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ActivităţiConferinţe şi comunicări

Sylvain Gougenheim, de la studiimedievale la scandalmediatic (ALEXANDER BAUMGARTEN) �2

Argumentarea. O schiţă istorică (IOVAN DREHE) �2

Justificarea violenţei în textele filosofice medievale (MIHAI MAGA) �2

Aspecte ale hermeneuticii lui Alexandru Dragomir: Lectura ca eveniment (LUDMILA BÂRSAN) �3

Anselm din Canterbury, Despre adevăr (MARIUS NICOARĂ) �3

Dinamica termenilor indefinibili (WALTHER PRAGER) �3

Religiile orientale (RAMONA BOGDAN) �4

Filosofia muzicii clasice şi muzica clasică în filosofie (ANCA TRUŢĂ) �4

Problema cunoaşterii – scurtă caracterizare (ANDREEA CRIŞAN) �4

Drepturile omului între idealism şi realism (MĂDĂLINA PANTEA) �5

Imaginea la Sf. Toma (ALINA CIRIC) �5

Revoltă şi absurd în Mitul lui Sisif (LAVINIA MARGEA) �5

Despre Bonaventura (FLORINA HARIGA)

Eminescu şi conservatorismul european (GELU SABĂU)

Un punct de vedere critic privitor la perspectiva lui David Hume despre relaţia dintre
filosofia speculativă şi politică (GEORGE FLONTA, www.flonta.com)

Ateliere şi dezbateri

Atel ierul de cărţi
coordonat de RAMONA BOGDAN�6

Dezbatere: despre trol ing
coordonat de IOVAN DREHE�6

Filosofia în artă. Atel ier de creaţie (pictură, grafică)
coordonat de ANCA TRUŢĂ�7

Constelaţii le cerului de vară şi sensul lor pentru lumea antică
coordonat de MIHAI MAGA�8-9

Atel ier despre unele neajunsuri ale eticii kantiene
coordonat de GEORGE FLONTA

Proiecţii de filme urmate de discuţii
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Sylvain Gouguenheim, de la studii medievale la scandalmediatic

ALEXANDER BAUMGARTEN

conf. univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

În 2008, cartea lui Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, în care

critică sever ideea unui Occident care i-ar datora exclusiv lumii musulmane

conservarea şi transmiterea ştiinţei şi fi losofiei greceşti, a creat o polemică

importantă. Teza sa este apropiată de cea a lui Jaques Heers; Gouguenheim a

fost susţinut, mai ales, de către Claude Gauvard. Teza centrală a cărţii este că

moştenirea grecească a fost transmisă Europei occidentale direct din Bizanţ, ceea

ce tinde să reducă rolul intermediar arabo-musulman. Teza sa a fost pusă la

îndoială de anumiţi istorici; dacă el ştie greaca clasică, ignoră araba şi nu este un

special ist în ce priveşte lumea musulmană şi creştinismul oriental . Istoricul

atribuie în favoarea sa vigoarea uneori nemăsurată a reacţii lor critice la

implicaţii le teoriei sale pe seama contextului actual al fricţiunilor între civil izaţii le

occidentală şi arabo-musulmană. Sylvain Gouguenheim este istoric medievist,

conferenţiar universitar la Universitatea Paris 1 , profesor de istorie medievală la

École normale supérieure lettres et sciences humaines, Lyon.

Argumentarea. O schiţă istorică

IOVAN DREHE

doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
în cadrul proiectului POSDRU/6/1 .5/S/4, proiect cofinanţat din

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201 3

Ceea ce ne propunem este o prezentare, fără pretenţii de exhaustivitate, a trei
modele argumentative, abordate cronologic. Acolo unde e cazul vom marca şi
aspecte relevante ale trecerii de la un model la altul . Primul model este cel care
apare în Topica lui Aristotel , anume dialectica aristotel ică. Studiul acestui tratat
este relevant din cel puţin următoarele puncte de vedere: avem şansa să
reconstruim un model de argumentare specific epocii (debate-uri le de astăzi
fi ind asemănătoare din anumite puncte de vedere), putem să înţelegem anumite
locuri unde Aristotel argumenta într-un mod care nu se asemăna cu modelul
propus în Analitici sau putem să citim dialogurile platoniciene de tinereţe într-o
altă cheie. Al doilea model avut în vedere este reprezentat de Obligationes, ce
apar în Evul Mediu, influenţate de modelul aristotel ic, însă cu regul i formulate
expl icit. Ultimul model avut în vedere este reprezentat de cel al lui Stephen
Toulmin, care la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX a dat un impuls
studii lor de argumentare, model care a fost văzut de unii recenzenţi a cărţii sale,
The Uses ofArgument, drept o „renaştere a topos-uri lor”.

Justificarea violenţei în textele filosofice medievale
MIHAI MAGA

cercetător postdoctorand dr., Academia Română fil iala Cluj / Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
în cadrul proiectului POSDRU/89/1 .5/S/601 89, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201 3

Violenţa este un fapt comun şi iminent în paradigma premodernă. Provocarea filosofilor medieval i este de a-i găsi o
justificare raţională. O astfel de justificare impune ideea că violenţa este necesară. Vom clasifica formele de violenţă în două
categorii principale: violenţă justificată şi violenţă condamnată, iar violenţa justificată o vom clasifica in patru categorii , în
funcţie de cele patru părţi implicate în exerciţiul pol itic: individul , monarhul , legea şi puterile externe. Împotriva fiecăreia
există temeiuri pentru ca, atunci când acestea reprezintă un pericol , să fie l imitate prin orice mijloace. Formula „orice mijloace”
presupune, atunci ca şi azi, posibil itatea apelului la ultimul resort. Pentru fiecare dintre cele patru categorii , ultimul resort poate
fi coerciţia pentru individ, detronarea pentru monarh, revolta împotriva legilor şi războiul împotriva inamicului extern.
Aspectul comun al acestor forme de violenţă permise ţine de viziunea generală privind ordinea lumii şi de statutul lor
excepţional , de l imită între raţional şi iraţional . Acesta este principiul lor de funcţionare în teorii le pol itice medievale,
acela de categorie morală l imită care, prin excepţional itate, necesitate şi frică, marchează l imitele comportamentului corect.
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Aspecte ale hermeneuticii lui Alexandru Dragomir: Lectura ca eveniment

LUDMILA BÂRSAN
Absolventă a Facultăţii de Litere (Literatură universală şi comparată) şi a programului de masterat: Filosofie apl icată şi management

cultural , Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Pol itice, Universitatea „Al . Ioan Cuza”. Studentă în anul I I la Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social – Pol itice, special izarea: filosofie, aceeaşi universitate. Interesată de fenomenologie, hermeneutică şi teorie l iterară.

Lucrări publ icate în reviste de special itate şi reviste de l iteratură şi cultură, printre care: Caius Dobrescu. O nouă monografie Eminescu,
„Studii eminescologice”, Iaşi, volumul 9, 2007; Eminescu: fiinţă autentică întru moarte, „Studii eminesciene”, Iaşi; Goluri şi

indeterminare. Fenomenologia lecturii la Wolfgang Iser, „Schole”, Revista independentă de filosofie, Cluj – Napoca, 201 1 (în curs de
apariţie) ; Cum poate fi interpretat un text ? “Junimea studenţească”, nr.1 , 2006; Hermeneutică/Hermetică/Hermetism, “Ogl inda

l iterară”, anul VI , nr. 65, 2007; Statutul ontologic al literaturii, “Ogl inda l iterară”, nr. 47, februarie 2008 etc.

Voi realiza o incursiune în filosofia şi teoria interpretării dezvoltate de Alexandru
Dragomir, încercînd să subliniez concepţiile sale despre lectură, respectiv relectură,
înţelegere, interpretare, literatură etc. Alexandru Dragomir privilegiază cititorul,
plasîndu-l în interiorul textului şi nu în distanţa acestuia. Cititorul priveşte şi vede
textul, aflîndu-se în text şi într-o relaţie intimă cu acesta. Un text presupune o lume
dincolo de cuvinte, rolul cititorului fiind acela de a da viaţă textului. Trebuie să tratăm
textul ca „subiecţi” şi să ne aflăm acolo, în text, şi nu în distanţa acestuia, spune
Alexandru Dragomir, lectura devenind astfel „un «eveniment» al in  –  formării sufletului
nostru, cu gîndul că în joc este cea mai mare fericire dată omului.” Un eveniment aduce
cu sine o surpriză, ceva neprevăzut, un neaşteptat care vine prin suprindere, trădînd
aşteptările pe care le aveam pînă în momentul respectiv. Textul capătă caracter de
survenire, care modifică trăirile şi experienţele cititorului, totodată primind astfel un
caracter evenimenţial . Ideea textului care determină experienţa cititorului se
întîlneşte şi la reprezentanţii criticii fenomenologice: Goerges Poulet şi
Wolfgang Iser.

Anselm din Canterbury, Despre adevăr

MARIUS NICOARĂ

doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Aşa cum spune Sf. Anselm în prologul acestui tratat, acesta este primul dintr-o
serie de trei tratate care au ca scop studiul Sfintei Scripturi. Al doilea tratat este
„Despre libertatea alegerii” apărut deja la Editura Pol irom, Colecţia „Bibl ioteca
Medievală”, în anul 2006. Al treilea tratat „Despre căderea diavolului” abordează
problema căderii datorită ieşiri i din adevăr (ieşire posibilă doar în interiorul
voinţei) . O ieşire reală, ontologică nu e posibilă pentru că nu există în afara
adevărului, în afara lui Dumnezeu. După al doilea tratat în care se expune
problema liberului arbitru, al treilea tratat discută consecinţele alegerii greşite
(căderea, cu tot ce înseamnă aceasta).
Anselm împarte tratatul în 1 3 capitole în care ordonează discuţia despre adevăr
în scopul de a fi cât mai expl icit. Găseşte 8 „locaţii”/locuri/domenii în care
adevărul se află. Le prezentăm aşa cum le-a ordonat Anselm. Avem, deci:
1 .adevărul suprem; 2. adevărul semnificaţiei; 3.adevărul judecăţii ; 4. adevărul
voinţei; 5. adevărul acţiunii ; 6. adevărul simţurilor; 7. adevărul esenţei lucrurilor;
8. adevărul dreptăţii . Discuţia despre un adevăr sau altul nu este strict del imitată
pe capitolele respective. Pentru a înţelege un tip de adevăr este uneori foarte
utilă parcurgerea şi a celorlalte. Tratatul este gândit ca un întreg menit să fie
înţeles prin toate părţi le sale şi invers, întregul prin ideile care îl compun.

Dinamica termenilor indefinibili

WALTHER PRAGER

cercetător postdoctorand dr., Academia Română fil iala Cluj / Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
în cadrul proiectului POSDRU/89/1 .5/S/601 89, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201 3

În comparaţie cu termenii definibi l i capabil i să ofere temeiuri ferme şi stabi l itate
cunoaşteri i fi lozofice, termenii indefinibi l i , în accepţie metafizică sau simplu logică au
fost cei care au menţinut vie speculaţia fi lozofică. Expunerea va încerca să determine
care sunt cauzele acestei diferenţe, spri j in indu-se mai ales pe ocurenţa termenilor
indefinibi l i în gândirea lui Platon şi a lui Aristotel . Rezultatul va consta în atribuirea
unei dinamici aparte termenilor indefinibi l i ca atare, anterioară demersuri lor fi losofice
care îi folosesc.
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Religiile orientale

RAMONA BOGDAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţia filosofie, anul I I

Fascinanţia manifestată faţă de modul de a trăi al celor din Orient, al
istoriei lor şi mai ales al modului de abordare privind spiritual itatea, ne-a
trezit mereu curiozitatea şi dorinţa de a le cunoaşte şi înţelege rel igii le
dupa care îşi guvernează viaţa. Deşi ne lovim des de concepte precum
karma, yoga, reîncarnare, nu suntem foarte siguri pe noi când încercăm să
le expl icam, am ramas doar la stadiul de amatori ce-şi rezumă cunoştinţele
privind rel igii le orientale la ce au citit prin reviste sau văzut prin filme.
Această comunicare încearcă să aprofundeze aceste concepte,
prezentând trei dintre cele mai importante rel igii din Orient: hinduismul şi
buddhismul. Modul în care au luat naştere, întemeietorii lor, principii le
care stau la baza acestora sunt cateva din subiectele ce vor fi dezbătute în
cadrul Seminarului de Filosofie de pe Valea Lăpuşului.

Problema cunoaşterii – scurtă caracterizare

ANDREEA CRIŞAN

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţia filosofie, anul I I

Există 2 tipuri filosofice majore de raportare la problema cunoaşterii. Prima
raportare este caracteristică activităţii filosofice „de tip constructiv” în care
sunt propuse sisteme filosofice (metafizice). A doua raportare este
caracteristică activităţii filosofice „de tip critic” în care este promovată
analiza filosofică.
Activităţile filosofice în care este promovată critica filosofică au în general,
prin filosofii care le susţin, ca obiectiv central în primul rând cunoaşterea:
natura şi formele cunoaşterii, sursele cunoaşterii, întemeierea cunoaşterii,
l imitele cunoaşterii, problema adevărului, valoarea rezultatelor cunoaşterii
etc. (de exemplu: Descartes, Hume, Kant, filosofia analitică). Există, de-a
lungul istoriei filosofiei, poziţii filosofice care susţin posibil itatea minţii
omeneşti de-a cunoaşte lucrurile aşa cum sunt ele în sine. Întrebări de felul:
Este cunoaşterea posibilă? şi, respectiv, Cum este posibilă cunoaşterea?

Filosofia muzicii clasice şi muzica clasică în filosofie

ANCA TRUŢĂ

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, secţia filosofie, anul I I

Creaţia unui compozitor de muzică clasică, poate fi un intermediar dintre
filosof şi viitoarele sale gânduri. Muzica îndeamnă la meditaţie şi oferă un
fel de disponibil itate lăuntrică ce maximizează capacităţi le intelectuale şi
emoţionale. Relaţia dintre operă- transmiţător- emiţător se înscrie într-un
cerc ce se află în perpetuă mişcare asemănătoare cu cea a acelor
ceasornice- uneori schimbându- şi direcţia de influenţare.
• Comunicarea va începe cu o prezentare scurtă a filosofiei muzicii

clasice şi va continua cu ogl indirea acesteia în scrieri le fi losofie.
• Exemple de compozitori favoriţi ai fi losofilor. Se poate vorbi despre

o regăsire, identificare, descoperire a filosofului în creaţia muzicală a
respectivului autor?
• Comunicarea va fi înoţită deasemnea de audiţie (Bach, Beethoven,

Mozart ş.a.) iar, participanţii sunt invitaţi să îşi împărtăşească predilecţii le
muzicale şi să argumenteze alegerea.
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Imaginea la Sf. Toma

ALINA CIRIC

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală, anul I

Voi prezenta care este raportul în opera lui Toma, axându-mă în special pe
Summa theologica, între imagine şi asemănare, imagine angel ică şi
imagine umană, care sunt tipurile de imagini pe care omul le poate
reincarna şi în special voi accentua care este scopul omului ca imagine a
lui Dumnezeu. Accentul principal al lucrării , omul-imagine a lui
Dumnezeu, va putea genera apoi discuţii în jurul următoarelor probleme:
structura creaţiei umane începând de la origini şi până la relaţia sa cu
omul-fiul al lui Dumnezeu (imaginea lui Christ), diferitele grade ale
perfecţiunii care sunt accesibile omului şi alte asemenea probleme ce vor
evidenţia aspectul soteriologic al „antropologiei” descrise de Sf. Toma.
Totodată, în lucrare voi face o comparaţie între felul în care putem vorbi
de „imagine” la Toma, şi cercetările fenomenologice contemporane care
se preocupă de aceeaşi problemă, mă refer aici în principal la Marion.

Drepturile omului între idealism şi realism

MĂDĂLINA PANTEA

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală, anul I

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care a fost adoptată de către
Organizaţia Naţiunilor Unite la 1 0 decembrie 1 948, are ca scop
„recunoaşterea demnităţii inerte a tuturor membrilor famil iei umane şi a
drepturilor inal ienabile constituie fundamentul l ibertăţii , dreptăţii şi păcii
în lume”
Pornind de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului voi urmări
evenimentele petrecute în Republica Moldova la data de 7 april ie 2009 şi
consecinţele acestor evenimente, încercând să găsesc răspunsul întrebări:
este declaraţia drepturilor omului o utopie?
Evenimentele din Republica Moldova au purtat numele de Revoluţia
luminilor, având la bază un manifest paşnic a unor tineri, ce doreau un
regim democrat în locul regimului comunist. Fiind convinşi că alegerile au
fost falsificate, fără nici o speranţă de a schimba regimul, au dorit să
aprindă o lumânare în semn de manifest. Situaţia însă a degenerat şi s-a
iscat o revoltă în care au fost răniţi , răpiţi oameni, tineri supuşi unor
interogatorii lungi, tineri luaţi din cămine cu forţa, iar cei ce şi-au schimbat
cetăţenia basarabeană nu mai aveau voie să intre în ţară. Graniţele au fost
blocate. Unde era în aceste momente Organizaţia Naţiunilor Unite? De ce
nici un stat vecin Republici Moldova nu se sesiza să invoce drepturile
omului? De ce nimeni din Republica Moldova nu putea să îşi invoce
drepturile? Aceste drepturi există cu adevărat sau statul are ultimul cuvânt
în ceea ce priveşte aceste drepturi?

Revoltă şi absurd în Mitul lui Sisif

LAVINIA MARGEA

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Masteratul de Literatură şi civil izaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon, anul I

În această prezentare vom încerca să răspundem la următoarele întrebări
referitoare la eseul fi losofic al lui Albert Camus, Mitul lui Sisif: 1 . Cine este
Sisif, pentru ce a fost pedepsit de zei şi ce simbolizează pedeapsa sa
(„mitul asumării suferinţei”); 2. Ce semnifică titlul eseului amintit şi de ce
este acest text este considerat, alături de Omul revoltat, textul cu cele mai
multe influenţe filosofice din opera autorului? În finalul prezentării vom
încerca să ne axăm pe problemele revoltei şi absurdului, uti l izând ca
suport textul lui Camus.
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Atelierul de cărţi

Vă invităm să participaţi, pe durata seminarului, la un schimb de cărţi, o
bună ocazie de a vă îmbogăţi l ista de cărţi deja citite. Asta presupune ca
fiecare dintre voi să aducă o carte din bibl ioteca personală şi de a o
împrumuta, sau chiar schimba permanent, pe o carte
care vă trezeşte interesul în urma prezentării lor de
către „proprietari”. Astfel vom putea, la sfârşit, să
dezbatem şi teme ca: cea mai bună carte citită, autori
preferaţi, minusuri şi plusuri în construcţia unui
roman. Puteţi participa cu poezii , proză, cărţi de
filosofie, teatru.

CCoooorrddoonnaatt ddee
RRaammoonnaa BBooggddaann

Atel ierul se va desfăşura în mai multe seri şi va include,
în ultimele zile, prezentările de cărţi ale studenţilor
înscrişi în practică. Organizatorii vor oferi
participanţilor un număr l imitat de cărţi, cu titlu gratuit.

Ce cărţi îmi doresc să citesc:

Despre troling

Dezbatere

Trol ing-ul (eng. Trol l ing, în română se
mai foloseşte termenul de trolaj) este un
fenomen relativ recent, apărut în cadrul comunităţi lor onl ine. Trolul
este descris pe wikipedia în felul următor: „un troll este un provocator
fără cauză, cineva care lansează o discuţie cu scopul de a recrea un
confl ict de idei. Uneori, confl ictul devine amuzant pentru trol l , dar
aproape niciodată pentru participanţii inocenţi.” Există multe
aspecte ce pot fi abordate vizavi de acest subiect, iar noi ne-am
gândit să ne oprim asupra câtorva:

1 . Definirea fenomenului

2. Caracteristici ale celor implicaţi: trol , victime.

3. Identitatea trolului: anonimat şi aspecte pragmatice ale discursului.

4. „Arta trol ingului” şi locurile comune

5. Posibilitatea extrapolării descrierii trolului la contexte diferite de online.

CCoooorrddoonnaatt ddee
II oovvaann DDrreehhee



1. „ Oameni. Nu lucruri, nu peisaje; oameni. Să fii însetat de omul nou, aşa cum eşti de lumile noi.
Căci fiecare om e o formă de încăpăţânare, adică o idee. Şi- ţi place să vezi care e gestul ideii, care e
vocea ei. Cum surâde ea. ”

( Constantin Noica, Jurnal filosofic, Humanitas, Bucureşti, 1 990, p.5 )
2. „ Câteodată mi se pare că ştiu ce este filosofia : e aventura universalului cânddevine particular. ”

( Constantin Noica, Jurnal filosofic, Humanitas, Bucureşti, 1 990, p.1 03 )
3. „ … părerea că gândurile noastre nu vin din inspiraţii, că aprecierile ne sunt « insuflate de o
divinitate », că instinctele sunt o activitate de penumbră – pentru asemenea înclinaţii şi gusturi ale
omului există dovezi în toate vârstele omenirii. ”

( Friedrich Nietzche, Aforisme, Bucureşti, Humanitas, 2001 , p. 31 )
4. „ Atâta vreme cât mai mulţi oameni, uniţi, se consideră drept un singur corp, ei nu au decât o
singură voinţă, care se raportează la supravieţuirea comună şi la bunăstarea generală.[. . . ] Pacea,
unitatea, egalitatea sunt inamicii subtilităţilor politice.”
( Jean-Jacques Rousseau, Despre contractulsocialsau principiile dreptuluipolitic, Nemira, Bucureşti, 2007)

5. „ Eu vreau să mă cunosc şi să ma iubesc drept cel care sunt, dar pentru ca să mă pot avea
trebuie să mă privesc în altul şi trebuie la rândul meu să ofer prilejul oglindirii pentru altul care se
dobândeşte prin mine. Pentru că nu pot deveni eu însumi decât dacă devin altul în mine şi eu însumi în
altul, la iubirea de sine nu pot ajunge decât prin iubirea de altul. ”

( Gabriel Liiceanu, Despre limită, Humanitas, Bucureşti, 1 997, p.1 1 3)
6. „ A gândi ceva deosebit <de sine> diferă de <a se gândi> pe sine, iar în ultimul caz
dualitatea este mai degrabă evitată. În primul caz,<cel ce gândeşte> vrea <să se gândească>
şi pe sine, dar este mai puţin capabil căci el are în sine ceea ce vede, dar ca < un obiect> diferit
de sine. În al doilea caz, el nu este separat substanţial < de ceea ce vede> ci, fiind unit cu sine,

se vede pe sine. A şadar, el devine dublu, deşi
este unu. ”

(Plotin, Enneade. III- V, coord. A. Baumgarten,
trad. V. Rus, L. Peculea, A. Baumgarten, et al i i,

Editura IRI , Bucureşti, 2005, p. 58)
7. „ Numai o minte plină de crăpături ca un
zid vechi poate avea deschideri către lumea de
dincolo. ”
( Emil Cioran, Silogismele amărăciunii, Humanitas,

Bucureşti, 2008, p.1 05)
8. „ ‹Big Crunch›, un fel de Big Bang inversat. Ce se
va întâmpla după aceea? Poate că Universul ar
putea să se extindă din nou, astfel încât Big
Crunchul Universului nostru să devină Big Bangul
Universului următor şi aşa mai departe, la infinit.”

( May Brian, Bang!: Istoria completă aUniversului,
Editura Rao, Bucureşti, 2007, p.1 42 )

9. „Limitele limbajului meu semnifică limitele
lumiimele.”

( Ludwig Wittgenstein, Tractatus
logico-philosophicus, Humanitas, Bucureşti, 1 991 ,

p.1 01 )
10. „ Izvorul acesta dublu, al binelui şi al răului, în
toate lucrurile, îşi trage puterea de la astre.”

( Jackob Bohme, Aurora sau răsăritul care
întrezăreşte, Editura Ştiinţifică,

Bucureşti, 1 993, p.78)
11. „ Timpu l n u es te . D impo trivă , «ceva»
dă timp . ”

(Martin Heidegger, Despre miza gândirii,
Humanitas, Bucureşti, 2007, p.38)

12. „ Puterea conducătorilor nu este nimic
altceva decât puterea naţiunii înseşi, putere concentrată şi adusă la o formă potrivită pentru a
putea fi exercitată.”

( John Stuard Mil l , Despre libertate, Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 46)
13. „ Dar fiinţa vieţii este totodată moarte. Orice lucru care intră în viaţă începe odată cu aceasta să
moară deja, să se îndrepte către moartea sa, şi moartea este totodată viaţă.”

( Martin Heidegger, Introducere în metafizică,Humanitas,Bucureşti,1 999, p.1 24)
14. „ . . . arta este deschidere a fiinţei fiinţării.”

(Martin Heidegger, Introducere în metafizică,Humanitas, Bucureşti,1 999 p.1 24)
15. „ Inteligenţa se află la cheremul unui vacarm de voci disperate. Înţelepţii hinduşi care au
inventat yoga susţineau că au elaborat o tehnică pentru a face vocile vanitoase să tacă.”

( José Antonio Marina, Inteligenţa eşuată, Pol irom, Iaşi, 2006, p.94 )
16. „ . . . un geniu artistic nu e mare numai prin creaţia sa, ci şi prin lumina pe care opera lui o revarsa
asupra creaţilor anterioare.”

(Mircea El iade, Fragmentarium, Humanitas, Bucureşti, 2008, p.1 1 7)
17. „ O operă îşi pregăteşte cititorii şi îşi creează astfel propriul faţă-în-faţă subiectiv.”

(Paul Ricoeur, De la text la acţiune, Editura Echinox, Cluj, 1 999, p.1 09)
18. „ Am verificat aceasta de sute de ori: nu suntem atenţi la viaţa din jurul nostru; visăm încontinuu
şi paralel cu filmul concret al vieţii, filmăm un alt univers, al nostru pe care suntem stăpâni. [… ]
Atenţia nu are memorie; ea consumă prezentul şi se cosnsumă prin el. Nu ţinem minte decât
amănunte din filmul nostru interior, nu avem decâtmemoria lucrurilor create de noi sau a lucrurilor în
care am intervenit şi noi cu visul, obţinând o sinteză personală. Observaţi că foarte multă lume spune
despre evenimentele capitale ale vieţii lor, că şi le amintesc ca prin vis.”

( Mircea El iade, Oceanografie, Humanitas, Bucureşti, 2008, p.46)

19. „ . . . îi este necesar unui principe să ştie să fie tot atât de bine animal cât şi om”.
( Nicol lò Machiavel l i, Principele, trad. Nina Façon, Editura Mondero, Bucureşti, 2001 , p. 63)

20. „ . . .nu puteam să mă fixez asupra cuiva ale cărui opinii să- mi pară preferabile şi m- am
văzut oarecum constrâns să încerc să mă conduc singur. Dar ca un om care păşeşte singur şi prin
întuneric m- am hotărât să merg foarte încet şi cu băgare de seamă în toate privinţele, în această
înaintare lentă ferindu- mă să cad.”

( René Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în
ştiinţe, trad. Alexandru Boboc, Editura Academiei Române, Bucureşti,1 990, p. 1 21 )

21. „ A treia maximă era de a încerca întotdeauna să mă înving pe mine însumi mai degrabă
decât soarta şi să schimb mai degrabă dorinţele mele decât ordinea lumii. . .”

( René Descartes, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în
ştiinţe, trad. Alexandru Boboc, Editura Academiei Române, Bucureşti,1 990, p.1 26)

22. „ Sufletul doar nu duce cu sine, în lumea lui Hades, nimic altceva decât ce a cultivat şi
hrănit în el; se zice că acestea îi aduc sau cele mai mari foloase sau cea mai mare nenorocire,
chiar din clipa când pătrunde în acel tărâm. La moartea fiecăruia dintre noi, se zice că un înger
păzitor, hărăzit de soartă drept călăuză încă din timpul vieţii, îl duce într- un loc unde trebuie
să se adune toţi morţii, spre a fi judecaţi.”

(Platon, Banchetul şi alte dialoguri, trad. Şt. Bezdechi şi C. Papacostea,
în Phaidon sau despre suflet, p. 224)

23. „ O, Adevăr, lumină a inimii mele, nu întunericul meu să- mi vorbească! Am lunecat la
acest întuneric şi m- am întunecat, dar şi de acolo Te-am iubit.[… ]Mi-ai spus Doamne, cu
glas tare în urechea mea lăuntrică, că tu eşti veşnic. . .”
(Sfântul Augustin, Scrieri alese. Mărturisiri, trad. Nicolae Barbu, Editura Institutului Bibl ic şi

De Misiune Al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1 985, p.267)
24. „ Deoarece este posibil a afirma despre ceea ce există că nu există şi despre ceea ce nu
există că există, tot aşa despre ceea ce există că există şi despre ce nu există că nu există, şi
deoarece aceste afirmaţii şi negaţii sunt posibile şi pentru acele timpuri care stau dincolo de
prezent, este posibil să negăm ceea ce s- a afirmat şi să afirmăm ceea ce s- a negat. Astfel,
este evident că orice afirmaţie are o negaţie opusă, şi tot aşa, fiecare negaţie, o afirmaţie
opusă. Vom numi contradicţie opoziţia dintre afirmaţie şi negaţie. înţeleg prin opoziţie că
acelaşi este afirmat şi negat despre acelaşi, dar nu în sens omonim.”

(Mircea Florian, Despre interpretare. Analitica primă, Editura IRI , Bucureşti, 1 997, p.1 65)
25. „ Indexul este un semn cae trimite la ceva sau la cineva în termenii existenţei sau
locaţiei sale în timp sau spaţiu ori în raport cu altceva sau altcineva. Fumul este un index al
focului, indicând unde este foc. ”

( Thomas A. Sebeok, Semnele: O introducere în semiotică, Humanitas, Bucureşti,2002, p.
28)

26. „ Simbolul este un semn care stă în locul referentului său în mod arbitrar,
convenţional.[… ] Orice semnificant – obiect, sunet, figură etc – poate fi simbolic;[… ]
albul e o culoare care poate simboliza «curăţenia», «puritatea» sau «inocenţa», pe când
negrul simbolizează « necurăţenia», «impuritatea» sau «degradarea».”
( Thomas A. Sebeok, Semnele: O introducere în semiotică, Humanitas, Bucureşti,2002, p.

28)
27. „ Oricine declară război, devenind agresor, se expune acestui pericol.”

( John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranţă,
Editura Nemira, Bucureşti, 1 999, p.62)

Filosofia în artă. Atelier de creaţie (pictură, grafică)

• Informaţii teoretice în informaţii vizual-figurale !
Acest atel ier are ca scop stimularea creativităţii şi oferă posibil itatea unor perspective

noi în ceea ce priveşte comprehensiunea unor concepte filosofice.
Organizatorii atel ierului au ales o serie de citate filosofice, iar participanţii pot să se

hotărască asupra unuia pe care îl vor transpune într-o formă de expresie plastică –
modal itatea, tehnica artistică este la l iberă alegere. Materialele de care va dispune fiecare
participant în parte sunt acuarele, pensule, hârtii şi creioane de cărbune.

După un interval de timp stabil it de comun acord (câteva zile suficiente pentru redarea
conceptului) , lucrările se vor prezenta şi discuta publ ic.

Cele mai reuşite lucrări vor fi publ icate pe coperta numărului special al revistei Scholé.

• Participarea la atel ier se adresează tuturor persoanelor care dispun de multă
imaginaţie şi pasiune pentru artă.

„ Arta e cea care îl introduce întai pe om în inima lucrurilor. ”
(Jean Paul Richter)

CCoooorrddoonnaatt ddee
AAnnccaa TTrruuţţăă
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14 iulie
joi

15 iulie
vineri

16 iulie
sâmbătă

17 iulie
dduummiinniiccăă

18 iulie
luni

19 iulie
marţi

20 iulie
miercuri

21 iulie
joi

22 iulie
vineri

23 iulie
sâmbătă

24 iulie
dduummiinniiccăă

25 iulie
luni

26 iulie
marţi

27 iulie
miercuri

Seminarul de filosofie din Valea Lăpuşului ediţia a XVI-a • 14-27 iulie 2011

Calendar Să nu uit când plec de la Lăpuş:

� să îmi cer diploma de participare de la

organizatori

� să înapoiez ce am luat împrumut: cărţi,

ustensile etc.

� să arunc ce e de aruncat la gunoi, să las

locul curat

� să îmi amintesc să trimit poze pentru

galerie organizatorilor (dacă am făcut)

� să trimit textul, dacă am susţinut

ceva şi vreau să mi se publice în

revista Scholé

� să zâmbesc: pot veni şi anul viitor!

Date de contact ale organizatorilor:

Mihai Maga
� 0722855933
� mihaimaga@gmail .com

Iovan Drehe
� 0720920040
� drehe_iovan@yahoo.com

Alexander Baumgarten
� 074677061 5
� alexbaum7@gmail .com




