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Cuvânt înainte

Textele cuprinse în prezentul volum au fost redactate 
în perioada de reflecție ocazionată de un interviu biografic 
înregistrat, realizat împreună cu prof. Marcel Tolcea în 2019. 
Stimulat de această aplecare asupra trecutului şi deoarece 
publicarea materialului transcris a întârziat – apărând în 
2021 la Editura Brumar –, în 2020 am publicat o selecție 
de note de jurnal din perioada 2011-2018. Tot în acea 
perioadă am redactat o schiță de autobiografie intelectuală, 
cu accent pe preocupările mele de antropologie culturală 
şi filosofică – asupra cărora nu puteam insista în interviul 
centrat pe viața mea profesională de psihiatru –, pe care o 
public în prezentul volum sub titlul Scurtă plimbare prin 
grădina ideilor. Iar spre finalul anului 2020 am redactat 
un grupaj de microeseuri despre Lumea în care am trăit, 
reflectând la uluitoarele schim bări ce s-au petrecut în lume 
pe parcursul vieții mele, la începutul postmodernității; dar 
meditând şi la atmosfera socială de care am avut parte în 
România în cei 40 ani de pseudocomunism ilariant.

S-a încropit astfel prezentul volum în care am inclus, 
pentru a fi conectat la actualitate, câteva Note de jurnal din 
finalul anului în care omenirea a fost atacată de un virus 
subcelular, ca pedeapsă – poate – pentru furia cu care homo 
sapiens a distrus materia vie de pe această planetă, inclusiv în 
varianta ei fosilizată.

Îi mulțumesc doamnei Jeni Blajovan care, ca întotdea-
una, m-a ajutat mult în tehnoredactare.

M-aş bucura dacă s-ar gasi câțiva oameni care să 
răsfoiască aceste pagini.

Mircea Lăzărescu



Despre lumea și vremea în care am trăit
– la marginea Europei și la cumpăna dintre milenii –

MICROESEURI

Povestea muncii
Un scurt rezumat al Antichității
Structuralismul şi gulagul
Crochiu pentru modernitate sau nimicul pus la treabă
Psihism 1. Secvențe din istoria conceptuală a psihismului
Covid-19 sau despre hazard
Despre lumea noastră ambientală şi despre protezarea 
corpului
Mediul vieții interpersonale intime
Psihism II. Ce se va alege oare de persoana umană
Maşinile
Despre tehnologie şi arte
Psihism III. Eul, sinele intențional şi autonomia persoanei
Inginerii
Aurul
Psihism IV. Despre spirit
Duhurile în istoria culturii
Practica, teoria şi ideologia praxisului revoluționar
Paradoxul practicii teoretice
Viața cotidiană şi tehnologia logosului
Mileniul trei
Nedumeriri şi îndoieli
Drumul de viață
Intermezzo



Scurtă plimbare prin grădina ideilor
SCHIȚĂ DE AUTOBIOGRAFIE INTELECTUALĂ

Sirenele filosofiei
Lecturi filosofice în anii ’60-’70. Husserl şi Heidegger
Fenomenologie şi limbă; logosul
Medicina şi ştiința; meditație asupra practicilor umane
Cazul şi cazuistica
Persoană şi personaje; eroii de poveste şi de istorie
Sărbătoarea, jocurile şi contemplarea
Psihismul uman, o problemă încâlcită
Istorie şi devenință. Moştenirea intelectualilor interbelici
Psihopatologie evoluționist culturală



Note de jurnal
DECEMBRIE 2020

Establishment-ul
Vikingii, Eurasia şi NATO
Ziua internațională a migrației
Primăvara arabă şi tribalismul
Acordul de la Paris
Serialele Netflix
Guvernul
Lumea multipolară
Sărbătorile şi pandemia
Brexit-ul şi pescuitul
Enigmele polițiste
Axis mundi
Anul Covid-19




