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Cum să citim Coranul: mic îndrumar pentru bunii
musulmani

de Sorin Ionita 

O-la-la, ce t it lu arogant… le dăm noi sfaturi cum să-şi citească propria scriptură, care şi aşa

în Islam are un statut mai aparte faţă de Biblie sau Tora în celelalte religii ale cărţ ii, fiind

mult mai invocată şi prezentă în viaţa de zi cu zi. Hiper-imperialism cultural, am putea zice.

Dar ce să facem, aici am ajuns: lecturile mot-a-mot ale Coranului îmbrăţ işate de unii în

ult ima vreme au ajuns să ne creeze tuturor dileme de civism şi, periodic, de securitate, aşa

că suntem pract ic siliţ i să aruncăm un ochi în ograda vecinului Abu (al-Baghdadi) şi să ne

dăm cu presupusul. In ce mă priveşte, răul a fost deja făcut. Acum două săptămâni,

imediat după atentatul de la Paris, mi-am băgat deja nasul unde nu-mi fierbea oala cu

art icolul de aici, susţ inând două lucruri:

(a) Că, după umila mea părere, dar şi citând nişte antropologi ai religiei, textul scripturilor

ce stau la baza civilizaţ iilor mari şi complicate, cu vechimi de mii de ani, nu crează el însuşi,

în mod determinist, o anume pract ică socială, pentru că poate fi cit it  în multe feluri. Marea

Tradiţ ie este înconjurată de o sumedenie de Mici Tradiţ ii, de sorginte regională, istorică,

etc, ce îi dau cheia de lectură sau măcar accentele. Deci n-are sens să căutăm în “esenţa

Islamului” cauzele violenţelor, nici să privim terorismul contemporan drept o fatalitate ce

ţ ine de ciocnirea apocalipt ică a civilizaţ iilor.

(b) Insă întâmplarea face ca în ult imele decenii printre musulmani, în special cei arabi, să fi

câşt igat un ascendent interpretările radicale ale textelor sfinte, care aleg din Coran şi

Hadith (tradiţ ia privind faptele şi învăţăturile Profetului, codificată mai târziu) părţ ile cele

mai intolerante şi le dau o lectură strict literală. Asta ar fi ca şi când noi am selecta din

Evanghelii doar Matei 10:34 (Nu socotiţ i că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit
să aduc pace, ci sabie) şi am face din asta principiu universal de guvernare, în numele lui

Isus. Faptul că marea masă de musulmani nu ia parte act ivă la agresiuni fizice în numele

credinţei lor nu înseamnă că nu există în sânul comunităţ ii un asemenea model cultural de

prest igiu, al războinicului sau mart irului sinucigaş, ce crează debuşee sociale pentru t ineri

debusolaţ i sau aventurieri polit ici care îi manipulează pe primii. Noi n-avem modelul, ei din

păcate au ajuns să-l aibe ca Mică Tradiţ ie, e un adevăr incontestabil.

Ca atare, îndrăzneam să sugerez, soluţ ia convieţuirii paşnice ar fi o de-radicalizare a lecturii

Coranului în interiorul comunităţ ii, bazată pe un alt t ip de interpretare. Iar că asta nu ar fi o

fantezie o demonstrează istoria: au existat şi există în Islam şi asemenea Mici Tradiţ ii mai

paşnice, mai puţin fundamentaliste (ori raţ ionaliste, ori mist ice), unele chiar vechi şi

prest igioase; dădeam acolo şi câteva exemple răzleţe. Aceste comunităţ i procedează ca şi

noi astăzi, cu pasajele mai sângeroase din Biblie, din care nu ne mai facem flamură şi

program de guvernare.
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că o lectură mai tolerantă a Coranului nu e o utopie şi că este doar un accident nefericit  al

istoriei să fim contemporani cu o estompare a Micilor Tradiţ ii mai tolerante şi o ascensiune a

celei mai proaste. Şansa ar fi să fie resuscitate celelalte şi delegit imată ult ima, iar în acest

efort ce trebuie, evident, să vină din interiorul comunităţ ii, putem da şi noi o mână de
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efort ce trebuie, evident, să vină din interiorul comunităţ ii, putem da şi noi o mână de

ajutor, măcar spunând lucrurilor pe nume şi informându-ne mai corect atunci când vorbim.

Nu de alta, dar chest iunea e urgentă deoarece societăţ ile musulman-arabe învecinate
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soluţ ii simple şi radicale pentru sensul vieţ ii este din belşug pentru ani buni de aici înainte.

Şi ca să nu vorbim doar aşa, polit icos şi la modul general despre toleranţa în Islam, iată aici

mai delicat decât chest iunea predării

religiei. În privința ...
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Şi ca să nu vorbim doar aşa, polit icos şi la modul general despre toleranţa în Islam, iată aici

celebrul “verset al sabiei” din sura 9, citat cel mai adesea pentru a demonstra că Islamul

este prin definiţ ie o religie dură şi războinică, care oferă doar convert irea sau moartea:

“Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâţi-i pe idolatri oriunde îi aflaţ i!
Prindeţi-i, împresuraţ i-i şi înt indeţi-le lor orice cursă. Insă dacă ei se căiesc, împlinesc
rugăciunea şi plătesc dania, atunci daţ i-le lor drumul, căci Allah este iertător, îndurător .”

(Q9:5)

Edit ie online | Adrian Papahagi

Argumente și false argumente

privind predarea religiei în școli

În ult imii ani au fost formulate diferite

argumente împotriva predării religiei în
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(Pentru bună măsură, al nostru Deuteronom 20:16-17 e şi mai neiertător, convert irea

lipsind din meniul de opţiuni: “Dar în cetăţ ile popoarelor acestora, a căror ţară ţ i-o dă ca
moştenire Domnul Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă / Ci să nimiceşt i cu
desăvârţ ire popoarele acelea, pe hetiţ i, pe amoriţ i, pe canaaniţ i, pe fereziţ i, pe heviţ i şi
iebusiţ i, cum ţ i-a poruncit Domnul Dumnezeul tău”)

Edit ie online | Sebastian Lazaroiu

Emzece. De fapt, despre România

”Pentru că vreau o pespect ivă pentru
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Doar că în Coran, câteva versete mai jos, polit ica faţă de necredincioşi se relaxează

substanţial în “versetul tributului”, care a fost multe secole chiar principiul de guvernare în

Califat:

“Luptaţ i împotriva acelora care nu cred în Allah şi nici în Ziua de Apoi şi nu opresc ceea ce
Allah şi trimisul său au oprit şi nu împărtăşesc religia Adevărului, dintre aceia cărora li s-a dat
Cartea, până ce ei nu vor plăt i tributul cu mâna lor, fiind ei supuşi!” (Q9:29)

Edit ie online | Laurentiu Mihu

Ponta. Să vedeţi ce urmează!
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Cartea, până ce ei nu vor plăt i tributul cu mâna lor, fiind ei supuşi!” (Q9:29)

E cam obscur, dar apare aici posibilitatea ca cel puţin creşt inii şi evreii să poată trăi în linişte

alături de musulmani (cu politeişt ii e mai greu) şi să le fie garantată viaţa şi proprietatea în

schimbul unui impozit (tribut) şi a unui statut social vag inferior (supunerea). Este exact ce

s-a întâmplat în Imperiul Otoman sub sistemul numit millet , care la vremea aceea era unul

din cele mai luminate forme de guvernare inter-confesională din Europa, cel puţin dacă o

comparăm cu Reconquista, alungarea evreilor şi războaiele religioase de pe continent.

Surpriza mare vine însă în sura 2, într-un verset ce pare că inst ituie liberul arbitru şi arată că

adoptarea unei religii obţ inută cu forţa nu are valoare:

“Nu este silire la credinţă! Deosebirea dintre calea dreaptă şi rătăcire este vădită…”

(Q2:256)

Pentru mulţ i comentatori ai Coranului – între care, curios, şi pentru Sayyd Qutb, un scriitor

şi teolog musulman radical, întemeietor al Fraţ iei Musulmane din Egipt, spânzurat în 1966

pentru complot împotriva preşedintelui secular Nasser – aceasta e dovada că Islamul a

descoperit libertatea de conşt iinţă înaintea modernilor, un principiu fundamental al

drepturilor omului, prin contrast cu intoleranţa de care dădeau dovadă creşt inii din Roma şi

Bizanţul ant ichităţ ii târzii. Nu contează dacă aceşt i comentatori exagerează cu romantizarea

propriei istorii; important este că ei înşişi, din interiorul confesiunii, percep ca pe o valoare

interpretarea alternativă, suficient de mare încât să-şi revendice gelos tradiţ ia toleranţei –

şi face asta chiar un radical precum Qutb.

Iar cu asta ajungem la marele paradox al evoluţ iei interpretării Coranului în epoca modernă,

Edit ie online | Lidia Bodea
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Iar cu asta ajungem la marele paradox al evoluţ iei interpretării Coranului în epoca modernă,

pe care noi, din afara comunităţ ii, nu-l prea percepem în adevărata sa amploare. De fapt,

ar fi trebuit sa zic involuţ ie dacă termenii de felul ăsta n-ar fi aşa incorecţ i polit ic. După cum

ne arată scurt şi clar aici reputatul arabist Michael Cook (Cambridge şi Princeton, ca să şt im

despre ce vorbim), în Islam s-a întâmplat ceva ciudat cu gândirea doctrinară, în răspăr cu

sensul mişcării celorlalte civilizaţ ii către modernitate:

Intâi de toate, ca şi în alte civilizaţ ii, a existat o istorie lungă şi diversă a interpretării

Edit ie scrisa | Andreea Pora

Testul lui Iohannis și campania anti-

DNA

Falsă sau nu, ideea că just iț ia s-a eliberat

de abia acum complet de ingerințe polit ice

câșt igă ...
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Intâi de toate, ca şi în alte civilizaţ ii, a existat o istorie lungă şi diversă a interpretării

textelor sfinte (Coran şi Hadith), cu gânditori de toate soiurile şi nuanţele, care peste

secole a produs un mozaic de şcoli de gândire, tradiţ ii locale, soluţ ii de adaptare la

diversele contexte sociale, etc. Ca notă de culoare, a existat o şcoală radical-raţ ionalistă

la Bagdad (Mutazila), mult înainte de Toma d’Aquino.

In secolul XIX, cu precădere spre sfârşitul său, a apărut un curent de gândire

modernizator robust, ilustrat de teologi musulmani prest igioşi, care au lucrat inclusiv la

reconcilierea Coranului cu şt iinţa modernă, adică la un proiect liberal şi iluminist, precum

Edit ie scrisa | Sever Voinescu

"De ce tocmai acum?" sau despre

însușirea reformatoare a dezastrului

Toată lumea ajunge la concluzia că este

necesară o anume schimbare. Nimeni, însă,

nu face nimic. ...
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reconcilierea Coranului cu şt iinţa modernă, adică la un proiect liberal şi iluminist, precum

Muhammad Abduh sau Rashid Rida. Ult imul a argumentat chiar că selecţ ia naturală şi

teoriile lui Darwin n-ar fi incompatibile cu credinţa, baza acceptării acestor noi evoluţ ii

ale gândirii moderne existând în Coran, că dobânda e un instrument economic legit im şi

că reprezentarea formei umane în artă (inclusiv prin statui!) nu pune probleme

doctrinare atâta vreme cât reprezentările respect ive nu fac obiectul veneraţ iei

religioase. Ce este extraordinar, cel puţ in din perspect iva zilei de azi, e că asemenea

Edit ie scrisa | Sorin Ioniță

Cântarea Moldovei, un exemplu

pentru România lui Johannis

Faptul că Iohannis a vizitat Moldova

săptămâna trecută e un prilej să aruncăm şi
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oameni nu erau nişte marginali sau dizidenţi persecutaţ i care scriau pe undeva în exil, ci

se numărau printre cei mai influenţi intelectuali arabi ai vremii lor, ocupând poziţ ii înalte

în sistemul de just iţ ie sau în universitatea Al-Azhar din Cairo, centrul gândirii islamice

(fondată în anul 970). Este imposibil să nu te întrebi cum ar fi privit  ei afacerea cu

caricaturile de la Charlie Hebdo; probabil, foarte diferit  de cum o face establishmentul

islamic de azi.

Printr-o formidabilă suceală a sorţ ii, curentul modernizator aproape că s-a st ins după

jumătatea sec XX iar gândirea islamică s-a mutat treptat-treptat către interpretări şi

Edit ie online | Dan Tapalaga
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jumătatea sec XX iar gândirea islamică s-a mutat treptat-treptat către interpretări şi

pract ici zise “tradiţ ionaliste” – ceea ce e o eroare terminologică, pentru că tradiţ ia, cum

am văzut, era mare şi complexă. De fapt la ce asistăm noi acum este o neo-radicalizare

a Islamului bazată pe o lectură îngust-literală a textelor sacre şi pe o încercare de a

uniformiza imensa diversitate de pract ici şi at itudini, punându-le într-un canon puritan

decretat ca “singura şi adevărata credinţă”. Acest salafism care a prins rădăcini şi este

astăzi promovat propagandist ic drept singura ortodoxie musulmană (trăgând cu toate

tunurile mass media vechi şi noi, puse la dispoziţ ie de societatea contemporană),

încercându-se marea omogenizare în jos, este el însuşi un curent nu foarte vechi şi

pentru o bună bucată de vreme marginal în Islam, iniţ iat de un imam pe nume al-

Wahhab în sec XVIII. Dacă vreţ i, forţând un pic lucrurile, poate fi considerat o reacţ ie

patologică la modernizare a unei societăţ i periferice (sau recăzute la periferie), aşa cum

în Europa şi China am avut comunismul sau în America Lat ină teologia eliberării.
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Executivul aproba o Ordonanta care

permite ca salariile unor directori si

administratori in companiile de stat sa

nu mai fie limitate

Executivul a aprobat un proiect de

Ordonanta privind unele masuri de polit ica

fiscala. Una ...
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Care sunt cauzele pentru care centrul de greutate al gândirii religioase s-a deplasat în

ult imele decenii către ultra-conservatorism, în special în lumea arabilor musulmani, astfel

încât un vechi radical precum amintitul Qutb, considerat un pericol maxim în anii ‘50-‘60, ar

fi azi cam pe la centru-dreapta spectrului polit ic, este mult prea complicat de explicat pe

scurt; şi evident, sarcina mă depăşeşte. Un bun început de discuţ ie în această direcţ ie îl

face aici Andrei Cornea, când punctează corect câteva lucruri prea puţin înţelese la noi,

unde caricatura istorică  trece drept analiză. Anume, că modernitatea de t ip european şi-a

exportat prin globalizare nu doar produsele standard (secularizarea, raţ ionalismul şt iinţ ific,

revoluţ ia industrială şi liberalismul polit ic) dar şi contra-reacţ iile la acestea.

Anti-occidentalismul s-a inventat în formele sale standard tot în Occident (nu mai citez

Un articol publicat in pagina de opinii

a New York Times critica DNA si lupta

anticoruptie din Romania. Autorul,

director de ONG si lobbyist pentru

industria tutunului, vorbeste despre o

cruciada neliberala

Un art icol a fost publicat in pagina de opinii

a cot idianului american New York Times, in

...
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Anti-occidentalismul s-a inventat în formele sale standard tot în Occident (nu mai citez

acum toată pleiada de autori şi act ivişt i de toate naţ iile şi orientările, de la extrema stângă

la extrema dreaptă, mergând de la autocrit ica socială plauzibilă pana la forme patologice ale

urii de sine) iar din repertoriul imens de modele de prest igiu cultural, pract icanţii

t iermondismului (de la Ghandi, Nasser, Senghor şi sociologii lat ino, până la khmerii roşii sau

Osama bin Laden) au putut alege tot ce li se potrivea mai bine. Lumea arabă a

experimentat inclusiv proiecte seculare, cvasi-marxiste (la nivel de stat militarist în Egipt,

Mama premierului Victor Ponta,

audiata ca martor la DNA in dosarul

fraudarii fondurilor europene

Mama premierului Victor Ponta, Cornelia

Naum, s-a prezentat joi dimineata la sediul

Direct iei ...

Cum sa citim Coranul: mic indrumar pentru bunii musulmani 05.03.2015

http://www.revista22.ro/cum-sa-citim-coranul-mic-indrumar-pentru-bunii-musulmani-52424.html 16 / 23

http://www.revista22.ro/mama-premierului-victor-ponta-audiata-ca-martor-la-dna-in-dosarul-fraudarii-fondurilor-europene-53840.html


Siria sau Libia; sau ca formă de insurgenţă armată prin Organizaţ ia pentru Eliberarea

Palest inei); sau proiecte naziste: vezi povestea în perpetua dezbatere a marelui muft i al

Ierusalimului şi lider palest inian Haj Amin al-Husseini, apropiat al lui Hit ler şi mare antisemit, şi

rolul jucat de acesta (sau nu) în Holocaust.

Decredibilizarea globală a acestor ideologii, interminabilul conflict arabo-israelian şi diplomaţia

impenetrabil-bizantină din jurul său, alinierile strategice bizare din t impul Războiului Rece,

diverse alte accidente istorico-polit ice – toate acestea au făcut cumva ca meniul de

răspunsuri al lumii arabo-musulmane la provocările modernităţ ii să se îngusteze foarte mult.

Senatorii RESPING introducerea

PLAGIATULUI ca INFRACTIUNE in Codul

Penal. Cum argumenteaza Executivul

decizia

Senatul a respins un proiect de lege care

prevedea ca plagiatul sa devina infranct iune

in ...
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răspunsuri al lumii arabo-musulmane la provocările modernităţ ii să se îngusteze foarte mult.

Ce vedem că a rămas pe agendă, ca ancoră identitară şi instrument de rezistenţă şi

promovare culturală, e din păcate doar acest neo-fundamentalism wahhabist, invenţie a

modernităţ ii, transformat dintr-o doctrină obscură a unui imam din deşertul Arabiei într-un

buldozer nivelator al întregii civilizaţ ii islamice. Praful s-a ales din diversitatea socială şi

culturală a unei zone geografice imense, ca şi din proiectul modernizator de la începutul

sec XX.

Toate acestea nu sunt o fatalitate istorică ci o evoluţ ie care ţ ine de împrejurări şi care încă

Cancelarul Angela Merkel: Ucraina

trebuie sa recupereze controlul asupra

granitei cu Federatia Rusa. Europa

este pregatita pentru noi sanctiuni

Cancelarul german Angela Merkel a

declarat, miercuri, ca europenii sunt

pregatit i sa impuna ...
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Toate acestea nu sunt o fatalitate istorică ci o evoluţ ie care ţ ine de împrejurări şi care încă

nu a înghiţ it  toate comunităţ ile musulmane cu adevărat tradiţ ionale. Vedem că terorismul

instrumentat de wahhabişt i ca proiect civilizaţ ional a prins în multe ţări, dar nu în toate; a

prins printre t inerii dezorientaţ i de origine maghrebină din Vestul Europei, dar nu în rândul

musulmanilor “istorici” din Estul Europei şi Balcani, nici măcar al acelora care au trecut

recent prin conflicte deschise (tătarii din Crimeea, albanezii kosovari, bosniacii, etc). Şi mai

vedem, cum ziceam, că deşi e poate mai greu cu Coranul decât cu Noul Testament,

deoarece referinţele războinice sunt realmente mai multe, textele sfinte permit

interpretări complexe, mai puţin literale, pe care chiar teologii islamici le-au favorizat în

trecutul nu foarte îndepărtat.

In volumul pe care l-am citat, Michael Cook e de părere că neo-radicalismul musulman este

o modă intelectuală care va trece. Putem contribui şi noi la asta, din afara fenomenului,

măcar făcând un pic mai clare toate aceste lucruri.

(Pentru citatele din Coran am folosit traducerea mai veche în limba română, de la începutul
sec XX, cele mai noi părându-mi-se cam stângace şi pe alocuri eronate – prin comparaţ ie
cu ediţ ia-standard în engleză, desigur; la originalul arab n-am din păcate acces)

Articol publicat de contributors.ro

Cuvinte cheie: sorin ionita, coran, musulmani, indrumar

Comentarii (12)

>>> ADAUGA COMENTARIU <<<

24.01.2015 | Piedone a scris:

Nu are rost sa despicam firul in patru. Esenta religiei este intoleranta fata de alte religii.

Foarte putini evrei se crest ineaza si invers. Si mai putin devin musulmani. Iar musulmanii

cred ca religia lor le asigura un Paradis mai bun, de ce s-ar convert i or avea inteleger fata

de ceilalt i care sunt inferiori? In Romania, in ciuda istoriei noastre sangeroase cu

musulmanii, oamenii s-au inteles rezonabil de bine. Problema Israel-ului este lacomia

evreilor extremist i care considera ca Israel-ul este cadoul lor de la Dumnezeu. Nu vad de

ce acest ia sunt mai buni decat extremist ii musulmani care considera ca Palest ina este de

fapt cadoul lor de la acelasi Dumnezeu. Restul e propaganda de doi bani.

Raspunde acestui comentariu

23.01.2015 | Liliana a scris:

Pentru a avea "Pe Pamint pace si intre oameni bunavoire" sa zicem "Ajutorul meu de la

Domnul, cel ce a facut Cerul si Pamintul" si sa ne rugam, crest ini, evrei, musulmani, sa

primim acest ajutor. E cit  se poate de simplu.

Raspunde acestui comentariu

22.01.2015 | Fibonacci a scris:

Pentru d-l 'cosmin dobrescu' (cum este scris): Dupa parerea mea, D-vostra at i facuat

acum dovada clara de ce nu intelegeati cursurile D-lui Ionita atunci cand i-at i fost

student! Daca pentru alt i cit itori art icolul este clar, intersant si ut il, iar D-voastra nu l-at i

inteles, inseamna ca nu autorul este vinovat. Cand vrei sa rezolvi o problema complicata,

trebuie sa mergi la radacini, sa cauti bibliografie, sa citest i alte incercari de solut ionare, sa

vezi daca ai mai putea adauga ipoteze fara sa alterezi problema (urmand ca de ipotezele

adugate sa te ocupi ulterior) . Or, dupa parerea mea D-l Ionita asta incerca sa faca. Si,

impotriva parerii D-tale, eu nu cred ca D-l Ionita este singurul care se gandeste la

atragerea spre rat ionalitate si pace (sa zicem religioasa) a musulmanilor moderat i.

Problema insa fiind atat de complicata nu se poate rezolva usor. Si mai este ceva. D-l

Ionita nu a venit acum cu acest art icol ca sa t ina un curs sefilor de state sau serviciilor si

nici macar...lucratorilor in mult inat ionale! Ci sa ajute pe cei de aici, care st iu romaneste,

care citesc Revista 22, care isi pun intrebari si vor sa afle si parerea cuiva cu puteri

executive limiate ca ale sale (ale cit itorului), dar poate ca mai cit it  sau mai destept (de

ce nu?!). Iata si eu am in casa Coranul (ed.Herald 2006)si am gasit multe capitole (sura)

si versete in care lucrurile pot fi cit ite in Marea Tradit ie sau intr-o Mica Tradit ie, dupa

cum spune autorul. Am si Biblia si o citesc. Dar nu m-am gandit sa citesc unele part i

simultan, cum sugereaza autorul. De aceea, in ceea ce ma priveste, apreciez mult

"cursul" D-lui Profesor Sorin Ionita. Multumesc!

22.01.2015 | Felix a raspuns:

"atragerea spre rat ionalitate si pace (sa zicem religioasa) a musulmanilor moderat i"

Daca ar fi sa gasesc o hiba art icolului ar fi ca t inde sa fie un soi de profet ie care se

autoimplineste; noi tot i impartasim dorinta de a se implini profet ia asta. Pe de alta

parte, e o chest ie cu textele astea sacre si cu religiile, ca pana la urma NU STIM cat

de adevarate sunt, ci doar credem. (credem fie in sensul de "think" fie in cel de

"believe") Dupa cum spunea un om de spirit  mai demult 'om muri si 'om vedea.

Raspunde acestui comentariu

22.01.2015 | Fabrice Anselmo a scris:
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Ciocnirea civilizat iilor e mai mult o teorie ideologica decat rodul unei mari meditat ii

intelectuale! Prea multe clisee si prea putine punti catre oamenii care, dincolo de preoti

- ii numesc asa pe tot i purtatorii religiilor si nu ai credintei - , vor sa traiasca scurta lor

viata dupa precepte si nu dupa dictate. Raul facut de religii este incomensurabil si va

duce la destabilizarea planetei; nu religia poate sa aduca bucuria viet ii ci libertatea de

dogme, nu zic lipsa credintei! dar daca popii lumii ne invrajbesc in numele iubirii fata de

cele sfinte cum pot ei aduce pacea?! privit i in Romania unde averea bisericii... iar

proport ia celor cu venit minim..ehei sanii si voi cai!

Raspunde acestui comentariu

22.01.2015 | cosmin dobrescu a scris:

O-la-la intradevar. In urma cu vreo 5 ani am facut un curs cu acest Ionita. Era intr-un

curs de master la UBB Cluj. Nu prea am gasit intre colegii mei persoane care sa fi inteles

ce vrea sa predea Ionita. Cineva i-a gasit si o porecla: Cost i Ionita. Acum vad ca se

pricepe la religia musulmana si la Coran. Mai Cost i, am o sugest ie: lasa dezvoltarea

comunitara (parca asa se numea cursul) si preda Coranul. Poate it i iasa mai bine.

22.01.2015 | Felix a raspuns:

Intr-adevar, dl Ionita da senzatia ca se pricepe la multe. Marturisesc ca, cit ind t it lul, am

pornit la cit ire art icolului cu gand "sa il fac praf". Chest ia e ca art icolul e bine scris,

dist inct ia intre premise si demonstrat ii e inteligibila, exista un anume farmec al modului

de argumentat ie ... nu am gasit multe de crit icat. Tu concret ce ai de obiectat la

art icol? Pe bune.

22.01.2015 | cosmin dobrescu a raspuns:

Dle Felix, Daca as avea ceva de obiectat punctual m-as contrazice pe mine. Eu lucrez

intr-o mult inat ionala. Nimeni nu te crede si nu te apreciaza daca spui ca te pricepi la

toate. Adica, ce vrea sa ne spuna dl. Cost i (nu ma pot abtine)? Atat ia specialist i in

islam, specialist i ant itero nu au st iut ce sa faca si iata-l pe magicul Ionita. Omul nu are

simtul ridicolului si nu il avem nici noi daca il bagam in seama.

22.01.2015 | Felix a raspuns:

Si eu lucrez intr-o mult inat ionala:) nu vad cum argumentul tau funct ioneaza; a t inut

mai demult Jaspers un set de conferinte la radio despre rolul filozofiei si filozofarii in

lume, ai cit it  transcriptul? Cat despre art icol, pai nu spune de la el; compileaza in mod

inteligent si pune un pic de parere personala, care pare de bun simt. Nu te inteleg,

pe bune.

23.01.2015 | cosmin dobrescu a raspuns:

Am cit it  Jaspers intr-un volum colect iv, nu st iu de conferintele de la radio. Oricat vrei

sa il aperi, Ionita este un poltron.

Raspunde acestui comentariu
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presedint ie guvern Bucurest i

universitar arhitectura fotbal

invatamant comunism reforma just it ie

Curtea Const itut ionala inflat ie

imobiliare pogrom Republica Moldova
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