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Introducere

Dacă aş fi aparţinut altei culturi, mi-ar fi plăcut să mă numesc
Vînătorul-cu-o-singură-săgeată. Dar, pentru că aparţin culturii mele,
îmi explic dorinţa sub forma acestei cărţi. Aceasta pentru că ea mărturiseşte, într-adevăr, experienţa vînătorii cu o singură săgeată, trăită de-a lungul mai multor ani. Iniţial, fusese vorba despre excelentul
mediu intelectual creat de revista Idei în dialog, căruia i-am împărtăşit
foarte entuziast miza de a crea o cultură a recenziei şi a reacţiei explicite la scrierile semenilor noştri. Apoi, a fost vorba de o provocare
pentru o rubrică lunară de filosofie a Dilematecii: am de comentat aici
o carte pe lună, după gustul şi plăcerile mele de cititor. Dar am libertatea de a zburda oriunde, chiar şi acolo unde nu este deloc domeniul
meu direct, şi am libertatea de a judeca mai multe cărţi de filosofie
decît mi-ar fi permis disciplina severă a asumării unei singure perioade de studiu a istoriei filosofiei. Dar mereu cu o constrîngere cantitativă simplă, în cazul acestui secvenţiar de filosofie. Aşadar, aici simbolul săgeţii unice pe care o primisem înseamnă şansa de a spune clar şi
simplu, mereu doar în cîte patru mii de semne, în ce constă inima unei
cărţi. Cîte o singură săgeată pentru o singură carte.
Aveam, prin urmare, parte de provocarea disciplinei expresiei: să
spui esenţialul unei cărţi unui cititor mereu inteligent, să o judeci sec
şi să duci apoi pînă la capăt mişcarea gîndirii, ieşind elegant din cartea citită şi renăscînd în tine însuţi şi în propriul studiu. Aceasta, pentru a-i fi cititorului şi cartea, şi alternativa ei. Exerciţiu teribil, cumplit,
care dura zile în şir şi scălda la început creierul în noroaie; exerciţiu ulterior elegant, plăcut ca orice privire detaşată şi înţelegătoare. Nici nu
mi-am dat seama că aşa se construia o carte cu o singură idee: despre
cum pot face cultura română şi filosofia medievală să se întîlnească.
Această înseamnă: despre cum poţi înţelege cu o unică privire gîndul
altuia, despre cum îl poţi aşeza printre propriile întrebări şi despre
cum poţi aşeza propriile întrebări într-un sine lărgit al comunităţii tale,
pentru a-i înţelege tocmai ei, indirect, problemele şi pentru a plasa fiecare nouă carte citită în orizontul ei.
Aşadar, din scurtimea textelor mi s-a ţesut o pînză cu un sens
unic, într-un gen de compoziţie foarte puţin frecventat, cel al sintezei
recenziilor de filosofie, întrucît: 1. am luat tot ce mi s-a părut mai provocator din filosofia editată în limba română a ultimului deceniu, cu
libertatea, din cînd în cînd, a unei cărţi frapante de literatură; 2. am
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raportat tot ce am citit mereu la o judecată privitoare la mediul filosofiei scrise sau traduse în limba română; 3. m-am gîndit mereu la acest
mediu ca la unul care nu poate judeca distant propria modernitate
pentru că nu a asimilat sursele medievale ale modernităţii în care s-a
născut.
Aceste trei mişcări ale minţii m-au ghidat în alcătuirea cărţii de
faţă. Aşezînd unele lîngă altele recenziile trimise în aceşti ani Dilematecii, Dilemei, Ideilor în dialog, împreună cu alte meditaţii şi convorbiri
cu cîţiva prieteni, am vrut să compun o imagine, oricît de incompletă,
a mediului filosofic românesc al anilor cei mai recenţi. Acest „mediu”
nu are acelaşi înţeles cu sintagma „filosofie românească”, întrucît nu
caută să determine linii directoare autohtone ale filosofiei, ci mai degrabă trimite la autorii care circulă acum în limba română, trasînd o
hartă a problemelor disponibile pentru gîndire. De aceea, din această
imagine se poate contura, întrucîtva, o hartă a problemelor care constituie, pentru moment, filosofia în România. Nu îi voi numi speciile şi
genurile: ele se pot desprinde din simpla lectură a cărţii1.
Decît să clasific teme, mai degrabă aş sublinia continua raportare
a acestor genuri şi specii la o idee-forţă, privitoare la mediul în care
filosofia este practicată: el este format de o limbă născută şi modelată
în cursul modernităţii recente, căreia i s-au imprimat problemele perioadei ei de formare. El a fost intens condiţionat de traducerile textelor
clasice ale filosofiei, sau de absenţa lor acută, sau chiar de prezenţa lor
derutantă în condiţiile ediţiilor echivoce şi lipsite de profesionalitate.
Ideea-forţă a practicii „spontane” a filosofiei, dar condiţionată de fapt
de mediul şi nivelul traducerii unei întregi tradiţii filosofice, mi-a condus subteran meditaţia asupra celor mai multe dintre titlurile despre
care am scris.
Dar, meditînd la mediul care condiţionează gîndirea, mi-am format o teză pe care am testat-o, de la o carte la alta, acolo unde a fost cazul. Această teză poate fi enunţată aşa: efortul filosofiei româneşti de
a-şi gîndi propria modernitate trece prin şi ar putea fi modelată de asimilarea, pe calea ediţiilor şi traducerilor, a autorilor medievali, pentru că la ei se găseşte, de fapt, mănunchiul general al surselor moder1
Mi-am permis doar, pentru a-mi orienta cititorul, să pun referinţele cărţii
studiate, în paranteză, la „Cuprins”. La fel, ordinea în care am aşezat cărţile
nu exprimă în sine nici o judecată valorică, iar faptul că unora le-am dedicat
cîte o secţiune specială, menţionată unitar în Cuprins, se datorează unor exerciţii de admiraţie a căror privilegiere îmi poate fi, eventual, iertată. Dar alăturările făcute prin schiţa unor subcapitole, în Cuprins, nu tind spre o clasificare
sistematică, care ar fi, de altfel, strivitoare şi nedreaptă.
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nităţii. Această teză e vizibilă în încheierile multora dintre recenziile
de mai jos. Exact pentru această vizibilitate m-am gîndit că este oportun să împart cartea în patru secţiuni. O primă secţiune să vorbească despre fericita viaţă filosofică, despre mediul cotidian al gîndirii şi
despre condiţionarea medievală a înţelegerii modernităţii. Altă secţiune să dea „corpul” textelor studiate, alese adesea spontan, dintre
care unele confirmă din întîmplare condiţionarea de mai sus, iar altele
sînt simple meditaţii în jurul cărţii alese. A treia secţiune să vorbească
implicit despre mediul traducerilor, calitatea şi forţa lor. Iar ultima să
reia subiectul nevoii de Ev Mediu în filosofia românească. Aceste patru secţiuni, articulate, au primit materia unor texte existente, publicate deja, fără ca ele să fi fost scrise cu intenţia alcătuirii acestei cărţi. De
aici, aparenta lor dezordine, care abia lasă vizibil cursul interior al legăturilor reciproce. Acest curs interior nu este dovedit şi argumentat
pas cu pas şi nici nu am putut avea explicit această intenţie. El este mai
degrabă ilustrat spontan, aşa cum a survenit el ocazional exerciţiului
gîndirii. Dar cele patru secţiuni au primit tacit o misiune din partea
autorului lor: prima, să joace rolul unei premise. A doua şi a treia, să
exemplifice şi să susţină, una în general, alta în special ideea cărţii. Ultima să fie consecinţa. Dar, natural, nu autorul lor va judeca succesul
acestor simple dorinţe.
Vînătorul care are o singură săgeată este, de fapt, o metaforă inspirată de Platon, dintr-un pasaj din Hippias minor, 375b, şi de Aristotel, dintr-un pasaj din Despre profeţia în timpul somnului,463b 18-23.
Aici, ei reflectează la importanţa faptului de a şti şi de a rosti adevărul prin antrenament intelectual, iar nu la nimereală. De aceea, acest
vînător este supus, în plus, unei condiţii magnifice prin riscul şi frumuseţea ei: el nu îşi poate permite ratarea ţintei sale şi nici irosirea
cuvintelor fără rost, cu speranţa că vreuna din săgeţi îşi va nimeri totuşi ţinta, spre aplauzele şi păcălirea privitorilor. Oare chiar e mai bun
arcaşul care nimereşte o ţintă pentru că a ştiut să o nimerească decît
cel care a lovit-o la întîmplare? Platon a pus această întrebare spre
începuturile istoriei gîndirii, şi o întreagă succesiune de îndrăgostiţi
de viaţa intelectului au mizat pe răspunsul afirmativ. Iar dacă, pentru
cultura noastră e mai bine să nimereşti ţinta tocmai din ştiinţă şi pricepere, pentru că acesta poate fi semnul adevărat al ştiutorului, atunci
prezenţa unei singure săgeţi la îndemînă poate fi condiţia sublimă a
vieţii intelectuale. Să aştepţi încordat, tăcut, ascuns, atent, şi să tragi
o singură dată, cînd crezi tu că trebuie. Dar să te pregăteşti infinit şi
răbdător pentru această clipă.
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Despre floarea intelectului, cu Tudor Petcu

T.P.: Are filosofia o altă valenţă decît a unei discipline, ca parte a unui proiect
cultural ?
Vă pot vorbi despre o anumită compulsio animi pe care am avut-o
în faţa cîtorva texte filosofice, spunîndu-mi în sinea mea „asta e!” şi
resimţind un bruiaj acut al ritmului cursiv al lecturii sau al studiului.
Acest lucru mi s-a petrecut în faţa unui foarte mic număr de texte, din
care am să vă comentez un exemplu. E vorba de debutul dialogului
Parmenide al lui Platon, cel în care întîlnim un lung exerciţiu dialectic
al raportului dintre concepte precum fiinţă, unu, gîndire. Acest exerciţiu, ca orice alt exerciţiu al minţii, debutează cu cîteva remarci prealabile, unde Platon se întreabă de ce teoria lui privind separaţia inteligibilelor de sensibile a eşuat şi conchide printr-o concluzie care mi-a
atras atenţia: cauza eşecului teoriei ideilor constă în faptul că, îi spune
Parmenide (cel bătrîn, aici) lui Socrate (cel tînăr, aici), exerciţiul gîndirii nu a avut loc cum se cuvine, din cauza tinereţii lui Socrate care s-ar
fi avîntat „prea repede” să dea definiţii, mai înainte de a fi examinat
cum trebuie presupoziţiile lor. Iar pentru că aceasta ţine de o naturalitate a tinereţii gîndirii care avansează, natural, spre etape vîrstnice,
atunci înseamnă că Parmenide propune, de fapt, o răsturnare, pe seama filosofiei, care ar fi obţinerea unei bătrîneţi înaintea tinereţii, adică
a unei examinări a prealabilului gîndirii înainte ca ritmul natural al
parcursurilor mentale să scoată la iveală acest prealabil. Tot aici, Platon, prin gura lui Parmenide, explică ce ar însemna această retragere:
pînă în cel mai abstract loc în care ne putem retrage spre presupoziţiile gîndirii noastre, acolo unde examinăm ceea ce gîndim indiferent de
predicarea fiinţei sau nefiinţei despre ceea ce gîndim, (şi, aş adăuga,
completînd analogic cu tema dialogului, a unului sau a multiplului, a
faptului de a putea fi gîndit sau nu). Acest nivel al cunoaşterii cred că
aparţine filosofiei şi l-aş numi nivel al alternativei absolute. Un loc din
care mintea noastră este deschisă spre tot ce este posibil tocmai pentru
că nu mai conţine nimic actual.
Vă mărturisesc impresia enormă pe care a avut-o acest text asupra mea, cînd l-am înţeles astfel. Eram student, iar de atunci caut gîn31

dul acesta în diferite locuri. L-am găsit la Aristotel şi la Averroes în
conceptul intelectului posibil, l-am găsit la Plotin şi la Augustin cu
accente extatice, l-am apropiat chorei din dialogul Timaios, rugăciunii-argument a lui Anselm, epoche-ului husserlian, gradului zero al
scriiturii de la Roland Barthes şi apoi Derrida, cu diferenţele specifice
de fiecare dată. Nivelul acesta al gîndirii este atît de desprins de tot
ce poate fi actualizare, încît el poate gîndi naturi posibile, alternative
naturii date.
Cît priveşte elitismul unei asemenea atitudini, el este întrucîtva
natural, pentru că ea presupune un exerciţiu al practicii textelor, al
acumulării de cunoaştere, al unei anumite dexterităţi şi decizii interioare care are, adesea, drept consecinţă asumarea unui mod de viaţă
care survine întrucîtva natural şi pe care cei vechi îl numeau viaţă
contemplativă. Din această perspectivă cred că, ceea ce spuneţi dumneavoastră în finalul enunţului, legat de filosofie ca „parte” integrantă
a unui proiect cultural, este uşor criticabil, dar interesant de studiat. Dacă acceptăm descrierea de mai sus a experienţei filosofice, ea
subzistă cît timp nu este declarată o parte a culturii, ci fundament al
acesteia. Cînd este parte, ea nu mai poate judeca alternativele în sens
absolut. Dar e interesant de menţionat acest fapt pentru că imaginea
publică a filosofiei este, inerent, legată de înţelegerea ei drept o specie între altele a genului culturii, iar neînţelegerea sensului practicii ei
ţine tocmai de această iluzie (binevoitoare) de a da un loc posibilităţii
tuturor locurilor din mintea noastră.
T.P.:Filosofia are o multitudine de discipline, cu un întreg sistem de ramificaţii. De altfel, tocmai aceste specificaţii par să îngradeascăaccesul la înţelegerea filosofiei. Care ar fi sarcina principală a filosofiei de a apărea într-o altă
lumina, poate una mai umană?
„Filosofia ca mod de viaţă” poate fi înţeleasă din două perspective. Prima, este conotaţia culturală care ne trimite la contextul elenismului, atît de frumos analizat de P. Hadot, unde filosofia este, într-adevăr, prezentată ca proiectul unei asumări existenţiale: aici faptele
vieţii şi nu cercetarea teoretică cu desfăşurare infinită au importanţă. A
doua semnificaţie nu are nici o incidenţă asupra modului şi obiectului
de cercetare şi nu restrînge infinitatea cercetării, ci devine o simplă
consecinţă a raportării la obiectele filosofiei. În acest al doilea sens, expresia mi se pare mai fecundă: filosofia ca mod de viaţă nu trebuie să
însemne neapărat o reînnodare a noastră cu tradiţia antică, ci înţelegerea asumării drept o consecinţă naturală a preocupărilor noastre teoretice a unui mod de viaţă care survine spontan (analogic cu augusti32

nianul ama et fac quod vis). Să ne gîndim la faptul că, pentru evul mediu
şi pentru noi deopotrivă, filosofia estepractică universitară studioasă,
unde reflecţia însoţită de analiza textelor şi de reconstrucţia argumentată a unei tradiţii a luat loc efortului elenismului de a trasa reguli de
viaţă „filosofice” cu corespondente implicit culinare, etc. Aceasta este
starea de fapt de la care pornim regîndind filosofia ca mod de viaţă.
Or, tocmai aici putem să ne întrebăm dacă exerciţiul filosofiei, dus
pînă la nivelul contemplaţiei alternativei absolute, nu implică natural
şi un mod de viaţă modelator pentru orice şi, în esenţă, bun.
Acest lucru nu poate, însă, proveni, din preeminenţa unui domeniu al filosofiei asupra altuia. Secolul XX a fost marcat, o putem recunoaşte cel puţin într-o secvenţă importantă a sa, de un accent redutabil al ontologiei asupra altor domenii filosofice. Mereu mă gîndesc,
reflectînd la acest fenomen, că se putea şi altfel, şi să secolul al XIII-lea,
de pildă, oferea o alternativă prin celebra doctrină a transcendentaliilor: dacă mai putem azi argumenta că termenii de unu, fiinţă, lucru,
bine, frumos sînt convertibili, atunci istoria filosofiei ar putea fi un joc
spectaculos al intrărilor şi ieşirilor din scenă în mod succesiv a disciplinelor filosofice corespondente acestor termeni.
T.P.: Dar etica autenticităţii, faptul de a fi altfel decît istoria? O etică focalizată asupra asumării filosofiei ca principală cunoaştere a elementelor de
stranietate ce constituie realitatea intimităţii personale.
Vă mărturisesc că nu sînt un „contemporaneist” şi nu mă prea
pricep la teoriile recente din etică. Dar înţeleg că pledaţi pentru filosofie ca mod suprem de abordare a persoanei. De acord, nici nu s-ar
putea altfel, dacă acceptăm descrierea filosofiei cu care am început
această conversaţie. Ceea ce îmi spuneţi îmi aminteşte de un filosof
al evului mediu, puţin cunoscut azi şi, totuşi, excepţional: Dietrich
din Freiberg, un dominican german de finele secolului al XIII-lea. El
vorbeşte despre realităţi care sînt fără să fie ceva, iar lor le subsumează
el mintea umană, mintea divină şi mai ales înrudirea lor. Dacă este
adevărat că filosofia e singurul domeniu abilitat să îl studieze pe „celce-este-fără-să-fie-ceva” (ca să spunem ca Augustin, ştim ce este, de
pildă, timpul, numai să nu fim întrebaţi …) atunci nici o altă disciplină
nu prea are nimic de spus despre intimitatea persoanei, cît timp preface în „ceva” orice comportament studiat.
T.P.: Imediat după al doilea razboi mondial, caracterizat in principal de Holocaustul nazist, iar ulterior, dupa căderea Cortinei de Fier în Europa de
Est şi Centrală, au aparut şi s-au dezvoltat diferite tipuri de etici umaniste.
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Din acest punct de vedere, s-ar putea face referire la o serie de opere filosofice
deosebit de interesante cum ar „Iertarea” scrisă Vladimir Jankelevitch sau
„Ce ramane din Auschwitz?” a lui Giorgio Agamben. Pornind de la astfel
de cărţi am putea să ne raportăm la filosofia ca mod de viata şi în sensul unei
necesităţi şi obligaţii morale de a depăşi barierele istorice şi de a vindeca rănile trecutului?
Experienţa violentă a secolului XX este înmărmuritoare: folosesc
acest cuvînt pentru a descrie reacţia spontană pe care o ai lecturînd
documente ale epocii: nici nu poţi spune nimic, nici nu poţi să taci, ci
te refugiezi în faţa a ceea ce spune parcă eufonic, de fapt, acest cuvînt
pe care l-am invocat (deşi etimologia lui invocă tăcerea marmurei):
te cuprinde un murmur al cuvintelor pe care le cauţi dar nu ţi le găseşti întocmai, pentru că şocul te-a trimis la gradul zero al gîndirii,
la care făceam mai sus aluzie. Literatura uriaşă a acestui subiect se
poate, însă, supune unei diferenţieri: a căuta cauzele evenimentului
singularitatea lor tot mai accentuată şi a identifica responsabili (cît
mai) imediaţi, sau a căuta aceleaşi cauze generalizînd tot mai mult,
pe cît este posibil, în sens maxim, natura evenimentului. Mă tem că
filosofia nu este foarte operantă în primul caz. În al doilea, ea poate
spune mult (opera Hannei Arendt, în fond, merge deplin în această
direcţie), iar ea atunci identifică un fenomen mai larg, în care stînga şi
dreapta sînt deopotrivă responsabile, şi care este modernitatea. Apariţia ideii că universul (uman şi nu numai) este guvernabil prin cantitate
este la originea tuturor ideilor modernităţii, iar etica noastră, cea de
toate zilele, pendulează mereu în jurul efortului de a apăra lucruri
care nu pot fi cuantificate şi care, implicit, nu au un preţ: corpul nostru, mintea noastră, votul nostru. Evident, să spui supravieţuitorilor
Holocaustului că adevărata cauză a suferinţei lor nu este nazismul, ci
modernitatea care a dat atîtea lucruri bune şi atîtea ticăloşii legate între ele, e foarte dificil. Şi totuşi, debutul gîndirii are loc într-o întrebare
adresată naturii omului modern în generalitatea lui.
T.P.:Şi filosofiile atee au constituit un mod de viaţă, poate chiar o disciplină
interioară, dar întrebarea ar fi următoarea: este corect a vorbi de un misticism paradoxal în cazul unor asemenea filosofii?
Da, cu siguranţă. Fără să mă avînt în teritorii unde nu sînt acasă,
v-aş spune doar atît: în măsura în care filosofiile tind natural spre a
obţine nivelul maxim al generalităţii gîndirii, adică să ajungă acolo de
unde orice alternativă este conceptibilă, tot în această măsură putem
spune că un asemenea nivel al alternativei absolute este şi un răspuns
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omenesc posibil la existenţa lui Dumnezeu: fără să o afirme niciodată
decis ca pe un obiect al judecăţii sale, omul poate descoperi propria
capacitate de a gîndi o natură divină din punctul de vedere al maximei posibilităţi de existenţă a acesteia. Este ceea ce ne exprimă, foarte
franc, italianul Anselm în secolul al XI-lea: cînd el a renunţat să mai
intenţioneze să dea formula doveditoare a existenţei lui Dumnezeu,
argumentul căutat i s-a impus ca descripţie a maximei capacităţi de
conceptualizare a minţii sale, capacitate care nu mai „cuprinde”, ci
„este cuprinsă”. Această răsturnare (corespondentă de fapt, unei lungi istorii conceptuale neoplatoniciene în care se înlănţuie şi Anselm,
fără să o ştie) exprimă, cred, ceea ce dumneavoastră numiţi „misticism paradoxal”. Sînt cuvinte încărcate de sens, de istorie şi implicit
de ambiguitate. M-aş feri de forţa lor şi nu le-aş utiliza, dar aş exprima
ceva din ele, poate sîmburele lor de constituire istorică, prin numele
pe care alt neoplatonician, Damascius, îl dădea descoperii locului de
întîlnire dintre mintea umană şi tot ceea ce îi poate fi superior acesteia,
dacă descoperirea aceasta este făcută în termenii stricţi ai descripţiei
limitelor maxime ale minţii umane: „floarea intelectului”.
[2011]

35

Rosa in yeme. Limba latină şi identitatea modernă

A gîndi un eveniment presupune două eforturi, dintre care mintea omenească este mai obişnuită să fie atentă numai la unul. Primul
este identificarea celor mai particulare cauze, înţelegînd că putem fi
cu atît mai apropiaţi de adevăr cu cît sîntem mai precişi şi gîndirea
este mai indivizibilă. De pildă, spunem că iarna există trandafiri pentru că ei ne sînt disponibili la fiecare colţ de stradă şi, chiar dacă nu
ar fi aşa, noi tot îi putem concepe sau desena, amintindu-ne căldura
verii: ceea ce înseamnă că ei, într-un fel, există, iar noi sîntem siguri
de această informaţie fiindcă avem la dispoziţie cele mai clare şi mai
individuale idei, şi anume colţul de stradă sau creierul nostru.
În schimb, al doilea efort este complet opus celui dintîi şi constă
în identificarea celui mai universal context care face posibilă o cunoştinţă. Acest efort este cel mai rar făcut de minţile noastre, pentru că el
are o natură presupusă (nici nu „îţi vine” să vorbeşti despre el, fiind
prea evident, căci el nu pare o problemă). Fiind prea comun, acest context este şi cel mai universal şi presupune cel mai înalt grad de adevăr
al unui eveniment. Fiind neobişnuit pentru mersul natural al minţii,
el este ascuns implicit în ea. El este obiectul filosofiei, fiind obţinut
din cercetarea celor mai comune, mai evidente, dar mai tacite presupoziţii ale minţii noastre. De pildă, cînd ne întrebăm de ce iarna există
trandafiri, ne este mai natural să indicăm florăria sau, eventual, prezenţa lor doar în minte, dar este mai ciudat să răspundem întrebării
spunînd, de exemplu, că ei există iarna pentru că noi sîntem moderni,
iar modernitatea este o epocă în care ritmul naturii este suspendat de
omul care a reuşit să facă disponibil în orice condiţii orice produs al
ei, dar cu preţul omiterii faptului că acest produs mai este într-adevăr
al naturii. La fel, este ciudat să răspundem întrebării puse spunînd că,
într-adevăr, există iarna trandafiri pentru că puterea noastră de semnificare este o facultate care se exercită şi în absenţa obiectelor la care
se referă şi că acesta ar fi şi unul dintre motivele principale pentru care
sîntem oameni. Totuşi, aceste două „ciudăţenii” explică cel mai bine şi
mai serios de ce există iarna trandafiri.
Acest raţionament se poate aplica cu mult succes dezbaterii pe
care presa culturală o poartă periodic privitor la destinul studiului
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limbilor clasice (dintre care mă voi referi mai jos numai la cazul limbii
latine). Contextul dezbaterii are în vedere declinul deplorabil al acestor studii în licee şi în universităţi, paralel unei aculturaţii accentuate a
întregii societăţi care alunecă vizibil spre statutul unei colonii producătoare de materie primă, industrială sau cerebrală, pentru spaţii cu
mai multă responsabilitate în sistemul educaţiei. Voi încerca, prin urmare, să inventariez mai întîi cauzele proxime ale întrebării de ce este
bine să predăm pe scară largă limba latină, pentru ca ulterior să formulez
cauza cea mai universală, opusă logic primelor, dar incluzîndu-le pe
toate ca sens, sperînd să surprind un adevăr pe care primul set de explicaţii nu îl poate surprinde.
Acest prim set este unul destul de vehiculat în discuţiile publice
despre nevoia predării limbii latine şi l-am repetat şi eu, epigonic. Îl
recapitulez:
1. onorarea identităţii latine a limbii române. Acest argument este
unul vechi, provine din iluminismul românesc şi ţine de încrederea în
sprijinirea unei identităţi naţionale: dacă studiem în şcoli latina, sîntem mai „aproape” de sursele unei identităţi. Argumentul mi se pare
foarte problematic. Desigur, este adevărat că, la nivelul unei simple
analogii, studiul latinei de către vorbitorul de română conduce la asemănări inevitabile, iar acest lucru sprijină un discurs identitar. Totuşi,
acest argument s-a născut pe cînd limba română avea încă o articulare
ezitantă şi el a fost format de către o elită care spera ca, prin cultivarea
acestui studiu, însăşi limba română să fie formată ca limbă modernă,
recuperînd etape pe care alte limbi latine moderne le parcurseseră natural. Dar tocmai pentru că ideea identităţii naţionale a cunoscut o
transformare radicală în secolul care a trecut, deşi argumentul rămîne
corect, totuşi el va trebui în curînd reevaluat în profunzime.
2. onorarea identităţii latine a europenităţii noastre. Argumentul este
mai recent decît primul, dar serveşte tot unei construcţii identitare la
care ţinem pentru că „europenii” pe care îi avem în vedere au o civilizaţie şi o bogăţie pe care le rîvnim. Pe acest sol se aşează simpatia
pe care o resimţim pentru teoria europenităţii construite pe „calea
romană”, gîndind constructul european pe harta imaginară a imperiului roman în maxima sa expansiune. Ne lăsăm voluntar să plutim
în admiraţia acestei soluţii punînd deoparte contextul polemic în care
sintagma lui Rémy Brague s-a născut şi care viza, de fapt, o polemică,
discretădar malignă, privitoare la o nedrepată marginalizare a aportului medieval arab în construcţia europeană şi la implicaţiile ei contemporane. (Chestiunea, fireşte, rămîne complet neclară celui care consultă doar versiunea română a volumului «Europa, calea romană”, fără a
percepe acut contextul apariţiei ei). Complementar acestui argument,
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invocăm faptul că în licee din Germania sau din Anglia se predă mai
multă latină decît la noi, ceea ce este un fapt care confirmă nevoia
păstrării „latine” a identităţii europene şi în lipsa unei filiaţii romanice a limbii. Şi acest argument este corect, dar preluarea lui este încă
una problematică, pentru că el depinde de conceperea pluriculturală
a Europei şi de faptul că „visul” latin este mai degrabă o construcţie
identitară decît una funcţională.
3. pentru că limba latină înseamnă cultură. Într-o formă mai dezvoltată, acest argument revine la un elogiu al elitei intelectuale umaniste
care poate, prin acumularea de cunoaştere, prin continua traducere şi
interpretare a textelor vechi să facă inteligibilă şi să păstreze o sumă de
semnificaţii spirituale care ne reţin în interiorul lui humanitas. A te dispensa de intelectualul care are competenţa de a-ţi reaminti construcţia
istorică a umanismului înseamnă a te livra prostiei, vieţii imbecile şi a
fi victima sigură a autoritarismului spiritual şi mai ales politic. Cu acest
argument, intelectualul umanist exercită o persuasiune asupra comunităţii, spunînd: veţi fi cu atît mai liberi, cu cît întreţineţi mai decent
studiul umanist erudit, chiar dacă nu aveţi un acces direct şi permanent
la el. Gîndindu-mă cu pasiune la acest argument, a reieşit mai demult
teza: încrederea în studiul latinei este un eşec în societatea noastră, dar
nu pentru că intelectualii care ar putea să o sprijine nu se bucură de încredere din partea finanţatorilor, ci ei nu se bucură de această încredere
pentru că nu au construit, în ultimul secol, o bibliotecă umanistă, bilingvă, susţinută de la o generaţie la alta, înspăimîntător de solidă, care
să facă indiscutabilă urgenţa acestor studii în învăţămîntul nostru. Prin
urmare, şi acest argument este corect, dar el trebuie privit cu prudenţa
dată de nevoia de a rediscuta aporturile originare ale fiecărei părţi.
4. puterea limbii latine de a te face să gîndeşti. Acest argument este
strict utilitar, şi el vizează faptul că a deţine cunoştinţe minimale de limbă latină ne păstrează în minte un gust pentru eliminarea confuziilor de
limbaj pe care le facem în discursurile noastre purtate în limbi moderne.
Dacă admitem că adesea limbile latine derivate conţin confuzii de sens,
risipirea lor poate avea loc prin apelarea sursei lor istorice. Faptul că nu
avem în limba română un vocabular complet şi clar al „referinţei”, dar
în latină el există, e doar unul din miile de exemple care se pot aduce.
În spiritul acestui argument, ar trebui să cerem predarea limbii latine în
acele licee şi în acele universităţi care nu formează umanişti. Exersarea
(gratuită?) a minţii informaticienilor, inginerilor şi medicilor cu forme
de clarificare a gîndirii lor concurează şi completează studiul logicii.
Argumentul este universal valabil şi nu este problematic, însă e greu
acceptabil, pentru că irită simţul comun, obişnuit cu utilitarismul imediat al studiilor.
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Acestea sînt argumentele particulare. Ele sînt însă guvernate de un
al cincilea, care este ascuns tocmai pentru că este foarte presupus şi, oarecum, în miezul lucrurilor. De aceea, formularea lui este stranie, în ciuda
adevărului său: omitem progresiv studiul limbii latine pentru că aşa ne dictează condiţia modernă, iar pînă la depăşirea acestei condiţii nu o vom recupera
niciodată. Această teză are un complement care trebuie enunţat: condiţia
modernă leagă studiul limbii latine de învăţămîntul european medieval, iar nu de
memoria anticilor. Iar această condiţie modernă nu întreţine nici o tensiune
cu anticii, dar are o problemă de identitate faţă de scolastici, pe care vrea
să îi uite pentru a se autolegitima. Iată probe: predarea limbii latine este
un fenomen care se restrînge progresiv în toate ţările Europei începînd
cu debutul secolului al XIX-lea. Această restrîngere este o ultimă repercursiune a fenomenului mai vechi al desprinderii învăţămîntului de universalismul scolasticii şi adoptarea limbilor vernaculare. În complement
cu acest particularism, universalitatea academică actuală este asigurată
(deficitar) de engleză. Această restrîngere s-a născut pe solul nevoii de
identitate a modernităţii. Însăşi lumea modernă este un construct antiscolastic, din care noi moştenim cele mai urîte clişee despre Evul Mediu
şi omiterea completă a faptului că gîndirea modernă se naşte în cadrele
conceptuale ale universităţilor europene de limbă latină ale secolelor XIII-XV. Pentru ca modernitatea să existe, nu Cicero trebuia uitat (dimpotrivă!), ci Buridan, pentru că ultimul alimenta mai puţin identitatea cu
sine a modernilor decît primul. Or, modernitatea însăşi e un fenomen
discutat şi căruia îi invocăm răul şi crizele. Atunci, înţelegerea chestiunii
modernităţii este strict legată de reevaluarea adevăratelor ei surse. Deci,
redescoperirea latinilor din universităţile medievale, cu cadrele lor de
gîndire, poate contribui la clarificarea sensului studiului contemporan al
limbii latine. În particular, pentru cultura română, argumentul este şi mai
puternic: cultura română s-a născut în modernitate. Ea nu poate gîndi
modernitatea din afara acesteia pînă cînd nu îşi lărgeşte propria experienţă premodernă. În particular, a nu studia limba latină înseamnă în
România a fi prizonierul celei mai vulgare modernităţi.
Tot aşa cum trandafirii există în iarnă în primul rînd pentru că mintea noastră îi concepe, şi abia ulterior pentru că ei pot fi cumpăraţi efectiv,
tot aşa este bine să predăm în licee şi universităţi latina pentru că stîrnim
gustul pentru înţelegerea lumii moderne, iar nu pentru că am avea nevoie de vreo construcţie identitară cu gusturi festive. Rosa in yeme este
transcripţia stranie a numelui iernii care aparţine manuscrisului filosofic
latin nr. 734 de la Biblioteca municipală din Wroklaw, redactat în secolul
al XV-lea.
[2013]
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Nevoia de ev mediu

Delicateţea şi complexitatea unei teze precum nevoia de ev mediu în cultura filosofică românească ar putea trezi o nedumerire legitimă. Ea provine din reprezentările care ne domină imaginarul privind
această sursă a filosofiei: că nu ar fi vorba de o filosofie propriu-zisă,
că ea s-ar reduce la tradiţia medievală latină, că anticii sînt inteligibili direct de către moderni, că destinul culturii occidentale conţine
„variante” locale a căror autenticitate ar scăpa crizei modernităţii şi
altele. Aceste prejudecăţi, demontate de mult în locurile clasice ale
istoriografiei filosofiei medievale, alimentează conştiinţa identitară a
filosofiei româneşti şi se reflectă în practica individuală şi instituţională (lectură, predare, cercetare) a filosofiei medievale în România. O
dovadă simplă a acestui fapt este statistica: coloşii culturii medievale,
de la Dionisie la Averroes sau de la Anselm la Scotus nu au intrat în
conştiinţa noastră publică, nu există în clipa de faţă, din cîte ştiu, nici
un angajat al unei instituţii academice de cercetare ale cărui publicaţii
să vizeze explicit acest domeniu, iar numărul cursurilor universitare
dedicate acestui spaţiu este unul timid şi ancorat mai degrabă în sfera
entuziasmului pentru lucruri exotice, dezvoltat de persoane singulare. Ideea nu este propulsată de un mediu impersonal de cercetare
care să pună înaintea indivizilor sarcini de gîndit cărora aceştia să le
răspundă în mod necesar. Această situaţie şi-ar putea colora optimist,
într-adevăr, nivelul de realizări, dacă l-am compara cu alte domenii şi
discipline ale filosofiei, în raport cu modul în care ele sînt prezente pe
piaţa noastră publică şi în comunitatea cercetării. Totuşi, rolul intervenţiei mele nu este o comparaţie, ci sesizarea în sine a unei nevoi în
filosofia românească, o nevoie care atinge filonul profund al identităţii
ei.
Astfel, aş propune întemeierea nevoii de ev mediu în cultura
filosofică românească pe însăşi originea acesteia, fiind încredinţat
că înţelegerea originii este relevantă pentru o clarificare a esenţei şi
a destinului celui la care această origine se referă. Este acceptabil să
spunem că filosofia românească s-a născut în modernitatea filosofică
de inspiraţie franco-germană. Această presupoziţie are cel puţin trei
consecinţe.
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Prima vizează faptul că temele filosofiei româneşti tradiţionale
(să spunem, pînă în anii ’90) sînt impregnate de modernitate: subiectivitatea triumfătoare carteziană, raţionalismul spinozist, neokantianismul, întreaga pleiadă strălucitoare a versiunilor româneşti ale existenţialismului, efortul de recuperare a filosofiei tradiţionale luîndu-l pe
Hegel drept filtru şi punct de vedere. Temele modernităţii constituie
perimetrul şi spaţiul de joc originar al filosofiei româneşti. O dovadă
indirectă a acestui fapt constă în natura relativ imprecisă a traducerilor clasice din Aristotel (cel mai clar exemplu este mult prea beletristica Metafizică a lui Bezdechi) şi în splendoarea literară a traducerilor
din Platon care par să vizeze un grec capabil să ne vorbească direct şi
fără intermediari constitutivi ai unei tradiţii, ceea ce face adesea lectura neoplatonicilor care îl comentează ad litteram dificil de înţeles.
A doua consecinţă este terminologică: cuvintele filosofiei româneşti provin fie din preluări ale terminologiei franco-germane moderne, fie din efortul încîntător al producerii unei replici la acestea din
interiorul unui fond autohton (şi lipsit de istorie intelectuală, adică
preluat din vehicularea lui spontană). Aceasta face ca o mulţime de
probleme ale filosofiei să ne fie confuze sau neinteligibile: pornind de
la banala confuzie din limbajul comun în privinţa preluării participiului trecut şi a celui prezent din latină (pentru noi, premiantul nu e
cel de dă, ci cel ce primeşte premiul), putem invoca situaţii lingvistice
care pun probleme gîndirii, cum sînt, de pildă, reţinerea valorii intranzitive a participării, absenţa unui vocabular complet al referinţei,
absenţa totală a unui vocabular al supoziţiei, incompletitudinea unui
vocabular al trinităţii (unde nu doar filosofia este „responsabilă”), natura lacunară a vocabularului fiinţei (participiile şi adverbializarea lui
a fi lipsindu-ne total), precum şi multe altele, dintre care m-aş opri,
pentru deliciul public, la unul singur. Filosofia medievală a evului mediu tîrziu a dezvoltat un „sîmbure” de filosofie analitică, interogînd ce
anume face ca un enunţ să fie adevăr şi conceptualizînd verifactor-ul.
Tema a fost relansată de filosofia analitică a anilor ’80, sub numele de
truth-maker. În 2013, cînd este plauzibil să apară pentru prima oară
(din cîte cunosc) la noi o discuţie asupra acestei probleme, odată cu
traducerea la Polirom a Vocabularului filosofiilor europene (ed. B. Cassin,
Seuil, 2003), vom fi aidoma unor copii în faţa unui nou cuvînt, purtător al unei noi probleme, impusă convenţional filosofiei româneşti
printr-un nou termen, oricare ar fi acela: verifactor? factor aletic? făcătorul adevărului?
A treia consecinţă ţine de limitarea gîndirii. Născută în modernitate, vehiculînd cuvintele modernităţii, accesul filosofiei româneşti la
o decizie privind înţelegerea destinului modernităţii, a crizelor ei şi
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a depăşirii acesteia (şi ce poate fi mai actual decît o asemenea meditaţie?) este prin însăşi natura sa supusă unei restricţii a perimetrului
în care poate evolua. Ea va fi inerent mimetică. Motivul: vom copia
mereu clişeele eforturilor depăşirii modernităţii, pînă în momentul în
care vom avea instrumentele şi curajul necesar să regîndim modernitatea pornind de la fundamentele acesteia, asumate de noi intelectual
chiar dacă nu le-am trăit istoric acolo unde ele şi-au avut epicentrul. Pînă
cînd nu vom avea curajul acestui salt, viaţa noastră intelectuală va fi
afectată de un mimetism care poate fi comod, deocamdată, în producţia filosofică, dar care este isterizant şi apăsător în reglajele şi evaluarea vieţii academice: căci puţini sîntem dispuşi să regîndim proiectul
modernităţii, dar toţi sesizăm cît de dificil este să judeci o comunitate
academică, în condiţiile în care singurele instrumente de judecată disponibile sînt cele ale modernităţii, pe care noi le aplicăm strict formal
întrucît conţinutul lor ne este prin definiţie străin. Vreau să spun, oricine cunoaşte natura de Ianus bifrons a „magicului” cuvînt ISI.
Schema raţionamentului de faţă este, acum, simplă: şansa asumării conţinutului autentic al modernităţii şi a instaurării noastre
pe poziţiile unei judecăţi competente a ei este vizitarea şi asimilarea
surselor ei intelectuale. Aceste surse ţin de dezbaterile filosofice ale
evului mediu latin, provocate la rîndul lor de confruntarea unor moşteniri între greci, arabi, evrei, latini şi la final, alţi greci, de această dată
bizantini. Aici s-au luat deciziile asupra naşterii unui unei ontologii
a cantităţii, a unei cosmologii a omogenităţii, a unei societăţi a capitalului, a unei subiectivităţi nemediate în raportul cu transcendentul,
toate cu preţul unei devalorizări a transcendenţei. Aceste decizii au
născut filosofia modernă şi, în mod firesc, cuvintele ei şi limitele sale
de gîndire. Distanţa faţă de modernitate trece prin regîndirea originii
ei. Imaginea care îmi vine în minte este din Girl with a pearl earing, cînd
Scarlett Johansson străbate cu paşi mari, la începutul şi finalul filmului, prin faţa bisericii, un cerc marcat cu pietre în pavajul pieţii. Ea îl
străbate în cele două cazuri în sensuri diverse.
*
Credeam cu douăzeci de ani în urmă aceleaşi lucruri pe care le
cred şi acum, iar notele de mai sus sînt frînturile esenţiale ale unei
judecăţi mai largi, care nu a rămas pentru mine un subiect teoretic,
ci l-am împlinit atît cît am putut. Mai întîi, am încercat să răspund
în mintea mea problemei: cum recuperăm filosofia medievală? Mai
întîi, înţelegînd că ea nu trebuie recuperată la nivelul unei colecţii de
indivizi disparaţi care o cultivă, ci la nivelul creării unui mediu im364

personal de cercetare (dacă sîntem de acord cu Aristotel că instituţiile
sînt anterioare indivizilor şi îi formează). A forma medii impersonale
înseamnă să pui la dispoziţie textele, traducîndu-le într-o limbă căreia
să îi forţezi discret limitele, obligînd-o să gîndească ceea ce condiţia
ei modernă o împiedica să facă. A traduce masiv (şi repede, pînă nu se
schimbă limba) înseamnă o anumită etică, al cărei prim principiu este:
contextul filosofic al României actuale impune să ne abţinem de la a
produce incontinent opere „originale” de cercetare, ci ne îndeamnă
mai degrabă să formăm mediile de cercetare care ne pot scoate din
epigonism, alimentîndu-le cu textele ei formatoare. E mai merituos,
potrivit acestei optici, să traduci acum Aristotel sau Abelard decît să
produci un comentariu al lor. În profunzime, această optică s-a lovit în
cei douăzeci de ani de o prejudecată culturală: deoarece mulţi dintre
noi cred (din surse romantice şi năiste) că a scrie după inspiraţie, chiar
şi filosofie, este ceva mai autentic decît a caligrafia în limba română
operele fundamentale ale istoriei gîndirii, punînd astfel gîndirea şi
limba în faţa propriilor origini complete, am avut parte de cele mai
interesante reacţii. O dovadă că aşa stau lucrurile este şi faptul că vorbim mult despre filosofia lui Noica, dar nimeni nu scrie despre actele
fondatoare de filosofie prin traducere ale lui Noica, lăsîndu-le să pară
simple interstiţii între marile sale creaţii. Or, ele nu sînt deloc aşa ceva.
Am dat interviuri despre filosofi ai evului mediu în care mi se
cerea explicit să nu vorbesc despre traduceri, ci despre cele cîteva
exegeze pe care le-am produs la adresa lor, deşi pe acestea din urmă
mi le-am camuflat mereu cît am putut de discret în spatele muncii
de traducător. Am avut parte de repercursiuni instituţionale („eşti
un nenorocit de traducător” îmi spuneau şefii mei de odinioară, ca
să îşi mascheze de fapt propria incompetenţă). Am avut însă şi parte
de deschidere şi colegialitate: cei mai dragi părtaşi ai entuziasmului
meu au fost mereu fenomenologii bucureşteni ... Dar deschiderea a
venit aproape întotdeauna de la distanţă, şi rareori de acasă: edituri
precum Polirom, Humanitas sau Univers Enciclopedic au fost mereu
interesate de acest proiect de restaurare fundamentală pe care l-am
propus. Aşa au apărut cele, deocamdată, 18 volume ale „Bibliotecii
medievale” de la Polirom, cele 6 volume ale „Filosofiei medievale”
de la Univers Enciclopedic” şi cele 4 titluri ale „Surselor clasice” de
la Humanitas. Toate s-au realizat prin editori care au înţeles sensul
pariului recuperator şi prin traducători care au întins o mînă fraternă
şi harnică, nobilă şi pricepută, persuasiunii odată lansate. Între toţi
aceştia, mă număr drept ultimul al seriei, cu deplină bucurie. Aşa au
intrat în cultura română, uneori pentru prima oară, autori precum
Ioan Scotus Eriugena, Anselm, Abelard, Toma, Ockham, Duns Scotus,
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Albert cel Mare, Boethius din Dacia, Siger din Brabant, Avicenna. Pleiada latinilor, covîrşitoare faţă de prezenţa arabă, iudaică sau greacă
poate fi iertată doar prin numărul infim de specialişti pe care îi avem
în aceste tradiţii deopotrivă esenţiale şi care să fie dispuşi să ofere un
rezultat fondator.
Toate acestea sînt, deocamdată, un aspect infim din întreg orizontul propus. Disproporţia este creată în primul rînd de propriul
meu efort, supus unui paradox inerent: deşi spun că visez apariţia
unui mediu impersonal de cercetare, nu încetez să îl umplu cu propria mea agitaţie personală şi cu un soi de neastîmpăr excesiv. Dacă
nu voi surmonta paradoxul, voi eşua în natura unui bătrîn sîcîit care
bolboroseşte formulele unei scolastici confuze şi numai pentru sine.
Singurul salt posibil este, de la entuziasmul personal, spre nivelul instituţional.
Aceasta înseamnă o schimbare de optică în studiile medievale,
pe cît de necesară, pe atît de dificilă. Mecanismele de acreditare instituţională ale ministerului, din cauza crizei politice ale acestui an
nenorocit, încă nu s-au mobilizat în această primăvară, iar acest lucru
împiedică, în aceste zile, acreditarea unui program de studii medievale care să formeze competenţe mai largi decît licenţa, dar pregătitoare pentru doctorat, în care tinerii să guste filosofia medievală în
contextul artei, medicinei, istoriei, mentalităţilor, teologiei, artei războiului sau a artei culinare medievale. Această receptare în context
poate produce asimilarea disputelor intelectuale medievale în cultura
română într-un mod în care reflecţia liberă şi informată să îşi poată lua
distanţa necesară faţă de experienţa modernă pentru a o putea judeca
şi gîndi responsabil.
[2012]
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