele acţiunilor sale, că va fi lăudat sau bla-
mat pentru ele. Libertatea şi responsabilitatea sunt
inseparabile” (3). El spune că o societate liberă nu
poate funcţiona decât dacă membrii ei consideră
drept ca fiecare individ să ocupe poziţia rezultată
din acţiunea sa şi să o accepte ca atare. Însă
credinţa în responsabilitatea individuală a decăzut
vizibil – şi, odată cu ea, stima faţă de libertate. Re-
sponsabilitatea a devenit un concept care adesea
evocă ostilitatea deschisă a unor oameni care au
fost învăţaţi că nici poziţia lor în viaţă, nici acţiunile
lor nu au fost influenţate decât de circumstanţele
asupra cărora nu deţineau niciun control. Totuşi,
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această negare a responsabilităţii, susţine Hayek,
poate deveni o frică de libertate. Fără nicio îndoială,
mulţi se tem de libertate tocmai din cauză că sanşa
făuririi propriei vieţi reprezintă un efort neîncetat, o
disciplină pe care omul trebuie să şi-o impună, dacă
vrea să-şi atingă scopurile. O societate liberă cere
ca acţiunile oamenilor să fie călăuzite de un simţ al
responsabilităţii care trece dincolo de îndatoririle im-
puse de lege şi ca opinia generală să aprobe con-
siderearea indivizilor drept răspunzători atât de

succesul, cât şi de eşecul propriilor întreprinderi.
Totuşi, Hayek se depărtează de Sartre cu

privire la responsabilitate. Dacă filosoful francez
susţinea că alegându-se pe sine, alegea întreaga
umanitate, Hayek consideră că extinderea excesivă
a sferei de responsabilitate slăbeşte simţul ei. Cum
responsabilitatea îi este atribuită individului spre a-
i influenţa acţiunea, ea ar trebui să se refere doar
la efectele comportamentului său. Pentru a fi
eficientă,  responsabilitatea trebuie să fie în acelaşi
timp definită şi limitată, adaptată atât emoţional, cât
şi intelectual la competenţele fiecăruia. Ar fi la fel de
distructiv pentru orice simţ al responsabilităţii dacă

am spune că suntem responsabili pentru tot ce se
întamplă, pe cât ar fi dacă am spune că nu putem fi
traşi la răspundere pentru nimic. Libertatea cere ca
responsabilitatea individului să nu depăşească
limita domeniului în care se presupune că el este
capabil să judece. Acţiunile sale să ţină cont de
efectele situate în sfera sa previzională şi în special
ca el să fie responsabil doar de propriile acţiuni, nu
şi de ale altora, la fel de liberi ca el. Responsabili-
tatea trebuie să fie individuală. Condiţia esenţială

este ca ea să se bazeze pe cunoştinţele concrete
ale individului; în procesul de evaluare a importanţei
diverselor îndatoriri, să-i permită să-şi aplice prin-
cipiile morale în circumstanţele date, determinându-
l astfel să treacă din proprie iniţiativă la alienarea
răului.

În problema libertătii şi a responsabilităţii,
soluţia lui Hayek pare mult mai bună şi mai uşor de
aplicat. Într-o lume în care oamenii încearcă să nu
fie traşi la răspundere şi îşi neglijează libertatea toc-
mai din această cauză, poate ar fi mai bine ca re-
sponsabilitatea să fie limitată.

Gabriel Liiceanu tratează şi el problema
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libertăţii în tratatul Despre limită, despre care spune
că s-ar fi putut numi la fel de bine şi “Despre liber-
tate”.

El afirmă că libertatea face parte din ele-
mentele fondului nostru intim străin, fiind şi ea o
determinaţie fatală a fiinţei noastre. Este însă o
limită emancipată, capabilă să creeze la rândul ei
alte limite. Elementele fondului intim-străin sunt
acele determinaţii pe care orice fiinţă le primeşte şi
cu care porneşte în viaţă, fără a le fi ales, dar din
care se poate înălţa, exersându-şi puterea de
alegere, (epoca, zestrea somatică, zestrea
mentală, sexul, ascendenţa -părinţii, rasa,
naţiunea, tribul, locul, limba, religia, numele, clasa,
casta).

Libertatea, susţine Liiceanu, nu poate exista
decât în condiţiile limitei, asemenea zborului în
condiţia gravitaţiei. De aceea o numeşte “libertate
gravitaţională”. Prima limită este chiar aceea de a
fi, apoi aceea de a fi conştient de faptul de a fi si în
cele din urmă, finitudinea. Mai apoi, sunt şi ele-
mentele fondului intim-străin care apar dinaintea
alegerii noastre. Libertatea are caracter natural,
fiind rezultatul unei conferiri neprovocate şi a unei
primiri nelibere. Iar libertatea gravitaţională se
exprimă ca decizie luată pe fondul constant al unor
îngrădiri prealabile. În primul rând, spune filosoful,
libertatea se manifestă ca atitudine faţă de hotarele
primite. Ea poate interveni asupra unora dintre ele,
dar fericirea constă totuşi în a dori să-ţi alegi din
nou viaţa pe care ai trăit-o. Viaţa este rezultatul
unei conclucrări, iar cel mai mare succes este
convingerea că, dacă ai putea să alegi din nou, ai
alege-o tot pe aceasta.

Pentru ca libertatea să fie o alegere, trebuie in-
ventariate posibilităţile şi aflat care este premisa
putinţei de a alege şi condiţia ei. Inventariatul
posibilităţilor este limita pe care o implică libertatea
gravitaţională şi care o însoţeşte prin însăşi esenţa
ei. Libertatea există astfel între limita ce o pre-
supune fondul intim-străin şi limita setului finit de
posibilităţi între care se poate alege.

Cât despre răspundere, Liiceanu spune că
spaţiul său este coextensiv cu cel al libertăţii. Dacă
nu ştiu cine mi-a dat libertatea, atunci pot răspunde
pentru ceva ce mi-a fost dat fără să fiu întrebat? De
către cineva necunoscut şi fără să ştiu de ce? Pe
linia răspunderii şi a vinovăţiei, omul ia libertatea în
proiect. Iar problema răspunderii şi a vinovşţiei este
problema care se ia pe ea însăşi în proiect. Totuşi,
omul este răspunzător în viaţa lui, căci consecinţele

faptelor sale se răsfrâng asupra propriei vieţi. Iar
dacă cineva întreabă “ce ai facut cu libertatea ta?”
trebuie să existe un răspuns. Cele trei instanţe care
ar putea întreba sunt: eu însumi (conştiinţa mea),
ceilalţi sau Dumnezeu. Orice alegere pe care o
facem în libertatea noastră are un risc: reuşita sau
succesul. Consecinţe precum onorabilitatea, de-
zonoarea, suprimarea libertăţii sau mântuirea sunt
cele care apar în faţa mea, a celorlalţi sau a
divinităţii. Spre deosebire de Sartre, Liiceanu aduce
ideea răspunderii în faţa unei divinităţi, dar spune
că răspunderea supremă o avem totuşi faţă de lib-
ertatea însăşi, suprema răspundere este luarea în
proiect a libertăţii. „Iar preluarea în proiect a
libertăţii înseamnă: a-i resimţi natura de dar şi nu
de povară; a-ţi pune întrebarea cu privire la sursa
ei şi la dăruitor; a-ţi pune întrebarea privitoare la uti-
lizarea ei şi mai presus de orice, a iubi libertatea.”
(4)

În concluzie, fiecare perspectivă asupra
libertăţii este diferită, dar toate o leagă de respon-
sabilitate. Fie că există o divinitate sau nu, omul
este liber, dar omul este şi responsabil. Fie că
privim libertatea ca pe un dar sau ca pe o con-
damnare, cert este că o avem. Şi ar trebui să fim
recunoscători pentru ea. Dar întrebarea este: faţă
de cine?

NOTE:

1. Jean Paul Sartre, Existenţialismul este un
umanism, Editura George Coşbuc, 1994, pag. 6

2. Idem, pag. 7-8
3. Friedrich A. Hayek, Constituţia libertăţii, Editura

Institutul european, Iaşi, 1998, pag. 93
4. Gabriel Liiceanu, Despre limită, Editura Human-

itas, Bucureşti, 1994, pag. 143
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Ovidiu FLOREA

Liniştea dinaintea furtunii

Înaintea oricărei furtuni se
instalează o linişte sinistră. O
linişte ce amorţeşte epoca până
în cele mai adânci structuri ale
sale. Totul decurge normal, tim-
pul are nesfârşită răbdare, până
când … BUM! Breaking News:
Gabriel Liiceanu scrie o nouă
carte! O publicaţie eveniment ce
promite mult pentru că se
continuă firul confesiv din Uşa
interzisă… postere pe toate
zidurile, turneu de lansare în
toată ţara, zeci de mi de exem-
plare vândute etc, etc… Dar,
când se risipeşte tot vălul de
aşteptări creat de reclame, când
eşti singur cu cartea în mână,
fără recomandările insistente ale
nimănui, îţi dai seama că te afli
în faţa aceleaşi gogoşi umplute
cu dilentantism literar şi vid
ideatic (mai pe româneşte:
nimic). Marele Nimic ce se află în
spatele tuturor senzaţiilor.
Scrisori către fiul meu este o

carte tipică nu numai pentru Li-
iceanu, ci pentru întregul curent
al „literaturii personale”, pe care
se zice că îl reprezintă. Nu ştiu
cum s-ar defini acest gen de
scrieri (personale), poate că ar fi
ceva între memorii şi confesii; în
orice caz, acestă nouă carte a lui
Liiceanu e mai mult decât anostă
şi fadă, e un exemplu perfect de
formă fără fond sau, mai bine
zis, nici tu formă nici tu fond!

Aflat în America pentru o
operaţie la inimă, veşnicul autor-
narator îi scrie fiului său din
Japonia, povestindu-i detaliat
experienţele prin care trece
acolo (cam aşa ar suna un rezu-
mat coerent). Divagaţiile, însă,
din aceste povestiri sunt colos-
ale. În prima scrisoare, e tânăr
bursier în Germania, având fan-
tezii cu suedeze, apoi sare direct
la sosirea în America, Tennessie.
Urmează întâlnirea cu medicul
pe care l-a cunoscut în România,
iar după aceea operaţia propriu-
zisă, vizitarea câtorva obiective
turistice (cu toate că el urăşte
turiştii) şi întoarcerea în

Bucureşti, Toată naraţiunea se
acoperă într-o ceaţă formată din
amintiri, meditaţii, comentarii,
demoni interiori şi exteriori, încât
ai impresia că eşti în The Mist,
doar că Liiceanu este eroul. Am
omis flash-backurile, celebrele
flash-backuri, despre care aflăm
din copertă şi care ar explica
misterul din firul epic. Dar, când
te pui să citeşti efectiv, îţi este
greu să denumeşti acestă
harababură cu un asemenea ne-
ologism. Sau poate că e vorba
de o tehnică nouă de care înca
nu s-a auzit la noi: naraţiune
elicoidală, vortex narativ sau
memorie caleidoscopică (nu,
asta e veche). Oricum, ar putea
fi ceva revoluţionar. Aşa cum
modul în care prezintă Lumea
Nouă e la fel de revoluţionar.

În prima parte a cărţii,
intitulată American Story (sigur,
după o îndelungă cugetare),  au-
torul-narator îi povesteşte fiului,
periplul său în America cea
contemporană. Vrând probabil
să pară cool pentru tinerii cititori,
foloseşte în mod fraudulos cu-
vinte şi expresii americane, în
contexte ce sună mai forţat
decât sunt şi aşa: „party în
vecini”, „face bypass-uri”,
„camioane de mare tonaj,
trucks”. Nu cred că mai trebuie
menţionat faptul că în loc de tri-
cou spune „T-shirt”, iar în loc de
budincă, „pudding”. Uneori
eronate, uneori corecte, aceste
formulări nu sună, oricum, adec-
vat din gura unui literat. Literat
care, aflăm, are faimă mondială.
În timpul operaţiei face ravagii
printre asistente. Doar în ţară nu
e înţeles cum trebuie şi publicul
îi greşeşte titlurile, pronunţând
Furnalul de la Păltiniş, iar în
China, lumea îl confundă pe
Pleşu cu Pavarotti (Pleşu fiind
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personajul etern în textele li-
iceaniene). „Cam asta înseamnă
să fii celebru” oftează amarnic
eroul. 

Tot în acestă parte a cărţii,
Liiceanu afirmă că America e o
societate fară pierderi, deoarece
urmaşii respectă tot ce au clădit
predecesorii. Bineînţeles că, el
fiind printre puţinii care respectă
ce au clădit românii, în partea a
doua a cărţii (Cearta ta cu viaţa),
suntem invitaţi din nou să primim
vechile referinţe la scriitori şi
filosofi compatrioţi sau stăini
(printre care nelipsitul Constantin
Noica), ce nu prea par să fie
adresate fiului său sau cititorilor,
ci arată mai mult ca o umplutură.
Dar nu trebuie să ne aruncăm la
concluzii, poate că paginile din
jurnalul său juvenil sau
corespondenţa constructivă cu
Noica, chiar erau destinate fiului
său şi menite să ne demon-
streze şi nouă ceva (ce nu vom
afla niciodată). Situaţia este
oricum mai modestă în
comparaţie cu citatele de trei
pagini din Despre seducţie, sau
interviurile interminabile din Apel
către lichele (ultimul titlu
reprezentând lucrarea de
referinţă, deci nu îmi permit să
insist). Mult invocata memorie
afectivă e substituită de „memo-
ria de bucătărie”, când, eroul,
aflat în căutarea timpului pierdut,
se consideră un Proust muşcând
din fursecuri. Dar punctul culmi-
nant îl constituie episodul din
adolescenţa sa (a ajuns şi
acolo), când, aflat gol în faţa
oglinzii, în avântul pubertăţii, se
asemuieşte lui David de
Michelagelo, descriind chiar,
trupul său „arcuit” şi „viguros”.
Desigur, toate personajele îl
complimentează (şi nu pentru că
ar suferi de tahicardie), chiar şi

cele străine: „Gabriel you are
amaizing!” ; iar  în partea
meditativă a cărţii, când person-
ajele dispar, se alintă singur:
„Gabriel, iubitule, mi-am zis”. În
rest, precum era de aştepat, ne
este adusă la cunoştinţă rutina
sa matinală, în care îi apar
dileme aporetice: să aleagă par-
fumul Carolina Herrera sau Bois
d’Argent de la Dior. Toate aceste

relatări fiind, normal, colorate cu
expresii clişeice în genul: „nes-
pus de frumos” sau „crâncenă
iubire” şi cuvinte precum
„mâzgă”, „stivuit”,
„încotoşmănat”, care încă nu se
ştie cărei perioade istorice
aparţin. Un lucru e cert: textul
este de actualitate.

Partea buna a cărţii (există
şi aşa ceva) e că aceste
divagaţii, aparent infernale, sunt
utile prin faptul că ele
informează. Dacă în Despre
seducţie învăţăm că poezia
provensală a apărut în secolul
XII şi că Hannah Arendt era
amanta lui Heidegger, aici aflăm
despre stilul de viaţă american:
concerte de muzică country, bis-
erici baptiste şi (cel mai impor-
tant) cum se prepară

Jambalaya. Deci nu e chiar aşa
de rău până la urmă, cu toate că
textul nu îţi trezeşte întrebări pro-
funde, în afară de cele cu
adevărat insolubile, pe care şi le
adresează el însuşi: „cine ne-a
aruncat în acestă lume şi de
ce?”, sau fundamentala: „cum se
formează 0722 MARTIN?”
Aceste poveşti, amintiri, cu greu
pot fi numite scrisori, iar şi mai
greu poate fi numită cartea, o lu-
crare epistolară. În primul rând,
pentru că fiul nu-i răspunde, iar
în al doilea rând pentru că în
secolul XXI nimeni nu mai scrie
scrisori (eventual mailuri, SM-
Suri, offlineuri), sau cel puţin nu
scrisori de acest fel. Din acestă
privinţă, titlul sună, astfel,
anacronic, în cazul în care nu e
un eufemism pentru cum să de-
numesc noua mea gargară.

Având în vedere că se
aşteaptă o schimbare în
literatură română şi că, excep-
tând spaţiul livresc, chiar şi oa-
menii de rând s-au săturat de
poveşti pentru adormit copii, de
ce se mai mediatizează aseme-
nea fantasme? Până când va fi
lumea cărţilor monopolizată de
epigonii neamului? Probabil
până când penibilitatea o să ne
intre în sânge, iar după ce ne
vom îmbolnăvii toţi de sep-
ticemie şi vom regurgita toate
dejecţiile inoculate, poate se va
aşterne din nou liniştea, măcar
până la o nouă furtună.
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Alina CIRIC
Rolul morţii în cinema 

Moartea sexului la Pasolini 
Relatia viaţă - moarte ilustrată în filmele lui Pa-

solini 

Studiu de caz: Decameronul
Avertisment: Citatele din Pasolini sunt redate

în limba engleză, fiind preluate din Jurnalul său (a
cărui sursă din motive obiective nu o voi reda). Dat
fiind caracterul acestei lucrări, acela de eseu, îmi
asum lipsa trimiterilor bibliografice, neavând pretenţia
de a ridica acest eseu la standardul unei lucrări de
ştiinţificitate. Acest eseu nu este o recenzie la film, ci
o interpretare a sa! 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) e cunoscut
în afara Italiei drept unul dintre cei mai importanţi re-
gizori care s-au ridicat în cel de-al doilea val de regi-
zori italieni post-război de la începutul anilor ’60, în
interiorul ţării fiind însă cunoscut mult mai mult decât
un regizor distinct, apărând drept cel mai mare int-
electual post-belic. 

Până la uciderea brutală a sa, Pasolini a jucat
în Italia rolul celui mai notoriu intelectual, provocator

prin ideile, cărţile, filmele sale, opera sa
„scandaloasă” fiind constant supusă cenzurii oficiale
şi condamnată ca erezie. Însă surprinderea grafică a
lumii romane underground i-a adus numeroase oferte
de scenarii de la regizori italieni consacraţi, ca Mauro
Bolognini şi Federico Fellini, asigurând astfel im-
punerea sa ca regizor. 

Ca o formă alternativă a exprimării de sine,
cinema-ul este văzut de Pasolini ca o scriere cu real-
itatea (writing with reality), un “cinema al poeziei”, pe
măsură ce regizorul este capabil să manipuleze din
punct de vedere stilistic cinema-ul pentru formele
exprimării de sine. Astfel încât, filmul ajunge la Pa-
solini ca o manieră de a interveni în realitate, sau de
a răspunde acesteia, întregind un cinema ce
împleteşte liricul cu poeticul, poeticul cu ideologicul,
pasiunea cu analiza. 

The mark which has dominated all my work is this
longing for life, 

this sense of exclusion, which doesn't lessen but
augments this love of life” 

Pasolini, Journal 

Acea dragoste pentru real de care vorbeşte
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Pasolini se face simţită sub forma unei vitalităţi dis-
perate ce răzbate în toate operele sale. 

I was twenty, not even eighteen 
Nineteen... and i had been alive 

for a century 
I had been alive for a century, 

a whole lifetime 
Consumed by the pain of the fact 

that I would never be able to give my love 
if not to my hand, or to the grass of ditches 

or maybe to the earth of an unguarded tomb... 
Twenty and, with its human history and its cycle 

of poetry, a life had ended. 
“A Desperate Vitality”, Pasolini 

“Decameronul”, alături de „The Canterbury
Tales” şi „Arabian Nights” fac parte din acea Trilogy
of Life ce exalta celebrarea vieţii sub toate aspectele
ei carnale şi fizice, o exaltare pe care filmul o poartă
printr-un şir de ritualuri primitive, dorind trupul în mod
instinctual, transgresând limitele represive impuse de
religie si de mentalitatea burgheză. Apare astfel la
Pasolini conceptul fundamental de natural sacred-
ness: lumea este sfântă în ea însăşi şi prin ea însăşi;
nu e nevoie de o esenţă spirituală sau de o energie
supranaturală pentru a atinge acea stare. Realitatea
evocă corpuri inocente în modul lor cel mai autentic:

acela de fiinţe sexuale. Mizarea pe elementele sexu-
ale apare ca o relaţie de apărare faţă de consumeris-
mul în care societatea burgheză e scufundată, astfel
încât corpul primitiv, instinctual, apare ca o piatră de
hotar a realităţii, ca singurul punct de rezistenţă în
înălţarea fluxului inautenticităţii şi al desacralizării.

Considerarea corpului instinctual drept modul
autentic de a fi, apropie viziunea lui Pasolini de vital-

ismul filosofic al lui Nietzsche: „Viaţa însăşi e pentru
mine instinctul credinţei, al duratei, al îmbulzirii put-
erilor, instinctul puterii unde lipseşte voinţa puterii este
degenerare.” - Voinţa de putere. 

Preferinţa lui Pasolini pentru lumea italiană
underground (borgate), selectarea personajelor şi
construirea de caractere din această lume este
justificată ca fiind o alegere a acestei lumi situată la
marginile culturii istoriei burgheze, dar una care
încorporează o aură a tragediei şi violenţei conectată
cu sacrul.  Această contaminare a sacrului cu pro-
fanul evidenţiază un aspect particular al filmelor Trilo-
giei Vieţii: prezenţa apropiată a Morţii. În
“Decameronul”, moartea determină viaţa în sensul în
care, odată ce o viaţă se sfârşeste, e nevoie de un
sens până în momentul în care nu mai are sens, sen-
sul ei apare  suspendat şi deci ambiguu. Moartea
apare la Pasolini generatoare de sens, atât timp cât
nu este justificată de raţiune. Rolul pe care moartea
îl joacă în viaţă are acelaşi rol cu montarea
secvenţelor în cinema.

Absenţa unui sens cât suntem în viaţă şi in-
capacitatea limbajului vieţii noastre care se prezintă
ca un haos de posibilităţi, ca o încercare perpetuă de
relaţii şi înţelesuri fără soluţii evidenţiază faptul că
este absolut necesar să mori. Pentru Pasolini
moartea face un montaj instantaneu al vieţii noastre:
alege momentele cu adevărat semnificative şi le pune
în succesiune, realizând sfârşitul nostru, niciodată
încheiat, instabil şi, astfel, din punct de vedere lingvis-
tic, de nedescris, drept unul clar, stabil şi astfel, din
punct de vedere lingvistic, de descris. Numai datorită
morţii viaţa noastră este folosită de noi să ne
exprimăm pe noi înşine. 

“Cinema is identical to life, because each one of us
has a virtual and invisible camera which follows us
from   when we're born to when we die. In reality

cinema is an infinite film sequence-shot. Each indi-
vidual film interrupts and rearranges this infinite se-

quence-shot and thus creates meaning, which is
what happens to us when we die. It is only at our
moment of death that our life, to that point undeci-

pherable, ambiguous, suspended, acquires a mean-
ing. Montage thus plays the same role in cinema as

death does in life..” (Pasolini, Journal)

Pentru că moartea e cea care determină re-
alul la Pasolini, acesta în forma cea mai distilată, cor-
pul,  el apare ca expresia unei credinţe mitologice ce
subzistă în toată opera sa. Astfel pentru Pasolini con-
tactul  cu realul e profund încărcat cu senzualitate. In-
troducerea Dorinţei în maniera ontologică şi
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fenomenologică de problematizare asupra realului
evidenţiază o iubire pragmatică pentru realitate.

Dorinţa, încărcată de sexualitate, descrie o
concentrare a prezenţei pe obiect, o corporealitate,
mai degrabă decât pe un erotism al absenţei. Obiec-
tul dorinţei devine o completare pentru subiect şi, în
mod psihanalitic, acesta se percepe pe sine ca având
o lipsă. Transformând realitatea într-un obiect al
Dorinţei, corpul validează şi reenergizează subiectul,
agentul dorinţei, ajungând până la denaturalizare
(“My fetishistic love for things in the world prevents
me from considering them as natural” Pasolini, Jur-
nal). Nenaturalul deschide calea pentru o critică
ideologică care va fi scoasă la suprafaţă în consider-
area poziţiei sinelui în timp
înzestrând reprezentarea
obiectelor realităţii cu o aură
ontologică, Pasolini sugerează
posibilitatea de a fi dincolo de sis-
temele de naturalizare a formelor.
Astfel, Sinele devine o emblemă
pentru Real: identificarea sinelui cu
obiectul, contopirea în personaj,
coborârea până la nivelul materiei
pentru a o sublimina şi pentru a se
sublimina.  Astfel Cinema-ul ca artă
creează o legătură între real şi
gândul subiectiv, până la con-
topirea Cinema-ului în Real. Corpul
se conturează ca ultimul loc în care
se concentrează o realitate
necompromisă în sistemul social
alienat de consumerism. Formele
subiectivităţii la Pasolini apar ca o
negociere între sine şi formele
conştiente şi inconştiente ale nevoii
de exprimare a sinelui, filtrate prin
limitele limbajului şi ale mediului. 

Cinema-ul la Pasolini merge dincolo de limbaj
şi realitate, devenind o formă a conştiinţei. Integrarea
spectatorului ca subiect în interiorul filmului apare ca
o altă formă a subiectivităţii specifice lui Pasolini: e
vorba de secvenţele shot-reverse-shot care
întemeiază punctul de vedere al spectatorului,
încredinţându-i o puternică identificare ca subiect vor-
bitor, pentru a întări simţul unei lipse a perceperii
cadrului, astfel încât spectatorul apare ca un “alt
autor” al filmului. Operele sale se deschid în mod fun-
damental spre o interpretare aproape inconştientă a
filmului, interpretare care, deşi paradoxal, e
nepermisă, în special de filmele dintr-a doua perioadă
a vieţii, destinate exclusiv elitelor intelectuale, e

cerută în subsidiar ca o componentă integratoare a
filmelor. Spectatorul, prin înţelegerea şi interpretarea
sa, fiind acela care conferă validitate filmului. 

“In neorealistic films, day-to-day reality is seen from
a crepuscular, intimistic, credulous 

and above all naturalistic point of view... In neoreal-
ism, things are described with a 

certain detachment, with human warmth, mixed with
irony, characteristics which 

I do not have. Compared with neorealism, I think I
have introduced a certain 

realism, but it will be hard to describe exactly. ” Pa-
solini, idem. 

Înclinaţia spre simetrie a
cadrelor sale, interioarele care
apar într-un prim plan cu perspec-
tiva la un singur punct creează în
“Decameronul” ceea ce se
numeşte tablouri umane: modul
distinct de folosire a camerei –
camera mişcându-se încet peste
feţele personajelor, cu o grijă
asemănătoare unui ochi ce
cercetează o pictură, evidenţiază
chipul într-o căutare constantă a
expresivităţii, opţiunea lui Pasolini
pentru actori neprofesionişti,
justificată nu de potenţialul lor pro-
fesional, ci de ceea ce ei pot să
transmită ca şi expresivităţi, trim-
ite cu gândul la filmele avan-
gardisto-experimentale ale lui
Philippe Garrel şi Andy Warhol. 

Forţa reprezentării la Pasolini
conferă violenţei un sens sacru.
Combinând cruzimea cu

inocenţa, sacrificiul apare la Pasolini ca formă a
dezumanizării: în “Decameronul”, în interiorul
fiecăreia dintre cele nouă povestiri surprinse, person-
ajul central al povestirilor moare de fiecare dată.
Sexul apare ca o manieră de înşelătorie pentru multe
dintre personaje. Această violenţă sacră, prezentă
pretutindeni în film, trimite tot la Eros, căci moartea
personajelor apare ca şi catharsis (iubirea pentru
care s-au sacrificat nu-şi găseşte spaţiul de existenţă
aici):

“I suffer from the nostalgia of a peasant type reli-
gion, and that is 

why I am on the side of the servant. But I do not be-
lieve 
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in a metaphysical god. I am religious because I
have a natural 

identification between reality and god. Reality is di-
vine. 

That is why my films are never naturalistic. The mo-
tivation that unites 

all my films is to give back to reality its original, sa-
cred signifiance.” Pasolini, idem. 

O temă predilectă a operei lui Pasolini e
degradarea sexului, relaţia sexului cu păcatul, ceea
ce duce la o notă profund particulară a operelor sale. 

Moartea sexului la Pasolini este reflectată de
ultimul său film “Salò, or the 120 Days of Sodom”, cel
mai controversat film din istoria cinema-ului, unde
sexul apare ca o formă de provocare ideologică.
Nimic altceva nu este în mod profund anarhic decât
puterea, aceasta reprezentând capacitatea umană de
a transforma corpurile umane în obiecte. Treptele
degradării sexului trec prin relaţia acestuia cu păcatul,
aşa cum este evidenţiată în “Decameronul”, ajungând
în cele din urmă în “Salò” ca sexul să fie folosit ca o
modalitate de supunere, de evidenţiere a
neapartenţei victimelor la condiţia umană, în cele din
urmă, ca o modalitate de afirmare a puterii, deşi Pa-
solini justifică vocabularul torturii folosit în film ca
având numai o relaţie formală cu motivele ideologice
care îi conduc pe bărbaţi la torturarea victimelor lor;
această interpretare asupra filmului este în genere
larg acceptată, fiind considerată o formă prin care Pa-
solini a surprins efectele fascismului în societatea
acelor timpuri :

“The part of the message which belongs to the
meaning of the film d

is immensely more real because it also includes all
that the author 

does not know that is the boundlessness of his own
social, historical 

restrictions. But such a message can’t be delivered,
it can only be 

left to silence and to the text. What finally now is the
meaning of a work is its 

form. The message therefore is formalistic, and pre-
cisely for that reason, loaded 

infinitely with all possible content provided it is co-
herent in the 

structural sense.” Pasolini, Journal .

O concepţie cu totul originală, ce se distinge
de tratarea tradiţională a cinema-ului ca o artă ce
reprezintă o realitate exterioară, o are Gilles Deleuze,
pentru care cinema-ul e o practică ontologică ce

creează diferite forme de organizare a mişcării şi a
timpului. Pentru Deleuze, cinema-ul oferă imagini ale
mişcării; continuitatea mişcării descrie şi formează o
figură; camera mobilă se comportă ca un echivalent
general al unor forme de locomoţie, ea întorcându-se
în propria ei mişcare asupra unui personaj, astfel
încât imaginea mişcării apare în cadrul filmat. Există
trei feluri ale imaginii, ale mişcării în cinema: imagini
ale percepţiei, imagini ale afectării şi imagini ale
acţiunii. Ceea ce apare predominant în Decameronul
sunt close-up-urile, adică imaginile afectării: chipul,
”The affection image is the close-up, and the close-
up is the face.” (Deleuze, The Movement Image).
Chipul e cel care trezeşte Dorinţa. Predominanţa
acestor cadre în filmul lui Pasolini conturează această
căutare a expresivităţii maxime ce se concentrează
în chip. 

Concentrarea pe chip a cadrelor din “De-
cameronu”l e legată la Pasolini de căutarea acelei
vitalităţi disperate, chipul fiind locul de la care omul
se validează ca persoană şi fiind cea mai vie simţire
a prezenţei noastre ca fiinţe. Frica pierderii feţei e o
frică a pierderii vieţii, a pierderii personajelor ca oa-
meni şi a oamenilor ca personaje. 

Filmele lui Pasolini rămân constant o provo-
care la adresa limitelor  comprehensiunii noastre şi,
totodată, o experienţă care ne pune la zid privind pro-
priile limite ale gândirii noastre, o experienţă, în final,
de auto-cunoaştere, de conştientizare a limitelor
fiinţei noastre. Este derizoriu a mai adăuga în cuvinte
standardizate monumentalitatea lui Pasolini, pentru
că indiferent de acceptarea sau neacceptarea care
vin din partea noastră, aceste cuvinte însoţesc mereu
declaraţiile despre Pasolini. Până la urmă, Pasolini
rămâne o experienţă personală, atât de necesară,
atât de dificil de suportat, dar totodată atât de dorită,
constituindu-se în cele din urmă într-o relaţie de
dependenţă maladivă. Pentru că riscul asumat în
acest eseu este unul imens, expunând o interpretare
personală rezultată în urma experienţei proprii, faptul
că operele de artă sunt veşnic deschise către Inter-
pretare şi că multiplele interpretări îi conferă unei
opere statutul de creaţie de artă, aceasta arată încă
o dată faptul că „a citi” un film rămâne un pariu. 
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Ovidiu FLOREA

Simţul comun şi contem-
poranii

Prima traducere în limba
română a cărţii lui Henry B. Veatch,
Aristotel. O apreciere contem-
porană, îi aparţine lui Claudiu
Mesaroş (Galaxia Gutenberg,
2008). Se pare că timp de 34 de ani
de la apariţia ei în America, nimeni
nu s-a mai încumetat să o traducă.
Probabil că nu face parte din cărţile
de interes naţional, dar relevanţa ei
la nivel mondial, în domeniul
filosofiei mai ales, e indiscutabilă.
Poate că unele opere sunt sortite să
se descopere mai târziu (în unele
ţări cel puţin).

Lucrarea aceasta apare ca o
monografie, sau ca un studiu de
caz. O carte ce impresionează atât
prin originalitatea perspectivei, cât şi
prin latura estetică. De obicei pub-
licul are reţineri a priori când vine
vorba de cărţi filosofice: termenii,
exprimarea, rigoarea, totul parcă
este „un şurub ce ţi se înfiletează în
creier, involuntar” (citez din anec-
tode anonime). În acest context,
multe tratate celebre au fost
etichetate drept prozaice. Cartea lui
Veatch, însă, e suficient de literară
pentru a trece de filtrul invizibil al
prejudecăţilor livreşti. Exprimarea e
plastică, digerabilă, de multe ori
chiar metaforică. Referindu-se la
Aristotel, autorul meditează nostal-
gic: „măreţ dinozaur împăiat”, sau,
dând exemplu de fantasmagorie, se
avântă interesant: „o femeie
dezgolită, hrănind la sân Empire
State Building”. Traducerile în limba
română sunt de regulă evazive,
frauduloase, dar aici ai impresia că
totul sună aşa cum ar trebui.
Atracţia principală a acestei cărţi
este că autorul se pune în locul lui
Aristotel, pentru rezolvarea anumi-
tor probleme actuale. Încearcă să
gândească cu creierul lui. Ce ar
face venerabilul filosof  în cutare şi
cutare situaţie din istoria de după el,

ce ar spune, care i-ar fi reacţia.
Aceste lucruri constituie într-adevăr
o viziune inedită. Acest proces de
substituire sau revivifiere, cu toate
că e atent intelectualizat, se apropie
mult de empatie, prin unele scăpări
emoţionale din text, precum: „bietul
Aristotel”

Veatch pleacă de la ideea că
Aristotel trebuie tratat ca un filosof
contemporan. După prezentarea im-
pozantei sale biografii (a fondat pro-

pria şcoală în Atena, a fost
profesorul lui Alexandru cel Mare
etc.), aflăm şi ce s-a întâmplat cu
opera „maestrului  celor ce cunosc”,
după moartea sa. Lucrările aris-
totelice au trecut mai întâi prin mâna
romanilor, apoi prin mâna arabilor.
După ce a fost uitat de greci, a fost
reînviat de medievali, 1500 de ani
mai târziu, pentru ca, mai apoi,
renascentiştii să-l pună într-o lumină
depreciativă. Aceste suişuri şi
coborâşuri, aceste intrări şi ieşiri din
modă, relevă perpetua actualitate a
filosofului grec. Mai mult, autorul
susţine că valabilitatea şi actuali-
tatea lui Aristotel, se datorează, în
special, faptului că acesta este un
filosof al simţului comun. Pentru el,
orice poziţie ce agresează simţul
comun e falsă. Acest lucru te duce

cu gândul la ideea, mult vehiculată,
că filosofia adevărată e conceptu-
alizare clădită pe simţul comun. În
argumentarea acestei asertaţii,
Veatch îl compară pe Aristotel, în
primă instanţă, cu Russell şi teoria
sa privind eliminarea obiectelor ma-
teriale din lume. Cum ar privi Aristo-
tel această teorie alambicată? se
întreabă autorul. Mai mult ca sigur
că ar verifica-o prin simţul comun, şi
ar fi îndreptăţit să procedeze aşa,
deoarece conform regulii simplităţii,
din două teorii se alege cea mai
simplă. 

„Cultura modernă e lipsită de
respect pentru simţul comun al per-
soanei”, afirmă Veatch. Această
apreciere nu este dintr-o poziţie
refractară, ci dintr-una cât se poate
de realistă. Ce rol mai are omul într-
un sistem de speculaţii? Prin logica
sa simplă, prin tezele sale necesare
şi suficiente, Aristotel te rupe din
fantezia suprarealistă (a teoriilor
moderne, evident) şi te ancorează
în realitatea cotidiană. Nu trebuie
să-i acceptăm de-a gata lista cate-
goriilor, ci să admitem că o astfel de
clasificare e ireductibilă. Dorind
probabil să-şi justifice mai riguros
opinia cum că toată cultura
modernă e „schizofrenică”, Veatch
exemplifică ideile de mai sus direct
pe textele lui Aristotel. Cartea e ast-
fel utilă şi din privinţa studiilor, nu
numai a aprecierii contemporane.
După prezentarea fiecăreia dintre
lucrări (Fizica, Metafizica, Politica,
Poetica etc.), ai impresia că orice
idee a filosofului antic are aplicabili-
tate în prezent. La urma urmei, teo-
ria aristotelică a mişcării se studiază
şi astăzi în facultăţile de Mecanică.

Reconcilierea este, totuşi,
dorinţa autorului, împăcarea cul-
turilor. Vocea lui Aristotel nu s-a
stins încă, mai are multe de spus.
Integrarea sa în contemporaneitate
ţine de bun simţ, doar el a fondat
ştiinţe precum Fizica, Metafizica,
Logica, şi, conform lui Jorge Gracia,
face parte din tradiţia mainstream a
filosofiei. Cu acest bun simţ îi sun-
tem de mult datori.
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Adi ADAM

Procesul de deconstrucţie a
creştinismului prin introducerea filosofiei

greceşti

Motto: “Multe căi pot părea bune
omului, dar la urmă se văd

că duc la moarte.”
Proverbe (14,12).

Prima întâlnire reală dintre filosofia greacă
şi creştinism s-a produs în Areopag, odată cu
încercarea lui Pavel de a evangheliza Atena.
Pavel, un bun cunoscător al culturii greceşti, a
adoptat un discurs pe înţelesul grecilor,
adecvându-şi mesajul creştin la rigorile concep-
tuale şi culturale ale locului în care se găsea. Ast-
fel, în încercarea de a-i edifica pe filosofii greci cu
privire la învăţătura lui nouă și cu privire la
apartenenţa omului, Pavel citează din Aratus (poet
elenist de factură stoică) : „Căci, într-adevăr, din
stirpea lui suntem” (Phainomena 5).

În 1 Corinteni 15,33, apostolul neamurilor
citează un alt poet grec, Meandru: „discuţiile rele
strică obiceiurile bune”. Mulţi vedeau în demersul
lui Pavel din Areopag şi în felul lui de a vorbi sau
a scrie, un îndemn la elenizare, un model
evanghelistic adecvat la rigorile culturale ale
vremii. Dar, astfel uitau că Pavel, la fel ca ceilalţi
apostoli, vorbea mai întâi de toate „plin de Duhul
Sfânt”.

În cele din urmă, această elenizare a
creştinismului s-a produs progresiv, dar având
circumstanţe istorice și social-politice mult mai
complexe. În secolul al II-lea d.Hr., mai ales sub
aspect literar, în Imperiul Roman se manifestă
supremaţia culturală a limbii greceşti, în special în
Asia Mică şi Egipt. Şcolile devin private, iar cadrele
din învăţământ sunt selectate din clasele înalte ale
societăţii, primind totodată şi sprijin financiar. Sis-
temul scolastic cu cele trei niveluri, deschiderea şi
subvenţionarea unor şcoli de filosofie la Atena
(Marcus Aurelius), înfiinţarea unor biblioteci pub-
lice în orașele importante, au dus la instaurarea
unui grad de civilizaţie ridicat în rândul populaţiei
Imperiului Roman. Principalii reprezentanţi ai lumii
culturale din secolul al II-lea sunt bilingvi. Se
ajunge astfel la o omogenizare lingvistică a scriito-

rilor de limbă latină si greacă. Nu se mai pot întâlni
scriitori exclusiv greci sau latini, ci scriitori atât de
limbă latină cât și de limbă greacă.

Pe de altă parte, cultura ebraică,
semnificativă în perioada antică, va cunoaşte un
recul de autoritate şi importanţă odată cu dis-
trugerea Templului din Ierusalim (70 d.Hr) şi cu
represaliile romanilor la revolta iudeilor condusă
de Bar-Kochba (132-135 d.Hr.). De asemenea,
apar culturile locale, dintre care se remarcă cele
din Siria, Asia Mică şi Egipt. Pe fondul acestor
determinări istorice, creştinismul cunoaşte
persecuţia. Datorită caracterului secret al cultului
creştin, în imperiu circulau legende şi acuzaţii
(false) înfiorătoare. Adepţii creştinismului au fost
acuzaţi că au dat foc Romei, euharistia era
înţeleasă ca o procesiune antropofagă, în care
creştinii mâncau şi beau sângele învăţătorului lor.
Se spunea, de asemenea, că practică incestul,
deoarece unii oameni căsătoriţi îşi mai spuneau
„frate” sau „soră” şi, în plus, nu aduceau jerfe
împăratului.

În acest cadru dificil, apologeţii creştini, în
scrierile lor, trebuiau, pe de-o parte, să demonteze
acuzaţiile care se aduceau creştinismului, iar, pe
de altă parte, să critice politeismul greco-roman şi
să prezinte adevărul creştin. Aceste scrieri, de cele
mai multe ori, erau trimise împăraţilor şi senatului
roman, singurele instituţii capabile să stopeze
persecuţiile şi ura generală împotriva creştinilor.
Uneori scrierile apologeţilor creştini erau adresate
intelectualilor păgâni, demers prin care se încerca
contracararea acestora şi stabilirea unui dialog
pentru îmbunătăţirea părerilor păgâne despre
creştini.

Pentru a respinge acuzaţiile de superstiţie
şi ignoranţă aduse creştinismului, apologeţii au
folosit ca mobil în primul rând teologia Logosului.
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Apostolul Ioan, încă de la începutul Evangheliei
sale, îl desemnează pe Hristos ca fiind nu doar
Cuvîntul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut,
ci, mai mult, Îl numeşte însuşi Dumnezeu. „La în-
ceput era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu,
şi Cuvîntul era Dumnezeu”  (Ioan 1,1).  Apologeţii,
în încercarea lor de a explica pe Iisus unei lumi din
ce în ce mai elenizate, L-au identificat pe Hristos
(pe baza aceluiaşi text evanghelic) cu Logosul sau
cu Raţiunea divină, preluând şi transferând vechiul
concept filosofic grecesc de Logos în teologia
creştină.

Pentru antici, noutatea principală a teolo-
giei creştine a fost învăţătura monoteistă, sensul
creştin de „Dumnezeu” fiind stabilit încă din sec-
olele I şi II d.Hr. De fapt, creştinii duc mai departe
tradiţia monoteismului revelat profeţilor, care s-a
continuat mai apoi în Noul Testament, diferenţa
constând în adăugarea adjectivului „unul”, sau,
mai rar, „singurul”. Astfel, Dumnezeu este interpre-
tat ca Unul, reluând tema  filosofică „unu-multiplu”,
atât de mult dezbătută în Grecia antică, mutând
încă o dată o problemă teologică, ce are la bază
revelaţia divină, în planul dialectic şi îndoielnic al
gândirii şi al înţelegerii umane.

În iudaismul elenist se preia metafora
„monarh” din politică, Dumnezeu fiind privit ca
monarh unic. Ulterior, pe linia lui Filon Alexan-
drinul, termenul monarhie este utilizat pentru a de-
semna monoteismul. Iustin („Dialogul cu Trifon”),
Taţian („Discurs către greci”) şi Teofil al Antiohiei
(„Către Autolic”) continuă această tradiţie folosind
pentru Dumnezeu paradigma preluată din politică.

Vorbind despre „atributele” lui Dumnezeu,
Apuleius din Madaura, unul dintre cei mai
reprezentativi apologeţi ai secolului al II-lea, preia
concepţia despre Dumnezeu expusă de Platon în
„Timaios” şi îşi construieşte pe baza învăţăturii
filosofului grec o concepţie descrisă în „De Platone
et eius dogmate” I, 11, 204-205:

„Platon vorbeşte despre trei specii de zei,
dintre care prima este construită din cel unic şi sin-
gur, dincolo de lume, duh pe care l-am arătat ca
fiind tatăl şi arhitectul acestei lumi divine; un alt tip
este cel ce caracterizează stelele şi pe ceilalţi zei,
pe care îi numim <<locuitori ai cerului>>; iar al
treilea tip este cel al celor pe care vechii romani îi
numeau <<intermediari>>, deoarece sunt pe cont
propriu, iar prin natura locului în care se află şi a
puterii sunt inferiori celorlalţi zei, dar, desigur, sunt

superiori naturii oamenilor. ”
Această concepţie, potrivit căreia divini-

tatea reprezintă o ierarhie, o gradaţie a mai multor
divinităţi deasupra cărora tronează zeul suprem,
poartă numele de henoteism şi reprezintă o denat-
urare a monoteismului creştin. Prin henoteism se
reliefează încă o dată, dacă mai era nevoie, an-
titeza dintre concepţia platonică şi cea creştină.

Prin exemplele conceptuale prezentate
mai sus, dar şi prin altele (nemurirea sufletului),
teologia creştină a cedat teren ideologic şi dog-
matic în faţa filosofiei şi tradiţiei greceşti.

Acest proces de elenizare, justificabil
politico-social, va conduce în secolele următoare
la construirea unui mesaj evanghelic mult schim-
bat faţă de începuturile creştinismului, textele
Scripturii ajungând să fie interpretate în cheie
platonică (metoda dialectică) sau aristotelică
(logică), în funcţie de şcolile filosofice urmate de
teologii / Părinţii bisericii.

Revelaţia a trecut pe un plan inferior și s-
au creat dispute ideologice care au durat secole
de-a rândul și care au șubrezit biserica primară.
Toate aceste învățături noi, șlefuite greceşte, au
înlesnit pătrunderea unor erezii în dogma
bisericească, erezii pe care le găsim până-n ziua
de azi. Se dovedește astfel că filosofia poate fi un
şarpe edenic care îndeamnă la îndoială,
„cunoaştere”, explicare, dar care poate avea
consecinţe nefaste pentru cei cu puţină
înţelepciune sau cu scopuri mijlocii.
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Mihai CĂTANĂ

OM ŞI DESTIN

Emil Cioran îşi începe eseul „Omul fără
destin” cu o avertizare: „Să nu aveţi încredere
în omul care nu este sau care nu poate deveni
un caz”. Ce înţelege Cioran prin „omul caz”?
Pentru „nihilistul veacului XX”, devine un caz
doar acel om care se înalţă la propria lui esenţă,
doar acela care îşi asanează băltirea
mediocrităţii şi îşi defrişează buruienile
ignoranţei faţă de propria-i curgere spre moarte.
Doar un astfel de om reuşeşte să înţeleagă
ceea ce înseamnă cu adevărat „a avea destin”.
Pentru marea gloată, destinul este înţeles şi
asumat într-o accepţiune vulgară, aceea a unei
parcurgeri de modalităţi şi forme obişnuite de
existenţă. Această parcurgere „oarbă”
dovedeşte doar o consumare inutilă a vieţii, la
un nivel de suprafaţă, fără tresăriri sau
cutremurări ale fiinţei. O atare vieţuire nu-l
scoate pe om din anonimatul general, ci îl
poartă în dulcile legănări ale ignoranţei. Din
contră, pentru Cioran, destinul este expresia
unei fatalităţi personale, individuale şi revela-
toare. „Reprezinţi un destin, nu atât în măsura
în care participi la esenţa universală, cât în
măsura în care tinzi să realizezi o esenţă pro-
prie; şi nu devii un caz decât în măsura în care
te ridici la esenţa proprie” spune Cioran pentru
a diferenţia „omul destinat” de omul lucid (cu
destin). Pentru omul lucid, a avea destin
înseamnă „a vieţui în timp cu sentimentul
ireparabilului”. Acest sentiment vine din
întrezărirea fatalităţii interne, acea fatalitate care
odată conştientizată, te ţine în jugul sentimen-
tului ireparabilului, îţi încropeşte şi dezvoltă ob-
sesia / obsesiile, iar singura şansă este
exploatarea acestor obsesii – pe filieră estetică
– pentru „a nu plesni din cauza lor”. Temerile,
spaimele, fricile au ca obiect neantul, fie că este
vorba de Absolut, fie că este vorba de Neantul
propriei tale Fiinţe, acel hău ce se deschide
între Eul şi Sinele tău ori între Sinele şi „Sinea”
ta. Eşti pe drumul lucidităţii, al „cazului” şi
reprezinţi cu adevărat un destin – unic, individ-

uat – când simţi „punctele negre” din fiinţa ta,
cum spune Cioran „…negru până la strălucire,
de un întuneric arzător, adânc până la
halucinaţie şi strălucitor până la vertij”. Ca o
condiţie sau garanţie a „drumului drept” pe
calea destinului lucid, acestea trebuie sa-ţi fie
„persistente, să fie premisele fiinţei”. 

O altă caracteristică pe care o găseşte
Emil Cioran ca fiind cosubstanţială „omului caz”
este frica de timp. „Frica de timp este esenţa
întâmplării de a avea destin”, spune Cioran.
Pentru majoritatea oamenilor – cei excluşi din
categoria cazurilor – existenţa nu le ridică
semne de întrebare ori de mirare, ei (re)cunosc
în existenţa lor o adevărată surpriză legată de
temporalitate. În cazul acestora, „…neavând o
axă internă şi un sâmbure personal, revelaţiile
asupra lumii sunt mai degrabă fructul unei
diversităţi a naturii exterioare, decât a unei di-
alectici interne”. 

Conflictul interior, propriu „omului caz”,
generează spaimă, cutremurare şi luciditate;
ştim că orice conflict are la bază o cotă de ab-
surd, iar cea mai mare cotă de absurd o are
conflictul interior (cu tine însuţi). Psihologic, cam
aşa stau lucrurile, în sensul că Eul eşuează în
încercarea sa de a media tensiunea psihică
între vectorul pulsional, inconştient (în cazul de
faţă, disperarea, cutremurarea ca expresie a
Thanatosului) şi traiectoria de viaţă a persoanei
Eului (pulsiunea vieţii – Erosul).  La „omul caz”
se produce o inversiune de investiţie libidinală
din formula firească, centrifugă, într-o manieră
distorsionată, pe formulă centripetă, întoarsă
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deci sub forma auto-agresiunii sub masca unei
obsesii, disperări, „nelinişti metafizice”. Este,
practic, un „nu” voalat  spus mersului vieţii şi un
„da” adresat regresiei şi „contorsionării inte-
rioare”, iluziei evadării din propria condiţie. Dis-
perarea este reacţia subiectivă de refuz la
obiectivitate, iar acea exploatare filosofică sau
estetică a obsesiilor pentru „a nu plesni din
cauza lor” e maniera de rezoluţie a tensiunii,
acea sublimare care converteşte şi îmblânzeşte
tensiunea psihică (aici
spaimă, cutremur, neac-
ceptarea brutală).

Teama de timp
apare la omul care simte
succesiunea clipelor, a
momentelor, şi simte că
această succesiune îi
aduce tot mai acut în
conştiinţă fatalitatea
inexorabilă. Curios, toc-
mai această teamă de
timp îl aruncă, paradoxal,
în afara timpului. Căci
scurgerea vieţii reclamă o
uitare (lipsa conştienti-
zării) a timpului. Cel ce
„numără clipele” a făcut
un pas în lateralul fluviului
temporalităţii, admirându-
i cu spaimă vârtejurile, aflându-se în postura
unui naufragiat contemplator şi încremenit, arti-
zan al propriului destin, făurit cu „uneltele”
spaimei, cutremurării şi lucidităţii şi poleit cu
„praful” megalomaniei şi al orgoliului de a nu fi
ca ceilalţi.

Pentru „celălalt om” (fără destin), plastici-
tatea, mobilitatea şi lipsa de contur până la con-
fundare a propriei persoane cu masa amorfă, se
poate remarca în maniera sa de a gândi prin alţii
în raport cu gândurile lor, de a trăi prin alţii în ra-
port cu existenţele lor. Propriile lui gânduri,
acţiuni, îşi pierd consistenţa şi nota personală,
nu sunt decât reacţii la ceea ce vine din exterior,
modelări copiate, ei devenind nişte „maeştrii în
trăirea prin plagiere”, nişte copii la indigo,
multiplicări fără rost într-o lume fără sens. Ei nu

au privilegiul imanenţei destinului, ca expresie a
sâmburelui substanţial al fiinţei, şi nici a evoluţiei
individuale. Fatalitatea destinului le este străină,
nu îi conştientizează esenţialitatea, imanenţa şi
ireversibilitatea. „Întreg tragicul individuaţiei, -
spune Cioran – constă în incapacitatea vieţii de
a învinge moartea atunci când această viaţă se
prezintă în forme individuale, când fiinţa vrea să-
şi determine o esenţă proprie. Nu poţi trăi decât
murind. Moartea începe deodată cu viaţa. Ire-

versibilitatea destinului nu este
decât o expresie a morţii noas-
tre zilnice. Omul care n-are des-
tin nu va înţelege niciodată
acestea, iar acela care are,
regretă că a înţeles ceva
vreodată în această lume.” Cio-
ran consideră că adevărata
viaţă începe de acolo de unde
„printr-o ciudată fatalitate ai
ajuns să înţelegi toate acestea”.
Prin eseul său, „regele
pesimiştilor” – cum îl denumea
critica interbelică – face un apel
la trezire, încurajează prin pes-
imism şi se angajează să spul-
bere iluziile călduţe şi fragile ale
dubitativilor încă neîncremeniţi
în afara destinului. În continuare
voi cita câteva rânduri din eseul

cioranian, căci mi se par de o elocvenţă
tulburătoare. „Trăiesc cu adevărat numai oa-
menii care au destin. Sunt singurii oameni pen-
tru care viaţa e o luptă şi o rezistenţă, sunt
singurii oameni ce au dreptul să vorbească de-
spre eroism şi bărbăţie. Adevărata bărbăţie în-
cepe de acolo de unde eşti convins că totul e
inutil şi cu toate acestea nu vrei să consideri
viaţa ca pe o serie de ocazii pierdute. Şi de
aceea vei întreba pe toţi aceia care ne cheamă
la bărbăţie: câtă moarte aţi lăsat în urma voastră
pentru ca să aveţi dreptul să vorbiţi despre
viaţă? Până acum nu s-au scris decât invitaţiuni
la feminitate, adică invitaţiuni la revoltă
capricioasă, inconsistentă la facilităţi şi la un
suspect donquişotism. Dar bărbăţia noastră tre-
buie să înceapă numai de acolo de unde am
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pierdut totul şi numai de atunci de când viaţa nu
ne-a mai fost o evidenţă. Altfel totul mi se pare
ridicol, plat şi insignifiant.” Negaţia şi bezna,
lipsa dialecticii din „arsenalul sufletesc” al omu-
lui fără destin îi sunt convenabile şi relaxante în
măsura în care se confundă cu „pasivitatea,
indolenţa imbecilă sau negaţia criminală”. Însă,
pentru omul cioranian (omul caz), întunericul şi
lumina sunt într-o permanentă şi încordată
dialectică, profilând o personalitate cre-
pusculară; viaţa e în conjuncţie cu moartea, iar
lumina e doar o ipostază destină a întunericului. 

Iată ce spune Cioran în încheierea eseului
său, într-o manieră de atenţionare, directivă şi
categorică, pe acelaşi ton precum a început. „O
spun odată pentru totdeauna: în disperarea
noastră există mai multă speranţă decât în
echilibrul plat al oamenilor fără destin şi în
moartea noastră mai multă viaţă decât în armo-
nia comodă a oamenilor normali. Singura
noastră mândrie să fie mândria de a avea destin
şi bucuria noastră să fie bucuria de a muri din
cauza vieţii, a vieţii noastre însângerate, de o
criminală şi paroxistică tensiune. Şi pesimismul

nostru este un pesimism masculin, deoarece
suntem pesimişti fiindcă n-avem nevoie de
consolaţie. Cu adevărat, fraţilor, fericirea
noastră trebuie să înceapă de când ne-am con-
vins de nonsensul acestei lumi!”.

Prin scriitura sa, Cioran se prezintă ca un
panegirist al lucidităţii, călău al iluziilor fade şi
apologet al destinului, al cazului şi al
individualităţii, o fire spectrală, greu de radi-
ografiat, căci este într-o permanentă modulaţie
la capetele unei ambivalenţe, antinomii sau a
unui paradox, ca de exemplu: „A exista este o
stare la fel de greu de conceput precum contrar-
iul său”; „Nu este greu de conceput existenţa,
ci este lipsit de sens a o concepe”. Cu toate
acestea, Cioran se arată extrem de limpede şi
clar printre rândurile operei sale, ca un solidar
şi antemergător, doar acelora pătrunşi de
virusul (păcatul, în viziune creştină) îndoielii, cu
o viaţă interioară paradoxală sau ambivalentă,
dominată de un scepticism invariabil.

Adriana IZBAŞA

Jurnal filosofic

Trăiesc într-o staţie argintie... aşteptând trenul spre Paradis. În jur e plin de de-
moni înfricoşători şi descurajatori, dar durerea provocată de aceştia nu mă va
dărâma, pentru că în suflet păstrez acele zile însorite... pline de speranţă.

Viaţa stă în faţa mea... e înaltă... şi are ochii albaştri... sau poate nu aceasta e
viaţa mea?...

Cu toate că răsăritul e departe, atât de departe... păstrez raza Lunii în suflet
pentru a mă îndruma pe cale, pentru a-mi îndruma gândurile, pentru a-mi lumina
visurile disperate...

Aud trenul venind... şi simt şfârşitul atât de aproape... Acum simt intens acea
teamă pe care am negat-o întotdeauna, dar sunt fericit(ă) pentru că ştiu că trenul
va veni... Aşa că, voi aştepta plin(ă) de speranţă şi voi continua să visez profund...
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Daniel ILIE

Între bine şi rău ca
între doi tâlhari

Trebuie să încep prin
a mă întreba “ce este
binele?”. Întrebare
legitimă, chiar dacă,
numai punând-o,
înseamnă să postulez că
binele este. Lucrurile sunt
bune dacă îndeplinesc
scopurile pentru care au
fost proiectate, construite,
create. O umbrelă e bună,
dacă prin ea nu trece
ploaia şi nu mă udă. Când
vine vorba despre o
acţiune sau un comporta-
ment uman, binele gen-
erat poartă o amprentă
morală. După studiile
antropologice ale lui
Rousseau, omul este sin-
gurul animal dotat cu
conştiinţă de sine şi cu
voinţă proprie. Mergând
pe urmele lui Rousseau şi
trecând mai departe, Kant
spune că omul, ca să
devină moral, trebuie să
se împotrivească pornirilor
naturale, egoiste, şi că tre-
buie să vrea să facă un
bine care să fie universal
valabil.        

Câteodată, însă, se
întâmplă ca un bine să
genereze, prin ricoşeu,
sau printr-un nefericit con-
curs de împrejurări, un
rău. Pentru că binele şi
răul sunt indisolubil legate.
N-am mai putea aprecia
un bine, dacă nu l-am
putea compara cu un rău.
Numai că termenii pe
care-i folosim în limbajul
comun sunt cuantificabili.
Pot să spun “mi-a fost rău,
dar acum mi-e mai bine”;
sau, la fel de “bine”: “mi-e
rău, dar nu chiar atât de

rău”… În limbaj, binele şi
răul se pot transforma
oricând în mai-binele şi
mai-răul, care culisează
pe o scară virtuală a valo-
rilor. Care nu este aceeaşi
pentru fiecare. Nu toţi
operăm cu aceleaşi unităţi
de valoare; de-aceea,
pentru unii dintre noi un
rău mai mic ar putea fi
chiar un bine. Sau invers.
Antagonismul aparent al
termenilor se dizolvă
atunci când apar situaţii
cărora nu le poţi atribui
valoare. E bine? E rău?
Atunci mă întreb dacă,
într-adevăr, postulatul
binele este, există. 

Binele absolut, Ideea
de bine a lui Platon îmi
pare tot mai departe. Con-
ceptul de bine pare fără
sferă şi conţinut, fără ex-
tensiune şi intensiune. Şi
chiar dacă ar avea o ex-
tensiune, aceasta nu ar
conţine obiecte, ci alte
concepte, sau virtuţi cum
le-ar spune Platon: curaj,
frumuseţe, fericire,
cumpătare, etc. Şi atunci
care ar fi intesiunea lor?           

Ziceam că pot apărea
situaţii cărora nu poţi să le
atribui valoare. Atunci
înseamnă că binele şi răul
sunt valori. Dar dacă sunt
valori, atunci sunt, cum
am mai spus, cuantifica-
bile. Şi dacă sunt cuantifi-
cabile, nu sunt
transcedentale. Nu trec
dincolo de lumea noastră
şi pot fi cunoscute empiric.           

Întreaga istorie a
filosofiei vorbeşte însă de-
spre un bine a priori. Acest
bine ar trebui să fie tran-
scendental, să fie
metafizic. Wittgenstein
crede, şi eu tind să fiu de
accord cu el, că limbajul
nostru este limitat şi că nu

poate exprima mai nimic
din ceea ce nu ţine de
lumea noastră. El spune
că propoziţia: “Mă mir de
existenţa lumii!” pare o
propoziţie logică, dar, de
fapt, e un non-sens. Ca să
te miri de existenţa lumii
ar trebui să poţi să-ţi imag-
inezi absenţa ei, ceea ce
este absurd. Pozitivismul
lui Wittgenstein a adus în
prim plan una dintre cele
mai importante probleme
ale filosofiei, aceea a lim-
bajului limitat.

Binele a priori este un
concept filosofic. Nu are
nevoie de extensiune sau
intensiune. Îşi este sufi-
cient sieşi. Nu există însă,
cum ar fi normal, un con-
cept al răului absolut şi lu-
crul acesta, în opinia mea,
creează un dezechilibru.
Să ne întoarcem la
Rousseau şi la Kant, şi să
ne amintim că omul poate
să treacă peste pornirile
naturale, egoiste, doar că
trebuie să vrea să facă
bine. Dar dacă trebuie şi
nu vrea? Ar putea să facă
asta, doar are voinţă pro-
prie? Kant ne lămureşte:
voinţa trebuie să fie bună!
Negarea voinţei e rea.
Atunci afirmarea e bună?
“Da” e bine şi “nu” e rău?
Nu întotdeauna... Din ne-
fericire, voinţa bună nu
este specifică tuturor oa-
menilor. Dintre toate ani-
malele, omul este singurul
care-şi torturează se-
menii...

Despre binele absolut,
binele suprem, Aristotel, în
Etica Nicomahică, spune
că ar trebui să fie acel
bine, care să fie valabil
pentru toţi, cum ar veni,
universal. Şi cine ar putea
să facă bine pentru toată
lumea? Evident, politica!

Numai că mie, sincer,
când vine vorba despre
binele pe care ni-l produce
politica, mi se face, ca să
zic aşa, rău... Nu de alta,
dar îmi dau seama cât de
departe suntem, nu numai
cronologic, de Aristotel.

Întorcându-ne la
Wittgenstein, în cartea
editată de Mircea Flonta,
Filosoful – Rege?, susţine
că etica nu există. Că
dacă ar exista, ar trebui să
fie de natură trans-
cedentală. Şi că dacă ar fi
aşa, noi nu am putea vorbi
despre ea, din cauza lim-
bajului limitat. Părere la
care eu subscriu cu
voioşie.

Mai cred că binele şi
răul nu există decât ca ter-
meni ai limbajului. Că noi
atribuim valoare de bine
sau rău faptelor pe care,
să spunem, le comitem. O
teorie care să-mi susţină
ipoteza ar fi că acordăm
valoare faptelor noastre
chiar anterior comiterii lor.
“O să fie bine dacă fac
aşa...”, sau “o să fie rău
dacă nu-mi iau examenul
la propedeutică”...
Protenţie şi retenţie, cum
spune Levinas. Pro-
iectarea viitorului pe baza
unor amintiri, evident, din
trecut. Cred că binele nu
poate fi cunoscut onto-
logic. Postulatul meu
“binele este” a căzut. Cred
că binele poate fi cunos-
cut printr-o interpretare şi
înţelegere a faptelor.
Hermeneutic şi epistemo-
logic.
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Adriana IZBAȘA 

Semper fi

Umbrele odată
acoperite de culori,
Dansează acum in haosul
Lipsit de pudori...
Te şochează zborul lor
efemer
Atât de tăcut si atât de
sever...
Rămâi cu un gând de 
Străveche copilărie
Unde nimeni nu vrea să te
mai stie
Te marchează zâmbetul
victorios
Atât de cald si atât de 
dureros

Se mişcă pietrele vechilor 
prietenii
Frângându-le crucile în 
Spinii... mii şi mii
Nu mai confesezi nimănui 
de-ai vrea sa vii
atât de aproape...semper fi.

Adi ADAM

Ecografia credinţei şi tomografia raţiunii

Ca în orice altă dispută, şi în dezbaterea
«Credinţă - Raţiune» taberele tânjesc după un
verdict şi cer soluţii în procente. Cei echilibraţi
sau cei capabili de o virulenţă optimizată
îndeamnă totuşi la temperanţă şi le propun pe
ambele drept soluţii, dar categoria aceasta duce,
de cele mai multe ori, lipsă de prea mulţi
reprezentanţi. Cei mai mulţi însă doresc să se
facă definitiv electroliza între cele două şi
militează pentru specificarea riguroasă a limitelor
fiecăreia. Refuzând să adopte moderaţia ca prin-
cipiu de fapt ei cer răspunsul ultim la întrebarea
“Credinţa sau Raţiunea?”. Alţii, mai scrupuloşi în
intransigenţa şi realitatea lor, ajung chiar să scrie
cu literă mare componenta de care sunt mai
apropiaţi.

De fapt, în această problemă, nu există o
neînţelegere netratabilă sau o neasimilare de ter-
meni irezolvabili ci, întâlneşti efectiv o luptă, o
vervă prelungită, un meci cu multe reprize. Dacă
te opreşti să analizezi cât mai detaşat, atât una
cât şi cealaltă sunt, în definitiv, apologii ale omu-
lui; totuşi, în timp ce credinţa face apel la divini-
tate şi e agăţată mai mult de sacru, cea de-a
doua presupune mai mult impersonal.

De asemenea, ambele presupun un demers
de putere. În primul caz, puterea lui Dumnezeu
este recunoscută de credincios şi acceptată
până-n străfundul inimii. Fără a presupune
prostie, negare sau naivitate, credinţa este totuşi
şi un act deliberat de supunere. 

În cazul raţiunii, puterea e asumată de om
pentru om, el îşi este propriul rege, se recunoaşte
pe sine principiu, instanţă şi judecător. Cel ce se
bazează mai ales pe raţiune îşi arogă o pseudo-
valabilitate royală, îşi donează sieşi legitimitate,
îşi este propriul juriu. Nimeni nu este rege pentru
că-şi conferă declarativ titluri de nobleţe. Nimeni
nu este înţelept pentru că se consideră singur un
geniu: de aici rezultă o primă lacună a raţiunii-în-
crederea în sine care duce la mândrie.

În continuare, constatăm că ambele,
deopotrivă, presupun un model de stabilire. Una
(credinţa) presupune stabilirea încrederii în Dum-
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nezeu, iar cel egoist (modelul raţiunii) presupune
stabilirea încrederii în metodă, în raţiunea proprie,
în eu.

Alexandru Dragomir, în volumul Seminţe,
afirma despre gândire că este singurul lucru care
îl leagă pe om de propriul său interior, restul,
simţurile şi altele, având ca obiect de studiu exte-
riorul. Pentru o mai bună înţelegere ne folosim de
raţiune. E ceea ce ne deosebeşte de animale, deci
nu putem pune raţiunea în colţul pasivităţii şi al
ignoranţei.

În «Discursul despre metodă» al lui R.
Descartes găsim confirmarea ideii lui P.P. Neg-
ulescu, care, în introducerea la Filosofia Renaşterii
subliniază rolul istoriei în dezvoltarea şi con-
ceperea unui anumit model de gândire. Filosoful
francez, sub aparenţa “bunului simţ”, ascunde o
angoasă scolastică, prin metoda lui atacă vechiul
sistem de gândire, proclamând supremaţia indi-
vidului şi a individualului. Astfel, pare că apologia
raţiunii nu e doar o descoperire, ci şi o tentativă de
dezinhibare medievală. Vorbind despre metodă,
nu facem altceva decât să vorbim despre ierarhii
şi să dezbatem superioritatea uneia sau a
celeilalte.

Unitatea trinitară a intelectului ar fi mult mai

fericit exprimată prin sinteza dintre revelaţie,
raţiune şi senzitiv, care sunt de fapt caracteristicile
unei genealogii divine. Atitudinea cea mai de dorit
e aceea a unui raţionalist credincios.

Raţiunea nu e doar vigilenţă sau abilitate de a
constata, nu e doar inteligenţă de specie, ci e un
bun simţ care nu are legătură doar cu realul, cu
deductivul, determinatul,  observabilul, ci şi cu ac-
ceptatul. 

Cine consideră raţiunea superioară trebuie să
aibă depozitat în interiorul lui ceva diminuat şi
diminuabil, ceva omenesc, prea omenesc,
copilăresc, ceva ”geocentric”. Cine scrie panegir-
icul credinţei e probabil doar un  nostalgic. Cine
admite că e făcut după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu trebuie să râvnească la superioritatea
divină care pe lângă mister şi neprihănire are în
componenţa sa o raţiune desăvârşită.

Avantajul credinciosului e că, spre deosebire de
raţionalist, admite posibilităţi, acceptă rezolvări
spirituale ale necunoscutelor, tolerează ascunsul
şi speră la imposibil. De asemenea, admite prob-
abilitatea de înşelare, e pasibil de eroare, dar, spre
deosebire de credul, are convingeri. Evidenţele
fiind naturale, nu îl pot seduce sau educa. Credinţa
e pozitivă, raţiunea presupune multă negare, dar
şi simpla acceptare de echivoc. Credinţa pre-
supune mişcare, varietate şi adaptabilitate, reac-
tualizare. Credinţa are o componentă activă bine
conturată. Raţiunea, cu ale ei evidenţe, limitează
totul la cunoscut şi interpretare şi, în felul acesta,
reduce lumea la realitatea descoperită, la ceea ce
poate fi gândit, la efectiv şi la limpede.

Credinţa bine (cinstit) întemeiată şi corect
proiectată generează aspecte individuale ale
realităţii, sau, dacă vreţi, poate construi alte
realităţi ale lumii pentru cel care dispune de
credinţă.  Cine refuză credinţa e incomplet.
Credinţa e completă doar în simbioză cu raţiunea,
trebuie să conţină în compoziţia ei o doză potrivită
de raţional, imaginativ, senzorial şi empiric.

Cei ce spun “Nu pot să mai cred.” sau «Nu
cred!»  exprimă de fapt o hotărâre, o justificare, un
efort şi deci un abandon.

În urma unei analize teoretice pertinente rămâi
cu gândul că cine refuză credinţa hotărăşte să
rămână în inferior, adică fără Dumnezeu, iar cine
marginalizează raţiunea pune zăvor porţii spre
desăvârşire.
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ELOGIUL EI

Doar cu Ea cutreieram abisul,
doar cu Ea băteam nopţi lungi cu pasul,
doar cu Ea eram metecul şi proscrisul
şi cu Ea mi-a stat şi-ntâia oară ceasul.

Cu stranie şi şăgalnică purtare,
cu pasul ei ca vântul ce oftează
cu braţele ca goarne funerare

cu ochii ei ce mă înnamorează.

Cu şoapta ei ca izul unui pervers parfum
cu trista ei târzie boare ce mă-mbată,

cu silueta ei de damă deocheată, 
şi sufletu-mi ce-mi-ngână că e pătat de-acum.

Cu-o lacrimă şi-un zâmbet mă cucerea amar
stătea întinsă-n mine, mă cuprindea etern,

A FI-ul meu mi-l face un preaiubit calvar 
Iar eu, îndrăgostitul, orbit de-al ei refren.

Doar cu Ea mi-a stat întâia oară ceasul, 
Doar cu Ea-i postumul de-acum ce va să vie,

Cu ea în nopţi aud cum îşi ridică glasul,
Toate pentru mine, la moarte mă învie.

Mihai CĂTANĂ
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Ovidiu FLOREA

Festivalul Dramaturgiei la
Timişoara

Ajuns la cea de-a XV-a
ediţie, Festivalul Dra-
maturgiei Româneşti (FDR)
s-a reunit iar la Timişoara
pentru un nou şir de
manifestaţii artistice. De
această dată accentul se
pune pe dramaturgia
românească de ultimă oră –
temă aleasă de noul
selecţioner Mihaela
Michailov, prin texte ce relevă
o societate (românească) în
criză. Piesele, majoritatea
aparţinând unor autori
români, s-au jucat între 10 şi
17 aprilie, în diferite locaţii din
Timişoara (cum ar fi Sala
Mare a Teatrului Naţional,
Sala 2, Studioul 5 etc.) unite
sub titlul Plasticid. 

Festivalul a fost împărţit
în patru secţiuni. Focus este
secţiunea principală ce
cuprinde următoarele piese:
„Cinci minute miraculoase la
Piatra Neamţ” de Peca
Ştefan, „20/20” de Gianina
Cărbunariu, „Acasă la tata”
de Mimi Brănescu, „Dansez
pentru nimeni” de Ştefan
Carman, „Dumnezeul de a
doua zi” de Mimi Brănescu,
„În container” de Constantin
Cheianu, „România te pup”
de Bogdan Georgescu, „Stop
the tempo”  de Gianina

Cărbunariu, „Supermarket”
de Teo Herghelegiu şi „Miro:
aceasta este culoarea vi-
surilor mele” de Şerban
Foarţă. Această secţiune,
eminamente autohtonă,
urmăreşte promovarea
creaţiei teatrale timişorene.
Din această listă vă reco-
mand piesa „Stop the
tempo”, pentru modul în care
parabolizează problemele
tinerilor din România: o lume
descentrată, haotică, cu
norme învechite şi joburi
alienante. Textul însă are un
umor specific noului val, se-
sizabil printre expresiile
licenţioase. Ne sunt
prezentaţi trei tineri, simboluri
ale generaţiei postdecem-
briste care, sătui de opre-
siunea societăţii de consum
şi de lipsa de conţinut a erei
hipermoderne, hotărăsc să
deconecteze toate instituţiile
publice de la reţeaua
electrică. Acest gest al lor
reprezintă un manifest îm-
potriva tendinţei de a te
conecta la orice. În acest
mod, se sintetizează
metaforic probleme contem-
porane ale românilor, dar şi a
restului lumii. Spectacolul s-a
desfăşurat la Teatrul Maghiar,
unde poate fi o nouă
experienţă şi traducerea prin
căşti a replicilor.

Secţiunea Suporter vine
cu încă patru spectacole pe
texte româneşti: „Aeroport”

de Ştefan Caraman, „Cum
traversează Barbie criza
mondială” de Mihaela
Michailov, „Bye bye, America”
de Carmen Dominte şi „Viaţă
lights, moarte fără filtru” de
Andrei Rusu. La secţiunea
Clasic, avem spectacolul
Identităţi (şapte piese scurte)
de Dumitru Solomon, iar în
cadrul secţiunii Intersecţii,
publicul a fost intrigat de trei
piese de teatru-dans: „Re-
member” după Mateiu I.
Caragiale, „Depeche/ Dance”
a Teatrului Odeon şi „In time”
în coregrafia lui Pál Frenák,
spectacolul de gală din finalul
festivalului. O surpriză a fost
piesa „Remember”, plasată
chiar în deschiderea FDR,
ceea ce mi s-a părut o
alegere inspirată. Coregraful
Răzvan Mazilu face o actu-
alizare de zile mari punând în
scenã un dans la fel de bizar
ca personajul pe care fiul lui
I. L. Caragiale îl întâlneşte la
Berlin. Povestea începe cu
Mateiu I. Caragiale, stând pe
un fotoliu, singur pe scenă şi
amintindu-şi ce s-a întâmplat
cu mult timp în urmă în capi-
tala Germaniei. În timp ce
privea exponatele unui
muzeu întâlneşte o „fiinţă
stranie”, din acelea pe care
„le întâlneşti doar o dată în
viaţă”. Amintirile lui Mateiu
sunt proiectate pe un panou
în spatele scenei unde repli-
cile apar scrise invers, am-

intind de metafora oglinzii.
Această piesă e
recomandată celor interesaţi
de ce înseamnă un dandy, de
manifestările acestuia, dar şi
de frumosul insolit.

Festivalul a decurs im-
pecabil până aici, aş putea

spune. Ziua de miercuri,
însă, 14 aprilie, m-a tulburat.
În Sala Mare a Teatrului
Naţional, în plin FDR, se
organizează un concert cu
Loredana, Smiley, Anna
Lesko şi Nicola. Nu am
înţeles ce legãtură au aceste
personaje cu dramaturgia. A
fost o concesie pe care cei
din lumea teatrului au făcut-o
pentru a atrage publicul sau
un simplu moment de respiro
între adevăratele specta-
cole? Sper ca până la festi-
valul viitor să aflăm
răspunsul. Detalii prvind Fes-
tivalul Dramaturgiei
Româneşti se gãsesc pe site-
ul www.tntimisoara.com sau
în revista Atent a Teatrului
Naţional Mihai Eminescu
Timişoara.

Cristiana BĂDESCU

Basarabia vazută prin obiectiv

De ceva vreme a avut loc a II-a ediţie a Timishort, festival
de scurtmetraje compus dintr-o competiţie, ateliere şi
prezentări ale producţiilor studenţeşti din diferite şcoli de film.
Proiecţiile au avut loc în Piaţa Unirii, în cinematografele Scala
şi Timiş, iar cele neconvenţionale şi-au găsit gazdă în clubul
Setup. Intrarea a fost liberă, lucru apreciat de studenţi.

Deschiderea festivalului a fost făcută de avanpremiera fil-
mului „Nuntă în Basarabia”, o coproducţie româno-moldo-
luxemburgheză, realizată de regizorul Napoleon Helmis,
acesta fiind al doilea film de lungmetraj al regizorului român,
după “Italiencele”.

Din spusele regizorului, prezent la festival şi deschis pub-
licului, oferind răspunsuri la întrebările spectatorilor înghesuiţi
în Piaţa Unirii, filmul a trecut prin multe peripeţii, având toate

şansele de a rămâne un simplu proiect. Dar, cum un film ca
acesta era necesar, prin stăruinţa şi bunăvoinţa celor implicaţi,
a reuşit să prezinte o Moldovă secătuită, îngropată în sărăcie.

Filmul reprezintă povestea a doi tineri, proaspăt căsătoriţi,
studenţi la conservator, în Bucureşti, Vlad (Vlad Logigan) şi
Vica (Victoria Bobu), basarabeancă venită în Bucureşti la
studii.  Problemele materiale îi conduc la a doua nuntă, de
data aceasta în Republica Moldova. Comedie neagră, tipică
românilor am putea spune, tragicul ascunzându-se în spatele
situaţiilor comice date de diferenţa culturală şi politică. Filmul
îţi lasă un gust amar, fiind asemeni unei ţigări: te fură aroma
şi bucuria actului, lăsându-ţi un miros greu şi înecăcios. 

Vă recomand acest film pentru toleranţa şi întelegerea pe
care încearcă să o monteze, în primul rând, dar şi pentru
umorul veşnic prezent. Deschide către o apreciere corectă a
românilor de peste Prut, oameni închişi în comunism, îndopaţi
de tonul solemn şi mândru impus de  cultura socialistă.
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Interviu Ioan BIRIŞ
Filosofia şi piaţa muncii

Sergiu Spătan – Bună ziua
domnule profesor.

Ioan Biriş. – Bună ziua.
S.S. – Ştim cu toţii că în anul

2009 aţi luat premiul Mircea Flo-
rian din partea Academiei Române
pentru lucrarea Totalitate, sistem,
holon. Comisia Academiei a re-
marcat, citez: „originalitatea de-
mersului, profunzimea analizelor,
amploarea şi anvergura analitică,
stăpânirea unor domenii întinse,
de la ştiinţele sociale până la
filosofia fizicii, dar mai ales reuşita
construcţiei unei logici a
totalităţilor, proiect novator pe plan
naţional şi internaţional”. Pornind
de la aceste consideraţii, vrem să
vă întrebăm, care sunt în primul
rând interesele şi domeniile
dumneavoastră de cercetare?

I.B. – Ca să răspund cât mai
sintetic, preocupările mele
esenţiale sunt de filosofia ştiinţei
(încă din timpul facultăţii), de on-
tologie, dar şi de filosofia culturii:
filosofia si sociologia culturii. Cam
acestea sunt cele trei mari direcţii
cărora le-aş putea adăuga, în ul-
timii ani, preocupări sistematice de
metodologia cercetării ştiinţifice,
dar acestea ar putea intra de fapt
la filosofia ştiinţei dacă judecăm în
sens mai larg. Lucrarea de care
aminteaţi, Totalitate, Sistem, Holon
(ediţia a II a, completată, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara,
2007 – n. red.) reprezintă o temă
ce mărturisesc că m-a prins în
tinereţe şi cu care am rămas şi la
bătrâneţe; probabil că nu mă va
părăsi niciodată. E o temă pe care,
în anumite situaţii, am ajuns să o
dezbat încă din timpul studenţiei
cu unul din marii mei profesori,
căruia i se spunea „Împăratul”, nu-
mele său adevărat fiind Ion Aluaş.

Şi aş vrea să fac aici o mică
paranteză. Profesorul Aluaş, care
din păcate nu mai trăieşte, a fost
un mare om de cultură. Nu a scris
foarte mult; era mai mult aşa ... so-
cratic. Cei care au terminat la Cluj
facultatea înainte şi după mine, îşi
amintesc de dumnealui. Era un
profesor proverbial, care ne aca-
para pe toţi prin cultura şi profunz-
imea analizelor sale. S-a întâmplat
de altfel să-i fiu un  fel de „copil de

suflet” în generaţia mea; mi-am dat
şi licenţa cu Domnia sa.
Mărturisesc faptul că, uneori, când
lucram la teza de licenţă, îmi
dădea cheia de la casa dumisale,
unde mă duceam, descuiam şi
găseam cărţile de care aveam
nevoie. Avea o bibliotecă imensă!
Nu-i ajungea apartamentul pentru
a-şi pune toate cărţile, care – un
amănunt interesant – erau organi-
zate pe limbi străine. Astfel, ştiam
că pe un raft găseam cărţi în limba
germană, pe altul în limba
franceză, pe un altul în rusă. Exis-
tau volume şi în maghiară, dum-
nealui cunoscând şi această
limbă. Poate m-am întins un pic
vorbind despre acest profesor, dar
vă spun sincer că am putea
povesti foarte multe despre dum-
nealui şi despre şcoala clujeană
de filosofie. În paranteză, dacă
vreţi, eu m-am dus la filosofie
anume la Cluj pentru Lucian
Blaga! Când eram la liceu, Blaga
fusese scos de la „index”, adică de
la lucrări secrete, interzise şi am
avut şansa să-l citesc cu multă
aviditate. Vă spun drept că, deşi
am terminat un liceu de profil real
(clasă de Matematică-Fizică) şi am

participat la unele olimpiade de
matematică, făceam probleme de
matematică din culegerile timpului
şi mă chinuiam să înţeleg simbolul
aleph zero ( ), cel mai bine l-am
înţeles abia după ce l-am citit pe
Blaga. Aceasta a fost scânteia
care m-a împins către filosofie. Toţi
profesorii mei s-au mirat că nu
vreau să mă fac inginer sau even-
tual matematician, având în
vedere profilul real pe care l-am
urmat. M-am dus spre filosofie
datorită lecturilor din Blaga şi tot
de aceea am ales Cluj, nu
Bucureşti sau Iaşi. Blaga nu mai
trăia, dar era D.D. Roşca pe care
l-am mai prins.

Revenind, tema totalităţii mi-a
apărut în discuţiile cu profesorul
Aluaş. El o discuta în special în
teme de filsofie a istoriei. În contin-
uare mi-am făcut şi doctoratul din
această temă.

S.S. – Tot la Cluj?
I.B. – Nu, doctoratul l-am făcut

la Bucureşti. Tema este de filosofia
ştiinţei si de ontologie. În lucrare,
dacă vă uitaţi în ea sau poate v-aţi
şi uitat, o să vedeţi că, în primă
instanţă sunt trecute în revistă
principalele accepţii ale ideii de to-
talitate, idee care la origine provine
din noţiunea de „întreg” din limba
greacă (tocmai de aceea lucrarea
se numeşte Totalitate, Sistem,
Holon). În continuare am încercat
să fac câteva incursiuni şi analize
cât se poate de substanţiale în
filosofia ştiinţelor naturii, în special
în fizică dar şi în filosofia ştiinţelor
sociale. Aceaste idei de „totalitate”,
„sistem” şi holon sunt folosite cam
în toate ştiinţele şi am avut ambiţia
în această lucrare să realizez o
teorie generală a Totalităţii. După
câte mi s-a spus şi când lucram la
doctorat, era o premieră la nivel
internaţional. În România încă nu
se scrisese despre aşa ceva. În
paranteză fie spus, am debutat în
scriitura filosofică românească la
Revista de Filosofie în anul 1981
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în numărul dedicat lui Hegel, când
se împlineau 150 de ani de la
moartea sa. Am publicat atunci
studiul Totalitatea ca adevăr a
identităţii şi diferenţei în filosofia lui
Hegel. Nu mică mi-a fost surpriza
ca Revista de Filosofie să se
deschidă cu studiul meu. Pentru
mine a fost un debut de excepţie.
În continuare am rămas legat de
această temă. Prima ediţie a
lucrării (Totalitate, Sistem, Holon,
Editura Mirton, Timişoara, 1992 –
n. red.) a apărut în 1992, în acele
vremuri circulaţia cărţii era destul
de slabă. În 2007 am scos ediţia a
doua îmbunătăţită cu două capi-
tole, care a intrat în atenţia Acade-
miei Române şi astfel a fost
selectată pentru premiere.
Menţionez că premiile se dau pen-
tru lucrări publicate cu doi ani în
urmă. Am primit premiul în 2009,
lucrarea fiind apărută în 2007.
Cam acesta ar fi micul istoric al
preocupărilor pentru ideea de To-
talitate.

S.S. – Dumneavoastră sunteţi
şi şeful Şcolii Doctorale a secţiei
de filosofie din cadrul Universităţii
de Vest, iar tema interviului este
„filosofia şi piaţa muncii”. În calitate
de profesor şi de conducător al
Şcolii Doctorale aţi predat la toate
nivelurile universitare şi post-uni-
versitare şi ştiţi ce reprezintă
fiecare etapă. Ne puteţi spune, vă
rugăm, ce înseamnă o carieră
academică, ce presupun cei trei
paşi – licenţă, masterat, doctorat,
iar apoi calitatea de profesor?

I.B. – Încep cu o incursiune în
trecut, deoarece întrebarea
vizează sistemul educaţional ac-
tual. Înainte, doctoratul era prin
excelenţă o fază post-universitară.
Acum, doctoratul este al treilea
ciclu din studiile universitare –
treapta de sus. Am înfiinţat Şcoala
Doctorală de Filosofie în
Timişoara, m-am ocupat anume de
ea şi în acest sens sunt în temă cu
întreaga legislaţie privind toate

aceste aspecte. Trebuie să vă
spun că sunt şi la ora actuală
discuţii în legătură cu organizarea
doctoratului. Cei mai în vârstă,
printre care mă număr şi eu, avem
încă nostalgia doctoratului di-
nainte, care dura 6 ani şi care
putea fi prelungit până la 8 sau
chiar mai mulţi ani. Era timp mult
pentru studiu aprofundat iar
exigenţele erau ridicate. Astăzi
simţim o presiune oarecum de
coborâre a ştachetei chiar şi la
doctorat. Prin organizarea de tip
Bologna doctoratul se întinde pe
durata a 3 ani, din care primul este
un fel de masterat prelungit, în
sensul că se ţin cursuri şi semi-
narii. În consecinţă, rămân doi ani
de cercetare şi scriere efectivă pe
o anumită temă. Din proprie
experienţă pot spune că foarte
puţini sunt aceia care se pot în-
cadra în cei trei ani pentru a elab-
ora teze foarte bune. La Timişoara
am avut câţiva doctoranzi, în
prezent doctori, care au reuşit în
trei ani să facă teze bune, dar cu
mari eforturi. Din motive înte-
meiate, o anumită parte din doctor-
anzi îşi prelungesc perioada de
pregătire, legea permiţând acest
lucru.

Iuga Adrian – Domnule profe-
sor, ce înseamnă bursă la Şcoala
Doctorală? În condiţiile actuale ale
legii, care este cuantumul bursei?

I.B. – Bursierii Şcolii Doctorale
au un fel de salariu, bursa e
aproape echivalenta unei
remuneraţii pentru un preparator.
Legea prevede pentru doctorandul
bursier efectuarea a patru ore de
activitaţi didactice pe săptămână,
de regulă seminarii. În unele
cazuri, cei care au dorit să-şi supli-
menteze venitul, au fost angajaţi la
plată cu ora, desigur fără a-şi per-
iclita activitatea de cercetare. La
doctorat se intră prin admitere, ex-
amen scris. Încă nu s-a renunţat la
examen iar eu ţin la acest lucru.
Astfel, bursierii sunt selectaţi dintre

cei mai buni. În legătură cu piaţa
muncii, absolvenţii de studii doc-
torale caută posturi în
învăţământul superior, filosofia
fiind o disciplină în mare măsură
de factură pedagogică. În
învăţământul mediu, doctoratul
echivalează cu gradul întâi, cel
maxim. Doctori în filosofie pe piaţa
muncii în alte domenii decât
învăţământul îi găsim în instituţii de
cultură sau prin publicistică. Mai
puţin, e drept, în unităţile econom-
ice. Desigur, sunt absolvenţi şi în
alte instituţii, dar putem spune că
nu se mai află în legătură cu spe-
cializarea pe care au terminat-o.

I.A. – Până acum ne-aţi vorbit
despre ultima treaptă, cea
doctorală. Să revenim la primul
stadiu, cel al licenţei. Ce vă
aşteptaţi ca un student licenţiat în
filosofie să cunoască după trei ani,
ce capacităţi să aibă?

I.B. – Din păcate nivelul de
licenţă nu este prea grozav pentru
cei de la filosofie. Dacă te opreşti
la acest nivel iar în mod tradiţional
alegi oportunitatea învăţământului,
conform legislaţiei nu poţi preda
decât la gimnaziu. Desigur, acest
lucru e valabil pentru toate
domeniile de studiu. Ca absolvent
de filosofie însă, poţi preda doar
disciplina Cultură Civică. Dintr-o
oră pe săptămână la câteva clase
nu-ţi poţi forma norma, această
situaţie fiind una fireşte foarte
dezavantajoasă. Îi sfătuiesc pe
studenţi să nu se oprească la
acest nivel, ci să urmeze un mas-
terat. La Timişoara am înfiinţat per-
sonal un masterat, tocmai pentru
profesori de liceu. El se află acum
la prima serie de studenţi. Aceştia
studiază principalele discipline
socio-umane care sunt predate la
liceu: filosofie, sociologie, psiholo-
gie, economie, logică, educaţie
antreprenorială, inclusiv cele
opţionale: etică, estetică. Master-
atul se intitulează Filosofie şi
Ştiinţe Socio-umane. Comisia
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A.R.A.C.I.S (Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior – n. red.),
care ne-a autorizat, a remarcat
faptul că avem primul masterat din
ţară de acest profil. Cred că şi la
această oră suntem singurii. M-am
gândit la acest masterat tocmai
datorită problemelor legate de
lipsa unei norme întregi în
învăţământul mediu, cu care se
confruntă un absolvent de filosofie.
Numai după nivelul licenţei
absolvenţii de filosofie nu au prea
multe avantaje, în sensul că nu-şi
pot crea norme în învăţământul
preuniversitar, decât foarte greu, şi
deci îi îndemn pe absolvenţii de
filosofie să se înscrie la masterat
(şi apoi, desigur, la doctorat, pen-
tru cine este interesat).

Dar pentru că tot vorbim despre
piaţa muncii, trebuie să vă spun un
lucru cât se poate de interesant.
Desigur, la noi în ţară posibilităţile
de angajare pentru absolvenţii de
filosofie sunt relativ restrânse –
învăţământul în primul rând, cerc-
etarea (cu menţiunea că nu avem
decât un institut de cercetări
filosofice, în cadrul Academiei
Române), instituţiile culturale –
unde filosofii îşi pot găsi un job pe
măsura pregătirii lor, sau, de ce
nu, publicistica. Pe plan
internaţional însă, piaţa muncii e
de-a dreptul curioasă. În SUA,
bunăoară, în marile companii şi
trusturi, sunt căutaţi de ceva
vreme filosofi şi absolvenţi de
filosofie pentru a face parte din
echipe ce au rolul de a găsi prin
diferite metode (brainstorming
etc.) idei noi şi creative pentru
companie – din aceste grupuri
făcând parte, fireşte, specialişti din
diverse domenii. Filosofii sunt
căutaţi aici tocmai pentru că au
idei novatoare, pregătire
generalistă foarte bună şi în
acelaşi timp bune tehnici de
raţionalizare. Ori aceste aptitudini
sunt cultivate în toate facultăţile de

filosofie...
S.S. – ... cu precădere în de-

partamentele de filosofie
analitică...

I.B. – ... Da. Daca vreţi, facem
o mică paranteză aici. E drept, Oc-
cidentul este cucerit in mare
măsură de filosofia analitică, ceea
ce influenţează atât domeniile de
cercetare, cât şi locurile de anga-
jare. Asta nu înseamnă însă că nu
există şi alte preocupări filosofice
– fenomenologia şi altele. Dar, într-
adevăr, filosofia analitică s-a impus
ca fiind o filosofie serioasă şi
riguroasă. În asemenea trusturi şi
cu asemenea preocupări, în Occi-
dent, într-adevăr, nu prea faci faţă
cu o filosofie literară, eseistică, aşa
cum uneori se întâmplă să se facă
pe meleagurile noastre sau mai la
est de noi. Filosofia de tipul acesta
poate fi frumoasă, interesantă, dar
e în marginea literaturii. Fără
rigoare, vizează mai degrabă
metafora, formulări din acestea
lirice sau oricum în care lipseşte
rigoarea, conceptualizarea. Ori
Occidentul de mult nu mai cultivă
aşa ceva. Daca vrei să mergi într-
o asemenea direcţie pentru occi-
dental înseamnă că vrei să mergi
să faci eventual literatură sau
teologie. Filosofia la ei, datorită şi
impactului filosofiei analitice, pre-
supune o educaţie ştiinţifică
serioasă şi multă rigoare logico -
argumentativă. Pentru aceste lu-
cruri sunt căutaţi filosofii în occi-
dent, nu pentru poetică filosofică. 

S.S. – În acest sens,
învăţământul filosofic românesc se
aproprie mai mult de filosofia
analitică sau de cea continentală?

I.B. – N-aş face aci o distincţie
foarte rigidă între cele două direcţii
tocmai pomenite. S-a făcut la un
moment dat şi pe bună dreptate.
Numai că astăzi în cadrul filosofiei
continentale se face multă filosofie
analitică şi filosofia analitică
tradiţională din spaţiul anglo-saxon
a preluat multe teme care înainte

erau respinse ca fiind metafizice.
Aş vrea numai pe scurt să vă spun
că probleme de metafizică - de
obicei occidentalii aşa le categoris-
esc, deşi sunt aici probleme de
multe ori care ţin de filosofia religiei
sau de alte domenii de felul acesta
- au fost cucerite, prelucrate, adop-
tate de filosofia analitică. Să nu
uităm faptul că s-a depăşit de mult
faza Cercului de la Viena – primele
începuturi, când metafizica era
respinsă pentru că venea cu prob-
leme insolubile şi cu non-sensuri.
Mai ales după cel de-al doilea
război mondial când, desigur,
filosofia analitică a primit nu-
meroase critici, a început să-şi
revizuiască primii paşi şi a încercat
să absoarbă teme pe care înainte
le evita şi domenii pe care înainte
le respingea; incusiv metafizica.
Astăzi avem o metafizică de tip
analitic. Să nu-şi închipuie însă
cineva că metafizica din spaţiul
analitic este una tradiţională (cu
direcţii spre teologie, spre filosofia
spiritului speculativă). Nu. Sunt
probleme de metafizică, dar tratate
cu uneltele filosofiei analitice: o
analiză de limbaj care împrumută
mult din logică, astfel încât filosofia
analitică vine cu câştiguri serioase
în direcţia rigorii şi a
conceptualizării. Ori, desigur, Oc-
cidentul asta a dorit, asta îl
caracterizează. 

Iar ca să vă răspund la între-
bare: prin structura de astăzi a pla-
nurilor de învăţământ – aici fără
doar şi poate România şi celelalte
ţări care sunt în UE s-au adaptat la
sistemul Bologna – se studiază
cam aceleaşi discipline – cu mici
deosebiri.

I.A. – Tocmai de aceea putem
merge şi la alte universităţi din
străinătate unde ne sunt recunos-
cute creditele.

I.B. – Exact. Repet, cu mici
excepţii. Iată, aşadar, nici în acest
sens nu se mai poate face o
distincţie clară între studiul
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filosofiei analitice şi cel al filosofiei
continentale. Programele analitice
sunt cam aceleaşi peste tot.

Voiam să vă mai spun ceva,
apropo de piaţa filosofică a muncii.
Acum un an am găsit un studiu
apărut în Marea Britanie, care
chiar atrăgea atenţia că, pe fondul
de recesiune, absolvenţii de
filosofie (e vorba fireşte de cei din
M.B.) găsesc job-uri foarte intere-
sante. Bunăoară, unele unităţi eco-
nomice, din dorinţa de a-şi
revedea strategiile, de a încerca să
găsească soluţii, altele decât cele
tradiţionale, îi angajează pe
absolvenţii de filosofie tocmai pen-
tru capacitatea lor de a găsi
raţional idei bune şi creative (la fel
cum fac marile companii din SUA
de care vă pomeneam).

Ceea ce mi s-a părut însă de-a
dreptul interesant şi m-a surprins
la momentul respectiv este
înfiinţarea in Vest de cabinete
filosofice. Am avut ocazia să dis-
cut, la Nissa, la un congres de
filosofie din 2002, cu un tânăr care
practică o astfel de profesie. El
avea o comunicare despre piaţa
de muncă filosofică şi despre cab-
inetele filosofice. Mărturisesc că a
fost o curiozitate nu numai pentru
mine, ci şi pentru unii dintre colegii
mei din Vest. O replică a tânărului
ce mi-a plăcut a fost: „păi bine
stimaţi colegi, dar omul este făcut
numai din inconştinent? De ce tre-
buie să existe numai cabinete psi-
hiatrice şi psihologice? Să nu
uităm că omul are şi o parte
conştientă, raţională, pentru care e
solicitat toată ziua.” „Ei bine, cabi-
netele filosofice, ne spunea acest
tânăr, seamănă până la un anumit
punct cu cele psihologice, dar
numai până la un punct, în sensul
că sunt cabinete care vizează psi-
hicul omului. Diferenţa constă în
aceea că ele urmăresc nu partea
de inconştient ci partea de
conştient, partea raţională.”
Bineînţeles, întreabarea care se

punea era: ce fel de probleme au
clienţii acestor cabinete filosofice?
Tânărul ne-a răspuns că, de obi-
cei, la astfel de cabinete vin oa-
meni care se află la o răscruce în
viaţa lor, când trebuie să ia o
hotărâre şi au nevoie de câteva
sfaturi care să le arate varianta
optimă, cea mai normală, cea mai
bună pentru ei. Ceea ce de fapt
înseamnă implicarea analistului
filosof în problematica clientului,
analiza variantelor, analiza drumu-
lui pe care l-a parcurs şi ajutarea
clientului să găsească logic,
raţional, cu argumente, care ar fi
varianta optimă.

Nu vă ascund că filosoful spe-
cialist în aşa ceva trebuie să fie un
bun specialist şi în teoria jocurilor.
Şi aici aş face o mică paranteză.
Eu predau la anul I de licenţă o
disciplină care se numeşte Intro-
ducere în filosofia ştiinţelor sociale.
Ei bine, cu studenţii cu care fac
acest curs ajung la un moment dat
la o discuţie despre teoria jocurilor.
Aceasta este privită în ultimele 2,
3 decenii ca o resursă extra-
ordinară pentru a da explicaţii cât
mai plauzibile, mai ştiinţifice ale
comportamentului uman. Filosofia
nu poate face abstracţie de ea.
Toate ştiinţele sociale apelează la
ea. Economiştii au fost primii. Şi
ştiinţele politice şi ştiinţele
comunicării, dar şi sociologia sunt
interesate de acest domeniu.
Bineînţeles, teoria jocurilor pre-
supune un pic de raţionalizare, de
matematizare. În definitiv, întemei-
etorul – von Neumann (1903 –
1957, matematician american-
evreu de origine austro-ungară –
n. red.) a fost matematician. Dar
se pot face, pe bază de analiză
logică, riguroasă şi cu minimă
matematică, aplicaţii pe baza
cărora se ajunge la stabilirea celor
mai bune soluţii dintre mai multe
alternative.

Acest lucru se poate face şi în
discuţia de cabinet a specialistului

filosof cu clientul, cu persoana
care are nevoie de sfaturi compe-
tente pentru a-şi găsi drumul cel
mai bun (în probleme de afaceri, în
probleme de viaţă etc., etc.).
Aşadar, la aceste cabinete, vedeţi,
eu cred că e chiar mai dificil decât
la cabinetele psihologice. La aces-
tea din urmă trebuie să-l laşi, ca
psiholog, pe pacient în linişte, să-i
capeţi încrederea, ca el să spună
tot ce-i trece prin cap. Tu doar să
asculţi, să reţii şi, desigur, pe urmă
să-l ajuţi terapeutic. Filosoful cred
că are un rol mult mai activ, pentru
că, raţional, trebuie să ia toate
problemele clientului – ce anume îl
interesează, ce parcurs are, ce al-
ternative apar la un moment dat –
şi să-l ajute să raţionalizeze până
când găsesc împreună o variantă
optimă, pe care cetăţeanul singur
n-o poate găsi. Cam despre asta
ar fi vorba în cabinetele filosofice.

S.S. – Ne-aţi vorbit până acum
despre oportunităţile şi calităţile pe
care le poate avea astăzi un stu-
dent la filosofie. Se pune însă
problema care sunt abilităţile pe
care şi le însuşeşte el propriu-zis.
Şi mă refer aici la studenţii
facultăţilor româneşti în general şi
la studenţii facultăţii din Timişoara
în special. Adică, la situaţia – bună
sau rea – a învăţământului supe-
rior filosofic românesc. Fiind profe-
sor de atâţia ani, cum simţiţi
dumneavoastră noile generaţii de
licenţiaţi în filosofie?

I.B. – Cu părere de rău trebuie
să spun că nivelul de pregătire al
studenţilor filosofi de astăzi a
scăzut. În general vorbind, pentru
că altfel în fiecare an găsesc câte
unu, doi studenţi cu care îmi dau
seama că se poate lucra şi care au
potenţial foarte bun. În general
însă a scăzut, pentru că s-a schim-
bat tot sistemul. Vedeţi
dumneavoastră, pe vremea
studenţiei mele, dacă e să
discutăm despre anii ’60, ’70 ai
secolului trecut, şi până la
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Revoluţie – poate câţiva ani după
aceea – la facultatea de filosofie
exista o concurenţă foarte mare.
Eu am dat admitere la concurenţă
de 17 sau 17,5 pe un loc şi aşa a
fost an de an (uneori ajungându-
se şi la 20 pe un loc). Vă daţi
seama ce selecţie era acolo? Era
examen scris din mai multe ma-
terii, pe care foarte puţini îl treceau
cu note mari. Aşadar, din start
selecţia dură făcea ca astfel de
facultăţi să dispună de studenţi
foarte buni. Apoi, înăuntrul fiecărei
serii era o concurenţă foarte
puternică, cei 4 sau 5 ani cât
făceam filosofie. Asta se întâmpla
mai ales pentru că pe vremea
aceea era sistemul acela de repar-
tizare de la sfârşitul facultăţii – ter-
minai facultatea şi erai repartizat la
locurile disponibile în ţară. Normal
că şeful de promoţie lua locul cel
mai bun şi toţi erau interesaţi să
aibă medii cât mai mari. E atunci
limpede că se citea foarte mult.
Seminariile, spre exemplu, erau
extraordinare. Eu vă spun sincer
că uneori nu reuşesc astăzi nici cu
doctoranzii să fac seminarii cum
făceam ca student cu câţiva colegi
din anul I sau II. Bibliografia era
bibliografie, citită pe săptămâna vi-
itoare, conspectul, problemati-
zarea...; iar la ore se purtau
adevărate dezbateri între noi. Era,
într-adevăr, o competiţie
extraordinară!

Acestea au dispărut din păcate
astăzi. După 1990, câţiva ani am
mai avut aici la Timişoara admitere
şi am avut încă generaţii bune. La
Filosofie, în anii ’90 până către
2000 am avut concurenţă de 4, 6,
8, într-un an chiar 10 concurenţi pe
un loc. Din momentul în care s-a
renunţat la admitere, însă, nivelul
a scăzut foarte mult. Şi
mărturisesc că dacă am fi foarte
exigenţi, pe mai mult de jumătate
dintre cei care vin nu i-am lua, pen-
tru că, incredibil sau nu, unii nici nu
ştiu să scrie româneşte corect.

Ceea ce este extrem de grav! Dar
ceea ce mă deranjează pe mine,
care am făcut şcoală aşa cum v-
am spus, e că păţesc chiar şi la
admiterea la doctorat să am lucrări
unde nu se scrie corect în limba
română şi asta mă... mă
dezamăgeşte foarte mult. Şi vă
spun drept, vorbind despre asta şi
cu colegii, am ajuns la concluzia
că situaţia s-a generalizat cumplit.
Din liceu încă vin foarte mulţi care
nu ştiu să scrie, care au o cultură
absolut precară. Şi atunci, din
păcate, suntem în situaţia în care
în primii doi ani de universitate,
poate şi mai bine, pe unii să
trebuiască să-i alfabetizăm de fapt.
Ceea ce este deosebit de grav.

Dar, pe de altă parte, ca să
avem şi o notă de optimism, tre-
buie să înţelegem că ceea ce s-a
schimbat cu adevărat este mental-
itatea. Şi asta la nivel internaţional.
Eu am rămas uimit când, imediat
dupa 1989, un profesor din
străinătate spunea că
învăţământul superior trebuie să
devină un învăţământ de masă.
Am crezut că n-aud bine. După
mine, învăţământ de masă
înseamnă învăţământ de alfabeti-
zare, fără pretenţii. Mi-a venit
foarte greu să accept ideea, pentru
că cei din generaţia mea şi mulţi
după mine am terminat
învăţământul superior ca
învăţământ considerat de elită,
prin selecţie foarte serioasă, nu de
masă. M-am tot gândit însă după
aceea că probabil acel profesor
din Europa de Vest avea şi el drep-
tatea sa, dacă gândeşti lucrurile
din altă perspecitvă. Vedeţi
dumneavoastră, societatea
evoluează, şi la fel şi învăţământul.
Dacă odată a fost învăţământul
primar obligatoriu, după aceea cel
de 7 ani, de 8 ani, acum de 10, ex-
istând discuţii să ajungă inclusiv
liceul obligatoriu – cu alte cuvinte,
s-a tot mărit durata de şcolarizare
obligatorie, adică învăţământ de

masă – n-ar fi exclus atunci ca în
perspectivă, să se facă şi primul
ciclu din universitate, cel de
licenţă, obligatoriu. Atunci abia am
putea vorbi despre învăţământ de
masă. Şi ar fi şi câştiguri aici.
Tânărul, în loc să stea în alte părţi,
să facă diferite lucruri anti-sociale,
poate fi prins într-o structură în
care vrând - nevrând ceva se
prinde de el şi e un bine social. În
plus, creşte şi nivelul de cultură
generală. Dar sigur, e mult până
acolo, acestea sunt simple
speculaţii.

S.S. – Speculaţii care au rostul
să ne facă puţin mai optimişti. O
ultimă întrebare: aţi putea să ne
împărtăşiţi o întâmplare
interesentă, eventual hazlie vis-a-
vis de statutul dumneavoastră de
filosof, dat fiind că tot vorbim de-
spre filosofie şi piaţa muncii?

I.B. – Hm..., hazlie cred ca am
putea-o numi. Eu am copilărit într-
un sat din judeţul Arad. După ce
am terminat şcoala generală, m-
am mutat la Arad, dar mai aveam
încă bunici la ţară şi ţin minte, când
am intrat la facultate, m-am dus pe
acolo la bunici. Am întâlnit atunci
un vecin, un om foarte în vârstă,
un ţăran din acela curios şi intere-
sant în felul lui, care, cunoscându-
mă de copil, mă întreabă ce fac.
Auzise el ceva că am dat admitere
şi că sunt student, dar nu ştia
unde. I-am spus că sunt student la
filosofie la Cluj. „Aaa, zice el,
filosofie! A... grozav! Voi citiţi în
stele!” (râsete). Cam aceasta era
imaginea filosofului cu care
întâmplările vieţii m-au obişnuit.

I.A. – Domnule profesor, vă
mulţumim foarte mult pentru inter-
viul acordat.

I.B. – Cu multă plăcere, cu
multă plăcere.

Au consemnat Iuga Adrian şi
Sergiu Spătan.
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Adi ADAM

Limba la români

În ultimul deceniu, din cauza
mediatizării anumitor personaje şi
a anumitor tipuri de divertisment,
vocabularul şi conştiinţa publică
s-au îmbogăţit cu o culegere de
zicale şi sintagme care mai de
care mai lipsite de substanţă. Cu
toate acestea, unor expresii li s-
au atribuit semnificaţii profunde,
iar personajele emitente au primit
gratularea şi simpatia publică. 

Apare revolta: sîntem, ca
neam, chiar atît de săraci în
replici şi-n metafore? E limba
română bătrînă şi impotentă?
Sîntem predestinaţi să acumulăm
atît de multe exteriorităţi nega-
tive? 

Personal, nu cred că se im-
pune asocierea unui răspuns afir-
mativ la toate întrebările de mai
sus. Cred în limba română, chiar
aş paria că într-un viitor
îndepărtat ceva se va schimba şi
în bine. Cred că avem context,
muze şi surse de inspiraţie gener-
atoare de compoziţii fericite. 

Se ridică atunci veşnica între-
bare: ei, şi atunci, ce naiba ne
lipseşte? De ce depozităm în noi
atîta mahala? Deşeurile din ultima
campanie prezidenţială (în care
cheltuiala de energie şi emoţie
negativă a fost proporţională cu
importanţa demnităţii rîvnite) s-au
păstrat şi, mai rău, s-au alterat,
miasmele acestor reminiscenţe
ironice, patetice, arţăgoase şi
înţepătoare continuă, prin inter-
mediul canalului TV, să ajungă şi
în prezent la noi. Sîntem lîngă
gunoi, conştienţi de mediul îmbîc-
sit, dar nu ne putem salubriza
inima, limba, spiritul şi viaţa şi
constatarea e că sîntem încă
săraci în bogăţie sau bogaţi în
săracie. 

Flacăra violet? Oh, grea ispită.

În ultimele luni, „flacăra violetă“ a
devenit un fel de „m-ai înţeles“
sau „pac-pac“ gigibecalian. La
unii realizatori TV de la noi
întîlneşti caracteristici de „băiat de
cartier“ la nivel profesional. Iden-
tific în asta tot o formă de tiranie.
Sîntem alimentaţi zilnic cu
aceeaşi hrană mediatică, primim
zilnic doza de banal şi, dacă nu
reuşim să digerăm şi să
transformăm răul în lehamite,
vom ajunge să rîdem cu poftă la
orice divagaţie, la orice ciripit in-
salubru al vedetelor publice din
România. 

E rău că pe lîngă prostiile
emise de ei, mai dobîndim şi o
oarecare simpatie pentru astfel de
personaje. Să fim sinceri şi să
recunoaştem că, atunci cînd îl
vedem la TV, Vanghelie, în „naiv-
itatea“ lui, nu ne pare deloc rău şi
corupt, accentul lui, felul împleticit
de a gîndi şi de a exprima „idei“
ne binedispune, ne amuză şi
rîdem, rîdem ca la o glumă bună.
Atunci cînd media e plină de Gigi
Becali, Vanghelie, Sexy
Brăileanca, de fapt, ni se prezintă
un model de divertisment şi de
cultură consumat de o bună parte
din popor. Atunci cînd rîdem de
Vanghelie rîdem şi de noi. 

Nu ne împiedică nimeni să fim
o ţară a poreclelor şi a mişto-ului,

dar, uneori, odată cu mişto-ul,
vine şi diminuarea înţelegerii
realităţii. Gigi Becali ne pare nat-
ural, creştin şi filantrop, suporter
şi patron, sprijinitor al fotbalului
românesc. Ne e milă de el şi ni se
înduioşează inima cînd e încolţit
de jandarmi chiar la el acasă şi
apoi depus la răcoare; simţim
compasiune văzîndu-l în cătuşe şi
nutrim revoltă împotriva hoţilor;
simpatizînd cu păstorul îndurerat,
reluăm şi noi (doar în gînd) re-
frenul biruitor transformat din
scandare în rugă: „Free Gigi, free
Gigi!“. Percepem apoi ieşirea din
arest ca pe o victorie publică îm-
potriva sistemului, aliaţii arestatu-
lui ajungînd să vorbească despre
providenţă divină, postul Paştelui
etc. E drept, ne mai dispare
mărinimia şi începem să-l dojenim
cînd înjură de mama focului pe la
televiziunile cu audienţă, dar în
continuare ne e simpatic. 

Orice „Gigi“ coleg de serviciu,
rudă sau vecin care împrumută
gesturi şi atitudini ale tizului cele-
bru creează un pol de farmec în
jurul lui. Vulgarul şi ruşinea sînt
pedepsite şi puse la colţ. Rîdem
cu subînţeles la reclame de genul
„Sănătate şi virtute / S-avem bani,
s-avem ce... bea“, dar poate, în
gîndul nostru, îl corectăm pe Cor-
nel Palade modificînd versurile,
păstrîndu-le însă rima şi muzical-
itatea. „Prostănacul“ lui Iliescu e
pe buzele tuturor duşmanilor lui
Geoană, indiferent cît de
pretenţioşi şi elevaţi se dau. La
urma urmei, nu e nimic rău în a
face băşcălie. 

În mai toate editorialele sale
din Evenimentul zilei, Mircea
Mihăeş se foloseşte de „Chuky“
atunci cînd dezbate teme PNL.
Referirea la Mircea Geoană se
face folosind apelativul pus de
mult mai inteligentul Ion Iliescu.
„Ruşnică, ruşinică“, „surprize, sur-
prize“ sau „bă, mă leşi“ sînt mai
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bine tolerate pentru că vin din
partea unor atitudini voit ironice
sau satirice, de o factură
profesională mai ridicată, dar
asta nu justifică folosirea lor ca
tic verbal. Acum avem un jargon
media construit din colectarea
inepţiilor repetate la TV. În inter-
belic întîlneai jargonul francez.
Am involuat. 

Pe vremea aceea, Caragiale
s-a îndeletnicit cu toate astea.
Din fericire, se găseşte cineva
care încearcă să facă acum
acelaşi lucru. Radu
Paraschivescu, asumîndu-şi
rolul lui Caragiale, colecţionează
o seamă de astfel de vorbe,
numai că, după cum bine
mărturisea, oboseşte în a con-
tabiliza atîţia „Mitică“ fără farmec. 

Ar trebui să ne iubim mai
mult în situaţii de unu-la-unu cu
inteligenţa, în ring cu cultura e
mai înţelept să filtrezi emisiunile,
elementele şi evenimentele
demne de urmărit, ar trebui să
ne doară tare cînd ne însemnăm
cu fier roşu în memorie astfel de
goluri verbale şi culturale. Să in-
terzicem uşii inimii noastre orice
intruziune de fad. De ce nu avem
putere şi poftă de măreţie, de su-
perioritate? Media e vinovată?
Mare parte din ea, da, însă re-
sponsabilitatea selectivităţii şi
autoformării ne revine. 

„Flacara violetă“ e banală.
Rezultă că noi sîntem ori banali,
ori bananieri de folosim din ce în
ce mai des astfel de sintagme în
vocabularul nostru.

Nu sîntem nici ţara flăcării vi-
olet, nici a Elodiei, a OTV-ului
sau a lui Garcea. Sîntem  ţara lui
Caragiale, o ţară a misterelor,
paradoxurilor şi a întrebărilor cu
răspunsuri simple, pe care însă
nu le găseşte nimeni. 

Cristiana BĂDESCU

Călătoria cu trenul

Au trecut vremurile în care trenul reprezenta o noutate. Tehnologia
a evoluat fantastic, ajungându-se la viteze de 300-400km/h, poate
chiar mai mult. Dar, ce importanţă au aceste lucruri, când la noi viteza
medie a unui accelerat este de aproximativ 50km/h, iar Rapidul de-
abia atinge 60km/h?... Unde mai pui că, în aceste condiţii, există trenuri
cu întărzieri fabuloase şi ai mare noroc dacă trenul tău ajunge fără 5 -
10 minute mai târziu (lucru devenit deja regulă). De parcă toate aces-
tea nu ar fi suficiente, CFR îţi arată că nimic nu s-a schimbat, în fond,
în mentalul oamenilor, tot resemnaţi şi sfioşi am rămas, suferind de
teama repercusiunilor care pot fi aduse de o sesizare banală a unui
abuz. Nu m-aş fi aşteptat şi sper că niciun cititor nu s-ar fi aşteptat ca
datorită prăbuşirii unui terasament între Craiova şi Drobeta Turnu Sev-
erin şi a ocolirii de rigoare, biletul să fie mai scump. Pentru mine a
reprezentat o surpriză fantastică, nu neapărat datorită banilor în plus,
cît datorită modului de a-ţi trata clienţii; dar, se pare că acest lucru nu
a deranjat pe nimeni... Nu înţeleg prea bine, dar, poate că eu sunt mai
grea de cap, plătesc cu 10 lei mai mult şi în loc de 8 ore drumul
durează 12!? 

Tot ce-mi rămâne în urma plângerii depuse (probabil nebăgată în
seamă de nimeni) este să aştept trecerea celor 2 luni alocate
reparaţiilor pentru a avea parte de o călătorie decentă până acasă
(bine îmi spunea bunica: “Păi, cum să pleci tu aşa departe, pe me-
leaguri străine, printre străini, asemeni fiului rătăcitor!?”)... Probabil că
o instanţă divină şi-a spus cuvântul, de ce să-i acuzăm pe preacinstiţii
şi preabineintenţionaţii mai-mari din CFR?....
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Adrian IUGA

Glutamat E 621

... m-am uitat în oglindă şi
am întrebat: cine eşti ? Printre tot
felul de întrebări ce-mi trec prin
cap, bunăoară dintre: ce iaşte o
comeată?, ce-a fost înainte oul
sau găina?, „când Dasein-ul îşi
atinge <întregimea> prin moarte,
el îşi pierde totodată fiinţa locului
său de deschidere” ? (citat extras
în manieră dadaistă din Heideg-
ger), recent una mi-a captat
atenţia.  Hai să fiu sincer: o
singură întrebare mi-a captat
atenţia. Mănânc pentru a trăi sau
trăiesc pentru a mânca? Avertitez
de pe acum feţele solemne, grave
şi bărboase care ar urmări aceste
rânduri. Vă rog abandonaţi-le.
Aceste mici frustrări confesive nu
se pretează timpului
dumneavoastră dedicat erudiţiei.
Iată până şi lungimea propoziţiilor
e una demnă de un şcolar din ci-
clul primar, nicidecum de un stu-
dent cu greutate. E năstruşnic,
nu? 

Captatio benevoletiae? Să
purcedem. Zilele trecute am auzit
o veste curioasă din partea unui
amic. Într-un reportaj undeva la o
televiziune s-ar fi explicat efectele
nocive ale Glutamatului de sodiu
simbolizat E 621. Iată aici două
expresii fără nici o noimă pentru
mine. Desigur, oamenii în halate
albe sau chiar activişti împătimiţi
ai dietei sănătoase mi-ar sări cu
blamări numaidecât. Cum dom-
nule să nu ştii ce-i ăla glutamatul
de sodiu?! Ei bine, nu-i nene. Ca
un bun cetăţean tehnologizat şi
dornic de cunoaştere, accesez şi
eu sursa omnipotentă de infor-
mare: goagăl. Survolând printre
rânduri ameninţătoare cu privire la
integritatea somatică a consuma-
torului, reperez nota esenţială a

substanţei: face mâncarea mai
gustoasă. De fapt, ne păcăleşte,
ispiteşte, minte reactorul nuclear.
Nu intru aici în detalii pe care

oricum nu le pricep şi nu are nici
un rost să le redau de cine ştie
unde găsite. Acelora curioşi le pot
recomanda să urmeze un curs de
chimie la o universitate
prestigioasă. Ah, uitasem, solem-
nii nu-s în preajmă.  Acest com-
pus există în formă naturală şi
artificială. Desigur cel din urmă
cauzează tot felul de nenorociri.

Acum apare excursul meu
reflexiv. Pornesc de la răspunsul
că mănânc pentru a trăi. E de bun
simţ şi oarecum general acceptat.
Cum trăiesc având în vedere
existenţa acestui E 621? Apare
peste tot, în legume, cărnuri,
şaormerii, KFC-uri (a se citi
kâfkuri) etc.  Acum am impresia
că până şi pe tastatura aceasta e
glutamat, până şi componentele
eletronice din jurul meu sunt glu-
tamatitzate, mă străpunge gândul
că până şi eu aş putea fi gluta-

mat??? Scuze de excesul ipo-
hondirac. Am băut pastila
recomandată de doctor şi mi-e
mai bine. Mi-a spus că s-ar putea

să îmi facă o trimitere la specialist.
Simt că am nevoie de o amplă
expertiză medicală. La o primă
vedere aş trăi bine, sănătos, vital-
izant chiar. Nu trebuie să iau în
seamă toată propaganda aceasta
populistă. Cum adică e rău E-ul
ăsta? Cine spune lucrul acesta?
Cine e nenea acela de scrie pe
goangăl despre patologii Şi
reacţii? Eh, vorbesc şi ei să se
afle în treabă. Și chiar de-ar fi aşa,
ce, nu putem inventa anti-gluta-
matul? Îl băgăm în cartof şi basta,
am rezolvat problema. Doar am
trimis un om pe lună ce mai atâta
îngrijorare. Imperativul categoric
nu-mi dă pace. O voce groasă îmi
tună: vei ajunge bătrân de tot şi
vei umbla cu o plasă de medica-
mente după tine, vei lua un pumn
întreg din ele etc. Recunosc, mă
sperie, dar îmi place. Viaţa e o
aventură. O trăiesc la maxim. Ce-
mi pasă de bătrâneţe, acum, când
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sunt tânăr şi în floarea vârstei. Ce-i drept mă mişc
numai în mediul urban, cel mai periculos lucru pe
care îl fac e să trec zebra pe culoarea galbenă a se-
maforului, iar muzica desigur o ascult la o intensitate
catastrofală unei persoane de modă veche. Dacă e
aşa de groasă treaba cu glutamatul de sodiu, ce aş
putea face? Să merg în piaţă să-mi cumpăr de-ale
gurii de la micii producători? De fiecare dată când
mă duc de sărbători la ţară, neaoşii râd de mine că
nu diferenţiez pătrunjelul de morcov. Dar ştiu că cel
din urmă e sănătos. Am văzut asta în ultima reclamă
a produsului X. O altă variantă ar fi cea a maga-
zinelor naturiste. Sunt în vogă mai către Vest, au
apărut şi la noi; zilele trecute chiar primisem un flyer
frumos colorat cu un tânăr fotografiat în timp ce
sărea de cine ştie unde, cu picioarele îndoite, corpul
încordat şi debordând un zâmbet mare pe faţă. Voia
probabil să-mi sugereze ideea de imponderabilitate.
Dar sunt prea scumpe. Naturaleţea lor garantată de
mie la mie îşi are preţul ei. Să fie Scaraoţchi chiar
atât de negru? Ia mai dă-l încolo de glutamat, doar
n-o vrea acum să mănânc o bucată de slană adusă
de la sat. Creşte colesterolul, are lipide ce se depun,
să fiu nevoit să merg la sala de forţă după aceea să
le dau jos? E un veritabil nod gordian. Mă gândesc
la cei de pe cealaltă baricadă, care trăiesc pentru a
mânca. Mai vezi câte un gurmand cum se înfruptă
compulsiv şi ţi se face părul măciucă. Îl priveşti cu
superioritatea constiuţiei atletice, în cazul cel mai
fericit, sau  prin diferenţă: nu eşti cel mai chipeş dar
nici ca ăla nu-i bine. Uite, abia se mai ţine pe pi-
cioare. Și îmi povestea acest amic, cu aerul detaşat

şi neutru al unuia care constată un fapt banal o
secvenţă colosală. Apăruse în cadrul reportajului
televizat o doamnă fercheşă, îmbrăcată într-un halat
imaculat ce vorbea dintr-o magazie de glutamat. În
bidoane mari de zece litri se păstra la o temperatură
optimă acest Eu 621. Era probabil şefa unităţii
producătoare şi vorbea cu patos despre beneficiile
compusului şi că toată tărăşenia conspiraţionistă nu-
i decât un praf în ochi. Că defapt 621-le nu-i decât
un prezervant ce prelungeşte viaţa la raft a produsu-
lui. Ce enormitate! Bucata de jambon are viaţă şi
unde, la raft. Oare rujul strident si tencuiala, pardon,
fardul de ten n-au vreun cumnat de rangul ţ ce se
trage din stirpea sodiului să-i prelungească şi ei
viaţa buzelor? Mi-o şi imaginez: babă vlăguită cu
excepţia fizionomică. 

Pân’ la urmă ce să fac cu tine măi glutamat-
ule. Să te reneg nu pot, să te îmbrăţişez iar nu-i a
bună. Am intrat în caruselul consumerismului, iar tu
ai apărut în plină isterie. Ba mai mult decât atât, am
impresia că ţi-ai pus şi centura de siguranţă să nu
cumva să scapi din cursă. Te-ai încotoşmănit bine
alături de alţi prieteni de-ai tăi: carbohidraţi, viruşi,
electroni, ideologii, bocanci soldăţeşti, rachete
(încerc o înlănţuire cu o oarecare noimă dar nu-mi
iese). Te iau frumuşel in mâini şi te aşez undeva la
periferia cutiei pe care am lipit o hârtie scrisă când
eram mic cu litere de-o şchioapă postmodernitate.

...după câteva clipe o voce mi-a răspuns: sunt
Absurdul.

Sunt Absurdul!
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peranto-elektronike.dvd2007.retversio/vikipedio/o/a/wx.jpg

IL.9 = Innocent Eye Test, de Mark Tansey; sursa:
http://www.amyscott.com/Images/Innocent%20Eye%20Test.gif

IL.10 = Frege, Wittgenstein, Russell, în Zalta, Edward N., "Gottlob Frege ", în The
Stanford Encyclopedia of Philosophy; sursa:

http://www.myoops.org/twocw/mit/NR/rdonlyres/Global/0/039A7190-E22E-4C77-
B5F1-B3637ED982B9/0/chp_phil_series.JPG

IL.11 = Femeie în închisoare; sursa:
http://image.stirileprotv.ro/media/images///400x300_play/Dec2008//60219935.jpg
IL.12 = Pictură de Tetsuya Ishida; sursa: http://pinktentacle.com/2010/06/surrealis-

tic-paintings-by-tetsuya-ishida/
IL.13 = Furtună; sursa: http://4allofuiseeunow.files.wordpress.com/2009/04/fur-

tuna2.jpg
IL.14 = Coperta cărţii Srisori către fiul meu

IL.15 = scenă din Arabian Nights (1974); sursă:
http://img256.imageshack.us/img256/4894/milleeunanotte.jpg

IL.15a = Pier Paolo Pasolini sursa: http://www.carlocardinale.it/pasolini.jpg
IL.15b = Pier Paolo Pasolini sursa: http://direland.typepad.com/direland/images/pa-

solini_pensive_4.jpg
IL.16 = Coperta cărţii Aristotel. O apreciere contemporană

IL.17 = "Rugaciunea cea de pe urma a martirilor crestini", Jean-Leon Gerome,
1883; Sursa: Wikipedia

IL.18 = Emil Ciora; sursa: http://www.emaramures.ro/UserFiles/Image/Foto%20Isto-
ria%20zilei/Aprilie/08_04_Emil-Cioran.jpg

IL.19 = Emil Cioran; sursa:
http://lucasemece.files.wordpress.com/2007/10/emil_cioran.jpg

IL.20 = Adriana Izbaşa; sursa: colecţie personală
IL.21 = Alegoria credinţei, de Vermeer; sursa: http://www.art-reproductions.net/im-

ages/Artists/Jan-Vermeer/The-Allegory-of-the-Faith.jpg
IL.22 = Mihai Cătană; sursa: colecţie personală

IL.23 = Teatrul Naţional Timişoara; sursa: http://www.radiocultura.ro/eveni-
mente/09.04.2010/festival%20dramaturgie.jpg

IL.24 = Ioan Biriş; sursa:
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://imagine.aradon.ro/imagine/news-

20080815-03201896-image.jpg&imgrefurl=http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/sa-
reg226ndim-filosofia-astazi-/cn/news-20080815-03201896&usg=__lo2lw6wTUGZZ3u
Soh4NqXLWGpsA=&h=100&w=160&sz=5&hl=ro&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=PB7

mfZ8waJQsxM:&tbnh=61&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dioan%2Bbiris%26um%3
D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

IL.25 = limba română; sursa: http://www.meditatii-jurnalism.ro/wp-content/up-
loads/2009/09/limba_romana2-246x300.jpg

IL.26 = Old train; sursa: http://www.kodillustrations.com.au/images/Line-Illustra-
tions/Old-Train-Big.jpg

IL.27 = Pictură de Tetsuya Ishida; sursa: http://pinktentacle.com/2010/06/surrealis-
tic-paintings-by-tetsuya-ishida/

IL.28 = Hamburger vorbitor


