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Cînd îşi ia zborul 
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Este savuros să urmăreşti jocul conceptual 
subtil sub care îş i ascund unitate'J meditaţic i cc
le şase eseuri în Ce-d mai rceemă carte a pro
fesorului Nicolae Râmbu. In ti tulată p:1rcă prin
tr·un voit gest de camuflare (Valoarea senti
mentului şi sentimentul valorii), rurtca pro
fesorului Râmbu conţine de fapt un tur de forţă 
În cen:etart<l filowfiei valorilor. FaplUl nu este 
vizibil la prima lectură, deoarece volumul cade 
în genul de scrieri ale filozofilor care, În clipele 
lor de răgal'., dau iarna in literatur-.1 ~ i o j udecă 

după grilelc lor, oferind uneori surprize care îî 
dcscumpănesc pe profesioniştii ei şi produc ve
ritabile siaje în urma cărora se poate glosa şi o
riema o nouă cri tică. Filozoful străbate cu uşu
rintă şi (.1J VÎteza unor concluzii tranşante tema 
rîsului care dezvrăjeşte iluzia şi vointa de a cre;! 
o lume a propriilor valori la Don Quijote, caută 
secretul lui Casanova În filozofia sa pmctk:ă şi În 

epicureismul aparte al marelui modern (o
ferind, poatC, O repUcă armonioasă şi tacită ro
manului dedicat aceluia~i Casanova de Andrei 
Codrescu), medite-J.Ză la sinuddere în marginea 
iSlOriei tÎnărnlui Wenher, construieşte concep
tul de Bi!dungsroman urmărindu-l pc Wilhelm 
Mcister şi Încheie cu un lung eseu asupra bar
bariei interpretării, ajungînd pînă la a evalua 
boala lui Nietzsche drept descoperire-a acelui 
orizont al suhiectivităţii care poate fi cu ade
vJrat izvor al spiritului, pentm că orice valoare 
dată a fost topită şi regîndită în ~ănătatea efer
vescentei interioare a bolii vizibile. 

E dreptul cititorului să gîndească aceste stu
dii împreună, dacJ aueorullor s·a decis să le pu-
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nă la un loc. Şi toate par, Într-adev.1r, să se aşeze 
după o idee clard: anume <:ă filozofia valorilor îşi 
are puneml ei de greutate În hermeneutică şi că 

proba de foc a hermcneulicii este capacitate-a ei 
de a naşte valori ferme. 

A5a, Don QuijOle are viaţă cît timp univer.'iul 
lui este zugrăvit de sine însuşi în \Palorile venite 
din interpretarea pe care a Jat-o el unei lumi ce 
prea puţin ~i mai merită numele de ~rcalitate". 
Deriziunea lumii sale e începutul Qireral!) al 
mortii sale, iar "revr.ljirea" universului său ne rd' 
mine ca o nostalgic dublată de lecţia fundamen
tării hermenemice a filozofiei valorilor. Ut fel 
par să stea lucrurile cu Casanova, al cărui succes 
pare sa vină din filozofia sa simplă: fericirei! nu 
înseamnă {XIsesia bunului dorit, care .'i-ar oferi 
obiectiv ca un universal intrupat ş i repetitiv, ci 
este actul unic al deschiderii unui izvor imerior 
ce colorează între'aga lume în imaginile seducă
torului pentru a da V'Jlorii lihenatea să se ofere 
de la sine in jocul seduqiei care devine, e de la 
sine înteles, hermeneutică şi axiologie. Accen
tul aceleiaşi teme devine drJmdric şi tensional 
ooaLă cu tînărul Werther: ciomnian, lcuura e O 

"sinucidere amînară" pentru că bunul cititor nu 
este altul decît cel ce a Înţdes că lume-J valorilor 
există dacă e abol ită şi retTe'J tă, .'ie înaltă dacă e 
dărimată şi Încolţeşte dacă e arsă de proprlile 
forţe generJtoarc. 

E mult romamism în tema unităl-iî acestor e
seuri, unul filtrat de interpretarea lui Nierzsche 
şi înielegerca bolii lui ca moror al spiritului, dar 
şi ca motor al unei lumi care, în secolul urmă
tor, a dat de pămînt cu filozofia c1ilsică a VAlori· 
lor şi le-a lăsat pe acestea să renască, ennfir
mîndu-I astfel pe autorul nostru, ori de cîte ori 
forţa subicrtiV'd :t unei gîndiri de oriunde a iz
butit să le Jetermine naşterea. ar, ce este a
ceastă forţă? De ce nu este ca simpla voie a 
Întîmplării ş i , in fond, anarhia Însăşi ? Pentru că, 
sugere-JZ3 tot autorul, hemleneutiea adevărată 
are loc acolo unde ca poate fi sursă subieuil/'d a 
valorii, ghicindu-şi singur.l regula pentru a nu fi 
interpretare abuzivJ, dacă e drept ca împotriva 
acesteia din urmă s-ar fi născut ea, asemenea lo
gicii contra excesului sofL~tic allimhajului. • 
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