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În loc de prefa  
 
 
Sunt oameni care fac ceva deosebit în via . Scriu o carte, 

o pies  de teatru, poezii sau muzic , realizeaz  sculpturi sau 
picturi, ridic  monumentale construc ii sau poduri i tuneluri, 
construiesc autoturisme, nave sau gigantice ma ini, descoper  
noi teritorii sau bogate z c minte petroliere, miniere. Sunt 
oameni care se ridic  prin cuvânt. Au darul convingerii i astfel 
ajung s  conduc  mari colective. Milioane de oameni dintr-o 
popula ie de miliarde au frumoase realiz ri de genul celor 
în irate mai sus. Îi cunoa te i? Pute i da m car un exemplu?  

NU! 
Sunt oameni care fac sport sau muzic  neconven ional  

(manele). Se num r  cu miile din aceea i popula ie de miliarde. 
Îi cunoa te i? Pute i da m car un exemplu?  

DA! 
A adar, din milioanele de indivizi care fac cultur  ave i, 

de regul , degete suficiente la mâini spre a-i num ra pe cei pe 
care îi cunoa te i, dar dintre cei câteva mii de sportivi sau 
maneli ti îi ti i aproape pe to i. 

S  lu m un caz aplicativ. Edison, cu becul s u, sau 
Einstein, cu relativitatea sa, sunt cunoscu i de oamenii care se 
consider  intelectuali. Dar despre Bolyai sau Lobacevschi, 
ambii creatori de geometrii neeuclidiene - tiin e care au permis 
calcule precise precum cele necesare ateriz rii pe lun  sau 
c l toriilor interplanetare, nu se tie nimic. Pe de alt  parte, 
Copilul Minune sau Mutu sunt nume cunoscute de aproape to i 
trec torii de pe strad . Sunt ace tia mai importan i, a a încât 
mijloacele de mass-media s -i împing  în con tientul omului 
de rând? 
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Este adev rat c , pentru a vorbi despre Saligny trebuie 
m car s  fi trecut podul de peste Dun re de la Cernavod . Dar 
Saligny a realizat cel pu in 20 de poduri în ar , unele chiar mai 
temerare decât cel de peste Dun re, dar foarte pu ini tiu despre 
ele. Apolodor din Damasc cu podul s u de la Dobreta - Turnu 
Severin de câ i este tiut? 

Estetica, partea a filosofiei care se ocup  de frumos, în 
general, i în special filosofia artei, care se ocup  de frumosul 
creat de om, genereaz  arti ti din majoritatea oamenilor care au 
creat ceva frumos, nu numai oameni de litere, muzicieni sau 
pictori. Multe monumente ale naturii sau dintre cele create de 
om, care provin înc  din antichitate i mai d inuie i azi, au 
autori necunoscu i. În schimb, toate operele literare au autori 
zeifica i, chiar mai mult decât opera în sine. Un Eminescu, sau 
un Shakespeare merit  inu i minte, dar un Roller - falsificator 
al istoriei neamului românesc, nu merit  amintit decât în 
categoria “Asta nu se face”. 

Este adev rat c  “Scrisul r mâne”, potrivit unui dicton 
latin. Dar i “Pietrele r mân”, potrivit unei zicale române ti. 

i, la urma urmei, de ce numai frumosul merit  o 
filosofie aparte? Eu consider c  este mai de valoare utilul decât 
frumosul. Un creion, de exemplu, nu este frumos, dar nu am 
avea opere literare în absen a lui. Dalta i ciocanul nu sunt 
frumoase, dar f r  ele nu am putea construi frumoasele 
automobile. Ce însemn tate ar mai avea Estetica, dac  filosofia 
utilului nu ar exista?  Dar cine se ocup  de ce este util? 

Din popula ia de miliarde a lumii exist  milioane de 
oameni care creeaz  cultur . Cel pu in sute de milioane 
creeaz , controleaz  sau îmbun t esc utilul. 

i prezenta oper  este posibil s  fie util , de i autorul 
nu este „înc ” recunoscut ca om al artelor. 
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Eu, omul 

Sunt român, bucure tean, în copil rie ad pat din Dâmbo-
vi a. i totu i nu m  bat pe cântecele na ionale. Îmi plac în mod 
deosebit doinele i baladele care, din p cate, nu se mai prea 
cânt . Dar inima tresalt  când aud o ansonet , un vals vienez 
sau cântece din folclorul german i tirolez. Nici capra vecinului 
nu m  intereseaz , de i n-a  spune c  locuin a mea este un 
bastion impenetrabil. Gândesc la fel ca to i vecinii, colegii sau 
trec torii de pe strad . Dar parc  altfel. Am cu totul alte 
concep ii despre bine i r u, m  deranjeaz  dezordinea, în 
special în gândire sau în exprimare. Curios este faptul c , de 
regul , de i vorbesc corect, poate pu in cam condensat, nu sunt 
în eles de interlocutori.  

 Etica mea cere s  m  ajut singur, ca s  m  ajute i 
Dumnezeu, i nu ezit s-o fac. Oare de ce? 

Charles Darwin cu a sa evolu ie nu mai este de mult la 
mod . i totu i, codul meu genetic parc  difer  de al celorlal i 
concet eni. S  aib  oare importan  genele p rin iilor, etica 
supt  o dat  cu laptele matern, sau probabil ambele? 

Ca to i copiii lumii, am o mam i un tat . Fiecare din ei 
au, respectiv, o mam i un tat , totalizând, pentru mine patru 
bunici, respectiv opt str bunici. Plec de la ace tia respectând 
ordinea normal acceptat , adic  tat  – mam . 
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