
10 eseuri



Sorin Lavric s-a nãscut la 27 noiembrie 1967, la Turnu-Seve-
rin. Studii universitare la Bucureºti, Facultatea de Medicinã
Generalã, Institutul Medico-Farmaceutic „Carol Davila“
(1987–1993) ºi Facultatea de Filozofie, Universitatea din
Bucureºti (1991–1996). Doctorat în filozofie la Univer-
sitatea din Bucureºti (2005). 
Scrieri: Cartea de Crãciun (Humanitas, 1997); Ontologia
lui Noica. O exegezã (Humanitas, 2005); Noica ºi Miºcarea
Legionarã (Humanitas, 2007)
Traduceri (împreunã cu Bogdan Mincã): Martin Heidegger,
Parmenide (Humanitas, 2001); Martin Heidegger, Proble-
mele fundamentale ale fenomenologiei (Humanitas, 2006)



Sorin Lavric
10 eseuri



Coperta: Angela Rotaru
Tehnoredactor: Manuela Mãxineanu
Corector: Georgeta-Anca Ionescu
DTP: Florina Vasiliu, Dan Dulgheru

Tipãrit la „Accent Print“ – Suceava

© HUMANITAS, 2010

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
LAVRIC, SORIN

10 eseuri / Sorin Lavric. – Bucureºti: Humanitas, 2010
ISBN 978°973°50°2809°1

1

EDITURA HUMANITAS 
Piaþa Presei Libere 1, 013701 Bucureºti, România 
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51 
www.humanitas.ro 

Comenzi Carte prin poºtã: tel./fax 021/311 23 30 
C.P.C.E. – CP 14, Bucureºti
e°mail: cpp@humanitas.ro
www.libhumanitas.ro



Cuprins

Nota autorului 7

Filozofia ca act de credinþã 9

Epoca fantasmelor 27

Unghiul mort 47

Defazarea sufleteascã 69

Sindromul gândirii abstracte 83

Timpul de înjumãtãþire 91

Eumenida vegetalã 107

Coribantul ºi meadele 123

Blestemul lui Tiresias 147

Scrisul de mânã 167



Nota autorului

Coerenþa unei cãrþi poate fi de douã feluri: logicã,
atunci când se sprijinã pe înlãnþuiri raþionale, ºi psiho-
logicã, atunci când provine din trãiri obsesive. Volumul
de faþã face parte din cea de-a doua categorie. Am adunat
eseurile de aici dupã criteriul marotelor în care m-am
scãldat în anii din urmã. E uimitor sã vezi cât de con-
secvent poate fi spiritul atunci când se lasã în voia ideilor
fixe. De aceea, deºi sunã prezumþios, cred cã aceste texte
mã reprezintã.

Toate eseurile au apãrut în revista Idei în dialog,
excepþie fãcând „Scrisul de mânã“, care a apãrut, cu un
alt titlu, în revista România literarã. Recitindu-le, mi-am
regãsit intacte tribulaþiile ultimei jumãtãþi de deceniu, în
sensul cã nu le resimt ca pe ceva strãin, vetust sau plicticos.
Le încredinþez cititorului cu speranþa cã se va regãsi la
rândul lui în ele. Modificãrile pe care le-am fãcut în text
sunt minime, datã fiind persistenþa obsesiilor.



Filozofia ca act de credinþã

Un cuvânt ne spune însutit mai puþin decât
poate el sã ne sugereze. Adevãrul acesta nu poate
fi demonstrat logic, ci doar presimþit psihologic.
Sau, dacã totuºi poate fi demonstrat, el ar cere un
ºir atât de lung ºi plictisitor de piruete teoretice,
încât cititorul, obosit de atâta batere a apei în
piuã, ar da pagina cãutând un eseu mai atrã-
gãtor. Tocmai de aceea nici o urmã de teorie nu
va fi de gãsit în rândurile ce urmeazã, iar dovada
cea mai bunã cã teoria este în genere inutilã stã
în aceea cã cititorul a început deja sã înþeleagã
despre ce este vorba chiar mai înainte ca eu sã fi
pornit la construirea vreunei teorii. ªi pentru cã
deja intuieºte unde bat cuvintele mele, tocmai de
aceea mintea lui confirmã valabilitatea titlului
aflat în capul acestor rânduri: filozofia, departe
de a fi o activitate raþionalã ºi logicã, este prin
excelenþã un act de credinþã.

Un fenomen de care am auzit cu toþii ºi pe
care ne°am obiºnuit sã°l privim ca pe un semn



al ciudãþeniei inexplicabile a psihicului uman este
cel pe care medicii îl numesc fenomenul placebo.
Înfãþiºat cât mai succint cu putinþã, acest fenomen
ne spune urmãtoarele: asupra unor pacienþi cã-
rora li se sugereazã cã o substanþã poate avea un
efect benefic în cazul unei anumite suferinþe,
asupra lor acea substanþã chiar ajunge sã aibã un
asemenea efect, ºi asta în ciuda amãnuntului în-
mãrmuritor cã în compoziþia acelei substanþe nu
existã nici o urmã de principiu farmaceutic, dar-
mite vreun ingredient care, chipurile, ar putea
provoca tocmai efectul aºteptat. ªi totuºi, efectul
apare ºi pacienþii sunt mulþumiþi cã în sfârºit
cineva le°a gãsit un leac pentru boala lor. Recu-
noºtinþa lor e pe mãsura speranþelor pe care ºi
le°au pus în mirabilul remediu, ºi ar fi o impru-
denþã crasã dacã, vrând sã le luminezi minþile,
le°ai spune cã totul se mãrgineºte la un fenomen
de amplificare psihicã al cãrui punct de plecare
a stat într°o subtilã sugestie terapeuticã. Nu, nu
trebuie sã le spui cã au preluat o insinuare ºi apoi
au dezvoltat°o în imaginaþia lor în chip inde-
pendent, pânã au alunecat în cercul vicios al auto-
sugestiei psihice. Nu, nu trebuie sã le spui asta,
altminteri li s°ar spulbera nãdejdile ºi li s°ar prã-
buºi orizontul aºteptãrilor, ba chiar ar ajunge sã
te duºmãneascã din cauza seninãtãþii cu care i°ai
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supus, asemenea cobailor docili ºi creduli, unui
experiment de manipulare psihicã.

Apoi, nici cititorului nu trebuie sã i se spunã
cã, prin chiar cuvintele cu care am început tex-
tul, ºi anume cele prin care afirmam cã un cuvânt
nu ne spune decât o fãrâmã din ceea ce tot el
ne poate sugera, tocmai prin aceste cuvinte i°am
deschis poarta sugestiei. El a intrat pe pârtia
unui gând pe care îl intuieºte fãrã sã poatã însã
sã spunã prea bine în ce constã el. Iar când pre-
simþi cã autorul are dreptate chiar dacã nu þi°a
adus nici un argument în sprijinul ideii lui, se
cheamã cã atenþia þi-a fost prinsã în câmpul unei
complicitãþi afective graþie cãreia autosugestia
începe sã lucreze de la sine, fãrã ca autorul sã mai
trebuiascã sã depunã un prea mare efort pentru
a te convinge de adevãrul spuselor sale. Pur ºi
simplu îi dai dreptate cu de la tine putere, ºi asta
în ciuda evidenþelor raþionale care îþi ºoptesc cã
dreptatea vine dinspre tine spre cuvintele textului,
ºi nu invers. Credinþa a fost declanºatã, iar de
acum încolo nu trebuie decât s°o laºi sã se desfã-
ºoare. De acum încolo cititorul nu va mai da pagina
din nevoia de a scãpa de plictiseala provocatã de
literele moarte ale unui text inert. Dimpotrivã,
va citi textul repede ºi cu atenþia absorbitã, pri-
cepându°l dintr°odatã ºi fãrã nici un efort, ba
chiar putând sã sarã peste rânduri fãrã riscul de
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a pierde ceva din înþelesul lui, ºi asta fiindcã do-
rinþa nerãbdãtoare de a afla cât mai repede de ce
este filozofia un act de credinþã este însoþitã de
presimþirea cã filozofia chiar este un act de cre-
dinþã, ceea ce înseamnã cã cititorul împãrtãºeºte
acelaºi fundal intuitiv cu autorul acestor rânduri.
Complicitatea s°a ivit, iar restul este o chestiune
de amãnunþire a nuanþelor.

Asupra noastrã nu au efect decât lucrurile în
care credem cu adevãrat, tot aºa cum influenþã
asupra minþii noastre nu au decât acei oameni de
a cãror autoritate nu ne îndoim. ªi tot aºa în cazul
cãrþilor care ne°au marcat existenþa. În aceastã
privinþã, nu e nici o deosebire între modul în care
ne raportãm la Dumnezeu ºi felul în care citim
o carte, ºi asta deoarece credinþa este o trãire prin
care lucrul în care credem capãtã puterea de a ne
înrâuri. Credinþa e actul prin care fiinþa în care
credem are putinþa de a ne influenþa. E ca atunci
când trãieºti un sentiment cu încredinþarea cã el
nu este decât ecoul obligatoriu a ceva ce vine din
afara ta, când de fapt, dacã stai sã te gândeºti mai
bine, îþi dai seama cã el, ecoul, a fost cauza lucru-
lui venit din afarã, ºi nu invers. Pe scurt, se petrece
o inversare a cauzalitãþii psihologice în virtutea
cãreia ceea ce pãrea ecou e de fapt cauza lucru-
lui pe care îl credeai cauza ecoului. ªi aºa cum
Diavolul nu poate face rãu decât celor care cred
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în el, tot aºa frumuseþea femeii nu poate tulbura
decât mintea celui care o doreºte, cum ºi puterea
politicã nu poate fi eficientã decât asupra celor
care cred în utilitatea ei. 

Dar sã luãm un caz privilegiat, pe cel al evan-
gheliilor. Dacã evangheliile sunt citite literar, cu
atenþia filologicã a unui om care nutreºte con-
vingerea cã are sub ochi niºte simple creaþii ome-
neºti, atunci nu vei sesiza decât aticismul sec ce
caracterizeazã asprimea lapidarã a cuvintelor
biblice. Asta dacã nu îþi sar în ochi contradicþiile
inerente versiunilor sinoptice ºi simplitatea une-
ori infantilã a expresiilor de care se face uz în
ele. Dacã însã aceleaºi texte sunt citite cu un ochi
de credincios, aºadar cu atenþia hipnoticã a celui
care vede în ele nu opera unor oameni, ci expre-
sia frustã a cuvântului dumnezeiesc, atunci evan-
gheliile sunt capitale, texte cutremurãtoare ce îþi
dau înfiorarea adevãrului revelat. Lectura lor te
întoarce pe dos ºi ajungi sã le silabiseºti în ºoaptã
la lumina scãzutã a veiozei, tremurând de emoþie
în faþa uriaºei fãgãduinþe de mister ce rãzbate
din rândurile lor. 

În fine, acelaºi lucru se întâmplã cu cãrþile de
filozofie, ºi asta cu atât mai mult cu cât avem
de°a face cu niºte texte de o abstracþiune maxi-
mã, a cãror lipsã de conþinut intuitiv nu îþi poate
isca nici o reprezentare imediatã în imaginaþie.
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