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■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari, pe care îi are, 
ci mai ales prin felul în care îi recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”

Friedrich Nietzsche
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O carte-     eveniment: Cărturari, opozanţi şi
documente. manipularea arhivei Securităţii
(editura Polirom, 2013), scrisă. în urma unor
minuţioase cercetări, de gabriel Andreescu,
unul dintre cei mai importanţi dizidenţi ai
perioadei comuniste, militant pentru drepturi-
le omului şi ale minorităţilor după 1990, cerce-
tător şi profesor de ştiinţe politice. gabriel
Andreescu ajunge la concluzia că acuzaţiile de
colaboraţionism vehiculate în ultimii ani în
legătură cu Adrian Marino, Constantin Noica,
Nicolae Balotă, Vasile Vetişanu, Mihnea Berin-
dei, Mihai Botez şi Nicolae Breban nu se justi-
fică. „Manipularea arhivelor duce la distorsio-
narea întregului sistem de interpretare a tre-
cutului. Seamănă confuzie peste istoria de 45
de ani de comunism”, scrie gabriel Andreescu.
lucrarea analizează modul cum imaginea de
disident a unora dintre personalităţile de
marcă româneşti a fost distrusă prin atacuri în
presă, care s-     au bazat pe distorsionarea reali-
tăţilor din dosarele Securităţii comuniste. În
urma studiului a sute de dosare din Arhivele

Securităţii, gabriel Andreescu încearcă să
arate cât adevăr şi câtă manipulare sunt în
acuzaţiile aduse unor bine-     cunoscuţi oameni de
cultură români, ale căror cazuri au constituit
de multe ori subiect de polemică.”

din cuprins: Adrian Marino. Campania de
distrugere a unui model • Constantin Noica în
arhive. Ataşamentul victimei faţă de torţionari
• Nicolae Balotă faţă în faţă cu Alexandru
Paleologu. Puterea subiectivităţii • eşecul insti-
tuţional al deconspirării. explicare şi semnifica-
re • Mihnea Berindei. Scenariul denigrării •
execuţia lui Mihai Botez. Disidentul transfor-
mat în agent al Securităţii • Nicolae Breban.
Adevărul din arhivă • lumea informatorilor

„de ce s-     a lovit în intelectuali, în scriitori, şi
nu altundeva? primul răspuns vine din direcţia
relevanţei sociale a practicii ca atare. deşi foarte
răspândit în toate mediile sociale şi profesionale,
din cauza ubicuităţii terifiante a Securităţii,
„colaboraţionismul” a ajuns o obsesie etică repre-
zentativă numai la nivelul intelectualităţii, unui
agricultor, lăcătuş-     mecanic sau bucătar fiindu-     i,
practic, indiferentă încărcătura morală a dela-
ţiunii, cu excepţia puţinor cazuri în care ea a
atins, direct şi dureros, familii sau rude. dacă,
aşa cum aminteam, solitarii exponenţiali puteau
fi neutralizaţi prin marginalizare – eventual
prin asimilarea lor categoriei ridicole a „clovni-
lor”, aşa cum arată Zamiatin sau norman

manea (şi nu sunt singurii
din fostul bloc răsăritean)
– transformarea unei caste
profesionale în etalon
moral putea reprezenta, în
românia de după 1989,
un pericol care nu trebuia
subestimat. Scriitorimea
era, strict obiectiv, singura
„breaslă” care se preta la
acest statut, eticismul
declarativ al membrilor
săi, foarte respectaţi în
românia de dinainte de

revoluţie, şi fronda anticeauşistă a multora din-
tre ei reprezentând, la fel de logic, un pericol vir-
tual pentru coruptocraţia în pregătire a clasei
politice. În consecinţă, regimul fie că s-     a debara-
sat cinic de scriitori, fie a sugerat pe toate căile –
beneficiind de complicitatea mass media, detaliu
care nu trebui uitat!!! – că toţi sunt murdari,
vinovaţi, venali şi lipsiţi de coloană vertebrală.
S-     a lovit la vârf (noica, marino, Balotă, Breban
etc.), pe considerentul că restul va cădea de la
sine, în urma efectului de contagiune epidemică.
Cartea lui Gabriel andreescu vorbeşte, în ultimă
instanţă, despre un proiect ocult de maculare
colectivă. Şi, la fel de adevărat: de incapacitatea
noastră, sau a celor care conduc „breasla”, să îl
contracareze.” (Ştefan Borbély, mecanisme de
victimizare, în Contemporanul, nr. 7/2013) 
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♦ Eveniment ♦ Eşecul instituţional
al deconspirării

Gabriel Andreescu
Cărturari, opozanţi şi documente. 
Manipularea Arhivei Securităţii

Noua Revistă de 
Drepturile Omului

Noua Revistă de Dreptu-
rile Omului (NRDO) este o
publicaţie trimestrială edi-
tată de Centrul de Studii
Internaţionale în cooperare
cu editura C.H. Beck. Publi-
caţia este continuarea
Revistei Române de Drep-
turile Omului, editată între

1993 şi 2005. A fost gândită să răspundă cerin-
ţelor academice şi să fie în acelaşi timp o resur-
să pentru instituţiile şi organizaţiile implicate
în înţelegerea şi promovarea drepturilor omu-
lui. 

Dorim să promovăm prin publicarea
NRDO reconcilierea dintre principiul demnită-
ţii şi principiul libertăţii umane. În viziunea
noastră, nu doar că reconcilierea celor două
valori este posibilă, dar demnitatea şi libertatea
se întăresc reciproc. Temele recunoaşterii şi
susţinerii reciproce le regăsim şi într-    un alt
obiectiv la NRDO, apropierea dintre teoria şi
practica drepturilor omului.



Să avem frica, cum ar spune un poet,
frica de lucrurile prea cunoscute, prea
mult şi prost întrebuinţate. De acele
lucruri care au cumva o existenţă tira-

nică deşi fantomatică în aparenţă – ele apar şi dispar
în momentele cele mai neaşteptate. Şi nu rareori sub
chipuri şi forme imprevizibile. Să ne fie frică nu
numai de ceea ce este şi numim necunoscut, dar şi de
ceea ce este perimat sau prea ştiut, deoarece, încă o
dată, rarii înţelepţi şi unii poeţi ştiu, adevărul, ade-
vărul nostru, cel fără de care nu putem supravieţui
şi care se iţeşte la rândul lui în momentele cele mai
nepotrivite, ei bine, acest adevăr numai- al- nostru se
ascunde adesea în acest cenuşiu al deprinderilor,
trecutului şi lucrurilor care ne înconjoară. Ca şi

sobolul prinţului Hamlet care îi strigă, înăbuşit dar
insistent, din străfunduri, legea răzbunării pe care o
articulează cu greutate fantoma tatălui.

Dovadă e că alte popoare, vechi şi consolidate
în istorie, discută, când o fac, despre această temă, a
identităţii naţionale, cu o francheţe şi un calm de
invidiat, ştiind să pună în cântarul judecăţii atâtea
greutăţi şi impulsuri de cât e nevoie, cu o aproxima-
ţie şi un tact al actului şi al judecăţii pe care noi,
popoarele tinere, nu contenim să le lăudăm. Adesea,
încă o dată, fără măsură.

Indiscutabil, unul din elementele de vârf al
acestei probleme este acuza sau auto- acuza de a nu
fi făcut istorie. În comparaţie, evident, cu popoarele
Apusului, pe care, încă înainte de unire, ni le- am
luat drept model. Ca şi altele, de aceeaşi gravitate şi,
cum spuneam mai sus, răspunsul, iute şi prost gân-

dit, se clatină şi balansează în extreme: unii, croni-
cari, istorici sau scriitori, declară că am fi făcut
totuşi istorie, în zona noastră, se- nţelege, ba, spun
ei, prin acţiunile unor domnitori, începând cu Mircea
cel Bătrân, am fi apărat mândrul Occident de flamu-
rile verzi ale Islamului, de exemplu; alţii, însă, recu-
nosc incapacitatea noastră de mişcare sau de
rezistenţă explicând- o fie prin barbaria celor care au
trecut peste noi – cu excepţia, se- nţelege, a acelui
secol şi jumătate de colonizare romană! – fie prin
împărţirea noastră în provincii supuse, în secole,
unor autocraţii imperiale, extrem antagonice. Şi
această separare în Provincii a viitorului, utopicului
popor Român revelă nu numai miracolul idiomului
latin pe care- l vorbesc cu toţii, din Maramureş până

la Tisa şi în munţii Pindului,
dar, ciudat, şi faptul că în
limba noastră, o insulă lati-
nă, romanică, împărţită în
atâtea locuri, în timp, şi tăia-
tă de Carpaţi, nu au apărut
acele faimoase dialecte care şi
azi reprezintă nu numai pito-
rescul unor mari limbi apuse-
ne, dar şi forme ale rezisten-
ţei active în faţa ruloului
compresor al altor imperii,
extra- continentale.

Adevărul – doar al
nostru, se- nţelege, un articol
care unora li se va părea
secundar, dar de care nu ne
putem dispensa, oriunde
ne- am întoarce! – adevărul în
această privinţă, se situează,
încă o dată, cum se ştie, la
mijloc: da, am făcut istorie şi
dovada este în primul rând
faptul că existăm. Ca stat
unitar, apt de a se organiza
cu mijloacele şi în spiritul
democraţiei, capabil să creeze
supra- structură, deci, lucid
de sine şi creator la nivelul
cel mai înalt. Şi dacă, pentru
a glumi puţin, nu puţine seco-
le ale sfârşitului medievalită-
ţii, dar şi mai apoi, până la
tatăl filosofiei pre- moderne,
l- am numit pe Kant, au fost
obsedate de problema exis -
ten ţei deităţii, aşa- numitul
argument ontologic, ei bine,
noi, Românii, putem răspun-
de decis la această întrebare
aparent simplă cu un răspuns
şi mai… simplist, apropiat
unui fel de cretinism clar- vă -
zător, dacă- mi aceptaţi ter-
menul: suntem pentru că
existăm sau, dacă vreţi: am
fost pentru că suntem!

Răspuns imbecil, o să
ricaneze unii, dar poate că nu
e total inutil, nu înainte de a
aminti de acele popoare mă -
reţe care au făcut cu adevărat
istorie planetară – vorbim de

acea planetă cunoscută antichităţii, bazinul mai
mult sau mai puţin dilatat al mării Mediterane! – şi
care s- au retras apoi într- o simplă provincie sau pro-
vincii lipite de state diferite; e suficient să privim ce
se află sub ochii noştri, acel prezent atât de stufos şi
de cunoscut, încât devine de- a dreptul criptic: dacă
Principatele unite, Basarabia Tătarilor şi Ruşilor
împreună cu Transilvania, administrată de Aus -
tro- Maghiari au putut fi unite într- un singur stat,
fabricat, cum spun şi astăzi unii unguri, la Trianon,
la 1919, tot atunci au fost fabricate alte două state,
rupte şi ele din coasta unor imperii: Cehoslovacia şi
Iugoslavia. ei bine, ceea ce mulţi uită este că ceea ce
numim România a rezistat acestei uniri sau unificări
(mă rog, cu excepţia absenţei Basarabiei, care din
varii şi, credem noi, trecătoare motive, nu se află cu
noi. Dar, cred eu, când vom fi ceva mai bogaţi şi mai

pricepuţi în a ne administra prezentul, fraţii noştri
basarabeni vor fi cu noi, întregind patria nu numai a
lui Ştefan, dar şi a lui eminescu şi Iorga) – în timp
ce Ceho- Slovacia s- a spart în două, sub domnia unui
om respectabil, pe care nimeni, vreodată, din interio-
rul naţiunii sau din afară, nu l- a pus în discuţie,
curajosul dizident Havel. Iar Iugoslavia, mândria
îndrăzneţului luptător în munţi împotriva maşinii
hitleriste, I.B.Tito, nu numai că s- a spart în provin-
cii, dar a fost şi teatrul unor drame comparabile cu
cele mai teribile şi mai atroce ale ultimului război.
Toate acestea (vorbim de cele ce s- au întâmplat în
secolul trecut în zona noastră, numită nu totdeauna
pe drept balcanică), să nu însemne nimic pentru noi,
pentru certificatul nostru de existenţă? Pentru a cita
încă o dată actualitatea acestei blestemate probleme,
pentru unii, a identităţii?

Suntem, iată, posesori ai unui teritoriu bogat şi
vechi nu printr- o întâmplare a ruşinii istoriei, cum a
vrut, după revoluţie, să ne convingă interesantul
eseist ce semnează H.R. Patapievici în volumul
extrem discutabil politice, ale cărui teze nu ne amin-
tim să le fi reconsiderat autorul. Suntem apţi de
creaţie şi de gând nu prin hazard şi ne- ruinaţi de
avatarurile timpului, ci suntem pentru că am luptat.
Ceea nu ştia tânărul Patapievici şi mentorii săi, de
atunci şi de oriunde, este că există mai multe feluri,
moduri de a lupta – nu numai în istorie, dar şi în
viaţa, în istoria indivizilor – şi aici, o altă pletoră de
indivizi se grăbesc să- i condamne pe toţi cei ce au
trăit comunismul, mai ales pe cei din elite, să- i
condamne că nu şi- au dat foc, cum a făcut unicul jan
Pallach, ci că au reacţionat conform firii lor, educa-
ţiei şi împrejurărilor! – nu există posesie fără luptă!
Indiferent de calitatea şi originea acestei posesii, a
acestui avut, a acestui privilegiu. Or, dacă noi sun-
tem şi posedăm – indiferent de momentul istoric în
care ne aflăm şi de cei care, temporar, ne conduc sau
îşi fac auzite vocile! – şi folosesc cele două cuvinte în
sensul lor dinamic – posedăm în sensul unei admi-
nistraţii şi geranţe active, pozitive, a domeniului şi
suntem, în sensul lucidictăţii de sine şi a capacităţii
de creaţie majoră culturală – înseamnă că am luptat.
Am luptat cu toate armele posibile şi poate, în pri-
mul şi în ultimul rând, cu acea răbdare a timpului,
cu acea capacitate de ideal, de care ne vorbesc cei
mari care ne- au premers, de la Cantemir la Pârvan
şi Iorga. Cei care cred, în profunzime şi cu o tenaci-
tate care întrece timpul, luptă cu adevărat şi aceas-
ta o adevereşte nu numai istoria popoarelor, dar şi
cea a credinţei. Şi această credinţă, această răbdare
iluminată, care multora o să li se pară şi a şi părut
absurdă, ne- pragmatică, e poate forma luptei, în
fapt, cea mai eficientă. Puţin spectaculoasă, ba, cum
le poate apărea unora grăbiţi să înţeleagă, chiar pe
dos, adică ca o formă a laşităţii, a deriziunii, a
ruşinii. Acest lucru l- am trăit eu însumi la Paris, în
ultimul deceniu al dictaturii comuniste, când nu
numai străinii, dar şi mulţi Români, analişti îndure-
raţi – şi, regretăm, marele dramaturg eugen Iones-
cu făcea parte dintre aceştia! – nu numai că ne gra-
tificau, pe noi, trăitorii între graniţele României,
drept laşi, dar li se părea că odată cu geniul Carpa-
ţilor, prietenul şi complicele atâtor şefi de state euro-
pene, africane sau asiatice, se termină istoria acestui
popor. Sub semnul ruşinii, se’nţelege, al catastrofei
nemaivăzute şi ultime, uitându- se de faptul că din
medievalitatea târzie am avut norocul unor aseme-
nea domnitori, instalaţi de o putere străină sau de o
conjunctură locală, în jurul cărora se înstăpânea o
gardă sau camarilă, care- i izola mai mult sau mai
puţin de realitate, storcând populaţia nu numai de
biruri şi tineri, fete sau flăcăi, dar şi de demnitate; ca
apoi, ea însăşi să- l lichideze pe domnul înfumurat şi
să caute, pripit, alţi pretendenţi sau alte Porţi la
care să se închine, trăgând cu ochiul la ce mai era de
apucat… r
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Nicolae Breban
Răbdarea iluminată

Suntem, iată, posesori ai unui
teritoriu bogat şi vechi nu printr- o
întâmplare a ruşinii istoriei, cum a
vrut, după revoluţie, să ne convingă
interesantul eseist ce semnează H.R.

Patapievici în volumul extrem
discutabil Politice, ale cărui teze nu

ne amintim să le fi reconsiderat
autorul. Suntem apţi de creaţie şi de
gând nu prin hazard şi ne- ruinaţi de

avatarurile timpului, ci suntem
pentru că am luptat.

n Editorial



În cultură nu se intră de pe teren
viran. Şi nu intră fiecare prin strunga

proprie. Individualismul, societatea
segmentată în conştiinţe izolate

(Niklas Luhmann) nu sunt factori de
civilizaţie. E probabil mai mult în

stereotipul ardeleanului decât
obişnuinţa lucrului făcut temeinic. E
poate o filosofie de genul: Est modus

in rebus. Lucrul de valoare îşi are
calea lui, „numai moartea/ nu are
niciuna,/ ea singură stă/ la capătul

tuturor căilor.”
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Între eminescu, cel care dorea să le arate
românilor viitorul sub forma ideilor euro-
pene, şi Caragiale, care se amuza pe tema
europei „cu ochii pe noi”, cel puţin românii

cărora le- am fost contemporană l- au preferat întot-
deauna pe cel din urmă. Mai ales după Revoluţie,
când „stand- up comedy”, lansată, mai ales, de
„Vacanţa Mare” s- a extins ca un pojar la toate postu-
rile de televiziune, demonul persi-
flant care nu cruţă nici familiile
îndoliate a redus la simplă ipoteză
spiritul constructivist. 

Cu adevărat păguboase sunt
demolările atunci când vizează, nu
persoane ci chiar imaginile, repre-
zentările ce servesc unui popor de
naraţiuni identitare.

un show matinal recent, de
exemplu, i- a atribuit domnitorului
Ştefan al Moldovei un rol cârpit
din reprezentări literare: o ridiculă
„Mumă”, un personaj hilar care s- a
recomandat drept „fraţii jderi”,
un citat reprodus frecvent despre
domnitorul „vărsătoriu de sânge
nevinovat”, alte câteva ecouri la fel
de populare din apus de Soare…

Nu ne ocupăm de subiect din
perspectiva istoricului, pentru a
evalua un principe care a învăţat
ce e respectul un suveran asiatic şi
altul european, care a clădit Voro-
neţul şi care acorda titluri de pro-
prietate dincolo de Nistru. un
eikonoklast care se războieşte cu imagini devenite
obiect de cult trezeşte însă suspiciuni. Să fi avut
dreptate filosoful Rădulescu- Motru atunci când le
refuza românilor un suflet instituţional, atribuin -
du- le un interes exclusiv pentru natură?

Cărţile vieţuirii, o antologie de poeme aparţi-
nând lui Horia Bădescu, apărută anul acesta în Col.
echinox a editurii eikon, se deschide cu un portret
al poetului încă tributar naturii copilăriei, evoluând
însă treptat către un recital de motive literare, de
peisaje generice şi de citate prin care sunt acroşate
câteva mari tradiţii estice şi vestice. Recuzita la care
apelează e indubitabil marcată de stiluri de viaţă,
valori şi coduri de comportament ce vor fi aparţinut
cândva unei provincii imperiale legate de circuitul
culturii occidentale: tinerii grupaţi în jurul revistei
echinox mimau, poate inconştient, pe cărturarii
nomazi ai evului Mediu târziu, antiscolastici şi pro-
leptic umanişti, tradiţia goliardică sau hedonismul
elevat al unui Omar Khayyam care l- a impus pe
acesta Occidentului în perioada estetismului deca-
dent (sfârşitul secolului al XIX- lea). 

Cărţile vieţuirii, în număr de trei, sunt o anto-
logie a poeziei lui Horia Bădescu de la debut la pră-
buşirea regimului comunist, perceput ca un exerciţiu
de degradare şi umilire, nu personală ci colectivă.
Prinşi în Furcile caudine (titlul unuia dintre grupa-
je), captivi, siliţi să negocieze totul, de la un pachet
de unt la viaţă, compatrioţii săi păreau înturnaţi în
ere geologice: e- n toate o- ncordare de eră terţiară,/
va să ne facem păsări sau să rămânem peşti./ Ce
trudnic trebuie prin noi să treacă/ un neam bizar cu
glasuri omeneşti. 

Poezia dizidenţei nu ia formă politică, ci
existenţialist- etică. Poetul rescrie scena justificării
lui Socrate în faţa soţiei sale, Xantipa: înţelepciunea
care nu reuşeşte să schimbe condiţia umană e o fru-
moasă inutilitate. Spre deoebire de istoricul Socrate,
mândru de legile Atenei, alegând să moară decât să
fugă în ţinuturile barbare, avatarul lui din Scrisori
socratiene întreabă retoric: Cum vreţi să mă tem de
exil,/ dacă nu m- am temut să stau/ atâţia ani
printre voi?/ Cum să- mi fie frică de moarte/ dacă nu
m- am înspăimântat să trăiesc?

fie dezgustul existenţial, fie o structură de tip
baroc l- a determinat pe poet să compenseze sărăcia
unei vieţi sociale asimilate în grad cu neantul prin
renunţarea la adevăr şi valoare printr- un stil…
inflaţionist. „Nestatornicia e statornicia mea”, spune
un virtuoz poet baroc, care a ales la rându- i ciudata
asociere dintre extrema eterogenitate a stilurilor şi
genurilor practicate şi o filosofie a comunităţii de

destin a tuturor oamenilor. „Pentru cine bate clopo-
tul?” întrebarea asupra căreia meditează john Done
într- o predică, are ca răspuns: „Pentru tine”, deoare-
ce nici un individ nu este o insulă izolată, şi tot ceea
ce suferă unul se răsfrânge asupra tuturor. 

Poezia de început a lui Horia Bădescu, turnată
în tiparul sonetului şi evocând mistica eleusiană a
întrupării sufletelor în trupurile ţesute de nimfe, are

un sunet solemn, oscilând între
spaima golului din care apare de
fiecare dată viaţa şi în care se
întoarnă şi ceremonioasa rostire la
intrarea într- un locaş unde se con-
jugă existenţa: „eu sunt, tu eşti, noi
suntem, toate sunt.” Oeola, numele
jocului secund prin care poetul
inversează alfabetul creaţiei divine
(de la alfa la omega), e trup de
sunete în care rodeşte omătul celui
care altminteri ar rămâne „neguros
şi mut”. un arghezian elan ascen-
sional îl ridică pe poet, prin nomos
şi prin logos, deasupra teluricului,
a existenţei animalice, nereflexive
(„purtând pe buze spaima/ rămâ -
nerii- n genunchi”).

Poza orfică e însă curând
abandonată în favoarea ipostazei
baroce a limbajului conştient de
sine, îndrăgostit narcisistic de dis-
ponibilităţile şi jocurile sale forma-
le. Poemul e în primul rând un con-
tract de asociere a unui stil şi a
unui anume conţinut. folclorul, de

exemplu, nu e doar anonim, dar şi depozitar al unei
anume viziuni despre lume, cum ar fi continuitatea
om/natură ce ar părea să
contrazică oroarea de exis-
tenţă nemijlocită, fizică,
mărturisită până acum. Ne
aflăm în prezenţa unui caz
de mimetism generic, cum
ar fi invocarea magică:
„unde- ţi lepezi seara brâul,/
dimineaţa creşte grâul//
unde- ţi lepezi seara ia,/
dimineaţa creşte via (…)”. 

Poetul îşi demonstrea-
ză talentul, adoptând măşti
retorice extrem de eteroge-
ne, cum sunt hieratismul
bizantin, cântecul de pahar,
baladescul sau licenţiozita-
tea sexuală. Se remarcă de
fiecare dată erudiţia reputa-
tei şcoli filologice clujene,
poetul asociind corect tema,
sunetul şi scenariul caracte-
ristic fiecărui gen. Rafina-
mentul bizantin dar şi senti-
mentul de damnare şi me -
lancolic decadentism sunt
parcă modulate de un
ventriloc într- un apel ce
aminteşte de o altă perioadă
decadentă şi de Bacovia:
„Soseşte diligenţa de seară,/
vremea- i apusă, ceasul târ-
ziu;/ doamnă, mai lasă
lampa să moară,/ poate ne uită cel surugiu.// Soseşte
diligenţa de seară/ sărută- mă pe ochi, doamna mea!/
Ah, surugiul roşu la scară/ uşa de umbră o deschi-
dea!” 

Aducând figuri din diverse epoci şi spaţii, poe-
tul produce un recul al istoriei şi o afirmare a artei,
deoarece evenimentele celei dintâi contează doar ca
temă, motiv, subiect de meditaţie. Scena poemului se
luminează, arătându- l pe regele Ioan fără ţară
călare pe un pod ca şi cum ar trece din viaţă în cro-
nică, prin marea judecată. Responsabilitatea împă-
raţilor bizantini pentru căderea imperiului este şi
vina sa: „Pe geamăt de fiară,/ pe- a sângelui boare,/
începe sălbatica lui/ vânătoare/ prinţul Ioan în
armură/ de amurg şi de zgură/ de amurg şi de zgură//
Şi- n ochiul străpuns/ îşi holbează- n afară/ căzuta
adâncului/ stranie ţară (…)” Balada voievodului, în
terţine, aşează în galeria cu portrete bizantine pe

Neagoe şi soaţa lui, Despina, mari iubitori de artă,
dar al căror melancolic destin e sugerat de un imagi-
nar al frigului, somnului, recilor stele, sau al antro-
pomorficei cămăşi de răcoare a lunii… 

Stilul se schimbă brusc în baladele „Crâşmei
lui Mongolu”, unde se aduna elita boemă a „zvăpăia-
ţilor filologi din Cluj”. Roşcate, cochete, sosii ale
Domnişoarei Hus îşi exercită seducţia alături de
„galeşele poloboace”, nu ştim cât în spaţiul unei crâş-
me adevărate şi cât în peisajul generic al cântecului
de pahar al cultivaţilor şi pervers licenţioşilor
goliarzi, care au ajuns într- adevăr până în Transil-
vania, dar cărora le e aici atribuit mai curând un
„spectacol de sunet şi imagine” în tradiţia valahă,
antonpannescă: „la Mongolu în chilie,/ când bătea
către chindie,/ ne strângeam să nu ne ştie/ potera de
la agie.” 

Pe nepregătite intrăm din ereziile nopţii în
Starea de veghe – o secţiune de poeme meditative
care dobândesc adesea accentele violente ale unei
exhortaţii asupra bunei vieţuiri în cetate. Poetul
care predică în pustiu, „liniştea de laşi” a conformiş-
tilor burghezi sunt preludii la istoria teribilului secol
încheiat, în care s- a murit în masă, fără ca nimeni să
mai simtă nevoia de a reflecta asupra supremei tra-
gedii.

Contrapunctul licenţiozităţii erudite pare să
aibă acelaşi rol ca în evul Mediu, când carnavalul
nebunilor servea detensionării psihice după expune-
rea la un subiect prea dogmatic sau moralizator.

Amestecul de licenţiozitate, univers cărtură-
resc şi dificultate formală din poezia lui Villon i- a
fascinat, se pare, pe poeţii români, dar spiritul de
generaţie e evident în mutaţiile poetice: în vreme ce
Romulus Vulpescu sau Aurel Rău au văzut în Villon
o provocare căreia i- au răspuns prin exerciţi de

admiraţie şi fidelitate, Horia
Bădescu îl interpelează pe
ilustrul baladist pe un ton
familiar, complice şi ludic, cu
un fel de „hypocrite lecteur”,
dar într- un fermecător lim-
baj sunând firesc, familiar:
„Magistre, îţi întorc măsura!/
la naştere picai mai prost,/
aşa că geaba toată gura/
când eşti în urmă la ce- a
fost./ Altminterea pe- acelaşi
rost/ se mântuie învăţătura,/
că nici mai buchisit ori prost/
nu se arat- a fi- n făptură/
chelbosul veac; mâncăm de
post/ că toate sunt precum
au fost!”

În mod paradoxal, lo gi -
ca lui „pe- acelaşi rost” poate
servi, fie scepticismului lui
Montaigne, pentru care exis-
tenţa e flux nediferenţiat, fie
arhitecturii unei culturi care
îşi construieşte în timp pro-
priul chip inconfundabil. Ho -
ria Bădescu aparţine acestei
din urmă conştiinţe a lucru-
rilor importante mai presus
de destinul individual. arhe-
tipala lui spune, ca şi
Hamlet, că de- ar fi să fim
spălaţi de „cuvintele toate/

Ce mai rămâne e pasul / în moarte!” Ceea ce face
însă din el un discipol al lui Rădulescu- Motru e con-
ştiinţa existenţei structurilor de autoritate ale cultu-
rii: „Orice lucru/ are calea lui.” În cultură nu se intră
de pe teren viran. Şi nu intră fiecare prin strunga
proprie. Individualismul, societatea segmentată în
conştiinţe izolate (Niklas luhmann) nu sunt factori
de civilizaţie. e probabil mai mult în stereotipul
ardeleanului decât obişnuinţa lucrului făcut temei-
nic. e poate o filosofie de genul: est modus in rebus.
lucrul de valoare îşi are calea lui, „numai moartea/
nu are niciuna,/ ea singură stă/ la capătul tuturor
căilor.” r

Maria-                Ana Tupan
Judeţul lui Faust cu Mefistotel

n (Con)texte
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tragicul visător (ed. Ideea europeană,
Bucureşti, 2013) reprezintă o selecţie
foarte exigentă din toată producţia poe-
tică de până acum a Aurei Christi, de la

de partea cealaltă a umbrei (1993) la Sfera frigului
(2011), ceea ce face ca volumul să fie definitoriu atât
din punctul de vedere ale voinţei de a finaliza un uni-
vers propriu, inconfundabil, cât şi din acela tematic.
Rostuite diacronic în sumarul cărţii, poemele consti-
tuie un sistem existenţial bine închegat, coerent
până la detaliu; de altfel, doar acum, când dispunem
de rezultatul final al voinţei selective a autoarei, ne
putem da seama cu adevărat că ea a gândit dintot-
deauna poezia ca sistemicitate bine definită, compu-
să din simboluri, teme şi scenarii care se repetă obse-
siv, sub diferite forme sau ipostaze. Pivotul principal
îl reprezintă recursul la mit (e foar-
te multă mitologie în poemele
Aurei Christi!), combinat cu un
complex al „căderii” (sau „uitării”)
în lume, în care se regăsesc, deopo-
trivă de pregnante, atât scenariul
clasic christic, al fiinţei pure, sacri-
ficiale, care se încarcă de „păcat”
fiind forţată să trăiască în lume,
cât şi cel complementar, gnostic, al
fiinţei de lumină aruncate în lume,
făcute să suporte spasmodic vicisi-
tudinile unei existenţe impuse,
care o violentează. 

Ca reducţie de gen oarecum
stereotipizată, tindem să identifi-
căm la poetele noastre o opţiune de
tip activ şi una de tip pasiv, reactiv,
sfârşind aproape întotdeauna prin
a crede că activismul voinţei – care
generează o personalitate volunta-
ră, de tip artemidic sau gorgonic –
e mai pregantă numeric decât cea
pasivă, fragilizantă. Avem poete
posesive, care- şi „devoră” partenerii, declanşează
orgii fatale, sunt capricioase şi destructive, activis-
mul hipertrofic indicând, aproape de fiecare dată, o
insecuritate personală compensată fantasmatic,
livresc, sau schizoidie psihică. Spre deosebire de un
asemenea model, Aura Christi introduce obsesiv (şi
foarte logic…) verbul la reflexiv în poemele sale: în
poemele sale, protagonistei i se întâmplă una sau
cealaltă, eroul „se moare totdeauna pe el însuşi”, ca şi
cum existenţa lor ar fi spusă, eminescian, de o „gură
străină”, care stabileşte scenariul. e frapant, din eco-
nomia tuturor poemelor incluse în volum, că Aura
Christi nu merge, ea însăşi, în întâmpinarea vieţii,
nu stârneşte furtuni şi nu iscă patimi, ci aşteaptă ca
viaţa – atroce câteodată, tandră şi delicată alteori –
să vină peste ea, să o trăiască, să i se întâmple. Nu
ştii niciodată foarte precis cine anume se consumă
sau suferă în aceste poeme: autoarea, care şi- a „chir-
cit” eul pentru a putea suporta „zidul” atroce din
exterior, sau Viaţa însăşi, înţeleasă în sens metafizic,
general, care o ia pe fiinţa numită Aura Christi ca
pretext cosmic, jucându- se cu ea, supunând- o
încercărilor, oferindu- i elixiruri sau, dimpotrivă,
otrăvuri. În cele din urmă, făcând un inventar statis-
tic extins la nivelul întregului volum, ajungi la con-
cluzia că scenariul al doilea e mai plauzibil decât cel
dintâi, adică al voinţei de a întreprinde ceva. 

gestul ritualic esenţial este acela al retragerii
în noapte (în serile scrierii, ale singurătăţii), adică al
retractilităţii crepusculare. Născută la începutul
anului, poeta e încărcată de toamnă, anotimp care o
obsedează, nu atât din cauza opulenţei vegetale con-
firmate, ci din aceea a morţii (iernii) pe care ea o pre-
figurează. Toamna însămânţează cenuşă – ni se
spune. Mulţi protagonişti mitici – Osiris, cu precăde-
re – sunt psihopompi în poemele Aurei Christi, zei
sau eroi care anunţă iminenta împlinire în moarte,
aşa cum o face, de altfel, şi Isus – o altă figură
emblematică. „mi s- a spus că va fi bine/ atâta timp
cât ceva din mine moare,/ înmulţindu- mi duhul la
infinit”, citim în poemul intitulat pustiu sistematizat,
din volumul ultimul zid (1999). „eu am ales/ viaţa
mea, forma mea de femeie/ sau ele […] m- au ales pe
mine?”, scrie ea în Captatio benevolentiae. Şi, tot
acolo: singura naştere e cea care se produce prin
cădere („În cădere să mă nasc.”) „Aleasă” pentru a
face ca lumea să funcţioneze, poeta ştie că trebuie să
aştepte încercările vieţii, nu să le forţeze intrarea în
lume, sau să le provoace. „aştept nopţile – vinuri

rare! (citim într- un alt poem…) – cineva să vină, să
mă devoreze.” 

Deloc întâmplător, artele poetice sunt frecvente
în volumele Aurei Christi, nu însă din orgoliu, ci din
dorinţa de a înţelege scenariul existenţial în care ea
este implicată, care i s- a trasat, care i se întâmplă.
Îmi permit să reproduc câteva pasaje din ars poetica
(p. 153), pentru a consemna consecvenţa:

[…] Cobor spre lumea mea
de beznă şi de sare.

[…] aprig şi iute mă absoarbe 
un creier mult mai mare.
eu mă supun. nu protestez
sub aripa- i de sare.

urmează, foarte logic, incerti-
tudinea metafizică a drumului („Şi
merg/ dar nu mai ştiu pe
unde:/prin el sau iar prin mine”) şi
sugestia că orice poem care consem-
nează deriva e doar o transcriere,
textul originar fiind „spus” de către
cineva care „scrie” scenariul, pentru
ca el să devină „realitate” prin
intermediul poetei care doar îl
„preia”.

Aşa cum spuneam, două arhe-
tipuri domină, ca frecvenţă, aceste
complexe: cel al lui Isus, trimis în
lume pentru a ispăşi prin suferinţă
incapacitatea Celui de Sus de a fi
doar bunătate, şi cel al Sophiei
gnostice, a cărei lumină dintâi se
transformă în suferinţă prin inter-
mediul „uitării” ei în lume. O foarte
pregnantă conştiinţă alteritară tra-
duce aceste complexe în limbajul
poetic al autoarei. Primul poem al

volumului se intitulează, germinativ- programatic,
Cineva m- a uitat aici. „eu nu sunt de aici”, se spune
foarte limpede în Segmente de zbor (p. 19), pentru ca
acelaşi motiv al luminii rănite şi exilate să fie reluat
în amânarea genezei: „nu sunt sigură/ că voi fi în
stare lumina să mi- o suport.” Ciclul Împotriva mea,
din 1995, invocă „fiul care vine”, „fuga mea din beznă
prin beznă mergând” (complexe christice, aşadar),
asociate, prin ricoşeu gnostic, unei angelologii foarte
elaborate: „eonii” Aurei Christi sunt stăpâniţi de
către „îngeri”, cel mai pregnant fiind cel al Îngerului
de gheaţă. Poemul sinonim (de la pp. 76- 77) e
superb, meritând să fie citat în întregime; n- o facem,
sugerând doar că în el se află un dialog de tip gnos-
tic, între fiinţa fragilă şi Îngerul de gheaţă care o tri-
mite în lume: 

„tu eşti. Făptură înmărmurită într- o brumă 
de superbie,

tu vei fi.
te vei lua la trântă cu cerul, cu destinul. 

Şi va veni
demonul alb. Şi va veni Îngerul păgân.”

Consecinţa logică a acestor complexe este aceea
că poezia Aurei Christi nu poate fi decât thanatologie:
nu trăirea vieţii în detrimentul morţii interesează
aici, ci trăirea vieţii ca moarte, ca dispersie de sine
(câte experienţe de viaţă, tot atâtea scufundări în
neant…). Regresia, reală sau fantasmatică, nu e apa-
najul Aurei Christi; ea nu făureşte utopii, spaţii com-
pensative sau limanuri luminoase, pentru a se putea
refugia în ele. Cu alte cuvinte, odată declanşat, tim-
pul ei curge implacabil înspre sfârşit şi destrămare,
nu se întoarce înspre mit sau înspre origini, aşa cum
se întâmplă, de pildă, cu Mircea eliade. Pentru a con-
firma paradigma culturală, poeta fiind foarte scrupu-
loasă cu referinţele erudite, scolastice pe care le folo-
seşte, unul dintre poeme spune, explicit, că „toţi sun-
tem evrei”. Revenind periodic la Rilke, Aura Christi
nu preia şi orfismul: armonia apolloniană îi este stră-
ină, aşa cum îi este străină orice „structură” articula-
tă a ordinii, orice ton sau cântec orientat înspre liniş-
te sau calm sideral. Dimpotrivă, viaţa reprezintă
patimă (pathos, în sens nietzschean), echivalentă cu
moartea sau cu dispersia. un citat l- am dat deja („mi
s- a spus că va fi bine/ atâta timp cât ceva din mine
moare”), un altul sună astfel: „moartea e un început
fecund.” (Segmente de zbor, p. 19). Aşadar: nu un

sfârşit, nu un punct de ajungere, asociat spaimei şi
terifianţei, ci sămânţa de început a existenţei, din
care se nasc toate. 

Strict logic, poeta se abandonează extatic dis-
persiei thanatice, se „aruncă până la sânge” în „jocul
de miracole absurd” în care este angajată (ars
amandi), trăind cu fervoare atât mitologia „viului”
care o absoarbe şi o pune în mişcare, cât şi – tot
nietzschean, adică stihial, energetic – „veninul dum-
nezeiesc, sălbatic” în care este aruncată (ars poetica,
p. 153). Acesta e motivul, de pildă, pentru care sensul
volumului e, în cele din urmă, unul invers celui pe
care eminescu îl propune în odă (în metru antic),
explicaţia Aurei Christi găsindu- se în secţiunea fina-
lă (Blestem pentru mine) a elegiei a patra. Vârstele
tinereţii, din sistemul de tip rilkean grupat în elegii-
le nordice. Blestem pentru mine reprezintă o invocare
a „vulturilor de noapte”, care trimit fiinţa de lumină,
obişnuită cu „celălalt versant al existenţei”, în univer-
sul de suferinţă şi extaze negre al Pământului: 

„…de voi mă rog:
să daţi întunericului meu întunecime,
din sufletul meu să vă hrăniţi, 
ca înfometatul dintr- o coajă de pâine;

moarte să- mi daţi câtă poate suporta între voi
cea mai neagră şi cea mai limpede vulturoaică,
să mă smulgeţi din mine pentru singurătate,
ferecându- mi puterea de a iubi […]”

…după care vine finalul, neeminescian, dar rei-
terativ pentru simbolurile centrale pe care le- am
decriptat deja: extaza destructivă a vieţii, toamna
care sădeşte moarte:

„Să nu uitaţi: să vă faceţi meseria
cu precizie de ucigaş extatic,
cu dexteritatea toamnei de a aşeza peste tot
sămânţa cenuşii. dar pe mine însămi
niciodată mie să nu mă redaţi.”

Trei aspecte aş mai dori să relev în final, pe
scurt. Primul: aşa cum era de aşteptat, sistemul poe-
tic cu deschidere metafizică propus de către Aura
Christi implică, pe de o parte, o cosmogonie de tip
dualist, în care lumea se naşte ca umbră, prin „uita-
rea” luminii de care „umbra” a fost despărţită, şi, pe
de alta, o erotică incendiară, capabilă să transfigu -
reze fiinţa, s- o „mântuie”. Acestor complexe li se
adaugă extensiile secundare ale „căderii în lume”,
manifestate prin reticenţa faţă de „mişcare” (recu-
rentă în poezia Aurei Christi). „detest mişcarea” –
scrie în Să fiu uitată în veninul păcii; „…nu te apro-
pia! orice mişcare e o degradare”, în după uşile
negre. Paradoxul e că lumea nu poate fi decât mişca-
re, vârtej nebunatic, dispersare, care ne duce la al
doilea aspect anunţat la începutul paragrafului,
acela care asociază scrisul cu suferinţa, cu tragicul,
într- un sens foarte apropiat de cel preconizat de unul
dintre maeştrii mărturisiţi ai Aurei Christi, adică
Nietzsche. 

În cele din urmă, al treilea aspect este unul de
tip rezumativ, dar inevitabil. tragicul visător repre-
zintă „cheia” sau „sinteza” vieţii pe care a trăit- o
până acum protagonista, marcată, într- o primă
instanţă, de „căderea” din Moldova copilăriei şi a
părinţilor în România suferinţelor definitorii, de
hotărârea de a face cultură (scris, editură, revistă)
într- un spaţiu autosuficient, inospitalier, de opţiunea
pentru un nume „christic”, şi- n cele din urmă, de pat-
hosul sincer al iubirii pentru o fiinţă superioară,
„colosală” şi de boală. Citite în acest fel – singurul
posibil, de altfel –, poemele Aurei Christi îmbină
metafizicul cu existenţialul, într- un sistem poetic
personal, a cărui coerenţă nu poate fi decât admira-
tă. efectul său e „solemnitatea”, invocată pe alocuri
(„solemnitatea în cădere”), indiciu al faptului că dacă
nu ne proiectăm viaţa pe un ecran ceresc, se cheamă
că am trăit mărunt sau degeaba. unii numesc aceas-
tă prezumţie „orgoliu”: e doar o chestiune de seman-
tică la mijloc… r

Ştefan Borbély
Pathos

Dacă nu ne proiectăm viaţa pe un
ecran ceresc, se cheamă că am trăit

mărunt sau degeaba.
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Marian Victor Buciu
Pe faţă, impusă ori expusă, despre
revizuiri şi revizionisme

Disidenţa politică poate fi înţeleasă
drept o inconsecvenţă lucidă şi definiti-
vă, o desprindere de tot trecutul perso-
nal, o opoziţie cu sine întru regăsirea

de sine, a auto- trădare simţită ca datorie de fidelita-
te.

Disidenţa anticomunistă are nu doar o premisă
interioară. De multe ori, ea a luat în calcul premisa
corespondenţei majore între est şi Vest, plecată de la
baza memoriei istorice. A fost citat adesea, cum face
aici, în revizuire şi revizionism în literatura română
postcomunistă (2013), şi Nicoleta Sălcudeanu, Tony
yudt, care ceartă Occidentul că a uitat şi părăsit, în
istorie, Răsăritul. Îl ceartă sau numai îi aduce amin-
te. Disidenţa din est era variabilă prin program şi
exerciţiu istoric. Cea mai abilă şi înţeleaptă disidenţă
(exemplară fiind întâi aceea de la Praga) a fost aceea
care s- a edificat pe sine ca alternativă instituţionali-
zată. Sistemul statal comunist nu i- a prea văzut ori
prevăzut inteligenţa acestei disidenţe mult mai încre-
zătoare în sine decât aceea din România, a unei elite
mai degrabă resemnate, sperând la reforme în cadrul
menţinerii sistemului. Diferenţă de voinţă şi implicit
de personalitate, la nivel social categorial, de care
depinde, desigur, mersul istoric. N- a existat disidenţă
anticomunistă în România, dacă ea n- a contestat
comunismul, dar a refuzat numai calea acestuia de
urmat. Calea unuia sau altuia, ca persoane
exponenţiale. În România s- a creat şi continuă un
anticomunism postcomunist, dincolo de fereastra
căruia vederea rămâne slabă. Inerţia şi retardarea
istorice ale elitei româneşti îi apar autoarei inexplica-
bile. Resemnarea populară şi teroarea clasei politice
nu- i par explicaţii de luat în seamă. Mă situez, poate,
undeva între cunoaştere şi mister şi consider că acest
mixtum în care vieţuim ne este neprofitabil în esenţă
şi favorabil doar în aparenţă. 

Anticomunismul deplin învie, dacă nu chiar se
naşte, în postcomunism, în forme radicale: revanşism,
stigmatizarea apolitismului. Cum stă disidenţa româ-
nească, peste locuri şi în timp, faţă cu literatura sau,
mai exact, cu scriitorii? „Disidenţa românească este
reprezentată, în principal, de trei scriitori: Paul
goma, Dumitru ţepeneag şi Virgil Tănase” (76) scrie
Nicoleta Sălcudeanu, care recunoaşte doar două
„faze” ale contestaţiei comunismului şi adoptă terme-
nul disidenţă în sens şi în mod generic, ignorând
(ne)apartenenţa la partidul comunist. Al patrulea
scriitor disident, ca tărie în exercitarea contestaţiei
faţă de ordinea lucrului public, de la noi, este N. Bre-
ban. Trei şi cu el patru. un careu de aşi. Aşii disiden-
ţei. Aceşti aşi ajung însă, pentru istorie, în mod
nedrept, „arşi” şi sub semnul exclamaţiei: ei, aş(i)! Al
patrulea, Breban, nu are în acest eseu drept de capi-
tol, ca ceilalţi trei, el este doar strecurat pe ici, pe
acolo, printre sau prin ceilalţi. Act echivalat însă cu o
autorevizuire după un deceniu şi jumătate. În volu-
mul de debut, Graffiti (1999), N. Breban, citindu- i
Bunavestire, roman reeditat în 1994, N. Sălcudeanu
(se) întreabă unde e rezistenţa? (157) din şi prin operă,
ca la, desigur, era de presupus, Paul goma. Admitea
însă, dincolo de supravieţuirea narativă, supravieţui-
rea etică (158), separând, ceea ce e. lovinescu nu face
şi nici nu sugerează, eticul de estetic. Între timp,
eseista, cum am spus, se autorevizuieşte literar, este-
tic. Breban, în 2013, fără drept de secţiune proprie, ia
bune pagini din acelea ale lui ţepeneag. e pus pe linie
cu disidentul provenit din ştiinţe, matematicianul
Mihai Botez. Cel mai clar fapt devine acela că N. Bre-
ban nu a primit sprijinul european, radiofonic, al
Monicăi lovinescu şi al lui Virgil Ierunca. Pe el, ei
nu- l vedeau în mers pe singura cale a contestaţiei:

deasupra, în exterior. În paginile despre Virgil Tăna-
se este evocată „debrebanizarea”, prin Ivaşcu şi
Manolescu, a revistei românia literară, de la care îşi
dăduse demisia, odată cu aceea din CC al PCR. 

În prea concentratul ori restrânsul eseu de
acum, această „prima fază” contestatară din timpul
comunismului autohton este evaluată drept „cea mai
coerentă, organizată şi cea mai de impact” (78).
următoarea îi alătură pe Dorin Tudoran, Mircea
Dinescu, Doina Cornea, Andrei Pleşu, Dan Petrescu,
liviu Cangeopol, cu un etc. lăsând nominalizarea des-
chisă. Gesta lor, de alţii larg narată, cade- n umbră.
Autoarea face o lectură despre gândire, idei, teze,
poziţii de relief, nu despre exercitarea epică a fenome-
nului în discuţie. Întâi gândirea însoţind fapta, apoi
cronologia, iată criteriile de circumscriere în această
perspectivă de studiu.

lui Dumitru ţepeneag îi concede prioritatea
temporală: e „primul disident” (78). fără precizarea
anului de început. I- o va retrage, fără veste, când i- o
va ceda lui goma, activ la mişcarea promaghiară,
revoluţionară, din 1956. 

Nicoleta Sălcudeanu se miră că ţepeneag nu
face, deodată cu literatura propriu- zisă, estetică, şi
literatură civică şi politică: „este curios că opoziţia sa
se manifestă aproape exclusiv în plan civic şi politic,
necidecum literar” (78). enunţul mai este şi contra-
dictoriu: de o parte: „aproape”, de cealaltă parte: „nici-
decum”. Şi încă o contrazicere nu mai puţin majoră,
când constată că şi onirismul este civic, politic, aluziv:
„literatura sa onirică (…) cu aluzii reale la regimul
restrictiv…” (id.). Aici, autoarea o urmează întocmai
pe Monica lovinescu, pe care părea că o combate prin
depolitizarea (dacă a fost posibilă şi asta!) esteticului.
Tot ea crede că nu sunt universale codurile politice:
„în «lumea liberă» codurile politice autohtone nu
puteau fi înţelese…” (79). Teza aceasta o combate
involuntar pe aceea că Occidentul a uitat istoria, soar-
ta, realitatea prezentă a Răsăritului, susţinută de un
Tony yundt. Dar iată o teză care nu e departe de rea-
litatea chiar contemporană, postcomunistă, când inte-
lectualul occidental, german îndeosebi, constată biza-
reria care nu ne dezvăluie, ca popor, ba dimpotrivă.
Rămâne stranie percepţia că, deci, politicul n- ar fi
comunicabil. În el însuşi chiar! Să fie codurile politice
mai intraductibile decât cele literare, poetice mai cu
seamă?! În fapt, D. ţepeneag desparte şi ierarhizează
domeniile, optând pentru artă şi nu pentru politică:
„tot literatura, cultura contează” (98), îl citează aici,
de altfel, autoarea cărţii despre revizuire şi revizio-
nism – sau ar fi fost conjuncţia care, paradoxal, mar-
chează disjuncţia lor. ura „oniricului”, evidentă faţă
de regimul comunist din România, ar fi cu totul
imatură, de vreme ce o simte doar cu eul empiric, nu
şi cu cel artistic, dar autoarea i- o impută omului inte-
gral: „ţepeneag deborda de naivitate” (99). Atunci de
ce mai reproşează altora faptul că aduc multiple inge-
rinţe esteticului? 

Anterior, în Graffiti (1999), citindu- i textul oni-
ric al volumului porumbelul zboară!…, îl găsise, cu
neînţelegere, epigon al noului roman francez, scriind
– îi redau cuvintele – fanat, desuet, mânat de artifi-
ciozitate caducă, tertipuri, abilitate, într- un experi-
ment distrofic şi nearticulat. Maximă reducţie esteti-
că aplicată cu totul alături de o poetică programatic
artistică, onirismul estetic şi structural.

În cartea despre literatura română din exil,
patria de hârtie (ed. Aula, Braşov, 2003), eseul Ţepe-
neag, omul care merge, secţiunea – una dintre cele
trei – expatrioţii, autoarea citeşte un cu totul alt
scriitor, important (138), îndrăzneţ şi inventiv (140).
Nici aici nu- i desparte textul literar de biografie (123),
fără a- i de(s)prinde mecanismele poetologice.
esteticul îi apare într- un fel inchizitorial: „esteticul,
în cazul său, menţine în carantină eticul” (id.). Para-
digma literară, textual(ist)ă, onirică, în cauză, e prea
personal şi reductiv finalizată critic în lectura autoa-
rei. „Onirismul estetic joacă pe mâna confecţiei, mani-
pulează obiecte agravitaţionale, de hârtie; origami.”
(128) Nu- i ea primul critic care îşi greşeşte ţinta
autenticei comprehensiuni şi, pe deasupra, se dispen-
sează suveran de textele teoretice ale scriitorului pe
care- l analizează, îl descompune şi- l recompune.
Niciodată nu- i prea târziu, dacă voinţa, mereu nece-
sară, o impune. Acolo, N. Sălcudeanu îl rezuma pe
Harold Bloom, care reflectase asupra anxietăţii influ-
enţei în creaţia literară şi identificase şase episoade
de parcurs pentru execuţia unui reuşit „paricid” auc-

torial. Pe ţepeneag îl găseşte blocat pe la jumătatea
drumului – şi acesta- i mersul –, la al treilea moment.
Mefientă rămâne şi faţă de postmodernismul său,
cunoscut şi invocat aici doar prin lecturi din Marcel
Corniş- Pop şi M. Cărtărescu. 

Cât priveşte experimentalismul, încă îl rejetea-
ză pe cel textualist, pretins a fi închis şi „distrofic”
(150), dar arată o anumită înţelegere faţă de faptul că
scriitorul se arată „mai dispus decât urmaşii săi tex-
tualişti a experimenta formule de ieşire din autarhia
textuală şi de racordare mai strânsă la referenţial”
(154). Dubla referenţialitate, la text şi la realitate,
este însă pentru M. Cărtărescu marcă postmodernis-
tă, dacă pot să remarc în treacăt. Inovator ar fi ţepe-
neag prin – reiau cuvintele autoarei – împrumut,
bricolaj, import. Dar ce- i înnoire în asta? În, adică,
snobism tehnic (132), pura şi simpla neoriginalitate
(146). Suficientă diferenţă a produs lectura critică în
2013. Insuficient justificată, totuşi, ca să devină o
adevărată revizuire literară, dincolo de biografie. 

literar, crede acolo Sălcudeanu, ţepeneag tra-
tează eticul ca boală, doar îl ţine în carantină, iar exi-
lul – în mers, rătăcire, nomadism, fugă – este trăit
exclusiv ca pedeapsă. De aceea autoarea constată
„autentica «artă a fugii» perfecţiontă de goma în plan
preponderent etic” (130). exilul îşi pierde sensul, e
negat şi de N. Sălcudeanu, după 1990, în volumul din
2003 (cf. p. 135), dar nu şi, în 2013, în cazul lui goma. 

Pe Virgil Tănase, Nicoleta Sălcudeanu îl recupe-
rează, îl aduce în faţă, înaintea unei critici româneşti
nedrepte, chiar ignorante, îndeosebi faţă de succesul
său în străinătate ca prozator şi autor de monografii
critice. Alături de goma, Tănase scapă de asasinatul
comandat de Ceauşescu în1982. Haiducu, spionul ales
pentru execuţie, s- a defectat şi aşa a apărut graţia
mântuitoare. uitat laolaltă cu alţii de către anticomu-
niştii fundamentalişti, V. Tănase menţine o „morală
de catastrofă” (117).

lui Paul goma, „prin forţa şi vehemenţa protes-
tului, i se cuvine întâietatea”, (117), încă din 1956,
când a luat parte la revolta studenţilor contra regimu-
lui. O dublă prioritate: cronologică şi logică, intensivă.
goma rămâne într- un etern exil, în indigenţă, neco-
respunzător editat şi discutat ca scriitor. După goma
şi al său roman ostinato, se scrie altfel în ţară, cum,
vizionar, constată autoarea, anticipase ţepeneag. În
direcţie literară realist- documentară, trebuie preci-
zat. De aici şi o anumită dispută poetologică dintre cei
doi scriitori, nediscutată aici. Moralul, la goma,
reprezintă deasupra deasuprelor. În cartea cu titlu
românesc Culorile curcubeului (nu Culoarea…, cum
apare aici), constată autoarea acum, el îşi supune
întreaga acţiune vitală unui „cod moral” (97). 

În Graffiti (1999), goma este creditat ca pretins
„povestitor de romane”, pentru memoria faptelor
povestite, frica istorică de marcă pur comunistă. Deşi
nu face experiment de tipul origami, lumea de hârtie
(53) îl acaparează deopotrivă.

În patria de hârtie (2003), este şi el, pe spaţiu
larg, în raport cu economia volumului, pus la
microscopul analitic, într- un „frotiu” critic. Între
expatrioţi. (In?)decis între imaginar şi factual: proza
lui paul Goma între ficţionare şi mărturie. Se încear-
că chiar o extensie a poeticii prozei sale: fantastic, oni-
ric, hieratic. e acceptat Arrabal, care descoperea cân-
dva în goma un „poet mare”! Paradigma stilistică nu
e mai restrânsă. goma elaborează „un discurs necon-
venţional, atipic, tot mai indiferent la formă şi tot mai
adaptat, totuşi, acesteia, în manieră scurtcircuitată”
(120). el acordă „mai multă atenţie asupra noilor
formule stilistic- expresive proaspăt achiziţionate (jur-
nal, utopie, dicţionar)” (122). Parcă ar accepta suge-
stii din Roland Barthes, el, care nu şi- a ascuns repul-
sia pentru „prostisme” structuraliste, devreme ce este
prins într- o „relaţie amoroasă cu textul” (114). Calido-
rul este aflat în centrul scrisului acestui „povestitor
de romane”, ca „un bun restaurator de realitate”
(122), marcat mai presus de toate de literaritatea bio-
grafismului. Opera etică şi etica operei fac casa cea
mai bună la Paul goma. esteticul le urmează. e cita-
tă aici Marta Petreu, pentru care goma ajunge un
„foarte interesant caz estetic” (117). Revizuirrile etice,
anticipând revizionismul, sunt semnalate şi în 2003
ca pernicioase. „Anul- turnesol 1989 produce, printre
altele, o depresurizare etică a scrisului românesc şi, în
acelaşi timp, o confuzie axiologică.” (94) r
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De la „disidenţa autocronică” la
„dosariadă”

A doua etapă a disidenţei române, după Nico-
leta Sălcudeanu, ar fi cea târzie, îndeobşte „de opozi-
ţie individuală, de un mai redus impact, atât prin
cerinţele minimale pe care le adresau regimului, cât
şi prin pericolul redus la care se expuneau.” Aici
sunt incluşi Dorin Tudoran, Mircea Dinescu, Doina
Cornea, Andrei Pleşu, Dan Petrescu, liviu Cangeo-
pol ş.a. Nicoleta Sălcudeanu nu insistă prea mult
asupra acestui val, focalizându- şi atenţia, pe bună
dreptate, către prima etapă. Însă marile surprize şi
confuzii încep de la acest al doilea val, fiindcă unii
dintre ei sunt „adoptaţi” de diferite tendinţe învingă-
toare politic sau cultural după 1989, alţii rămânând
doar vagi simboluri de fundal. Bunăoară, Doina Cor-
nea, a fost cultivată doar de opoziţie (ea rămânând şi
cea mai fidelă crezului etic al grupului parizian), pe
când Mircea Dinescu şi Andrei Pleşu s- au comportat
„dilematic” (cu o minima moralia), trecând dintr- o
tabără în alta, atât în plan cultural, cât şi politic,
fiind şi creatori ai ofensivei „dosariadei” prin
CNSAS, alături de Horia- Roman Patapievici, ajun-
gând, apoi, fie admiratori, fie critici ai preşedintelui
„jucător” pe „stânga- dreapta” Traian Băsescu. Încât,
după opinia mea, în această etapă târzie a „disiden-
ţei” se disting trei straturi: primul, adoptat de
est- etica parizienilor, rămaşi fideli acestora, dovadă
că unii au şi fost folosiţi de Monica lovinescu în dis-
creditarea reprezentanţilor primului val (vezi pam-
fletul lui Dorin Tudoran împotriva lui Nicolae Bre-
ban). Altminteri, cei mai mulţi au „aquiesat” la ofen-
siva contra spiritului naţional şi a valorilor româ-
neşti, precum Mihai Dinu gheorghiu sau Ioan Petru
Culianu, care, înainte de 1989, a salutat, entuziast,
apariţia publicisticii eminesciene în ediţia naţională,
pe când, imediat după „revoluţie”, a recurs la atacuri
fioroase la adresa aceleiaşi publicistici. Mai mult de
atât, din păcate, cu „est- etica” lui, Culianu n- a ezitat

să- şi atace binefăcătorul şi maestrul, pe Mircea elia-
de, din pricina aceleiaşi confuze ideologii de „stân -
ga- dreapta”. 

al doilea strat disident este de coloratură strict
politică, resentimentară, în care au fost angrenaţi
foşti comunişti şi cominternişti de orientare
moscovită, marginalizaţi, într- o forma sau alta, de
către Ceauşescu, acuzat că a denaturat idealurile

comunismului. gruparea este ilustra-
tă de semnatarii Scrisorii celor şase,
în frunte cu bătrânul cominternist Sil-
viu Brucan (alături de gheorghe
Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Cor-
neliu Mănescu, grigore Răceanu,
Constantin Pârvulescu), Brucan deve-
nind şi principalul ideolog al „revolu-
ţiei” din 1989, formator de opinie şi de
„conştiinţă democratică”. De fapt,
acest bătrân versat a fost acela care a
recuperat disidenţa târzie la bicefalis-
mul politic şi cultural, puterea fiind
împărţită abil între „rezistenţii prin
cultură” şi „rezistenţii comunismului
cu faţă umană”, tabără în care s- au
recunoscut imediat marginalizaţi ca
Ion Iliescu sau fiii de foşti cominter-
nişti precum Petre Roman sau Vladi-
mir Tismăneanu. Încât, adevăraţii
câştigători ai schimbării de regim din
1989 n- au fost „parizienii” (mulţumiţi
cu est- etica din cultură), ci vechi mili-
tanţi moscoviţi. faptul a fost târziu
înţeles chiar de Monica lovinescu,
atunci când a aflat, oripilată, că ade-
văratul mentor al grupului pentru
Dialog Social este Silviu Brucan, cel
care crease gruparea şi- i încredinţase
lui gabriel liiceanu cea mai dotată şi
mai bogată editură din ţară, editura
Politică, transformată şi ea în una „cu
faţă umană” – Humanitas. Desigur,
bătrânii cominternişti vor recupera şi
o parte din falanga kaghebistă a servi-
ciilor secrete din ţară, în frunte cu „cei
cinci magnifici” (cum i- a numit larry
l. Watts, comparându- i cu „apostolii
de la Cambridge”, cei mai eficienţi slu-
jitori ai Moscovei din serviciile secrete
britanice): Ion Mihai Pacepa, Mihai
Caraman, Nicolae Doicaru, Ion Stă-
nescu şi Iosif Constantin. În special,

primii doi vor fi folosiţi fie pentru refacerea servicii-
lor secrete (Caraman), fie pentru întreţinerea „răz-
boiului rece” intern, prelungit până azi, între „fanii”
lui Pacepa şi cei care- l consideră, pur şi simplu, un
trădător de ţară.

În fine, al treilea strat, rămas cel mai fidel
est- eticii grupului de la Paris, îl constituie „disidenţii
autocronici”, cum i- a numit Paul goma, preluând
denumirea de la Iosif Cristovici. Aceştia s- au auto-
proclamat „rezistenţi prin cultură”, alegând metoda
struţului (Nicoleta Sălcudeanu), numiţi de Monica
lovinescu „clandestini”, adevăraţii ei discipoli,
nedezminţiţi în fidelitate, deveniţi cei mai înverşu-
naţi „anticomunişti” post festum. Aceştia au
radicalizat revizionismul est- etic, dezlănţuind moda
„demitizărilor”, compromiţând conceptul lovinescian
de revizuire critică din necesităţi estetice şi
transformându- l în revizionism, izomorfie stranie a
revizionismului proletcultist. Transformarea peste
noapte a comuniştilor în „anticomunişti” nu este
doar un fenomen românesc, ci urmează doctrina
modernă a partidului comunist, în patru stadii, for-
mulată sintetic de Iuri Andropov, cel care a presim-
ţit că sistemul nu poate supravieţui în ecuaţia clasi-
că bolşevică: 1) partidul îşi asumă deschis numele de
comunist şi ia puterea prin revoluţie, instaurând dic-
tatura proletariatului; 2) când numele de comunism
se compromite, partidul şi- l schimbă, dând impresia
unei noi revoluţii, reintroducând, aparent, pluralis-
mul; 3) prin pluralism, pierde puterea şi se resem-
nează; 4) revine la putere într- un cadru aparent
democratic. Într- adevăr, „aparent democratic”, fiin-
dcă principiul maniheist rămâne acelaşi, confin şi cu
faimosul „principiu al lui Adolf”, anume că nu trebu-
ie să fie decât un învingător, şi numai unul.
Anticomuniştii autocronici n- au făcut decât să înlo-
cuiască „lichelele burgheze” (bune de înlăturat din
istorie) cu „lichelele comuniste”, pentru a li se rezer-
va aceeaşi soartă, dar cu oarecari circumstanţe ate-
nuante, spre a se dovedi humanismul noilor judecă-
tori, condiţia „iertării” fiind plecarea de bunăvoie de
pe scena istoriei. Acesta e sensul precis, riguros car-
tezian, al celebrului apel către lichele semnat de
gabriel liiceanu, dar exprimând crezul absolutist
est- etic al „grupului de la Paris”, care n- a ezitat să- l
declare neoficial, „drept vârf de lance al luptei contra
comunismului după căderea acestuia” (Nicoleta
Sălcudeanu). Pare că ne- am afla în faţa unui verita-
bil manifest al partidului anticomunist, devenit
„noua biblie” a celor care au preluat puterea în cul-
tura românească postdecembristă. Aceasta e cheia
hermeneutică a revizionismului cultural românesc.

Ironia cea mare e că i- au căzut victimă nu doar
cei decretaţi din capul locului ca fiind „răii”, „lichele-
le” de străpuns cu lancea Arhanghelului Mihail,
„protocroniştii” de la revista luceafărul, etichetaţi,
acum, ca „naţional- comunişti”, în frunte cu edgar
Papu, Ilie Bădescu, Paul Anghel, Ion lăncrănjan,
Ion gheorghe, Cezar Ivănescu, Mihai ungheanu
ş.a., nemaivorbind de zeloşii cântăreţi ai „cârmaciu-
lui”, ca Adrian Păunescu şi Corneliu Vadim Tudor,
dar şi foştii comilitoni de până la căderea
comunismului, care s- au declarat „apolitici”, în sen-
sul respectării criteriului estetic în orice revizuire
critică, având în frunte pe eugen Simion, Marin
Sorescu, D.R. Poposcu, fănuş Neagu, Augustin
Buzura, Constantin ţoiu, Valeriu Cristea ş.a. unii,
pentru a scăpa de noua ghilotină ideologică, s- au
înscris în partidele istorice, precum Ioan Alexandru.
Iar pentru ca toate să fie încununate apologetic,
revizionismul s- a întins ca o molimă de neoprit asu-
pra marilor valori tradiţionale, scornindu- se moda
„demitizărilor”. Numai cei care n- au dat semne de
„naţionalism” au fost cruţaţi, nu şi eminescu, Iorga,
lucian Blaga, A.C. Cuza, Nichifor Crainic, Mircea
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Theodor Codreanu
Revizionismul ca impostură
culturală (IV)

Adevăraţii câştigători ai schimbării de
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Grupului pentru Dialog Social este
Silviu Brucan, cel care crease

gruparea şi- i încredinţase lui Gabriel
Liiceanu cea mai dotată şi mai bogată

editură din ţară, Editura Politică,
transformată şi ea în una „cu faţă

umană” – Humanitas. Desigur,
bătrânii cominternişti vor recupera şi

o parte din falanga kaghebistă a
serviciilor secrete din ţară, în frunte

cu „cei cinci magnifici”.



Streinul, Traian Brăileanu, Mihail Manoilescu, Ion
Barbu, Mircea eliade, emil Cioran, Constantin
Noica ş.a.m.d. Chiar şi scriitorii exilului au fost jude-
caţi pentru „naţionalism” şi „antisemitism”: 
Constantin Virgil gheorghiu, Vintilă Horia, Vasile
Posteucă, Aron Cotruş ş.a. Nu mai vorbim de inter-
belicii care au dat semne de „colaboraţionism”, după
1947: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Camil
Petrescu, g. Călinescu, Tudor Vianu ş.a., ca şi cei
consacraţi în anii comunismului: Marin Preda,
Petru Dumitriu, eugen Barbu, Zoe Dumitrescu- Bu-
şulenga, Nicolae labiş, Nichita Stănescu ş.a. Toate
acestea năzuiau să arate „deşertul cultural” româ-
nesc, mai ales cel din anii regimului comunist. S- a
crezut că impunerea unei noi ierarhii valorice depin-
de exclusiv de zelul demolator, de modul cum te
apreciază Monica lovinescu şi Virgil Ierunca, iar în
ţară dacă eşti în graţiile „listei Manolescu” şi a altor
listatori precum Z. Ornea, S. Damian, gabriel lii-
ceanu, Mircea Mihăieş, gabriela Adameşteanu,
Andrei Cornea, gheorghe grigurcu, Marius Chivu
etc. 

Nicoleta Sălcudeanu a putut vorbi de un veri-
tabil „război rece civil”, în spirit iacobinic, climatul
public devenind „unul justiţiar, străbătut de triviale
revendicări politice în chiar lumea ideilor gingaşe”:
„Nu există nici un dialog între tabere, iar turgescen-
ţa climatului cultural descris printr- un revizionism
torid obturează orice înţelegere şi acceptare recipro-
că. Se deschid false opoziţii în interiorul grupului
celor ce împărtăşiseră deopotrivă liberalismul şi
prooccidentalismul culturii române şi care, până la
căderea comunismului, luptaseră umăr la umăr pen-
tru păstrarea valorilor comune.” Pe acest fond,
impostura devine regula afirmării publice: „Se for-
mează un roi al imposturii, iar acesta va fi liantul
care va coagula diverse organisme ce se vor constitui
mai târziu în adevărate carteluri culturale. graba
de a se instaura ca grup de influenţă era alimentată,
cel puţin iniţial, prin autoritatea- i indiscutabilă, de
către grupul de la Paris.” S- a produs însă ceva neaş-
teptat: un transfer de putere de la nucleul dur pari-
zian la justiţiarii din ţară, încât, în scurt timp,
Monica lovinescu şi Virgil Ierunca au rămas nişte
simpli spectatori, fără putinţa de a mai opri degrin-
golada „antitezelor monstruoase”, cum le- ar fi spus
eminescu. Rezultatul: „linşarea intelectuală a, în
principal, două categorii de intelectuali: cei ce s- au
numit «apolitici» şi…, surprinzător, disidenţii auten-
tici”.

Iacobinismul resentimentarilor români a fost
sesizat şi de Adam Michnik, într- o conferinţă susţi-
nută la Ateneul Român. Acest radicalism a fost
întreţinut nu numai de grupul parizian, dar şi de
fundaţiile Soros, care au format cadre în România
prin acordarea a numeroase subvenţii şi burse de
„reeducare” jurnalistică sau universitară. Altfel
spus, un soi „civilizat” de „experiment Piteşti III”,
cum ar spune Paul goma. În 1991, au fost invitaţi la
Colocviul fundaţiei pentru o Societate Deschisă
(Cracovia) disidenţi din fostul bloc sovietic. Cei mai
patetici „anticomunişti” au fost din România, adică
„tocmai cei care nu luptaseră contra” comunismului.
A fost un patetism al contaminării mimetice,
identificat de Valeriu Cristea, într- un articol din
adevărul, în radicalismul parizienilor, neezitând să
o compare pe Monica lovinescu cu „cabinetul II” şi
cu o Ana Pauker à rebours. În valul acestor contami-
nări mimetice, până şi cu mult mai echilibratul
Andrei Pleşu a avut momente de radicalism, chiar
de isterie, în spiritul apelului către lichele, apreciază
Nicoleta Sălcudeanu. Şi n- a fost vorba doar de pole-
mici pasagere între indivizi sau grupări care nu se
pot suporta, ci de un fenomen maladiv care a tins
către forme instituţionalizate. O asemenea instituţie
se va dovedi CNSAS, care a declanşat epopeea dosa-
riadei. Nu e deloc întâmplător că Andrei Pleşu,
Mircea Dinescu şi Horia- Roman Patapievici au ţinut
morţiş să facă parte din această instituţie,
încălcându- i legea de funcţionare, care interzicea
foştilor membri de partid să facă parte din corpul de
cadre.

dosariada, căreia Nicoleta Sălcudeanu îi dedi-
că un întreg capitol, a fost, în viziunea autoarei, o
„formă de linşaj mult mai subtilă şi mai perversă”,
compromiterea publică realizându- se prin „instru-
mentalizarea documentelor Securităţii”. fenomenul
a fost investigat, cu rigoare profesională, de către
gabriel Andreescu, în lucrarea Cărturari, opozanţi
şi documente. manipularea arhivei Securităţii (Iaşi,
editura Polirom, 2013). Concluzia lui gabriel
Andreescu e că nu ofiţerii Securităţii, ci victimele
acesteia au fost supuse linşajului mediatic, după
1989. Comentând diversiunea demolării memoriei
lui Adrian Marino, autorul identifică un grav sim-
ptom de răsturnare a adevărului: „Campania împo-
triva lui Adrian Marino a dus la o paradoxală inver-
sare de roluri. exploatând logica Securităţii din
materialele de arhivă pentru a cuceri încă un etaj
simbolic, intelectualii implicaţi au răsturnat relaţia
tradiţională. Dacă înainte de 1989 Securitatea dirija
jocul, în anii 2000 (sic!) o fac cei care îi utilizează
arhivele. Dacă ofiţerii de Securitate manipulau
dosarele oamenilor, astăzi există intelectuali care
manipulează dosarele elaborate de fosta Securitate.” 

Ceea ce spune, de fapt, aici, gabriel Andreescu
e că aceşti intelectuali au făcut, pur şi simplu, poli-
ţie politică. Între noile victime, Mihai Botez, Adrian
Marino, Nicolae Breban, Cezar Ivănescu, eugen uri-
caru, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Iorgulescu, Petru
Romoşan, Ioan groşan ş.a. Când s- a întâmplat ca
„deconspiraţii” să fie din aceeaşi tabără, lucrurile au
fost cusute cu aţă albă, „canibalismul cultural”
intrând în adormire (vezi cazurile Al. Paleologu,
Sorin Antohi ş.a.). Dosariada a devenit practică
publică generalizată în contextul în care „anticomu-
niştii” autocronici, în frunte cu Vladimir Tismănea-
nu, „au făcut istorie” din pseudocondamnarea comu-
nismului, sub umbrela preşedintelui Traian Băses-
cu. „Intrarea în scenă a preşedintelui Traian Băses-
cu – ne avertizează Nicoleta Sălcudeanu –, începând
cu anul 2006, declanşează, odată cu transferarea de
către serviciile secrete de informaţii către CNSAS
«partea substanţială deţinută de ele», un adevărat
jihad.” Observaţia arată, odată în plus, că „războiul
civil” intern a fost instituţionalizat până în vârful
piramidei politice româneşti, aspect iarăşi singulari-
zant în fostele ţări comuniste, izomorfie de semn
întors a fostelor practici bolşevice. S- a creat o întrea-
gă pătură de zeloşi delatori, militanţi „justiţiari” la
diverse publicaţii şi posturi de televiziune, unii din-
tre ei, din nefericire, personalităţi de certă valoare:
Mihnea Berindei, Vladimir Tismăneanu, Mircea

Dinescu, gabriel liiceanu, Horia- Roman Patapie-
vici, Ioan T. Morar, Mircea Mihăieş, Mirela Corlă-
ţan, germina Nagâţ, Dan C. Mihăilescu, Traian
ungureanu, Cătălin Avramescu, Dragoş Paul Aligi-
că ş.a. 

extinzând perspectiva, o investigaţie a lui
Paul Cernat1, consemnată de Nicoleta Sălcudeanu,
argumentează că, finalmente, s- a vizat însăşi com-
promiterea elitelor culturale româneşti, demers
iarăşi similar cu cel al anilor ’50 din secolul trecut.
Ceea ce evocă, inevitabil, atmosfera de legenda nigra
care s- a împăinjenit în jurul României, în ultimii şai-
zeci de ani, reizbucnită furibund după 1989, atât în
interiorul ţării, cât şi pe mapamond. un fenomen
similar s- a petrecut cu intelectualii din Basarabia,
care au declanşat mişcarea de renaştere naţională.
Cu mijloace nu mult diferite, aceştia au fost relativ
uşor scoşi de pe scena vieţii publice dintre Prut şi
Nistru, „compromişi”, marginalizaţi, instigaţi unii
împotriva altora, ca în patria- mamă. Instrumentele
se cunosc. Delatorii şi impostorii nu pot suporta
niciodată adevărul. Când Paul goma a continuat
să- l spună, atât Monica lovinescu, cât şi
autocronicii de la Bucureşti n- au putut să- l suporte
şi au declanşat linşajul mediatic, începând cu topi-
rea cărţilor la Humanitas şi sfârşind cu luările de
adio ale „prietenilor”. Când, în 2005, a apărut excep-
ţionala confesiune întru adevăr a lui Adrian Marino,
Viaţa unui om singur, războiul a devenit inevitabil,
Marino apărând ca un răsfăţat al regimului
comunist, de- a dreptul execrabil. Când Nicolae Bre-
ban a publicat, în 2009, trădarea criticii, carte aug-
mentată şi de capodopera Singura cale, legenda
neagră a prozatorului, întreţinută de Monica lovi-
nescu, a fost scoasă de la păstrat tot cu metodele
dosariadei. Odată cu el, a căzut victimă şi Petru
Romoşan, ca „pupilă” a maestrului! Când Cezar Ivă-
nescu a subliniat influenţa nefastă asupra lui Marin
Preda exercitată de unii „prieteni”, imediat rebelul a
devenit „colaborator” al Securităţii, negăsind adevăr
nici la uSR, nici la preşedinţia republicii,
grăbindu- i- se moartea. 

Şi aceste când- uri pot continua. fiindcă, după
23 de ani de „libertate”, societatea românească este
încă pradă unor polarizări devorante, departe de a fi
vindecată de principiul lui adolf. r

1 Paul Cernat, deconspirarea scriitorilor, mod
de întrebuinţare, în „Observator cultural”, nr.
580/2011.
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Noutăţi editoriale

Aura christi, Tragicul visător
poeme
Editura ideea Europeană, 2013

„Lirica Aurei Christi s-  a format
şi s-  a modelat iute, ferm, cu o
îndrăzneală şi o gravitate rară a
tonului, mai ales în jurul poeziei de
meditaţie post-  romantică, de la rilke
la Ţvetaieva, de la Blaga la Nichita
stănescu. Necăzând pradă ispitelor
culturale şi mondene post-  decem -
bris te, între care aşa-  zisul post-  mo -
dernism românesc, ce afişa cu o
anume suficienţă refuzul valorilor

clasice şi moderne în favoarea unei lirici descompuse şi uneori
barbar improvizate sub scuza autenticismului, poeta noastră a
uimit critica de specialitate prin ample volute metaforice, calde,
îndrăzneţe, abordând, în câteva volume, printr-  o splendidă
frondă, clasicul sonet poetic şi dovedind o excelentă stăpânire
a limbii, a mijloacelor specifice, într-  o lirică a meditaţiei grave,
adânci, exprimată în metafore, în care modernitatea şi sensibi-
litatea secolului se confundă, cu vigoare clară, de o marcată
originalitate, tumultuos şi muzical aproape, într-  o subtilă rezo-
nanţă eufonică, cu trimiteri, accente şi imagini simbolice, cu
marele torent al liricii europene de înalt nivel, de la rimbaud şi
Baudelaire, la rilke şi Blaga. Şi, încă odată, la Ţvetaieva şi
Nichita stănescu.”

Nicolae Breban

„A scrie căderea apocaliptică nu e uşor. E un merit al Aurei
Christi faptul de a găsi singura soluţie la această cădere fatală,

dată din pornire: cel care o scrie o şi «opreşte», «incitând rigoa-
rea/ celui din urmă frig». Doar un fel de zeu al poeziei, o divini-
tate descoperită cu greu, conştientă de destrămarea mitului,
poate să impună din nou mitul: instituirea «mai viului» este cu
putinţă doar datorită morţii. Învierea nu e posibilă decât datori-
tă ei. sensul celei mai mari dintre taine se dezleagă, astfel,
paradoxal, prin răsturnarea negativităţii generale a sensului.
(…) Descoperirea făcută de poetă este că realul însuşi are ori-
gine poetică (nu reală!), prin căderea în «emisfera cealaltă», de
parcă Dante însuşi ar fi acum reeditat în altă semantică: «Ah,
calul e fiu al pegaşilor dintotdeauna». Fiinţele existente îşi au
obârşia în himere, iar realitatea ia fiinţă din metaforă. (…) Altă
«descoperire» poetică: întreg mitul temporal al omenirii poate fi
ranversat. (…) iată, deci, cum se poate recupera mitul într-  o
epocă în care toată lumea postmodernă a visat la demitizare şi
dez-  iluzionare pentru a se apropia de realul ca atare.” 

Ştefania Mincu
http://aurachristi.ro/
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Moştenim forme de cunoaştere atavi-
că, instinctivă. Nu le putem aduce
în forma abstracţiunilor intelectua-
le. Când le conştientizăm, impresia

pe care o lasă intelectului pare a fi aceea că ar fi
vorba de realităţi mai degrabă decât de impulsuri de
natură subconştientă ale cunoaşterii. Acesta este
cazul căutărilor actuale în direcţia identificării for-
melor de viaţă extraterestră.

Înţelepciunea care era încă activă până spre
secolul al IV- lea d. H. reuşea să stăpânească impul-
surile instinctive ale cunoaşterii fără să- şi imagine-
ze alte fiinţe extraterestre de natură fizic- materială.
Se ştia, în vechime, că natura fizică a corpurilor
noastre este dependentă de planeta Pământ, iar
natura raţională a omului – de Soare. Se ştia că
natura eterică a corpurilor se află în corespondenţă
cu planetele Saturn, jupiter, Marte, iar natura
astrală – cu Venus, Mercur şi luna. extratereştrii
din concepţia noastră actuală eram chiar noi în
viziunea celor înţelepţi din vechime. Altfel spus, se
ştia că doar natura materială a corpurilor noastre
este terestră, în vreme ce componentele eterice şi
astrale ale naturii umane nu sunt terestre. Cunoaş-
terea neintelectualizată radical a vremurilor mai
vechi avea acces la intuiţia instinctivă că omul este
o sinteză de componente terestre şi extraterestre.
Sufletesc- spiritualul din om era explicat prin
componentele non- terestre ale compoziţiei cosmice
care suntem.

Până spre secolul al IV- lea d. H. încă era acti-
vă în cunoaşterea celor dedicaţi înţelepciunii vechi o
altă înţelegere a logosului decât aceasta pe care o
moştenim, acum, prin retraducerea intelectuală a
acelor impulsuri atavice ale intuiţiei. Apariţia vorbi-
rii la copii era, în vechime, asociată prezenţei cosmi-
ce a principiului creator de lumi pe care, mai apoi,
l- am găsit tradus în cuvântul logos. la Anaxagora,
acest principiu spiritual creator de lumi era numit
nous. la Platon, este numit idee. la Aristotel, din
acest principiu este dedusă logica vorbirii noastre
adulte. Subiectul logic era înţeles în corespondenţă
cu subiectul cosmic al logosului.

Cum s- a intelectualizat subiectul logic, pier-
zând, totodată, obiectivitatea spirituală a logosului?
A fost un proces obiectiv de pierdere a intuiţiei
instinctive care aducea în cunoaştere prezenţa com-
ponentelor noastre extraterestre: preexistenţa sufle-
telor, de pildă. Procesul era necesar evoluţiei umane.
era necesar ca, în timp, ceea ce altă dată era
atavic- instinctiv să devină conştienţă stăpânită de

intelect. Necesitatea aceasta ţinea de ţelurile cosmi-
ce ale evoluţiei umane, care ţeluri întemeiază evolu-
ţia noastră întru cauza finală a libertăţii. Or
libertatea nu s- ar putea întemeia pe intuiţii instinc-
tive, ci numai şi numai pe intuiţii pe deplin conştien-
te de natura lor. Iar natura lor nu este terestră. Inte-
lectul, da. el ţine de organizarea noastră corporal- fi-
zică (de creier). A fost necesar ca intuiţia extrateres-
trităţii din noi să piară pentru ca intelectul, singur,

să se afle, cândva, în faţa necesităţii de a redescoperi
ce este terestru în noi şi ce este extraterestru.

Apogeul acestei situaţii (a te afla în faţa unei
necesităţi cosmice) a fost atins la mijlocul secolului
al XIX- lea – când intelectul a devenit, în forma sa
exterioară, materialist. Necesitatea cosmică arăta,
acum, aşa: cum putem deduce viul din ceva neviu?
era acestei necesităţi se continuă încă şi azi: este
încă preponderentă, la nivelul concepţiilor oficializa-
te, viziunea potrivit căreia am putea deduce viul din
neviu. la nivelul neoficial (neacademic) al cunoaşte-
rii a devenit deja preponderent dorul care cere ca
neviul să fie dedus din viu şi ca materialismul să fie
dedus din ceva superior lui. dor, în acest caz, este,
din nou, instinctiv- atavicul, dar, de astă dată,
împlinirea dorită nu s- ar mai putea mulţumi cu
explicaţii pe care intelectul să nu le poată lua în stă-
pânirea sa.

Intelectualizarea azi preponderentă în lumea
cunoaşterii nu face, deocamdată, faţă acestei cerinţe.
Se lasă mai degrabă răpită de mitul fiinţelor
extraterestre de natură fizic- materială decât să
redescopere vechea înţelepciune care vorbea despre
propria noastră extraterestritate spirituală. Deja
ceea ce a fost o necesitate, materialismul, a devenit
un potrivnic al dorului omenirii de a- şi găsi temeiu-
rile demnităţii sale – dor care fusese, cândva, împli-
nit prin recunoaşterea logosului ca principiu creator
de lumi. Azi, teologia vorbeşte despre logos ca
despre o idee abstractă. Cum s- ar fi putut întrupa,
oare, o astfel de idee? Ar fi, oare, intelectualmente
acceptabil ca un concept filosofic să se întrupeze,
mâine, în carnea unui om concret, viu. De pildă, con-
ceptul filosofic de om ca fiind o creatură ce s- ar fi
născut din evoluţia fără de viaţă de pe planeta
Pământ: elementele din tabelul lui Mendeleev…
Cum ar fi întrupabil acest concept într- un trup de
homunculus creat în laborator? Aha, dacă laborato-
rul ar fi întregul cosmos şi dacă experimentul ar
dura eoni şi eoni… Atunci, da. Am avea în faţa ochi-
lor noştri nemuritori ceea ce s- a întâmplat în ordinea
cosmo- spirituală, cea prin care logosul ne- a creat pe
noi, experimentatorii din spatele acestui experi-
ment. Am avea, mai întâi, extraterestritatea unui
eon în care s- ar forma prototipul spiritual al corpuri-
lor noastre fizice dar încă nu şi materiale, apoi am
avea extraterestritatea unui alt eon în care s- ar
forma prototipial forţele de creştere din interiorul
primului prototip ş.a.m.d. Am descoperi, în timpuri
eonice, astfel, că mai întâi au fost prezente în noi
forţele sufletesc- spirituale şi abia apoi a putut fi pre-
zent temeiul gândirii care să conştientizeze aceste

forţe: eul. În fine, am înţelege natura cosmo- spiri-
tuală a forţelor sufleteşti pe care le numim, acum,
voinţă, simţire, gândire şi am înţelege expresia lor în
oglinda care este trupul: voinţa – în metabolism,
simţirea – în sistemul ritmic (respiraţie – circulaţia
sângelui), gândirea – în sistemul neurosenzorial al
capului. Căci acestea sunt cele mai importante fapte
extraterestre pe care le moştenim: voinţa, simţirea,
gândirea.

gândirea noastră, acum, se vrea a fi o creaţie
strict terestră. Pomul Cunoaşterii, da, este o creaţie
strict terestră. Dar Pomul Vieţii nu este nimic dacă
nu este o creaţie cosmică. Şi atunci? Ce are a fi acea
cunoaştere căreia izvorul viului îi rămâne inaccesibil
sau care crede că îi poate fi accesibil numai din for-
ţele neviului?

Credem că Soarele luminează. Nu este adevă-
rat. lumina sa este invizibilă. Devine spectrală
(colorată şi vizibilă) abia în ambianţa de sub atmos-
fera terestră. Când te afli, fiind cosmonaut, într- o
navă din afara atmosferei terestre, ai nevoie de
lumină artificială ca să vezi în interiorul navei.
Nimic venind de la Soare nu luminează interiorul
acelei nave. Mister? Da. Soarele nu este un corp
gazos (fizic) care luminează spre exterior, ci o fiinţă
spirituală constituită dintr- o lumină nefizică. ea
devine fizică abia în contact cu lucrurile fizice din
atmosfera terestră şi cu lucrurile fizice de la supra-
faţa Pământului. frunza este verde pentru că reflec-
tă partea de verde din lumina invizibilă a Soarelui
după ce această parte de verde s- a individualizat în
întregul invizibil al luminii spirituale la contactul cu
ambianţa atmosferei terestre. Atmosfera terestră
joacă rolul unei prisme care desface lumina invizibi-
lă (spirituală) în cele şapte culori spectrale ale sale
(lungimi de undă de natură fizică).

Aşadar, ce este Soarele? În orice caz nu un glob
gazos enorm care luminează. A- l imagina aşa este o
extrapolare a ceea ce vedem ca fiind luminos aici, în
lumea naturii pământeşti, un cărbune arzând, de
pildă. Nimic în soare nu are natura cărbunelui sau a
gazului. 

De ce au cârtiţele ochi dacă trăiesc în întuneric,
sub pământ? e o întrebare care stă pe neînţelegerea
luminosului. Nu mai e posibilă, azi, când ştim că
orice corp caloric emană raze infraroşii de lumină.
Cârtiţa se orientează, sub pământ, potrivit zonelor
de infraroşu, căutând acele zone care, nefiind prea
reci, permit săparea de canale şi aerisirea. După
ploaie, îşi sapă canalele până spre suprafaţa pămân-
tului din nou afânat de apă. Dar şi râmele „ştiu”
când a plouat şi ies la suprafaţă – nu mai riscă să- şi
piardă fluiditatea corporală în praful uscat al ţărâ-
nii. Noi, azi, din punct de vedere extraterestru, nu
conştientizăm mai mult decât circuitul apei în
natură. N- am mai putut menţine – în ciclul de dez-
voltare a intelectului abstractizant – intuiţia legătu-
rilor noastre extraterestre cu Saturn, jupiter,
Marte, Mercur, Venus, luna şi mai ales am pierdut
intuiţia legăturilor cu Soarele. Vechii greci încă mai
simţeau (fără să prelucreze asta intelectual) legătu-
ra eului cu Soarele. Ce este soarele afară este eul în
interior! Aşa simţeau. În acest sens, erau coperni-
cani. Astronomia lor era încă de natură eterică. Nu
considerau că Soarele ar fi doar un glob gazos care
luminează. Când intelectul a luat locul acelei simţiri
clarvăzătoare, Soarele a mai putut fi înţeles doar
potrivit naturii acestei gândiri care nu este decât o
umbră a viului din simţirea instinctiv- clarvăzătoare.
Intelectul fiind o umbră a viului cosmic, s- a putut
specializa în înţelegerea celor fără de viaţă, materii-
le moarte din natura pământească, apoi a extrapolat
umbrele morţii în natura cosmică. Astronomia a
devenit pur fizică. S- a pierdut conştienţa extrateres-
trităţii care lucrează în eu, în corpul astral, în cel
eteric şi în materia trupului fizic.

„Desrămarea” noastră are a fi misiunea unei
ştiinţe spirituale a extraterestrităţii omeneşti. Ceea
ce altădată a fost instinct atavic are a deveni con-
ştienţă, clarvedere intelectuală. era acestei evoluţii
a fost numită epoca sufletului conştienţei (1413- 4573)
şi ea urmează să dea intelectului conştienţa faptului
că sufletul raţiunii (dezvoltat în cei 2160 de ani ante-
riori lui 1413) umple tot universul, nefiind o proprie-
tate egoistă a omenescului. Ceea ce se mai ştia încă
în scolastica de dinainte de 1413 – când încă în evo-
luţia umanităţii nu erau create condiţiile de posibili-
tate ale gândirii imprimate în corpul fizic, ci gân-
deam din interiorul corpului eteric (cu inima şi cu
sângele, nu cu creierul şi cu sistemul lui neurosenzo-
rial). r

Ioan Buduca
Ce este soarele?

Apariţia vorbirii la copii era, în
vechime, asociată prezenţei cosmice a
principiului creator de lumi pe care,

mai apoi, l- am găsit tradus în
cuvântul Logos. La Anaxagora, 

acest principiu spiritual creator de
lumi era numit nous. 

La Platon, este numit idee.



După începuturi cronicăreşti, întâmpi -
nând pledant- admirativ, în decada a
şaptea, noul val şi „foamea” sa de poe-
zie, Mircea Martin se va retrage pe

„platourile înalte ale teoriei critice”, cum s- a obser-
vat, concretizând, astfel, un program hermeneutic.
Spirit fin, sobru şi delicat, criticul s- ar fi reprofilat /
disciplinat din mers şi din raţiuni conjuncturale,
spuneau unele voci cârcotaşe. În realitate, Mircea
Martin, prin această retragere (deplânsă de mulţi),
săvârşea un act de voinţă, pliat pe un dat tempera -
mental, adecvându- se cu sine.

un model vianesc, veghind „demnitatea stilis-
tică” şi gravitatea muzicală, îndelung elaborată, şle-
fuită răbduriu, pare vizibil, în filigran, în scrisul său.
Indiscutabil, un studios, iubind claustrul, criticul- as-
cet coboară rar în arena „care pătează”; refugiile sale
în teoria criticii, dezvăluie, mai degrabă, un tempe-
rament contemplativ, politicos, bântuit de un scepti-
cism intratabil. Categoric, Mircea Martin nu are
fibră de combatant. Refuzând stilul „tehnic”, el
gustă, totuşi, voluptatea imaginii critice, convins că
acel cum scrii propulsează un critic. Indiferent de
pretextele ei, critica e una singură, va repeta, imper-
turbabil, Mircea Martin; nu superioritatea temelor
sau a metodelor, nu absolutizarea unui tip, depreci-
ind, în numele falselor incompatibilităţi, celelalte
forme de critică, nu pierderea criteriului moral în
numele talentului care „scuză” orice, purificând o
existenţă. Pentru Mircea Martin, estetica ascunde o
etică. O mare întâlnire (precum cea cu Marcel
Raymond) fixează, într- un orizont expurgat de mize-
riile vieţii literare, profesionalitatea şi moralitatea.
Criticul are „prejudecata” competenţei; mereu
nemulţumit de sine, scrie rar, cu dificultate, dar
temeinic. eforturile de întâmpinare sau de situare se
resorb în profunzimi. Coexistenţa punctelor de vede-
re, a tuturor felurilor de critică nu înseamnă, însă,
egalizarea lor. Ce valoare hermeneutică ar putea
avea critica jurnalistică, se întreabă Mircea Martin,
dispreţuind spectacolul personalist (pe care spaţiul
cronicii îl îngăduie), manipulând şi deformând ierar-
hiile „de azi pe mâine”.

fireşte, în timp, critica lui Mircea Martin a
suportat reformulări, nuanţări din unghiul metodei.
Din start, însă, exegetul a îmbrăţişat critica de
identificare, dezvăluindu- se pe parcurs, conducând
la autoclarificări. Spirit ponderat, detaşat, Mircea
Martin se ţine departe de orice fel de excese. A
cunoscut şi temperatura foiletonului (dar Generaţie
şi creaţie nu era o culegere încropită), şi- a găsit, apoi,
o albie, străin de gustul reconvertirilor.

Chiar fără veleităţi sistematizatoare, Generaţie
şi creaţie marca începutul unui destin literar vigu-
ros. Mircea Martin manevra criteriul generaţiei de
creaţie ca o „ficţiune necesară”. Se despărţea de
zarva literară, de lupta pentru putere şi administra-
rea gloriei; înţelegea principiul performativ în cultu-
ră, dar nu şi polemicile de uzură, alianţele conjunc-
turale, gratulaţiunile abundente, citatele strategice;
sau faldurile frazelor binevoitoare, barochizante,
ascunzând gestul secret al minimalizării.

Descoperim la Mircea Martin o superbă consec-
venţă în concretizarea proiectelor. Volumul Identifi-
cări (1977) anunţa, prin câteva nuclee problematice,
viitoarele cărţi. Cum ar fi „mitul vechimii” la g. Căli-
nescu (Mircea Martin topind studii anterioare privi-
toare la vârsta literaturii române) sau „lirismul
inaderenţei” la B. fundoianu. Acea generoasă iden-
tificare călinesciană cu o tradiţie constituită, proiec-
tată compensativ, acea solidarizare cu destinul unei

literaturi vor asigura substanţa unei cărţi de anver-
gură problematică (consacrată „complexelor” litera-
turii noastre), descoperind în opera „divinului critic”
îndemnuri stabile şi accente obsesive. Sau speciali-
zarea în pastel, autoflagelarea, „decepţia cosmică” la
B. fundoianu, şi ele dezvoltate ulterior. Sunt intuiţii
sărbătoreşti care au rodit editorial, propunând cărţi
de referinţă.

Iubind condiţia spectatorului, Mircea Martin
trăieşte cu obsesia adecvării. Vrea o critică „pliabilă
la obiect”, condusă de „simpatie penetrantă”.
locuind conştiinţa altcuiva, criticul trebuie să dove-
dească „putere de supunere la obiect”, nu doar „pri-
vire de deasupra”. Opţiunea metodologică e condusă
– deontologic – de grija adecvării. Între hermeneuti-
ca totalităţii şi opacitate, încercările de identificare,
„infinit repetate”, trezesc această obsesie: adecvarea
asigură coerenţa. Contemplativismul, eufonia, cali-
grafia ideilor (estompând, în arabescul frazei, fermi-
tatea judecăţilor de valoare) nu înseamnă şi neparti-
cipare; dimpotrivă. Identificarea pe care o râvneşte
Mircea Martin asigură, însă, o participare simpateti-
că; adică, asumare, implicare, exultanţă ideatică
chiar. Întâlnind conştiinţa unei opere, refacem –
observa criticul – o „coerenţă de concepţie”; suntem
în pragul unei „fidelităţi fundamentale”. A te identi-
fica, topit în fibra textului, a exista împreună (cum ar
spune jean- Pierre Richard) şi a te detaşa, necesar-
mente, apoi, înseamnă a naveta între intimitate şi
totalitate. A naviga, probabil, între două frumoase
iluzii. eseul lui georges Poulet une critique d’identi-
fication (1968) ar fi un reper fundamental, jalonând
alianţele intelectuale ale lui Mircea Martin. Identifi-
carea înseamnă oare „rescrierea obiectului”? Deslu-
şim în eforturile lui Mircea Martin o „frumuseţe
subordonată”, nu un răsfăţ calofil. e o umilinţă
învingătoare în atitudinea criticului, ştiind prea bine
că orice cunoaştere presupune o asumare a obiectu-
lui (devenind subiect); că însăşi asumarea literaturii
înseamnă a elibera tocmai puterea de evocare, criti-
cul oficiind în slujba operei.

Dar pentru Mircea Martin, „singura critică
acceptabilă e cea care nu se consideră pe sine singu-
ra”. Convergenţa constructivă înlătură exclusivis-
mul, orgoliul intelectualist. Mircea Martin nu este
un războinic şi nici un intolerant; admitem deci,
împreună cu criticul, că există mai multe posibilităţi
de lectură, că foiletonul critic nu este, neapărat,
incapabil de performanţe metafizice, lumina critică
(în acea metaforă a încăperii obscure, adăpostind un
vraf de foi înnegrite) fiind „o lectură favorabilă”. Să
(mai) admitem că i- ar lipsi promptitudinea, prezenţa
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Adrian Dinu Rachieru
Mircea Martin sau obsesia adecvării

■ suplimente contemporanul
editura europress Group 

Bucureşti în şapte mii de semne
supliment al revistei Contemporanul nr. 9/2013
Ediţie alcătuită şi îngrijită de Aura Christi

imaginea Bucureştiului: un oraş trist, în momentul de faţă, într- o
ţară tristă, neguvernată de români şi administrată de alţii…
Deci, nu pot să fiu diplomat, asta este în momentul de faţă! E
bine că se întâmplă astfel de evenimente, ca Festivalul Bucu-
reşti, mon amour. Ar trebui să fie organizate cu o frecvenţă mai
mare, să se întâmple mai des.

Constantin Şerban Cantacuzino

Oraşul pe care îl port ascuns. Locuri, făpturi, făptuiri. totul
se roteşte într- un cerc absurd, aidoma caruselului din scenele
unui recent film artistic de scurt- metraj extras din pretinsa epocă
de aur a „socialismului” de producţie bolşevică. Momente
reînviate, dintr- un jurnal al memoriei. Fotografii şi mai ales filme
interioare ale memoriei. teme de reflectat. Nu ne lăsăm coloni-
zaţi, o facem singuri şi pare altceva. Bucureştii balcanici,
sovietizaţi, naţionalizaţi- comunistizaţi. Lume în deriva civilizaţii-
lor, lume derivată, deviată, moartă şi înviată, ca- n basme. De la
ciobanul Bucur la cosmonautul Prunariu.

Marian Victor Buciu

Bucureşti e oraşul în care trăiesc. Are prea puţine locuri
atractive, după gustul meu. Dar îţi oferă şansa de a face carieră,
cum spunea acad. Nicolae Breban. Festivalul Bucureşti, mon
amour este o picătură de valoare şi normalitate într- o capitală
care de multe ori te epuizează fizic şi psihic. Ce îmi doresc în
oraşul meu? Curăţenie, cultură, civilizaţie, bun simţ, respectarea
normelor de mediu, parcări, festivaluri de cultură (carte, muzică,
film, pictură), nu borduri, nu şantiere mizerabile, nu distrugerii
spaţiului verde, cârciumi ieftine şi curate de cartier, oameni care
să zâmbească, şoferi amabili.

radu tudor

Bucureşti este capitala cu cei mai mari poeţi europeni:
George Bacovia, ion Barbu, tudor Arghezi, Nichita stănescu,
Vasile Voiculescu şi ileana Mălăncioiu. Bucureştiul este oraşul în
care au locuit şi locuiesc cei mai mari romancieri români: de la
hortensia Papadat Bengescu şi Camil Petrescu la Marin Preda
şi Nicolae Breban, de la Augustin Buzura la Dumitru radu
Popescu.

■ suplimente contemporanul
editura ideea europeană   

Adrian dinu rachieru
O întâlnire mirabilă: Eminescu – Creangă
supliment al revistei Contemporanul, nr. 11/2013

Într- o epocă frământată, de admirabil eroism culturalizator,
o-fe rind, prin vrerea as-trelor, câteva nume uri-aşe, vectorizând
devenirea românităţii, întâlnirea providenţială dintre Eminescu şi
Creangă a prilejuit o prietenie „nerepetabilă” (s- a spus, cu temei)
şi un dialog mirabil, aşezând alături, în eternitate, doi clasici fun-
damentali ai literaturii noastre. Volumul reconstituie anii lor de
ucenicie, războiul imagologic întreţinut de problema Eminescu,
dualismul eminescian, spectacolul receptării etc., trecând alert în
revistă contribuţiile exegetice (o imensă bibliotecă critică!). solid
informat, autorul discută, în rama epocii, şi ipoteza „conspiraţio-
nistă” sau romanul epistolar, culegând ecourile unei iubiri mitiza-
te; ca şi soarta celor doi clasici (piaţa postumă), supuşi asaltului
contestatarilor (Eminescu, îndeosebi). topind două recente
micromonografii (Eminescu după Eminescu, 2009, respectiv Ion
Creangă – spectacolul disimulării, 2012), volumul propune, într- o
montură ingenioasă, conexiuni care îngăduie o lectură proaspă-
tă, subliniind centralitatea canonică eminesciană, rolul decisiv
jucat de poet în apariţia scriitorului Creangă, accidentele deveni-
rii, climatul junimist, seismele posterităţii etc., respingând
categoric, într- o demonstraţie strânsă, invitaţia (iresponsabilă!)
de a ne despărţi de poetul naţional într- o vreme asaltată de tăvă-
lugul globalizării.

n Profil

mirceA mArtin



imediată, frisonantă, în „prim- plan”, rezistenţa
foiletonistului- maratonist. Mircea Martin preferă
mediatul, analiza răbdurie, temeinică, fineţea diso-
cierilor, coborând în adâncimile operei. Departe de
jetul reflectoarelor inundând scena actualităţii, scri-
sul său conţine, totuşi, accentele unei pledoarii.
Comentariile lui Mircea Martin se citesc cu profit
intelectual, vădind o lectură atentă, paginarea şi ver-
tebrarea ideilor; adică dicţiunea ideilor, deşi nu spec-
tacolul verbal îl interesează. Autorii se regăsesc în
astfel de intervenţii (cazul lui Adrian Marino, recu-
noscând „exactitatea” profilului tras într- o serie de
articole, reunite în Singura critică). Sau, mai încoa-
ce, lansând o concluzie care punea sub semnul între-
bării toate demonstraţiile critice consacrate lui C.
Toiu, respingând „modelul aşa- zicând fanatic”,

inadecvat în cazul Vătăşescu. lesne de observat,
obsesia adecvării nu dispare, Mircea Martin îndrep-
tând atenţia cititorului spre semnificaţia laică a tit-
lului, a reasumării umanităţii. Identificarea, „înveci-
narea cu textul” (cum ar spune jean- Pierre Richard)
nu exclude distanţarea lui Starobinski; criticul reşi-
ţean coboară în text şi ia, apoi, distanţă, adoptând –
şi el – libera mişcare a privirii între „infinitatea”
Operei şi „totalitatea” ei contextuală.

Repudiind ortodoxia metodologică, demersul
raymondian se instala într- un centru. Marcel Ray-
mond, un maestru fără producţia de serie a unei
„şcoli”, redusă la acelaşi numitor (cum demonstra
însuşi Mircea Martin) era un predecesor al identifi-
cării şi al investigării barocului francez, al profunzi-
milor sensitive explorând straturile primare ale
conştiiţei. Puţin înclinat să- şi teoretizeze demersuri-
le, să lanseze precepte, Marcel Raymond a proteguit
o şcoală a personalităţilor. Nimic ostentativ, o viaţă
retrasă, nicidecum disocieri violente, rupturi „pro-
gramatice”; doar efortul de integrare, cuprinderea
totalităţii, străine, însă, de militantismul unui g.
Poulet. e drept, influenţa catalitică a profesorului
genevez nu putea trece neobservată şi j. H. Miller a
vorbit primul despre the Geneve School. Să fie şi

Mircea Martin „un fost discipol”? Spiritele afine se
întâlnesc, apropierea şi adecvarea lor ni se pare a fi
– înainte de orice – temperamentală. Mircea Martin
nu se poate „despărţi” de M. Raymond, deşi
„ucenicia” s- a isprăvit de mult. Dar în numele
adecvării (criticul adecvându- se cu sine), Mircea
Martin absoarbe tot ceea ce i se potriveşte. Din poli-
tematismul deschis spre experienţa senzorială (cum
definea eugen Simion demersul lui jean Pierre
Richard), Mircea Martin, interesat de „conştiinţa
difuzată”, de acel Je care gândeşte, coboară spre pro-
funzimi, descifrând unitatea experienţei creatoare,
acea unitate totalitară, îmbrăţişând relaţiile signi-
fiante (interne), dar şi scriitura, apropiindu- se de
operă, deopotrivă, cu rigoare şi cu simpatie, operând
clivarea, dar şi reasamblarea. Adică, „o repunere în
continuitate”, critica – o literatură de gradul al II- lea
– fiind „une surprise de conscience”, un fel de
dute- vino între obiect şi cercetător. Dacă analiza
structuralistă făcea să dispară din text „activitatea
gânditoare”, dacă Barthes alunga subiectivitatea,
Mircea Martin nu- şi refuză vibraţia. Pentru el, orice
operă este „o subiectivitate care se oferă ca obiect”,
imposibil de a fi epuizată de o lectură. Dacă la pensée
lectrice reface aventura unui spirit („metoda” identi-
ficării presupunând întâlnirea a două conştiinţe
independente: conscience de soi şi conscience d’au-
trui), verosimilitatea se bazează pe fecunditatea plu-
ralismului. „Invazia” unui spirit în alt spirit conţine
şi riscul alienării de sine. Din nou: să fie valabilă
doar o singură cale de acces? Acea „identificare în
diferenţă”, profesată de g. Poulet, era grijulie,
numind pericolul pierderii identităţii, planând ca o
ameninţare perpetuă, urmând ca o umbră, măcinând
trufia şi siguranţa drumului. Iată că senzualismul
lui jean- Pierre Richard coabitează cu idealismul lui
g. Poulet, argonaut pornit în căutarea centrului ner-
vos al textului. Poulet, critic tematist de nuanţă
spiritualistă (cum „l- a văzut” eugen Simion), identi-
fică punctul de plecare în tensiunile unei viziuni,
desfăşurând vitalitatea gândirii. Subiectivitatea
creatoare e „ascunsă” în faldurile operei; ajungem la
acel cogito (centrul vital), reuşind identificarea („o
coincidenţă între două conştiinţe”) printr- un voiaj
filosofic. Să fie identificarea mereu posibilă? Acupla-
rea, spuneam, reuşeşte spiritelor afine, având
punctul de plecare într- o identificare iniţială, fulge-
rul intuiţiei deschizând calea de acces, „prinzând”
gândirea globală. Dificultăţile drumului, riscul
neidentificării (şi el prezent) nu pot descuraja conşti-
inţa critică, pregătind marea întâlnire, himerica
penetrare şi posesie a „celuilalt”.

S- a spus deseori că Mircea Martin nu riscă; el
nu impune, ci consolidează. Asta, evident, n- ar fi
deloc puţin (dacă ar fi doar atât). „Dezerţiunea” din
armata foiletoniştilor era tot o soluţie temperamen-
tală. Spirit dialogic, plin de politeţe şi sobrietate,
Mircea Martin îşi păstrează dreptul de a formula
obiecţii; nu crede în zeii nepătaţi, nu acceptă iubirile
ne- critice şi „încremenirea extatică”, nu duce „cam-
panii”. Şi totuşi…

Atunci când o nouă promoţie tropăia nerăbdă-
toare la porţile literaturii, Mircea Martin s- a dovedit,
incredibil, chiar vestitorul ei (v. Spre o nouă paradig-
mă literară, în echinox, nr. 2- 3/1988). Vorbea, previ-
zibil, despre acea „prezenţă compactă”, cu rezervele
de rigoare: cazul unor poeţi „făcuţi”, prizând demer-
sul înglobant, făcând dificilă disocierea între poezie
şi non- poezie. „Manifestele” noii promoţii, în care un
N. Băciuţ vedea „coada de cometă a optzeciştilor”,
probau o conştiinţă artistică „mai acută”: radicaliza-
re, un nou pact cu realul, antimodernism, schimba-
rea paradigmelor, deci. Mircea Martin rămâne, în
orice împrejurare, ponderat. Noua literatură, scria
criticul, nu este încă realizată ca fapt artistic. Despre
cenaclul universitas (pe care îl conducea din aprilie
1983) criticul a făcut destăinuiri în repetate ocazii (v.
Vatra: o şcoală de poezie, nr. 9/1988). lecţia lui Ray-
mond e vizibilă: „pedagogia” lui Mircea Martin încu-
rajează experimentul, dar e discretă. O şcoală de poe-
zie e posibilă (poeţii se pot forma, nuanţează criti-
cul), dar incubatorul universitar pregăteşte terenul
pentru afirmarea tuturor tendinţelor viabile. el, ca
mentor, se vrea un stimulator al descoperirii de sine,
nicidecum un susţinător al unei anumite direcţii lite-
rare, în numele păgubosului exclusivism. Protejând,
astfel, un spaţiu fertil dezbaterilor, stimulând pole-
nizarea culturală.

Indiscutabil, Mircea Martin e conştient de
propria- i valoare şi vocaţie. Dar modestia, bunul
simţ etc., cenzurează exploziile emfatice. Am zice
chiar, pe urmele lui Cornel ungureanu, că Mircea
Martin contrazice spiritul locului, condiţia de bănă-
ţean. Desigur, îşi „propune enorm”, aspiră să fie „cel
mai mare” (literatura e o competiţie, totuşi), fără
infatuare, lepădându- se de povara orgoliilor inflama-
te, dilatate, exhibate, otrăvind existenţa. obsesia
adecvării, grija identificării, repetăm, pledează pen-
tru o vieţuire frumoasă; ele vorbesc despre bucuria şi
nobleţea „subordonării”. Puţini critici trăiesc la
această temperatură, subordonându- se fără a se
vasaliza. r

(va urma)

11

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

IANUARIE 2014

S- a spus deseori că Mircea Martin nu
riscă; el nu impune, ci consolidează.

Asta, evident, n- ar fi deloc puţin (dacă
ar fi doar atât). „Dezerţiunea” din

armata foiletoniştilor era tot o soluţie
temperamentală. Spirit dialogic, plin

de politeţe şi sobrietate, Mircea
Martin îşi păstrează dreptul de a
formula obiecţii; nu crede în zeii

nepătaţi, nu acceptă iubirile ne- critice
şi „încremenirea extatică”, nu duce

„campanii”. Şi totuşi…
Atunci când o nouă promoţie tropăia

nerăbdătoare la porţile literaturii,
Mircea Martin s- a dovedit, incredibil,

chiar vestitorul ei…

semnal
editura contemporanul

■ emil Brumaru
Sfîşiat de umbra unui înger
Colecţia Cele mai frumoase poezii

„traversînd atîtea decenii, poezia lui Emil Bruma-
ru rămîne aceeaşi, fără a fi şi previzibilă. Încăl-
cînd convenţiile, etalînd cu vizibilă plăcere teme
tabu ale literaturii noastre, privind cu melancolie
realitatea sub fustă, Emil Brumaru este, nu înca-
pe îndoiala, unul dintre cei mai mari poeţi ai lite-
raturii noastre.” 

Bogdan Creţu
„«Dulcele» constituie permanenta ispită a poetului hedonist, care tră-
ieşte, regesc parazit, în bulion, în latrine cu hîrtii murdare, în perne
lacatante şi asemenea cocorilor zburătoare, în rangurile condimente-
lor peste vastele întinderi de lene calmă. Brillat-  savarin a intrat în
vestmîntul verbal al lui Brummel, pentru ca litera să-  i fie docilă prin-
tre arome şi neprihănire, pentru ca imaginile să-  i facă temenele. totul
e aici senzual, moale, domestic de îngereşte catifelat, simţul gustativ
şi simţul tactil fiind suav exacerbate.” 

i. Negoiţescu

■ Ştefan Borbély, 
De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul

„Începând cu Grădina magistrului Thomas (1995),
care reprezintă debutul său editorial, Ştefan Bor-
bély se recomandă ca un critic eliberat de marote-
le locale, dezinhibat de complexe endemice şi
dotat cu o deschidere hermeneutică in care refe-
rinţele creative principale par a fi acelea germane
(Nietzsche, Freud, Jung, Kafka, hermann hesse
si thomas Mann). Autorul tezei de doctorat De la
Herakles la Eulenspiegel. Eroicul (publicată sub

formă de carte în 2001) reuşeşte să depăşească handicapul specula-
tiv atât de flagrant pentru critica noastră postbelică, rămasă la stadiul
unui orizont de aşteptare provincialist, în imposibilitate de a lua contact
cu ideile critice din alte părţi şi a se sincroniza normal cu demersul
interdisciplinaritătii. Alonja deschiderii comparatiste, ca şi apetitul trăirii
nietzscheene a ideilor fac din Ştefan Borbély o personalitate critică în
expansiune. El este un hermeneut de descendenţă eliadistă care cer-
cetează topologia aurorală a umanităţii, subsumând-  o categoriei eroi-
cului, în perimetrul căreia se pot decela fundamentele culturii şi civili-
zaţiei mediteraneene. Prin opera de cercetător si culturolog avizat, Şte-
fan Borbély este un exemplu important de integrare a criticii noastre
postdecembriste în sfera hermeneuticii europene.”

Marin Mincu (2009)

■ nicolae Breban, Demonii mărunţi

„Cred că un mare scriitor cum este Nicolae Breban
ar merita mult mai multă atenţie de cât a avut parte
în ultimii douăzeci de ani, când s-  a încăpăţânat să
facă ceea ce a făcut dintotdeauna, indiferent de
epoca pe care a traversat-  o, indiferent de situaţia
socială pe care a avut-  o: să scrie. Ca orice mare
creator, Breban a avut mereu puterea de a institui
prin scrisul său, în pofida evidenţelor, normalitatea.” 

Bogdan Creţu
„N. Breban este mai ales unul dintre marii roman-

cieri ai literaturii române dintotdeauna, cel mai important dintre
romancierii noştri actuali, sincron, prin formele şi substanţa ficţiunii,
celei mai semnificative literaturi contemporane universale.” 

Marian Victor Buciu

editura europress Group

■ ion ianoşi, Dostoievski. Tragedia subteranei 
Dostoievski şi Tolstoi. Poveste cu doi
necunoscuţi

Într-  o cultură temeinic articulată, ideile au ecouri.
Antino mia lui turgheniev a fost strălucit confirma-
tă de arta următoarelor decenii, într-  o polarizare
tipologică esenţială, confir mată anume de neier-
tătorul său oponent. „idiotul” Mîşkin, Makar iva-
novici Dolgoruki sau Aleoşa Karamazov sunt
ipos taze ale unui Don Quijote rusesc, iar în ace-
leaşi împrejurări hamlet are chipul „omului din

subterană”, al lui raskolnikov, ippolit, stavroghin, Versilov, ivan
Karamazov. hamlet are descendenţi sănătoşi şi morbizi. Diagnosti-
carea celor din urmă este obsesia constantă a lui Dostoievski. El a
surprins genial spiritul analitic dizolvant, egoismul, cinismul, răceala,
scepticismul devenit şi indiferentism, a prezis profetic pactul unui tip
de intelectual din secolul douăzeci cu diavolul. 

ion ianoşi

semnal ♦ ebook
■ raluca cimpoi- iordachi
Fericire şi suferinţă în romanţele de dragoste
ale lui Rahmaninov
Editura Contemporanul

un loc important în miniatura vocal- instrumenta-
lă rahmaninoviană îl ocupă romanţele ce abor-
dează tema dragostei. Ele prezintă universul trăi-
rilor emoţionale ale îndrăgostitului, fac o subtilă
analiză psihologică a acestuia şi exprimă senti-
mente şi trăiri profunde, pătimaşe, de la mărturi -
siri, la decepţii şi momente sentimentale genera-

te de pierderea fiinţei dragi. stările sufleteşti sunt asociate cu imagini
din natură: primăvara – bucuria, noaptea – deznădejdea, starea de
aşteptare chinuitoare, suferinţa, singu rătatea, amurgul – stingerea
speranţei. Aceste romanţe pot fi împărţite în două categorii: cele care
exprimă fericirea şi împlinirea prin iubire şi cele care exprimă suferin-
ţa în dragoste din vina fiinţei iubite. Lucrările din pri ma categorie pre-
zintă sentimente luminoase, optimiste, înălţătoare, iar ro manţele care
abordează tema dragostei neîmpărtăşite, a iubirii trădate sau a sufe-
rinţei din dragoste au ca temă pierderea speranţei, sentimente triste,
dramatice, decepţia, disperarea sau resemnarea. intensitatea senti-
mentelor este sugerată prin sonorităţile intense, sau dimpotrivă, stin-
se, care trădea ză o puternică suferinţă interioară neexteriorizată, prin
motive- suspine, prin creşterile şi descreşterile dinamice ce sugerea-
ză acumularea tensiunii interioare.

raluca Cimpoi- iordachi
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AlexAndru vlAd, 
lAureAt Al premiului AcAdemiei pe Anul 2011

theodor codreAnu, 
lAureAt Al premiului AcAdemiei pe Anul 2011

theodor codreAnu, n. BreBAn, GAvril Ţărmure, ioAn GroŞAn, AlexAndru vlAd AurA christi, ion iAnoŞi, nicolAe BreBAn, theodor codreAnu

Gelu neGreA, theodor codreAnu, Alex Ştefănescu
lAnsAreA ElOgiului SuFERiNţEi de AurA christi. editurA AcAdemiei, 2013. 
dumitru BAlAn, theodor codreAnu, n. BreBAn, christi, Gelu neGreA

romAncierii euGen uricAru Şi nicolAe BreBAn DOSTOiEvSki - NiETzSCHE. ElOgiul SuFERiNţEi. Alex Ştefănescu, Gelu neGreA, christi, BreBAn

d.r. popescu, AdriAn Alui GheorGhe Şi nicolAe BreBAn
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NICI ŞPAGA NU MAI E CE- A FOST ODATĂ…

ţară mică, dar veselă, binecuvântată de destin
cu atâta noroc încât se poate dispensa de politicieni
(apud P. Carp), România 2007 a intrat de- a berbelea-
cul în ue deşi nu prea îndeplinea condiţiile necesa-
re şi suficiente pentru integrarea în clubul de elită
vest- continental.

ţară tristă, plină de humor (g. Bacovia),
celebră- n Orient şi- n ariile geo- politice limitrofe pen-
tru tot felul de chestii cutumiar- paremiologice, şapte
ani mai târziu România 2013- 2014 nu intră în Shen-
gen deşi îndeplineşte toate condiţiile necesare inte-
grării şi alte câteva pe deasupra.

Paradoxurile istoriei, puteţi spune uzând de
dreptul constituţional la liberă exprimare, dar asta
nu înseamnă neapărat că aveţi dreptate. Şi chiar
dac- aţi avea, nu v- ar folosi la mare lucru fiindcă se
ştie: dreptatea nu se confundă întotdeauna cu adevă-
rul şi nici viceversa, după cum postulează un scrii-
tor, William faulkner, cam american de felul lui,
însă altfel, băiat bun şi fără lipsuri majore. Iar ade-
vărul în povestea asta cu dus şi- ntors, cu M.C.V.- uri
manipulate în underground- ul politic şi cu interese
economice la vedere este sintetizat alegoric într- un
catren uşor licenţios, care circula într- o veselie pe
vremea studenţiei mele greu încercate şi care suna
cam aşa:

Câteodată- n viaţă, printr- o întâmplare
Peştele cel mic îl bate pe cel mare.
Dar întotdeauna – chiar pentru nimic – 
Peştele cel mare- l bate pe cel mic.
(Mă rog, în original, nu tocmai „bate” era ver-

bul utilizat de poet, însă asta contează mai puţin…)

Pentru decriptarea şaradei lirico- parado xa -
lo- istorice de mai sus, vă sugerez să observaţi cu
ochiul liber de prejudecăţi câteva exuberante jocuri
de gleznă pe care onorabila ue le exersează în rela-
ţiile cu diverşi parteneri, situaţi au pe dinlăuntrul
au pe dinafara graniţelor sale cu geometrie variabi-
lă. Priviţi doară, boieri dumneavoastră, cum sunt
tratate România şi Bulgaria – ambele membre cu
drepturi depline, care va să zică, ale distinsei uniuni
statale cu sediul la Bruxelles: monitorizări peste
monitorizări, directive ţâfnoase cu target unic, liste
imperative de obligaţii ce nu rezultă din nici un
document statutar, răsteli comunicate pe canale mai
mult sau mai puţin diplomatice, admonestări, aver-
tismente, cartonaşe galbene, chemări la ordine, ba
chiar suave imixtiuni în treburi ce ţin mai degrabă
de suveranitatea naţională, transferarea unor
probleme global- europene (cum ar fi aceea a ţigani-
lor peripatetici) în responsabilitate internă a
looser- ilor ue sau strâmbăturile ofuscate ale unor
lideri occidentali vizavi de accesul românilor şi bul-
garilor pe piaţa muncii din ţările lor cu democraţie
consolidată. Başca injurii, insulte, jigniri şi alte dră-
gălăşenii proferate prin cele mai libere mass- media
de pe mapamondul informaţional.

uitaţi- vă, pe de altă parte, cum a reacţionat
aceeaşi ue la afrontul greu de digerat pe care i l- a

administrat ucraina când cu (ne)semnarea acordu-
lui de aderare de la Vilnius. ţară mare, cea mai
mare ca suprafaţă, din europa (exceptând Rusia), cu
o populaţie mai numeroasă decât a Marii Britanii
(fără Scoţia, Irlanda de Nord şi ţara galilor) şi
aproape cât a Spaniei, vecina noastră de la nord- est
şi- a negociat în termenii clasici ai economiei de piaţă
parafarea aderării la ue, condiţionând- o de obţine-
rea în schimb a câtorva miliarde de euro aşa, ca
aldămaş politic. Nu i- a căpătat şi- atunci Kievul a
virat- o scurt spre Moscova, lăsându- i pe oficialii uni-
unii cu buza oarecum umflată cu numai o zi înaintea
ceremoniei programate la Vilnius. urât gest,
desigur, şi cam ostentativ, între noi fie vorba. Dar…
surpriză: tratat de la obraz cu refuz, Bruxelles- ul nu
s- a- nfuriat, cum era de aşteptat, nu şi- a încordat
muşchii şi nu i- a eliminat pe ucrainienii neparolişti
din ecuaţia extinderii ue până în coasta de la vest a
Rusiei. Dimpotrivă, cu glas mieros i- a asigurat pe
ingraţi şi ofensatori că o, da, porţile uniunii le
rămân larg deschise, că el, Bruxelles- ul, are nu
puţintică, ci nesfârşită răbdare, plus tutunul afe-
rent, cu compatrioţii lui Şevcenko (Taras şi Andrei)
şi că, în general vorbind, pocinogul de la Vilnius nu
e un capăt de ţară sau de europă şi nici vreun casus
belli diplomatic. Şi cu asta, basta: mucles, ciocul mic
şi pasul elastic. 

la aşa mostre de realism politic nu rămâne
decât să procedaţi cum îndemna clientela o veche
reclamă: comparaţi şi cumpăraţi, dacă vă dă mâna. 

Morala: flexibilitate, numele tău este interes!
Restul e tăcere sau, dimpotrivă, un incontinent şuvoi
de vorbe, vorbe, vorbe…

CALOMNIAZĂ, CALOMNIAZĂ…

lansarea în spaţiul public a temei modificării
unor prevederi ale Codului penal s- a soldat, după
moda post- decembristă şi obiceiul pământului, cu o
veritabilă hemoragie productivă a singurei ramuri
economice performante din România zilelor noastre:
industria datului cu părerea de pereţii tuturor pro-
blemelor de pe agenda zilei. Trei chestiuni au deve-
nit calul de bătaie hermeneutic al comentatorilor de
ambele sexe: graţierea şi amnistia unor pedepse,
supra- imunitatea parlamentarilor şi în fine, dar nu
în ultimul rând, reincriminarea calomniei şi a insul-
tei, scoase de sub incidenţa legii penale pe vremea
ministeriatului la justiţie al Monicăi Macovei. Totul,
fireşte, aşezat sub noul slogan lansat pe piaţa ideilor
în delir de Traian Băsescu: în 2014, justiţia trebuie
să câştige bătălia cu politicul. Păi, s- o câştige – chiar
la scor de forfait dacă se poate – fiindcă nimeni
altcineva decât politicienii i- au pus în mâini cucoa-
nei legate la ochi toate armele necesare, plus muni-
ţia cuvenită pentru a face cam tot ce vor muşchii săi
prin ţara lui foaie verde. Iar după ce va mătura pe
jos (poate cumva şi pe sus…) cu politicul, justiţia va
putea trece la nivelul următor – next level, ca să mă
exprim pe înţelesul tuturor: substituirea politicului,

pur şi simplu, conform legii învingătorului care ia
totul. 

…Ori, poate – horribile dictu! – lucrurile astea
deja se întâmplă în adâncuri, iar noi ne pierdem
vremea războindu- ne cu fantome inocent- alunecă-
toare pe partea vizibilă, dar insignifiantă a aisbergu-
lui realităţii. evident, în numele libertăţii de expri-
mare a opiniei şi în prenumele dreptului de a face pe
oricine albie de porci fără a risca decât cel mult o
amendă civilă. Indignarea şi aplombul cu care
câteva ONg- uri cu obiect de activitate nebulos plus
majoritatea calificată a mass- media naţionale au
tratat intenţia puterii de a reintroduce calomnia şi
insulta în Codul penal sunt niţeluş curioase, dacă nu
categoric suspecte. Cele două infracţiuni aduc atin-
gere dreptului la demnitate şi dreptului la imagine
al oricărui om, fie el persoană publică sau privată.
Pentru că aşa defineşte art. 206 calomnia: afirmarea
sau imputarea unor fapte care, dacă ar fi adevărate,
ar atrage sancţiuni administrative, civile sau dispre-
ţul public, condiţia ca astfel de gesturi să devină
sancţionabile fiind aceea ca ele să fie comise în
public. De aici începe însă circoteca, inefabilul şi poe-
zia de proastă calitate care, în dezbaterea publică de
la noi, ţine loc de argumente. Pentru că dacă eu îl fac
hoţ, profitor, corupt şi şpăgar pe X la cârciumă sau
într- o staţie RATB de faţă cu 7- 8 inşi fără să pot
dovedi cu probe nici una dintre acuzaţii se cheamă că
l- am calomniat şi sunt pasibil de sancţiune penală.
Dacă însă pe acelaşi X eu îl fac hoţ, profitor, corupt
şi şpăgar în pagina unui ziar sau pe un ecran TV
asta se cheamă libertatea presei şi eu nu risc nimic
penal. Nu contează că prejudiciul de imagine adus
lui X este incomparabil mai mare în al doilea caz
decât în primul (câteva mii sau sute de mii de cititori
sau auditori faţă de câţiva inşi). Nu contează nici
faptul că una e să arunci nişte vorbe într- o împreju-
rare oarecare, ştiut fiind că verba volant şi alta ca
acele vorbe să fie tipărite în tiraje de masă sau difu-
zate la ore de maximă audienţă, rămânând ca docu-
mente incriminatoare inclusiv peste două- trei gene-
raţii. fapta ziaristului nu este, nu trebuie să fie con-
siderată calomnie pentru că, vezi Doamne, ea ţine de
exercitarea libertăţii sale profesionale de a face cu ou
de Crevedia şi oţet de la Bunica pe oricine fără
teama că ar putea s- o încurce. 

Deontologie? Responsabilitate? Haida- de, astea- s
poveşti de adormit Miţura când era mică şi Curtea
Constituţională când a ajuns mai mare decât ea
însăşi şi decât o încape roba…

FELURIMI 
(titlu împrumutat de la dl I.L. Caragiale)

• A stârnit oarecare rumoare în ultimele zile
ale anului 2013 ridicarea imunităţii parlamentare a
unui deputat ales pe listele PPDD undeva în Buzău,
dacă am reţinut bine. Insul era acuzat de corupţie,
s- a vorbit şi de un flagrant delict despre care nu
m- am prea lămurit dacă a fost sau doar urma să fie
– o poveste încâlcită cu dare sau luare de mită, în
orice caz. Ceea ce mi- a atras atenţia a fost suma ofe-
rită ca şpagă pentru nu ştiu ce aranjamente de
anvergură judeţeană: nişte amărâţi de 30 de milioa-
ne lei vechi. Bani de ţigări pentru o lună de zile.

Să ne întristăm in corpore, doamnelor şi dom-
nilor: în România, nici şpaga nu mai e ce era odată…

• Creşte îngrijorător pe an ce trece numărul
femeilor- comisar care prestează cu vehemenţă cris-
pată şi sfântă mânie proletară prin fel de fel de
studiouri TV, beştelindu- şi invitaţii, răstindu- se la
cei cu care intră în legătură prin telefon, gata în
orice moment să se ia la harţă cu oricare interlocutor
care are naivitatea să- şi imagineze că a fost chemat
în platou ca să- şi spună părerea, nicidecum ca s- o
afle pe- a moderatoarelor de tip grecu, Stănciulescu,
Creţulescu, Vijulie şi aşa mai departe. 

Pe lângă agresivitatea lor ţăţească şi penibilă,
monologul nocturn al lui Mircea Badea pare decupat
din aulice discursuri academice… r

Gelu Negrea
Comparaţi şi cumpăraţi!

n Rondul de zi
Deontologie? Responsabilitate?

Haida- de, astea- s poveşti de adormit
Miţura când era mică şi Curtea

Constituţională când a ajuns mai
mare decât ea însăşi şi decât o încape

roba…



După eminescu, lucian Blaga a fost
poetul pe care l-  am iubit cel mai mult
în adolescenţă. Blaga era interzis în
şcoală şi profesorul meu de română de

la liceul „Ion luca Caragiale” din Ploieşti mi-  a dat
într-  o zi, pe furiş, să citesc volumul de poezii apărut
în 1942 la editura Fundaţiilor regale. A fost o
revelaţie. Mi-  au plăcut atât de mult poemele încât
n-  am vrut să încredinţez nimănui, dintr-  o curioasă
gelozie, bucuria acestei descoperiri. era ca un secret
al fiinţei mele tinere şi am apărat multă vreme cu
străşnicie acest secret. Ca şi volumul împrumutat de
generosul şi finul profesor de română. Nu m-  am
grăbit să i-  l restitui, iar el, cu bună ştiinţă şi infini-
tă dragoste, a uitat deliberat să mi-  l ceară. Îl păstrez
şi azi, ca simbolul unei întâlniri fundamentale pen-
tru mine. lecturile la această vârstă sunt esenţiale,
ca marile iubiri. Chiar dacă le părăseşti, nu le uiţi
niciodată. Şi, de cele mai multe ori, te întorci cu recu-
noştinţă la ele… Şi, cum zice un filosof despre lectu-
rile din eminescu, nu te întorci niciodată cu mâinile
goale. Ca student, am citit cu o progresivă uimire
cărţile de filosofie ale lui Blaga. O iarnă întreagă, în
primul an de studii, n-  am făcut decât să parcurg cu
creionul în mână splendidele lui eseuri. O lectură
înceată, o lectură gânditoare. Cum frecventăm cur-
surile şi orele de consultaţie ale lui Tudor Vianu,
profesorul nostru de literatură universală, i-  am măr-
turisit ce fel de lecturi fac. A rămas puţin contrariat.
„Îţi place filosofia lui Blaga?! m-  a întrebat el,
surprins. dar n-  are limbaj filosofic, n-  are concepte
precise?!”… era o rezervă pe care am întâlnit-  o după
aceea la mai toţi filosofii de profesie. N-  am
acceptat-  o atunci, n-  o accept nici astăzi. „Beletris-
mul” de care sunt acuzaţi Blaga, Cioran şi Noica
reprezintă o formă de creaţie în filosofie. Şi tocmai
acest lucru îmi place la filosofi.

În fine, lămurit asupra poetului şi filosofului
(pe dramaturg l-  am citit mai târziu şi nu m-  a pasio-
nat decât poetul din textul dramatic!), am căutat să
cunosc omul care scrisese aceste cărţi fundamentale.
Am profitat de o excursie studenţească la Cluj şi,
împreună cu un grup restrâns de colegi, l-  am căutat
pe marele Blaga în oraşul în care nu cunoşteam, în
fapt, pe nimeni. eram deja avertizat că este un
scriitor interzis. N-  am ţinut seama, nici eu, nici cei
trei-  patru studenţi-  filologi bucureşteni care mă înso-
ţeau, de această interdicţie. O aventură în care
numai oamenii foarte tineri se angajează. Culmea
este că am reuşit să-  l găsim mai repede decât spe-
ram. Întrebând un student clujean, acesta ne-  a des-
conspirat locul unde poetul poate fi aflat: Biblioteca
Academiei… Ne-  a primit de îndată (într-  o sală uria-
şă despre care am aflat ulterior sau ne-  a spus chiar
el că aici se adăpostea biblioteca lui Cipariu!), sur-
prins că veneam atât de departe ca să-  l vedem. era
aşa cum mi-  l imaginasem: solemn, tăcut, înconjurat
de cărţi. un chip impenetrabil şi o tăcere îndepărta-
tă care corespundeau perfect imaginaţiei mele de
atunci despre filosofi. un prag înalt pe care nu-  l
puteai trece. A rostit câteva propoziţii şi, dacă îmi
amintesc bine, nici una nu era memorabilă. Nu era
un tip retoric, un om de vorbe grăbit să creeze spec-
tacol, cum sunt adesea oamenii de litere. Privirea
lui, îmi amintesc, m-  a impresionat. Te privea adânc,
de departe, scrutător şi semnificativ. Am fost real-
mente fericit şi, când peste un an sau doi am revenit
la Cluj, mi-  a dat o dedicaţie pe o traducere din les-
sing. Atât. Omul a rămas acolo unde îl plasase
imaginaţia mea de tânăr lector. Nici o şansă să
comunic mai profund cu autorul poemelor luminii.
Mai târziu am aflat de la Marin Preda că Blaga era,
din principiu, mefient faţă de noi, sciţii, adică regă-
ţenii… „atenţie la acest scit, ar fi spus Blaga unor
discipoli după ce citise romanul moromeţii, vol. I
(citise sau auzise vorbindu-  se de el?), fiţi atenţi să nu
vă învingă”… Nu ştiu dacă replica este reală, dar pot
să spun că lui Preda îi plăcea enorm. un omagiu pe
care nu l-  a uitat niciodată… l-  a reprodus, de altfel,
în Cel mai iubit dintre pământeni, unde eroul este,
se ştie, profesor de filosofie şi Blaga însuşi apare ca
personaj simbolic…

Pe Blaga-  poetul l-  am citit de atunci în mai
multe rânduri, integral şi parţial, din necesităţi de
studiu sau din pura plăcere a spiritului. N-  am ţinut
o cronică amănunţită a evoluţiei gustului meu, dar
pot să spun că, în adolescenţă, mi-  au plăcut mai

mult primele lui poeme, acelea pe care critica
literară din epocă le-  a amendat pentru „nietzschea-
nismui” lor zgomotos şi pentru imagismul lor exce-
siv. Mie tocmai acest curaj îmi plăcea la autorul poe-
melor luminii şi al paşilor profetului, tocmai poetul
beat de lume şi „păgân” mă fascina. Atâtea versuri
fermecătoare veneau în întâmpinarea fiinţei mele
intrigate de miracolul şi dezordinea lumii din afară.
Atâtea versuri pe care le-  am învăţat pe de rost şi
care vin şi revin în minte în împrejurări diferite ale
existenţei mele:

„eu nu strivesc corola de lumini a lumii 
şi nu ucid
cu mintea tainele ce le-  ntâlnesc în calea mea.”
„Ca să răsufle liber Dumnezeu în mine”
„eu am crescut hrănit de taina lumii” 
„mă simt un picur de dumnezeire pe pământ”
„daţi-  mi un trup, voi, munţilor”
„eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”…
„atâta linişte-  i în jur de-  mi pare că aud cum se

izbesc de geamuri razele de lună” etc. …
un poet tânăr care sparge ritmurile tradiţiona-

le şi cutează cum nu mai cutezase nimeni după emi-
nescu în cultura noastră: să cuprindă totul şi să
pună în mituri liniştile sale agreste şi neliniştile sale
metafizice. Blaga nu este cel dintâi care foloseşte
versul liber, dar este, indiscutabil, cel dintâi dintre
români care dovedeşte că poezia este şi altceva decât
muzica şi culoarea ei: este un limbaj care trăieşte din
şi prin propriile resurse sau, cum a spus cineva
(Valery), o limbă în interiorul
altei limbi. Şi mai este ceva ce
place enorm spiritului tânăr
în poemele juvenile ale lui
Blaga: faptul că ele aduc în
poem misteriosul, noctur nul,
nepătrunsul. Cu adevărat,
Blaga inspectează nevăzutul,
neauzitul, neştiutul din lume
şi conspiră împotriva realu-
lui, cum ceruse Rimbaud spi-
ritului modern… Sau, pentru
a folosi un verb specific bla-
gian, poetul iscodeşte taini -
cul, adâncul, incontrolabi -
lul… Şi o face nu într-  un sin-
gur poem demonstrativ, ci în
mai toate versurile de tinere-
ţe care se strâng şi se lărgesc
în poem ca o armonică
miraculoasă. Ideea respiră,
într-  adevăr, neîncătuşat în
poemul tânărului Blaga.

Mai târziu, poetul revine la versul cantabil
fără a-  şi modifica, în esenţă, substanţa lirismului
care, în continuare, îmblânzeşte conceptele prin
metafore. g. Călinescu a demonstrat într-  un rând
(despre măiestrie şi metaforă) că poemul Cu mâne
zilele-  ţi adăogi este o pagină de filosofie schopen-
haueriană versificată şi că în Glossa gnomismul este
programatic şi prin nimic inedit. eminescu versifică
pur şi simplu sentinţe morale cunoscute de toată
lumea, voind a sugera proasta alcătuire a mecanicii
lumii şi destinul efemer al omului… faptul este
incontestabil, numai că trebuie definită aici natura
acestei versificaţii care împacă filosofia cu poezia.
Cum este o temă gravă, discutată mult şi niciodată
încheiată, mă limitez să spun că, în cazul tânărului
Blaga, muzica versului nu mai acoperă conceptul şi
nu-  l mai legitimează în poem. Poemul merge după
alt ritm şi filosofia pătrunde în poem printr-  o deschi-
dere a spiritului spre ceea ce este, în ordinea existen-
ţei, nelămurit şi preocupant. Poemul gravitează, de
regulă, în jurul unei noţiuni – metaforă reluată sub
diverse chipuri. Durata acestei desfăşurări a concep-
tului este chiar durata poemului. Într-  un loc (eu nu
strivesc corola de minuni a lumii) este vorba de
taină, în altul de nimicul şi nepătrunsul sau Veşni-
cul, adâncul… şi în jurul lor se adună un număr de
semne şi de întâmplări (poetul le zice fabule) ale fiin-
ţei.

Acestea nu sunt concepte filosofice propriu-  zi -
se, sunt mici reflecţii pe care poetul le transformă în
metafore capitale ale iscodirii universului. ele suge-
rează, repet, o alarmă a spiritului şi o putere,
într-  adevăr exemplară, de a aduna tainele lumii în
metafore ce se ţin minte. În acest proces nu este eli-
minat existenţialul, dar, cum s-  a observat de mai
toţi comentatorii poeziei sale, biografia sub latura ei
concretă este aproape supri mată în poem, iar exis-
tenţialul este implicat doar printr-  un număr de sen-
timente generale, cum ar fi sentimentul morţii, foar-
te stăruitor în primele cărţi. Sau iubirea (devenită o
temă recurentă în poemele postume), sentimentul de
comuniune cu o natură plină de taine şi semne ale
tainei, sentimentul de tristeţe nedesluşită… Şi atâ-
tea altele care stau, programatic nehotărâte, între
preaplinul fiinţei şi voinţa de a cenzura biograficul,
între existenţial şi spiritual, vital şi speculaţie inte-
lectuală. O zonă rodnică pentru poezie şi prielnică
pentru iscodire…

Arcul poeziei se întinde, în acest mod, între
mica taină (interioară) şi marea taină a universului.
Pe cea dintâi o ocroteşte, pe cea de-  a doua vrea s-  o
cuprindă şi s-  o adâncească. S-  o adâncească vrea să
spună s-  o nelămurească poetic într-  un stil care a
făcut şcoală în poezia noastră: poetul citeşte semne-
le firii, stă de vorbă cu miturile şi trăieşte micile eve-
nimente vegheat, totdeauna, de transcendent. O
temă baudelairiană cum e aceea a morţii ascunse în
lucruri –, reluată de mai multe ori de poeţii simbo-
lişti – este împinsă de Blaga spre o jarişte cosmică,
aşa cum îi place lui să zică. jariştea cosmică înseam-
nă, aici, mâinile reci ale morţii. Altă alianţă specific
blagiană, preluată de la romantici şi tratată în
modul expresioniştilor: conjugarea dintre un vita-
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Situaţia se repetă, am impresia, şi în
literatura română. Marii poeţi

(Eminescu, Bacovia, Arghezi, Blaga,
Barbu, Pillat) se opun, ideologic

vorbind, invaziei formelor şi, ca Ion
Barbu, jură pe arhetipurile vechii
Grecii sau, ca Blaga, pe miturile

păgâne. Arghezi face apologia
străbunilor şi sugerează într-  un poem
programatic tradiţionalist că brazda
plugarului se termină în cer. Cum îi

vom judeca estetic?

Eugen Simion
Lucian Blaga 
şi „jariştea cosmică”
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lism exploziv şi un stăruitor sentiment al sfârşitului,
între mărginire şi dezmărginire sau, poate, invers.
În micul poem Frumoase mâini toate acestea se înso-
ţesc cu o anumită graţie şi pudoare, două nuanţe
care vor însoţi mereu demersul liric al lui Blaga. Îl
descoperim chiar în poemele turbulente din tinereţe:
„Presimt:
frumoase mâni, cum îmi cuprindeţi astăzi cu căldu-
ra voastră capul plin de visuri, aşa îmi veţi ţinea
odată şi urna cu cenuşa mea.
Visez:
frumoase mâni, când buze calde-  mi vor sufla în vânt
cenuşa,
ce-  o s-  o ţineţi în pălmi ca-  ntr-  un potir,
veţi fi ca nişte flori,
din care boarea-  mprăştie –  polenul.
Şi plâng:
veţi fi încă aşa de tinere atunci, frumoase mâni.”

„tradiţionalism metafizic” şi expresionism.
moderni şi antimoderni.
Conştiinţa că Blaga este un mare poet a apărut

de la început şi pentru impunerea lui critica literară
românească n-  a dus bătălii, ca în cazul lui Arghezi,
împotriva spiritelor conservatoare. Blaga a întâlnit o
vreme adeziunea lui N. Iorga, a satisfăcut şi spiritul
cârtitor, veşnic nemulţumit al lui Ion Barbu din
motive, evident, diferite. Moderniştii văd în el un
inovator în plan formal (tehnica expresionistă),
tradiţionaliştii şi-  l revendică prin puterea lui de a da
viaţă miturilor şi arhetipurilor prelatine. Merită a
discuta această problemă care a agitat şi agită încă
critica românească obsedată mai mult de fantasmele
ideologice şi nu, cum s-  ar cuveni, de conceptele şi
ambiguităţile esteticii. Cazul Blaga îi pune, în încur-

cătură, ca şi acela al lui Arghezi, căci în timp ce poe-
zia lui sugerează tematic şi ideologic o viziune tradi-
ţionalistă (satul văzut ca o „zarişte integrală”,
„situat în centrul lumii şi [care] se prelungeşte în
mit”, „satul –   idee [care] se integrează într-  un destin
cosmic, într-  un mers de viaţă totalitar dincolo de al
cărei orizont nu mai există nimic” etc.), arta sa poe-
tică (stilul, tehnica, expresia) se află în chip evident
în avangarda expresionistă încă de la început (poe-
mele luminii, 1919). De aceea, e. lovinescu ezită să-  l
introducă în istoria din 1937 în cadrul liricii tradiţio-
naliste („pare ciudat de a alipi pe lucian Blaga […]
mişcării poetice tradiţionaliste întrucât prin tehnică
şi expresie poezia lui n-  a trecut numai ca modernis-
tă […], ci chiar ca avangardistă, influenţată fiind de
expresionismul german, susţinut şi teoretic în Filo-
sofia stilului’…), dar, în cele din urmă, dând priori-
tate viziunii generale, îl fixează printre tradiţiona-
lişti alături de Crainic, Pillat, Voiculescu, Adrian
Maniu. Criteriul ideologic învinge, aşadar, deşi, ca
teoretician al modernismului, e. lovinescu ar fi avut
toate motivele să-  şi sprijine poziţia cu poemele
imagiste şi spiritualizante din poemele lumii, paşii
profetului şi celelalte. Nu spusese criticul în repeta-
te rânduri că intelectualizarea emoţiei este prima

cerinţă a modernismului în poezie? Poemele lui
Blaga ilustrează în chip elocvent tocmai această
orientare. e. lovinescu are aceeaşi dilemă, se ştie, şi
când este să găsească un loc potrivit în tabloul poe-
ziei moderne inclasabilului Tudor Arghezi. Ieşind de
sub mantaua lirică a lui Baudelaire, acesta a ilustrat
toate modelele poetice şi a fost revendicat de aproa-
pe toate direcţiile literare din epocă, de la tradiţiona-
lism la avangardă… Şi atunci? Criticul găseşte în
cele din urmă o formulă de compromis: sinteză de
modernism şi tradiţionalism, împăcând astfel crite-
riul ideologiei literare cu cel pur estetic. g. Călinescu
nu-  şi face atâtea scrupule şi, ţinând seama de mitu-
rile poetului şi de viziunea lui panteistă, îl plasează
fără ezitare pe Blaga printre ortodocşi, deşi, în de -
monstraţia ce urmează, criticul semnalează la tot
pasul abaterile poetului de la doctrina gândiristă şi,
în genere, de la tiparele liricii religioase…

Adevărul este că despărţirea dintre moderni şi
antimoderni este relativă în literatură şi că nu de
puţine ori antimodernii se dovedesc a fi, în plan este-
tic, creatorii modernităţii. Cazul lui Baudelaire este
cel mai elocvent şi el ar trebui să descurajeze pe cri-
ticii care se arată principial circumspecţi faţă de
moderni tatea unui poet numai pentru că el se inspi-
ră ca Blaga şi Pillat din mitologia satului şi primesc
cu mai mare bucurie un poet care face loc în versuri-
le sale temelor şi anxietăţilor citadine. Potrivit aces-
tei logici sociologice, poetul dintâi este, automat,
nesincronic, conservator, datat estetic, în timp ce, cel
de al doilea, este, tot automat şi inexorabil, sincro-
nic, în avangarda lirismului. Aceste compartimen-
tări se pot face, dar ele nu pot defini substanţa reală
şi nici valoarea poeziei. Pot spune doar ceva despre
gândirea ideologică şi atitudinea scriitorului faţă de

lucruri. Baudelaire se
arată circumspect faţă
de progresul civiliza-
ţiei (poate fi, aşadar,
suspectat de anti-  mo -
der nism), în timp ce,
în plan estetic, el a
creat modelul moder-
nităţii lirice europene.
un eminent critic şi
teoretician contempo-
ran, Antoine Compag-
non, a scris un studiu
(moderni -   ant i -mo -
derni…) pe această
temă şi a dovedit că,
de la Chateaubriand
la Roland Barthes,
modernii se recrutea-
ză în sfera literaturii
franceze mai ales din
rândul conservatorilor
(anti-  modernilor!).

Situaţia se repe-
tă, am impresia, şi în
literatura română.
Marii poeţi (eminescu,

Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, Pillat) se opun, ideo-
logic vorbind, invaziei formelor şi, ca Ion Barbu, jură
pe arhetipurile vechii grecii sau, ca Blaga, pe mitu-
rile păgâne. Arghezi face apologia străbunilor şi
sugerează într-  un poem programatic tradiţionalist
că brazda plugarului se termină în cer. Cum îi vom
judeca estetic? Cum se cuvine, adică să nu facem
eroarea pe care a făcut-  o Iorga de a confunda valoa-
rea poemului cu valorile etnice şi etice. Confuzia a
persistat însă şi am sentimentul că persistă şi azi în
judecata critică. Ostilitatea ce se manifestă în chip
vădit în publicistica literară faţă de literatura de
extracţie rurală este o dovadă. exemplul lui Blaga ar
trebui să descurajeze asemenea depar tajări care
favorizează primatul ideologicului, inesenţial în poe-
zie. el nu poate defini decât atitudinea poetului faţă
de formele sociale, dar nu poate defini substanţa
poeziei ca atare. Anti-  modernul Blaga este, alături
de Arghezi, cel care a marcat în chip decisiv moder-
nitatea lirică românească…

eliberaţi de prejudecăţile pe care le-  a sădit în
noi critica dogmatică şi, sub unele aspecte, chiar cri-
tica estetizantă din epocă, este cazul de a-  l citi pe
Blaga din alt unghi. Poetul însuşi a intervenit în dis-

cuţia critică şi a încercat să lămurească
relaţia dintre tradiţionalismul lui spiri-
tual şi modernitatea metodei sale litera-
re, sublimând faptul că esenţial în poezie
este „ritmul lăuntric”, felul în care poe-
tul „tâlcuieşte o realitate” şi, într-  o notă
mai vagă: „dragostea invincibilă faţă de
un anumit fel de a fi”… În orice creaţie
există „un grad de imprevizibilitate”  
notează el. Altfel spus: poezia este mai
mult sau mai puţin decât a voit autorul
să fie, arta autentică depăşeşte intenţii-
le şi modelele, poezia îşi creează propria
substanţă uneori fără ca autorul să-  şi
dea seama. Paul Valery formula mai
tranşant această idee: întrebat cine este
autorul poemului, el răspunde: în mod

practic nimeni. Opinie care, evident, se poate discu-
ta pentru că poezia nu iese din neant şi, chiar dacă
scriitura are independenţele, libertăţile ei faţă de
mâna ce-  o poartă pe hârtie, ea nu-  i niciodată cu ade-
vărat singură şi liberă. Pe scurt, în spatele lui
nimeni este totdeauna cineva: o singurătate care
gândeşte şi o scriitură care complică singurătăţile,
ambiguităţile, concep tele creatorului.

Nu-  i locul însă de a duce această controversă
mai departe. Să ne mulţumim cu sugestia introdusă
de autorul laudei somnului, cum că poezia conţine
în sine un grad de imprevizibilitate, în timp ce în
scriitura ca atare se petrec alte procese imprevizibi-
le. Cuvintele iau iniţiativa, cum zice Mallarmé, iar
poetul modern are inteligenţa să le-  o cedeze… În pri-
vinţa substanţei şi mode lelor poeziei, Blaga este şi
mai categoric: „Poezia care-  mi convine mie, deşi e
ultramodernă, o cred însă în anumite privinţe mai
tradiţionalistă decât obişnuitul tradiţionalism, fiin-
dcă reînnoieşte o legătură cu fondul nostru sufletesc
primitiv, nealterat nici de romantism, nici de natu-
ralism, nici de simbolism. Îţi voi lua un exemplu din
artele plastice: Brâncuşi. Acest artist reia o tradiţie
cu mult mai veche decât aşa-  zisa sculptură tradiţio-
nalistă, înnodând firul cu fondul nostru primitiv
bizantin. Pentru această artă sunt şi eu. Aş spune,
pentru un fel de tradiţionalism metafizic, trecând
peste, dacă vrei, trecutul apropiat şi făcând legătura
cu elemente mai primare ale fondului nostru sufle-
tesc.” tradiţionalism metafizic, aşadar, stil expre -
sionist (ultra-  modern), notaţii de ordin senzorial şi
de ordin intelectual (zice critica literară), „geografie
înaltă şi sfântă”, extazpitogorician, semnalează un
poet (I. Barbu) iritat de poezia sentimentală a timpu-
lui şi satisfăcut că autorul laudei somnului rupe cu
această tradiţie rea, obraznică, papaligească… Poe-
zia lui place, în genere, moder niştilor (prin limbajul
şi spiritualitatea ei), place şi tradiţionaliştilor pen-
tru că valorifică miturile, arhetipurile şi vede în sat
centrul spiritual al lumii. Mai toţi criticii remarcă,
de pildă, „bucolismul stilizat şi mistic”, „suflul panic
şi panteismul” (e. lovinescu, g. Călinescu), „nietzs-
cheanismul” (e. lovinescu, T. Vianu, g. Călinescu),
„panteismul extatic”, „un simţ al misterului”, „erme-
tismul de structură” (Pompiliu Constantinescu),
„lirismul gnoseologic”, „tâlcuirea mistagogică”, „o
viziune de expresionism modern”, „un Weltschmerz
de răsunet expresionist” (Şerban Cioculescu) etc. r

■ Fragment

■ semnal editorial ■ ideea Europeană

► florin logreşteanu,
Puzzle

► dorin popescu, 
Noica. Bătălia continuă

n Poemul lunii

Lucian Blaga
Noapte la mare

Valul mai bate, acelaşi.
Raza e trează în turn.
Cald e nisipul pe plaje, 
numai puţin dacă scurm.

Noaptea-i târzie, de august.
Orele – horele tac.
Cugetul, cumpăna, steaua
grea judecată îmi fac.

Murmură dor de pereche, 
Patima cere răspuns, 
Ah, mineralul în toate
geme adânc şi ascuns.

Sarea şi osul din mine
caută sare şi var.
foamea în mare răspunde, 
creşte cu fluxul amar.

Margine-mi este argila, 
lege de-asemenea ea.
Sunt doar metalul în febră, 
magma terestră, nu stea.

Capăt al osiei lumii!
Rogu-te, nu osândi!
Vine cândva şi odihna
ce ispaşire va fi!

Vine cândva şi odihna
ce ispăşire va fi
anilor, aprigei sete, 
febrei de noapte şi zi. 
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Cât de mult datorează psalmii poeţilor
şi modelului lor din Scriptură? De
aceea, analiza psalmului biblic în
datele lui generale s- a vrut un pream-

bul necesar, în care să se evidenţieze destinaţia sa
iniţială, tipurile şi structura sa interioară, figurile
de stil specifice (paralelismul, chiasmul), cât şi rădă-
cinile etimologice ale cuvântului psalm. Această eti-
mologie este esenţială pentru că ea clarifică statutul
psalmului ca specie literară. Numele de psalm deri-
vă din grecescul psalmos care înseamnă cântec sau
cântec de laudă şi care de fapt a tradus cuvântul
mizmor, un text interpretat doar cu ajutorul unui
acompaniament muzical.1 De asemenea, cuvântul
psaltire derivă din psalterion care în limba greacă se
referă la un instrument muzical foarte asemănător
harfei care acompania cântarea psalmilor. Psalmul,
spre deosebire de cântec, se individualiza prin acest
acompaniament instrumental datorat regelui David,
el însuşi muzician şi poet. În cultura ebraică, psalti-
rea ia numele de tehillîm sau tillîm (laude) preferat
alegerii textului masoretic care numeşte psalmii
tepillot (rugăciuni).2 Cele două semnificaţii antici-
pează caracterul dublu al psalmului, acela de rugă-
ciune şi de imn şi pun, evidenţiindu- se caracterul
artistic al acestor atitudini religioase. 

În plus, ni s- au părut relevante nu numai aces-
te date care definesc psalmul biblic oarecum din
exterior, ci şi coordonatele de bază care conturează
relaţia psalmistului biblic cu Dumnezeu şi pe care
le- am reunit sub sintagma mitropolitului Bartolo-
meu: duhul davidic3. În această analiză am pornit de
la textul: „Dar eu pururi voi nădăjdui în Tine/ şi lau-
dei Tale întregi voi pune adaos./ gura mea va vesti
dreptatea Ta/ toată ziua mântuirea Ta/ altceva nu
ştiu.” (Ps. 70, 14- 15). Cuvintele psalmistului biblic
fac vizibilă dependenţa de Dumnezeu, care de fapt se
conjugă într- o relaţie de tip buberian în care eu se
defineşte exclusiv în raport cu tu.

fiecare verset din citatul psalmic pare să ducă
la aceeaşi finalitate, că un astfel de om credincios are
neclintit convingerea că răspunsurile şi întrebările
lui mărunte şi esenţiale, că tot ce simte sau suferă, îl
exaltă sau îl problematizează, că orice caută sau
găseşte, totul se defineşte în raport cu Dumnezeu ca
adevăr ultim, ca alfa şi omega: „Dumnezeu constitu-
ie în acelaşi timp exclusivismul deplin şi inclusivis-
mul total”.4

Omul şi creaţia sa nu există decât în contextul
acestei relaţii fundamentale dintre Dumnezeu şi om,
dintre eternul obiectiv Tu şi subiectivul eu. Martin
Buber vede în relaţie resursa arhetipală a lumii.
legământul dintre Dumnezeu şi Moise este un ast-
fel de model relaţional pe care poporul evreu, şi apoi
umanitatea însăşi, îl reeditează la nesfârşit în toate
dimensiunile ei existenţiale. Dependenţa ontologică
a omului de Dumnezeu e explicată clar de Buber în
raportul dintre eu şi Tu: „Nu există nici un eu în
sine, ci numai eu din cuvântul fundamental eu- Tu,
şi eu din cuvântul fundamental eu- Acela.”5

un act concret de prezenţă în spaţiul acestei
relaţionări este rugăciunea, dialog manifest. Psal-
mul se înscrie tot ca act de angajare în relaţie cu
Dumnezeu, este tot o rugăciune, numai că eu din
relaţia cu Tu etern are o calitate în plus, e poet.
Angajamentul în redarea delimitărilor semantice
dintre psalm şi rugăciune pare cel puţin riscant. Nu
e şi psalmul o rugăciune? Nu orice rugăciune este un
psalm? unde e genul proxim şi diferenţa specifică a
noţiunii de psalm? Totul se simplifică extrem de
mult însă când soluţia întrebărilor o dă însuşi eul
rugător. Dacă David e imaginat îngenuncheat, şop-
tind cu Dumnezeu, şoapta lui e în mod cert rugăciu-
ne, dar dacă David cântă la psaltire, vorbindu- i în
versuri lui Iahve, e psalm. Sfera noţională a rugăciu-
nii devine astfel mai îngustă decât a psalmului. Dife-
renţa specifică a noţiunii de psalm stă în poetizare.
În relaţia cu Dumnezeu, când se roagă, David este
rugător, când însă cântă psalmi, David este poet.
Într- o concluzie silogistică, poetul/artistul se roagă
în psalmi, credinciosul în rugăciuni. Psalmul este
deci o rugăciune poetizată.

Psalmistul biblic se însoţeşte de toate darurile
poeziei şi ale cântecului pentru a exprima şi trans-
mite mesajul sacru. În momentul în care psalmul a
pătruns în cultul religios, suprapunerea dintre expe-
rienţa estetică şi cea religioasă este deja un fapt
intrinsec al naturii psalmului. Psalmul este conside-
rat text sacru, hierofanic şi, de fapt, împlineşte aspi-

raţia poeziei la sacralizare. el este, în conştiinţa
omului religios, act sacru în care intenţia revelaţio-
nală a lui Dumnezeu şi dorinţa estetizantă a poetu-
lui se întâlnesc la modul sublim. În conştiinţa poetu-
lui funciar religios, psalmul devine paradigmatic
pentru orice poezie.

Odată ce a fost demonstrat cât de propice pen-
tru religiozitate este alegerea psalmului ca expresie,
cu predilecţie, poetică, s- a impus stabilirea graniţe-
lor dintre psalmul biblic şi varianta lui laică, în
vederea definirii celei din urmă. Am pornit de la fap-
tul că: psalmul biblic se adresează unei divinităţi şi,
prin urmare include un dialog nemediat între două
instanţe, una umană şi una divină; psalmistul biblic
îşi concepe existenţa doar în relaţia om- Dumnezeu;
psalmul include o stare imnică, de adorare pe de o
parte, iar pe de altă parte se construieşte în jurul
unei game foarte largi de stări interioare rugătoare
ale eului uman, de la recunoştinţă şi smerenie, la
revoltă împotriva duşmanilor, la disperarea singură-
tăţii şi a păcatului, de la înfiorarea în faţa lui Dum-
nezeu până la conştientizarea nimicniciei firii
umane. În raport cu aceste aspecte, psalmul laic
poate să reinterpreteze anumite tematici specifice
(conflictul cu vrăjmaşii, perisabilitatea umană), să
utilizeze tehnici ale psalmului (chiasmul sau parale-
lismul)6, motive literare, paremiologii. 

Definirea psalmului ca specie literară, separa-
tă de model, se impune imediat ca o necesitate. Capi-
tolul al doilea conţine şi o analiză a definiţiilor oferi-
te de dicţionarele de terminologie literară, care însă
par fie prea generoase, fie prea restrictive, greu apli-
cabile unei majorităţi. Noţiunea psalm scapă tot tim-
pul din rigiditatea catalogărilor. O definiţie
perfectă/exactă ni s- a părut la acest moment aproape
imposibilă, cel mult s- ar putea oferi o descriere de
tipul: psalmul laic pare a fi o poezie mistică sau/şi
religioasă (în termenii lui Dorcescu) care poate păs-
tra influenţe ale psalmului biblic şi care descrie stă-
rile interioare de lamentaţie sau adorare ale poetu-
lui în raport cu o instanţă divină, exprimate de cele
mai multe ori sub forma unui dialog poetic direct cu
divinul. În fapt, psalmul este un manifest poetic al
religiozităţii. 

Primele două capitole s- au dorit în mare parte
teoretice, de aceea au încercat să fixeze anumite con-
cepte, ca recuzită de bază pentru demersul ştiinţific
ulterior: sacru, numinos, poezie pură, poezie reli-
gioasă, poezie mistică, religiozitate, psalm.

Înainte de abordarea efectivă a psalmului, am
recurs la descrierea evoluţiei psalmului în literatura
română, cu referiri la psalmiştii precursori. Acest
demers cuprins a debutat cu explicarea persistenţei
psalmului în literatura română, în favoarea căreia
teoria lui eugen Negrici legată de vocaţiile neamuri-
lor lumii şi argumentul moştenirii culturale bizantine
au putut oferi o posibilă explicaţie. Ne- am referit în
special la vocaţia desăvârşirii şi vocaţia magnificării.
Dorinţa de a se desăvârşi, altfel spus, dorinţa de edu-
caţie, după cum explică istoricul literar, se împlineşte
„fie imitând conduita unui model, fie urmând un
model de gândire, fie evitând modelele negative”7. În
literatură, ia forma romanelor cavalereşti, a biografii-
lor unor personalităţi, operelor literare moraliste, a
predicilor şi meditaţiilor morale. Aceste forme de lite-
ratură oferă modul ideal de a fi sau a gândi, fiind foar-
te asemănătoare cu miturile care în interpretarea
eliadescă, sunt istoriile exemplare pe care omul le
actualizează prin reiterarea ritualică a gesturilor
model ale zeilor. Această imitare implică în mod nece-
sar idealizarea modelului, din care decurge cu natura-
leţe vocaţia magnificării. Idealizarea se cere confirma-
tă prin laudă. glorificarea ia forma odei, a imnului,
desigur, a psalmului, a rugăciunii.

Vocaţia desăvârşirii creează încă o receptivita-
te şi mai mare pentru imnografia bizantină. Moşte-
nirea culturii bizantine este cel de- al doilea factor
care influenţează vizibil şi modelează cultura româ-
nă. Creştinismul a adus în Dacia o literatură care va
deveni apoi „modelul cel mai prestigios”.8 Tradiţia
imnografică atât de veche a Bizanţului îşi lasă
amprenta puternic. Dacia intră sub influenţa Bizan-
ţului începând cu secolul V când are loc şi o reorga-
nizare a instituţiei ecleziale. Bizanţul a avut o influ-
enţă definitorie, cea mai importantă, asupra culturii
române până- n secolul al XVIII- lea. Pe bună drepta-
te poate afirma Mircea Scarlat că de vreme ce
„Bizanţul ne- a modelat prin creştinism” atunci
„modelele posibile le putem căuta în întreaga

literatură bizantino- slavă.”9 Imnul bisericesc poate
constitui un asemenea model. Imnurile bizantine la
rândul lor, pe filiera poeziei religioase de origine
siriană, îşi au obârşia în lirica iudaică, aşadar în
psalmi.10 Influenţa psalmică ajunge în literatura
română prin intermediul tradiţiei imnografice
bizantine care şi- a lăsat amprenta puternic în poezia
de la noi. 

În plus, interesul pentru psaltire creşte şi dato-
rită faptului că ea „era prima carte de cetire după
care se preda alfabetul”11, intra în textele slujbelor
ortodoxe, se cerea neapărat tradusă în limba română
şi versificată. limba română se dezvoltă şi se auto-
descoperă odată cu aceste traduceri; în versificări ea
îşi cunoaşte poeticitatea; stihuitorii încep acest
demers conştienţi de darul poetic pe care îl au psal-
mii; unii au reuşit să le redea metafora şi- n limba
română, alţii mai puţin. gestul mitropolitului Dosof-
tei de a versifica psalmii nu este absolut insolit, ci
vine în urma unei bogate tradiţii europene (de influ-
enţă calvină) a versificării psaltirii. 

Meritul mitropolitului stă însă în descoperirea
psalmului ca poezie. În acest punct are loc de altfel
debutul disociaţiei între literatura artistică şi litera-
tura religioasă. În psalm ele se contopesc, dar Dosof-
tei se vede pus în situaţia de a ţine cont neapărat de
atuurile primeia, pentru a capta mesajul celei de- a
doua. Confruntându- se cu un limbaj metaforic,
Dosoftei se străduieşte să dea un echivalent cât mai
bun, nevoit uneori să recurgă la parafraze explicati-
ve ample pe care totuşi să le poetizeze în aşa fel încât
să nu eludeze caracterul poetic al originalului.
Mitropolitul nu vrea însă să se depărteze de sensul
iniţial al psalmului, finalitatea demersului lui este
în definitiv posibilitatea cântării acestora în biserică.
Însă pus în faţa unui asemenea text şi confruntat cu
lipsurile limbii, mitropolitul nici nu- l traduce cu
rigoare şi exactitate, nici nu are teama că în faţa
unui text sacral intervenţiile prea personale ar
putea altera hierofania. Dovadă sunt parafrazele de
tot felul: „Nuorii ţ- ai pusu- ţ scară,/ Când vei pogorî
în ţară./ Caii îţ sunt iuţ ca vîntul,/De mărg unde ţi- i
cuvântul,/ Şi ca gîndul mărg de tare/ Îngerii tăi cei
călare,/ Şi pedestrimea ca focul/ Merge strălucind cu
totul.”(psalm 103) În faţa „intangibilităţii” textului
biblic, Dosoftei tratează totul cu foarte multă natu-
raleţe şi pragmatism. Mitropolitul nu vizează reuşi-
te strict în sfera culturală a intelectualului, ci con-
ştient de nevoia omului de rând de a accede la textul
biblic, se foloseşte de stilistica poeziei populare, pen-
tru a clarifica, dar şi de a poetiza (aşa cum îi cerea de
altfel specificul psalmului biblic) mesajul psalmic.
Comparaţiile „ca vântul”, „ca gândul”, „ca focul” atât
de cunoscute azi în special din colindele Anului Nou
şi din basme fac parte dintr- un fond popular care se
revitalizează în cultură. Dosoftei reuşeşte astfel să
deschidă calea spre valorizarea literaturii populare,
matrice pentru limba literară. r

■ Fragment

1 Carroll Stuhlmuller, psalms, volumul 1, The
liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1990, p. 19 

2 james l. Crenshaw the psalms. an introduc-
tion, William B. eerdmans Publishing Company,
grand Rapids, Michigan/ Cambridge, u.K.,2001, p.3 

3Bartolomeu Anania, Introducere la psalmi în
Biblia, ediţie jubiliară, versiune diortosită după
Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu
Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, editura
IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 616

4 Ştefan Augustin Doinaş în prefaţă la Martin
Buber eu şi tu, editura Humanitas, Bucureşti, 1992,
p. 17

5 Martin Buber, op.cit., p. 31
6 Maria- Daniela Pănăzan în poezia religioasă

românească, (editura Reîntregirea, Alba Iulia ,
2006) realizează o astfel de analiză a unor poezii reli-
gioase româneşti pornind de la identificarea chias-
mului în interiorul structurii lor poetice, pp. 275- 288

7eugen Negrici, poezia medievală în limba
română, editura Vlad & Vlad, Craiova 1996, p. 7

8 Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, vol.
I, editura Minerva, Bucureşti 1982, p. 51 

9 Ibidem, p. 53
10 Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române

vechi, editura Minerva,Bucureşti, 1980, p.13
11 Ştefan Ciobanu, Istoria literaturii române

vechi, editura eminescu, Bucureşti, 1989, p. 94

Anca Tomoioagă
Psalmul în literatura română

Psalmul se înscrie tot ca act de
angajare în relaţie cu Dumnezeu, este

tot o rugăciune, numai că Eu din
relaţia cu Tu etern are o calitate în

plus, e poet. Angajamentul în redarea
delimitărilor semantice dintre psalm

şi rugăciune pare cel puţin riscant. Nu
e şi psalmul o rugăciune? Nu orice
rugăciune este un psalm? Unde e

genul proxim şi diferenţa specifică a
noţiunii de psalm?
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Ourmare a desfiinţării cenzurii a
constituit- o, după 1989, apariţia unui
val de literatură non- fiction. Atenţia
publicului a fost acaparată în mod

special de cărţile de memorii ale foştilor deţinuţi
politici. unii dintre aceştia, având şi talent literar
(Nicolae Balotă, Ion Ioanid, florin Constantin Pavlo-
vici, Oana Orlea ş.a.), au intrat şi în atenţia criticii
literare. există însă un caz de memorialist foarte
talentat care n- a avut parte de primirea pe care ar fi
meritat- o: Alexandru Mihalcea. el trăieşte în pre-
zent la Constanţa şi duce o viaţă retrasă, fiind prea
demn ca să ceară cuiva să- l aducă în atenţia lumii
literare. Am să încerc eu s- o fac, nerugat de nimeni,
datorită şi împrejurării că am fost coleg de redacţie
cu el timp de câţiva ani şi am avut prilejul să- l
cunosc.

În vara lui 1971, mă apropiam de vârsta de
douăzeci şi patru de ani şi lucram de un an la revista
tomis din Constanţa. Într- o bună zi în redacţie şi- a
făcut apariţia un necunoscut, un bărbat puternic şi
energic, cu o figură de luptător în munţi şi cu un mod
prietenesc- expeditiv de a- i trata pe cei din jur. „el va

fi – ne- a explicat redactorul- şef, Constantin Novac –
noul vostru coleg de redacţie. Va scrie reportaje. Se
numeşte Alexandru Mihalcea.” 

Nou- venitul era altfel decât noi, ceilalţi din
redacţie, care păream nişte răsfaţaţi ai soartei şi dis-
cutam la nesfârşit despre literatură sau făceam beţii
de râs. el venea doar la şedinţe (pe parcursul cărora
se plictisea), iar după terminarea lor pleca grăbit, în
lumea largă, de unde se întorcea cu reportaje bine
scrise, într- un stil tranşant- bărbătesc. Avea un mis-
ter, o suferinţă ascunsă, puteai să- ţi închipui că se
rupsese cândva ceva în el şi că nu voia să- şi mai
amintească episodul. Noi, foarte tineri, înclinam să
credem că fusese vorba de o dragoste nefericită. Dar,
în afară de această tristeţe, avea şi o bunătate fireas-
că, manifestată direct şi sobru. Dacă exista în redac-
ţie ceva care ne nemulţumea, Alexandru Mihalcea
intervenea pe loc şi în numele nostru, cu o autorita-
te morală care impunea respect.

A trebuit să treacă mult timp ca să aflăm că în
tinereţe fusese închis pe nedrept, din motive politice,
şi că, având o vitalitate ieşită din comun, încerca
să- şi reconstruiască viaţa. Iar după 1989, când a
început să publice cărţii de memorii de un mare dra-
matism, am aflat mai multe despre misteriosul
personaj.

Alexandru Mihalcea s- a născut la 13 august
1936 la Bucureşti, ca fiu al unor învăţători. În 1953,
după terminarea liceului, a devenit student al facul-
tăţii de Ziaristică de la universitatea din Bucureşti.
În noiembrie 1954 a părăsit facultatea (dezgustat de
cursurile de marxism- leninism ale lui leonte
Tismăneanu ) şi s- a înscris la Şcoala Militară de Ofi-
ţeri Activi (infanterie) din Sibiu. Acolo, supus unor
presiuni psihologice, a semnat un angajament de
colaborare cu Serviciul de Contrainformaţii (cores-
pondent al Securităţii în armată). După numai două
zile, chinuit de procese de conştiinţă, a făcut public
acest angajament, declanşând un scandal de propor-
ţii. A reuşit să părăsească Şcoala Militară, în martie
1956, invocând starea precară a sănătăţii şi s- a
întors la Ziaristică (devenită între timp secţie a

facultăţii de filosofie, pentru a putea fi
supusă unui mai strict control ideologic). 

Ca student, a colaborat la revista
Contemporanul. În 1957 s- a solidarizat cu
grupul de studenţi Mihai Derdena – Dan
Onaca – Dumitru Constantin (foşti colegi la
Ziaristică), încurajându- i în sala Tribunalu-
lui Militar, unde erau judecaţi pentru
„uneltire contra ordinii social- politice”. ges-
tul său, făcut la scenă deschisă, a fost remar-
cat de Securitate şi se va regăsi în dosarul pe
baza căruia el însuşi va ajunge peste doi ani
în faţa instanţei militare.

la 23 martie 1959 a fost arestat
(împreună cu alţi patru studenţi de la facul-
tatea de filosofie, printre care florin Con-
stantin Pavlovici, viitorul autor al volumului
tortura pe înţelesul tuturor din 2001). După
o anchetă brutală (în cursul căreia nu a recu-
noscut învinuirile aduse împotriva lui şi a
refuzat să- şi acuze colegii), a fost condamnat
la patru ani de închisoare pentru „uneltire
împotriva regimului comunist”. (la prima
anchetă, lt. maj. Constantin Voicu, unul
dintre anchetatori, i- a spus adevărul: a fost
arestat şi condamnat pentru că, la Sibiu, a
refuzat să- i „ajute”.) 

Ca deţinut politic a ajuns la jilava,
unde a fost bătut crunt. Apoi − în lagărul
Salcia, unde a lucrat la dig şi a fost supus
aceluiaşi tratament inuman. În lagăr se mai
aflau scriitorii Alexandru Ivasiuc, Al Paleo-
logu, Sergiu Al. george, I. D. Sârbu, Ion
Omescu, Max Bănuş. (la Stoieneşti a avut
prilejul să- l cunoască pe poetul Andrei Ciu-
runga.) A trecut, în continuare, prin lagărele
luciu- giurgeni şi Strâmba, unde s- a îmbol-
năvit de febră tifoidă. Apoi a ajuns la gher-
la, unde a lucrat ca şlefuitor în fabrica de
mobilă. De- a lungul acestor ani a învăţat

franceza şi italiana.
eliberat în 1963, şi- a găsit un loc de muncă

într- o întreprindere de prefabricate. În condiţiile
unui relativ dezgheţ ideologic, s- a înscris la Institu-
tul Pedagogic Bucureşti – secţia franceză, iar
ulterior şi- a terminat studiile la universitatea din
Bucureşti. În 1969 a fost numit profesor de franceză
la Constanţa.

În 1969, Tribunalul Suprem i- a rejudecat
procesul din 1959 şi l- a achitat „pentru inexistenţa
infracţiunii”. Dar nimeni nu i- a mai restituit anii
pierduţi.

În anul 1971 a avut loc scena pe care am
evocat- o la începul acestui articol. În 1974 (ca şi alţi
nou- veniţi la revista tomis, printre care şi eu), a fost
îndepărtat din redacţie, în urma unei „restructurări”
şi s- a întors în învăţământ, unde a activat până în
1990. Timp de zece ani după revoluţie a funcţionat
ca angajat al ziarului românia liberă (cotidian pro-

democratic şi anticomunist, care nici înainte de 1989
nu se subordonase cu totul regimului comunist). În
calitate de corespondent la Constanţa al acestui ziar,
a scris numeroase reportaje şi anchete de mare inte-
res, în special despre problemele flotei.

Cărţile pe care le- a publicat după căderea
comunismului – Jurnal de ocnă, Bucureşti, ed.
Albatros, 1994, dragostea interzisă, Constanţa, ed.
ex Ponto, 2002, uranus−Gherla, via Salcia, Con-
stanţa, ed. ex Ponto, 2005, …Şi m- au împins în
întuneric, Constanţa, ed. Menora, 2012, Geopolitica
terorii, în colaborare cu Marian Moise, vol. I- II, Con-
stanţa, ed. ex Ponto, 2013 – conţin aproape toate
evocări ale anilor de teroare comunistă.

este descrisă în mod special, din mai multe
perspective, experienţa proprie de deţinut politic
trăită în tinereţe. Reconstituind ceea ce s- a întâm-
plat cu sufletul lui, în situaţii inimaginabile pentru
un tânăr de azi, Alexandru Mihalcea face dovada
unui talent literar ieşit din comun. Studentul ares-
tat, încarcerat şi bătut de lucrătorii Securităţii era
de fapt un scriitor foarte înzestrat, care în timpul
maltratării suferea cumplit, dar se şi… documenta.
Dacă ar fi ştiut asta, călăii săi ar fi intrat în panică,
aşa cum ar fi reacţionat dacă ar fi găsit asupra lui un
aparat de filmat. erau însă prea proşti ca să poată să
înţeleagă că mintea unui scriitor este mai periculoa-
să decât o cameră de luat vederi.

În cărţile lui Alexandru Mihalcea sunt sute de
pagini pline de dramatism, de o mare expresivitate,
care ar merita analizate pe larg. Dacă aş face însă o
antologie în care aş avea voie să includ un singur
episod, l- aş alege pe acela referitor la procesele de
conştiinţă răvăşitoare (mai greu de suportat decât
tortura) provocate elevului de la Şcoala Militară de
semnarea unui angajament de colaborare cu Securi-
tatea. Ofiţerii de la contrainformaţii folosiseră toate
metodele, de la persuasiune la şantaj, pentru a- l
obliga pe tânăr să semneze angajamentul, iar el, în
cele din urmă, cedase. Şi, pentru o clipă, avusese
impresia că în viaţa lui nu se schimbase mare lucru.
Apoi însă…

„Am adormit în zori, epuizat, am sărit, gest
automat, din pat – în clipa aceea, lucid, am simţit că
viaţa luase alt curs. Am simţit şi că liniştea din mine
e disperare. Pe dinafară nimic. Mecanica zilnică s- a
pornit, maşinărie de ceasornic, arma din rastel, tele-
metrul, plăcile de bază, aruncătoarele, mitraliera,
încolonarea. (…) Totul e normal, o să pun stele de
ofiţer pe umeri, la naiba cu frânturile de gând, cu
imaginile ţâşnite din memoria incontrolabilă,
automată, mă mint că nu s- a întâmplat nimic, îmi
spun, îmi strig disperat că nu s- a întâmplat nimic,
simt totodată că s- a întâmplat ceva înfiorător. Ceva
care mă zdrobeşte. O clipă de linişte e brusc izgonită
de o prăbuşire vecină cu nebunia. (…) Din momente-
le acelea nu am mai putut râde cu toată fiinţa. Din
literele paginii se închega un singur cuvânt: TuR-
NăTOR. Stigmatul pus pe fruntea unora din liceu.
Mă ardea, se răsucea în carne, se zvârcolea.” (din
volumul… Şi m- au împins în întuneric)

După două zile de chin psihic, tânărul spune
tuturor că a fost racolat ca informator şi, în felul
acesta, rupe angajamentul care îi era iremediabil
străin, ca un transplant respins de corpul său moral.
Numai în cărţile lui Soljeniţîn şi al altor scriitori ruşi
mai întâlnim asemenea mărturisiri zguduitoare.
Prin cărţile sale târzii, scrise fără nicio ambiţie lite-
rară, numai şi numai din dorinţa de spune lumii ce
s- a întâmplat cu viaţa lui, Alexandru Mihalcea se
instalează în literatura noastră de după 1989 ca un
scriitor de prim- plan. r

Alex Ştefănescu
Aparatul de filmat care nu 
poate fi găsit la o percheziţie

n Literatura română după o revoluţie

AlexAndru mihAlceA

fiŞă de ArestAre
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Cazul Breban
Deşi demontează şi alte cazuri dificile (Nicolae

Balotă, executat în „Revista 22”, acum câţiva ani, de
către Neculai Constantin Munteanu, care- l plasa
umoral la vârful unei ierarhii a „celor mai scârboşi
informatori”; Mihai Botez sau Mihnea Berindei,
intraţi şi ei, în pofida unor atitudini şi gesturi cura-
joase înainte de 1989, în cătarea unor jurnalişti şi
oameni de cultură care au întors pe dos isprăvile lor
civice şi i- au denigrat), gabriel Andreescu îşi
demonstrează cu asupra de măsură nu doar minuţio-
zitatea şi scrupulozitatea cercetării, ci şi subtilitatea
hermeneutică atunci când aduce sub lupă un perso-
naj extrem de dificil de prins în nomenclator, cum
este şi a fost mereu romancierul Nicolae Breban.
Cum e corect să procedezi când ai de a face cu un
scriitor care nu doar că nu a respectat niciodată res-
tricţiile regimului, dar care a avut şi imensul orgoliu
de a- şi fi instaurat, nu doar în operă, ci şi în viaţa
aventuroasă, propriile reguli, propria libertate, indi-
ferentă la presiunile politice sau la „necesitatea înţe-
leasă” impusă de epocă? Poţi consulta doar documen-
tele, acordând încredere unor surse nu întotdeauna
credibile, făcând abstracţie de psihologia sucită, con-
torsionată, mereu imprevizibilă a împricinatului? 

Am mai scris, acum doi ani, pe acest subiect,
atunci când mi s- a părut că, într- un editorial din
românia literară, Nicolae Manolescu simplifica
până la falsificare situaţia, grăbindu- se să- l etichete-
ze pe Breban drept „agent de influenţă”. În primul
rând, Breban a comis, în 1971, un gest care l- a cos-
tat nu doar slujba, poziţia socială, ci pe care putea
să- l plătească, după cum rezultă din dosarul său de
urmărit, cu libertatea; pentru că autorul animalelor
bolnave a fost atunci, după protestul său ferm din
1971, pe o întreagă pagină din le monde, foarte
aproape de arestare la revenirea în ţară. Situaţia
este mult mai tulbure decât poate părea azi celor
nefamiliarizaţi cu specificul epocii: din poziţia de
membru supleant în CC al PCR şi de redactor- şef al
celei mai autoritare reviste de cultură din ţară
(românia literară), Breban îşi dă demisia de la
Paris, atunci când află despre tezele din iulie 1971 şi
despre intenţia lui Ceauşescu de a reintroduce con-
trolul ideologic asupra literaturii. gestul său are

ecou în presa occidentală, în special în cea din fran-
ţa şi din germania. După un an de provizorat, scrii-
torul are nebunia de a se întoarce în ţară şi de a
înfrunta nu doar presiunile Securităţii, ci şi izolarea
colegilor de breaslă. Şi mai are şi aroganţa de a scrie
câteva capodopere, pe care se încăpăţânează, el ştie
cum, să le publice fără să accepte nici o concesie de
ordin politic. În lupta cu regimul, Breban a fost un
învingător, de vreme ce a reuşit să- şi depăşească
marginalizarea socială şi să- şi publice opera în con-
diţii care altor scriitori, obedienţi, nu le erau la înde-
mână. De fapt, romancierul şi- a creat opera igno-
rând cu superbie regimul politic; el nu a scris nici în
favoarea, nici împotriva comunismului, ci a scris
dintr- o improbabilă, dar totuşi posibilă mandala a
libertăţii, pe care doar încrederea fără margini în
propria vocaţie a putut să o creeze. Suportând tachi-
nările regimului, tratând la nesfârşit cu tot soiul de
aparatcici şi de securişti, Breban şi- a scris şi şi- a
publicat opera, a călătorit la Paris sau în germania,
fără să facă mari concesii de ordin ideologic. estetic
nici atât. Şi- a asumat cu bărbăţie condiţia de paria,
a neglijat orgolios cariera socială şi a reuşit să fie
ceea ce îi era limpede că trebuie să fie: un mare scrii-
tor. Adică unul pe care nimic nu- l poate opri de la
ceea ce îi este dat să înfăptuiască: o mare operă. Cine
i- ar putea nega această victorie lui Nicolae Breban?

Sigur că, în condiţiile date, cele câteva nego-
cieri cu oamenii regimului, precum Pleşiţă sau Cor-
nel Burtică, puteau părea concesii grave. În fapt, ele
nu erau decât inevitabile tracasări, tachinări ale
regimului, neobişnuit cu o astfel de încăpăţânare a
unui scriitor de a- şi conserva dreptul la normalitate.
Iar Securitatea nu a ezitat să plămădească tot felul
de scenarii de discreditare a scriitorului, lansând
zvonuri care mai de care mai compromiţătoare: că ar
fi nebun sau că ar fi un „agent de influenţă”. Ca şi în
cazul lui Paul goma (care ar fi un „scriitor fără
talent”), aceste intoxicări au prins şi persistă. 

gabriel Andreescu face efortul de a- şi desluşi,
întâi de toate, profilul psihologic al romancierului; în
funcţie de aceste date trebuie evaluate anumite
fapte, anumite gesturi. Portretul schiţat este nime-
rit: „Devotamentul lui Breban pentru literatura
autentică rămâne constant viu, de necontestat. este
linia majoră a acestei personalităţi ireductibile, apo-
litică şi amorală. fără ideologia statutului de creator
pe care şi- l asumă, nu i se pot înţelege contradicţiile
comportamentului. Autorităţile încearcă să «salveze
ce se poate salva» în relaţiile cu Breban, scriitor difi-
cil, dar nu ostil regimului, atât timp cât oamenii
partidului- stat nu se ating de proiectul său
personal”. Într- adevăr, autorul şi- a manifestat
public nemulţumirea abia atunci când statutul său
de scriitor era periclitat prin ceea ce s- a numit „revo-
luţia culturală” din 1971. Mai exact, atunci când
ceea ce fusese câştigat de generaţia sa, cu uriaşe
eforturi, era ameninţat de intenţia lui Ceauşescu de
a supune iar arta ideologiei. În acel moment, impul-
siv, Breban reacţionează punctual împotriva acelei
decizii, nu împotriva regimului în întregul său ori
împotriva şefului statului. Pare nefirească obsesia
lui pentru operă: atunci când ceva se opune realiză-
rii acesteia, el nu poate rămâne pasiv. Nu există
nimic mai important decât realizarea vocaţiei, astfel
încât confruntarea ori negocierea, adesea contonden-
tă, cu regimul ţin de efortul scriitorului de a- şi
împlini menirea. 

Numai pornind de la aceste premise întru totul
corecte, analiza documentelor
are şanse să nu falsifice adevă-
rul; mai ales că acest „adevăr”
este atât de nuanţat şi de dificil
de prins într- o clasificare bana-
lă, încât devine delicată şi accep-
tarea sa. Opinia publică are
încredere în soluţiile „logice”,
evidente, de toată mâna. Or, o
personalitate accentuată cum
este cea a lui Nicolae Breban nu
a recurs niciodată la mijloacele
„bunului- simţ”, preferând exce-
sul, gesturile ferme, orgolioase,
împotriva curentului şi chiar
împotriva evidenţei. Pentru că
de „bun- simţ” era ca, în 1971, un
scriitor tânăr, aflat la vârful
puterii, să- şi vadă în continuare
de scrisul lui (dacă putea) şi mai
ales de cariera sa socială şi nu să
se ia în piept cu decizia unui pre-
şedinte care dădea semnele reîn-
toarcerii la stalinism; tot de
„bun- simţ” ar fi fost ca, de vreme
ce şi- a asumat o poziţie contesta-
tară, să aleagă calea exilului şi
să- şi facă intrarea în lumea inte-
lectuală occidentală profitând de
statutul de disident; şi, dacă tot
a comis nebunia de a se repatria,
de „bun- simţ” ar fi fost să devină
obedient, să- şi răscumpere păca-
tul. Or, Breban nu face nimic din
toate acestea. face un singur
lucru cu o încăpăţânare care
multora le- a părut rigidă: scrie.
Şi nu orice, ci romane unul şi
unul: Îngerul de gips, Bunavesti-
re, don Juan, drumul la zid. Şi
e gata să înfrunte orice oprelişti
pentru a- şi vedea publicată
opera. Nu acceptă laşitatea de a

Bogdan Creţu
Moştenirea Securităţii:
manipularea arhivelor (III)

Acuzaţiile de colaborare cu
Securitatea sunt, în pofida insistenţei

mefiente a unora, împotriva
evidenţelor. Într- o lume normală,

simpla mărturie a unor Paul Goma,
Ion Vianu, Virgil Tănase ar fi

suficientă. Într- o lume bolnavă de
invidie şi de mediocritate cum e

lumea noastră literară, un zvon face
cât o certitudine. S- a speculat mult pe
marginea transcrierii unei convorbiri
telefonice dintre Breban şi generalul

Pleşiţă. În fond, ce poate fi
compromiţător în acea discuţie
protocolară dintre un scriitor

marginalizat şi şeful instituţiei care
teroriza un întreg popor? Faptul că

romancierul încerca să intervină
pentru ca mama unui prieten exilat
(Matei Călinescu) să primească viză

ca să- şi poată vedea fiul?

n O carte-  eveniment 
Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi 
documente. Manipularea Arhivei Securităţii, 
Editura Polirom, 2013

nicolAe BreBAn lA delphi. 2007



primi recomandările cenzurii. Din poziţia sa precară,
nu a fost uşor. 

Aşa ceva nu era posibil fără a avea contacte cu
oficialii Partidului Comunist şi ai Securităţii. Privit
din afară, mai ales cu ochi mefient, cazul Breban
poate stârni suspiciuni. Scriitorul nu a fost niciodată
ocolit de această meteahnă inevitabilă a vieţii
literare: colegii l- au bănuit de tot felul de păcate, mai
mari sau mai mici. fie atunci când a urcat rapid în
ierarhia politică a vremii, fie atunci când, marginali-
zat, a reuşit totuşi ceea ce până şi scriitorii agreaţi
de regim obţineau cu greu: să- şi vadă cărţile publica-
te fără a suporta consecinţele cenzurii. Tenacitatea
lui Breban este exemplară din această perspectivă. 

Acuzaţiile de colaborare cu Securitatea sunt, în
pofida insistenţei mefiente a unora, împotriva
evidenţelor. Într- o lume normală, simpla mărturie a
unor Paul goma, Ion Vianu, Virgil Tănase ar fi
suficientă. Într- o lume bolnavă de invidie şi de
mediocritate cum e lumea noastră literară, un zvon
face cât o certitudine. S- a speculat mult pe marginea
transcrierii unei convorbiri telefonice dintre Breban
şi generalul Pleşiţă. În fond, ce poate fi compromiţă-
tor în acea discuţie protocolară dintre un scriitor
marginalizat şi şeful instituţiei care teroriza un
întreg popor? faptul că romancierul încerca să inter-
vină pentru ca mama unui prieten exilat (Matei
Călinescu) să primească viză ca să- şi poată vedea
fiul? faptul că schimbă câteva politeţuri cu nimic
angajante? În urma analizei probelor de la dosar,
gabriel Andreescu conchide fără echivoc: „Documen-
tele confirmă că Breban nu primea ordine de la Secu-
ritate”. În fond, romancierul nu era eligibil. Primul
impediment consta în temperamentul său vulcanic,
în predispoziţia sa de a fi volubil şi de a face public
totul. O astfel de persoană extrovertită, incontrolabi-
lă, nu putea fi stăpânită de securişti şi nici nu i se
puteau încredinţa misiuni speciale. Într- un raport al
unui ofiţer de Securitate, se face următoarea consta-
tare: „Conştiinţa lui de sine se reduce la formula
demiurg- creator. Noţiunile de morală, familie,
patrie, dacă i se par că vin în contradicţie cu această

formulă, nu valorează nimic pentru el”. În pofida
exagerării, din perspectiva celui care evalua posibili-
tatea ca scriitorul să fie de folos Securităţii, verdictul
este corect: pe Breban Securitatea nu l- ar fi putut
atrage cu nimic. Pentru că valorile sale nu erau cele
pe care ea i le- ar fi putut facilita. De aici provine în

mare măsură libertatea pe care el şi- a permis- o. De
aceea, concluzia lui gabriel Andreescu nu este, deşi
poate părea, pripită: în relaţiile sale cu Breban,
Securitatea însăşi a acceptat compromisuri. Pentru
că altfel nu o putea scoate la capăt. Pentru că altfel
nu ar fi putut evita scandalul internaţional. Pentru
că altfel nu l- ar fi putut păstra neutru din punct de
vedere politic. În fine, pentru că ar fi riscat mult mai
mult decât ar fi câştigat.

Cazul romancierului Nicolae Breban este unul
dificil. De aceea, el trebuie evaluat cu perspicacitate
şi fără prejudecăţi. Breban nu este un învins, ci un
învingător. el a publicat o operă impunătoare într- o
perioadă extrem de dificilă. Şi a făcut- o fără a recur-
ge la mijloace reprobabile. A avut nebunia de a- şi
proteja propria libertate de gândire şi, mai dificil
încă, de acţiune. Şi a făcut- o. Stau mărturie marile
lui cărţi apărute înainte de 1989. Tocmai de aceea,
acţiunea de defăimare a sa este una meschină:
puţini scriitori au fost capabili de curajul şi vertica-
litatea estetică, dar nu numai, precum autorul
Buneivestiri. De aceea, este ridicol ca astăzi el să fie
acuzat de cei care înainte de 1989 nu şi- au asumat
decât riscuri relative sau poate chiar nici unul. 

Închei acest maraton dedicat cărţii lui gabriel
Andreescu cu o concluzie fermă: lucrarea sa este
exemplară şi merită să stârnească ample dezbateri
procedurale şi punctuale. eu unul cred că avem de a
face cu evenimentul editorial al anului abia încheiat.
O lucrare onestă, explozivă, care pune lucrurile la
punct şi reface, cu mijloace pozitiviste, de necombă-
tut, imagini ticălos terfelite ale unor mari creatori. r
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În data de 9 decembrie 2013, în sala de Consiliu a
Primăriei sectorului 2 Bucureşti s- a desfăşurat Gala Premiilor
Filialelor din Bucureşti ale uniunii scriitorilor din românia. A
fost pentru a noua oară consecutiv când premiile (în majorita-
tea lor) au fost finanţate de Primăria sectorului 2 Bucureşti, pri-
mar Neculai Onţanu, iar ceremonia s- a desfășurat la sediul Pri-
măriei sectorului 2. Primăria a finanțat câte un premiu pentru
fiecare gen în parte, corespunzător celor șase filiale
bucureștene, și un Premiu special. restul premiilor au fost ofe-
rite cu ajutorul unor sponsori sau din fondurile proprii ale filiale-
lor. A fost pentru prima dată când premiile s- au acordat pe șase
filiale și nu la nivelul întregii Asociații București (acum
desființată prin statutul usr). Astfel, fiecare filială (fostă secție)
a avut juriul său și a oferit diplome personalizate după voința
comitetului respectivei filiale.

reuniunea a fost prezidată de Nicolae Manolescu,
președintele usr și Neculai Onțanu, Primarul sectorului 2.
Premianții și juriul au fost prezentați de președinții celor șase
filiale, ajutați în unele cazuri de membri ai juriilor. Domnul
Primar Neculai Onțanu a primit cu acest prilej o Diplomă de
Excelență din partea usr și medialia de onoare a Filialei
București- Dramaturgie.

statutul ambiguu al usr a permis, pentru prima dată, ca
unele dintre premii – nu doar cele de debut – să fie acordate
unor autori din afara filialelor respective și chiar unor autori care
nu sunt membri ai usr. Actuala decernare a fost cea mai târ-
zie din ultimii 20 de ani, din cauza alegerilor la usr.

s- au acordat următoarele premii:

CRITICĂ, ESEISTICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ
Premiul Cartea Anului:
GELu NEGrEA – Caragiale. Marele paradox (Editura Cartea
românească, 2012, premiu susținut financiar de Primăria sector 2)

Juriul: Nicolae Bârna, Lucian Chișu, Dan Cristea, Gabriel
Dimisianu, Alex Ștefănescu

POEZIE
Premiul Cartea Anului al Filialei București Poezie:
trAiAN t. COȘOVEi – Jurnalul morilor de vânt (Editura tracus
Arte, 2012, premiu susținut financiar de Primăria sector 2)
Premiul Cartea Anului al Filialei București Poezie:
PAuL ViNiCius – Kemada (Editura tracus Arte, 2012)
Premiul pentru debut
CONstANtiN iFtiME – Vreau altă realitate. Artă, merg pe
mâna ta (Editura tracus Arte)
Premiul Opera Omnia
MAGDA CârNECi
Juriul: ioana ieronim, Marian Drăghici, Florina Zaharia, Bogdan
O. Popescu, Dan Mircea Cipariu

LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI TINERET
Premiul Cartea Anului
ViOrEL MArtiN – Aventurile lui Tudor (Editura semne,
premiu susținut financiar de Primăria sector 2)
Premiul Opera Omnia
ȘtEFAN MitrOi
Juriul: Elena Dragoș Bumbac, silvia Chițimia, Lică Pavel, Vic-
tor Gh. stan, Gheorghe Zarafu

DRAMATURGIE
Premiul Cartea Anului „Dumitru solomon”
MirCEA M. iONEsCu – Animalul, acest om ciudat (premiu
susținut financiar de Primăria sector 2)
Premiul Opera Omnia „iosif Naghiu”
MihAi isPirEsCu (premiu susținut de Premier Palace Group,
președinte Marian Dumitru)

Juriul: horia Gârbea, Dinu Grigorescu, Emil Mladin, sebastian
ungureanu, Lucia Verona

FILIALA DE TRADUCERI LITERARE
Premiul Cartea Anului
ONA FrANtZ – pentru traducerea romanului lui Philip roth La
revedere, Columb, Editura Polirom (premiu susținut financiar
de Primăria sector 2)
Premiul pentru traducere Literară a unui nemembru a usr
LAurA sitAru – pentru traducerea din arabă a
romanului Taxi, Editura Ars Longa, 2012
Premiul Opera Omnia
AGOP BEZEriAN (premiu susținut de uniunea Armenilor din
românia)
Juriul: Luminița Voina- răuț, Nicolae Mareș, Mariana
Ștefănescu, Antoaneta Olteanu, Peter sragher

PROZĂ
Premiul Cartea Anului
ALEXANDru ECOVOiu – După Sodoma (Editura Polirom,
2012, premiu susținut financiar de Primăria sector 2)
Premiul Opera Omnia
D. r. POPEsCu
Juriul: Gabriela Adameșteanu, Doina ruști, Dan stanca, Emil
Lungeanu, Aurel Maria Baros

Premiul special al Primăriei sectorului 2 a fost acordat criticu-
lui Mihai Zamfir

Eveniment
Premiile Filialelor București ale Uniunii Scriitorilor pentru anul 2012

GABriel Andreescu
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Existenţa prin cultură (II)

n Aura Christi în dialog cu Gabriel Andreescu

Modele

Cititorul nespecializat se va pierde
între rapoarte şi note informative

Cât de gravă este una dintre bolile incredibile
ale societăţii postcomuniste: decimarea elitelor crea-
toare ale acestei ţări? printre victime figurează vâr-
furi ale culturii româneşti, a căror operă face parte
din patrimoniul cultural al româniei: adrian mari-
no, nicolae Breban, augustin Buzura, nicolae Balo-
tă, mihnea Berindei, mihai Botez, eugen uricaru,
Ioan Groşan, Virgil tănase, Cezar Ivănescu, mircea
Iorgulescu ş.a.

Calificarea elitelor în cultura română rămâne
şi astăzi deschisă. În ce priveşte „decimarea elitelor
creatoare” sau distrugerea memoriei celor care nu
mai sunt, ochii mei nu o văd. Încercarea de maculare
a lui Adrian Marino l- a făcut mai prezent, a subli-
niat locul pe care îl ocupă cărturarul în istoria
gândirii noastre liberale, pro- europeniste şi atlantis-
te. Deşi detractorii anunţau cu satisfacţie „a doua lui
moarte”, eu cred că acea campanie l- a înviat.

dragă Gabriel andreescu, vai de capul acelei
naţiuni, care, pentru a- şi readuce în actualitatea

imediată vârfurile culturale, le pângăresc. Spun
acest lucru cu amărăciune. detaliu important: nu
identific poporul român cu o mână de oportunişti sau
cu unii reprezentanţi ai clasei politice. totuşi cred că
trebuie să vorbim, în acest context, de o criză a repe-
relor, care e una reală, profundă. 

există o tradiţie la noi să punem „naţiunea” pe
umerii culturii, iar cultura s- o echivalăm cu literatu-
ra (ori prin dispensă, cu filosofia crescută prin imagi-
naţie lexicală – Constantin Noica ar reprezenta cul-
tura prin excelenţă, nu şi un specialist al filosofiei
analitice precum Mircea flonta). Cred că în timp
acest reducţionism a afectat, subtil, ansamblul vieţii
sociale. Oare pentru chipul unei comunităţi nu con-
tează, substanţial şi la dimensiuni istorice, elita
politică? Oare marile succese ori eşecuri ale Statelor
unite, Marii Britanii, germaniei şi franţei, locul lor
în lume nu se datorează unor oameni de stat? Oare
elita ştiinţifică, când este performantă şi respectată,

nu ridică naţiunea precum puţine alte grupuri de
prestigiu pot s- o facă? Oare capacitatea de a da recu-
noaştere caracterelor umane nu fac diferenţa dintre
lumea ordonată din Nord şi cea coruptă a Sudului
(simplific, desigur)?

Dar să revin la lumea cultural- literară. Nicolae
Breban şi Augustin Buzura sunt academicieni, con-
duc reviste culturale, sunt foarte publicaţi. Prozato-
rul Buzura a condus fundaţia Culturală Română.
Nicolae Balotă a fost supus unui fel de linşaj de
imagine, dar e foarte prezent şi respectat în lumea
Clujului, în ciuda celor 2000 de km care- l separă de
România. Mihnea Berindei editează documente de
arhivă esenţiale în istoriografia românească (arhiva
CC al PCR). la 18 noiembrie a.c. (ziua de naştere a
lui Mihai Botez), evenimentul dedicat lui a strâns
personalităţi culturale şi politice. O şcoală poartă
numele Mihai Botez, disidentul a făcut subiectul
unei teze de doctorat (al Anei- Maria Cătănuş), iar în
curând vă apărea un amplu volum cu scrierile lui. În
ce- i priveşte pe Cezar Ivănescu şi Mircea Iorgulescu,
este nevoie de o clarificare a acuzaţiilor care li s- au
adus. Am pe agendă tema.

În perioada postdecembristă au fost publicate
nu puţine cărţi de mărturie, jurnale, memorii. auto-
rii unora dintre aceste volume încearcă să- şi prime-
nească imaginea fie prin falsificare, fie prin exage-
rări şi alte mijloace, în intenţia de a demonstra cât de
curajoşi au fost ei „subt vremi”. Interesant e următo-
rul detaliu: dacă sub dictatură în românia s- au opus
făţiş regimului puţini, între aceştia, ca să ne rapor-
tăm exclusiv la domeniul culturii, dvs., Gabriel
andreescu, paul Goma, nicolae Breban, dumitru

Ţepeneag, Ion Vianu, Virgil tănase ş.a., în perioada
postrevoluţionară prosperă anticomunismul, trans-
format în ultimii ani în ideologie de stat, cu liderii
săi care îşi fabrică o imagine de eroi… după încheie-
rea războiului. 

aceşti falşi eroi profită de câteva lucruri: 1.
necunoaşterea de către reprezentanţii tinerei genera-
ţii a realităţilor specifice dictaturii; 2. necunoaşterea
de către publicul larg a unor coduri şi reguli interne
ale sistemului represiv; 3. Buna- credinţă. În ce
măsură se poate demonstra, în acest context, faptul
că… albul e alb şi negrul rămâne a fi ceea ce este,
între cele două culori existând o sumedenie de nuan-
ţe? Cum să vadă un lector că cel ce se autodeclară
erou e departe de a fi aşa ceva? Cum să vadă un citi-
tor că regele… e gol?

Am citit insuficiente mărturii, jurnale şi
memorii, încât să am o viziune generală în ce le
priveşte. la cele care mi- au trecut prin mână am

remarcat diversitatea. Cunosc ceva mai bine catego-
ria cărţilor născute din arhiva CNSAS. unele sunt
simple culegeri, cu câteva pagini introductive: volu-
mele de documente din dosarele lui Nicu Steinhardt
(studiul introductiv Clara Cosmineanu.), gheorghe
I. Brătianu, Constantin Noica (editate de Dora Mez-
drea), Silviu Brucan şi Dorin Tudoran (prezentate în
spiritul pervertitor al lui Radu Ioanid), Coen Stork
(introducere Denis Deletant) ş.a. formula amplelor
culegeri de documente introduse prin scurte prefeţe
sunt utile pentru profesionişti. Cititorul nespeciali-
zat se va pierde între rapoarte, sinteze, adrese, note
informative pe care nu are cum să le descifreze sin-
gur, chiar ajutat de introducere, dacă aceasta este
săracă, ori tezistă. Având în vedere dificultăţile de
interpretare a dosarelor, soluţia rămâne explicarea
amplă a conţinutului lor şi anexarea câtorva piese
demonstrative. A făcut- o Iulia Vladimirov pe margi-
nea unor documente privitoare la Monica lovinescu,
cu un rateu grav pe care l- am semnalat în volumul
Cărturari… Metoda a fost folosită cu onestitate de
Tudorel urian în prezentarea vieţii lui Alexandru
Paleologu.

un sprijin mai convingător pentru cel interesat
de arhiva Securităţii îl oferă studiile. Aş remarca
amplul documentar al Ioanei Diaconescu asupra
Dosarului artă- cultură, publicat în românia literară
(2011), capitolele din volumele apărute sub egida
IICCMeR, articolele care apar sistematic în Caietele
CnSaS, ca şi materialele din revista Halbjahres -
schrift -  hjs- online, datorate lui William Totok.

Gabriel Liiceanu se întreabă, repetat,
de ce a fost perceput ca un adversar
de proporţii al regimului; un „James

Bond de Hala Traian, proaspăt
fabricat în laboratoarele în care se

desfăşura delirul Securităţii” (p. 91).
O punere în pagină care dă

supravegherii la care a fost supus
grandoare politică. El pare
impresionat de mulţimea

denunţurilor, ascultărilor şi filajelor
descoperite în dosar. Toate trei sunt
însă curente în cazurile unor oameni
de largă suprafaţă socială. Şi nu doar

în cazul lor. Părinţii mei erau
urmăriţi prin tehnică operativă zi şi
noapte. Circa 800 de pagini acoperă
notele ce le reproduc discuţiile din
casă în perioada august 1988 – 29

noiembrie 1989. Aveau în jur de 75 de
ani, mama stătea practic doar acasă

(casă cu curte, în Buzău), tata ieşea să
mai cumpere câte ceva, contactele lui

deveniseră minime în acei ani. Şi,
totuşi, instalaţia de ascultare

funcţiona 24 de ore din 24. Faptul că
materialele cu înregistrări, în ce- i

priveşte, sunt cu mult mai numeroase
decât cele aflate în dosarul dlui
Liiceanu nu arată că bieţii mei
părinţi ar fi reprezentat pentru

Securitatea din Buzău nişte „super
James Bonzi”, super- super- spioni etc.

GABriel Andreescu
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Un dosar îmbrăcat într- o aură eroică
relativ recent a apărut cartea lui Gabriel lii-

ceanu privind dosarul său de securitate. Ce noutăţi
aduce volumul dlui liiceanu?

Dosarul acoperă o perioadă limitată, anii
1973- 1977. Surprinzător, liiceanu nu se referă şi nu
pare să se arate preocupat de absenţa materialelor

din perioada 1978- 1989. Aş fi fost interesat de reac-
ţia ofiţerilor de caz la apariţia Jurnalului de la păl-
tiniş (1983) şi a mulţimii de ecouri pozitive. Atunci a
devenit gabriel liiceanu ceea ce numim „un intelec-
tual public”. era interesant să aflăm cum a fost jude-
cat epistolarul de Consiliul educaţiei şi Culturii
Socialiste. Perioada cea mai interesantă, a anilor
`80, nu a fost livrată, dar şi aşa, dosarul este util. 

Cum Vă explicaţi dispariţia unei părţi a dosa-
rului? În absenţa acelei părţi oare se poate face o
impresie imparţială, ca să nu zic completă, asupra
cazului? Cât de mult ajută volumul liicean înţelege-
rea lumii dosarelor, informatorilor şi a agenţilor
Securităţii?

Dosarul nu are cum să fi dispărut. Serviciile au
refuzat să- l pună la dispoziţia CNSAS. Revenind la
volum: liiceanu ni- l defineşte ca „poarta pe care o
deschide” spre o experienţă comună. Deşi dosarul
său de securitate constituie punctul de plecare şi
tema recurentă, substanţa sunt gândurile şi medita-
ţiile trezite la parcurgerea documentelor. Arată foar-
te elaborat, inclusiv grafic: paginile au intercalate
fotografii, copii ale unor documente olografe, pasaje
din Cartea neagră a comunismului… 

da, volumul arată, grafic vorbind, ultraluxos.
a şi fost intens mediatizat. primele impresii?

Deconcertante. unele pasaje mi s- au părut
extraordinare (paginile despre Imre Toth), pe altele
le- am citit cu neplăcere – lungi diatribe care
dezumanizează. M- a surprins abundenţa pasajelor
kitsch. 

Ce aduce nou volumul Dragul meu turnător în
înţelegerea dosarelor de securitate?

gabriel liiceanu îmbracă dosarul propriu
într- o aură eroică. Îi dramatizează conţinutul.
Autorităţile, scrie el, s- ar fi pregătit pentru produce-
rea unui „al doilea lot Noica”. leitmotivul că scriito-
rul urma să înfunde puşcăria are multe variante, din
care reproduc una: „Asta e marea morală a Dosaru-
lui, prin notele dumneavoastră informative, prin
filaje, prin percheziţii, prin ascultări şi interceptări
de convorbiri, se mergea, pas cu pas, către încadra-
rea penală a celor deveniţi «obiective»: la «submina-
rea ordinii de stat»” (p 258).

dl liiceanu pare tulburat de faptul că este acu-
zat de „subminarea ordinii de stat”.

Oamenii instituţiei de represiune aveau un
dublu limbaj. Ştiau când cuvintele folosite sunt de
interpretat „la propriu” şi când nu. e greşit să ne
închipuim că dacă ofiţerii scriau într- un raport „sub-
minarea ordinii de stat”, contacte cu agenţi de spio-
naj etc. puteau deschide o acţiune penală. Acesta era
limbajul în „sistem”. Mai toţi străinii sunt identifi-
caţi cu agenţi ai unor servicii străine: Securitatea
califica astfel eventualitatea că ei scot informaţii din
ţară (când vizitează România) sau colectează diferi-
te date de la călătorii români. Despre Constantin
Noica dosarele susţineau că era în contact cu spioni
britanici (anterior fusese acuzat de a fi spionat în
favoarea francezilor) după întâlnirile sale din lon-
dra (cu Cristian Mititelu de la BBC) şi primirea
acasă a unor jurnalişti din Anglia (Alexander lie-
ven). Astăzi, foşti securişti precum Aurel Rogojan
profită de astfel de notaţii pentru a- l trata pe Noica
ca agent al serviciilor străine. Dacă l- ar fi considerat
cu adevărat un contact al spionilor occidentali, Noica
ar fi ajuns în spatele gratiilor, nu în aulele unor
instituţii publice.

Dosarele şi experienţele opozanţilor povestesc
cum se declanşează o urmărire penală în anii
`70- ̀80. Pe fosta disidentă Carmen Popescu, ca să
dau un exemplu, securiştii au ameninţat- o în fel şi
chip să renunţe la acţiunile care „subminau ordinea
de stat”. Disidenta îi înfrunta şi făcea cu adevărat
lucruri împotriva „acelei ordini de stat” fără să le
ofere elementele concrete, necesare pentru trimite-
rea în închisoare. urmăritorii nu i- au deschis dosar
penal decât după ce, ascultând o convorbire telefoni-
că în care ea se referise la protecţia „unui loc umed”,
au realizat unde este „proba”. Au descins în locuinţă
– pe care o percheziţionaseră de multe ori în prezen-
ţa sau în absenţa ei – au intrat val vârtej în baie, au
căutat în vasul de apă de la WC şi au scos recipien-
tul în care se afla scrisoarea adresată ONu cu pro-
puneri de completare a Statutului SlOMR. Ar fi
urmat să plece în străinătate prin intermediul unei
ambasade. Atunci a intrat în acţiune Direcţia a VI- a
a Securităţii – Anchete Penale.

romancierului nicolae Breban i s- a deschis
dosar penal – e o informaţie găsită în cartea dvs.
axată pe „manipularea arhivelor securităţii”,
informaţie care l- a pus pe gânduri pe autorul Bunei-
vestiri, pe ale cărui urme a fost pusă o armată de
securişti după demisia sa
din funcţia de redactor- şef
al României literare, dată
în 1971 în le Monde, unde
romancierul critica regimul
ceauşist.

Nicolae Breban făcu-
se declaraţii ostile regimu-
lui la posturile de radio
străine şi trimisese manus-
crise în străinătate fără să
fi cerut autorizarea. erau
fapte concrete, nu etichete,
pentru care existau preve-
deri în Codul penal. 

În cartea dlui liicea-
nu sunt inventariate
multele mijloace folosite
pentru a- l supraveghea pe
discipolul lui noica: recru-
tarea de informatori, ascul-
tarea telefonică de acasă,
filajele. autorul descrie
vădit disproporţionat reac-
ţiile regimului la ceea ce
reprezenta în realitate
Gabriel liiceanu în anii
dictaturii. pe atunci era un tânăr lipsit de prestigiu,
care promitea… 

gabriel liiceanu se întreabă, repetat, de ce a
fost perceput ca un adversar de proporţii al regimu-
lui; un „james Bond de Hala Traian, proaspăt fabri-
cat în laboratoarele în care se desfăşura delirul
Securităţii” (p. 91). O punere în pagină care dă
supravegherii la care a fost supus grandoare politi-
că.

el pare impresionat de mulţimea denunţurilor,
ascultărilor şi filajelor descoperite în dosar. Toate

trei sunt însă curente în cazurile unor oameni de
largă suprafaţă socială. Şi nu doar în cazul lor.
Părinţii mei erau urmăriţi prin tehnică operativă zi
şi noapte. Circa 800 de pagini acoperă notele ce le
reproduc discuţiile din casă în perioada august 1988
– 29 noiembrie 1989. Aveau în jur de 75 de ani,
mama stătea practic doar acasă (casă cu curte, în
Buzău), tata ieşea să mai cumpere câte ceva, contac-
tele lui deveniseră minime în acei ani. Şi, totuşi,
instalaţia de ascultare funcţiona 24 de ore din 24.
faptul că materialele cu înregistrări, în ce- i priveş-
te, sunt cu mult mai numeroase decât cele aflate în
dosarul dlui liiceanu nu arată că bieţii mei părinţi
ar fi reprezentat pentru Securitatea din Buzău nişte
„super james Bonzi”, super- super- spioni etc. Tata
este reprodus cu tot felul de sudalme la adresa lui
Ceauşescu, dar se vede că securiştilor nu prea le
păsa. 

Nu există şi nu ar mai putea exista 
un monopol asupra culturii

dl liiceanu era pe atunci la începutul carierei
sale, un început promiţător sub aripa marelui cărtu-
rar Constantin noica. abia publicase volumul său
despre tragic, care promitea cariera unui istoric al
culturii şi al filosofiei de prim nivel – promisiune
îngheţată în stadiu liminar. În acei ani, atât dl lii-
ceanu, cât şi dl pleşu nu erau acceptaţi în lumea
scriitorilor, ambii tineri veneau din alte domenii: dl
pleşu dinspre artele plastice, pe când dl liiceanu
dinspre filosofie. 

romancierul Breban îi primea pe aceştia în
casa d- sale. la un moment dat, autorul Buneivestiri
a scris un eseu Tinerii corifei (apărut în revista Viaţa
Românească, în anul 1988) în intenţia de a le înlesni
intrarea în lumea scriitorilor. n. Breban a păstrat,
de altfel, o scrisoare liiceană, scrisă cu o imensă
admiraţie şi recunoştinţă faţă de autorul
Buneivestiri; într- o scrisoare Gabriel liiceanu îi
mulţumea romancierului. am citit- o, deci, ştiu des-
pre ce vorbesc. tot de la domnul Breban ştiu că atât
d- l liiceanu, cât şi dl pleşu au călătorit foarte mult
în străinătate sub Ceauşescu, au profitat de nu puţi-
ne burse – ceea ce era, de departe, un privilegiu.
după 1989, atât dl liiceanu, cât şi dl pleşu i- au
întors spatele romancierului Breban – e un martor
incomod. nu e un secret de stat că aceşti domni,

împreună cu vârfurile grupului de la paris, au făcut,
ca pe vremea lui Stalin, liste. e un adevăr, la care se
referă şi nicoleta Sălcudeanu în cartea sa, revizuire
şi revizionism în literatura postcumonistă. 

Aflam despre raporturile din lumea literară
din anii `70- ̀80 doar din auzite. eram, ca să spun
aşa, un „simplu fizician”. l- am întâlnit prima oară
pe Nicolae Breban în ianuarie sau februarie 1990.
Mă găseam în cabinetul lui Mircea Dinescu, atunci
preşedinte al uniunii Scriitorilor, dar şi coleg în

cu fiicA (cristinA), AuGust 1989

cu fiul (liviu), AuGust 1989
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CfSN şi grupul pentru Dialog Social. eram deja în
relaţii apropiate, am schimbat cu el câteva cuvinte…
la un moment dat a intrat un bărbat înalt, care s- a
oprit lângă uşă. Şi a aşteptat ca Dinescu să- i adrese-
ze un cuvânt. Proaspătul preşedinte al instituţiei
vorbea la telefon, umbla dezordonat, se oprea, mai
rostea câte ceva, nu- i dădea atenţie sositului. M- am
dus să repar eu impoliteţea şi l- am salutat pe
necunoscut. Am dat mâna… s- a prezentat: Nicolae
Breban. I- am făcut o reverenţă. Îl citisem pe roman-
cier, îi apreciam cărţile. Şi, mai ales, trăiam încă ciu-
dăţenia ca, deschizând romanul său de 700 de
pagini, drumul la zid, să- l răsfoiesc pentru o impre-
sie (eram foarte ocupat), să nu mă fi oprit decât după
ce l- am terminat.

Nu văd de ce aş număra bursele păltinişenilor
şi nici nu găsesc raţiunea unei comparaţii cu listele
de pe vremea lui Stalin. Am scris un studiu 20 de ani
de războaie culturale publicat în cartea editată de
Sorin Adam Matei şi Mona Momescu (Idolii Forului.
de ce o clasă de mijloc a spiritului e de preferat „eli-
tei” intelectualilor publici, Corint, 2010) în care
m- am ocupat pe larg despre locul acestei grupări de
intelectuali în viaţa publică a anilor 2000. Dar era o
investigaţie, o analiză. Şi privilegiile, şi aşteptările
cer la rândul lor documentare dacă vrei să scrii des-
pre ele; şi, sigur, aceasta ar avea de acoperit un mult
mai larg evantai de cazuri.

dl liiceanu pare mai înţelegător cu securiştii
decât cu informatorii. Să fie această atitudine legată
de vechea fascinaţie pentru putere, fascinaţie care
nu- i este străină? 

liiceanu clarifică tema responsabilităţilor
chiar în finalul volumului. Adresându- se (literar) lui
Octavian Cheţan, el comentează: „A murit în pace
Nicolschi, va muri în pace şi Pătrulescu. De ce ar
muri altfel un amărât cu câteva fleacuri pe conştiin-
ţă?”. Deci, marii vinovaţi sunt agenţii aparatului de
represiune. În raport cu vinovăţia acestora, ce poar-
tă pe umeri informatorii sunt „fleacuri pe conştiin-
ţă”.

Doar că textul schimbă tonul. Ofiţerul care a
condus urmărirea este tratat când neutru, când iro-
nic, când cu condescendenţă, pe când informatorii
sunt desfiinţaţi ca oameni. În formula sa imaginară,
liiceanu îl pune pe securistul Ion Pătrulescu să- l
elogieze direct. Poate, ca aprecierile să conteze, tre-
buia crescut statutul. Procedeu legitim, desigur, dar
kitsch. Surprinzătoare cantitatea de pasaje kitsch
din carte.

oare de ce nu mă miră pasajele calificate de
dvs. kitsch? Cred că e vorba de mai mult decât atât –
e vorba de o demagogie sforăitoare a unui anticomu-
nist din perioada postcomunistă, demagogie la care
recurg oportuniştii şi impostorii vremurilor noi. dl
Caţavencu îşi cercetează dosarul. mătuşa mea dins-
pre tatăl meu, Semion, a fost expediată într- un lagăr
din Siberia. din decenţă, probabil, refuza să vorbeas-
că despre atrocele experienţe prin care a trecut…

Pe mine m- a surprins. Nu asociez kitsch- ul
doar artei, nu- l văd numai ca atribut de stil:
kitsch- ul ideilor mi se pare cel mai serios. O mostră
de discuţie eclectică, cu Octavian Cheţan, în biroul
său, de director al editurii Humanitas: „Ziceaţi că
vreţi să vă vindeţi acţiunile de la Humanitas ca să
apucaţi să cheltuiţi banii. Cum staţi cu «teodiceea»?
Ce relaţii aveţi cu sfârşitul, cu gândul morţii?”. (p.
33) Ce salt! De la bani, direct la teodicee!

Sau comparaţia care amestecă regnurile. Des-
pre Ceauşescu aflăm că, după vizita în China şi
Coreea de Nord, „se întorsese în ţară purtând în
tolbă, asemeni lui Odiseu care pleacă de la curtea lui
eol cu Crivăţul legat într- un burduf, vânturile
ideologiei asiatice”. (p. 245). Să- l aşezi pe Ceauşescu
lângă Odiseu! Şi excesele apreciative: cartea lui Imre
Toth, palimpsest. teologia negativă a triunghiului
ar fi unică în lume sau (Petru Creţia citire), una din-
tre cărţile cele mai însemnate ale sfârşitului de veac.

la un moment, autorul face referire la geome-
triile euclidiene şi cele neuclidiene. „Postulatele
absolut incompatibile ale celor două geometrii” scrie
liiceanu. Or, este impropriu să spui: „absolut incom-
patibile”. Postulatele sunt enunţuri cu conţinut dife-
rit dar nu „absolut incompatibile”. formularea nu
are sens. Se confundă şi postulatele cu teoremele. 

Cine observă detalii atât de specioase?
Cititorul. Şi nu doar un om de cultură. Abc- ul

despre postulate şi teoreme face parte din raniţa cu
care elevul pleacă din liceu. Nu dau importanţă
exemplului, încerc doar să explic neplăcerea despre
care am vorbit. Cuvântului „perpeleală” i se dă o
dimensiune filosofică. Ar fi esenţa monoteismului
iudeo- creştin ca sursă originară a conştiinţei europe-
ne „capabilă să se căiască, să se «perpelească», să se
pedepsească şi să facă tot ce e omeneşte cu putinţă
pentru ca grozăviile să nu se repete” (p. 318). Ideea
adună locuri comune şi pe fond este eronată, dar mai
ales sunetul cuvântului („perpeleală”) nu invită la
meditaţie. 

Citatele din Cartea neagră a comunismului
avantajează grafica cărţii, dar nu se acordă în conţi-
nut. Punerea pe aceeaşi pagină a istoriilor Revoluţiei
Culturale chineze şi acţiunile de supraveghere poli-

tică ale Securităţii române din anii `70- ̀80 ucide pro-
porţiile.

Cea mai serioasă rămâne până la urmă atitu-
dinea umană. există pasaje în care mustesc atitu-
dini greu de suportat. junele filosof invita fetele la
plimbări, ele ar fi fost seduse de povestirile lui
cultivate şi, într- un final, ajungeau mai toate în casa
părinţilor – plecaţi la serviciu. Subînţelesuri privind
testosteronul tinereţii. S- o completezi cu comentarii
de tipul: „Dintre toţi filosofii forţa maximă de seduc-
ţie o au Platon şi Heidegger” mi se pare deosebit de
vulgar. 

Atitudinea şi cuvintele foarte joase m- au urmă-
rit neplăcut pe toată perioada lecturii. Doar un citat:
„…Mi- aţi atins cândva papilele sufletului şi, iată, el
vibrează cu acel amestec de scârbă şi tandreţe care
te poate cuprinde […] la vederea propriilor
excremente” (pp. 21- 22). Dar am găsit, vă spuneam,
pasaje – şi în special rândurile dedicate lui Imre
Toth – de autentică frumuseţe. 

Cum apreciaţi, în final, cartea Dragului meu
turnător?

O sărăcie a judecăţii şi
malformarea sensului a ceea
ce se află în dosarul studiat
de gabriel liiceanu. Scriito-
rului îi lipseşte curiozitatea.
Nu pare interesat de tehnici-
le urmăririi; nici ce se
întâmpla cu fiinţele umane
care i- au intersectat dosarul;
cu atât mai puţin să perceapă
cum a fost posibil ca oamenii
să accepte statutul de infor-
matori; ori să descopere rezis-
tenţa încifrată în documente;
sau să proiecteze o lumină pe
interioritatea unui agent de
securitate, deşi ceruse şi exa-
minase dosarul maiorului (pe
rând, lt.- colonelului şi colone-
lului) Ion Pătrulescu. Psiho-
logia acelui om nu există, nu
capătă concreteţe căci liicea-
nu îi ocupă, imaginar, menta-
lul cu banalităţi despre comu-
nism. 

Citind documentele
unui dosar de securitate, cer-
cetătorul va găsi informaţii, observaţii interesante,
portrete reuşite – în funcţie de colaborator, de întâm-
plare etc. Şi cel mai simplu om poate oferi un gând
pilduitor. Poza elitistă pe care o afişează obsesiv lii-
ceanu îl împiedică să vadă diversitatea şi complexi-
tatea lumii despre care vorbeşte. 

Sunteţi contrazis de multele comentarii entu-
ziaste apărute chiar din momentul lansării cărţii:
dan C. mihăilescu, Vladimir tismăneanu, Horia
patapievici, tania radu, Germina nagâţ ş.a.

Daţi numele unei vechi armate de adulatori
care, cu excepţia ultimei, nu cunosc ce înseamnă
lucrul cu arhivele Securităţii. Preocupant este dis-
cursul germinei Nagâţ la lansarea cărţii. Domnia sa
ocupă poziţia de directoare a Departamentului de
Investigaţii al CNSAS. Ca toţi, are dreptul să- şi
exprime gusturile, oricare sunt ele, în acest caz,
entuziaste. dragul meu turnător ar fi „aproape neve-
rosimil cât de bine este scrisă”, „e o carte pe care
mulţi şi- ar fi dorit să o poată scrie” ori „e o revanşă
superbă faţă de tot ce s- a întâmplat…”. Problema
apare când dna Nagâţ asumă afirmaţii ce ţin strict
de specialitatea sa. Afirmând: „explică cel mai mult,
explică cel mai bine, este completă ca experienţă
subiectivă…”; „Vede lucrurile de la înălţimea absolu-
tului, înţelege semnificaţiile evenimentelor…”;
„După părerea mea, o carte care ţine loc de manual
de istorie, de manual de sociologie, de psihologie…”,
germina Nagâţ induce în eroare opinia publică. ea
cauţionează, ca angajată în aparatul tehnic al
CNSAS, o lucrare care mai curând face rău înţelege-

rii documentelor din Arhiva instituţiei. Acest tip de
mesaj este incompatibil cu poziţia sa profesională.

ar fi un alt indiciu că împreună cu amicii săi,
dl liiceanu deţine monopolul asupra culturii româ-
ne, conduse abuziv de mai bine de douăzeci de ani.
am scris despre aceasta…

Monopolul? Cum l- ar putea deţine? Conduc el/
ei destinele filosofiei române? Tinerii pe care i- a
convins liiceanu să- şi dedice energiile studierii lui
Heidegger lucrează într- o nişă închisă. Partea cea
vie se manifestă în altă parte (de aceea, uneori sursă
de agitaţie: vezi reacţiile la invitaţia adresată de
facultatea de filosofie bioeticianului julian Săvu-
lescu). literatura? eticheta, „unul dintre cei mai
importanţi autori de literatură personală” este doar
o autodedicaţie aleasă de filosof. 

„literatură personală”? nu există un asemenea
termen în literatura de specialitate, dragă Gabriel
andreescu. dl liiceanu se referă, probabil, la jurna-
lele sale. or, jurnalul e un gen literar minor, care
devine interesant în cazul monştrilor sacri. Citesc cu
un real interes şi cu o vie curiozitate jurnalul dosto-
ievskian sau cel tolstoian, fiindcă e vorba de scriitori
de anvergură universală. nu e cazul abordat de noi
în acest dialog. la dl liiceanu mă refer, care nu are
o operă. liiceanu e un scriitor minor, care are o
anume vogă aici, pe malurile dâmboviţei, vogă ce va
păli, probabil, rapid, aşa cum se anemiază, oricât de
tiranice ar fi, şi, în timp, dispar, modele culturale. 

Iată o temă care ar putea stârni polemici între
critici. Dar revin. jurnalistica? Andrei Pleşu e pre-
zent în presă, dar păleşte în faţa succesului unor
vedete electronice. Are altă autoritate, apare citat,
dar audienţa câştigată nu are cum să aducă nimic
relevant dezbaterii publice căci se bazează pe reci-
clarea populismului (înfiinţarea ţinutului Secuiesc
este un pericol, apăraţi icoanele din şcoli, politicienii
sunt inculţi etc.).

Contribuţia lui liiceanu, Patapievici, Pleşu la
viaţa politică a constat în sprijinul dat aducerii în
prim plan a unor „ideologi” precum Mihail Neamţu,
Theodor Baconschi, Adrian Papahagi (activiştii noi-
lor politici ortodoxiste şi pronataliste) şi unor oameni
ai „instituţiilor” (Mihai Răzvan ungureanu, Petre
guran ş.a.). Să fie acesta un succes?

Nu există şi nici nu ar mai putea exista un
monopol asupra culturii şi a orice altceva. Sunt mai
multe grupuri cu putere culturală (alături de solida-
rii liiceanu, Patapievici, Pleşu, Dan C. Mihăilescu,
Mihăieş, Tismăneanu). Putem vorbi şi de un grup
legat de revistele Contemporanul şi Cultura, dar şi
de comunitatea căreia- i aparţin Ilie Bădescu, Dan
Dungaciu şi alţi pseudointelectuali ce mixează cerce-
tarea, politica ocultă şi Academia. Sau grupul iden-
tificat cel mai simplu prin colaborarea cu Institutul
Naţional pentru Studiul Holocaustului din România:
Michael Shafir, Radu Ioanid, liviu Rotman, Alexan-
dru florian… Sau interesanta coagulare intelectu -
ală ce- şi leagă numele de echinox. Mai sunt şi „rebe-
lii” (la afilieri): la o privire rapidă, liviu Antonesei la
Iaşi, Ion Bogdan lefter la Bucureşti, Ovidiu Pecican
la Cluj. Iar lista este inerent limitată. Iată un uriaş
subiect de investigaţie: harta identităţilor cul tu -
ral- politice în România.

Vă mulţumesc. pe când o altă carte?
Două, sper la începutul anului următor. Promi-

siuni mai vechi: un volum despre rezistenţa/ existen-
ţa prin cultură, un altul, volumul II al scrisorilor tri-
mise europei libere, editat împreună cu Mihnea
Berindei, de astă dată acoperind perioada 1986- 1989
(primul volum adunase scrisori între 1979- 1985). r

Noiembrie 2013

►fotografii făcute de Securitate, la Buzău,
aflate în dosarul tatălui lui gabriel Andreescu

Marii vinovaţi sunt agenţii aparatului
de represiune. În raport cu vinovăţia

acestora, ce poartă pe umeri
informatorii sunt „fleacuri pe

conştiinţă”. Doar că textul schimbă
tonul. Ofiţerul care a condus

urmărirea este tratat când neutru,
când ironic, când cu condescendenţă,
pe când informatorii sunt desfiinţaţi
ca oameni. În formula sa imaginară,

Liiceanu îl pune pe securistul Ion
Pătrulescu să- l elogieze direct. Poate,

ca aprecierile să conteze, trebuia
crescut statutul. Procedeu legitim,
desigur, dar kitsch. Surprinzătoare

cantitatea de pasaje kitsch din carte.

cu soŢiA sA (mAriA), iArnA 1987
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Eveniment

Într- o atmosferă distinsă, cu invitaţi aleşi, alături de
vechi prieteni, colaboratori, lectori fideli ai revistei şi
membri ai „tribului” Conte, romancierul Nicolae
Breban, poeta Aura Christi şi graficianul Mircia
Dumitrescu au decernat luni, 9 decembrie, ora 18.00,
următoarele premii:

■ Premiul de excelenţă pentru documentarul şi
cartea „Memorialul durerii” (vol. I- II) – lucia
Hossu- longin
■ Premiul de excelenţă în cultură – Angela Martin 

■ Premiul pentru jurnalism de înalt profesionalism
şi onestitate civică – Cornel Nistorescu 
■ Premiul de excelenţă pentru excepţionala operă de
critic, istoric literar şi editor – eugen Simion
■ Premiul pentru sprijinirea valorilor de vârf ale
culturii naţionale – Neculai Onţanu

Printre invitaţii galei Premiilor revistei Contempo -
ranul figurează personalităţi de prim rang ale cul-
turii române: Augustin Buzura, Angela Martin,
Mircea Martin, eugen Simion, Ion Ianoşi, janina

Ianoşi, Maria- Ana Tupan, Călin Căliman, gabriel
Andreescu, Maya Simionescu, Sorin Ilieşiu, liviu
Ioan Stoiciu, Silvia Radu, lucia Hossu longin, Dan
Necşulea, Mihai gâdea, Vladimir epstein, Dana
Duma, Adrian ursu, Nicolae Iliescu, lucian Chişu,
Ioan Cristescu, Cornel Nistorescu, Sorin Roşca
Stănescu, Paul Cernat, Bianca Burţa- Cernat

eveniment organizat în colaborare cu 
Primăria Sector 2 Bucureşti

Gala Premiilor 

euGen simion AnGelA mArtin luciA hossu lonGin cornel nistorescu neculAi onŢAnu

GAlA premiilor conte AnGelA mArtin, mirciA dumitrescu

AuGustin BuzurA cornel nistorescu
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călin călimAn Şi AnGelA mArtin mirciA dumitrescu, n. BreBAn, AurA christi, euGen simion

dAn piŢA Şi n. BreBAn

mirciA dumitrescu, n. BreBAn mirceA mArtin euGen simion, AuGustin BuzurA

dAn necŞuleA, cornel nistorescu, luciA hossu lonGin, mihAi GâdeA
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Nicolae Breban: galeriaartistilor.ro, bibliote-
caeuropeană.ro, librariapentrutoti.ro, Contempora-
nul, Ideea europeană, suplimentele revistei Contem-
poranul. Ideea europeană – toate aceste proiecte cul-
turale sunt instrumente de conservare şi propagare
a identităţii naţiunii române prin valorile de vârf ale
acesteia. Depăşind micile, curentele probleme ale
vieţii sociale, juridice, economice şi politice, vrem să
actualizăm cu mai multă intensitate această temă,
care deja dă loc unor ample discuţii în ţările apuse-
ne. În plus, reacţia noastră, reacţia românească ar
trebui să fie mai rapidă, mai promptă, în urma
degradării mari, pe care a suferit- o şi o suferă imagi-
nea României în străinătate. Această imagine pro-
fund calomnioasă dăunează, în primul rand, sutelor
şi sutelor de mii de români, care lucrează în ultimii
zece- cincisprezece ani în Italia, Spania, franţa şi
germania. În al doilea rând, această imagine deplo-
rabilă dăunează uneia din gravele slăbiciuni ale eco-
nomiei noastre, interesarea investitorilor străini şi
absorbţia de capital.

Problema identităţii este una cu atât mai pro-
blematică cu cât în cele vreo două decenii câte s- au
scurs de la revoluţie, masele largi de cetăţeni şi tine-
rii, în primul rand, au fost ţinuţi deoparte de temele
esenţiale ale istoriei, culturii, bisericii naţionale. Iar
discuţia în jurul perioadei comuniste se făcea în ter-
meni lipsiţi de nuanţe, excesiv justiţiari, cei care se
ocupau de toate acestea se arătau preocupaţi, mai
ales, de probleme sub aspect moral şi vindicativ, în
loc să se descifreze, să se studieze cu calm şi cu reală
competenţă istoria unei jumătăţi de secol a poporu-
lui român. Degradarea şi, mai ales, politizarea,
actualizarea grosolană a manualelor şcolare, atacu-
rile contra miturilor istorice şi culturale naţionale,
contra literaturii, culturii şi artei moderne româ-
neşti, indiferent de faptul că acestea s- au produs sub
comunism sau după, au dus la ocultarea şi, uneori,

chiar la calomnierea problemelor ce ţineau de istoria
şi structura statului modern român, de istoria creă-
rii României Mari, ca şi de aceea a statului multina-
ţional român şi problemei identităţii. e cam târziu
acum să remediem toate aceste lacune, făcute cu
buna sau reaua credinţă de cei care au animat
teatrul mass- media, al şcolii şi al culturii post- revo-
luţionare. Noi, însă, la Contemporanul – Ideea euro-
peană nu coborâm braţele şi încercăm să facem ceea
ce am mai făcut şi altădată, punându- ne umărul la
păstrarea conştiinţei şi a flacării identităţii neamu-
lui nostru, fiind convinşi că numai în acest fel,
păstrându- ne specificul nostru naţional şi demnita-
tea de creatori ai unor valori comparabile cu cele ale
unor ţări cu o istorie şi o civilizaţie mai veche decât

a noastră, vom putea să ne afirmăm cu o voce dis-
tinctă în concertul european.

Aura Christi: Valorile României – valori euro-
pene. Ce urmărim prin campania naţională desfăşu-
rată prin proiectele noastre, inclusiv prin galeriaar-
tistilor.ro sau Biblioteca europeană, librariapentru-
toti.ro sau festivalul Bucureşti, mon amour, precum
şi prin nu puţine alte proiecte, între care se numără
cele editoriale – „instrumente de conservare şi pro-
pagare a identităţii naţiunii române prin valorile de
vârf ale acesteia”, cum susţine romancierul Nicolae
Breban? Să ne punem umărul la creşterea vizibilită-
ţii valorilor de referinţă ale naţiunii române, readu-
când în centrul atenţiei o temă vitală – identitatea
naţiunii române – a cărei importanţă ţine, în mod
cert, de siguranţa statului român. Să aducem
valorile consacrate în prim- planul societăţii româ-
neşti şi, în timp, a celei europene, în care romancie-
rii, prozatorii, poeţii, criticii şi istoricii literari,
oamenii de ştiinţă, pictorii, sculptorii, graficienii,
actorii şi regizorii români alcătuiesc un capital de
imagine greu de neglijat. Sperăm că statul român şi,
respectiv, instituţiile sale culturale vor înţelege un
adevăr evident în contextul satului global, al satului
cosmic în care trăim: personalităţile de vârf ale cul-
turii vii constituie un capital de imagine uriaş pen-
tru ţara noastră, România, capital de imagine rău –
ca să nu spunem catastrofic – explorat în perioada
post- comunistă. 

Campania de promovare a valorilor – Valorile
româniei – valori europene – e susţinută, după cum
se ştie, de fundaţia Culturală Ideea europeană,
revista Contemporanul, în colaborare cu editurile
Contemporanul, Ideea europeană, euroPress
group, partenerii din ţară şi din străinătate, priete-
nii şi colaboratorii noştri, în frunte cu membrii tribu-
lui Conte: romancierii Nicolae Breban, Dumitru

Radu Popescu, Augustin Buzura, profesorul, criticul
şi istoricul literar eugen Simion (membri ai Acade-
miei Române), prozatorii eugen uricaru, Doina
Ruşti, profesorii, criticii şi istoricii literari, scriitorii
Virgil Nemoianu (Washington), Marian Victor Buciu
(Craiova), Ştefan Borbély, Andrei Marga, Constanti-
na Raveca Buleu, Radu Mareş (Cluj), Bogdan Creţu,
Magda ursache, Constantin Coroiu (Iaşi), Theodor
Codreanu (Huşi), Rodica grigore (Sibiu), Olimpia
Iacob (Satu- Mare), Ion Simuţ (Oradea), Basarab
Nicolescu, Virgil Tănase, Sanda Văran, Claudiu
Soare (Paris), Monica Săvulescu- Voudouri, Victor
Ivanovici (Atena), g. Mosari, Dragoş Nelerşa, Teşu
Solomovici (Israel), Crişu Dascălu, Doina Dascălu,
Bogdan Dascălu, Adrian Dinu Rachieru (Timişoara),

Maria- Ana Tupan, Dana Duma, Călin Căliman,
jeana Morărescu, liviu Ioan Stoiciu, Octavian
Soviany, gelu Negrea, Alex Ştefănescu, liviu fran-
ga, Mircia Dumitrescu, Ştefania Mincu (Bucureşti),
Ionel Necula (Tecuci), Ileana Cudalb (galaţi), Marin
Radu Mocanu (Alexandria), Mihai Cimpoi (Republi-
ca Moldova), emil Raţiu (Roma), Nicoleta Sălcu -
deanu (Târgu- Mureş) ş.a.

Motto- ul sub care se desfăsoară şi se vor desfă-
şura în continuare proiectele şi programele iniţiate
de noi, membrii tribului Conte, este „un popor nu se
caracterizează atât prin oamenii mari, pe care îi are,
ci mai ales prin felul în care îi recunoaşte şi îi sti-
mează pe aceştia”. (friedrich Nietzsche) 

fiecare scriitor, artist, pictor, sculptor român
este un ambasador al culturii române. 

e limpede că o naţiune există şi va exista şi
prin valorile care îi definesc identitatea. Numai
rămânând noi înşine, vom fi europeni.

Ion Simuţ: Programul editorial şi publicistic al
revistei Contemporanul. Ideea europeană şi ale
instituţiilor- partenere, promovat prin iniţiativele,
proiectele şi colecţiile sale conexe, dezvoltă şi concre-
tizează o perspectivă europeană asupra valorilor
naţionale. e preluată sugestia maioresciană despre
naţionalitate în marginile adevărului, realizând o
deschidere stimulatoare a orizontului cultural şi a
spiritului critic. e un program cultural situat deasu-
pra unei politici de grup, deasupra intereselor efe-
mere, deasupra actualităţii perisabile şi a orgoliilor
mărunte, cu atât mai eficient, cu cât va fi mai bine
cumpănit şi mai bine ţintit spre o ierarhie durabilă
de valori.

Marian Victor Buciu: Valori, existenţă,
cunoaştere, printr- un filtru critic constant, iată gra-
ficul şi grafica unui cerc larg deschis spre universal
şi naţional, din programul Contemporanului. Ideea
europeană.

Maria- Ana Tupan: Pentru mine, Contempora-
nul este un cuvânt care desemnează trei miracole: 1.
Spaţiu mediatic deschis şi transparent în ceea ce se
cheamă „societăţile moderne de sclavi”. 2. Reacţie la
agresiunea mediocrităţii asupra valorilor şi
solidaritate între personalităţi într- o societate încă
afectată de politica anti- elitistă şi diversionistă a
comunismului postbelic. 3. Apreciere a geniului
naţional într- o ţară mioritică („Doboară- l, pentru că
e mai bun!”) şi manolesciană („Să piară Manole, că
prea a meşterit bine!”).

Adrian Preda: În ultimul timp, se pune un
accent evident pe librăriile de carte digitală, pe
aşa- zisele ebook – cărţile în format electronic. Deşi
nu cred că palierul de carte digitală e superior cărţii
în format clasic, totuşi, să recunoaştem că volumele
digi sunt practice, comode din mai multe puncte de
vedere. Biblioteca europeană este, în această ordine
de idei, o performanţă greu de tăgăduit. e un noroc
să fie propagată de Conte!

florin Afloarei: unul dintre proiectele propuse
de Contemporanul în premieră naţională absolută se
referă la crearea şi dezvoltarea primei biblioteci digi-
tale bibliotecaeuropeana.ro din România cu un fond
constituit din albume de artă plastică, albume de
artă fotografică, cărţi şi reviste de cultură în format
electronic. Cărţile, revistele, albumele de artă elec-
tronice sunt protejate prin Adobe Digital Rights
Management (Adobe DRM’ed e- books). Nu ţin să dau
prea multe detalii tehnice, cu excepţia câtorva aspec-
te. Această platformă digitală conţine o Sală de lec-
tură, în care cititorul poate citi reviste, cărţi, albume
de artă, fotografii, informaţii privind viaţa culturală
din România şi din europa. Bibliotecaeuropeana.ro
digitală are un portofoliu de cărţi, reviste, albume de
artă etc., care pot fi împrumutate pe baza unui abo-
nament sau care pot fi citite timp de două luni sau
cumpărate în format digital sau clasic/ tiparit prin
intermediul partenerilor noştri. 

galeriaartistilor.ro – un alt program de anver-
gură naţională şi europeană, iniţiat de aceeaşi insti-
tuţie – are menirea de a face cunoscute publicului
larg valorile reale ale culturii române.

■ Ancheta Conte ■ Ecouri ■ Sondaje ■ Opinii
„un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari, 

pe care îi are, ci mai ales prin felul 
în care îi recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.” 

(friedrich Nietzsche) 

Valorile României – valori europene
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liviu Ioan Stoiciu: Contemporanul. Ideea euro-
peană, azi: o revistă de echilibru, o publicaţie deschi-
să, cam incomodă, polemică, fără prejudecăţi, de ati-
tudine, „care are drumul ei aparte” (cel mai adesea
merge în paralel cu drumurile bătătorite de către
prea multe dintre revistele uSR – motiv să fie igno-
rată sau primită cu iritare, nu?), lunară, cu o regula-
ritate de invidiat şi cu colaboratori de primă mână
(eu nu intru în competiţie cu „personalităţile de vază
ale literaturii române”), cu „dosare” cu subiecte grele
(nu o dată provocând scântei) şi cu suplimente- cărţi,
proiecte cu o cotă înaltă, cum nici o altă revistă de
cultură nu publică. Natural, de vină că arată aşa
Contemporanul. Ideea europeană e echipa de condu-
cere: Nicolae Breban şi Aura Christi. Personal, am o
singură sugestie să- i dau (dacă tot am fost întrebat
ce sugestie sau ce critică să- i fac): să difuzeze revista
mai eficient, dacă nu în format de hârtie, măcar în
format pdf, pe Internet (cu acces gratuit şi la români
din străinătate) – fiindcă e păcat de munca depusă. 

Monica Săvulescu Voudouri (Atena, preşedinte
al Societăţii Culturale Balkania Contemporană):
fiind plecată de aproape 30 de ani din România,
Contemporanul a fost pentru mine poarta care mi
s- a deschis spre ţară fără s- o forţez. Nu mi s- a cerut
nici o participare la campanii politice sau literare, la
care bunul simţ nu mi- ar fi permis să iau parte.
faptul de a- şi păstra colaboratorii pe temeiul strict
al capacităţii şi valorii lor literare mi se pare un
lucru de mare laudă. Personal le sunt recunoscătoa-
re membrilor tribului Conte şi mă bucur să fiu ală-
turi de realizatorii revistei în fiecare număr.

Zanfir Ilie: Revista Contemporanul. Ideea euro-
peană, suplimentele, precum şi cărţile editate de
acest grup literar reprezintă cărţi de vizită culturale
ale României atât la nivel naţional, cât şi internaţio-
nal, datorită dimensiunii majore a problemelor abor-
date şi a analizelor şi cronicilor de mare însemnăta-
te întâlnite în paginile lor. Meritul este, fără îndoia-
lă, al coordonatorilor publicaţiei, între care se remar-
că inimoasa şi valoroasa poetă Aura Christi,
redactor- şef, şi romancierul de talie internaţională
Nicolae Breban, directorul revistei, dar şi al întregu-
lui colectiv de redacţie şi, nu în ultimul rand, al cola-
boratorilor care trudesc în acest sensibil domeniu de
activitate – cel al culturii scrise – pentru a împărtăşi
publicului larg opiniile lor avizate în domeniul lite-
rar, ştiinţific sau politic. 

Realizând o campanie susţinută de susţinere a
oamenilor de cultură şi a ideilor lor, revista şi insti-
tuţiile care o sprijină îşi atinge menirea propusă de
la înfiinţare, aceea „de a face cunoscut publicului
român cum priveşte ştiinţa contemporană lumea”.
Întreaga activitate editorială este canalizată spre
îndeplinirea idealului de bază al poporului nostru:
afirmarea identităţii naţionale, precum şi integrarea
valorilor reale ale culturii române în circuitul euro-
pean şi universal, prin difuzarea noutăţilor ştiinţifi-
ce şi culturale ale societăţii din spaţiul carpato- da-
nubian.

Noi, bibliotecarii, slujitori devotaţi ai cărţii,
care lucrăm direct cu produsele scriitorilor, respectiv
creaţiile lor, apreciem în mod deosebit modul în care
atât Contemporanul. Ideea europeană, cât şi supli-
mentele, programele ei, între care platforma Biblio-
teca europeană şi galeriaartistilor.ro, realizează pro-
movarea culturii naţionale, a personalităţilor de
prestigiu ale literaturii române, dar şi universale în
ţară şi peste hotare.

Pentru deschiderea, valoarea şi echilibrul
revistei adresăm cele mai calde felicitări acestei
prestigioase publicaţii şi îi dorim ani mulţi şi rodnici,
încununaţi de noi şi importante împliniri culturale.

Radu Mareş: Ceea ce face în ultimul timp revis-
ta Contemporanul, publicând dosare cu Breban,
Buzura şi goma, suplimente consistente şi cărţi de o
reală valoare, este unic în literatura română. felici-
tări echipei Conte!

Sanda Văran (Paris): Contemporanul. Ideea
europeană e mult mai mult decât o revistă literară,
cu proiecte naţionale şi europene, cu suplimente şi

cu editura proprie. este o construcţie în mişcare, un
vast proiect cultural, extrem de ambiţios, de îndrăz-
neţ, care îşi propunea încă din 1990, pe de o parte, să
recupereze tradiţia presei literare de dinainte de
instaurarea comunismului şi, pe de alta, în egală
intensitate, să se sincronizeze cu programele marilor
reviste culturale apusene. un program clar şi gene-
ros care ar fi trebuit să devină nici mai mult, nici
mai puţin decât ţelul principal al întregii noastre
politici culturale. Sigur că în spaţiul cultural româ-
nesc, unde de peste douăzeci de ani domnesc doar
discordia şi deriziunea, este foarte dificil, dacă nu
imposibil, să construieşti. 

Multor „contemporani” proiectul le poate părea
cel mult un fel de in aqua scribere. Din fericire, mai
există şi oameni absolut atipici vremurilor prezente,
care au mers şi merg până la capăt cu loialitatea faţă
de această idee românească şi europeană. Acestora,
pe bună dreptate, nu li s- ar putea reproşa decât
entuziasmul, energia inepuizabilă, naivitatea pro-
gramatic asumată şi, mai presus de toate, credinţa
într- un ideal. Dar este cineva în stare să le reproşe-
ze aşa ceva?!

Diana Cozma: Conte drag, datorita ţie, Conte,
nu mi- am pierdut speranţa că, poate, într- o zi,
nimeni nu va mai dori să- şi caute un alt popor, să
viseze într- o altă limbă. Mulţumesc. Cu drag, Diana.

Adrian Dinu Rachieru: Deşi, de regulă, războa-
iele (inclusiv cele culturale) sunt purtate de bărbaţi,
iată că pe baricadele Contemporanului, apărând – cu
cerbicie şi apetit polemic – valorile culturii române
vii, veghează o femeie: mignonă, fragilă, entuziastă,
bătăioasă, generoasă, plină de iniţiative, reuşind a
coagula, în viesparul scriitoricesc, o direcţie. Numele
ei? Aşa cum bănuieşte şi recunoaşte toată lumea –
AuRA CHRISTI (pseudonim dăruit de Cezar Ivănes-
cu) – a devenit, sub blazon brebanian, o instituţie.

gelu Negrea: Primul lucru remarcabil ce defi-
neşte „fenomenul Conte”, privit în pluralitatea şi
diversitatea dimensiunilor sale întemeietoare, îl
reprezintă asumarea de către echipa redacţional- edi-
torială a unui program amplu, coerent, deschis şi
responsabil de promovare a valorilor reale ale spiri-
tualităţii româneşti de ieri, de azi şi, mai ales, de
mâine, componenta prospectivă a demersurilor tutu-
ror celor implicaţi în acest proiect major fiind eviden-
tă. este un veritabil program- alternativă, menit să
surmonteze cu impetuoasă dăruire indigenţa de idei
şi de soluţii care fagocitează zona debilă, confuză şi
sclerozată a pretinsului establishment cultural

naţional. Dar, mai
presus de orice,
este expresia spe -
ranţei că încă nu- i
totul pierdut!

În contrast cu
suava devălmăşie
ce se destrăbălează
obscen pe filele a -
gendei la zi a realită-
ţii autohtone, Con   -
temporanul. Ideea
europeană îşi pro-
pune (şi reuşeşte)
să fie un reper
moral şi un model

intelectual de cultivare a excelenţei în toate spaţiile
de manifestare publică: ştiinţă, cultură, politică,
media…

Nicoleta Sălcudeanu: Revista Contemporanul
este un loc de întâlnire atât de primitor, încât e pus
în situaţia paradoxală de a- şi tria mai degrabă
prietenii decât ne- prietenii, atâţia are!

Boris Marian: Cred că revista Contemporanul.
Ideea europeană, ca şi editurile, instituţiile care o
însoţesc, programele iniţiate de aceste instituţii şi
instituţiile- partenere sunt la ora actuală cele mai
apropiate de ceea ce înseamnă europenism cultural,
printr- o largă deschidere multiculturală, prin valori-
le pe care le etalează cu competenţă, prin prezenţa
scriitorului Nicolae Breban şi efortul uriaş al neobo-
sitei Aura Christi, poet, prozator, eseist, editor. 

Cassian Maria Spiridon: Actuala serie a revis-
tei Contemporanul continuă valoric seria george
Ivaşcu, se înţelege, în context radical schimbat, dar
cu acelaşi program de a înscrie, număr de număr,
între colaboratori nume de cuprinzătoare acoperire
literară şi culturală. 

Marele merit este al făuritorilor revistei diri-
guiţi de Nicolae Breban, dar, cu osebire, al redacto-
rului şef Aura Christi, care, graţie tenacităţii de care
ne- a convins a reuşit edificarea unei publicaţii ce- şi
merită numele de Contemporanul. Ideea europeană.

Theodor Codreanu: Cel puţin aparent, din
pricina aşa- zisului „naţional- comunism” pe care l- a
cultivat Nicolae Ceauşescu, intelighenţia româneas -
că, după 1989, s- a lepădat aproape în masă de orice
sentiment naţional, în numele altei ideologii, cea a
„corectitudinii politice”, care s- a dovedit a fi o varian-
tă a marxismului cultural, apărută încă din anii ‘50
ai secolului trecut sub oblăduirea lui georg lukacs.
Pe acest fond, s- a ivit ofensiva celei de a doua gene-
raţii kominterniste, cu dispreţul ei suveran faţă de
spiritualitatea naţională, născând moda „demitizări-
lor” atât în spaţiul istoriei, cât şi al culturii. Cei câţi-
va care au văzut primejdia au fost marginalizaţi, eti-
chetaţi în fel şi chip etc. Despre invazia primului val
kominternist în cultura românească atrăsese atenţia
Mircea eliade, în 1953, în cunoscutul său eseu des-
tinul culturii româneşti. eliade profetiza însă că nu
se putea să nu se producă reacţia împotriva primej-
diei de moarte de a fi transformaţi într- o naţie de
hibrizi culturali. faptul s- a produs cu generaţia ‘60.
După al doilea val de ofensivă neokominternistă,
iată că răspunsul e pe măsură. Şi, probabil, nu este
lipsit de semnificaţie că reacţia la „corectitudinea
politică” recentă vine tot dinspre corifeii supravieţui-
tori ai strălucitei generaţii a lui Nichita Stănescu,
Nicolae Breban, D.R. Popescu, eugen Simion,
Augustin Buzura ş.a., la care s- au raliat scriitori din
generaţiile mai noi. Aceasta este semnificaţia puter-
nicului curent naţional renăscut în jurul revistei
Contemporanul. Ideea europeană.

Ştefan Borbély: exceptând echinoxul anilor
mei de formare, dintre toate revistele la care am
publicat până acum, Contemporanul a făcut, uman şi
sufleteşte, cel mai mult pentru mine. Am colaborat
aproape două decenii la o revistă care a sabotat sis-
tematic şi discret ecoul critic al cărţilor mele, fără ca
eu să admit – ca insider – că aşa ceva se poate întâm-

■ semnal editorial ■ ideea Europeană

► c. miu, t. mămăligan, 
c. Ştefan, România în    
calea ameninţării teroriste

► petru demetru popescu,    
Prinţ şi spadasin, vol. 1

► petru demetru popescu, 
Prinţ şi spadasin, vol. 2
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pla. În cele din urmă, un clujean avizat mi- a deschis
forţat ochii, făcându- mă să înţeleg din nou ceea ce
uitasem de când am fost separat de Cluj, după absol-
vire: că viaţa noastră literară înseamnă, pe lângă
ingenuitate, mult aleatoriu sau nepotism, şi o bună
doză de calculaţionism comunitar perfid şi tactică,
distribuţia „gloriei” făcându- se în ultimă instanţă nu
după valoarea intrinsecă a celui care aspiră la ea, ci
după regulile foarte precise ale unui joc de şah sub-
til, condus preponderent cu negrele.

Am venit, aşadar, la Conte cu suspiciunea
antrenată la purtător, pentru a constata că primul
lucru pe care l- a făcut redacţia a fost să- mi decon-
struiască aprehensiunile. e prea puţin să spui că la
Contemporanul te simţi liber şi bine, fiind respectat
ca om, înainte de a fi acceptat ca scriitor. există aici
– la Aura Christi, la Nicolae Breban – o valoare stră-
veche, pe care degeaba o cauţi în altă parte: entuzias-
mul de a face cultură, bucuria aproape copilărească
de a scrie cărţi şi articole. Nu pot să îmi imaginez
ceva mai stenic decât fervoarea cu care Aura îţi cere
lunar textele, îşi migăleşte proiectele sau utopiile,
construieşte un edificiu durabil şi prietenesc, ca
imperativ al „viului”. Respect această formă de
autenticitate umană şi mă simt privilegiat că pot
participa la ea.

liviu franga: Sunt mândru şi, vă rog să mă
credeţi, fericit că sunt contemporan cu Contempora-
nul de azi. Mă regăsesc ori de câte ori îl citesc, şi nu
poate fi o bucurie mai mare, pentru oricare cititor,
decât acest fapt: să se regăsească în ceea ce citeşte.
Să se regăsească, în parte sau (o, ce gând!…) în totul.
Altfel, e perfect îndreptăţit să nu mai ia a doua oară
revista în mână. Ori o carte, purtând, ca în cazul
nostru, sigle născute din iniţiativele editoriale ale
grupului contemporan, s- o redeschidă, dacă din raf-
turile librăriei ori din cele ale propriei biblioteci îl
atrage vreun nume, vreun titlu din cele sute, poate
deja mii, publicate până acum sub acele sigle. Şi
dăruite nouă tuturor. M- am apropiat destul de târ-
ziu de acest grup al culturii româneşti de azi, proba-
bil şi din speranţa că, amânând întâlnirea, mă voi
putea înfăţişa mai bun, mai înţelept, mai merituos
pretendent la a i se alătura. A citi mai întâi, a scrie
apoi, după ce ţi- ai verificat propria înţelegere. Aceas-
ta a fost şi rămâne, pentru mine, lecţia intelectuală,
de irezistibilă forţă, pe care, zi de zi, de la un număr
de revistă, de la o carte, de la un proiect digital sau
de la o campanie la alta, ne- o dăruieşte Contempora-
nul culturii române. el luptă, efectiv luptă, la pro-
priu luptă, dar prin puterea literei, prin tăria de
neînchipuit a cuvântului – şi cine o mai face, astăzi,
la noi, cu aceeaşi ardoare, cu aceeaşi irepresibilă spe-
ranţă, până la capăt şi dincolo de el? –, pentru a păs-
tra vie ideea europeană din care s- a născut fiinţa
însăşi a culturii române. Tot aşa cum limba ei şi
poporul care o vorbeşte până astăzi s- au născut, la
un ceas astral al Istoriei, prin intrarea autohtoniei
(riscând să se piardă, rostogolindu- se secolele, în
permanenţa propriei identităţi stagnante) într- o
autentică durată: aceea integratoare, precum roma-
nitatea antică, de particular şi specific în construcţia
primei civilizaţii, iată încă de pe atunci globale, a
europenităţii. 

Contemporanului culturii române de azi îi
mărturisim aici recunoştinţa şi bucuria noastră, dar
şi deplina încredere în roadele, oricât de târzii, ale
acestei bătălii. una în primul rând cu noi înşine.

Însă, sub specia Istoriei, în fond doar pentru noi înşi-
ne. Spre a ne vedea, ca şi spre a fi văzuţi aşa cum
suntem, aşa cum trebuie să fim văzuţi, aşa cum o
cere Adevărul. 

Virgil Nemoianu (Washington): Nu chiar pri-
mul, dar al doilea job al meu, de- abia absolvit şi
de- abia trecut de douăzeci de ani a fost la Contempo-
ranul. era totuşi un loc al deschiderii spre global, mă
rog, pe cât se putea atunci, la începutul anilor
şaizeci. Mi- a părut bine că revista a supravieţuit,
într- o formă, fireşte, mult schimbată. Mie mi se pare
că detectez un anume non- conformism, în fond salu-
bru şi binevenit, în paginile acestei reviste. Îi urez să
se menţină şi să evolueze pe această linie. e totuşi
nevoie de oarecare diversitate în presa Capitalei, nu?

Dragoş Nelerşa: echipa Contemporanul, sun-
teţi un izvor de cultură, faceţi presă de bună calita-
te. Savurez de fiecare dată apariţiile voastre. felici-
tări, Aura Christi, Nicolae Breban şi întregii echipe
CONTe.

Cătălin ghiţă: Contemporanul este o publicaţie
de bună ţinută estetică, atentă la dezbaterile
culturale şi care- şi asumă cu deosebit curaj poziţii
dintre cele mai riscante în spaţiul public. graţie
unor colaboratori de primă mărime, precum Irina
Petraş, Ştefan Borbély sau Ion Simuţ, revista îşi are
asigurat un public constant şi entuziast. Doresc suc-
ces în continuare întregii echipe.

Bedros Horasangian: Contemporanul este pri -
ma revistă pe care am citit- o în anii ’60, apoi ea a tre-
cut prin multe faze redacţionale, nu toate fericite.
Acum e echipa Breban – Aura Christi. Ce poate să
spună unul ca mine care are o pagină în Conte şi
poate scrie despre orice? Încerc să scriu ce simt şi
ce- mi vine pe moment. Revista vrea să fie polemică
pe diverse teme, subiecte, dar nu are cu cine să pole-
mizeze. fiecare grupare în ghettoul său e mulţumită
cu propriile opţiuni, ierarhii etc. Nu aş zice că aş fi
de acord cu toate opţiunile lui Nicolae Breban, îmi
exprim puncte de vedere cu iz politic/ ideologic în
alte publicaţii, faptul că am această libertate de
exprimare este un lucru rar în revuistica noastră.
editura publică cărţi notabile, insuficient prezente
pe piaţă, în librării. În zona literaturii ruso- germane
au apărut titluri remarcabile. În rest, totul e fără
rest. Trăim.

Constantin Coroiu: Campania revistei Contem-
poranul. Ideea europeană privind cinstirea şi pro-
movarea valorilor româneşti mi se pare salutară în
această epocă de confuzie, când spiritul critic şi
patriotismul luminat, fecund, sunt în mare suferin-
ţă. ea îmi dă speranţa că ideea pe care am
exprimat- o, în mai multe rânduri, prin sintagma
„imposibila demolare” în ceea ce priveşte valorile
culturii noastre are toate şansele să nu rămână o ilu-
zie. Rezistenţa prin cultură, de care s- a tot discutat,
de cele mai multe ori neîngăduit de superficial şi
iresponsabil în ultimii 23 de ani, nu e o vorbă în
vânt. este chiar condiţia supravieţuirii noastre ca
naţie. Căci atât ne- a mai rămas; în rest, totul s- a
vândut şi s- a furat ca în codru. Ba chiar şi codrul… 

Dana Duma: Sunt nu numai un publicist al
revistei, ci şi un cititor al ei. Adevărul este că mă

simt bine când deschid paginile unui număr nou.
Conte pune în circulaţie idei interesante şi nume
care merită urmărite. Singurul cusur al publicaţiei
este că apare prea rar.

Constantina Raveca Buleu: excepţionala
valoare intelectuală a spiritelor care guvernează
astăzi Contemporanul, Aura Christi şi Nicolae Bre-
ban, care continuă creativ tradiţia intelectuală de
excelenţă a revistei, impune din capul locului o reve-
renţă. experienţa culturală a Contemporanului de
azi, dublată de căldura umană magnetizantă a cori-
feilor ei, reprezintă certitudinea unui spaţiu în care
libertatea de expresie şi exigenţa valorii funcţio -
nează impecabil. N- aş putea trece, însă, peste admi-
raţia generată de un idealism intrinsec iradiant,
aproape neverosimil pentru vremurile noastre urâte
şi pragmatice, peste efervescenţa unor proiecte cul-
turale de anvergură şi – mai ales – peste voinţa de a
propune o altă linie decât aceea trasată de majorita-
tea instituţiilor noastre de cultură. 

Andrei Potlog: Sunt onorat să lupt pentru
Conte, pentru membrii acestui trib de elită al cultu-
rii române de vârf şi pentru proiectele sale de vârf.
luptând pentru Conte, în realitate, lupt pentru
viaţă, da, pentru – vorba Aurei – viaţa vie şi pentru
identitatea naţiunii române. Îmi doresc ca băiatul
meu, care se va naşte în curând, să fie mândru că s- a
născut român pe pământ românesc, pământ iubit şi
binecuvântat de Dumnezeu. 

un poem de Traian T. Coşovei:

Faptele zilei
revistei Contemporanul 

faptele zilei de azi sunt scrijelite cu briceagul 
de către oamenii care aşteaptă ziua de mâine 
ca pe un vas de lut 
înfipt în gardul vecinului. 
faptele zilei de ieri sunt doar nişte ţipete aruncate 
de pe terasa cu bidoane de plastic şi electrozi 

de sudură. 

e o fiinţă în oameni care îi cheamă spre nicăieri: 
poate oceanul, poate mlaştina din canalul colector… 
e o lipsă de mişcare în gesturile lor accelerate, 
o teamă şi o beznă atletică, alergătoare.

faptele zilei de azi 
sunt o teamă de întuneric 
şi de mizeria de a te privi în oglinda zilei de ieri: 
un tomberon de sincerităţi necesare.

Din tomberonul acesta se hrănesc câinii 
şi se schimbă stăpânii unui anotimp secetos, 
care nu- şi duce gramatica ploii până la capăt. 

Călin Căliman: Pentru mine, revista Contem-
poranul reprezintă cel mai frumos trifoi cu patru foi
al vieţii mele. Nu numai pentru că în vara lui 2013
s- au împlinit 56 de ani de când scriu în ea (ani la
rând săptămânal, de la o vreme mensual). Dar ini-
ţiativele culturale şi civice ale revistei au fost mereu
şi continuă să fie substanţiale şi pasionante. Cum
este şi aceea privitoare la susţinerea adevăratelor
valori româneşti. Citesc cu dragoste şi încredere fie-
care număr al revistei, din doască în doască. O echi-
pă de publicişti exemplari, din toate generaţiile, asi-
gură continuitatea şi vigoarea revistei Contempora-
nul. Ideea europeană, cu gazetari pricepuţi, inteli-
genţi, harnici şi dăruiţi unei cauze nobile la timonă.
N- ar fi deloc rău ca revista să redevină săptămâna-
lă, ca odinioară, când zeci de mii de profesori, stu-
denţi şi intelectuali de felurite categorii aşteptau cu
sufletul la gură vinerea, pentru a citi cronica opti-
mistului mizantrop. Mulţumesc din suflet celor care
îmi spun, cu căldură şi amiciţie „Mister Contempora-
nul”!

Carmen Duvalma: Contemporanul. Ideea euro-
peană este o revistă originală, care are un program
de promovare a valorilor naţionale şi universale.
Personal, simt o libertate, o deschidere cum nu am
mai găsit în altă parte, un loc în care mă simt apre-
ciată, unde nu contează ,,găştile” inventate de lumea
contemporană a scriitorilor noştri. evident că aceas-
tă atmosferă, acest cer senin, nu ar putea exista fără
Nicolae Breban şi Aura Christi, o echipă invincibilă
şi unită în acelaşi ideal. 

Olimpia Iacob: Contemporanul. Ideea europea-
nă? O râvnită şi nemărturisită dorinţă a poeţilor de
pretutindeni de a- şi vedea creaţiile traduse şi publi-
cate aici. Pentru mine, o candelă arzând pentru
neamul meu, mereu încercat…

liviu Antonesei: Cred că revista Contempora-
nul şi editurile, instituţiile asociate sunt laolaltă
unul din cele mai eficace instrumente de punere în
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valoare a culturii naţionale. Mă refer atât la dimen-
siunea patrimonială, cât şi la ceea ce am putea numi
«cultura vie», cea care se zămisleşte sub ochii noştri.
De altfel, am motive să fiu recunoscător pentru
modul în care membrii echipei Conte mi- au tratat
încercările literare, atât ca editori, cât şi prin comen-
tariile apărute despre cărţile mele. le doresc succes
în continuare.

Teşu Solomovici (Israel): Contemporanul. Ideea
europeană a devenit o bornă culturală în drumul
nostru către frumos şi adevăr. la mii de km depăr-
tare de Bucureşti urmăresc cu reală curiozitate şi
satisfacţie truda voastră, şi aştept fiecare apariţie a
revistei, precum şi veşti despre proiectele voastre. Să
aibe sănătate Nicolae Breban şi Aura Christi, şi toţi
eminenţii colaboratori ai motorului spiritual care se
numeşte Contemporanul. Avem nevoie de voi şi vă
suntem recunoscători. 

livia Cotorcea: Cultura, istoria, religia, psiho-
logia noastră naţională, gândirea, mentalităţile sunt
realităţi care, privite în specificitatea lor, analizate,
corelate cu domenii similare universale, pot da
seama de identitatea noastră şi de cota valorică la
care ne situăm acum, la începutul veacului al
XXI- lea. A- ţi înscrie în program tocmai examinarea
acestor probleme înseamnă nu doar curaj şi punerea
la lucru a unei voinţe de cultură şi împlinire de o
remarcabilă vitalitate, dar şi desprinderea salutară
de un climat care pare mai curând a înăbuşi decât a
încuraja afirmarea valorilor şi exigenţa maximă în
valorificarea unei moşteniri identitare deloc de
neglijat. Revista Contemporanul şi- a asumat aceste
gesturi de semnificaţie nu doar estetică şi culturală,
dar şi profund morală, chemând constant, prin toate
apariţiile ei, ca şi prin instituţiile care o secundează,
la păstrarea unei ţinute şi a unui ton de dorită adec-
vare la relevarea semnificaţiei şi specificităţii cultu-
rii noastre, a modului nostru de a trăi istoria, vecină-
tăţile geografice, culturale şi umane. un efort depus
de redacţia revistei cu un entuziasm, bună credinţă
şi o eficienţă greu de egalat în contextul culturii
noastre actuale, un efort pe care instituţiile statului
ar trebui să- l sprijine printr- o rapidă şi bine progra-
mată acţiune de traducere, editare şi distribuire în
străinătate de opere complete din scriitorii
noştri clasici şi contemporani. Suntem complet
datori la acest capitol care, realizat, n- ar face decât
să ofere dovezile pentru judecăţile de valoare şi exer-
ciţiul comparastistic propuse de colaboratorii Con-
temporanului.

Irina Ciobotaru: Depindem, intelectual şi sufle-
teşte, de cultură. Ne construim şi ne definim identi-
tar prin cultură. Prin cultura naţională, să recunoaş-
tem, lipită de miezul fiinţei noastre adânci asemeni
unei pia mater. Prin cultura europeană, în spiritul
căreia s- a născut şi s- a definit cultura românească.
Nimic nou în ceea ce afirm, aici. e totul axiomatic. Şi
totuşi… Câtă crispare, adesea, atunci când se pome-
neşte despre cultură naţională, despre valori naţio-
nale, despre repere intelectuale naţionale, despre
elita culturală naţională! Nu deranjează, în primul
rând, valorile ori reperele ori elitele, ci adjectivul
acesta, „naţional”… Apoi, da, supără existenţa repe-
relor, a elitelor, supără orice apel pentru recunoaşte-
rea lor. În nici o altă ţară europeană nu este nevoie
să se militeze pentru recunoaşterea propriilor valori,
căci recunoaşterea este un proces firesc, susţinut de

stat, de programe culturale şi educaţionale ample şi
coerente. Tinerii sunt educaţi în spiritul respectului
pentru valoare şi, la rândul lor, îşi vor educa pruncii
sub corola identitară a reperelor înalte. elevii mei
cresc cu un rictus cinic bine prins de suflete, ca o
cicatrice. Nu le sunt oferite repere adevărate şi nu
ştiu că există repere adevărate. (Programa şcolară,
da, respectă şi exploatează un canon cultural bine
limpezit, dar ce ne facem cu mediul extraşcolar, cu
lumea largă, din care cultura vie, valoroasă, este
exclusă?) Tinerilor pe care eu zilnic îi văd le sunt
aruncate în ochi, cu un cinism înfiorător, non- valori
cu titlu de exemplu. ei riscă să crească, în descen-
denţa unor generaţii şubrezite identitar de
experienţa comunistă, într- o deplină derută identita-
ră, amnezici fără viitor şi fără libertate. Copiii ace-
ştia nu sunt subiect de statistică (promovabilitate,
încadrare în câmpul muncii, emigrare)… Viaţa
aceasta este tot ceea ce au. Şi cât de cenuşie, cât de
tristă este, Doamne, o viaţă din care este înlocuită,
programatic, cultura cu divertismentul… 

un adevăr care îi îngrijorează pe mulţi.
Contemporanul şi- a asumat rostirea acestui anume
adevăr, dureros, enervant, iritant. A devenit o revis-
tă incomodă. A preluat sarcina epuizantă a militării
pentru valori înalte. Prin tot ceea ce face, militează
pentru stabilirea şi recunoaşterea firească a unei
elite intelectuale şi culturale româneşti reale. Mili-
tează pentru identitate naţională, în context euro-
pean, pentru identitate colectivă şi individuală, con-
struită pe temelia colosalelor modele culturale pe
care ni le- a hărăzit Dumnezeu. O face pentru lumea
culturală, dar o face, indirect, şi pentru elevii mei.
Pentru fiecare dintre noi. eu îi sunt recunoscătoare.

Magda ursache: Cu un instinct al primejdiei
ieşit din drag firesc de etnie, scrie Petru ursache în
ultimul său interviu, acordat lui Mircea Dinutz pen-
tru revista Saeculum: „Asistăm la schimbarea de

paradigmă culturală/ neculturală”, la „lupta contra
etniilor sub lozinca integrării şi a dispariţiei trăsătu-
rilor identitare. Însă valorile autentice nu sunt che-
stiuni incidentale şi de suprafaţă, ci se constituie pe
verticală, în interioritatea adâncă şi eternă a colecti-
vităţilor creatoare şi distincte”. „Soluţia? Valorifica-
rea ştiinţifică a trecutului, care ne onorează în multe
privinţe şi încă ne poate oferi modele de conduită
morală”. Anomia, lipsa de reacţie la alt export de
ideologie, erodând grav fiinţa naţională, o ura Petru,
cum o urăsc şi eu. Iată de ce salutăm împreună cam-
pania Conte. eurosoarta culturii române e în mâini-
le noastre. Încă.

Nicolae Bârna: fără îndoială că, distanţată de
orice extremisme şi partizanate motivate de interese
meschine, dedicată cu determinare exemplară ilus-
trării, promovării şi susţinerii neobosite a valorilor
artistice şi culturale de reală calitate şi însemnătate
efectivă, revista Contemporanul. Ideea europeană
(împreună cu, evident, asociaţia, fundaţia culturală
şi editura care- i întregesc şi întăresc, prin activitatea
lor culturală şi editorială, acţiunea pur publicistică),
deţine în ultima vreme, cu onoare, în peisajul cultu-
ral naţional al nostru, un loc unic. 

Constantin Severin: e o mare bucurie să parti-
cip, în calitate de cititor şi scriitor, la o uimitoare
saga a renaşterii culturii naţionale şi la repoziţi -
onarea valorilor ei actuale într- o paletă axiologică
autentică şi credibilă, în mod cert cu impact pe ter-
men mediu şi lung în cultura europeană şi universa-
lă. entuziasmul şi efervescenţa acestei atât de aştep-
tate şi benefice etape a culturii noastre nu ar fi fost
posibile fără echipa revistei Contemporanul, condusă
de doi mari scriitori, Nicolae Breban şi Aura
Christi. r

Noiembrie 2013

♦ Autori români traduşi în străinătate

Dora Pavel
este o romancieră
pursînge, cum se
defineşte, cu res-
pect de sine, nu fără
emfază, ea însăşi.
După o „aventură“
de cîţiva ani în po -
ezie, căreia i- a dedi-
cat volumele nara-
ţiuni întîmplătoare
(1989), poemul des-
humat (1994), Cre-
ier intermediar (1997)
şi muncile lui don

Quijote (2000), autoarea a publicat trei cărţi de convor-
biri cu scriitori români, precum şi una de povestiri,
Întoarce- te, esthera (1999), reeditată cu titlul animal
în alertă (2010). Odată cu primul său roman, agata
murind (2003, ediţia a doua, 2004), prozatoarea se va
consacra în exclusivitate romanului de ficţiune, pe
care îl consideră, la modul tranşant, drept cea mai
legitimă şi ofertantă formă literară. Consecventă aces-
tei convingeri, a publicat, tot la editura Polirom, în
aceeaşi colecţie, fiction lTD, alte trei romane: Capti-
vul (2006), pudră (2010) şi do not Cross (2013). Cap-
tivul şi pudră au fost distinse, la rîndul lor, cu Premiul
uSR, filiala Cluj.

Romanul agata murind, de
Dora Pavel, publicat de editura
Polirom, în 2004 (ediţia a II- a), a
apărut în luna octombrie 2013 la
editura Crealite din Madrid, tra-
dus de Marian Ochoa de eribe.

agata murind este primul
roman al Dorei Pavel şi a fost dis-
tins, la apariţia sa, în 2003, cu Pre-
miul uniunii Scriitorilor din
România. Acum, el a fost tradus şi
publicat la Crealite (editură coor-
donată de scriitorul eduardo
Caballero Martínez), cu sprijinul Institutului Cultural
Român.

Iată un fragment din prezen-
tarea de pe coperta a patra a
variantei spaniole:

el antiguo cementerio de la
ciudad de D. ha de ser transladado
porque, a causa de unos desliza-
mientos de tierra, corre peligro de
hundimiento. el Ayuntamiento de
la ciudad convoca a los familiares
de los difuntos para que asistan a
la operacion de translado. en el
hotel en el que son alojados, se
encuentra también la joven Augus-

ta Degan, la voz narrativa del relato. la pérdida pre-
matura de su hermana, Agata, es el trauma que late

en el origen de la fragilidad psiquica de la protagonis-
ta. Ahora, enfrentada a esta terrible situación, la pro-
tagonista revivirá todo su pasado y descubrirá, tam-
bien, su feminidad. las escenas de pesadilla en el
cementerio propician la exhumacion de sus instintos y
se ve, asi, abocada a una sexualidad desenfrenada.

(Vechiul cimitir al oraşului D. trebuie să fie mutat
în altă parte, deoarece, din cauza alunecărilor de
teren, el este în pericol de surpare. Primăria oraşului
convoacă rudele persoanelor decedate, pentru a asista
operaţiunea de strămutare. În hotelul în care sînt
cazaţi cu toţii, se află şi tînăra Augusta Degan, vocea
narativă a romanului. Pierderea prematură a surorii
sale, Agata, este trauma care a generat din copilărie
fragilitatea psihică a protagonistei. În faţa noii con-
juncturi, ea îşi va retrăi întreg trecutul, dar îşi va des-
coperi şi feminitatea. Scenele coşmareşti din cimitir
vor declanşa şi o exhumare a instinctelor sale, care o
vor arunca într- o sexualitate delirantă.)

„O surpriză de proporţii a fost, în 2003, romanul
Dorei Pavel, agata murind. Romanul este excelent
scris”. (Simona Sora)

„O proză artistă, fluentă, erotică fără un grăunte
de vulgaritate, cu o densă şi rafinată atmosferă psiho-
logică şi umană”. (Nicolae Breban)

„Prozatorii noştri imberbi au de unde lua lecţii
despre cum se face literatură din sexul deviant, fără a
deveni vulgari sau comuni”. (Marius Chivu)
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Trei autori au reunit într- un volum (vezi
georg Kneer, Armin Nassehi, Markus
Schroer, Hrsg., Klassische Gesellschaf-
tsbegriffe der Soziologie, Wilhelm fink,

Munchen, 2001) prezentări micromonografice ale
variantelor de societăţi profilate de sociologie, în sco-
pul lămuririi cadrului în care se pot formula diagnoze
şi prognoze privind societatea ca întreg. Au fost pre-
zentate astfel societăţile „agrară”, „industrială”, „bur-
gheză”, „capitalistă”, „clasială”, „de masă”, „modernă”,
„naţională”, „a organizaţiilor”, „secularizată”, „tehno-
logică”, „totalitară”, „a cunoaşterii”, „a bunăstării”, „a
opulenţei”. Inevitabil, abordarea diferitelor societăţi
lua distanţă de cel puţin trei tradiţii: cea a empiris-
mului, care consideră că termenul de societate este
prea pretenţios şi rămâne doar nominal, căci trăim, ca
oameni, evenimente şi situaţii concrete, dar nu ceva
de genul „societăţii”; cea ilustrată de Max Weber, care
considera că lanţurile condiţionale din societate sunt
încă prea puţin captate de economie, de sociologie, de
alte ştiinţe sociale, şi nu este sigur că pot fi captate,
fiind excesiv de complexe, încât rămân realiste studii
sociologice, dar nu pretenţioase studii ale „societăţii”;
şi cea dominantă astăzi, care pleacă de la consideren-
tul că sociologia este mai curând ştiinţă a fenomene-
lor sociale, dar nu ştiinţă a societăţii, şi pulverizează
cercetările sociologice în anchete de teren cu utilizare
imediată (campanii electorale, verificarea audienţei
unor măsuri, optimizarea vânzărilor în supermarke-
turi etc.).

Trebuie să constatăm că cercetarea dezvoltării
are de a face cu variante de societăţi, încât recursul
la conceptualizarea acestora este nu doar de neoco-
lit, ci şi util. Motivul este la îndemână – nu se poate
stabili dezvoltarea (care implică, cum ştim, diagno-
ze) fără a recurge la descrieri de stări care s- au suc-
cedat în timp, iar orice descriere de stare angajează
concepte ce depăşesc datele empirice, oricum s- ar
proceda.

Din anii şaizeci s- a dezvoltat o amplă literatu-
ră a diagnozelor societale, ca rezultat al preocupării
de a înţelege ceea ce se petrece în societatea moder-
nă de după al doilea război mondial şi mai ales în
deceniile pe care le trăim. Am făcut inventarul lor
succint (în Andrei Marga, diagnoze. articole şi
eseuri, eikon, Cluj- Napoca, 2008), când am reţinut
societăţile „postliberală“, „asimetrică”, „a vidului
valorilor”, „cinică”, „haotică”, „a minciunii”, „postse-
culară”, „invizibilă”, „a cunoaşterii”, „mediatică”, „a
riscului” (împreună cu autorii şi scrierile ce le repre-
zintă) şi am propus diagnoza „societăţii nesigure”, ca
fiind mai acoperitoare în raport cu faptele (vezi şi
Andrei Marga, Consequences of the crises: new con-
cepts, în „Society and economy”, Budapest, 2010,
pp.179- 194). Cercetarea dezvoltării are de a face cu
diagnozele societăţilor contemporane cel puţin dato-
rită faptului că acestea semnalează probleme deschi-
se ale evoluţiei din societăţile în care trăim. Pe de
altă parte, ele ne indică, fie şi indirect, de ce fel de
dezvoltări au nevoie chiar teoriile dezvoltării cu care
operăm. 

Astăzi cercetările consacrate dezvoltării sunt
extinse, iar teoria dezvoltării are în urmă ea însăşi o
evoluţie semnificativă. Şi aceste cercetări şi teoria
însăşi – oricare au fost anticipările şi premisele în
literatura filosofică, economică, sociologică anterioa-
ră – au luat avântul în legătură cu procesul decolo-
nizării postbelice: atunci, în acest proces, pentru fos-
tele colonii a apărut şansa unui „nou început, care a
inclus evoluţia de la creştere simbiotică la creştere
orientată spre interior şi de la dependenţă la o rela-
ţie mai independentă faţă de puterile ex- coloniale”
(erik Thorbecke, the evolution of the development
doctrine, 1950- 2005, în george Marotas, Anthony
Shorocks, eds., advancing development, Core the-
mes in Global economics, Palgrave Macmillan, uNu
Press, New york, 2007, p.3). S- a trecut imediat la
cercetarea dezvoltării pentru a înţelege mai bine
ceea ce se petrece şi, mai cu seamă, ceea ce este de
făcut pentru a optimiza evoluţia. Decidenţii noi ai
fostelor colonii au resimţit nevoia unor strategii de
acţiune, care a încurajat cercetările şi elaborarea
teoriei dezvoltării. În baza acestei experienţe de dez-
voltare, acumulate până recent, s- a putut conchide:
„selecţia şi adoptarea unei strategii de dezvoltare –
care înseamnă un set de politici mai mult sau mai
puţin interrelaţionate şi consistente – depinde de
trei piloni de contrucţie: (1) obiectivele de dezvoltare

adoptate care, la rândul lor, sunt derivate din opinii-
le prevalente şi definiţia procesului de dezvoltare; (2)
starea de lucruri conceptuală, adică corpul existent
de teorii ale dezvoltării, ipoteze, modele, tehnici şi
aplicaţii empirice; şi (3) sistemul de date subiacent
aflat la îndemână pentru a formula diagnoza situa-
ţiei existente, a măsura performanţa şi a testa ipote-
zele”. De importanţă majoră a fost constatarea că
„există o relaţie de dependenţă între patru compo-
nente: teoriile şi modelele dezvoltării, obiectivele
stabilite, sistemele de date şi de măsurare a perfor-
manţei, politicile de dezvoltare, instituţiile şi strate-
giile respective”. 

este important, pentru orice cercetare a dez-
voltării, să ia în seamă delimitarea de mai sus a pilo-
nilor de construcţie a strategiei de dezvoltare, com-
ponentele construcţiei şi corelaţia lor. Trebuie subli-
niat că fiecare este de sine stătător, este indispensa-
bil şi are importanţă distinctă. un institut de cerce-
tare a dezvoltării trebuie să aibă de la început capa-
citatea de a capta în termeni specifici fiecare pilon şi
componentă.

Desigur că accentele s- au pus variat în diferite
contexte. un eminent cercetător (vezi erik Thor-
nbecke, op.cit.) a arătat că, de pildă, în anii 50 ai
secolului trecut, aş spune în perioada de expansiune
a teoriilor „societăţii industriale”, s- a crezut că dez-
voltarea se poate atinge plecând de la investiţiile
într- un sector considerat hotărâtor, care ar genera
creşterea economică, aceasta, la rândul ei, fiind soco-
tită capabilă să elimine dualismul social şi inegalită-
ţile. „Industrializarea a fost concepută drept motor
al creşterii, care va aduce în spatele ei restul econo-
miei. Sectorul industrial a fost creditat cu rolul dina-
mic, în contrast cu sectorul agriculturii, care a fost
privit, în mod tipic, ca un sector pasiv… Şi mai
specific, s- a perceput că industria, ca sector conducă-
tor, ar oferi alternative ocupaţionale populaţiei din
agricultură, ar asigura cerere crescândă de hrană şi
materii prime şi ar începe să alimenteze cu imputuri
industriale agricultura. Sectorul industrial a fost
echivalat cu înalta productivitate a investiţiei – în
contrast cu agricultura – şi, prin urmare, investiţia
majoră (bulk investment) a fost orientată spre acti-
vităţile industriale şi proiecte sociale ample (over-
head). În mare măsură, capitalul necesar pentru a
alimenta creşterea industrială trebuia să fie extras
din agricultura tradiţională” (p.6- 7). ulterior, în anii
60, dualismul industrie – agricultură a fost relaxat,
după ce s- a recunoscut că agricultura nu are doar un
rol pasiv, ci este parte componentă a unei economii
sănătoase, cel puţin din considerentul că alimentea-
ză cu materii prime industria. Tema „creşterii econo-
mice (economic growth)” a intrat în avanscenă, iar
dezvoltarea a fost legată de „creşterea echilibrată
(balanced growth)”, pe fondul căreia agricultura s- a
bucurat de revalorizare (p.8). Curând, însă, în ori-
zontul analizei a intrat situaţia ţărilor slab dezvolta-
te, care a obligat la luarea în considerare a sărăciei
(poverty) şi la trecerea de la tema creşterii economi-
ce la cea a „ocupării forţei de muncă (employement)”.
Anii 7o au adus cercetarea „interdependenţei dintre
variabilele economice şi demografice şi determinan-
ţii migraţiei rural – urban” (p.13).

Între timp, criza datoriilor externe şi interne
ale statelor în curs de dezvoltare a intrat pe scenă,
încât „atingerea echilibrului extern (balance- of-
payements) şi a echilibrului intern (bugetar) au fost
considerate obiectivele cuprinzătoare şi condiţiile
necesare ale restaurării creşterii economice şi înlă-
turării sărăciei” (p.15). „Capitalul uman (human
capital)” a început să fie declarat „primul motor” al
dezvoltării, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
(R&D) au fost legate, creşterea a început să fie pusă
în funcţie de comerţ, iar „strategia ajustării
(adjustement strategy)” a eclipsat- o un timp pe cea a
dezvoltării (p.18). Iar survenirea neoliberalismului
lui Reagan şi Thatcher a încurajat la extinderea eco-
nomiei de piaţă şi reducerea intervenţiilor guverna-
mentale în tot mai multe domenii. În acest fel, s- a
făcut trecerea pragului pe care, în europa Centrală
şi Răsăriteană, l- a reprezentat colapsul economic al
socialismului răsăritean, spre situaţia în care s- a
asumat explicit dependenţa dezvoltării de instituţii
şi nevoia păsăririi „economiei de comandă” spre „eco-
nomia de piaţă (market economy)”, socotită a fi con-
diţia indispensabilă a dezvoltării (p.19). Pe acest
fundament, în anii 90, diversele achiziţii ale econo-

miei dezvoltării, repusă în slujba „creşterii economi-
ce” şi a „reducerii sărăciei”, la care s- au adăugat
achi zi ţiile revoluţiei din informatică şi noua sta -
tistică, au fost asamblate într- o concepţie multifacto-
rială asupra dezvoltării.

În 1993 Banca Mondială a publicat un raport
cu privire la experienţa dezvoltării unor ţări de Asia,
precum Coreea de Sud, Taivan, Singapore etc. şi a
tras concluzia după care din această experienţă se
poate învăţa de către oricine. Cum s- a produs, aşa-
dar, „miracolul asiatic”? este vorba de nouă condiţii:
fundamente macroeconomice sănătoase şi instituţii
stabile, ce au ca scop bugete echilibrate şi dobânzi
competitive; regimuri tehnocratice şi stabilitate poli-
tică ce asigură credibilitate politică şi nesiguranţă
redusă – un factor important pentru investitorii
străini; orientare spre export; încredere în piaţă; un
set mai controversat de politici industriale, cu inter-
venţii guvernamentale selective folosind adesea
„întrecerea” dintre firme drept proxy to competition;
rate înalte ale investiţiei în crearea capitalului
uman; rate înalte ale investiţiilor fizice; un proces de
achiziţie tehnologică consistent cu avantaje compa-
rative dinamice; şi tranziţie demografică lină (Apud
erik Thorbecke, op.cit., p.23). Nu este deloc sigur că
„miracolele” istoriei sunt repetabile (ştim, de pildă,
că miracolul creării SuA sau cel al apariţiei societă-
ţii moderne nu sunt ca atare repetabile), dar se poate
spune că din dezvoltarea care a avut loc în Asia (şi
care are loc şi astăzi, odată cu intrarea Chinei, după
1978, pe noul ei curs!) sunt multe de învăţat, după
cum sunt unele opţiuni (de pildă, renunţarea la
democraţie în favoarea tehnocraţiei) care nu ar
putea fi uşor implementabile în cultura europeană. 

Care este situaţia de astăzi a conceperii dezvol-
tării? În decada cu care a început al treilea mileniu
nu s- au înregistrat schimbări semnificative ale
cadrului teoretic, ci mai curând relativizarea unor
optici anterioare. De pildă, rolul decisiv al politicii de
stat, elogiat cu cincizeci de ani în urmă, a fost contes-
tat, în favoarea pieţei, din 1985 încoace. S- au între-
prins multe cercetări de caz, s- au făcut experimente
de dezvoltare, s- au extins cercetările econometrice,
toate înăuntrul unei tendinţe empiriste, care a fost,
totuşi, însoţită de conştiinţa dependenţei inevitabile
a descrierilor factuale de asumpţii teoretice. S- a reu-
şit articularea a ceea ce unii economişti (erik Thor-
nbecke, de exemplu) numesc „noua economie politică
a dezvoltării”, configurată în jurul recunoaşterii
rolului crucial al instituţiilor în asigurarea dezvoltă-
rii şi al tematizării conexiunii lăuntrice dintre creş-
terea economică, egalitatea şanselor şi înlăturarea
sărăciei. Aceasta s- a orientat spre punerea în relief a
ceea ce trebuie evitat în politica economică: rente
neproductive care pun în pericol proprietatea; insta-
bilitate politică şi socială, care generează nesiguran-
ţă şi descurajează investitorii; politici redistributive
ce încurajează acea inechitate care nu stimulează
bogaţii să acumuleze resurse şi să investească; pieţe
de credit lacunare, care nu- l încurajează pe cel sărac
să investească în sporirea capitalului uman; şi rela-
tiva micşorare a părţii din venituri ce revine clasei
mijlocii (op.cit., p.28). S- a trecut, în acelaşi timp, la
tematizarea mai largă a globalizării şi a început,
după o dogmatică exaltare a acesteia, să se pună
întrebarea dacă globalizarea nu ar putea căpăta
evoluţii care să- i reducă efectele negative pentru cei
puţin competitivi (vezi joseph e. Stiglitz, making
Globalization Work, Penguin, New york, london,
2006). Bunăstarea personală (vezi Marc Mcgilli-
vray, Mattew Clarke, eds., understanding Human
Well- being, uNu Press, Tokyo, New york, Paris,
2006; james B, Davies, personal Wealth. From a
Global perspective, Oxford university Press, 2008) şi
vulnerabilitatea economică şi socială (vezi Wim
Naude, Amelia u. Santos-  Paulino, Mark Mcgilli-
vray, eds., Vulnerability in developing Countries,
uNu Press, Tokyo, New york, Paris, 2009) au intrat
în avanscenă. libertăţile au început să fie văzute
mai precis în legătură cu normele convieţuirii şi ale
activităţilor încununate de succes (vezi Douglas
B.Rasmussen, Douglas j. Den uyl, norms of liberty,
Pennsylvania State university Press, 2005), iar noi
teme de cercetare anunţau sfârşitul creditării necon-
diţionate a dogmaticii neoliberale, ce a marcat lumea
de la Reagan şi Thatcher încoace.

Andrei Marga
Cercetarea dezvoltării

Astăzi cercetările consacrate
dezvoltării sunt extinse, iar teoria
dezvoltării are în urmă ea însăşi o

evoluţie semnificativă. Şi aceste
cercetări şi teoria însăşi – oricare au

fost anticipările şi premisele în
literatura filosofică, economică,
sociologică anterioară – au luat
avântul în legătură cu procesul

decolonizării postbelice.

(continuare în pagina 32)
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Am deschis ultimul volum al lui Silviu
lupaşcu, despre sfinţi şi asini. o isto-
rie a ideilor, apărut în 2013 la editura
Paideia din Bucureşti (reluare, cu mici

corecturi tacite, a ediţiei prime, care se intitula
Sfinţi ascunşi, călăuzitori de măgari, 1998) antici-
pând reîntâlnirea cu un spirit exigent, care îşi trăieş-
te cu o voluptate controlată incursiunile savante în
exegeze ultraspecializate şi îşi construieşte studiile
uzând de o hermeneutică suplă şi de un discurs cap-
tivant. Deloc surprinzător, fiecare dintre cele zece
capitole ale acestei atipice istorii a ideilor nu numai
că răspunde ideal oricărui orizont de aşteptare, ci se
dovedeşte a fi o prelegere concentrată din care se pot
învăţa multe.

Quiproquo- ul teocratic- politic din perimetrul
monoteismului iudaic, teoretizat de jacob Neusner
şi ilustrat de flavius josefus în Bellum Judaicum,
trasează preambulul unei sofisticate incursiuni în
logica sacrificială pre- hristică în natura sacrificială
a idealului teocratic ebraic: revolta împotriva romei
(66–70 d.Hr.). Prima secvenţă a acestui studiu des-
pre iudaism ca religie politică le aparţine zeloţilor, a
căror „pasiune pentru libertate” – puternic ancorată
în extremismul lor teocratic, potrivit căruia numai
„dumnezeu singur are dreptul să împărăţească peste
Israel şi că nimeni altcineva pe pământ, în afara lui,
nu poate exercita suveranitatea asupra poporului
ales” – i- a transformat în jucători centrali ai
războiului romano- iudaic din anii 66–70 d.Hr., mobi-
lizaţi de o conştiinţă de sine sacrificială cu proiecţii
mesianice. Manifestările istorice, substratul ideolo-
gic şi implicaţiile ritualice ale acestei dimensiuni
sacrificiale sunt urmărite într- un intricat tablou
comparativ, în care eschatologia politică şi religioasă
a zeloţilor (conduşi în Ierusalim de eleazar ben
Simon), sicarilor (apărătorii Masadei, comandaţi de
eleazar ben Iair) şi a unor membri ai comunităţii de
la Khirbet Qumran (autorii Manuscriselor de la
Marea Moartă) intră în coliziune cu înţelepciunea
prudentă a fariseilor, adepţi ai unei ordini sacrificia-
le diferite, epilogul tragediei primilor echivalând cu
„sfârşitul tradiţiei sacrificiale a monotesmului
ebraic, spiritualizarea sacrificiului («slujire a buze-
lor» şi studiere a torei în locul victimelor din carne şi
sânge) şi instituirea ordinii sacramentale post- hristi-
ce: liturghia celebrată în sunagoge şi liturghie cele-
brată în ekklesia”. 

Propensiunea cercetătorului pentru zonele de
umbră ale istoriei religiilor se manifestă
programatic într- un studiu în care ocultatul este tri-
plu marcat adjectival încă din titlu – Înţelepţi
ascunşi, sfinţi invizibili, mântuitori anonimi – şi
poate încuraja o mutaţie axiologică anarhică, favora-
bilă palierului sapienţial neoficial, ezoteric, accesibil
doar iniţiaţilor. Paradigmatic în sensul perspectivei
adoptate de către Silviu lupaşcu, profilul lui
lao- Tse deschide o întreagă arheologie filosofico- re-
ligioasă consacrată „înţeleptului ascuns”, ce pleacă
de la Platon, se ramifică în perimetrul iudaic (prin
intermediul studiilor lui gershom Sholem) şi în uni-
versul mistic islamic (graţie lui Idries Shah), dar
este recognoscibil şi în creştinismul speculativ, de
sorginte augustiniană, unde intră în conjuncţie cu
noţiunea de anonimat, de nerevelare a sfinţilor,
amplu analizată de Henri Irénée Marrou şi urs von
Balthasar. Subliniind conotaţiile redemptoare ale
înţeleptului ascuns şi dubletul asigurat prin noţiu-
nea de mântuitori anonimi, Silviu lupaşcu observă
că „indiferent de spaţiul religios căruia îi aparţin,
sfinţii ocultaţi, înţelepţii nerevelaţi sunt cei pe care se
întemeiază lumea şi cei ce limitează cuantumul pec-
cabilităţii lumeşti”.

fascinaţia secretului operează şi în Călugări şi
senatori, retori şi zeloţi, studiu construit pe retracti-
litatea superioară a elitelor monastice în raportul lor
cu elitele puterii profane, manifestată mai cu seamă
atunci când intervine necesitatea de a proteja adevă-
rurile de ordin sacru, prilej ideal pentru readucerea
în discuţie a sfinţilor ascunşi, opuşi mistificatorilor,
adică a „competitorilor neaveniţi din spaţiul sapien-
ţial sau liturgic în măsură să găzduiască proximita-
tea dintre prezenţa divină şi prezenţa umană”,
pedepsiţi şi eliminaţi de „elitele pe care adevărul
divin le investeşte cu virtute teocratică”.

O mostră de sinteză concentrată, ultraspeciali-
zată, este Identitate şi alteritate în ficţiunea arhaică
românească. palatul tinereţii fără bătrâneţe şi al
vieţii fără de moarte, Sūtra lui maitrakanyaka şi
literatura merkabah- Heikhalot, în care Silviu

lupaşcu urmăreşte identificarea
a două origini (esenţialmente
sacre) ale basmului: universul
textual buddhist (teză argumen-
tată de édouard de Chavannes) şi
universul semitic, biblic, ulterior
iudeo- creştin. O asemenea per-
spectivă permite plasarea basmu-
lui tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte în oglinzi herme-
neutice multiple, soldate cu
asemănarea lui făt- frumos, pe
linia misiunii sale redemptoare,
individuale, cu un pratyeka Bud-
dha, sau cu perceperea Doamnei
palatului care îl întâmpină drept
„o alegorie a Înţelepciunii divine,
Sfânta Sophia sau Shekhinah”,
apropiată de „frumoasa doamnă”
din tratatul zoharic Sava de-
mishpatim, de layla dintr- o
istorisire Sūfi inclusă de jalal-
ud- din Rūmi în mathnawi, dar şi
de ideologia iubirii curteneşti.
Interpretarea traseului lui făt- frumos ca unio mys-
tica marchează ca punct de apogeu al destinului său
de salvator salvatus refularea identităţii sale adami-
ce şi, ca regresie, reiterarea păcatului adamic, prin
revenirea în lume şi în moarte. O altă căutare de
absolut, Sūtra lui maitrakanyaka din avadāna -
śataka, îi permite autorului o fină coregrafie compa-
rativă, cu accente interesante pe importanţa simbo-
lică a palatelor („ascensionale” şi „ale coborârii
lumeşti”), care configurează ierarhia şi succesiunea
stadiilor de desăvârşire sau regresie spirituală, atât
în textul buddhist, cât şi în basmul românesc, reite-
rată şi în secvenţa analitică succesivă, consacrată
literaturii mistice Heikhalot („palat”, „templu” în
ebraică) din cadrul misticismului pre- kabbalistic
merkabah. 

„Caracterul epifanic al venirii eroilor mesianici
în spaţiile religioase abrahamice”, ilustrat de Sefer
ha- Zohar şi evangheliile din copilărie (istorii despre
copiii- minune), este disecat în Vieţile şi morţile fără
de timp ale călăuzitorilor de asini, dialog sapienţial
dublu, în care imaginea călăuzitorului de asini
încapsulează exemplaritatea lui Mesia în labirintul
uman.

Importanţa mitului biblic al îngerilor căzuţi
pentru elaborarea luceafărului eminescian repre-
zintă punctul de plecare din 1 enoh, 2 enoh, Hype-
rion. mitul biblic al îngerilor căzuţi, arheologie
sensibilă, cu extensii ante- biblice (în cazul stabilirii
originii sintagmei „Fii ai lui dumnezeu”), decriptări
exegetice incitante pe marginea câtorva texte
apocaliptice pseudo- epigrafice, 1 enoh sau Cartea
etiopiană a lui enoh, 2 enoh sau Cartea slavonă a
lui enoh şi evanghelia după Bartolomeu, precum şi

referiri la folclorul sud- est european
prelucrat de Richard Kunisch.

Cu o armătură conceptuală
ireproşabilă, prezentarea tradi-
ţiei sacrificiale ebraice fixează
tonalitatea din rené Girard: roşu
şi alb, analiză critică a concepţiei
girardiene despre ţapul ispăşitor
şi violenţa fondatoare. urmărind
argumentarea lui René girard,
Silviu lupaşcu observă că formu-
la la violence et le sacré este echi-
valentă cu extrapolarea la violen-
ce ou le sacré şi izolează în funda-
lul raţionamentului antropologic
girardian o reprezentare gnostică
a lumii, confirmată şi de negarea
caracterului sacrificial al Crucifi-
cării. Însă carenţa majoră a siste-
mului girardian este, în opinia
autorului, transformarea mesaju-
lui „ţapispăşirii” ca adevăr ultim,
cu valoare de „piatră filosofală”,
nelăsând loc decât unei alternati-

ve radicale, implicite – refutarea. Sancţionând forţa-
rea tezei girardiene, Silviu lupaşcu dublează discur-
sul savant şi riguros cu un registru ironic mai dens
şi mai plastic decât de obicei, aşa cum o demonstrea-
ză următorul pasaj: „Fisurile în sistemul lui Girard
încep să apară odată cu prezumţia sa iraţional- boe-
mă de rendre compte de tout, asemenea unui amant
casanovian a cărui cămaşă de mătase plesneşte la
cusături atunci când înceacă să le îmbrăţişeze, conco-
mitent, pe toate fiicele evei”.

Precizia conceptuală şi stăpânirea nuanţelor
transformă demersul comparativ din Qumramism –
comunism într- o asumată speculaţie privind stranii-
le asemănări şi deosebiri dintre manuscrisele de la
marea moartă şi textele dogmatice ale marxism- le-
ninismului.

Cădere bruscă în profanul contemporan autoh-
ton, Sentimentul românesc al dezastrului fericit:
anarhism şi suprarealism electoral, comentează,
dramatizând în trena imaginarului cinic al lui geor-
ge Bernard Shaw, fenomenologia istoriei electorale
postdecembriste, într- o dezlănţuire de teoretizare,
manipulare livrescă, ludic şi forţă imaginativă.

Oarecum necesară în finalul volumului, reveni-
rea în sfera rarefiată a sacrului şi a creaţiei cultura-
le se produce în Benjamin Fondane: foaia cerului,
subtilă hermeneutică a interdependenţei polifonice
dintre opera fondaniană şi universul spiritual
biblic- talmudic, dar şi reafirmare a gustului lui Sil-
viu lupaşcu pentru miniaturi discursive desăvârşi-
te, domenii dificile şi analize sofisticate, consacrate
deseori unor marginalităţi istorice, religioase sau
exegetice fascinante. r

Constantina Raveca Buleu
Despre sfinţi şi asini

Urmărind argumentarea lui René
Girard, Silviu Lupaşcu observă că
formula la violence et le sacré este

echivalentă cu extrapolarea la
violence ou le sacré şi izolează în

fundalul raţionamentului
antropologic girardian o reprezentare

gnostică a lumii, confirmată şi de
negarea caracterului sacrificial al

Crucificării.



„Nu există decât o suferinţă, 
aceea de a fi singur.”

Paul evdokimov

Pe coperta cărţii lui, Istorie, etnocid,
genocid, zorelele se împletesc pe- o
sârmă ghimpată. Constant albastre, ca
ochii Bătrânului. este, mă gândesc

acum, o ilustrare perfectă a vieţii lui pământene.
Pentru el, clinica a fost închisoare deghizată.
Terapia intensivă – celula de tortură. era prins în
tuburi, după cearceaful acela în chip de paravan, ca
după gratii, luptând să se ţină în viaţă. O atitudine
pshihică de invidiat. frică şi nesiguranţă? N- a avut!
De- ar fi avut! ferească Dumnezeu să- ţi iasă în cale
Netrebuitu, zice (după Artur gorovei) Marele
Anonim, atât de drag lui Petru. „Că- i omul
neştiutor”, aşa cum scrie la etnosofia. 

Status quo. gândul ucigător la culpa medicală.
I- au scurtat timpul de „coborâş” doctorii. 

O fi presimţit calvarul când şefa clinicii l- a
împins în sala de intervenţie cu o replică dură? „Vă
e frică? Nu sunteţi bărbat!” Aşa am auzit că s- a
întâmplat. Nu i s- a dat de ales.

A urmat supliciul. Şi- mi amintesc de o
conferinţă a unui eminent cardiolog ieşean: „Cu
blândeţe trebuie tratat bolnavul, trataţi bolnavul cu
blândeţe, domnilor doctori”. N- am fost iatrofobă,
sper că nu devin.

l- am asigurat pe Petru că o să scape din
infernul Terapiei intensive şi m- a crezut. Cum să nu
mă creadă? M- am ferit de gândul că- l pot pierde şi
nici el nu s- a gândit la plecare. Îi citeam psalmii de
vindecare, corijându- i: săream peste cuvântul
moarte. Zâmbea, ştia ce fac. Optimistă nătângă mai
eram, dar măcar nu m- a văzut speriată. Nu putea
mânca (la intubare, s- a ales cu o rană în gât), îşi
hrănea cu greu trupul, cel din lut plămădit. Râul
morţii l- a trecut numai sufletul lui, însă a luptat
pentru trup, a vrut să- şi ţină sufletul în trup.

– Sunt slăbit, dar postul nu- mi face rău, e sub
control, nu fi îngrijorată din cauza asta.

– Ba eşti din ce în ce mai costeliv, ca un
sfântuleţ. Cel cu ochii de mercur din romanul lui Alui.

– Când vine Adrian?
– Vine când ieşi de aici.
N- a mai ieşit decât prin pământ, pe sub

pământ, cum se iese din închisoarea Aiudului în
urma lui Adrian Alui gheorghe. 

Încep să colecţionez tipuri de disperare: de
dimineaţa devreme, de două noaptea, de roşu de
asfinţit, de ploaie şi de soare, de sfârşit de lună şi de
anotimp… Sunt disperări care îţi blochează
respiraţia sau îţi sfâşie inima. ţi se taie o mână şi- o
mai simţi după ce ţi- au tăiat- o, dar jumătate din
suflet? lui îi sângera gura, mie îmi sângerează
inima.

Ignor că mă îndrept spre boală, spre depresie.
Mi- e din ce în ce mai dificil să încep altă zi, altă
săptămână, toamnă, iarnă. Alt an? Durerea mai
asurzeşte nu ştiu cum, ca să revină tot mai
puternică. exact cât îţi spui că ai mai scăpat,
urmează cumplita înţelegere că nu mai vine, că
Petru nu mai vine de nicăieri. Nici la unu şi
jumătate, nici la şase, nici la opt seara. era atent să
nu întârzie la bibliotecă peste orele hotărâte, ca să

nu mă neliniştesc. Mi- au spus
infirmierele, care l- au ajutat şi
l- au iubit, că se străduia să- mi
dea telefon, fix la ceas stabilit:
„Nu mănânc acum, întâi o sun pe
Magda. Dacă întârzii cinci mi -
nute intră la grijă”.

le- am simţit compasiunea,
mila. „Mai puteţi?” „Dacă poate
el, pot şi eu.” Pe Doamna lăcră -
mioara am auzit- o rugându- se
după al doilea stop cardio- res -
pirator: „Doamne, de n- ar muri
Profesorul pe tura mea.” Cum să
moară Petru? mi- am zis atunci.
Aiurează fata asta. Altcineva
mi- a spus că a fost cel mai blând
şi mai politicos bolnav al ei:
„Numai o dată l- am văzut
supărat. Când i- am vărsat, din

greşeală, apă peste foile pe care le scrisese”.

Trăiesc o viaţă după viaţă. Viul meu drag cu
moarta de mine. Mă prefac doar că pot continua;
scriu, citesc, forţez, mimez că- i supravieţuiesc, că aş
fi o femeie „bărbăţoaie”, dar nu ştiu cine îmi întoarce
privirea din oglindă.

„Mi- a părut întotdeauna ciudat că oamenii
găsesc puterea să- şi continue viaţa. Dar aici e
puterea lui Dumnezeu! Trebuie să o respectăm şi să
ne minunăm de ea. Ni se dau puteri multe, atunci
când avem nevoie de ele”, mi- a scris Carmelia
leonte. Îi răspund poetei de o distincţie rară: nu
supravieţuim, e altceva, e viaţă după viaţă. „Dacă
moare nevasta mea, spune ţăranul anonim, se duce
lumea jumătate, dacă mor şi eu se isprăveşte lumea
de tot.”

Am un fel de scut amărât contra halului de
disperare. Dacă drumul lui s- a rupt (şi câte mai avea
de scris! moartea asta e şi oarbă şi proastă!), i- a fost
rupt de o intervenţie chirurgicală nefericită, n- o să- l
las să intre în uitare, ca o altă moarte. O să am în
grijă, cât mai pot, destinul lui postum; pe văduvele
abuzive le urăsc. Nu abdic, nu
renunţ, nu abandonez proiec -
tul de a- l ţine aproape de
cititori.

Datoria profesională a
primat pentru el. N- a fost
imun la doctori, dar a fost
imun la intoxicări ideologice.
Cum? Prin ştiinţă temeinică,
prin bibliografie consistentă,
atent aleasă. Îl laud? Regret
enorm că nu l- am lăudat cât
trăia, dar m- ar fi ironizat
subţire: „Modestia e nobilă,
Magda, dacă nu ştii”.

Compensaţia la recu -
noaş tere socială (fără premii
socialiste, fără indemnizaţie
de merit ca atâţia activişti –
scriitori, ca atâtea nulităţi
literare; şi nu tac măcar, îşi
arată cu deştul victimele, ca
liviu leonte pe mine, în
Cronica veche) au fost cărţile.
Cărţile au dat vieţii lui şi
durată, şi cuprins, şi sens.
Trebuia să le vadă tipărite pe
ultimele. N- a fost cetăţean de
onoare al Iaşului, dar e cetăţean al cerului, cu
siguranţă.

Nu merita Bătrânul meu să fie marginalizat
continuu, cu norma cârpită din cursuri opţionale, la
secţii paralele. Dar barierele politrucilor l- au ajutat:
a văzut interdisciplinar predând discipline separate,
de graniţă; din aruncarea de colo- colo, de la
folcloristică la estetică, de la Teoria la Istoria
literaturii, răspunsul lui, concretizat în cărţi de
referinţă, a fost interdisciplinaritate comparatistică.
Dintr- un curs opţional – curajos – despre Mircea
eliade, a ieşit Camera Sambô.

Şiret ca un raton, Vasile Adăscăliţei,
comentatorul haiduciei în teatrul popular şi al
Pluguşorului cu motor, un fals folcloric penibil în
onorul colectivizării, nu i- a permis, ca activist greu
ce era, să aibă ore în domeniul familiar lui, în care îşi
susţinuse doctoratul la universitatea Bucureşti, cu

Mihai Pop. N- a avut curs de folcloristică, aşa se
numea disciplina, dar poetică folclorică (editura
junimea, 1976) e Cursul de literatură populară ţinut
(când Activiţei era plecat în franţa), pe criterii
poetico- estetice. Ovidiu Bârlea l- a plagiat: i- a luat
fără păs titlul, scoţând la univers, în ’79, tot poetică
folclorică. „Se vede că i- a plăcut titlul meu”, l- a râs
Bătrânu.

Petru ursache a vieţuit după modelul biblic,
atât de comentat în etnosofia: „Iar orice pom care nu
face roadă bună se taie şi se aruncă în foc”. (Matei,
7- 19). A trăit cu răspunderea faptei sale. În ’73 a
publicat primul curs de estetică, la Iaşi, după război
şi după proletcult, de 294 de pagini. fără trimiteri la
marxişti şi la Congrese PCR. Analizat în Consiliul
facultăţii şi litografiat. un coleg de catedră, care îl
asista la examen, i- a reproşat: „Da’ unde- i biletul cu
subiectul despre Marx? Cum, n- avem Marx?” el nu
l- a scos pe Marx din sumar după ’89, ca gabriel
liiceanu. limita a forţat- o mereu: şi înainte, şi după
acel Decembrie. Curajul opiniei îl aprecia cel mai
mult. M- a învăţat şi pe mine să forţez limita, iar
sfatul lui îl port la gât acum ca pe un colier scump, o
bijuterie virtuală. „Ai avut noroc, Magda, că te- au
dat afară din presă. Nu te- au schilodit moral. N- ai
scris editoriale pe linie, n- ai promovat scribălăi ca
felecan, ajuns, ce ruşine, în Cronica pe pagina
întâi”.

I- a schimbat destinul lipsa de adeziune: n- a
aplaudat, n- a dat „raport comunist” în şedinţă, a
refuzat să conducă penibilul Învăţământ ideologic în
ultimul an al Ceauşescului. A acceptat sarcina
Noemi Bomher. Hotărât, n- a fost dispus niciodată să
negocieze ce gândea. Nu s- a lăsat silit, dirijat,
influenţat. N- a lunecat în noroiul moral unde se
bălăcea cioporul de informatori din MAI Cuza. 

„Ora et labora”, îndemnul de la Sfinţii Părinţi,
l- a urmat întocmai Petru. „Roagă- te şi munceşte” e
ce- mi repetă Aura Christi: „Roagă- te şi scrie. Scrie.”
Prietenii, în mesajele de august, de septembrie, de
octombrie, spun că „remediul la disperare e scrisul”,
e alternativa la viaţă. Aura, însă, e de altă părere:
„Scrisul e însăşi viaţa, scumpa noastră, viaţa pentru
milioane de vieţi şi tu ştii asta”. „Da, Magda, scrie!
Nu ai salvare mai frumoasă”, crede şi Viorel Savin,
autoexilatul la luncani, la masa de scris / citit.

ecaterina şi Vladimir udrescu m- au încurajat
să scriu în continuare despre „dalbul de pribeag”:
„emoţionant, iradiant, serafic, eclatant, nuclear
mesajul postat pe internet” (de Vasile gogea, nota
mea, Magda u.).

goma a găsit textul „sfâşietor” şi continuă să
ne scrie „amândurora”. Carmelia foloseşte acelaşi
cuvânt, sfâşietor: „De asta trebuie să continuaţi,
chiar şi aşa cumplit de greu cum este. Într- un fel sau
altul cu toţii ne canonim. eu, de când mă ştiu”.

lucian Vasiliu: „Tulburător text”. Şi Theodor
Codreanu: „Dragă Magda ursache, text
extraordinar! Nu l- am putut citi fără lacrimi”.
Alexandru Ovidiu Vintilă: „Trebuie să scrieţi.
Trebuie să duceţi proiectele Profesorului mai
departe. Şi, evident, pe ale Dvs. în paralel.”

Şi scriu. Numele mi l- am scris deja pe
mormânt.

Îşi revenise la mintea lui de cărturar, de
cărţar. Avea forţa şi capacitatea de a- şi termina
cărţile propuse. Aducea un plus lumii cu proiectele
lui, mai avea ceva de făcut. Din cauza capacităţii de
a se autoînşela (o am şi eu), a devenit uşor victimă a
„procedurii” medicale care i- a întrerupt planurile, i- a
stricat proiectele. Să dau timpul înapoi c- o vară care
n- a fost vară? Titlul meu de roman, astă vară n- a
fost vară…, l- a decupat el din folclorul basarabean
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Magda Ursache
Viaţă după viaţă

petru ursAche

mAGdA ursAche, petru ursAche Şi euGeniA ŢArălunGă
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(„…numai un potop şi- o pară”) şi mi l- a dăruit. Avea
har de ticlier. Am şocat cu titlul dat de Petru,
universitatea care ucide, dar asta era soluţia. O să
tipăresc, dacă o să mai apuc, şi universitatea care se
sinucide. Cine ar fi crezut că impostorii se vor
înmulţi, la fel lingăii, că turnătorii dovediţi vor
ajunge în posturi cheie, iar celor buni cu adevărat,
după o tehnică preluată din comunism în
postcomunism, li se va pune în circulaţie iarăşi
negativul?

De ce nu m- am trezit la două? Ce forţă m- a
ţinut în somn greu şi rău, de- a ieşit singur din lumea
celor vii? Singur cu moartea care se apropia să- l
înhaţe la două de noapte. Deşi m- au asigurat că nu
se va întâmpla nimic până dimineaţă, s- a întâmplat.
I- am frecţionat picioarele umflate cu ulei de eucalipt
(„Ce frumos miroase aici, e ca- n biserică!”, mi- a spus
o infirmieră), i- am umezit buzele şi am plecat acasă,
repetându- mi obstinat: trecem noi împreună şi peste
necazul ăsta, Petru. O să fim împreună totdeauna
noi. fii sănătos, te rog”.

Numai el a lăsat viaţa în spate, iar eu am lăsat
asta să se întâmple. Măcar atâta să fi făcut, să mă
simtă acolo în spital. Singurând, însingurând….

„Ia- o încet, nu te învinui, Magda scumpă, în
toate este mâna Bunului Dumnezeu. Te îmbrăţişez,
Aura.”

Silvia Chiţimia, draga mea dragă, îmi repetă
noapte de noapte că Bătrânu are drumul lui, să nu- l
tulbur, să nu- l întorc. „Să n- ai regrete, remuşcări, e
otravă şi pentru sufletul tău şi pentru al lui”, nu
oboseşte Silvia să mă îndemne. fără ea, nu s- ar fi
scurs atâtea nopţi de august, de septembrie, de
octombrie….

Nu plânge, lacrimile îl ard, tot aud. „Ridică
fruntea, îmi scrie Niculae gheran, marele păgubos,
şi gândeşte- te că sufletul celui îndrăgit trebuie
despovărat de tristeţe, pe care, fără voie, o lasă în
urmă.”

lacrima mi- a rămas, le răspund, nu mi- o luaţi.
Altfel nu pot îndura despărţirea, e prea dureroasă
încercarea asta. „Albul sânge care e lacrima” e
metafora lui josé Saramago. 

Într- o viaţă, există o singură persoană de
neînlocuit. În el am pierdut tot: soţ, prieten, frate,
mamă (ştiu ce spun: legătura cu Bătrânu a fost mai
strânsă decât cu mama mea), bunic, Profesor… În
necaz, ne- am simţit mai uniţi. Din 13 iulie, când a
ieşit din coma indusă, până joi, 3 august (diagnostic:
cardio stabil) a fost ca o lună de miere. Ne
înţelegeam mai bine ca oricând în ultimele lui
săptămâni pământene. „Da”, îmi spunea, atât,
ridicând spre mine ochii constant albaştri. Adică:

„Mâine o să fie bine.” „Da.” Şi eu îi răspundeam „Da.
Mâine o să fie bine.” Nu mai suport să aud acest
cuvânt, „Da”, încerc să- l evit. Pe urmă, a strigat
moartea la fereastră.

Am două verighete. O privesc pe a lui, o ating,
controlez mereu dacă nu am pierdut- o (mi- e largă şi
pe degetul mijlociu). Acum, suntem şi aici împreună,
în apartamentul mic de la 6, şi dincolo, la eternitate,
unde avem altă casă; cu două nivele, duplex.

Îl mângâiam pe fruntea rece: şi atunci m- a
ocrotit, din sicriu, era o căldură terifiantă în biserică,
în 9 august, dar mie mi- era răcoare. Îi vedeam ochii
ca zorelele, chiar dacă erau închişi. Nu- i mai putea
deschide, dar ştiu cum s- ar fi uitat la mine: cu
mixtura de blândeţe şi de înţelegere. Când a murit
tata, mi- a fost frică de încremenirea aceea a lui. Abia
l- am atins, strecurându- i o iconiţă în buzunarul de la
inimă. Cu Petru, nu, deloc, n- avea nimic înfricoşător,
dimpotrivă. era înăbuşitor de cald, el – răcoritor ca
menta pe care o agrea atâta. Cu mâna pe fruntea lui
îmi era aproape bine. Mă ocrotea de căldura
terifiantă, putea s- o facă. A luat cu el, în colţul stâng
al buzei, sărutul meu vechi de 50 de ani.

Poate presimţea că- i rămăsese puţin timp
pentru scris. era, în ultima vreme, mereu grăbit,
foamea de timp literar se accentuase. Scria şi scria
pe rupte. Ceasul biologic îi spunea să se grăbească?
În spital, până- n intervenţia ucigaşă, a scris două
articole, deci era în cea mai bună formă intelectuală.
A plecat înainte de vreme. Avea de încheiat
etnoistoria, de pus la punct eros şi dor, Istoria
universităţii Cuza, aşa cum a fost. joi, la 12, 24
octombrie, la Casa cu absidă, sediul filialei uSR, se
lansează prima etno din serie, etnosofia, ediţie
revizuită şi augmentată de autor. 

lucia Negoiţă îmi scrie că e o biruinţă a
luminii şi- mi doreşte puterea de a mă afla „în ochiul
razei”. Încerc şi acest salt în gol, fără plasă dedesubt.

C. Stănescu mă încurajează în „Cultura”:
„Magda ursache merge mai departe….”

În plicul cu fişe scrise în Salonul 7, am găsit un
decupaj din Cartea cu anluminură de Paul Aretzu:

„eram martor la luarea vieţii prin citit,
la înălţarea la cer prin citit,
la încolţirea ochiului,
la a doua venire a vederii. Amin.” (p.32)
Sper să nu fie deosebiri de esenţă între „cerul

de sus” şi „cerul de jos”. Doamne, lasă- l pe Petru să
facă şi acolo, în Raiul cărţarilor unde este, ce- a făcut
aici, pe pământ. Poetul spune că îngerii au cărţi în
mâini. Îl cred pe Poet.

Complementaritatea a fost atu- ul căsniciei
noastre. firea mea aprigă, faţă cu bunătatea, calmul
lui. Procreaţie? Ba creaţie. Am scris împreună,
ne- am citit reciproc şi comentat rând cu rând. Ne- am
lăsat, fiecare, prinşi de textele noastre din drag de a
le citi celuilalt. Ce bucurie când încheiam un eseu!
„În seara asta îmi citeşti?” „Hai să- ţi citesc.” Îi plăcea
să- i citesc cu voce tare. Am dialogat 50 de ani, dar,
repet, a fost durată scurtă. Şi cât îmi lipsesc
cuvintele lui de înţelepciune, curajul lui şi îndemnul
de a fi curajoasă: „Scrie cu toată îndrăzneala,
Magda!”

Şi Daniel Rameder ştie că Bătrânu a trăit cum
se cuvine: „Ce fericire v- a dăruit Dumnezeu să fiţi
alături de un asemenea om… Să- i mulţumiţi în
fiecare zi.” Prietenii au construit o sferă de cuvinte
ca să mă protejeze.

Constantin Coroiu şi Dana Diaconu mi- au fost
alături „la plecarea în cealaltă lume a Profesorului
Petru ursache, Savant şi umanist dintr- o stirpe din
ce în ce mai rară,” cum au scris cuvânt de laudă în
evenimentul din 7 august, 2013.

„Domnul Profesor va rămâne totdeauna în
memoria mea drept una dintre cele mai probe şi mai
elegante fiinţe pe care le- am întâlnit. Sunt mândru
că am avut privilegiul să stau câteodată în preajma
lui şi- mi pare rău că nu i- am mărturisit- o niciodată
(din teama de a nu crede că sunt patetic). Şi Vasile
Spiridon îmi doreşte „curaj, mult curaj”, „zile şi nopţi
mai uşoare”.

Adrian g. Romila îl vede „în Raiul lui luminos”
şi tot acolo, lucia Dărămuş: „Să nu fii tristă,
Bătrânul tău trăieşte cu Iisus Christos. Acolo s- a
dus, pentru că Bătrânul a avut credinţă multă”.
livia Cotorcea l- a citit bine: „Să se odihnească cu
drepţii, pentru că a fost unul dintre drepţii acestui
pământ”.

la judecartea de pe urmă, Domnul l- a aşezat
printre drepţi, nu printre cei de stânga, sunt sigură.
Din Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român a
ales pentru etnosofia, dintr- un dialog al lui ernest
Bernea cu un ţăran: „Dreapta- i mai bună şi mai de
cinste. Ştii cum se zice la Scriptură: şi s- a suit la
ceruri şi stă de- a dreapta Tatălui.” 

Nu ştiu cum o fi în altă parte, dar pe pământ
nu- i bine de când s- a dus, de când nu mai trăieşte. A
ieşit din el, murind, suferinţa şi a intrat în mine
toată.

Vers de Nichita Stănescu: „Dacă timpul ar
avea frunze, / ce toamnă!” r

Iaşi, octombrie 2013

În 2007- 2008 a început criza multora dintre
economiile lumii, după ce Paribas Banque din Paris
a semnalat că nu mai poate returna clienţilor sumele
dintr- un fond, iar lehmann Brothers din New york
s- a prăbuşit. Criza financiară a devenit repede o
criză economică, cu implicaţii sociale întinse şi cu o
posibilă criză a resurselor şi, mai mult, o „criză
ontologică”, cum s- a spus. Nu este vorba de o criză
mondială (căci ţări precum China, Turcia, Polonia
etc. au avut, în continuare, creşteri economice), ci de
o criză ce a afectat relaţiile economice internaţionale
şi nu s- a sfârşit nici acum. Pe de altă parte, este
vorba de o criză economică ce are loc în condiţiile
unei enorme capacităţi de producere de bunuri (deci
este criză de supraproducţie, nu criză de subproduc-
ţie, ca până acum) şi pe fondul interacţiunilor, inclu-
siv informaţionale, globalizate (fiind prima criză
internaţională de mare amploare în era globalizării),
de o criză, în orice caz, structural nouă în istoria
modernă (cum am arătat în Andrei Marga, Criza şi
după criză. Schimbarea lumii, eikon, Cluj- Napoca,
2012). În cadrul acestei crize, conceperea dezvoltării
nu rămâne neschimbată. Cred că trebuie trase con-
secinţe din câteva fapte: criza s- a produs în condiţii-
le expansiunii dereglementărilor elogiate necondiţio-
nat în ultimele decenii (vezi, de pildă, Alan green-
span, the age of turbulence, 2006), încât rolul regle-
mentărilor date de autorităţi naţionale şi internaţio-
nale se cere reevaluat; expansiunea pe plan virtual a
operaţiilor financiare s- a dovedit a fi sursă de criză;
transformarea pe scară mare a băncilor în investitori
economici a sporit importanţa capitalului financiar,
până la nivelul la care acesta ia sub control societa-
tea însăşi; disparităţile economice dintre ţări şi ine-
galităţile de şanse înăuntrul societăţilor de astăzi
favorizează crize de diferite feluri; cultura, începând
cu aspectul distribuirii informaţiilor şi încheind cu
cel al înţelegerii de sine a oamenilor şi a nevoilor lor,
condiţionează performanţele de orice fel ale sisteme-
lor sociale; viziunile asupra comunităţilor şi societă-
ţilor au efecte practice, adesea chiar economice.

O situaţie aparte a reprezentat- o tranziţia de
la socialismul răsăritean la societatea deschisă de
după 1989. Mă refer la patru aspecte hotărâtoare, pe
baza cercetărilor, orientate spre pregătirea deciziilor
de acţiune, ce au fost consacrate dezvoltării din
societăţile tranziţiei.

Primul aspect este acela că tranziţia a însem-
nat, în mare, reluarea unui curs al dezvoltării ce
fusese întrerupt în 1945, cu restabilirea proprietăţii
private, drepturi şi libertăţi fundamentale ale indivi-
dului şi cetăţeanului, pluralism politic, parlamenta-
rism, diviziunea puterilor în stat. S- a spus că este
vorba de „o lipsă aproape completă de idei inovative,
ce indică viitorul” (jurgen Habermas, die nachho-
lende revolution, Suhrkamp, frankfurt am Main,
1990, p.181), tranziţia însemnând mai ales „elibera-
rea căii pentru a recupera dezvoltări omise” ca urma-
re a cursului luat de unele ţări din europa Centrală
şi Răsăriteană, după 1945, în prezenţa Armatei
Roşii. De aceea, problema inovaţiei în materie de
dezvoltare, luând în considerare noul cadru al evolu-
ţiei societăţii moderne în europa, a rămas deschisă. 

Al doilea aspect este acela că mijloacele care
s- au dovedit eficace în demantelarea socialismului
răsăritean, precum, spre exemplu, acţiunile punc-
tuale cu normativitate scăzută, nu dau rezultate
atunci când este vorba de punerea fundamentelor şi
organizarea unei societăţi deschise. Analize temeini-
ce (vezi guillermo O Donnell, Philippe C. Schmitter,
tentative Conclusions about uncertain democracies,
The johns Hopkins university Press, Baltimore and
london, 1986) au argumentat concludent că „acei
factori care au fost necesari şi suficienţi pentru a
provoca colapsul sau autotransformarea unui regim
autoritar pot să nu fie nici necesari, nici suficienţi să
asigure instaurarea unui alt regim – şi cel mai puţin
a unei democraţii politice” (p.65). 

Al treilea aspect este acela că, în asigurarea
dezvoltării, instituţiile joacă rolul crucial, încât asu-
pra lor este de concentrat în mare măsură interesul
atunci când se iau măsuri de dezvoltare. Numai că
instituţiile, care presupun reguli, depind de norme
ancorate până la urmă în chiar percepţiile cuprinse
în experienţele oamenilor. Interfaţa dintre economie
şi politică nu ne este destul de cunoscută, dar este de
admis că ansamblul compus din percepţiile şi „mode-
lele” oamenilor, „nu numai că joacă un rol esenţial în
alegerile politice, dar sunt şi o cheie a alegerilor indi-

viduale ce afectează performanţa economică”( Dou-
glas C. North, the Contribution of the new Institu-
tional economics to an understanding of the trans-
ition problem, în Anthony B. Atkinson…, Wider per-
spectives on Global development, Palgrave,Macmil-
lan, New york, uNuPress, 2oo5, p.3). 

Al patrulea aspect este acela că, în constelaţia
factorilor ce condiţionează dezvoltarea, cultura a
câştigat o importanţă hotărâtoare, încât asupra cul-
turii trebuie concentrat un interes mai mare. Ne
aflăm, în definitiv, după „cotitura culturală” a lumii
civilizate, din care trebuie trase consecinţe pentru
strategiile cercetării dezvoltării (vezi Andrei Marga,
die kulturelle Wende. philosophische Konsequenzen
der transformation. Cotitura culturală. Consecinţe
filosofice ale tranziţiei, Cluj university Press, 2004,
pp.497- 526). Nu mai pare a fi posibilă dezvoltare
competitivă fără cultură semnificativă. 

Ce reţinem din acest succint excurs pentru pro-
gramul unui institut consacrat astăzi cercetării dez-
voltării? Vreau să rezum învăţămintele în forma, la
rândul ei succintă, a unor teze. Astfel: a) diagnozele
şi prognozele sunt indispensabile; b) cercetările dez-
voltării au o rădăcină în nevoi practice şi o finalitate
acţională; c) teoria dezvoltării fundamentează stra-
tegii de acţiune naţională şi locală; d) datele situaţii-
lor, obiectivele de dezvoltare, modelările dezvoltării,
strategiile şi actorii iniţiativelor de dezvoltare trebu-
ie abordate corelat; e) pentru dezvoltare, în societăţi-
le moderne, industria, agricultura, instituţiile, capi-
talul uman, calitatea conducerii, democratizarea şi
motivarea cetăţenilor sunt componente indispensa-
bile, ce trebuie cercetate în interacţiune; f) sunt stra-
tegii ce dau rezultate în schimbarea unor situaţii,
fără să mai fie adecvate pentru construcţia situaţii-
lor noi; g) piaţa este cel mai bun regulator al econo-
miei, dar dezvoltarea nu se lasă redusă la liberaliza-
rea pieţelor; h) rolul instituţiilor, al statului, în dez-
voltare se cere reevaluat, atât „statul invadant”, cât
şi „statul debil” fiind contraindicate; i) cultura comu-
nităţilor este o premisă de importanţă crucială a dez-
voltării; j) dezvoltarea nu se lasă atinsă prin simpla
restaurare a unor tradiţii, ci presupune inovaţie isto-
rică. r

Andrei Marga
Cercetarea dezvoltării
(urmare din pagina 29)



Recomandându- se cu iniţialele BIeff,
festivalul Internaţional al filmului
experimental şi- a obişnuit fanii cu
pelicule care explorează tehnici şi for-

mule narative mai puţin obişnuite, dar şi cu prezen-
ţa unor artişti care se aventurează pe căi nebătători-
te. Dacă la ediţia precedentă figura omagiată a fost
britanicul Peter greenaway, la ediţia 2013 locul a
fost preluat de Terry gilliam, americano- britanicul
admirat de milioane de cinefili pentru filmul- cult
Brazil.

Pentru mulţi dintre fanii lui, gilliam el este
unul dintre cei mai originali cineaşti ai tuturor tim-
purilor. greu de clasificat printre regizorii din prima
linie, el este un vizionar şi un visător cu anteceden-
te de comic ireverent. Parcursul său este marcat de
deplasări şi modificări spectaculoase.

Născut în 1940 în Minneapolis, Minnesota, el
şi- a dovedit din adolescenţă talentul pentru desen,
cizelat la Occidental College din California şi exersat
timpuriu ca grafician în publicitate şi desenator de
benzi desenate. una dintre colaborările mai speciale,
cu revista „Help”, pentru care concepea poveşti în
imagini ce combinau desenul cu fotografia, i- a oca-
zionat întâlnirea cu actorul john Cleese, membru al
grupului britanic Monthy Python, faimos pentru
show- urile sale comice de televiziune. Invitat să se
alăture trupei,Terry gilliam o face în 1967. Ba mai
mult, sedus de farmecul extravagant şi hippie al
capitalei britanice în acei ani, se stabileşte definitiv
acolo. la început contribuţia sa la show- urile grupui-
lui se materializează în secvenţe animate pentru
emisiunea the monty python`s Flying Circus. Textu-
ra bogată a scenelor animate, amestecând cartoane
decupate cu fotografii, creşte interesul spectacolului
şi devine o marcă specifică a lui. Terry gilliam
devine co-scenarist şi co- regizor al unor episoade,
acceptând ocazional să joace mici roluri. umorul

absurd şi ireverent al grupului, bazat pe parodierea
unor mituri culturale şi pe aluzia politică amuză din
ce în ce mai mulţi spectatori. Apar lungmetraje deri-
vate din serial, trei dintre ele purtând semnătura lui
gilliam pe generic. el a colaborat la trei dintre ele,
Sfântul Graal (the Holy Grail, 1975), Viaţa lui
Brian (the life of Brian, 1979) and‚ Sensul vieţii
(the meaning of life, 1983), fiind co- scenarist la
toate şi regizându- l pe primul şi al treilea.

Devenind cetăţean britanic dar şi un cineast în
adevăratul sens al cuvântului, Terry gillia a conti-
nuat să lucreze în Anglia, definindu- şi destul de
repede un univers personal, cu imagini şi teme recu-
rente. Incursiunile pe teritorii fantastice şi într- un
viitor care reverberează probleme ale prezentului
sunt constante ale filmelor sale.

Cineastul se simte bine în zona frontierei miş-
cătoare dintre fantastic şi real. Deseori fantasticul
devine un instrument pentru explorarea realului.
Populate cu dragoni, cavaleri, păsări uriaşe şi crea-
turi monstruoase, filmele care fac parte din trilogia
Imaginaţiei, compusă din time Bandits (1981), Bra-
zil (1985), aventurile Baronului münchhausen- 1989)
sunt călătorii în timp care vorbesc despre nebunia şi
pericolele societăţii contemporane şi despre dorinţa
de a evada din ea.

Terry gilliam recunoaşte că, deşi e
cetăţean britanic, nu a încetat să facă
filme care sunt „declaraţii despre Ameri-
ca”. fie că sunt poveşti contemporane,
precum poeticul regele pescar (the Fis-
her King, câştigător al leului de argint la
Veneţia în 1991), sau reprezentări disto-
pice ale anului 2025, ca armata celor 12
maimuţe (12 monkeys,1995), autorul pri-
veşte înspre contradicţiile prezentului şi
schizofrenia americană a prezentului.
Vizionar şi visător, gilliam este în acelaşi
timp comentator sarcastic al tendinţelor
distructive şi autodistructive ale lumii de
azi. Deviza lui pare a fi „viitorul e acum”.
el critică în mod constant pragmatismul
şi lăcomia Americii, după cum putem
vedea în Fear and loathing in las Vegas
(1998). felul cum el descrie progresul
accelerat şi alienant al Statelor unite ne aminteşte
frapant de portretul pe care Susan Sontag îl făcea
ţării natale a lui gilliam, vorbind despre „contami-
narea spaţiului american cu artefacte şi automobile,
televizoare şi o arhitectură semeaţă care ofensează
simţurile, transformându- ne în nevrotici taciturni şi
nervoşi şi, pe cei mai mulţi dintre noi, în atleţi spiri-
tuali perverşi” (în eseul din 1966 Ce se întâmplă în
Sua?)

fiind nevoit să lupte deseori pentru impunerea
viziunii sale în faţa producătorilor, cum s- a întâm-

plat în cazul filmului Brazil (a cărui premieră a fost
forţată de comentariile criticilor care l- au văzut
într- o proiecţie neautorizată) Terry gilliam a eşuat
în unele dintre proiectele sale. A avut însă curajul şi
talentul de a transforma o confesiune despre eşecul
de a realiza o ecranizare după don Quijote într- un
documentar fascinant, lost in la mancha(2002).
Din fericire, a putut depăşi momentul eşecului şi a
putut adăuga filmografiei sale titluri atractive pre-
cum Fraţii Grimm (the Brothers Grimm, 2005), the
Imaginarium of dr. parnassus (2009) sau recentul
Zero theorem, filmat în Romania în 2012 şi prezen-
tat în gala de deschidere la BIeff.

Terry gilliam crede că nu e de ajuns să distrezi
publicul. el încearcă să pună întrebări, în loc să
ofere răspunsuri confortabile. gilliam pune gândirea
mai presus decât tehnica. Deşi preferinţa sa pentru
genul Science fiction ne- ar putea face să credem că
preţuieşte mult stăpânirea tehnologiei, el contrazice
energic acest lucru. O înţelegem şi din părerea lui
asupra formării în şcolile de cinema. el declară:
„Sunt atât de multe şcoli de filme, atâtea cursuri
despre mijloacele media, pe care nu le susţin. Pentru
că eu cred că e mai important să fii educat, să citeşti,
să înveţi lucruri. Dacă ştii numai lucruri despre

camera de filmat şi despre media, despre ce vei
putea vorbi în afară de cameră şi despre media? e
mai bine să studiezi filosofie şi artă şi arhitectură şi
literatură, acestea sunt discipline asupra cărora ar
trebui să se concentreze cursurile”.

format el însuşi în acest spirit, cineastul îmbo-
găţeşte cu trimiteri culturale şi cu reflecţia profundă
filmele sale care aparent respectă codurile unor
genuri gustate de publicul larg. Dovedeşte acest
lucru şi cu noul Sf Zero theorem care este mai mult
decât o reprezentare a unui viitor tehnologizat în
care oamenii se mulţumesc să trăiască momentele
cele mai fericite la nivel virtual: este un tablou al
prezentului. Perfecţionarea reţelelor de comunicare
care duce, de fapt, la o mai mare izolare a oamenilor,
nu este neapărat o problemă a viitorului, ci şi a pre-
zentului, ne reaminteşte cineastul care declară că
orice anticipaţie a viitorului devine foarte curând
realitate banală. Sexul virtual, corporatismul distru-
gător de personalitate, spălarea creierelor cu
ajutorul gadget- urilor atrăgătoare sunt descrise cu
sarcasm în acest film cu efecte speciale imaginative
şi eficiente, în contrast cu bugetul destul de mic al
producţiei. Cu ajutorul unor decoruri virtuale, peisa-
jul de azi al Bucureştiului devine imaginea unei lumi
retro- futuriste, un uimitor amestec de degradare şi
progres tehnic. Numai pentru asta şi filmul lui gil-
liam merită o întâlnire pe ecranul mare cu publicul
românesc, şi nu numai în format DVD, cum plănu-
iesc în acest moment cei de la Media Pro, care au
participat la realizarea producţiei.

Cu satisfacţia că Terry gilliam a fost investit
cu titlul de Doctor Honoris Causa al universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, îi
dorim cineastului să- şi împlinească visul de a- şi rea-
liza proiectul Don Qujote pe care se pregătea în
aceste zile să- l reînceapă. Întâlnirea cu gilliam a
înnobilat ediţia 2013 a BIeff. r
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Către sfârşitul anului trecut, Asociaţia
Profesioniştilor de Televiziune din
România a acordat tradiţionalele sale
premii anuale (pentru emisiunile

anului precedent), într- o frumoasă seară de gală des-
făşurată la Teatrul Naţional din Bucureşti, ai cărei
amfitrioni au fost criticul de film prof. dr. Manuela
Cernat şi preşedintele A.P.T.R., regizorul Dan Nec-
şulea, membri în juriul ediţiei, alături de scriitorul
Nicolae Breban, realizatorul TV lucia Hossu- lon-
gin, regizorii Dan Piţa şi Sorin Ilieşiu şi dramaturgul
Mihai Ispirescu. fără strălucirea de altădată (din

pricina dificultăţilor financiare reale care au stat la
baza organizării ei), gala Premiilor Naţionale de
Televiziune A.P.T.R. 2013, ajunsă la ediţia a 23- a, a
oferit publicului un palmares bogat, dovadă a faptu-
lui că juriul a avut de unde alege dintre programele
şi emisiunile TV ale anului 2012 înscrise în concurs. 

Marele Premiu (înmânat de primarul general
al Capitalei, doctorul Sorin Oprescu) a revenit pro-
gramului de la TVR 2, realizat de un muzician de
excepţie (scenariul şi regia Dan grigore), „Despre
muzică şi alte nimicuri”, o emisiune exemplară şi
seducătoare, realizată de o echipă puternică, din
care au făcut parte producătorul liana Săndulescu,
moderatorul Marina Constantinescu, directorul de
imagine Sergiu Ardelean, regizorul TV Aurel Badea,
editorul Bogdan ghiţulescu, coproducătorul Ada
Vertan, parte din ei prezenţi pe scena galei. un
binemeritat Premiu Special al juriului a fost acordat
programului mereu interesant, substanţial şi capti-
vant, străbătut de un permanent fior civic, „În pre-
mieră”, realizat la „Antena 3” de echipa condusă de
Carmen Avram, care a venit pe scenă însoţită de o
bună parte din echipa ei numeroasă şi talentată,
printre premianţi fiind realizatorii Carmen Moise,
yevgenya Kironaki, Romana Puiuleţ, Andrei Ciurca-
nu, Denisa Morariu, operatorii Cristian Tamaş şi
Mihai Buzduga, monteurii leonard Zsolt, Adrian
Robe şi Marius Robu. Pentru că a venit vorba despre
„Antena 3”, să spunem că alte câteva premii impor-
tante au revenit (ca şi în alţi câţiva ani trecuţi), aces-
tui post de televiziune, pe care, personal, îl consider
avanpost. Premiul „jean louis Calderon”, de pildă, a
mers către Mihai gâdea şi emisiunea sa „Sinteza
Zilei”, pentru curajul civic şi chibzuinţa dovedite în
Interviurile după gratii cu Marina şi Bogdan
Popovici (şi n- aş trece prea repede peste superbul
portret făcut de Mihai gâdea, în cuvântul său de
mulţumire, publicistului francez jean louis Calde-
ron, cel care dă numele premiului primit). M- a bucu-
rat, deasemenea, Premiul pentru emisiune de inves-
tigaţie acordat Oanei Stancu, al cărei spirit analitic,
însoţit de un dezvoltat spirit critic, sunt permanente
în emisiunea sa exemplară „exces de putere”. Ar fi
de adăugat aici şi Premiul pentru Anchetă obţinut
de Ionuţ Cristache, realizatorul emisiunii „Cum a
pierdut Româna un miliard de dolari”. 

Mai mulţi au avut lacrimi în ochi la acordarea
Premiului de excelenţă „ultimului jurnal cultural”
realizat de Andra gavril, Camelia Văcaru şi Marius
Constantinescu, nu de alta, dar era vorba despre una
dintre ultimele emisiuni ale unui post de televiziune
desfiinţat, TVR Cultural, practic inexistent astăzi,
deşi, cum o dovedesc şi cele trei premii repurtate, era

un post performant. Ironia soartei (sau nu?), premiul
Opera Prima a revenit unei realizatoare a aceluiaşi
post, Ana Preda, pentru reportajul „Identităţi”. unei
alte emisiuni de la TVR Cultural i- a fost acordat
Premiul pentru Talk- Show Cultural, este vorba des-
pre programul „Anul Caragiale” realizat de Ioana
Drăgan. Nu ne rămâne decât să sperăm că eroarea
desfiinţării unui asemenea post TV va fi reparată
într- un viitor cât mai apropiat, aşa cum a spus- o şi
Cristian ţopescu (întors la TVR după o destul de
lungă absenţă!) la gala A.P.T.R., declarându- se un
„fan” al postului TVR Cultural. Premiul pentru

Talk- Show politic a revenit lui Rareş Bog-
dan de la „Realitatea TV” pentru reporta-
jul „Marele jaf din Transilvania”. Pentru
că vorbeam la un moment dat despre
premii care m- au bucurat în mod special,
să amintesc, la acest „capitol”, Premiul
pentru documentar istoric revenit ex- ae-
quo vajnicei susţinătoare a unei cauze
nobile şi generoase, Marilena Rotaru, pen-
tru filmul „Mihai I, Regele Românilor”
(TVR 1) şi realizatorilor luca Niculescu şi
Antoaneta Dohotariu pentru „10 Mai,
Ziua Independenţei” („Digi 24”). M- a
bucurat, deasemenea, foarte mult Premiul
pentru film de Autor obţinut de cineastul
clujean Dan Curean (căruia i- a dedicat un
„laudatio” şi regizorul Dan Piţa), nu de
alta, dar încă de acum mulţi ani am sem-
nalat în paginile revistei „Contempora-
nul” talentul şi potenţialul artistic al foar-
te tânărului – pe atunci – autor (fapt
pentru care premiatul de azi mi- a mulţu-
mit încă o dată): filmul său, premiat la
gala A.P.T.R. „Cai sălbatici” a însemnat,

nu numai pentru autor ci şi pentru mine, o semnifi-
cativă confirmare. 

Cum spuneam, gala A.P.T.R. 2013 a fost
deosebit de bogată în premii, fiecare dintre premii
fiind ilustrat şi prin imagini, pe ecranul
instalat pe „scena de premiere” din sala
„Media” de la Teatrul Naţional (unde, în
debutul serii de gală, a fost prezentat şi un
film dedicat laureaţilor din ediţiile prece-
dente, mulţi dintre ei rămaşi doar în amin-
tirea spectatorilor). Din punct de vedere
cantitativ, TVR 1 deţine recordul premiilor
obţinute. Iată câteva alte premii obţinute
de TVR 1: Premiul pentru Serial Documen-
tar primit de Monica ghiurco şi reportajul
său „Moştenirea clandestină”, Premiul
pentru Documentar Social- Politic revenit
lui gabriel geamănu şi reportajului „Secu-
ii noştri” din ciclul „Dosar România”, Pre-
miul pentru Prezentatori Vedetă obţinut de
Iuliana Tudor (cu zece ani la activ), ex
aequo cu Andreea Berecleanu de la „Antena
1”(cu douăzeci de ani la activ), Premiul pen-
tru Interviu – Mihaela Nagăţ (al cărei
interlocutor a fost nimeni altul decât Mario
Vargas llosa), ex aequo cu Vasile Arhire de
la TVR Iaşi („ghici cine vine la cină”), Pre-
miul pentru Reportaj de jurnal – Cristian Răuţu
(„Cetatea pierdută”). Au luat premii şi alţi realiza-
tori de la TVR 2: Premiul „Permanenţe Spirituale” a
revenit unui veteran al premiilor, lui Cristian Amza,
pentru „un episcop pe drumul crucii” din ciclul
„Rezistenţa prin Cultură”, Premiul emisiunii „Maga-
zin pentru copii” a revenit programului „În curtea
bunicilor” de Claudia Nicolau şi luiza fulea, Pre-
miul pentru emisiune Portret a fost obţinut de „Con-
fesiuni cu gigi Căciuleanu”, un film realizat de Iulia-
na Marciuc, o prezenţă spectaculoasă a serii de gală.
Premiul „Pro Basarabia şi Bucovina” a fost obţinut
de reportajul „Memorialul deportaţilor” realizat de
filaret Acatrinei (TVR Internaţional). Premiile res-
pective demonstrează faptul că n- ar fi exclus ca tele-
viziunea naţională, după scufundări succesive, să
reajungă la „linia de plutire”…

M- a bucurat mai puţin Premiul pentru emi-
siune de Divertisment acordat programului „Next
Star” de Dan Negru şi Dana Mladin („Antena 1”):
oricum, premiul în sine (chiar dacă interpreţii- copii
au talent sau spun seducătoare „lucruri trăsnite”) a
demonstrat că divertismentul TV se află, de câţiva
ani încoace, într- o cădere liberă, după ce, odată şi
odată, datorită unor „comici vestiţi ai micului ecran”,
divertismentul de televiziune era „rege”. Dar ceea ce

m- a întristat cel mai tare este faptul că, la gala de
premiere, premiatul a dovedit că este deficitar la un
„capitol” de viaţă necesar şi esenţial: simţul bunei
cuviinţe. Pentru că am adus în discuţie „condiţia
umană”, să menţionăm şi Premiul „Condiţia umană”
revenit emisiunii „Asta- i România” de Mihai ghiţă şi
george Mihai („Kanal D”). Premiul pentru eseu a
fost acordat – aparent surprinzător –, ex aequo, unor
eseuri realizate la acelaşi post, „Money TV”: „Zile
fără număr” de Camelia Moise şi „Recunoaşte Bucu-
reştiul” de Irina Szasz. Palmaresul a conţinut şi un
Premiu „Muzica live”, acordat unui muzician har-
nic, talentat şi priceput; Horia Moculescu, „pentru
susţinerea şi promovarea interpretărilor live” la mai
multe posturi de televiziune.

Iată, aşadar, că, înspre sfârşitul anului trecut,
Asociaţia Profesioniştilor de televiziune din Româ-
nia, deşi lăsa impresia că va sări un an peste premii-
le sale tradiţionale (acordate, de obicei, în prima
parte a unui an), din motive lesne de înţeles (cenzu-
ra economică fiind, uneori, mai periculoasă decât
cenzura ideologică!), a reuşit să- şi respecte presti-
gioasa „carte de vizită” şi să recompenseze, măcar cu
o „diplomă”, cele mai valoroase emisiuni şi programe
ale anului precedent, într- o atractivă gală a Premii-
lor Naţionale de Televiziune A.P.T.R. 2013, desfăşu-
rată în cadrul ospitalier, dar copleşit, încă, de sche-
le, al Teatrului Naţional din Bucureşti. Să precizăm
încă o dată faptul că juriul nu a luat în discuţie decât
programele şi emisiunile înscrise în concurs: au par-
ticipat, totuşi, la competiţia actualei ediţii, 22 de

televiziuni, 10 case de producţie şi 210 de programe.
gala de premiere A.P.T.R. a constituit şi un atractiv
„spectacol în sine”: pe lângă filmul pe care l- am
amintit, dedicat laureaţilor din ediţiile precedente
(un istoric, practic, al celor 22 de ediţii anterioare!),
acordarea fiecărui premiu a fost însoţită de imagini
ale respectivului program, spectatorii având, astfel,
prilejul să vadă sau să revadă despre ce este vorba în
filmul premiat. Pe parcursul galei, membrii juriului
şi- au ales cel puţin un program dintre cele laureate,
pentru a rosti câte un scurt comentariu, punctele de
vedere ale romancierului, publicistului şi cineastului
Nicolae Breban, ale competentei realizatoare TV
lucia Hossu longin, ale regizorilor Dan Piţa şi Sorin
Ilieşiu, ca şi ale moderatorilor Manuela Cernat şi
Dan Necşulea sau ale premianţilor, contribuind deci-
siv la reuşita spectacolului de imagini şi idei al
galei. Ajunsă, aşadar, la ediţia a XXIII- a, gala Pre-
miilor Naţionale de Televiziune A.P.T.R., iniţiată
după Revoluţia din decembrie ’89 de Dan Necşulea,
preşedintele APTR, merge, cu fruntea sus,
înainte. r

Pe parcursul galei, membrii juriului
şi- au ales cel puţin un program dintre
cele laureate, pentru a rosti câte un

scurt comentariu, punctele de vedere
ale romancierului, publicistului şi

cineastului Nicolae Breban, ale
competentei realizatoare TV Lucia

Hossu Longin, ale regizorilor Dan Piţa
şi Sorin Ilieşiu, ca şi ale moderatorilor
Manuela Cernat şi Dan Necşulea sau
ale premianţilor, contribuind decisiv
la reuşita spectacolului de imagini şi
idei al Galei. Ajunsă, aşadar, la ediţia
a XXIII- a, Gala Premiilor Naţionale de

Televiziune A.P.T.R., iniţiată după
Revoluţia din decembrie ’89 de Dan

Necşulea, preşedintele APTR, merge,
cu fruntea sus, înainte.
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Câteodată am nostalgia României din
vremea lui Caragiale: „În ţara asta,
dac- ai scris o piesă de teatru, nu poţi să
bei o bere liniştit”, zicea Nenea Iancu.

unde o mai fi ţara aceea? De aş afla- o, m- aş autoexi-
la în ea. Căci îmi place să cred că, dincolo de amără-
ciunea jucată a genialului histrion, fraza lui Cara-
giale exprimă o realitate pierdută: în ţara aceea
vip- urile nu erau dintr- un carton atât de prost ca
astăzi. Caragiale a plecat totuşi din ea în 1904, cu 8
ani înainte de moarte, în civilizata germanie, adică
mai la nord, contrar spiritului şi temperamentului
său meridional. S- a autoexilat, aşa cum avea să
povestească peste o jumătate de veac fiica lui ecate-
rina, acolo unde domnesc ordinea şi discilina şi unde
muzica idolului său Beethoven sună poate mai
maiestuos şi mai tulburător ca nicăieri în alt loc de
pe Pământ. A părăsit ţara, dar nu şi limba şi cultu-
ra ei. Mai ales limba, „cartea de boierie a unui
neam”, cum o definea într- o scrisoare, în care el
însuşi îşi scrisese marea operă. Deşi şi atunci, ca şi
acum, în ţara asta, a noastră, valorile nu erau înţe-
lese, răsplătite, apărate, conservate cum se cuvine.
Iată ce- i scria autoexilatului la Berlin, Pompiliu
eliade, directorul general al Direcţiei generale a
Teatrelor, ca răspuns la oferta dramaturgului făcută
Teatrului Naţional din Bucureşti privind cedarea
drepturilor de autor acestei instituţii: „Dragă
prietene,/ Am primit scrisoarea d- tale şi am să mă
conform în întregime. Ai foarte multă dreptate:
piesele d- tale, cari au interesat şi vor interesa mult
pe publicul nostru, nu mai sunt, deocamdată, din
pricina abuzului ce s- a făcut cu dânsele, timp de mai
bine de 20 de ani, aşa de bine primite – şi nu aduc
atât câştig cât s- ar crede direcţiunii şi autorului. Să
le retragem Teatrului. Trebuie să se mai odihnească
un an, doi bietele capodopere./ Întrebarea e, însă,
dacă până atunci ele trebuie să redevină proprieta-
tea autorului sau să devină proprietatea naţiunii,
adică a Teatrului Naţional. Îmi aduc aminte că,
acum câteva luni, ai venit d- ta singur cu o propunere
în acest sens şi mi- ai pomenit o biată ţifră, pe care,
crede- mă, am uitat- o. Vrei să mi- o reaminteşti? Căci
doi prieteni vechi ca noi, dar mai ales Teatrul Naţio-
nal şi Caragiale, trebuie să sfârşească prin a se înţe-
lege – în folosul amândorora./ Nu te superi dacă
amân executarea cererii d- tale oficiale până la pri-
mirea răspunsului? Şi nu mă execuţi până atunci?/
Cu dragoste adevărată şi veche, Pompiliu eliade. P.
S. – Mă rog, îţi mai datorăm ceva parale? ţi- am isto-
vit sărmanele piese în anul trecut şi nu ştiu dacă a
mai rămas vreo mică sumă neplătită…”.

Comentariul lui Caragiale la epistola pe care
am reprodus- o, ambele apărute în ziarul ieşean
„Opinia” (suntem în primăvara lui 1909), spune totul
despre mentalitatea de tarabă în cultură: „Cuvintele
pe care le- am subliniat în scrisoarea amicului meu –
dintre care, cu deosebire «bietele capodopere», «mică
sumă neplătită» – m- au descurajat, fireşte… Şi pre-
cupeţ să fii, să te cheme de dimineaţă cu pui de găină
o gospodină mărginaşă şi să te întrebe: «Cât cei, măi
băiete, pe mortăciunile astea?» înţelegi dumneata
atunci cum vine vorba dumneaei delicată. Aşa am
înţeles şi eu că nu e de stat de vorbă cu amicul meu
în privinţa cedării drepturilor mele de autor şi, drept
răspuns, împreună cu cele mai distinse salutări,
i- am înaintat încă o dată petiţia prin care îmi
retrăgeam piesele./ Dar asta n- are a face, cred eu, cu
părerile personale despre teatru – păreri pe cari şi d.
Pompiliu eliade, şi eu, ni le- am arătat categoric prin
publicitate încă de demult – şi sper, prin urmare, că
asta nu va tulbura întru nimic vechea prietenie şi
stima bună ce i- o port d- lui eliade, ca unui bărbat de
elită, incapabil vreodată de o micime de suflet – fiind
sigur că d- sa ne manquera jamais, cum se zice pe
franţuzeşte, de me rendre gentiment la pareille”.

Pompiliu eliade intuise bine. Nu avea să
scape, cum bine se observă, de „execuţie”. Nici nu
putea să scape, având în vedere cine era conlocuto-
rul, chiar dacă va fi fost onest în ceea ce- i comunica
acestuia. A fi onest şi „bărbat de elită” nu e suficient
pentru a- i ţine piept lui Caragiale!

la Berlin ori în călătoriile pe care le face în
diferite regiuni şi oraşe ale germaniei sau în alte
locuri din europa, Caragiale aşteaptă şi scrie tot
timpul telegrame sau lungi epistole, fixează întâlniri
la el acasă ori în alte locuri cu Delavrancea, Zarifo-
pol şi cu alţi iluştri compatrioţi pentru a afla veşti
din ţară, pentru a se tonifia sufleteşte. O teamă de

alienare pare să- l stăpânească în capitala teutonă.
Aerul puternic oxigenat, la propriu şi la figurat, din
marele centru al europei, care era Berlinul, îl satis-
face până la un punct. Îi lipseşte însă mereu ceva.
„Rogu- te, trimite- mi negreşit gazetele «Adevărul»,
«epoca», «Protestarea» şi «Voinţa» în care s- a vorbit
despre cancanul Bădărău- greceanu. Aştept
răspunsul tău graţios; scrie- mi mult şi multe, însă
fără multă filosofie, mă rog ţie… Nu trebuie” – îl
implora pe prietenul său Petre Missir, într- o scrisoa-
re datată 1 iulie 1906. Caragiale nu poate trăi rupt
total de atmosfera de „mare trăncăneală” de aici, de
la Porţile Orientului unde Mache şi lache, drăguţii
de ei, discută, la o bere, competent şi adânc, despre
revizuirea Constituţiei, precum atoatecunoscătorii
tokşoişti de astăzi. 

un lucru e cert: cu scrisul său de profesor de
caligrafie, de o claritate şi o eleganţă aproape
feminine, Caragiale ne- a lăsat un important fond
epistolar, gen pe care, cel puţin în perioada
berlineză, l- a practicat cu hărnicie. Sentimentul pe
care îl ai citind corespondenţa este că în perioada
berlineză era mai mult interesat de destinul operei
sale pe care o considera încheiată, decât de sporirea
ei. geniul lui Caragiale nu e unul cantitativ. Scriito-
rul, cum spune el, mâncând pâinea exilului, pare a fi
preocupat acum mai mult de ceea ce latinul numeş-
te primum vivere. Moştenirea Momuloaiei i- a schim-
bat fundamental existenţa. În repetate rânduri, el
anunţă sau promite prietenilor din ţară să scrie lite-
ratură, dar promisiunile întârzie să fie ţinute ori
rămân chiar uitate. Cel care se străduieşte să- l con-
vingă a da curs unuia sau altuia dintre proiecte este
mai ales Al. Vlahuţă. Nu o dată, acesta îl dojeneşte
cu delicateţea şi fervoarea sufletească ale unui frate
devotat: „Iubite frate Caragiale, să fiţi sănătoşi.
Asta- i temeiul. Celelalte vin de la sine – adecă de la
tine – mai curând ori mai târziu, dar vin (Dacă e să
vie!). O, cum aştept eu piesa! („Titircă, Sotirescu şi
C- nia” – nota mea. C.C.). Când ai şti! Am şi visat- o
într- o noapte… Vorbeşte, frate Caragiale, – pentru
numele lui Dumnezeu, vorbeşte! Până mai e timp.
Spune cuvântul tău cel de veci, care, de nu- l vei
spune tu, pe veci va rămânea nespus. Pe veci nespus!
Pe mine mă- nfioară gândul acesta”. Scrisoarea este
redactată la data de 10 iulie 1909. Caragiale îl infor-
mase pe Paul Zarifopol încă în octombrie 1906,
într- un P. S. la o epistolă prin care se interesa de
„viul conflict” dintre A.C. Cuza şi Paul Bujor: „–
Scriu o piesă de teatru: titircă, Sotirescu şi C- ia, trei
acte. Merge binişor. Să sperăm că n- o să- ţi displacă”.
Trecuseră aproape trei ani, şi Vlahuţă încă aştepta
piesa. Avea toate motivele să fie patetic, mai ales că
pe el – atât de sincer – chiar îl prindea.

Caragiale nu e însă deloc leneş când e vorba de
corespondenţă. epistolele sale sunt adeseori nişte
ample relatări sau analize detaliate ale unor eveni-
mente. el este interesat de fapte, de evenimente şi
de semnificaţia lor în contextul în care se produc, nu
de teorii şi idei abstracte (mofturi, nu- i aşa?!). Se
simte adeseori frustrat că prietenii din ţară îi scriu
prea scurt, ceea ce le reproşează, ca, de pildă, lui
Constantin Dobrogeanu gherea: „Când voi fi în stare
a veni (în ţară – nota mea), lucru ce- l doresc a
se- ndeplini cât mai degrabă, îţi mai scriu. Până
atunci, dragă Costică, fii băiat de treabă şi scrie- mi
şi tu câteva rânduri recomandate, şi mai recomanda-
bile decât o simplă exclamaţie entuziastă… Să tră-
iască Boborul şi Costicuţia! foarte bine! Dar să
trăim şi noi! Noi nu suntem din bobor? Nu ţinem şi
noi la Costicuţie? Noi de ce să ne prăpădim?..”. 

De regulă, amicii din România se conformează
şi, nu o dată, misivele lor îl satisfac prin conţinutul
bogat în veşti, amintiri, confesiuni, dar şi laude la
adresa sa. Iată ce- i scria tot Vlahuţă, din Plaineşti,
după o întâlnire şi un dejun cu prietenul comun
Barbu Ştefănescu Delavrancea, venit la focşani
pentru a- l apăra, într- un proces, pe un tânăr care îl
omorâse cu o lovitură de baston pe un alt tânăr
(„Inutil să- ţi mai spun că, în urma admirabilei apă-
rări a lui Delavrancea, acuzatul a fost achitat”): „–
Iubite frate Caragiale, bag seamă că ne vezi bine
de- acolo. Nu- i vorbă ne şi ştii. Ba, poate, prea ne ştii.
Îmi schiţai odată, în fulgerări de linii, planul unei
nuvele: «eşti jos, pe malul unei ape mari, – de par-
tea cealaltă e un munte înalt, drept, descoperit; sus,
în vârful lui, pe marginea celei mai ascuţite stânci,
un om, un desperat, se pregăteşte să- şi dea drumu- n
hăul fioros ce se deschide subt el – şi tu vezi asta,

vezi nenorocirea ireparabilă cum se urzeşte clipă cu
clipă- naintea ta, şi n- ai nici o putere, nu poţi să
strigi, nu poţi s- alergi, nu poţi să chemi pe nimeni –
e pustiu, e departe, eşti numai tu martorul acestei
drame, – te uiţi, şi tremuri, ca subt apăsarea unui
vis rău…». Îţi mai aduci aminte? Or fi vreo
şaisprezece ani de- atunci. – De câte ori nu ne vei fi
văzând, din depărtarea-n care te găseşti, tot aşa,
zărindu- ne pe margine de prăpastie, ca desperatul
din nuvela pe care – vei scri- o, nu vei scri- o, eu o am
în minte, ca şi când mi- ai fi citit- o”. 

Memorabilă este tevatura legată de sărbători-
rea marelui scriitor, la împlinirea vârstei de 60 de
ani. Pe 20 ianuarie, acelaşi devotat Vlahuţă îi trimi-
te lui Caragiale textul unei scrisori primite de la
emil gârleanu: „…Voim să sărbătorim pe maestrul
Caragiale. Dacă vine în dimineaţa zilei de 29, să- l
primim toţi scriitorii şi toţi elevii cursului superior
liceal, precum şi studenţii, la gară. Seara să- i facem
o manifestaţie cu lampioane, supt ferestrele D- tră,
unde sigur va trage în gasdă. A doua zi un festival,
la ora 4, la Ateneu; seara reprezentaţie teatrală, din
opera lui. În aceeaşi seară la toate teatrele din ţară
şi cercurile culturale şi de citire, teatru şi citiri din
opera maestrului”. Pentru a- l omagia pe Caragiale
este conceput un program de către Societatea Scrii-
torilor Români, Ministerul Instrucţiei Publice, Socie-
tatea Autorilor Dramatici şi Sindicatul Ziariştilor.
Revistele care acordă evenimentului cea mai mare
importanţă sunt „luceafărul” de la Sibiu, al lui
Octavian goga, şi, bineînţeles, „Viaţa Românească”,
în paginile căreia apare, sub semnătura lui g. Ibrăi-
leanu, un eseu ce va deveni clasic: „Caragiale este cel
mai mare creator de viaţă din întreaga noastră
literatură. Şi, într- un sens, este singurul creator,
pentru că numai el, singur, în toată literatura româ-
nă, face concurenţă stării civile”. la aproape un veac
de la apariţia articolului din care am citat, când lite-
ratura română este infinit mai diversă şi mai bogată
în valori, nici un cuvânt din el nu şi- a pierdut actua-
litatea. este apanajul marilor critici de a formula
propoziţii fundamentale despre marii scriitori, de
care nici un canon ce survine prin vreme şi vremuiri
nu se poate dispensa. 

O scurtă scrisoare adresată lui Ibrăileanu pre-
cede ultima sa călătorie în ţară, la Iaşi: „…vin
într- adins pentru a vă vedea pe amicul Stere şi pe
D- ta. O să- mi permit a vă prezenta pe un debutant
în litere, care doreşte să capete botezul cernelii de
tipar cu blagoslovenia Vieţii Româneşti”. era vorba
de Mateiu I. Caragiale. la Iaşi este primit cu deose-
bită căldură. Oraşul îi era binecunoscut. Se aflase
aici de atâtea ori, ca autor dramatic, ca gazetar –
colaborator permanent la ziarele ieşene, ca politi-
cian, în campania electorală a partidului lui Take
Ionescu, ca aspirant la direcţiunea Teatrului
Naţional, pe care n- a obţinut- o şi din vina sa, ori în
escapade galante. A petrecut o noapte întreagă
împreună cu Vlahuţă, Ibrăileanu, Topîrceanu,
Mihail Sevastos, D.D. Pătrăşcanu, Calistrat Hogaş,
Mihail Codreanu şi, fireşte, Constantin Stere, cu
care a avut o întâlnire tête-à- tête. Se pare că dorin-
ţa sa era ca Mateiu să se stabilească în capitala
Moldovei, unde să- şi ia şi licenţa în Drept. În aceeaşi
zi fusese oaspetele redacţiei „Vieţii Româneşti”.
Admiraţia pentru cei de la faimoasa revistă a fost
potenţată şi de modul cum aceştia înţeleseseră să- l
omagieze la aniversare. În martie 1912 îi scria lui
Ibrăileanu: – „…şi d- ta şi d. Arghezi şi autorul
notiţei prime din Miscellanea m- aţi cinstit boereşte;
mi- aţi răsplătit cu dărnicie truda profesională cu
mult peste valoarea operei mele. Mă simt dator să vă
mulţumesc încă o dată, înţelegând că numai acelei
porniri morale căreia foarte adânc i se poate afla
isvorul, şi care se cheamă simpatie, îi datoresc
dărnicia cu care m- aţi cinstit de ziua mea”.

Cel care afirmase cândva într- o epistolă către
Paul Zarifopol – „Vlahia produce roade – ellada,
oameni!” constata că rostirea bătrânului cronicar –
„Nasc şi la Moldova oameni!” nu e vorbă goală. r

Constantin Coroiu
Caragiale în scrisori

La Berlin ori în călătoriile pe care
le face în diferite regiuni şi oraşe ale

Germaniei sau în alte locuri din
Europa, Caragiale aşteaptă şi scrie tot

timpul telegrame sau lungi epistole,
fixează întâlniri la el acasă ori în alte
locuri cu Delavrancea, Zarifopol şi cu
alţi iluştri compatrioţi pentru a afla

veşti din ţară, pentru a se tonifia
sufleteşte. O teamă de alienare pare
să- l stăpânească în capitala teutonă.

Aerul puternic oxigenat, la propriu şi
la figurat, din marele centru al

Europei, care era Berlinul, îl satisface
până la un punct. Îi lipseşte însă

mereu ceva.
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În dramaturgia lui D.R.
Popescu Istoria intră pe uşă
constant şi de cele mai
multe ori intempestiv, pen-

tru că intră fără să bată la uşă. De cele
mai multe ori viziunea cosmogo -
nic-  integrativă a scriitorului depăşeş-
te în scriitură platforma omenescului
– fie ea şi atroce în cazul în care se
referă la Istorie – resemnificând-  o
într-  un plan generativ al raţiunilor
meta-  istorice. Traducerea „informaţiei
cosmogonice” la al cărei rezervor her-
metic scriitorul pare să aibă acces, se
obţine numai în subconştientul aucto-
rial – şi se exprimă prin „figurile” sim-
bologice ale acestuia, care transferă
palierul realităţii terestre într-  un
palier ontologic mai larg-  semnificator.
Până acum nici o „proză” de a lui D.R.
Popescu nu a făcut excepţie de la acest
imaginar în acelaşi timp dezvăluitor şi
„hermetizant” în ordinea ultimei sem-
nificări. Deşi acest tip de imaginar,
cuprinde în marea sa parte şi drama-
turgia – în cadrul acesteia (care, canti-
tativ biruie aria de creaţie derepope-
ştiană), există mai multe excepţii, în
care planul Istoriei revendică orgoliul
suveranităţii lui absolute – şi aceasta,
prin intensitatea cu care el convoacă şi
angajează fără rest, o conştiinţă refle-
xivă „de urgenţă”, a autorului şi a fap-
telor. 

ultimul volum de teatru de până
acum, al lui D.R. Popescu: pastorul
saşilor – tipărit în 2010 la ed. „Scrisul
Românesc” din Craiova – face parte
dintr-  o dramaturgie istorică generată
de o atare conştiinţă reflexivă acutiza-
tă – în care ontologia generalizată a
existenţei se retrage în culisele ei
nevăzute pentru a face loc interogaţii-
lor imperative ale moraliei. Volumul
include trei piese, din care cel puţin
primele două abordează frontal Istoria
şi raporturile ei cu conştiinţa (conşti-
inţele) actanţilor săi. Acestea sunt:
pastorul saşilor (care, conform proce-
deului binecunoscut al autorului, mai
deţine încă trei variante de titlu,
implicând glisarea jocului semnifica-
tor intrinsec: Calul troian, pastorul
saşilor băgat în calul troian – şi
nevasta lui Shakespeare) – şi moartea
lui liviu rebreanu.

În spaţiul aci la dispoziţie ne
vom ocupa doar de prima, care e şi cea
mai intinsă, cuprinzând şapte secven-
ţe principale, ce ar putea fi considera-
te şi acte, iar prima secvenţă la rândul
ei cuprinzând alte cinci secvenţe, ce
sunt mai mult decât simple tablouri şi
care poartă câte un nume: pastorul
saşilor, apă pentru mistreţi, Vin de
buturugă, republica raiului şi Coasta
lui adam. Segmentarea acţiunilor
epice sau dramatice la D.R. Popescu,
urmează de fapt criterii ce ţin seama

nu doar de timpul şi spaţiul factologic,
ci şi de motive ce colorează ponderea
specială a actelor de trăire.

Deşi planul hermetismului sim -
bologic, semnificant într-  o suprapusă
ordine fiinţială este de data aceasta
exclus, Istoria brută nu va fi niciodată
abordată de autor în lipsa unui motiv
referenţial ce ţine fie de mitologic, fie
de o mitificare umană istoric institui-
tă, care generalizează omenescul
proiectându-  l dincolo de spaţiul şi tim-
pul său unei epoci. În cazul de faţă,
referenţialul adjudecat se opreşte asu-
pra tragediei shakesperiene „Hamlet”
– pe care un grup de elevi şi eleve de la
liceele înfrăţite din Oradea Mare o
interpretaseră în adolescenţa lor, sub
îndrumarea regizorală a profesorului
Cristian. Că Shakespeare devine mit
e, pentru a câta oară, în dramaturgia
lui D.R. Popescu? Că povestea prinţu-
lui Hamlet capătă valoare de exempla-
ritate categorială în spaţiul marilor,
nesăbuitelor derapaje etice ce ajung
până la crima fraticidă şi reclamă
pedeapsa „ecarisabilă” – e iarăşi o cale
folosită nu pentru prima oară de acest
scriitor, deşi de fiecare dată e folosită
prin alte unghiuri contextuale. În
situaţia piesei de faţă, memoria acelui
spectacol îi va urmări până la finele
vieţii pe toţi interpreţii lui, un izomor-
fism caracterial ieşind la iveală între
fiecare personaj shakesperian şi inter-
pretul său. În destul de întinse secven-
ţe, personajele din această piesă se
auto-  analizează aproape prin identifi-
care confuzională cu personajele
emblematice, prin care ar părea că
şi-  au căpătat întâia conştiinţă critică
din viaţa lor. 

Acţiunea dramei demarează în
ajunul celui de al doilea război
mondial – într-  o comună învecinată
oraşului Oradea – unde tânăra şi fru-
moasa evreică Marta, fosta Ofelie din
spectacolul liceenilor, vine la frizeria
tatălui lui Martin, pentru a-  l întâlni
acolo pe fostul interpret al prinţului
Hamlet, pe care-  l găseşte singur.
Tânărul se află în perspectiva studii-
lor viitoare, necesare profesiei de Pas-
tor, dar deocamdată îşi ajută părintele
ca ucenic-  frizer. Marta vine să-  l roage
să o tundă zero – aşa cum au fost tunse
femeile şi fetele familiilor din seminţia
ei, deportate – nu se ştie unde. Tinerii
îşi vor mărturisi abia acum, cu emoţie,
iubirea lor persistentă – iar Martin, în
acord cu preotul catolic al maghiarilor
şi cu preotul român din comună hotă-
răsc să o adăpostească pe tânăra
evreică în biserică, deghizată ca tânăr
preot ortodox din Vechiul Regat.

un bărbat îmbrăcat în uniformă
militară germană va pătrunde prin
uşa secundară în frizeria lui Martin,

n Frânturi

Andrei Zanca
Între îndoială şi extaz

Asemenea unui torţionar
rafinat, Cioran punc -
tează fără întrerupere
van- ul oricărui demers…

Sinuciderea atât de licitată şi de con-
troversată în perimetrul vieţii şi ope-
rei, devine „asul din mânecă”, un bas-
ton la care poate oricând apela şi
„recurge”, o a doua, mereu la îndemâ-
nă, posibilitate de eliberare definiti-
vă, deseori purtând chiar semnele
unei frivolităţi aflate într- o analogie
perfectă cu cea a unui fiu rătăcitor,
care ştie că orice ar face, orice i s- ar
întâmpla, poate „recurge” oricând la
părinţi…

Ceea ce numeşte în mod reluat
eşec şi ratare constituie în viziunea
lui o cale mijlocită de o anume smere-
nie asumată, o creştere lăuntrică prin
experienţe grave şi definitive, polul
opus al hybrisului, o cale entelehică a
unui fel de a evolua, de unde (şi mai
ales ca recul al naşterii sale într- o
familie preoţească), refuzul „credin-
ţei” statuate, al oricărui apel la ter-
menii religioşi consacraţi, aceştia
fiind la rândul lor substituiţi cu blas-
femii şi furii iconoclaste împotriva
unei asumări călduţe – fără discernă-
mânt şi fără disensiuni majore indivi-
duale – a codexului religios tradiţio-
nal, reprezentând însă doar cealaltă
faţă a monedei, analog cu subliniata
„deprindere şi experienţă a neferici-
rii” a ortodoxismului slav. 

un sentiment indefinibil, însă
persistent, de- a nu fi niciunde acasă,
mai bine zis, dorinţa şi sentimentul
de- a fi mereu în altă parte, îl apropie
de parabola dostoievskiană a lui Mar-
meladov: „Înţelegi dragule, să n- ai
unde te duce…”, un sentiment, care
prin extinderea cioraniană, devine
obsesia arhetipală a fiecăruia, mai
ales prin constatarea lui tranşantă
de- a fi „alungat din adevăratul meu
loc”, de atotprezenţa unei melancolii
duse la exacerbare „totul fără compli-
citatea nici unui gând”…

Dezrădăcinarea de loc şi de
limbă, acest dublu aspect, implică
disperare, durere, remuşcări tăinuite,
dorinţa rostuirii, a apartenenţei, ele
fiind cu atât mai acute cu cât sunt
mai acerb contestate, atitudine ce
poate fi corelată cu memorabila repli-
că a lui Cézanne: „pe mine nu va pune
nimeni şeaua…” – extremă manifes-
tare a unui spirit absolut indepen-
dent.

Precum ciobanul transilvan
existând izolat de civilizaţie în
creierul munţilor, Cioran s- a izolat…
la Paris, considerându- se în taină un
alungat din paradisul atât de drag al
Răşinarilor, loc al primei rupturi cu
adânci implicaţii, când, la vârsta de
unsprezece ani zăreşte pe drum clo-
potniţa unei biserici sibiene… el va
tânji mereu, pornind de la această
ruptură, după acea „lumină dinaintea
clipelor”. 

Niciunde ca la Cioran nu devine
mai evident spiritul arhetipal româ-
nesc cu toate atributele sale, această
recluziune a lor în rigoarea, discipli-
narea şi încorsetarea totodată a unui
grai străin. Între limba de adopţiune
şi codexul ereditar, are loc un feno-
men reciproc de decantare / influenţa-
re, care pare a prefigura un Altul.
Prin ductul limbii de adopţiune curge
o materie redusă la o temperatură

propice. Tocmai această constrânge-
re, această epurare de balastul liric,
imposibilitatea răsfăţului în şi prin
limba natală, scoate în evidenţă ceea
ce are mai extraordinar spiritul
românesc subcarpatic, transilvan. ea
constituie în parte şi explicaţia succe-
sului său parizian, faptul că aidoma
altor mari exilaţi stabiliţi la Paris,
precum Brâncuşi ori Chagall, spre a
enumera doar doi mari din puzderia
cu care se mândreşte cultura fran -
ceză, şi- a sublimat într- o modernitate
asumată spiritul funciar autohton. 

Venele unei iepure traversate
suav de o umoare neaoşă româneas-
că; domesticire a unei palete sufle-
teşti prin intermediul unui dompteur
lingvistic. Să ne închipuim pentru o
clipă un francez silit a face acelaşi
lucru în Bucureşti…

Starea continuă de tensiune, de
febrilitate traversată de o cumplită
luciditate, confruntarea reluată a
intelectului, inteligenţei cu o sensibi-
litate „barbară”, cu o capacitate de
intuire (ce se manifestă deseori ca o
mare poezie), rod al unor acumulări
genetice străvechi, totul într- o aură
de o „oboseală atemporală” pentru
care nu există nici un paleativ. Refu-
zul oricărei publicităţi – cu anume
excepţii în afara graniţelor franceze –
face parte dintr- un arsenal de jubila-
re şi de recul al îndelungilor umilinţe
şi al unui anonimat asumat de pe
poziţiile viitorului asalt. un orgoliu
de adolescent până la vârsta senectu-
ţii, repede temperat de constatarea
lucidă a ridicolului imediat. enigma-
ticul îşi dovedeşte încă o dată forţa sa
inepuizabilă de seducţie.

Nimeni nu a înălţat rostirea
aforistică la un mai mare nivel de
poeticitate (de altfel Cioran se mani-
festă fără a se mai putea deloc împo-
trivi acestei calităţi, ca un extraordi-
nar poet, el fiind funciarmente un
poet genuin de cea mai mare profun-
zime a rostirii aforistice, în propoziţii
ce constituie adevărate poeme într- un
vers), nimeni nu a fost un mai înver-
şunat căutător al rostului. Insomnia
încuraja confruntarea menţionată
mai sus. Somnul, o anulare a febrili-
tăţii intelectuale în favoarea impune-
rii subconştienului, i.e. eliberarea for-
ţei copleşitoare a intuiţiei, acest somn
atât de implorat, încât deseori devine
refuz pur. r

Jeana Morărescu
D. R. Popescu, Istoria vie 
şi „Republica Morţilor”

■ semnal editorial ■ EuroPress group

► dan perşa, 
viaţa continuă

► frank Wedekind, 
Teatru

► mircea ioan casimcea, 
Misterul cărţii



va surprinde cuplul în starea lui beatificată şi se va
retrage discret.

Cel de al doilea tablou ni-  i înfăţişează în
biserică, într-  o zi în care nu e sărbătoare, pe toţi
patru: cei doi preoţi şi cei doi tineri, încă îngrijoraţi de
securizarea tinerei fete, deşi aceasta e îmbrăcată
acum în odăjdii şi pare un preot foarte tânăr. În bise-
rică intră însă, acelaşi ofiţer în uniformă germană,
din primul tablou. Deşi Marta fusese trimisă în altar,
bărbatul – în care Martin îl descoperă pe fostul său
profesor şi regizor – se arată a fi stăpân pe situaţia
adevărată şi revendică predarea Martei – întru
bunele intenţii – zice el – de a-  i oferi o ocrotire mai
sigură. Dar nu e nici pe departe crezut – iar Marta, în
odăjdii, va ieşi din altar şi se va auto-  deconspira,
auto-  predându-  i-  se. Profesorul/ofiţerul Cristian îl va
lua pe Martin părtaş bunelor sale intenţii –  ştiind că

poate să conducă şi oferindu-  i volanul odată cu pre-
luarea fetei. 

Îi reîntâlnim pe toţi trei coborând din maşină
într-  un luminiş de întinsă şi deasă pădure – cunoscut
ca „fântâna Mistreţilor”. Ceea ce aflăm nou, e că
Martin este nu doar fostul elev,
ci şi nepot al lui Cristian. Coali-
zarea ofiţerului neamţ la cauza
amoroasă a tinerilor şi la salva-
rea fetei de vânătoarea fascistă
a evreilor, pare acum motivată
– şi pe tot parcursul acestui
tablou anxios şi tensionat prin
neaflarea soluţiei optime de
rezolvare a situaţiei, Cristian
ne re-  câştigă încrederea, ca o
fiinţă loială umanitară. fata
vrea să-  i derobeze de complica-
ţii – mai ales că nu doreşte să
împiedice realizarea idealului
iubitului său, de a deveni pas-
tor – şi insistă să fie lăsată în
această pădure cu toate esenţe-
le de copaci, între care chiar şi
copaci fructiferi de grădină – şi
cu un soi aproape universal de
păsăret. Martin refuză să o
părăsească, ea îşi motivează la
un moment dat îndepărtarea,
prin omenescul motiv de a face
„pipi”, Cristian îi cere nepotului
să o urmărească, iar el îşi
urmează nepotul, în pădure.
După ieşirea din scenă a celor trei, în pădure se aude
detunarea a două focuri de armă. 

Cortina următorului tablou se ridică după un
timp oarecum mai îndelungat: ne aflăm deja în tim-
pul de desfăşurare al celui de al doilea război mondial
– în etapa de glorioasă înaintare a armatei germane
pe teritoriul sovietic. Martin – şi el înrolat – ne apare
acum în postura ciudată, de a fi un semi-  dezertor
ce-  şi refuză participarea la gloria naţională. Rănit la
picior şi vindecat într-  un spital, fuge de pe front, revi-
ne în ţară şi e adus incognito, de un fost coleg de şcoa-
lă, să locuiască cu chirie la o negustoreasă măruntă,
cu perspectiva de a-  i locui, pitoreştii femei, chiar şi
patul.

Cu cel de al patrulea tablou: republica raiului,
în această dramă declanşată de istorie pe un plan cu
dimensiuni aparent individuale, pătrunde nu numai

factologia rasistă a ideologiei fasciste şi continuarea
ei evenimenţială: războiul – ci şi dubletul psiho-  uman
al Istoriei: Conştiinţa. (Conştiinţa Istoriei). O Conşti-
inţă tulbure şi iscând tulburări în jurul său, mărunţi-
tă în tot atâtea ipostaze de judecată, câţi indivizi, sfă-
râmată în subiectivităţi ce rescriu cu pretenţii de gir
deductiv absolut, fapte cu cauzalităţi rămase încă
ocultate. Oamenii se grăbesc să judece pe ceilalţi, ofe-
rind apodictic sentinţe personale, ce pot deveni uşor
sentinţe colective. Ne aflăm în cimitirul comunei lui
Martin. la un număr lung de ani, după terminarea
războiului. S-  ar părea că ne aflăm chiar în
contemporaneitatea noastră neo-  capitalistă, la destui
ani după „Revoluţie”. Personajele nu mai sunt oame-
nii vii – ci… morţii cimitirului, care ies de după cruci
şi tufişuri, cu lumânări în mâini şi se plimbă, for-
mând grupuri, pe alei. Singurele personaje vii între
aceştia, sunt Martin – devenit de mult pastor al con-
cetăţenilor săi – şi Ioncică, groparul şi îngrijitorul
cimitirului. Ioncică a dobândit capacitatea de a-  i auzi
vorbind pe cei „de dincolo”. În fapt, locuitorii de sub
crucile acestui cimitir, sunt toţi cei ce au mai rămas
în România, din întreaga comună păstorită de Mar-
tin, după exodul celor mai mulţi, în germania. Prin
cei morţi, aflăm şi ce s-  a mai petrecut în toţi anii
scurşi, cu Martin: Că în timpul războiului, l-  ar fi pre-
dat, în Dombai, ca prizonier, sovieticilor, pe unchiul
său Cristian ce-  i împuşcase iubita. Dar, mai aflăm şi
mizeria memoriei eretice a lumii – adică falsele supo-
ziţii cu care imaginaţia umană înlocuieşte ceea ce îi
rămâne necunoscut ca faptă reală. Morţii şuşotesc,
unii din ei, că Martin şi-  ar fi ucis el însuşi iubita.
Comunitatea saşilor a devenit comunitatea locuitori-

lor de sub cruci – singurii saşi
ai comunei au rămas Martin cu
familia lui şi Ioncică (prin a
cărui autoironie, că ar putea
deveni manager de cimitir cu
diplomă de doctorat, D.R. Po -
pescu reînsămânţează diatriba
sa pamfletară, la adresa super-
ficialităţii cu care se pot obţine,
azi, diplomele universitare!)

Prin metafora noii comu-
nităţi săseşti: Cimitirul – spa-
ţiu în care cei acolo înregistraţi
şi ieşiţi din morminte spun că
vor să-  şi organizeze Republica
lor şi să-  i dea o Constituţie –
dramaturgul plantează tema
centrală, cu adevărat funda-
mentală – a acestei piese: tema
Timpului istoric – radical meta-
morfozant – ce schimbă harta
umană a unui ţinut, despărţind
viaţa la prezent şi viitor a unei
comunităţi, de trecutul ei, res-
pectiv de rădăcinile ei instaura-
toare. 

evenimentele ce urmează
sunt legate de degringolada bio-

grafică neaşteptată, a pastorului Martin: faptul că
după mai mult de două decenii află că Anna, femeia
cu care se căsătorise, pe care o iubise şi care îi dăruise
o fiică (acum studentă-  boboc) – a avut în tot acest
timp un amant: pe cel mai bun prieten al său – cu
care de fapt a zămislit-  o şi pe cea pe care o crezuse
fiică, îi creează depresii. În urma acestei descoperiri,
Anna şi francisc, fostul amant, se căsătoresc şi plea-
că în germania. Tot în germania, dar în alt oraş –
Hamburg – va pleca şi gabriela, fiica, împreună cu
iubitul ei, un tânăr pompier ce visase să ajungă pe
lună. fiica este oripilată de imoralitatea mamei. Des-
coperirea incredibilă are loc în timpul desfăşurării, în
casa pastorului, a unei întâlniri cu foştii colegi şi
interpreţi ai spectacolului shakesperian din timpul
liceului. Destinele personajelor din „Hamlet” şi cele
ale interpreţilor corespondenţi se reflectă acum apă-
sat unele în altele, coincidenţa catastrofică fiind
situaţia izomorfică Anna–gertruda. Realizatoarea
TV loredana, ce se prezintă ca fiică şi locţiitoare a
bunului prieten al Prinţului, Horaţio, va încerca să
realizeze (cu toată împotrivirea Annei) un film al
acestei întâlniri – film care în fondul său ar trebui să
cuprindă dezbaterea – motivată sau nu – a vinovăţiei
istorice pe care şi-  o asumă pastorul Martin pentru
destrămarea comunei şi mutarea ei într-  o „Republică
a Morţilor”. Conştiinţa Pastorului e traumatizată de
învinovăţirile aruncate asupra lui de unii din cei duşi.
Scena Cimitirului înviat este, de fapt, scena memoriei
şi lumii interioare a acestui om cu adevărat cinstit şi
pe nedrept acuzat sau bârfit, prin fatalitatea actelor
trunchiate ale cunoaşterii inter-  umane. Presiunea
acestor acuze ce-  i locuiesc sufletul e întărită de şire-
tenia diplomatică a şopârlosului Taier-  Rosenkranz ce
venise la întâlnirea colegilor în drum spre germania.
Tristeţea imensă întârită şi de destrămarea familiei
proprii ar putea fi pe cale să-  l aducă în pragul suici-
dului. Dar în Cimitir apare Marta tânără – şi invoca-
ţia ei stăruitoare la rezistenţă – şi care îi redă
într-  adevăr întreaga capacitate de rezistenţă – are
accente de o profunditate sfâşietoare, luminoasă, ste-
nică şi penetrantă… r
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Punctul critic ■ Nr. 4 (10) 2013

resursele naturale 
în era globalizării

Trăim înconjuraţi de fantasme. fantasmele
trecutului, ale viitorului imaginat şi ale prezentu-
lui închipuit. Revista trimestrială de diagnoză
socială, politică şi culturală punctul critic priveş-
te prezentul fără intermediari şi cosmetizări.
Dacă diavolul se ascunde în amănunte, răul se
află în realitate. Pentru a-      l înlătura, trebuie mai
întâi identificat, iar pentru asta trebuie să avem
curajul să privim realitatea în faţă. Revista punc-
tul critic este una dintre cele mai prestigioase
publicaţii româneşti cu o periodicitate trimestria-
lă, o publicaţie de diagnoză socială, politică şi cul-
turală de tip academic, apăruta în urma iniţiati-
vei unui grup de scriitori şi universitari, preocu-
paţi de stabilirea corectă a caracteristicilor socie-
taţii româneşti postrevoluţionare, cât şi de identi-
ficarea căilor şi metodelor de alegere a „drumului
bun” pentru această societate. fiecare ediţie bene-
ficiază de contribuţii ştiinţifice sau eseistice ale
unor autori cunoscuţi, experţi în domeniu sau
tineri care se dedică studiului temei anunţate. De
asemenea, publicaţia se bucură de participarea
unor autori, în majoritate universitari, din stră-
inatate care tratează teme independente dar de
mare interes şi semnificaţie pentru publicul româ-
nesc. 

fondată de romancierul eugen uricaru,
punctul critic are o circulaţie naţională şi interna-
ţională, având printre semnatari mari personali-
tăţi româneşti, ca prof. Andrei Marga, Ioan es.
Pop, Iacob florea, Radu Baltasiu, Mihai Milca, un
Consiliu ştiinţific alcătuit din personalitaţi naţio-
nale şi internaţionale (Bernard Castelli, Institu-
tul de Cercetare pentru Dezvoltare, IRD, din
Paris, Septimiu Chelcea, universitatea din Bucu-
reşti, Raffaela gherardi, universitatea din Bolog-
na, Marco lucchesi, universitatea federală din
Rio de janeiro, Andrei Marga, universitatea
Babeş-      Bolyai din Cluj-      Napoca, giacomo Marra-
mo, universitatea Roma III, Vasile Puşcaş,
universitatea Babes-      Bolyai din Cluj-      Napoca,
gheorgh lencan Stoica, universitatea din Bucu-
reşti. Colaboratorii de calitate, precum şi Consi-
liul Ştiinţific al publicaţiei noastre trimestriale,
sunt o garanţie calitativă asupra conţinutului cât
şi a obiectivitaţii analizelor şi studiilor publicate.

Sumar:

eDITORIAl 
● Statul postmodern şi riscurile globalizării, 
dr. mihai milca
ReSuRSele NATuRAle ÎN eRA
glOBAlIZăRII
● Spre o dezvoltare sustenabilă, 
Ioan negruţiu, e.n.S lyon
● Roşia Montană, mină de aur sau iad
politicianist?, Cristi pantelimon
● Roşia Montana – o afacere cu implicaţii
naţionale şi internaţionale, anca moţ
● Régionalisation, modèles agricoles et
développement durable. A propos de la
Roumanie de 2013, Violette rey
● la première étape d’une longue marche vers
un droit spécial de la sécurité alimentaire, 
François Collart dutilleul 
● emergenţa noului Sud şi „petro diplomaţia”
antiamericană, liviu mădălin neacşu
CONflueNţe
● Petrol, resurse şi Venezuela, eloy torres román 
fONDul ŞI fORMA
● Copiii maltrataţi şi animalele, victimele
absolute în ştiri, Sonia Cristina Stan

În dramaturgia lui D.R. Popescu
Istoria intră pe uşă constant şi de

cele mai multe ori intempestiv,
pentru că intră fără să bată la uşă.
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În 2003 apare la editura Random House car-
tea reading lolita in teheran al puţin
cunoscutei autoare Azar Nafisi (la noi a
apărul în 2008 la editura Rao în traducerea

Silviei Osman sub titlul Citind lolita în teheran).
Romanul, devenit în scurt timp bestseller pe lista
cotidianului New york Times, este adus în atenţia
cititorilor de pe întreg globul, atât de povestea pe care
o spune, cât şi de reacţiile surprinzătoare pe care le
generează. 

De inspiraţie autobiografică şi aşezat pe funda-
lul tumultos al tulburărilor sociale şi politice ale
Iranului din anii 1995- 1997, romanul spune povestea
profesoarei de literatură Azar Nafisi care, în contex-
tul conducerii totalitare, nu renunţă la libertatea ofe-
rită de actul nemijlocit politic al lecturii. Cu un trecut
în care se afirmă valorile occidentale prin educaţia
primită în afara Iranului şi prin viaţa într- o republi-
că nealterată de revoluţia islamică, profesoara Azar
Nafisi spune o poveste despre cărţi, despre destinul
lor într- un context social politic în care imaginaţia
însăşi devine subiect al regimului autarhic. Romanul
se înscrie prin aceasta în seria celor despre rezistenţa
prin cultură, aducând în prim plan aspectele unui
regim mai puţin discutat la noi, dar de mare interes
pe plan internaţional, regimul islamic. Nafisi împăr-
tăşeşte soarta intelectualilor angajaţi în lupta cu o
formă de totalitarism, de această dată cu o componen-
tă religioasă pregnantă. 

Orice autarhie ţinţeşte, după cum spune Han-
nah Arendth, să controloze fiinţele omeneşti dinlăun-
tru. Se urmăreşte aşadar anularea diferenţelor până
la organizarea indivizilor în mase amorfe subscrise
finalităţilor politice, pornindu- se de la controlul exte-
riorului prin propagarea unei ficţiuni oficiale. Aceas-
tă ficţiune cucereşte în cele din urmă şi spaţiul intim,
rămas ca un ultim refugiu în care individul se autoe-
xilează, căutând modalităţi alternative de evadare
din real.

expresie autarhică diferită, regimul islamic
porneşte în sens invers. Ridicând codul religios la
nivel de politică de stat, islamismul are ca scop, încă
de la început, ordonarea vieţii individului, în toate
aspectele sale, sociale, politice, dar şi intime, toate
acestea în numele unui cod religios şi al unei diferen-
ţieri categorice de decadenţa occidentală. Astfel prin-
de formă un model identitar ideal căruia trebuie să îi
subscrie fiecare individ prin aplicarea codului de con-
duită islamic. Iar acest model identitar este afirmat,
ca în orice autarhie, prin conturarea unei ficţiuni
idealizatoare coerentă prin ea însăşi, dar care
izolează individul, nepermiţându- i o viziune nemijlo-
cită ideologic a complexităţii lumii. De fapt, această
ficţiune se construieşte ca răspuns la neajunsurile
prezentului printr- o constantă referire la regimul
occidental, păstrat ca termen negativ de comparaţie.
Imprimată palimpsestic peste realitate prin sloganuri
de inspiraţie coranică afişate în cele mai populate
locuri şi care vizează intimitatea individului, ficţiu-
nea oficială urmăreşte înlăturarea libertăţilor indivi-
duale, totul în numele unei cod comportamental
cvasi- religios. la respectarea acestui cod veghează cu
stricteţe organele de ordine. Respectarea legilor se
extinde, implicând şi respectarea unui cod de condui-
tă, chiar şi vestimentară, promovat de regimul oficial.
De altfel, protagonistele romanului povestesc tot felul
de modalitaţi abuzive prin care poliţia urmăreşte res-
pectarea acestui cod şi măsurile punitive excesive
adresate celor care nu se supun. Aşadar, impunerea
ideologiei oficiale depăşeşte manipularea colectivă a
maselor şi transformă fiecare individ în personaj al
acestei ficţiuni construite pe o tradiţie străveche ridi-
cată la rang de politică de stat. Prin această confisca-
re identitară, individul este obligat nu numai să
accepte regimul şi să subscrie politicii acestuia, ci să
adopte o anumită viziune asupra lumii după care să
îşi reglementeze toate aspectele vieţii. Realul se pier-
de aşadar în diferite straturi de ficţiune, căci lumea
de afară devine, după cum autoarea însăşi o defineş-
te, o lume a cenzorului care extinde graniţele textului
oficial, cuprinzând fiecare aspect al realului. 

În acest context, Nafisi se încăpăţânează să
rămână fidelă propriului sistem de valori, fiind forţa-
tă să găsească modalităţi alternative prin care să îşi
salveze pasiunea pentru literatură. Din acest motiv,
ca refugiu şi ultimă formă de rezistenţă, ea selectează
cu grijă şapte dintre cele mai bune studente ale sale
cu care se întâlneşte în fiecare săptămână în propria
casă pentru a discuta despre cărţi considerate de
regim contra- revoluţionare. Întâlnirile sunt organiza-
te cu o discreţie totală pentru a nu genera suspiciuni,
un fel de societate secretă a ficţiunii, ascunsă de ochii

vigilenţi ai regimului islamic. Intimitatea casei devi-
ne astfel spaţiu al intimităţii spirituale, căci aici fete-
le îşi permit să renunţe la anonimatul impus şi să
întâmpine romanele cu propria lor experienţă, dezvă-
luind o diversitate culturală nebănuită sub vălul uni-
formizator al politicii oficiale. Pornind de la romanele
discutate, ele povestesc despre propria viaţă, clubul
de lectură devenind prin aceasta un pretext al mani-
festărilor identitare. Se creează prin aceasta o discre-
panţă majoră între două dimensiuni, exteriorul, ca
spaţiu oficial al uniformităţii şi al supunerii, şi inte-
riorul libertăţii individuale, al diferenţei celebrate ca
marcă identitară. Această dihotomie caracterizează
în fapt întreaga viaţă a personajelor, obligate la o
existenţă schizoidă, mereu scindate între ceea ce tre-
buie să fie şi ceea ce este cu adevărat. Personajele tră-
iesc, după cum naratoarea însăşi spune, „în spaţiile
deschise de crăpăturile create între (…) spaţiul nostru
protector şi lumea din afară”. Ambele dimensiuni
stau sub semnul ficţiunii. Dacă interiorul este înca-
drat de poveştile vestului, spaţiu al libertăţii indivi-
duale, iar exteriorul este marcat de ficţiunea oficială,
existenţa cotidiană a individului echivalează cu pen-
dularea între aceste două spaţii. Singurul lucru pe
care acesta îl poate face este să îşi contureze propria
viziune asupra lumii prin fisurile dintre cele două
dimensiuni. Paralel cu cele două pla-
nuri autoarea îşi construieşte propriul
univers idealizat, în egală măsură fic-
ţional. Astfel prinde formă Iranul occi-
dentalizat de dinainte de revoluţie, un
loc al copilăriei, libertăţii, bucuriei.
este dimensiunea nostalgică a propriu-
lui trecut în care autoarea se întoarce
într- o pendulare continuă între prezen-
tul distopic şi acest trecut idealizat.
Romanul se structurează aşadar în
opoziţii de planuri, prezent şi trecut,
interior şi exterior, oficial şi neoficial,
toate fiind aşezate sub semnul ficţiona-
lizării. Iar în miezul acestor opoziţii
sunt prinse protagonistele, oscilând
între spaţii separate prin impunerea
autarhiei. Încercarea de a crea o punte
de legătură se manifestă prin nevoia de
a povesti. Toate cele şapte protagoniste
povestesc. De altfel, profesoara le şi
angajează direct în actul narării,
cerându- le să scrie un jurnal în care să îşi înregistre-
ze reacţiile generate de actul lecturii. Dar această
transformare în text nu se limitează doar la acest
lucru, căci legătura cu exteriorul se face într- o manie-
ră în egală măsură narativă. În spaţiul intim încadrat
de naraţiuni neoficiale, realitatea se dezvăluie, prin
povestirile personajelor, neprelucrată de aura ideali-
zatoare a regimului.

Întregul roman stă, în fapt, sub semnul povesti-
rii. Totul se desfăşoară între spaţiul sigur al sufrageriei
profesoarei şi sala de curs ca loc al conflictului. Rareori
se păşeşte în afară, pe străzile Teheranului, de cele mai
multe ori pentru a contextualiza un nou act narativ.
Personajele însele prind viaţă tot prin povestire. ele
narează ceea ce li se întâmplă, ficţionalizând la rândul
lor realitatea, dobândind astfel, un oarecare control
asupra propriilor vieţi. Doar prin povestire ele reuşesc
să evadeze din statutul de personaj în ficţiunea oficia-
lă şi să devină propriile lor protagoniste. Reuşesc astfel
să îşi impună identitatea prin interpretarea, atât a rea-
lităţii, cât şi a romanelor discutate, într- o manieră fide-
lă propriei personalităţi. Realitatea devine prin aceas-
ta un joc auctorial perfid, în care personajele îşi cer
dreptul de a- şi crea propria lor lume. 

Dar în cele din urmă, romanul este o poveste
despre cărţi. De altfel, aşa se şi subintitulează: memo-
rii despre cărţi. Cartea ca refugiu, căci deschide prin
lectură un spaţiu al libertăţii individuale, dar şi ca
oglindă în care fetele se privesc şi se analizează. Mai
mult, cărţile sunt la rândul lor personaje care îşi poar-
tă propriul destin, devenind ele însele victime ale
regimului totalitar, asemeni cititorilor lor. Ca orice
autarhie, şi cea islamică poartă o luptă împotriva tex-
tului neoficial, cărţile fiind permise doar în măsura în
care deservesc discursul puterii. literatura este prin-
să în miezul conflictelor, al impunerii de forţe prin
încercarea de a elimina tot ceea ce nu poate deservi
doctrinei oficiale. Cărţile sunt înlăturate din librării,
circulând, ca bunuri de preţ, în xerocopii doar în cer-
curi închise. Interzicerea lor este justificată din moti-
ve absurde, textele fiind manipulate, distorsionate
prin adevărate demonstraţii de interpretare, toate,
inclusiv poveştile pentru copii, fiind atent trecute prin
filtrul vigilent al cenzorului. 

Mai mult, textul devine teren de luptă prin con-
fruntarea de interpretări. De altfel, autoarea pune în
scenă un proces în care inculpatul este tocmai roma-
nul marele Gatsby. este o demonstraţie, aproape
didactică, a unui act interpretativ, arătându- se cum o
operă de ficţiune poate deveni prizonieră a realităţii
cititorului, transformându- se în funcţie de acesta.
Procesul romanului este confruntarea a două coduri
de interpretare conturate în contextul a două dimen-
siuni ficţionale în mijlocul cărora este prins tocmai
individul. Procesul rămâne fără sentinţă, poate şi
pentru a sublinia criza de interpretare prin care o
operă literară, deosebit de complexă, este redusă la
aspectele sale evidente. Nafisi demonstrează prin
aceasta dependenţa unei opere în actul de interpreta-
re de contextul social politic în care este citită. Inclu-
siv alegerea romanelor este subordonată condiţiilor
exteriorului, sau, mai bine spus, sunt rezultatul inte-
racţiunii dintre autoare şi realul confiscat. la această
confruntare dintre individ şi ficţiune oficială, autoa-
rea răspunde tocmai prin optarea pentru un cod ficţio-
nal diferit. 

Astfel, romanele nu sunt alese doar ca opere
canonice ale culturii occidentale, ci aduc în discuţie
anumite aspecte contextualizate pe plan social. mare-
le Gatsby este judecat în contextul proceselor deţinu-

ţilor, mândrie şi prejudecată este pre-
text al discutării statutului social al
femeii, iar lolita devine metafora
unei naţiuni captivă unui regim poli-
tic.

În totalitatea sa, romanul con-
turează un caleidoscop interpretativ,
subliniind versatilitatea actului cri-
tic, mereu dependent de viziunea asu-
pra lumii a celui care interpretează.
Dar şi ce se întâmplă când interpreta-
rea devine act politizat. Transpunând
viaţa autoarei, povestea depăşeşte
graniţele autobiografice, invocându- şi
deschis, încă din primele pagini, drep-
tul la existenţa autonomă doar ca act
narativ. Ia naştere prin aceasta o
lume independentă de referinţele
istorice şi contextul social politic real,
o lume suficientă sieşi cu statut decla-
rat (poate şi ca mecanism de apărare)
ficţional. În mod ironic, receptarea nu

vine decât să adâncească criza de interpretare şi
caracterul conflictual în confruntarea dintre ficţiuni.
la apariţie, romanul a generat numeroase controver-
se. Reacţiile au variat de la laude aduse de critici, la
reproşuri legate de discreditarea culturii iraniene şi
chiar de justificarea în subtext a războiului din Irak.
unele dintre aceste interpretări au devenit adevărate
materializări ale procesului marelui Gatsby, autoarea
anticipând parcă destinul propriei poveşti. Într- un
context limitat la o viziune islamică, s- a reproşat
romanului că discreditează cultura iraniană, că afir-
mă nemijlocit valorile decadente ale culturii vestice în
contextul exacerbării aspectelor negative ale revolu-
ţiei islamice. A fost discutată inclusiv fotografia de pe
copertă care capătă, în această interpretare, conotaţii
sexuale. favorizând vădit şi declarat cultura occiden-
tală, Nafisi nu discreditează totuşi cultura islamică.
ea o include în mozaicul cultural prin personajele
sale, unele dintre acestea fidele religiei lor, dar într- o
manieră moderată care acordă dreptul la libertatea
individuală. Ceea ce acuză autoarea prin romanul său
este manipularea unui cod religios pentru a servi sco-
purilor politice, confiscarea individului în toate aspec-
tele vieţii sale de către o viziune particulară şi extre-
mistă asupra realităţii. Islamismul trebuie să rămână
o alegere, pare să spună Nafisi, nu o obligaţie. 

este pus sub semnul întrebării dreptul la ficţiu-
ne, la imaginaţie, ca cel mai intim aspect al identită-
ţii umane, căci, încercarea de a domina individul prin
controlul cărţilor echivalează cu interzicerea puterii
acestuia de a crea, atât pentru sine, cât şi pentru cei-
lalţi, o lume alternativă la realitatea distopică. Con-
fiscată de o ficţiune învestită cu rol oficial, realitatea
obligă individul să se transforme în personaj cu o exis-
tenţă scindată între social şi ceea ce mai rămâne din
individual. De aceea, în afara tuturor ecourilor
social- politice pe care le- a generat, romanul celebrea-
ză puterea ficţiunii de a crea lumi paralele, refugii
dintr- o realitate devenită abuzivă prin confiscarea ei
de către o altă ficţiune ridicată la rang oficial. r

● Azar Nafisi, Citind lolita în teheran, Traducere de
Silvia Osman, Bucureşti, editura Rao, 2008

Oana Strugaru
Citind Lolita sau dreptul la ficţiune

Este pus sub semnul întrebării dreptul la ficţiune, la
imaginaţie, ca cel mai intim aspect al identităţii

umane, căci, încercarea de a domina individul prin
controlul cărţilor echivalează cu interzicerea puterii

acestuia de a crea, atât pentru sine, cât şi pentru
ceilalţi, o lume alternativă la realitatea distopică.

Confiscată de o ficţiune învestită cu rol oficial,
realitatea obligă individul să se transforme în

personaj cu o existenţă scindată între social şi ceea
ce mai rămâne din individual.

n Cartea străină



Privind- o din toate unghiurile şi suprafe-
ţele, societatea noastră pare ca un com-
plex mişcător în care trebăluieşte parcă
un cârd de vieţuitoare, alimentat de

indivizi îmbogăţiţi ani de- a rândul din banii statului
şi ai oamenilor de toate categoriile medii şi sărăcite
din oraşele mici şi mari, cu bugete miliardate, pre-
cum Capitala şi cele ale regiunilor teritoriale.

Observator şi analist al fenomenului social,
analistul Ionuţ Vulpescu (Cultura, dec. 2013) scrie

că „Tocmai că s- a vorbit şi se vorbeşte mult despre
interesul naţional, pe o pluralitate de voci care au
meritul de a fi un semn al democraţiei. (…) În primul
rând, aş spune că totuşi faptul că vorbim şi invocăm
atât de des interesul naţional e un semn că nu prea
îl cunoaştem. Căci interesul naţional este una dintre
acele valori limpezi, subsumabile unor definiţii
neechivoce, şi care suferă foarte puţine variaţii şi
modificări de- a lungul unor intervale ample de
timp”.

Analistul îşi continuă demersul temător „că se
prăbuşeşte ţara”, în felul următor: „A doua
caracteristică de bun- simţ a interesului naţional
este caracterul lui trans- partinic şi supraindividual.
(…) Din această caracteristică trans- individuală a
interesului naţional decurge o altă exigenţă. Cel care
doreşte să se pună în acest serviciu trebuie să fie
capabil de dialog, de mediere şi de conciliere a mul-
tiplelor interese individuale şi sau de grup. (…) Ana-
liştii şi amatorii de dialog în oglindă, încăpăţânaţii
vanitoşi nu au de- a face cu interesul general. (…) un
mare blăjan îşi îndeamnă urmaşii: „ţineţi cu popo-
rul”.

În acelaşi timp, de la Montreal, analistul
Constantin Stoiciu, referindu- se la cei care nu se
obosesc pentru „interesul naţional”, scrie că toţi
aceşti băieţi deştepţi care călăresc ideologic, politic,
economic, cultural şi moral sunt în mare măsură
fructul otrăvitor al iubirilor albe, al iluziilor, al spe-
ranţelor, al disperării proştilor (idem).

Analistul- scriitor Nicolae Prelipceanu anali-
zează şi dlui „dragostea de ţară” a unora şi altora:
„Tema ar fi că în ziua de azi, literatura, ca să rezis-
te, trebuie să fie vândută. Şi cu cât se vinde mai
repede, cu atât este considerată mai valoroasă. Ideea
e că, deci, nu prea poţi fi indepen -
dent, non- conformist sau că poţi, dar
în cazul acesta plăteşti singur toate
costurile, societatea nu te ajută nici
cu un deget. (…) Ceea ce este mai
ciudat este că unele dintre produsele
unor nonconformişti de azi se vând
foarte bine mâine. (…) Dar într- o
lume care nu mai pune preţ pe
supravieţuirea artei, înţeleg această
goană după coada zilei de azi…”
(România literară, dec. 2013)

Dilema (dec. 2013) vine şi ea cu ceva păreri şi
opinii, constatându- se că „scriitorii sunt împotriva
supravegherii în masă”, şi drept consecinţă vorbeşte
„de sute de scriitori din toată lumea care au semnat
un apel adresat statelor, corporaţiilor şi ONu”, pe
baza faptului că „în ultimele luni gradul de suprave-
ghere în masă a dovedit şi oferit o informaţie de
domeniul comun. Cu câteva clik- uri ale unui mouse,

statul putând avea acces la mobil şi la email, reţele
de socializare şi la căutările tale de pe internet. Îţi
poate urmări indicaţiile şi activităţile tale de pe
internet. Îţi poate urmări activităţile şi indicaţiile
politice. (…) Şi în parteneriat cu companiile de inter-
net, colectează şi stochează toate aceste date ale
tale, astfel încât poate prezice obiceiurile şi compor-
tamentul tău de consumator.

Stâlpul de bază al democraţiei este integrita-
tea inviolabilă a individului. (…) Acest drept funda-
mental al omului a fost, practic, declarat nul şi
neavenit de către state şi corporaţii în scopul de
supraveghere în masă, abuzând de noile tehnologii”.

Noua epocă literară, în percepţia analistu -
lui- scriitor Daniel Cristea enache, nu este neapărat
mai valoroasă ori mai productivă decât cea încheia-
tă în decembrie 1989. Istoria nu aduce proces estetic
şi cutare autor productiv. Tot de la observatorul cul-
tural aflăm, tot prin C.D.enache, de conferinţa
„Noua epocă literară”, de la Colegiul Naţional B.P.

Hasdeu, susţinută în faţa
cadrelor didactice din Buzău,
cu noutăţi şi sugestii despre
forul Socio- Cultural desfăşu-
rat la New europe College, în
oct. 2013- feb. 2014 (idem).

Scriind în timpul sărbă-
torilor de iarnă acest text, am
găsit nimerit să invocăm şi
articolul „Rugăciunea Adevă-
rului” de Tereza Brânduşa
Palade (Observator cultu-

ral, dec. 2013), în care citim următoarele: „Care este
semnificaţia cerească a Întrupării lui Cristos pentru
noi? Dumnezeul infinit şi atotputernic a ales
printr- un act de libertate care înseamnă totodată un
risc uluitor, să devină om asumând toate limitele şi
neputinţele acestei întrupări. (…) Cristos nu vine ca
să judece oamenii şi pentru a- i elibera de tirania dia-
volului. (…) Credinţa înseamnă a avea încredere în
Dumnezeu”.

Articolele din 22- ul grupului de dialog social
sunt, ca niciodată, nespus de cafenii la adresa
guvernului uSl, începând cu editorialul dlui Andrei
Cornea în care se vorbeşte pătimaş despre naţia poli-
tică, în felul următor: „În aceste condiţii a interesu-
lui naţional decurge o altă exigenţă. Cel care doreş-
te să se pună în acest serviciu trebuie să fie capabil
de dialog, de mediere şi de conciliere a multiplelor
interese individuale şi sau de grup. (…) Analiştii şi
amatorii de dialog în oglindă, încăpăţânaţii vanitoşi
nu au de- a face cu interesul naţional”.

Simpatica analistă Andreea Pora observă că
„Ponta stă încă bine în sondaje (…), deşi s- a ofilit
înainte de sondaje”.

Ceea ce mai salvează din prestaţia 22- ului este
suplimentul Bucureştiul cultural în care semnează
şi scriitori afirmaţi post- revoluţie în câmpul cultu-
ral. Analistul Ovidiu Pecican scrie o cronică a roma-
nului agnus dei de gheorghe Schwartz afirmând,
printre altele, că romanul îşi depăşeşte condiţia ini-
ţială „după cum orice proiect ciclopic lasă în urmă
propriile sale premise, modificând spaţialitatea în
care se aşează. De ce s- ar petrece atunci altminteri
cu romanul construit cu obstinaţie de autor? Dacă el
îşi găseşte ambietăţile istorice mai peste tot şi în
toate timpurile?”

Cronica cărţii Cioran. Sugestii pentru o biogra-
fie imposibilă, semnată de Ilina grigore. Cronica
scriitorului Doris Mironescu relansează discuţia în
jurul biografiei şi redimensionează, pentru cei
atenţi, zona preocupărilor autoarei. Tot din această
publicaţie aflăm că „aleşii pe viaţă, membrii juriului
goncourt nu sunt remuneraţi. Premiul acesta este
foarte cunoscut şi urmărit de către editori, dar şi de
publicul românesc şi traducători francofoni din
România. În acelaşi timp, este şi cel mai prestigios
premiu literar francez. Care este explicaţia? este cel
mai substanţial? 

Luceafărul de dimineaţă (nov.- dec. 2013) se
deschide cu Clubul Dramaturgilor, cu menţiunea că
acesta s- a reunit pentru al treilea spectacol- lectură
al stagiunii cu Senvici cu infinit de Puşi Dinulescu,
regia Vasile Manta. la şedinţele ulterioare, desfăşu-
rate tot la sediul ICR, au fost prezentate piese inedi-
te de Dinu grigorescu şi lucia Verona.

Scriitorul Ioan groşan face o cronică la cartea
Infernul vândut ca paradis de Sorin Ilieşiu, ajunsă
la a doua ediţie (ed. junimea). „Sorin Ilieşiu este un
radical. Puţini intelectuali au avut la noi, după 1989,
înverşunarea sa benefică în a demasca erorile comu-
nismului. el face parte din acea categorie care, daţi
afară pe uşă, îţi intră pe fereastră”. Cronicarul
spune că această carte se citeşte pe nerăsuflate.

Se poate constata, aşadar, o preocupare gene-
rală a analiştilor şi cronicarilor, susţinuţi de dorinţa
de a oferi cetăţeanului nostru, oricare ar fi el,
posibilitatea de a participa, într- un fel sau altul, la
„interesul naţional”. r
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Marin Radu Mocanu
Naţiunea şi interesul naţional
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Semnal editorial

Aura Christi
Dostoievski – Nietzsche

Elogiul suferinței
Editura Academiei, 2013

„Vom mărturisi fără înconjur admiraţia noastră pentru curajul şi priceperea,
noutatea argumentaţiei şi fineţea analizelor pe care le aduce Aura Christi în acest
eseu de o originalitate expresă. 

Ultimului capitol (…), ce se ocupă de misterul farmecului straniu, de misterul
«idioţeniei» lui Mîşkin, îi putem aplica, fără ezitare, epitetul de capodoperă. Prin
îndrăzneala de a ataca altfel o problemă, cea a unui personaj faimos şi criptic,
ultra- comentat, nu rareori uitat, ocultat de mai noile generaţii de literaţi, români
sau europeni, ca şi prin asociaţiile inedite, surprinzătoare nu rareori, provocând
nu de puţine ori o cu totul altă aşezare faţă de atâtea şi atâtea docte concluzii pro-
fesorale. Prin curajul şi calmul febril al poetei şi eseistei care ne dăruieşte, odată
cu aducerea în pagină a atâtor nume ilustre şi noi, pentru mulţi, din literatura şi
exegeza marii Ţări şi Imperiu al Răsăritului. Prin candoarea şi nevoia irepresibi-
lă, tipică unui creator autentic, de a înţelege valorile. Valorile eterne şi mereu
moderne, actuale şi inactuale totodată, desfidând modele, curentele pasagere şi
nu rareori sufocante, de prin universităţi şi redacţii încropite, naive, în sensul rău
al cuvântului.” (Nicolae Breban)

„Metafora cărţii Aurei Christi exprimă, în cele din urmă, chiar cheia scrierii ei ca suferinţă exuberantă şi moarte. Nu tu poţi scrie
aşa ceva, spunea Rilke în Elegiile duineze, fiindcă într- un asemenea joc eul e o miză fatalmente debilă, marcată de insuficienţă meta-
fizică şi de carenţă. O poţi face într- un singur fel, şi anume să te laşi scris de străinul care urcă în tine din clipa în care ţi- ai gândit
opera, aşa cum viaţa nu e, de fapt, ceea ce noi trăim, ci efemerul pe care moartea îl lasă în fiinţa noastră, invitându- ne, dacă putem,
să- l preschimbăm în veşnicie.” (Ştefan Borbély)

„Descoperirea Aurei Christi e că numitorul comun al celor două genii din secolul al XIX- lea, atât de diferite, în acelaşi timp, este
suferinţa. În genere, Nietzsche a fost receptat în modernitate şi postmodernitate fie prin faimoasa lui afirmaţie Dumnezeu a murit,
dând lovitura de graţie creştinismului, fie din pricină că ar fi pus capăt metafizicii occidentale. Redeschiderea «dosarului Nietzsche»
prin apropierea de suferinţa dostoievskiană este meritul principal al cercetării Aurei Christi, o cercetare care nu este doar una
comparatist- livrescă (de largă erudiţie), ci una puternic trăită ca experienţă personală: „Tot ce am făcut îşi are rădăcinile în sufe-
rinţă; şi susţin acest lucru cu o seninătate orgolioasă, din convingerea nietzscheană conform căreia «durerea îl transformă pe om în
aristocrat, întrucât îl separă de ceilalţi»”. (Theodor Codreanu)

http://aurachristi.ro/


