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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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Număr ilustrat cu fotografii realizate de
AuRA ChRISTI. (China, 2014) 
Zidul Poeziei se află la o altitudine de peste
3.300 de metri, pe platoul tibetan, pe malul
uriaşului lac Qinghai, şi a fost gândit şi
realizat de poetul Jidi Majia în colaborare
cu Gao Xing. În vecinătatea unor mari
poeţi ai lumii ca, bunăoară, Puşkin,
Goethe, Ahmatova, ţvetaieva sau Rilke, se
află basoreliefurile ce înfăţişează chipul lui
Mihai Eminescu şi cel al lui Paul Celan.

Premiile Contemporanul
sunt decernate cu sprijinul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional din 
România

Sunt personalităţi care îşi
întocmesc lista acţiunilor pe
care le- au întreprins în roluri

publice, altele îşi scriu memoriile. Cu
noua sa carte, Anii inovării. Reforma
universităţii clujene 1993- 2012 (Editura
Tribuna, Cluj- Napoca, 2014, 274 pagini),
Andrei Marga a păşit pe altă cale – cea a
unei reflecţii sistematice cu privire la
inovaţiile aduse în cursul celui mai lung
rectorat din istoria universitară din Tran-
silvania. Ales rector în patru mandate,
Andrei Marga se confesează, dar o face
documentat şi, cum spune textual, spre a
suscita interesul pentru noi reforme. Pre-
misa generală a cărţii sale este că, în
Romania, în ultimul deceniu, reformele
veritabile au fost părăsite în favoarea
unor schimbări mai mult circumstanţiale,
dictate de interese înguste, şi că lipsa
reformelor este sursă de crize suplimen-
tare. Pentru a veni din nou în sprijinul
reformelor, autorul cărţii Anii inovării…
evocă înnoirile care l- au implicat şi
reperele de decizie pe care le- a folosit.

Cartea lui Andrei Marga este o
reflecţie de interes major asupra universi-
tăţii ca instituţie. Ea pleacă de la conside-
rentul că ceea ce fac sau nu fac universi-
tăţile intră în viaţa oamenilor de astăzi
nu numai pe canalul clasic al instrucţiei,
ci şi pe acela al proiectelor de organizare
şi de raţionalizare autorizate sau accepta-
te de specialişti. Cartea Anii inovării…

merită a fi consultată nu doar pentru că
este vorba de un rectorat îndelungat, ci şi
pentru că, prin acţiunea acestuia, s- au
atins parametri de dezvoltare noi. Prin
această acţiune, s- a dezvoltat la maxi-
mum în tradiţia din România ceea ce se
cheamă „uni versitatea
comprehen sivă”, s- a lămu-
rit modelul dezvoltării
multicul tu rale şi s- a orga-
nizat cea mai complexă
universitate plurilinguală
a Europei. Acţiunea a
valorificat o relaţie nouă
între ştiinţe, filosofie,
teologie şi şi- a asumat că
ştiinţele experimentale
rămân temelia cunoaşte-
rii. În termeni cantitativi,
în România s- a ajuns la
cea mai extinsă dezvoltare
a unei universităţi de stat
(cu peste 55000 de stu-
denţi în 2008), la cea mai
dezvoltată reţea de colegii
universitare amplasate în
regiune, la cea mai mare dezvoltare a
infrastructurii după înfiinţarea universi-
tăţii din Cluj şi la o universitate care a
devenit locul reuniunilor continentale
semnificative. În termeni cantitativi, cum
s- a arătat în presa internaţională a tim-
pului, este vorba de prima universitate
din România care a ajuns, în 2011, în pra-

gul intrării în lista primelor 500 de uni-
versităţi ale lumii (clasamentul Shan-
ghai, care este cel mai exigent).   

Cartea Anii inovării…, a lui Andrei
Marga, este organizată pe patru părţi.
Prima parte este cronica inovărilor din

perioada amintită. A doua
parte este trecerea în revis-
tă explicitată a unor
inovări majore (noua geo-
grafie a facultăţilor şi cole-
giilor universitare, relan-
sarea ştiinţelor experimen-
tale şi tehnologiilor, crea-
rea programelor de studii
internaţionale, noua dez-
voltare a patrimoniului,
noua politică financiară
etc.). A treia parte evocă
reperele naţionale (Florian
Stefănescu – Goangă, Vir-
gil I. Bărbat etc.) şi inter-
naţionale (Charles W.
Eliot, Theodor Berchem
etc.) ale rectoratului şi
opţiunile strategice. A

patra parte este consacrată lămuririi a
ceea ce înseamnă, la propriu, universitate
şi a obligaţiilor ce incumbă celor care o
conduc. Andrei Marga apără ideea că o
instituţie pusă la punct se deteriorează în
patru- şase ani, dar este nevoie de zece
cincisprezece ani pentru a o reface.

■ Bref 

Experienţa construcţiei universitare



Nimeni nu are căderea de a da sfaturi
poporului său! Acesta este unul din
semnele premergătoare care trădează
intenţia cuiva, a unui ins căruia i s- au

încredinţat mari responsabilităţi, de a voi să
conducă singur, încredinţându- se doar instinctului
propriu şi sfătuit de acele aplecări şi instincte ce fac
din noi, uneori, posedaţi sau tirani, fiinţe trăind
într- o singurătate stearpă. Vrând să fim protectori şi
profeţi…

Nu poţi să- ţi ajuţi neamul decât servindu- l, aşa
cum o face un bun şi rar pedagog: asistând şi
oferindu- se drept exemplu celui pe care vrea să- l for-
meze. Iar când îl învaţă, o face ca să se înveţe pe
sine, deoarece apropierea de un spirit, act numit şi
prietenie, este una din formele cele mai emoţionante
ale trăirii – un spirit ce se dezvoltă şi primeşte, aude
şi învaţă să vadă – ca apoi să memoreze şi anume să
ştie ce este demn de a fi memorat şi în ce ordine, ca,

în final, să ajungă pe treapta, poate, cea mai înaltă –
cea a mărturisirii.

deoarece, se pare, nu este suficient să te naşti
într- o comunitate, trebuie, în timp, să te şi împriete-
neşti cu locul, cu cei din jur, să le accepţi şi cu timpul
să le îndrăgeşti limba, moravurile, credinţa; să te
obişnuieşti într- un sens mai adânc, afectiv, cu ani-
malele şi cu obiectele, cu datinele lor, să fii curios de
istoria lor, să le asculţi cu răbdare ofurile, chiar când
ţi se par, pe moment, mărunte sau zadarnice; nu,
pentru aceasta nu trebui să- ţi înfrângi dorul de alte
plaiuri şi zări şi nici credinţa că în altă parte vieţu-
iesc neamuri mai demne de interesul tău, mai
însemnate. Spre acea maturitate adâncă ce se chea-
mă senectute îţi vei da seama că acest dor de altce-
va, visarea exoticului, în orice formă, este un semn
distinctiv al omului viu, ca şi insatisfacţia, adeseori
nelămurită, faţă de locul în care te- a aruncat
întâmplarea. dăruindu- ţi viaţă, un fapt ce poate

prinde chipuri diferite în timp, aproape un lemn din
care unii pot face şi isca forme şi chipuri diferite, iar
alţii îl vor uita, undeva, la o margine de drum.

un popor, cel în care te naşti, ca şi viaţa, pot fi
tot atâtea daruri ca şi poveri.

unii, aflaţi într- o cumpănă aspră sau
avându- şi trupul drept unică greutate îl vor
respinge, ca şi matricea în care s- au trezit pe lume,
părinţii sau neamul, nu contează, crezând că sunt, în
primul rând, prin acest act de negaţie, de revoltă.
dar, nu credeţi, prieteni, că există revolte mai
demne de acest răgaz, luptă sau întâmplare ciudată
numită existenţă? Existenţă socială?

Să nu dăm nimănui sfaturi, cu atât mai puţin
neamului în care ne- am născut şi care, cum spunea
cineva, un hâtru de bună seamă, ne- a şi oferit prima
noastră meserie – limba! Să- i stăm alături, dacă
putem; în tinereţea mea când aveam curajul de a da
sau inventa definiţii, spuneam că prietenie înseam -

nă să- ţi pui trupul alături de
al celuilalt, mai degrabă
decât afinitate de gânduri, de
scopuri sau de trăiri. Iar prie-
tenul meu de tinereţe, poetul
Nichita Stănescu a alergat
într- o zi la mine, în cămăruţa
în care vieţuiam ca veşnic
student, cu o carte care l- a
inflamat în afară de măsură,
pentru că trata, tocmai, des-
pre actul prieteniei – Istoria
lui Ghilgameş, unul din cele
mai vechi poeme ale omului,
în care, cum ştim, eroul babi-
lonean, Ghilgameş, descoperă
tulburat moartea şi misterul
sau ne- verosimilitatea ei toc-
mai prin moartea prietenului
său, En- Ghidu – prin darul
prieteniei, deci! Aşa cum noi,
dintodeauna, reuşim, cu ade-
vărat să trăim şi să simţim
moartea, în forma ei cea mai
concretă, teribilă şi ne- verosi-
milă numai prin moartea,
prin ruperea de viaţă a cuiva
care se rupe şi din noi înşine
– părinte, fiu sau fiică, soţ sau
iubit! Moartea, ca trăire
adâncă şi reală, înfricoşătoa-
re, nu e posibilă decât prin
iubire!

Şi pentru că vorbeam
mai sus de dor, una din for-
mele sale cele mai expresive
şi dureroase, mai neliniştitoa-
re, nu este oare, dintodeauna,
dorul după patrie? la vechii
Greci, poporul care ne- a dat
măsura lucrurilor şi a gându-
lui pentru două milenii, exilul
era mai aspru decât moartea.
Marii poeţi, în frunte cu acel
hospites al barbarilor Sciţi
care a fost Publius ovidius
Nasso, aici, la gurile dunării

noastre, şi- a plâns în primul rând înstrăinarea şi
apoi tinereţea, iubitele sau graţierea împăratului. Şi
aş îndrăzni să spun că nu există o reală maturitate a
unui individ care vrea să şi fie domn sie- şi şi soartei
sale, înainte de a cunoaşte acest dor, această ciudată
nelinişte după ceva care s- a îndepărtat definitiv, ca
şi copilăria, dar căreia altădată i- a imputat nu
puţine lucruri şi aşa- zise neîmpliniri. Şi, deodată,
marea ne- împlinire a fost tocmai această pierdere a
locului unde ai văzut lumina zilei, ceva care se împo-
triveşte celor mai logice şi rezonabile calcule sau con-
cluzii ale minţii, un tot, un întreg creat din atâtea
elemente negative şi uneori chiar reprobabile, dar
care, împreună, iscă acest magnet indicibil al unei
dureri fără nume. Sau, căreia îi zicem dor!

Să concludem că, în fapt, întreaga şi complexa
problematică a acestui specific naţional se exprimă
cel mai lapidar prin acest cuvânt, îndrăgit de
Români, numit dor? Sigur, conţinutul, sâmburele şi

trăirea lui o au şi alţii, a noastră este numai forma,
cea prinsă în atâtea balade şi doine de geniile anoni-
me. Forma vagă şi persistentă care în vreme şi tre-
cută prin tot atâtea guri a prins multe chipuri, dar,
în acelaşi timp şi- a descoperit sau creat şi propriul ei
sâmbure, unic şi indicibil; doar dacă facem apel la
adevăraţii poeţi, poate la un Eminescu care l- a cân-
tat, acest dor, ca şi multiplele sale feţe, sunete şi
silabe, dar n- a ştiut, n- a putut nici el să ne spună ce
este el anume… în fiinţa sa – o durere, un prieten al
singurătăţii, un zeu mărunt ce ne aleargă pe braţe şi
pe chip ca o veveriţă de aer, o recompensă a zeilor
locului în care am irupt în lumină, o promisiune?!…

Poate, într- adevăr, o reală profeţie, pentru noi,
cei ce suntem îndrăgostiţi şi neliniştiţi de absenţa şi
de nevoia profeţilor! Trişti din cauza uscăciunii vre-
murilor pe care le trăim, decenii şi decenii care îi
alungă sau dau la o parte pe poeţi şi pe acei artişti
sau gânditori care au îndrăzneala să se afunde în
trecut, în cel mare, de bună- seamă, aşa cum ulise,
rătăcitorul şi înstrăinatul, din dor de pământul său,
s- a furişat jos, printre morţi, cei însetaţi de viu, de
sânge cald, şi a vărsat pe pământ sângele unui miel
ca să- i atragă umbra lui Tiresias, singurul care
putea să- i spună dacă se mai putea întoarce. Înde-
părtând cu vârful spadei chiar şi stafia propriei sale
mame!

dar… cum am putea să ne depărtăm de
propria noastră naţiune, rămânându- i aproape, vie-
ţuind în mijlocul ei, pentru a simţi acest dor de fiin-
ţa, de sufletul ei din totdeauna? Nu cumva dând la o
parte, decis, ceea ce ne împiedecă să o simţim şi
vedem cu adevărat, fâcând masa goală, tabula rasa
de atâtea şi atâtea false necesităţi, probleme şi inte-
rese, îndrăznind a ne aşeza în mijlocul ei cu ceea ce
ni s- a dăruit de fapt demn de a fi trăit şi luat în
seamă? Cu forţa de a ne lega de trecutul nostru şi cu
cei, demni, ce l- au populat şi au crezut că odată şi
odată vor fi şi altfel împreună – adică liberi, mândri
şi stăpâni asupra pământului pe care l- au lucrat şi
udat cu sânge şi sudoare, cum se spune! Ca şi cu
puterea de a ne imagina viitorul pentru cei care se
nasc şi cresc în clipa aceasta şi dacă păsările şi ani-
malele sălbatice, care, cum spune scriptura, nu ară
şi nu seamănă! au puterea şi îndrăzneala de a- şi
clădi cuibul şi vizuina lor în cele mai ciudate şi nepri-
mitoare locuri, de ce să nu avem şi noi acest instinct?
Această prudenţă necesară, de fier, aş spune, acest
semn al încrederii în ceea ce suntem.

Şi atunci, cu siguranţă, Zeii sau Zeul locului,
spiritus loci, vor fi cu noi încă o dată, deoarece unde
şi cum să căutăm noi acei spori sau semne al speran-
ţei dacă nu în propria noastră încredere în noi
înşine? Ce ne- au fost date la naştere cu siguranţă şi
pe care i- am împrăştiat, nepăsători, pe drum, fii risi-
pitori ai unei prea mari bogăţii şi certitudini, calfe
uituce ai unui Meşter mare şi invizibil care, mai ştii,
este şi el încercat de acelaşi dor de ne- cuprins ca şi
noi, după el, după fiinţa sa nevăzută şi prezentă, ca
o umbră mare, joasă!… Cu care, e drept şi adesea, ca
şi cu eternul dor, nu poţi trăi, dar nu poţi trăi nici
fără el, o situaţie fără ieşire şi care se repetă de fie-
care dată când ne lovim nu numai de greutăţi grave
şi insurmontabile, dar şi când ne lovim de noi înşine. 

un chip, o statură pe care o uitasem şi care ne
aduce aminte nu de ceea ce am fost sau am putea fi,
ci de acea promisiune care ni s- a făcut la naştere:
aceea de a fi în mijlocul unei mulţimi calde şi priete-
ne, cu multe chipuri cunoscute care ne vorbesc cu
silabe şi sunete dragi auzului nostru, îmbiindu- ne să
ne apropiem şi să avem încredere.

Şi atunci, abia atunci, inima noastră se va
umple de recunoştinţă şi de acel dor ce va semăna cu
o bucurie mare, aceea de a fi recunoscuţi şi părtaşi ai
vieţii şi traiului în comun, numiţi- l cum vreţi, dar
necesitatea lui va fi indestructibilă. r

■ Fragment
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Nicolae Breban
Liberi, mândri şi stăpâni

Să nu dăm nimănui sfaturi, cu atât
mai puţin neamului în care ne- am

născut şi care, cum spunea cineva, un
hâtru de bună seamă, ne- a şi oferit
prima noastră meserie – limba! Să- i

stăm alături, dacă putem; în tinereţea
mea când aveam curajul de a da sau

inventa definiţii, spuneam că
prietenie înseamnă să- ţi pui trupul
alături de al celuilalt, mai degrabă

decât afinitate de gânduri, de scopuri
sau de trăiri.

n Editorial



de ce comite Cantemir astfel de defor-
mări ale simbolurilor consacrate, cu
prestigiu, care trimiteau la valori tari,
de primă importanţă ale creştinismu -

lui? dintr- un spirit pur iconoclast, raţionalist, de
respingere a gândirii religioase? Acesta ar fi răspun-
sul cel mai la îndemână, dar şi cel mai lipsit de
nuanţe. dintr- un spirit de frondă, dintr- o „eliberare”
de modelul religios predominant în epocă (aşa cum,
tezist, explicau lucrurile monografiile apărute în anii
’50)? Ar fi o ipoteză mult prea avântată şi nerealistă.
Cornel Mihai Ionescu rezumă perfect perspectiva
căreia îi rămâne fidel tânărul autor: „«Paradigma»
oricărei scriituri posibile rămâne, pentru Cantemir,
Biblia. Cartea prin antonomază, efigie cosmică,
adică, în acelaşi timp, «imago mundi» şi analogon
discursiv al ştiinţei «infuze». Întrucât reproduce un
model sacru, oricare scriitură deţine posibilitatea de
a desfăşura în discurs instantaneitatea unei intuiţii
originare. Prin acest sentiment de sacralitate a scrie-
rii, Cantemir se menţine în sfera unei civilizaţii a
caligrafiei, mai precis a hierografiei, pe care invenţia
tiparului şi reproducerea mecanică a textului o vor
anula”.1 Preocupările de mai târziu ale autorului
demonstrează clar că el nu traversează o criză reli-
gioasă. Rămâne un ortodox practicant, chiar dacă nu
lipsit de un anumit spirit ludic atunci când tratează
subiecte religioase. Şi totuşi, nu reuşeşte să se
smulgă cu totul dintr- o mentalitate care este comună
întregului spaţiu post- bizantin, impregnat încă de o
anumită viziune medievală: există o logică a lumii,
ca manifestare a intenţiilor divinităţii, ca desen al
lui dumnezeu. Pe de o parte, această logică poate fi
desluşită din lectura „cărţii naturii”; pe de alta, ea
devine vizibilă mai ales prin frecventarea cărţii sfin-
te, care continuă să fie percepută ca un reper obliga-
toriu, ca imago mundi. 

Şi atunci? Cum se explică procedeul manifest
al lui Cantemir de a răstălmăci, într- un spirit laic,
iconoclast, simboluri tari ale creştinismului? Risc un
răspuns mai subtil. Autorul construieşte, în Istoria
ieroglifică, o lume lipsită de orice criteriu etic, de
orice orientare spirituală, o lume coruptă, putredă,
ierarhizată în funcţie de rapacitate, de versatilitate,
de savoarea de a comite răul; pe scurt, o „lume pe
dos”, în care valorile sunt răsturnate. Cele câteva
personaje pozitive nu reuşesc să echilibreze această
impresie de Sodoma & Gomora. lumea păsărilor şi
animalelor din Istoria ieroglifică merită, e clar, o
pedeapsă. una pe care autorul nu se mulţumeşte să
o realizeze doar la nivelul intrigii, al factologiei fic-
ţionale, fiind el totuşi constrâns de un anumit pact
cu realitatea pe care încă îl mai respecta, măcar în
linii mari. E drept că uneori comentariile naratoru-

lui/ autorului trădează satisfacţia sau dispreţul, sila
sau, după caz, dezamăgirea, revolta faţă de anumite
evenimente, fapte, pe care însă caută să nu le
deformeze, mulţumindu- se să le sancţioneze prin
comentariu sau prin exerciţiul livresc al moralizării
(de aici şi justificarea efortulului de a colporta peste
760 de sentenţii). dar asta nu era suficient. Autorul
se mai răzbună şi în alt mod. dacă personajele sale
ar fi purtat măşti nemodificate, aşa cum existau ele
fixate în memoria colectivă prin intermediul bestia-
rului creştin, dacă ar fi respectat litera simbolurilor
creştine, ar fi însemnat, implicit, că ele respectă ordi-
nea impusă de dumnezeu, că fac parte din planul
divin, că nu se abat de la regulile de conduită impu-
se prin legea sfântă. În fine, ar fi însemnat că acţiu-
nile lor sunt efectul unei intenţii divine. Comporta-
mentul pe care Fiziologul şi, în genere, bestiarul
moralizator creştin îl atribuie animalelor are aceas-
tă trăsătură fundamentală: ele sunt extrase din logi-
ca strâmtă şi sterilă a manifestărilor lor reale şi
amplasate într- un rol cu potenţial simbolic, alegori-
zant. În această nouă realitate, care o sufocă pe cea-
laltă, animalele devin simptome ale planului divin;
ele transmit mesaje, trasează direcţii; reprezintă
materializări, încarnări ale unor valori spirituale de
care creştinul are nevoie stringentă pentru a avea
permanent sub ochi direcţia către mântuire. Atât
„naturile” bune ale fiarelor, cât şi cele rele
sunt tot rezultatul planului divin. Câtă
vreme se mişcă în acest desen, ele au o func-
ţie pedagogică, deci rămân utile în scenariul
mântuirii. Apariţia figurilor zoomorfe echi-
valează cu tot atâtea teofanii. Cum persona-
jele cantemiriene sunt însă departe de orice
armonie divină, era absolut logic ca, ataşate
chipului lor, măştile să se deformeze. Simbo-
lurile animaliere se contorsionează, creând
adevărate „anamorfoze”, sub presiunea fon-
dului, a realităţii pe care ar fi trebuit să o
controleze şi să şi- o supună. lumea din Isto-
ria ieroglifică nu este una în acord cu ordi-
nea manualelor de conduită creştină. Prin
urmare, autorul nu avea cum să nu schimbe
contururile, cum să nu modifice normele de
reprezentare. 

Interesant este faptul că dimitrie Can-
temir interpretează el însuşi lucrurile în
acest mod: într- o scurtă lucrare intitulată
monarchiarum physica examinatio (Studiu
asupra naturii monarhiilor), scrisă în Rusia,
ca un corolar la un panegiric închinat împă-
ratului Petru cel Mare, autorul dezvoltă o
teorie conform căreia şi monarhiile s- ar dez-
volta urmând o logică prestabilită de divini-
tate, care poate fi desluşită din profeţiile lui
daniil: ca tot ceea ce este viu, şi monarhiile
se nasc, cresc, decad şi dispar. Atunci când
una dintre monarhii nu se dezvoltă conform
legilor naturii, impuse de dumnezeu, ea stri-
că un echilibru şi seamănă cu un „avorton”:
„Când ceva străin împiedică dezvoltarea nor-
mală, în acest caz se naşte un avorton, fie un
monstru cu un caracter respingător sau care
creşte contrar legilor şi ideii naturii.”2 Sigur,
îmboldit de interesul său de a- şi recăpăta
tronul, dorind ca Petru să redeschidă conflictul cu
turcii, principele identifică acest monstru care păcă-
tuieşte prin neconformitatea cu natura cu Imperiul
otoman. dar ceea ce ne interesează este modul în
care vede el lucrurile. Teoria sa continuă în aceeaşi
direcţie: „Există şi o altă lege adevărată a naturii,
care spune că ceea ce este natural rămâne aşa cum
s- a născut, de unde reiese clar că ceea ce a fost con-
ceput necorespunzător cu natura nu durează mult.
Şi deci totul trebuie să se reîntoarcă la locul ce- i
aparţine şi- i este firesc – o, dumnezeule drept şi
natură raţională! Îndeplineşte aceasta!” or, în men-
talitatea medievală şi în cea a veacului al XVIII- lea
din Răsăritul Europei nu mai puţin, „natural”,
„corespunzător cu natura” înseamnă conform voinţei
divine, conform planului lui dumnezeu. Pentru Can-
temir, ca şi pentru contemporanul său Miron Costin,
remarcă şi Ioana Em. Petrescu, fără a recurge la
scurtul text mai sus invocat, ordinea socială, ca şi
cea naturală, sunt rodul unei decizii divine.3 la ce ne
foloseşte această teorie? Faptul că tiranul Corb,
pasăre din cea de a doua tagmă, ocupă, prin întâm-
plare, tronul creează o dizarmonie a lumii, o „încăl-

care a ordinii legice”; la fel, impunerea grotescului
hibrid Strutocamila pe tronul împărăţiei patrupede-
lor este percepută ea însăşi ca o anomalie cu rever-
beraţii cosmice (vezi plângerea Inorogului...) Monar-
hia Corbului, ca şi cea a Strutocamilei sunt împotri-
va naturii, deci nu au cum să fie legitime. depăşind
net desenul pe care planul divin li- l impusese în car-
tea lumii (a cărei imagine o reflectă bestiarul biblic,
Fiziologul în special, ca apendice al Bibliei), persona-
jele perturbă însuşi echilibrul lumii lui dumnezeu.
Tocmai de aceea ele nu pot respecta modelul lumii
care poartă pecetea armoniei divine, aşa cum poate
fi el desluşit din simbolistica creştină. Acesta este
mesajul adânc al deformărilor din Istoria ieroglifică. 

Prin urmare, deşi conştient de vasta tradiţie
creştină a reprezentărilor animaliere, dimitrie Can-
temir este obligat, din consecvenţă faţă de realitate
sau, mai precis, faţă de viziunea sa subiectivă asu-
pra realităţii, să deformeze şi să trateze ludic, apa-
rent raţionalist sau iconoclast, o serie de simboluri
zoomorfe creştine, pentru a ilustra schimonosirea
unei lumi care nu mai are salvare, care nu se mai
lasă inclusă în lumea ordonată, armonioasă a lui
dumnezeu. Această operaţie nu este însă semnul
unui scepticism, al unei neîncrederi faţă de realita-
tea spirituală a adevărurilor creştinismului, pe care
simbolurile zoomorfe le transmit, ci semnul unei ati-

tudini critice faţă de lumea pe dos, colcăitoare de
vicii, care strică acest echilibru. Pe scurt, atitudinea
profundă a lui Cantemir nu este cea a unui raţiona-
list, ci aceea a unui om care îşi vede sistemul de
valori năruit prin acţiunea meschină a unor persona-
je malefice. de aceea, el le refuză accesul în lumea
bestiarului moralizator, care este oglinda perfecţiu-
nii divine. r

1 Cornel Mihai Ionescu, palimpseste, ediţia a
II- a, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2007,
p. 30.

2 dimitrie Cantemir, monarchiarum physica
examinatio (Studiu asupra naturii monarhiilor),
tradusă de Gh. haupt, în Gh. haupt, „Studiu asupra
naturii monarhiilor. un document inedit al lui d.
Cantemir”, în „Studii. Revistă de istorie şi filosofie”,
Anul 4, ianuarie- martie 1951, Editura Academiei
Republicii Populare Române, Bucureşti, p. 221.

3 Ioana Em. Petrescu, Configuraţii, Editura
dacia, Cluj- Napoca, 1981, p. 90- 91.
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Bogdan Creţu
Cantemir şi simbolurile consacrate

Rămâne un ortodox practicant, chiar
dacă nu lipsit de un anumit spirit

ludic atunci când tratează subiecte
religioase. Şi totuşi, nu reuşeşte să se

smulgă cu totul dintr- o mentalitate
care este comună întregului spaţiu
post- bizantin, impregnat încă de o

anumită viziune medievală: există o
logică a lumii, ca manifestare a

intenţiilor divinităţii, ca desen al lui
Dumnezeu.



Studenţilor din universităţile umaniste
româneşti de azi, unde profesorii se duc,
americăneşte, în t- shirt şi espadrile la
cursuri, le va fi probabil mai greu să

înţeleagă excelenţa vestimentară în care Romulus
Todoran, Gavril Scridon, Ion Vlad, Mircea Zaciu sau
liviu Petrescu veneau la orele studenţiei noastre.
Chiar şi decadentul Teodor Boşca se subsuma „ritua-
lului” de a se îmbrăca studiat, impecabil, ca să nu
mai vorbim de Ştefan Bitan
sau de profesorimea femini-
nă, superioară numeric.
Intrarea unuia dintre aceşti
profesori în clădirea de pe
horea însemna un eveni-
ment, urmărit cu admiraţie
şi înfiorare. Instinctiv, stu-
denţii se trăgeau mai pe
margine, pentru a le lăsa
loc să „evolueze”. Învăţai, la
cursurile lor, nu numai o
carte de o foarte bună cali-
tate – chiar dacă uneori era
învelită în anacronicul „tra-
diţionalism” ardelenesc cul-
tivat ca marcă de seriozita-
te –, dar şi ce înseamnă stil,
exigenţă de sine, nobleţe
umană şi intelectuală. 

Sună patetic, azi, în
era tuturor deconstrucţiilor
şi a licenţelor corozive îngă-
duite, dar cultura era asi-
milată, pe atunci, cu o
valoare la înălţimea căreia
„te ridici”, nu numai intelec-
tual, ci şi prin întreaga
ţinută. Să nu- şi imagineze,
însă, cineva că „aulicii” din
faţa noastră erau scorţoşi,
inabordabili sau aroganţi
până la aneantizare. dim-
potrivă, te chemau alături,
lăsau să le scape câte o
ironie, intrau cu tine
într- un dialog aproape
firesc, dar ţinuta lor perfec-
tă şi disponibilitatea pentru
incandescenţă îţi cereau să
te ridici deasupra ta însuţi
înainte de a le putea răs-
punde. la fel era şi cu res-
pectul pentru idei, pentru cărţi şi pentru pagina scri-
să, care funcţionau, înainte de toate, ca standarde
valorice. Generaţia de profesori care ne- a format
demonstra, cu asupra- de- măsură, că orice intelec-
tual care se respectă e capabil să genereze o proiec-
ţie sublimă, numită „mit”. universitatea, revistele
tribuna sau Steaua, echinoxul la care ne- am înce-
put ucenicia literară erau astfel de „mituri”. BCu,
unde se afla „bârlogul lui Faust”, era altul; „fondul
secret”, la ale cărui volume „interzise” aspiram cu
toţii, era un altul, şi aşa mai departe. Cafenelele Ari-
zona sau Croco erau mituri: puteai, desigur, să- ţi
ostoieşti carenţa de cofeină şi în alte locuri, mai „pro-
letare”, dar să mergi la Arizona sau la Croco era ca
şi cum ai participa la o consacrare. 

Ion Vlad aparţine unui asemenea mediu, pen-
tru care statul la catedră însemna sacerdoţiu. Îşi
recita cursurile cu lungi inflexiuni ascensionale,
incantatorii, ca- ntr- o catedrală. Când rostea cuvân-
tul Faulkner, simţeai în el o veneraţie bine funda-
mentată în ani lungi de bibliotecă laborioasă, com-
prehensivă. la fel când spunea Wellek, Warren sau
lukács. Tipologia intelectuală a timpurilor pe care le
trăiam atunci – succesive „liberalizării” culturale şi
editoriale din anii 1967- 71 – ne îndemna către un
orgoliu perceptiv anume, structurat în mod difuz de
convingerea că opera literară îi este suficientă sieşi,
vecină cu transcendenţa, sublimă şi cristalină, auto-
nomie pe care orice proximitate a contingenţei nu
face decât s- o întineze. Îi era complementară acestei
prezumţii suspiciunea faţă de tot ceea ce era „eveni-
ment” sau istorie. Fusesem suprasaturaţi de vulgată
marxistă la orele şi şedinţele de pregătire ideologică;
deci, strâmbam din nas adolescentin când venea
vorba de lukács, ne păreau a fi fastidioase intermi-
nabilele cursuri de istoria literaturii – unul

„celebru”, de pildă, unde ni s- a vorbit timp de un an
de Şcoala Ardeleană, fără ca titularul să fi pomenit,
măcar în treacăt, de greco- catolicism… – şi conside-
ram, pe scurt, că privilegiul de a face facultatea
într- o epocă când anistorismul era îngăduit ne pune
la adăpost de orice capcană în care se insinua prea
mult „profan” şi intra prea puţin „sacru”.

Ei bine, acesta a fost visul naiv din care ne- au
trezit cursurile şi cărţile lui Ion Vlad, care puseseră

în circulaţie o sintagmă de
tip nou, care ne dădea des-
tule dureri de cap pe atunci:
aceea că „descoperirea ope-
rei” presupune reconstitui-
rea „itinerarului istoric al
unei opere”. Eram suspicioşi
faţă de sociologie, ori Profe-
sorul spunea, deschis şi cu
argumente, că „sociologia
literaturii produce excelente
şi sugestive rezultate”, la
ambele capete ale unui text:
atât la acela, genetic, unde
se află scriitorul, capătul
determinismului subiectiv,
ideatic şi formal, cât şi la
acela, opus, al receptării.
Formula existenţială con-
cluzivă, din care se poate
decanta întregul „program
de viaţă” al lui Ion Vlad
aveam s- o găsim în Conver-
genţe: „categoria care ne
interesează aparţine […]
scriitorului cucerit de ideea
că opera literară este rezul-
tatul unui travaliu îndelun-
gat, controlat, susţinut de o
comportare intelectuală
superioară. Scrisul ne apare
ca un act intelectual sever
îndeplinit, fără ezitări şi
cerând o mare voinţă a edifi-
cării.” (Subl. n., Şt.B.)

Ce însemna, aşadar,
„itinerar istoric al unei
opere”? Într- o primă instan-
ţă – preciza Ion Vlad –, un
„act de cunoaştere intelec-
tuală polivalentă”, rezultat
de pe urma imersiunii „tota-
le” a faptului literar în isto-

ricitate. „…nu putem abdica – scria Profesorul în
descoperirea operei – la conceptul istoric al faptului
de cultură şi al celui artistic, la cercetarea tuturor
sistemelor, structurilor şi «straturilor»” prin care
istoria intră în legătură cu opera de artă şi se lasă,
la rândul ei, influenţată de ea. Conceperea actului
critic ca şi „fapt intelectual integral” reprezenta foca-
rul iradiant al teoriei. În concordanţă cu ea, poziţia
de centralitate trebuie să îi revină operei, nu contex-
tului, anecdoticii sau voinţei sinusoidale a celui care
o scrie. „…Se poate afirma – preciza Ion Vlad tot în
descoperirea operei – că premisele cercetării sunt în
operă. ea implică şi personalitatea scriitorului, ale
cărui atribute pot fi decantate în operă, după cum
criticul se supune unei obligaţii similare,
identificându- se cu textul cercetat pentru a- şi
confrunta propria- i personalitate cu a operei şi a
subiectului creator revelat în textul literar.” 

Mai precis, actul de a scrie, propriu scriitoru-
lui, obiectivează în operă nu eul biografic al celui
care scrie (detalii lămurite de către Proust în Contre
Sainte- Beuve, eseul celor două euri, cel biografic şi
cel literar), nu doar eul artistic, ci eul istoric. Al trei-
lea eu, altfel spus: eul care îl depăşeşte pe cel biogra-
fic, „evenimenţial”, îl depăşeşte şi pe cel artistic,
transpunând în operă tensiunea obiectivată a isto-
riei. Era sublim modul în care Ion Vlad rostea
cuvântul, validându- l atât ca aspiraţie existenţială,
cât şi ca încărcătură axiologică. devii intelectual
„total” (nu uitaţi de imperativul „cercetării totale a
operei” literare) doar din momentul în care eşti con-
ştient de o asemenea sublimare: că, prin ceea ce
creezi la prima mână sau doar analizezi, de la un
nivel de intensitate încolo începe să lucreze istoria,
cu toată forţa impersonalizării creatoare de care vor-
bise T.S. Eliot.

Ion Vlad ne oferea, prin cursuri şi prin cărţi
(cărora li se adăugau, fireşte, textele pe care i le
citeam prin reviste), îndemnul unei asemenea „subli-
mări”, materializat în aspiraţia criticii literare de a
deveni ştiinţă. Recunosc, eram prea ingenui ca să
acceptăm din start o asemenea invitaţie, fiindcă pen-
tru noi, la vremea respectivă, actul de receptare a
unei opere literare echivala cu invitaţia la plăcere şi
la nesistemicitatea pe care aceasta o conţine. un mic
ocol trebuie făcut, pentru a înţelege toate acestea.
Intrasem pe „poarta literaturii” pe drumul regal al
abisului, nopţii şi visului din faimoasa carte a lui
Albert Béguin, Sufletul romantic şi visul. Sugestia
că există şi un „iraţional” în spatele raţionalist al
limpezimii ne fascina. I se adăuga „plăcerea senzo-
rială” pe care o preamăreau tematiştii francezi, mari
îndrăgostiţi de realităţi imponderabile, cum e „pro-
funzimea”. În 1974, avea să apară Critică şi profun-
zime, frumoasa carte magnetizantă a lui Mircea
Martin, echivalentă, pentru noi, cu un drog intelec-
tual fericit; aproape un an am citit doar Jean- Pierre
Richard, apoi ne- am extins înspre Bachelard şi Gil-
bert durand, orice invitaţie la altceva decât plăcere
şi profunzime în actul de a recepta o operă fiind
resimţit ca o inadecvare. Mai bântuia prin Cluj
neoexpresionismul câtorva dintre primii poeţi echi-
noxişti şi supralogica abstruză, hohotitoare a lui
Zacharias lichter: iraţionalul ne fascina, energiile
submerse, de asemenea. Aceasta a fost atmosfera în
care Ion Vlad a venit cu invitaţia de a „transcende”
informul prin intermediul formalului, al disciplinei
şi al ştiinţificităţii. 

Există – sugera el – două nivele de autorealiza-
re, pentru analistul fenomenului literar, în procesul
criticii literare. Primul (la care noi rămăsesem cu
fervoare) era cel de identificare: „…critica de identi-
ficare – se spune în descoperirea operei – se defineş-
te metodologic ca o posibilitate de acceptare a viziu-
nii scriitorului, a concepţiei realizate ca expresie
artistică şi ca o soluţie ce se dispensează de sistemul
informaţiilor extraartistice (istorie, biografie, ideolo-
gie etc.).” dincolo de acest nivel prim, adesea pregă-
titor, se desfăşoară – pentru cei care sunt capabili de
ea – transcenderea obiectivantă sau sublimarea:
„…cercetarea poate deveni ştiinţifică pe măsură ce
coalizează termeni multipli din celelalte direcţii
(extraartistice), obligându- i să funcţioneze în spiritul
criticii operei. Concepută ca un univers complex,
opera literară solicită o perspectivă şi o abordare
sintetică, printr- o diversitate de criterii analitice.
Această operă- organism cu multiple manifestări pre-
supune firesc o istorie a ei, a destinului ei, de la
momentul creaţiei până la acela al recreării.” (Prima
subl. îmi aparţine, a doua îi aparţine autorului;
Şt.B.)

N- aveam de unde şti (nici Profesorul nu ne- a
furnizat ancore în această direcţie), dar sintagma de
„operă- organism”, care va fi folosită şi de către
umberto Eco, semăna cu multe dintre sintagmele pe
care Michel Foucault îşi construise Cuvintele şi
lucrurile, cartea din 1966. desemna, în esenţă,
mecanismul generativ „non- uman” al unor sisteme şi
subsisteme structurante obiectivate, cum sunt, de
pildă, în domeniul specific al literaturii, genurile şi
speciile literare, cărora Ion Vlad le- a consacrat
pagini substanţiale în toate cărţile sale, dar şi un
volum exegetic foarte flexibil, Aventura formelor.
Geneza şi metamorfoza „genurilor”, din 1996. Am
citit- o cu o încântare deschisă înspre postmoder-
nism. Vorbea în ea Profesorul Vlad despre intertex-
tualitate, despre textul literar ca formă deschisă (tot
Eco…), „dezvoltată” ca un ţesut, în varii direcţii
excentrice, despre realitatea narativă înţeleasă în
sens de „hiperanunţ performativ” (Cesare Segre), sau
despre „transgresare”. „Semnul narativ” – citim aici
– se manifestă ca „deformarea” continuă a unui „lim-
baj originar”, în sensul invers, proiectiv, celui regre-
siv propus de către hermeneutică. 

dacă „ştiinţificitatea” transgresivă de odinioa-
ră îmi dădea fiori, întrucât nu eram sigur că voi
ajunge vreodată „acolo”, Aventura formelor mi s- a
părut a fi cel mai viu, cel mai tineresc şi mai decom-
plexat volum publicat vreodată de către Ion Vlad.
Niciodată nu l- am simţit mai aproape, deşi în ultimii
douăzeci de ani întâmplarea a făcut să nu ne vedem
decât de două, cel mult de trei ori. Prea puţin pentru
comunicare – suficient, însă, pentru o comuniune. r
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Ion Vlad ne oferea, prin cursuri şi
prin cărţi (cărora li se adăugau,

fireşte, textele pe care i le citeam prin
reviste), îndemnul unei asemenea

„sublimări”, materializat în aspiraţia
criticii literare de a deveni ştiinţă.

Ştefan Borbély
Transgresiune şi apropiere
Ion Vlad • 80

ion vlad



Între eseul despre J. Böhme şi manifestul
Transdisciplinarităţii, Basarab Nicolescu
a publicat volumul teoreme poetice, tradus
în limba română de l. M. Arcade, cu pre-

faţa lui Michel Camus, la ed. Cartea Românească,
1996. dedicată tuturor pământenilor şi îndeosebi
prietenilor, versiunea românească adaugă o elogioa-
să închinare faţă de traducătorul afin.

de la titlu, transpoezia a- teoremelor, prefaţa
lui M. Camus vorbeşte, cum se vede, despre altceva
decât obişnuita poezie şi neagă condiţia teorematică
a alcătuirii textuale. Îşi anexează şi un moto, din
Elias Canetti. „Principiul artei: să regăsim mai mult
decât s- a pierdut.” orientarea profundă spre trecut
pare radical tradiţională, transdisciplinaritatea
refuzând trecutul, dorindu- se înnoire totală. E drept
că în raport cu întreaga cunoaştere istorică. Autorul
(a!)teoremelor este recunoscut de poetul francez
Michel Camus drept fizician, teoretician şi theor.
ultimul cuvânt vrea să spună dus, cu imaginaţia, la
oracolul din delfi. Şi mai e recunoscut „poeticianul”
a- teorematic drept „Frate spiritual al poetului René
daumal”. Parcurg lista dedicanţilor acestei scrieri şi
nu mică mi- e mirarea că „fratele” poet absentează.
Verb reflexiv în franceză, dar nu cred să- şi fi impus
voinţa în această situaţie. Ce mai constat apoi este
că fragmentele, a- teoremele, sunt scrise imperativ,
în modalitatea dictonului. Aş putea adăuga că, într- o
măsură, şi în modul manifestului.

Cât priveşte mesajul lor, el rămâne unul
secret, ca atare greu, dacă nu deloc descifrabil.
lectorul descinde într- un „abis de limbaj”.
Textuleţele ar aminti de hai kai- hokku- ul nipon. În
ce sens? Formal, poetic? Să sugereze poetul M.
Camus că fragmentele acestea sunt nişte poeme?
dar ele, poeme, în nici un caz nu pot să fie, dincoace
de accepţia generală şi vagă de „creaţie” în sau prin
verb. Nu sunt, în sens formal, poeme hai- ku. Măsu-
ră strictă de silabe nu au. Concentrarea expresiei
există, dar ea este, desigur, proprie şi altor structuri.
Imperativitatea oricum depăşeşte expresia litotică.
Repetiţia şi chiar o anumită discursivitate nu lip-
sesc. Şi atunci? Sunt, ne mai dă, mai clar, de înţeles,
lectorul lor, un amestec „contradictoriu” de teorie şi
poezie. dar în logica binară. M. Camus ştie bine că
aici funcţionează logica terţiului tainic inclus, non-
contradictoriu, care dislocă total dualitatea logică.
Într- un aspect evidenţiat de prefaţatorul prieten,
deloc străin, în gândire şi expresie, de transdiscipli-
naritatea care fundamentează gândirea, logica şi sti-
lul fragmentelor: câte domenii bazale le circumscriu?
deşi transdisciplinaritatea implică toate domeniile
sau disciplinele atestate în educaţia superioară, uni-
versitară, în lume (spre nouă mii), aici ele s- ar redu-
ce uluitor de drastic numai la două, ştiinţa şi poeti-
cul. E drept că ştiinţa este un termen generic. Exis-
tă ştiinţe, nu ştiinţă. Sau există ştiinţă, în sens
metodologic. dar să depăşim această nuanţare. Să
observăm raportul dintre cele două domenii: el ar fi
– M. Camus citează fragmentul 31 din partea a VI- a
– următorul, anume poeticul este situat deasupra
ştiinţificului prin rigoare cognitivă. dar ştim că
transdisciplinaritatea, prin logica terţiară, urcă
raportul la un nivel vertical unificator, neierarhizat. 

Cam atât despre
prefaţă, să trec la Cuvânt
înainte la ediţia franceză,
semnat de autor. El ne
dezvăluie punctul de ple-
care al cărţii, inspiraţia
acesteia, într- o întâlnire
cu doi poeţi, cel deja
amintit şi discutat, M.
Camus, şi R. Juarroz, pe -
trecută exact la 9 februa-
rie 1991. Termenul tainic
sau secret, misteri os, enig -
matic (fr. secrètement) din
expresia terţiul tainic
(termenul românesc, cu iz
religios, mistic – şi orto-
dox – admis de autor)
inclus este al lui M.
Camus, care, am o bănu-
ială, este mult mai atras
de (ne)cunoscut decât de
substituirea logicii binare
prin logica terţiară, a lui
trans.

din acelaşi cuvânt
introductiv iniţial deduc că teoremele – ca să respect
termenul titular – nu sunt înţelese ca limbaj, gen
sau specie, stil, scriitură, ci drept „locul de întâlnire
între fizica cuantică, Filosofia Naturii şi expresia
interioară”. o triplă raportare. Ştiinţă, filosofie şi un
limbaj al subiectului, al eului, care face (poein, în
greacă) textul, dezvăluindu- i poeticul. Revenind la
tipul de text ori discurs, există aici pretenţia singu-
larităţii. Ar fi o „formă atât particulară de scris”,
unică, fără gen proxim, doar cu o totală diferenţă
specifică. Fapt nedovedit. Ar fi şi foarte greu. Nu e de
ajuns un, amintit aici, argument al hiperconcentră-
rii, înlocuind un extins, detaliat tratat, care ar fi spo-
rit paginile de zeci de ori. Nici aici nu aflăm o expli-
caţie a sintagmei titulare, teoreme poetice. Ar urma
să o găsim pe undeva prin corpul cărţii. Autorul are
acum doar scrupulul de a- şi evidenţia coerenţa gân-
dirii, amintind că în eseul despre cosmologia poetică
a lui Ion Barbu, din 1968, prima sa carte, apărută în
română, folosise sintagma
„teoreme lirice”. dacă ar avea
(sau ar pune în operaţie)
temeinice cunoştinţe poetolo -
gi ce, s- ar sesiza că liric şi poe-
tic nu se substituie, doar se
înrudesc şi, ceea ce s- a pe -
trecut în teoria poetică, ele
s- au îndepărtat, chiar până la
înstrăinare.

Privitor la alcătuirea
volumului, aşa cum ni se
oferă el spre lectură, autorul
recunoaşte că fragmentele nu
i- au fost date direct structu -
rat, el le- a ordonat ulterior.
Remarc de pe acum că nu le- a
scos dintr- o anume entropie.
Există dese abateri (sau infe-
renţe colaterale) de la temă
sau subiect, precizate în cele
treisprezece secţiuni ale volu-
mului. Vag, dar totuşi exis-
tent, este implicat şi autobio-
grafismul. E comunicat, de
pildă, un vis obsesiv (II, 107).
În fine, dacă doi poeţi, un
francez şi un argentinian,
i- au stârnit producerea, un
alt poet, francezul Pierre
oster, i- a citit manuscrisul
teoremelor poetice. Nu a făcut
apel la neofozicieni sau filo-
sofi (ai naturii). Miza sa a
căzut, se pare, pe expresia
interioară. Pe un fel de poetic.

Încerc să fiu atent la
semnificaţia dată termenilor
teoremă şi poetic. Ce se înţe -
lege prin teoremă? „«Thêorema»
vrea să spună «spectacol».
(III, 36) Nu etimologia îl ghi-
dează. Nici exactitatea. Echi-
valentul în termen, spectacol,
apare între ghilimele. Nici

concept, nici metaforă, o unificare virtuală a acesto-
ra. dacă spectacol este teorema, înţeleg că expresia
interioară reflectă oglindirea. Mai aproape de teore-
mă sau numai de teorie: contemplarea.

Mă întreb şi asupra teleologiei acestui
demers fragmentar şi concentrat. descopăr un răs-
puns justificator, polemic. Iată, deci, un răspuns dat
adversarilor, de altă credinţă ori numai neîncreză-
tori în această întreprindere comunicată: „duşmanii
mei mă acuză că vreau să introduc un nou scientism
şi un nou raţionalism. Au dreptate. În măsura în
care cuvântul «nou» implică o negaţie creatoare.” (II,
112) Noutatea este concomitent distructivă şi con-
structivă. din alte locuri reiese că nici reconstrucţia
nu e abandonată. deşi se doreşte cu totul dispensată
de vechi forme, instrumente, metode. dar scopul,
totuşi, este şi el exprimat, şi chiar cu un fel de isteţi-
me: „Sunt întrebat unde vreau să ajung cu reflecţiile
mele. Când răspund: «nicăieri», mincinoşii cred că
mint.” (II, 114) o simplă cale (metodă, metodologie)
fără scop, sau cu un scop în sine, al demersului.
Totul sui generis. 

1. Câteva teme discutate în secţiunea despre
nivelele de realitate sunt în carte recurente şi acesto-
ra li se vor adăuga, desigur, altele. Nu există aici o
ordine perfectă. Ea nici nu este, în definitiv, posibilă.
Restructurarea rămâne relativă şi se cuvine demas-
cată. Chiar dacă aş fi introdus un comentariu aplicat
tematic, amestecând cele treisprezece capitole ale
volumului, tot n- aş fi reorganizat materia scrisă
într- o coerenţă infailibilă. Mi- am propus doar o
expunere a gândirii şi instrumentelor sale, dedusă
din volumul acestor pretinse teoreme poetice.

Cartea intră aşadar direct în realitate.
Realitatea – a repetat- o în multe lucrări – este per-
cepută pe verticală. Aş spune, ieşind din textul auto-
rului, ca o scară. Se schimbă realitatea, se schimbă
şi percepţia acesteia. Am înţeles anterior că nivelele
de realitate nu au raporturi de ierarhie. dar au
raporturi de, să le spun astfel, consistenţă. Sunt fie
tari, fie moi. Realitatea percepută de om pe multe
nivele este de o complexitate care ajunge o capcană.
„Nivele de realitate, nivele de cunoaştere, nivele de
conştiinţă – cum să se mai descurce bietul om?”
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Marian Victor Buciu
Mutaţii ştiinţifico-poetice prin
Basarab Nicolescu

Din acelaşi cuvânt introductiv iniţial
deduc că teoremele – ca să respect

termenul titular – nu sunt înţelese ca
limbaj, gen sau specie, stil, scriitură,

ci drept „locul de întâlnire între fizica
cuantică, Filosofia naturii şi expresia

interioară”. O triplă raportare.

basarab niColesCu
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(I, 44) omul căruia i se sare în ajutor nu doar că nu- i
rămâne captiv, dar poate trăi frenetic în realitate.
Secretul este să nu facă disocieri parţiale şi să nu
aibă opţiuni limitate. Existenţa adevărată este ple-
nară sau devine imposibilă. „Bucuria de a trăi – per-
cepţie simultană a tuturor nivelelor de Realitate.”
(I, 48). 

Nivelele realităţii sunt materiale, adică ener-
getice. Vidul nu infirmă materialitatea, din contra, o
confirmă. „Vidul este destinul nostru.” (I, 24) Nivele-
le de realitate mai sunt numite şi „feţe”. o faţă se
află în afară, în „marii acceleratori de particule”, alta
înăuntru, în „marii acceleratori de conştiinţă” (I, 47).
universul nu apare unul în tot, deci termenul nu
devine adecvat, evoluţia ajunge termenul potrivit.
universul este miraculos, fiind cuantic şi dezvă -
luindu- şi cunoaşterii umane codul. Filosofia ajunge
să fie certată pentru că a negat miracolul, care este
„dimensiunea poetică a existenţei” (I, 13). literatura
aprobă şi recreează însă miracolul vieţii. Poeticul
apare intrinsec, chiar particularizat, nicidecum
adăugat. E depăşită acum chiar şi ideea posibilităţii
ca poezia să fie ceva produs de toţi pentru toţi. o
democratizare creatoare, pe care critica estetică n- o

admite, nu pentru că n- ar dori- o, dar nu este reală.
Şi nici posibilă. Cât n- ar vrea poeţii să fie printre cei
mai ascultaţi, dacă nu chiar cei mai vizibili, în
cetate. de unde Platon i- a scos, ca nemulţumiţi de
realitate, de aceea unidimensională, să admitem
odată cu înţelegerea multinivelării realităţii. A unei
realităţi renăscute, cum ni se arată acum. A unei
realităţi întrevăzute ca (într- )o „Vale a Mirării”.
Sacrul apare, teologic vorbind, desacralizat, fiind
definit drept „evoluţia conştiinţei” (I, 27). doar prin
conştiinţă se manifestă sacrul, ea nefiind asimilată
miracolului.

Şi omul este o fiinţă cuantică, miraculoasă,
deci poetică. originea omului există în particulele
cuantice. legătura între nivelele realităţii rămâne în
sarcina omului. Prin cunoaştere, ceea ce era demult
admisibil. „omul este instrumentul de observare a
universului.” (I, 41) Şi prin prezenţă ori atitudine, pe
care se insistă aici. „omul este veriga ce lipseşte
diferitelor nivele de Realitate.” (I, 38)

Se ajunge la existent sau chiar la existenţă, la
viaţă, cuvântul concret repetat, prin descoperirea
codului cuantic. „Codul cuantic este codul căii către
viaţă.” Conştiinţa cosmică este una a discontinuită-
ţii cuantice. Realitate, univers, cuantică, reflexia
teorematică alunecă spre alte teme sau subiecte
apropiate. În definitiv, ce poate fi mai încăpător
decât realitatea? Ea nu poate fi străină de condiţia
libertăţii. Prin cuantică, libertatea se află în discon-
tinuitate, ea fuzionează cu reversul său din raportul
dualist, abolit de cel terţiar. „libertatea fără con-
strângere nu este libertate.” Este abordată în secţiu-
nea aceasta despre nivelele realităţii şi relativitatea:

„principiul general al Relativităţii este bazat pe
masca jocurilor” (I, 16). Masca şi jocul vor reveni în
cartea teoremelor poetice. 

Am constatat imediat anterior deplina interde-
pendenţă dintre libertate şi constrângere. Trebuie
spus că aici planul contradictoriu nu este cu totul
uitat, deşi se încearcă o aplicare consecventă a logi-
cii noncontradictoriului. Ca să ni se califice viaţa, se
revine la logica binară. „Contradicţia fundamentală
a vieţii: să mănânci şi să fii mâncat.” (I, 45) Autode-
vorare. doar contradictorie, nu şi tragică, pentru
interpretul lui Ion Barbu, autorul poemului despre
Nastratin hogea („Trup sfânt şi hrană sieşi hagi
rupea din el.”). Să fii doctor în ale vieţii (I, 42), iată
sensul cunoaşterii omeneşti. omul nu se pierde, el se
regăseşte în natură. om- natură este un raport fuzio-
nant similar celui dintre spaţiu şi timp. Iar dacă se
impune aici şi o teleologie, aceea este una a locului,
desigur, în realitate. Şi locul se află tot prin atitudi-
ne. una transdisciplinară, citisem în manifest. locul
şi ordinea dau măsura (im)posturii. Impostura,
dislocarea sau dezordinea, nu au aici o explicaţie de
ordin moral, ci cosmic. Postura eronată este „inadec-
varea la mişcarea energetică creatoare de ordine” (I,

30). Cuantica, întemeiată pe
discontinuitate, a schimbat
percepţia realităţii şi ca timp.
„Timpul viu este timpul dis-
continuu al evoluţiei.” (I, 23) 

Partea despre realitate
include şi instrumentul de
comunicare al acesteia, înce-
pând de la unitatea lui,
cuvântul. Nu orice cuvânt.
Cel care survine dintr- o atitu-
dine de deplină deschidere şi
cuprindere. „Cuvântul viu:
fulger traversând într- o sin-
gură clipă toate nivelele de
Realitate.” (I, 9) Retoricienii
ar spune: cuvântul viu este
cel care capătă statutul de
metonimie a existentului. Nu
sensul ajunge premisă ori
scop. Cuvântul animat total
rămâne formă, înveliş sonor.
Sonoritatea dă şi sensul
cuvântului, de pildă, în furtună,
cuvânt titular la W. Shakespeare.
lingvistica saussure- iană ar
consta aici o tentativă colosa-
lă de instituire a arbitrarului
sensului în limbaj. 

Raţiunea – abordată
aici în cea de- a doua secţiune,
după nivelele realităţii –
dublează ca număr de frag-
mente realitatea, semn că
gândirea şi formele sale pri-
mează. Raţiunea, ni se spune,
are „cele mai multe nuanţe şi
înţelesuri” (II, 1) ori „faţete”
(II, 7). dar dacă e vorba nu de
faţete, ci de feţe, raţiunea se
simplifică. „Raţiunea are
două feţe: marea gnoză şi
marea ştiinţă. Între acestea
două – marea poezie.” (II, 37)
Ne vom izbi, deci, numai de
raţiunea unei cunoaşteri de
interval, dislocând sau para-

zitând filosofia şi religia (raţiunea gnozică) şi raţiu-
nea ştiinţifică. două feţe, unificate poetic, poeticul
fiindu- le intrinsec. Poeticul ar fi o supra- faţă, un
aparent adaos. dar şi o suprafaţă, spaţial vorbind.

Numeroase sunt faţetele raţiunii. unele întu-
necate. Care au şi ele rostul lor. Raţiunea fuzionea-
ză cu iraţionalul. „Raţiunea vie conţine iraţionalul.”
(II, 32) Acesta este recunoscut printr- o atitudine
înţeleaptă. opusul lipsei de raţiune nu este întuneri-
cul ori ambiguitatea. Există şi o „claritate iraţională”
(II, 33). logica terţiară ne scoate din partajarea cu
plus şi minus. Exclude excluderea, se opune antago-
nismelor, apare sedusă de fuziune. Binarul desparte
raţiunea de iraţional. Se dedă unui delir al raţiunii.
o mică raţiune ia nonsen-
sul ca sens. Raţiunea este
adesea ucisă în chiar
numele său. Nu ajunge
negată, dar rămâne regre-
tată, raţiunea contradic-
torie a logicii binare. Exis-
tă raţiune moartă, idei
moarte, viaţă fără viaţă.
Raţiunea controlează sau
poate doar conţine iraţio-
nalul. Raţiunea are şi ea
grade, doar aşa se înţele-
ge pe sine. 

Şi raţiunea este des-
chisă şi cuprinzătoare.
Vom afla multe lucruri
din această secţiune a
volumului centrat asupra

raţiunii. Cum ar fi faptul că descoperirea majoră a
ştiinţei rămâne creierul electronic, că există şi „min-
ciuna matematică” (II, 36), că s- au configurat două
metafizici, teoretică şi experimentală (II, 41) sau că
râsul semnalează contradicţia. Vom şti ce efecte au
cele două logici, aceea clasică, binară, şi aceea
modernă, ternară. „Contradicţia binară este impa-
sul, contradicţia ternară este mântuirea.” (II, 13) În
planul conştiinţei, al înţelegerii, în general, fără o
relaţie cu un anumit domeniu, fie el şi acela al reli-
giei. logica ternară se aşează deasupra, între toate
cele ce sunt.

Subiectul uman se autocontemplă în tot ce
(re)cunoaşte. Teoria este aşadar, cum am mai remar-
cat, autobiografică. Gândirea nu se gândeşte, nu are
fundament. Nici înţelegerea nu se poate înţelege.
Înţelegere şi acţiune sunt, dar n- ar trebui să fie,
separate. „Înţelegerea naşte din experienţă.” (II, 28)
Cel mai bine se înţelege conştiinţa gânditoare cu
interogaţia. de regulă, răspunsurile sunt pur tauto-
logice. doar tautologicul răspunde la orice, de pildă
la sensul istoriei

dacă în secţiunea despre realitate era o certi-
tudine că omul este un instrument de cunoaştere a
universului, acum raţiunea devine nesigură şi ambi-
guă. „Enigmă tulburătoare: omul observă universul
sau universul observă omul?” (II, 83) Socialul ar fi
primordial în lume, ca atare nu insul autonom, dar
incomplet, care iese din sine, se autodepăşeşte şi îşi
întâlneşte semenul. „Totul pe lumea asta este relaţie
cu celălalt.” (II, 85)

Vorbind acum despre raţiune, gândirea ne
întoarce la realitate şi ne duce spre imaginar, amân-
două fiind dispuse în creştere: „sunt grade ale imagi-
narului, precum există grade ale realităţii” (II, 87)
Prin imaginar, prin viziune se accede la realitate.
„Numai viziunea ne poate duce pe tărâmul Realită-
ţii.” (II, 88) literatura, kafka etc. pot uşor face proba
tezei. dar ce se înţelege prin viziune? Nu doar o
depăşire a vederii, dar chiar o excludere a ei. „Viziu-
nea e contrariul vederii. de aceea Tiresias a fost
orb.” (II, 103) un mit, iată, ajunge reinterpretat, scos
din limitele tragicului, adus în ilimitarea cunoaşterii
fireşti. 

Enigma deplină pare a fi raţiunea atotcuprin-
zătoare. „Taina tainelor: Evidenţa Absolută.” (II, 44).
Misterul fuzionează total în descoperire. Închipuirea
capătă chip real. Aplicarea logică atestă acelaşi tra-
seu. „logica logicilor este aceea a Evidenţei Absolu-
te.” (II, 56) Aflăm şi ce este această Evidenţă
Absolută: „luciditate infinită într- o beţie infinită” (II,
64) unificarea extremelor, duse până la ultima lor
limită, dacă aceasta ar exista, fapt de altfel, teoretic,
ştiinţific, filosofic, logic şi poetic negat. Spaţiul de
proiecţie a gândirii rămâne aici infinit. r

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *

admiri cum arde
un foc de lemne tari

ridică flăcări 
în schimbare 

de o complexă geometrie şi culoare
precum pe ceruri

norii se perindă
mereu alţii şi mereu aceiaşi
flăcări răcoroase pentru albăstrime

şi-n viaţă dragostea
la fel se-mbracă

metamorfoze de care nici
ovidius Pablo nu a pomenit

nu le-a cuprins în Ars amandi
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Theodor Codreanu
Act tulbure de narcisism (II)

oasemenea anxietate străbate şi poezia
lui Corneliu ostahie. o anxietate
proteică prin care Narcis nu- şi mai
poate reconstitui chipul supus unei

interminabile tulburări a oglinzii apei. Acest Narcis
ia nenumărate întruchipări, umbre în labirintul
lumii, în nenumărate oglinzi, acea „aglomerare de
imagini disparate”, sesizată de Al. Călinescu, şi care
duce la obscurizarea constatată de Marian Popa.
lumea devine un muzeu straniu, colecţie de măşti,
de simulacre, la care însă poetul nu aderă precum
confraţii postmodernişti pe urmele lui Nietzsche. E o
dramă a eului perfect intuită de Eminescu în inega-
labilul eseu Archaeus.

Problema e că Ion Barbu porneşte de la aceas-
tă diversitate (clinamenică) a lumii şi, înţelegând că
proteismul sans rivages duce la entropie şi la autoni-
micire (atomică, în limbajul lucreţian, dar şi în cel
modern!), încearcă (şi reuşeşte) refacerea drumului
invers: de la diversitatea entropică la modelul arhe-
tipal, la arheul arheilor (Eminescu), la ceea ce în
imaginarul poetic barbian devine increatul la care
putem avea acces prin actul clar de narcisism, act
care se dovedeşte, paradoxal, antinarcisiac. de
aceea, ajungerea la punctul omega al fiinţării (Thei-
lard de Chardin) se realizează, în poetica barbiană,
prin repetate „reducţii fenomenologice”, prin ceea ce
Barbu numeşte exhauţie. Punctul de ajungere (rezul-
tat al jocului secund) este, stilistic vorbind, ermetis-
mul canonic, iar în plan ontologic, increatul, actul
clar de narcisism fiind eliberat de toate narcisismele
lumii.

Procesul invers se petrece în imaginarul poetic
al lui Corneliu ostahie: obscurizarea fiinţei într- o
lume concetraţionară, tronată de narcisismul fără
margini a „geniului din Carpaţi”. Încercările clina-
menice cad în repetiţia oarbă. drama e cea emines-
ciană din Împărat şi proletar: „În orice om o lume îşi
face încercarea//…// Zvârlire hazardată, cum
pomu- n înflorire/ În orice floare- ncearcă întreagă a
sa fire,/ Ci- n calea de- a da roade cele mai multe
mor.// Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,/ Se
pietrifică unul în sclav, altu- mpărat,/ Acoperind cu
noime sărmana lui viaţă/ Şi arătând la soare- a
mizeriei lui faţă/ Faţa – căci înţelesul e- acelaşi la toţi
dat.” Eminescu numeşte aici clinamenul – zvârlire
hazardată, încercare sfârşită în eşec şi zădărnicie,
căci, în realitate, în pofida tuturor aparenţelor,
lumea, stăpânită de răul numit egoism/narcisism,
nu se schimbă. Să vedem ce se întâmplă în imagina-
rul cuvintelor din lirica lui Corneliu ostahie. 

Câţiva critici au înţeles că ne aflăm în faţa
unui poet- filosof (un „lirosof”, ar spune Mihai
Cimpoi), de aceea l- au şi aşezat în descendenţa lui
Blaga şi a lui Nichita Stănescu (Aureliu Goci, Flo-
rentin Popescu, Paul dugneanu). Totuşi, spre salva-
rea sa ca artist, Corneliu ostahie nu se lasă nicioda-
tă sufocat de intenţia reflecţiei ontologice, lăsând să
primeze jocul obscur al oglinzilor/cuvintelor. Volu-
mul Clinamen începe cu o ratare narcisiacă, arta lui
poetică intitulându- se chiar Autoportret ratat, trimi-
ţând deopotrivă la condiţia de Narcis şi la vizualita-
tea plastică a pictorului rătăcit printre cuvinte:
„Gândisem pentru ultima oară conturul/ fiinţei pe
care mă pregăteam s- o închipui/ pe un perete al
camerei mele, pe- o pânză/ sau poate- n oglinda
înfometată de chipu- i// prelung ca o mare risipă de
purpuri;/ nimic nu- mi lipsea pentru ca mâna întinsă/
un semn, în sfârşit, să hotărască şi- acolo/ cea mai de
sus strălucire să fie învinsă,// plutirea vederii să se
adune în sine –/ un ochi să rămână, un început pen-
tru toate./ Culori şi sidefuri amestecam laolaltă,/
esenţe subtile, iar atât cât se poate// chiar raza ace-
lei alcătuiri viitoare/ o picuram în pocalul umplut cu
vopsele.” Este Narcis pregătit cu de toate să- şi sărbă-
torească frumuseţea din oglindă, confundând- o cu
frumuseţea arhetipală, platoniciană. Cu alte cuvin-
te, poetul se pregăteşte să treacă proba de narcisism,
cum o va numi într- un poem viitor din experienţe pe
sufletul viu, încercând acele „tratative de pace” care
să- l ducă în paradis (a se vedea ciclul presupuneri
despre paradis). dar nu o trece din varii motive, pre-
cum „teroarea miopiei congenitale” (presupuneri des-
pre paradis, I). Revenind la primul poem cu intenţii
de artă poetică, e suficient însă ca noul Narcis să
atingă oglinda- fereastră pentru ca aceasta să se
spargă („când geamul se sparse”), imaginea

risipindu- se în ecouri: „M- a biciuit doar ecoul şi- apoi
am simţit/ cum se sfărâmă- ntre degete pensula fină/
cu care voiam să pictez o privire/ a celui de mult
aşteptat ca să vină.” 

În acest Autoportret ratat, se află încifrat între-
gul mit al lui Narcis, fiindcă ratarea de care vorbeş-
te poetul include şi pe cel de al doilea protagonist al
mitului, nimfa Echo, figurare a timpului şi durerii
primordiale ca ecou. Autarhia lui Narcis se manifes-
tă ca ruptură de lume, de Celălalt, care, în spaţiul
iubirii, este nefericita Echo, cea refuzată de Narcis,
fascinatul de sine însuşi. Nimfei nu- i mai rămâne
decât strigătul de durere care se- ntoarce la sine
însăşi, ca ecou. Narcisul lui Corneliu ostahie, în
propria- i nefericire a spargerii oglinzii, are însă
şansa regăsirii ecoului, a muzicii primordiale. În
definitiv, acesta este şi „constructul” poetic iniţiatic
al lui Ion Barbu, intrarea în oglinda „mântuitului
azur” însemnând cuprinderea muzicală a fiinţei: „Şi
cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea/ Meduze-
le când plimbă sub clopotele verzi.” (din ceas,
dedus…). Şi: „Ar trebui un cântec încăpător, precum/
Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare;” (timbru).

Criticii (puţini, totuşi) au observat aceeaşi
năzuinţă muzicală şi- n poezia lui Corneliu ostahie.
Alex. Ştefănescu: „Poetul tratează poezia nu ca pe un
mijloc de exprimare, ci ca pe o formă de impersonali-
zare solemnă, dorind parcă
să dispară în lungi fraze
muzicale.” (1980). or,
„impersonalizarea” implică
distrugerea eului narcisiac şi
recuperarea iubirii- ecou. la
rându- i, Eugen Barbu desco-
perea „ceva litanic” în poezii-
le lui ostahie. Însă viziunea
plastică primează (v. decor,
un paradis de abur, pânza
iluziei, Chip destrămat, era
un câmp, Calme închipuiri
etc.), în funcţie de spargerea
labirintică a oglinzii, fiecare
ciob fiind o umbră clinameni-
că a oglinzii primordiale.
destrămare prin alunecare,
esenţa clinamenului: „Fiinţa
lucrurilor se prelinge,/ trec
nori de gaz peste vederea
mea/ şi- n înflorirea simţu -
rilor grea/ nu e nimic ce i- ar
putea atinge.” (lunecare).
Multiplicarea proteică a fiin-
ţei poetului se cristalizează,
fractalic, în imaginea recifu-
lui, care dă şi titlul volumu-
lui din 1980, o geometrie cva-
siclasică încă, a umbrei, cea
mai apropiată de modelul barbian, reflectată şi în
preferinţa pentru versul tradiţional: „Mai bântuie
umbra, o aură densă coboară/ din astre mereu
străine, dintr- un eter depărtat/ chiar dacă lung se
destramă în claritate vederea/ unor umile recife de
care te crezi apărat.” (Autoportret în oglindă). din
oglindă veghează chipul de neatins, „încremenit şi
purtând o austeră paloare/ pe tâmplele sale încinse
cu algele roşii/ din mări neştiute aduse de scoici
migratoare.” Şi iată reflexe din timbrul barbian,
bine mascate: „Ar trebui pentru taina asemănării să
vină/ un vis încă slobod, în muzica ei să strecoare/
ceva despre ţărmii rătăcitori înlăuntrul/ însinguratei
memorii despre amurg vestitoare.” Autoportretul
este, fatalmente, condamnat destrămării: „Exist în
conturul amurgului negru/ cât naşterea ta mi se
iartă mereu,/ lujer al frigului sau chip destrămat/
bolnav de otrava văzduhului meu.” (Chip destră-
mat).

În celelalte volume, va predomina destrăma-
rea, iar cu aceasta, versul clasic însuşi se va dez-
membra în vers liber, odată cu experienţe pe suflet
viu. Ştim că oglinda preferată de Ion Barbu, iniţial,
a fost ocheanul, poetul vrând să- şi intituleze volumul
din 1930 chiar ochean. Era ocheanul exhaustiei. la
Corneliu ostahie, ocheanul este supraveghetorul
thanatic al „zburătoarelor scufundate în cer” asupra
lui Narcis: „ochiul vărgat al distanţelor fără întoar-
ceri/ se uită la mine” (ocheanul). Această întoarcere
spre sine, ca probă de narcisism, se geometrizează în

sferă, în clarobscurul fiinţării, formă perfectă şi labi-
rint al rătăcirii: „geometria dezisă de scuturi de pie-
lea întinsă/ a unei corole pe filamentele serii/ nu
poate descrie realitatea oglinzii/ în întuneric deplin”
(un adevăr despre sferă). Eroarea lui Narcis vine de
acolo că oglinda, deşi îi poartă chipul, tocmai pe el îl
obscurizează, asediind „marginea formelor a obiecte-
lor şi speranţelor inexistente”, fiecare gând devenind
„o- ncleştare/ atât de cumplită încât milă să- i fie/ de
sferele perfecte ale conceptelor izolate/ dacă fericirea
îţi va rămâne străină…” (oglinda). Şi: „deşi îmi
poartă chipul el spune/ «numai pe mine nu mă poţi
recunoaşte ei haide/ totuşi încearcă- ţi norocul»/ şi- mi
pune în mână/ un bici plumbuit tocmai bun/ să izbesc
cu el aparenţa oglinzii”. Paradisul- sferă (narcisiac)
în care credem se dovedeşte a fi labirint stăpânit de
„cel nevăzut” care „se distrează din nou/ rostogolind
prin capilarele unui labirint uriaş/ sfera noastră per-
fectă paradisul în care/ la fiecare obstacol se- ntunecă
alb/ se- ntunecă invers/ se- ntunecă fără amurg” (În
sfera noastră perfectă). Se- ntunecă în iluzii, căci „de
gâtul iluziei atârnă ochii unei fiare răpuse” (de gâtul
iluziei), desenând o linie neagră pe cer: „sunt
aparenţă şi- atât/ un drum dus- întors chiar în inima
punctului fix/ care- ar putea să ajungă un cerc o spi-
rală o linie neagră pe cer” (o linie neagră pe cer).
Este lumea văzută prin ochii corbului poe, volum

care pune capăt aproape
eminescian poeziei (Şi un
capăt poeziei/ Şi pustiului
să pui.). Poetul venise „orbe-
căind prin labirintul penaju-
lui mov/ al unei păsări care
urăşte cu sufletul ei împă-
iat/ de adepţii gravitaţiei
universale sângeroşii casapi/
ai transparenţei plutirii şi
prăbuşirilor lente” (există
cineva lângă mine). Aceeaşi
pasăre cu clonţ de rubin a
lui labiş? obstacol anticli-
namenic în calea nostalgiei
paradisului: „păinjeniş de
lumini sub deltele nervilor
umezi/ credeam amândoi că
un fulger vindecător nu s- a
prelins printre/ oase/ cre-
deam în absenţa durerii în
lunecuşul perfect fără pantă
(şi capăt/ puteam să ajun-
gem oriunde dar lipsa de
sens zăbovise/ acolo/ printre
obstacole fixe:/ întinde deci
mâna şi- aprinde lumini/
peste răscrucea orbită de
ceaţă – au mare nevoie şi
alţii –/ mă simt foarte bine

de ce tot mă- ntrebi?/ nu vezi mai departe? – ei asta- i
a cum – doar noi ne cunoaştem perfect/ naufragiul”
(Credeam amândoi).

Iar acest naufragiu, vinovăţie văzută prin ochii
corbului Poe, este singura salvare în rezervaţia som-
nambulă, plină de „cântece vechi/ despre dragoste”,
inventate de poet: „singurătate,/ armonie abstractă,
abis şi eden/ am folosit cele mai rafinate/ mijloace:/
metafore rare, sunete pure dar totul/ zadarnic/ sur-
prinzător,/ în cele din urmă/ am reuşit cu o glumă
banală de- un gust/ îndoielnic/ (dovadă că iar am
uitat- o)// după aceea am încercat s- o/ împuşc/ inutil/
să vă spun că n- a mers/ decât cu nişte gloanţe inven-
tate/ de peste un secol// şi obţinute cu mari sacrificii//
este vorba despre oChII CoRBuluI PoE” (Rezer-
vaţia somnambulă, fabulă). la vremea lui, Ion
Barbu alesese din Edgar Poe (pentru eulaliile lui
dan Botta) veghea lui Roderick usher. Aceiaşi ochi
poeşti? Să ne aducem aminte că Roderick usher era
un pictor ciudat, tablourile lui putând fi puse,
desigur, şi în muzeul straniu al lui Corneliu ostahie,
veghetor, implicit, şi al prăbuşirii casei usher. Căci
picturile lui Roderick usher au proprietatea de a
străluci în întuneric. Nu- i şi clar- obscurul din poe-
mele lui Corneliu ostahie?

Să fie Rezervaţia somnambulă, care încheie
cartea d- lui ostahie, fabula devoalată a întregii
cărţi, clinamenul biruitor în eşec?

Numai poetul poate s- o ştie. Noi, cititorii, ale-
gem fiecare după nevoi. r

Autarhia lui narcis se manifestă ca
ruptură de lume, de Celălalt, care, în
spaţiul iubirii, este nefericita Echo,
cea refuzată de narcis, fascinatul de
sine însuşi. nimfei nu- i mai rămâne

decât strigătul de durere care
se- ntoarce la sine însăşi, ca ecou.
narcisul lui Corneliu Ostahie, în
propria- i nefericire a spargerii
oglinzii, are însă şansa regăsirii
ecoului, a muzicii primordiale.



Tragicul a suferit diverse metamorfoze
până la stadiul în care ni se înfăţisază
azi: „Fără îndoială, ideea de tragedie,
familiară secolului nostru, a unui «tra-

gic al existenţei» sau al cotidianului, sau al relaţiilor
umane, are originea în tragedie; nu este sigur însă că
este vorba de aceea a secolului al XVII-lea, căruia îi
este cu totul străină. oricum, nu în acest sens putem
citi opera lui Corneille, nici chiar aceea a lui Racine
(cu excepţia uneia sau a două dintre piesele sale, ca
Fedra, la originea căreia poate fi această iluzie).”1

desacralizarea tragediei, ca formă a alterării
ei, are loc prin înlocuirea funcţiilor deţinute de zei,
conturate într- o instanţă scară şi ubicuă, cu folosirea
unui alt for superior – conştiinţa: „Tragedia, care
este supapa, semnul de alarmă şi protestul omului în
peroadele de criză profundă ale raporturilor lui cu
lumea, cu istoria nu e periclitată în fiinţa ei fiindcă
«umbra lui dumnezeu nu ne mai acoperă». Funcţiile
pe care le deţineau zeii în scrierile clasice şi care
erau, fie de a spori erorile şi iluziile omului, fie de a
urmări cu un ochi, când aton şi opac, când sarcastic,
zbaterile lui, refuzând să intervină, ori măcar să
explice, dar judecând şi condamnând sever, le pot
îndeplini şi alte instanţe. dacă e nevoie de un for
care să reamintească eroului tragic că nostalgiile lui
de cunoaştere totală şi justiţie absolută intră într- un
conflict fatal cu o lume unde nu se poate trăi decât în
aproximaţie, unde un adevăr îl exclude pe celălalt şi
o exigenţă implică renunţarea la alta, atunci nu- s
necesari zeii, e suficientă conştiinţa. Ea poate juca
perfect rolul acelui interlocutor mut ascultând cu
atenţie, ştiind totul, cuprins uneori de mâini teribile
şi care te întovărăşesc ineficient, dar chinuitor în
solitudinea ta.”2 Această conştientizare, acest proces
care duce la conştientizare are la Blecher ceva tragic,
dureros, relevând lipsa de semnificaţie a eului,
impersonalitatea sa, disoluţia, incapacitatea regăsi-
rii şi căderea în precaritatea existenţei: „Zbaterea
mea în nesiguranţă nu mai are atunci nici un nume;
e un simplu regret că n- am găsit nimic în adâncul ei.
Mă surprinde doar faptul că o lipsă totală de semni-
ficaţie a putut fi legată atât de profund de materia
mea intimă. Acum când m- am regăsit şi caut să- mi
exprim senzatia, ea îmi apare cu totul impersonală:
o simplă exagerare a identitaţii mele, crescută ca un
cancer din propria- i substanţă. un picior al meduzei
care s- a întins peste măsură şi a căutat exasperat
prin valuri, până ce într- un sfârşit a revenit sub
gelatina ventuzei. În câteva clipe de nelinişte, am
parcurs astfel toate certitudinile şi incertitudinile
existenţei mele, pentru a reveni definitiv şi dureros
în solitudinea mea.”3

Procesul acesta al parcurgerii propriei identi-
taţi are ceva ciclic, revenind tot la sentimentul tragic
al damnării, al implacabilului, al anulării. Acest sen-
timent al dezacordului omului cu lumea se întâlneş-
te şi la alţi scriitori, de exepmplu kafka, cu care Ble-
cher se aseamănă graţie aceluiaşi tip de sensibilita-
te: „Romanele lui kafka, transmiţând un mesaj a
cărui traducere scriitorul însuşi n- o deţine, prezic o
altă perspectivă a lumii – necunoscută în dramatur-
gie – cea a omului zdrobit de forţe secrete şi de neîn-
ţeles, care se află înafara şi înăuntrul omului
făcându- l absolut vulnerabil, caci scriitorul resimte
monstruozitatea ca o primejdie în faţa căreia nu
există apărare; ele vorbesc în limbajul parabolei des-

pre un destin absolut inacce-
sibil şi totuşi deplin acceptat,
despre dependenţa de un
mecanism enigmatic. Nici un
alt romancier al timpului nu
resimte într- un chip mai
dureros dezacordul omului cu
lumea, cu el însuşi şi nu con-
feră accent atât de sfâşietor
conflictului dintre nevoia lui
de a înţelege şi neputinţa de a
afla. kafka observă că eroii
săi, în ciuda răbdării şi inge-
niozitaţii lor, nu izbutesc să
evadeze dintr- o condiţie neli-
niştitoare. universul haluci-
nant al lui kafka, unde omul
nu mai e într- o situaţie de
valoare, ci de lucru, unde
raporturile de cauzalitate
sunt înlocuite de relaţii ciuda-
te, inexplicabile, unde fantas-
ticul constituie reziduul ultim

al banalitaţii, unde adevărul nu înseamnă verosimi-
lul, anunţă o criză a noţiunii de real şi de persoană
pe care teatrul n- o descoperise.”4

Ilustrând mutaţiile tragicului în teatrul con-
temporan, care se pot aplica cu unele amendamente
şi prozei, Romul Muntea-
nu foloseşte sintagma de
farsă tragică. Aceasta se
raportează în mod rigid,
după cum afirmă criticul,
la estetica şi comedia de
factură clasică, reunind
elemente antitetice şi
fiind socotită o formulă
literară hibridă şi abe-
rantă. Ea este rezultatul
unei epoci în care genuri-
le literare comunică, iar
categoriile estetice fuzio-
nează. de aceea, mixtura
dintre tragic şi comic este
un simptom al unei epoci
în care tragedia se degra-
dează, iar tragicul citadin
cu numeroasele lui valen-
ţe nu mai inspiră opera
tragică de teatru.5

Astfel, aflat la inter-
ferenţa dintre comic şi
tragic, personajul modern
al prozei cu reminiscenţe
tragice devine un none-
rou care luptă cu fatalita-
tea şi cu absurdul: „Tra-
gic prin zodia ontologică
sub care este plasat,
comic şi grotesc prin
zădărnicia gestului de
traversare a unui univers guvernat de legi absurde,
noneroul din lumea contemporană trebuie să fie
reprezentat prin alte modalitaţi decât acelea pe care
le putea oferi tragedia pură sau comedia pură. Şi
astfel s- a ajuns la o revitalizare a comediei tragice
sau a farsei absurde, cum i se spune astăzi din ce în
ce mai frecvent, fenomen artistic care a mai putut fi
semnalat şi în alte epoci de profundă criză a valori-
lor sau de schimbări care marcau apariţia unor
aspecte sociale şi etice noi.”6

În maniera inconsistenţei lumii, a pulverizării
identitaţii şi a încercării dureroase de a se adapta la
o existenţă absurdă, debutează şi Întâmplări în irea-
litatea imediată, romanul lui Max Blecher. Margini-
le fluide ale realitaţii, derealizarea ei, duc personajul
pe un tărâm halucinatoriu al nesiguranţei. Proiecta-
rea sinelui în afară dă naştere unei fiinţe iluzorii,
străine şi stranii, care concurează cu însăşi persoana
reală: „Când privesc mult timp un punct fix pe pere-
te mi se întâmplă câteodată să nu ştiu cine sunt, nici
unde mă aflu. Simt atunci lipsa identitaţii mele de
departe ca şi cum aş fi devenit, o clipă, o persoană cu
totul străină. Acest personagiu abstract şi persoana
mea reală îmi dispută convingerea cu forţe egale.”7

Neechivalenţa acestei identitaţi duce la ambivalen-
ţă, duplicitate şi echivoc, caracteristici ale teatrului
tragic proiectate acum în proză.

locuirea fiinţei cu întrebarea asupra propriei
identitaţi: „Teribila întrebare «cine anume sunt»…”8

dezvoltă în organismul real un univers himeric ce nu
îşi are locul aici, iar rezolvarea acestei crize identita-
re „imploră o soluţie” ce depăşeşte raţionalul şi biolo-
gicul, umanul însuşi. din încercarea de a recompune
puzzlel- ul propriei identitaţi rezultă tragismul
dimensiunii psihologice, prin această coexistenţă a
contrariilor: „Tragicului îi este caracteristică tocmai
coexistenţa apăsării cu înălţarea sufletească.”9

Am văzut în cele exprimate anterior cum func-
ţionează sentimentul apăsării, însă cel de înălţare
sufletească e şi el prezent: „Într- un sfârşit mă recu-
nosc pe mine însumi şi regăsesc odaia. E o senzaţie
de uşoară beţie.”10 În legătură cu aceste aspecte ale
conştiinţei, este de notat faptul că: „ambele direcţii
ale conştiinţei de sine – prăbuşirea şi înălţarea – au
loc concomitent, sunt provocate de aceeaşi conforma-
ţie, de aceeaşi evoluţie, de acelaşi eveniment.”11

observând mai atent detaliile acestui tragism
psihologic, putem lua în calcul că şi spaţiul este un
element de luat în seamă, valorificat în dramaturgie,
dar prezent şi în simbolistica romanului: „Raportat
la personaj, spaţiul din dramaturgie poate fi un pro-
tector al fiinţei umane sau un adversar al acesteia,
aşa cum poate fi un spaţiu intim, trăit în mod nemij-
locit sau un spaţiu planetar, cunoscut prin diverse
resurse informaţionale.”12

Revenind acum la
farsa tragică ca întrupare
a tragicului modern ce
poate fi reflectat şi într- o
arhitectură romanescă,
în cazul nostru romanele
lui Blecher, se observă că
spaţiul în care debutează
romanul şi unde se contu-
rează primele reflexe tra-
gice este camera, spaţiul
de desfăşurare al none-
roului blecherian: „Spa-
ţiul în care evoluează
intriga din cele mai multe
farse tragice este camera.
Constatarea în sine pare
să fie lipsită de importan-
ţă, camera de palat sau
locuinţa obişnuită, fiind
reprezentată scenic în
toate epocile. Nouă este
investirea acestui spaţiu
mic, claustrat cu anumite
semnificaţii, relaţia crea-
tă între nonerou şi cadrul
său de existenţă.”13

Camera în care se
manifestă această decon-
struire a identitaţii este
un univers obsesional,
după cum remarcă şi
Romul Munteanu, al

incomunicării, al alienării, al claustrării, un univers
în care se desfăşoară dramele intime: „În farsele tra-
gice în care protagonistul nu are un antagonist,
adversarul său fiind propriile sale angoase, camera
este spaţiul de repliere, închiderea ei reprezintă
lipsa de comunicare, alienarea în existenţă,
retragerea într- un univers obsesional. de aceea,
camera nu mai este doar un spaţiu iubit, cum spunea

Opera lui Max blecher reflectă un tip
de tragic modern, care a suferit

diferite mutaţii datorită desacralizarii
tragediei, în acest tip de tragic fiecare
îşi poartă în sine propriul infern, nu

se mai luptă cu Destinul, ci cu propria
fiinţă, cu propriile angoase şi

nelinişti, cu o lume absurdă în care
identitatea e pulverizată şi limbajul

s- a demonetizat.
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Tema centrală din perspectiva căreia se
lasă lămurite toate poziţiile de gândire
pe care le susţine d.d. Roşca, fie că vor-
bim de exegeza sa hegeliană din Influ-

enţa lui Hegel asupra lui taine şi din lucrările adia-
cente, fie de concepţia proprie dezvoltată pe paginile
existenţei tragice, priveşte relaţia de bază dintre
raţional şi iraţional. Nu ne propuneam aici să defi-
nim sensul celor doi termeni, fundamentali pentru
gândirea filosofică a tuturor timpurilor, căci aceasta
ar însemna să punem la contribuţie întreaga istorie
a filosofiei, cel puţin din momentul opoziţiei antice
heraclit – Parmenide. Atunci se pun în discuţie pen-
tru prima oară, în mod explicit, criteriile a ceea ce
este raţional în opoziţie, desigur, cu ceea ce nu este
raţional, cu iraţionalul. Raţional este ceea ce poate fi
gândit logic, ceea ce este noetos, căruia i se opune
direct sensibilul, care nu poate fi gândit logic – ais-
thetos – şi care abia astfel, opunându- se gândirii
logice ca supremă funcţie a raţiunii, devine iraţiona-
lul ca atare. lucrurile se clarifică întrucâtva, deşi
devin mai nuanţate şi, totodată, mai complexe, cu
Platon. Acesta va distinge categoric între două lumi:
una a Ideilor, raţională – Ideile sunt ceea ce există cu
adevărat – şi una a lucrurilor, sensibilă – lucrurile
constituie copii imperfecte ale celor dintâi, mai
degrabă iraţionale pentru că, aflate într- un perma-
nent proces de devenire, sunt şi nu sunt, există şi nu
există, sunt contradictorii. „devenirea – observă
Mircea Florian – este noţiunea contradictorie tipică,
fiindcă în ea se unesc existenţa şi ne- existenţa, fiin-
dcă ceea ce nu era acum este şi ceea ce acum este
peste o clipă nu va mai fi. Aşa se interpretează de
obicei concepţia devenirii la hegel”. Pentru Platon,
aflate în continuă devenire, schimbare şi transfor-
mare, lucrurile abia dacă există, la drept vorbind,
ele, mai degrabă, nu există decât există, sunt de o
inconsistenţă totală şi, ca atare, desigur, nu putem
obţine despre ele cunoştinţe ferme, durabile, adevă-
ruri, ci numai şovăitoare opinii, schimbătoare şi ele
ca lucrurile însele. Pe acest motiv, planul iraţionalu-
lui se confundă chiar cu devenirea; ceva care devine,
cum spunea încă heraclit din Efes, este şi nu este în
acelaşi timp. o asemenea afirmaţie nu poate fi asi-
milată de raţiune din perspectiva logicii formale a
identităţii a lui Parmenide, ci numai de pe poziţiile
unei logici mai speciale, cea hegeliană, a raţiunii dia-
lectice. Să reţinem, deci, că în definirea noţiunilor
atât de complexe de raţional şi iraţional, implicaţiile
ontologice şi cele gnoseologice, cele care ţin de ἔιναι
şi cele care ţin de νοεῖν, dată fiind identitatea dintre
ele proclamată deja de Parmenide din Eleea, se
suprapun şi se amestecă.

***

Afirmaţia la care suntem în -
dreptăţiţi de lectura textelor iscălite
de d.d. Roşca în formularea sa cea
mai generală, este aceea că în faţa
conştiinţei noastre, realitatea se pre-
zintă şi ca raţională, şi ca iraţională,
în acelaşi timp. Este vorba de o idee
fundamentală a discursului filosofic
al lui d.d. Roşca, deosebit de impor-
tantă în economia de ansamblu a con-
cepţiei sale, întrucât uneşte cele două
compartimente mari ale activităţii
sale filosofice: interpretarea lui
hegel, ale cărei fundamente sunt
puse în lucrarea de doctorat din 1928,
l’influence de Hegel sur taine…, dar
întinsă pe tot parcursul vieţii, şi con-
cepţia personală dezvoltată în lucra-
rea de sinteză existenţa tragică, din
1934. Cele două compartimente, exe-
geza şi concepţia proprie, comunică
strâns pe canalul acestor idei privind
raţionalul şi iraţionalul. Exegeza
hegeliană şi concepţia proprie for-
mează de la început, din unghiul
acestor idei, şi indiferent de relaţia
lor temporară, o unitate pe care nici
un moment al evoluţiei ulterioare nu
îl va putea pune în discuţie. În litera-
tura dedicată gândirii lui d.d. Roşca
există o problemă de fond, nu întot-
deauna recunoscută ca atare, şi de
cele mai multe ori ocolită: care anume
este relaţia interioară, de conţinut,
între principalele idei ale exegezei
hegeliene, aşa cum apar acestea deja
în germene în lucrarea de doctorat, şi

unele poziţii de gândire afirmate mai târziu, în
încercarea de sinteză filosofică proprie din existenţa
tragică.

Problema pusă în felul acesta, cine a influenţat
pe cine, este, în bună măsură, inutilă. Cele două,
exegeza hegeliană şi concepţia proprie constituie,
într- un fel, două ramuri care, în momente diferite,
cresc pe acelaşi trunchi. legătura lor, influenţa din-
tre ele, care poate fi documentată pe bază de texte,
se poate explica, credem, prin originea gândirii lui
d.d. Roşca în aceeaşi problematică iniţială a rapor-
tului dintre raţional şi iraţional. deşi, de la o lucra-
re la alta, filosoful român avansează de la exegeza ce
vizează concepţia altui gânditor – fie acesta şi unul
de semnificaţia lui hegel – la elaborarea unei con-
cepţii proprii, registrul principal în care se mişcă
gândirea sa rămâne, în esenţă, acelaşi. despărţite
doar de câţiva ani, 1928 şi 1934, cele două lucrări
comunică între ele pe canalul aceleiaşi concepţii des-
pre ce este filosofia. din aceasta se împărtăşesc
amândouă, iar, în cadrul ei, un rol definitoriu pentru
concepţia lui d.d. Roşca îl deţine problema raţiona-
lului şi iraţionalului precum şi legătura lor. Primele
articulaţii ale acestui concept de filosofie avansat de
d.d. Roşca au ieşit la iveală în anii de studiu pari-

zian şi se pot identifica măcar implicit în câteva
pasaje ale lucrării de doctorat. Însă, credem, o crista-
lizare decisivă a acestor idei se va produce numai
după întoarcerea în ţară, prin încercarea de sinteză
filosofică personală amintită deja. Aşa se face că
între l’influence de Hegel sur taine… şi existenţa
tragică se instituie o legătură de determinare dublu
orientată. Privite lucrurile în sens direct, în unele
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Vasile Muscă
Raţional şi iraţional la D.D. Roşca

Problema pusă în felul acesta, cine a
influenţat pe cine, este, în bună

măsură, inutilă. Cele două, exegeza
hegeliană şi concepţia proprie

constituie, într- un fel, două ramuri
care, în momente diferite, cresc pe

acelaşi trunchi. Legătura lor,
influenţa dintre ele, care poate fi
documentată pe bază de texte, se

poate explica, credem, prin originea
gândirii lui D.D. Roşca în aceeaşi
problematică iniţială a raportului

dintre raţional şi iraţional.

Gaston Bachelard, cu atât mai mult cu cât autorii de
farse tragice nu fac nici un fel de topofilie, în sensul
de depistare a unui loc fericit, ea reprezintă doar
maniera preferenţială a unui spaţiu care generează,
întreţine sau aneantizează angoasele. de aceea,
camera, care poate fi un apartament obişnuit, man-
sarda, pivniţa, odaia de ospiciu sau pensiune, este
încărcată de cele mai variate semnificaţii. Camera
rămâne totuşi spaţiul intim de desfăşurare a unei
drame intime, noneroul contemporan fiind reprezen-
tat nu în existenţa sa instituţionalizată, de care are
oroare, ci mai ales în intimitate.”14

o altă sursă a tragediei blecheriene este demo-
netizarea limbajului, cu o sintagmă a Violetei Zonte.
Mai precis, criza existenţială atât de profundă,
absurditatea, vidul, viziunea coşmarescă degajată,
inutilitatea pe care o simte eul, izolarea şi profunda
sa suferinţă nu mai poate fi exprimată prin cuvinte
care să transcrie drama existenţială. limbajul îşi
dovedeşte sterilitatea, stereotipia, limitele, mergând
până la incapacitatea de a comunica. În acest uni-
vers pănă şi tăcerea altă dată revelatoare se peri-
mează: „Tăcerea plutea în aer veche şi mucegăită.”15

limitarea limbajului, aflarea sa în criză, face ca şi
procesul ascultării şi înţelegerii să se prăbuşească,
personajul blecherian fiind exilat pe un tărâm locuit
de propriile temeri, neînţelegeri, suferinţe fără a se
mai putea exterioriza şi construi punţi către celălalt.
de aceea el trăieşte solitar în vizuina sa existenţială,
titlul Vizuina luminată, nefiind ales la întâmplare. 

Mortificarea cuvântului este subliniată de Vio-
leta Zonte, care aplică această criză a limbajului tea-
trului, dar ea poate fi aplicată şi în sfera romanului
la fel de eficient după observăm: „Teatrul contempo-
ran impune o viziune de coşmar asupra existenţei.
Fără nici o vină, omul este azvârlit în oceanul vieţii.
Exilat într- o lume absurdă, chinuit de boală, şi cutre-
murat de spaima morţii – omul nu mai poate comu-
nica. Suferinţa vieţii e atât de mare, încât nu mai e
nimic de spus. Nimeni nu mai ascultă pe nimeni.
Nimeni nu mai înţelege pe nimeni. Fiecare se retra-
ge în insula lui de anxietăţi şi spaime. omul e străin
faţă de om. de aceea, cuvântul poartă povara singu-
rătăţii totale a insului în faţa lumii. omul aude
cuvintele semenului său, dar nu le înţelege. le înre-
gistrează fără să le mai poată decodifica. Cuvântul
devine un trup mort de consoane şi vocale lipsite de
semnificaţie. dacă lumea a fost creată prin logos,
descompunera cuvântului de sensurile sale majore îi
anticipează sfârşitul.”16

În ciuda crizei limbajului, Blecher reuşeşte o
dedublare care arată detaşarea, în ciuda profundei şi
neîndurătoarei suferinţe fizice, analiza stărilor eului
e făcută cu luciditate prin exteriorizarea investiga-
ţiei implicaţiilor sufleteşti, ceea ce pune naraţiunea
sub semnul lui Narcis, pe de o parte suferinţă auten-
tică, trupul bolnav, pe de altă parte conştiinţa trează
care noteză metamorfozele produse de suferinţă: „În
ciuda neîntreruptului supliciu fizic, dedublarea faci-
litează detaşarea, cercetarea din exterior a crizelor
eului. Personajul narator şi martor este observatorul
pasiv şi neputincios al propriei sale condiţii vulnera-
bile, singurul lucru care îi mai rămâne la îndemână
fiind investigarea adâncimilor sale sufleteşti. Ca
urmare, naraţiunea lui M. Blecher se găseşte sub
semnul mitului lui Narcis. În timp ce trupul e grav
bolnav, sufletul rămâne treaz şi lucid, radiografiin -
du- şi cu minuţiozitate propria sa condiţie. limbajul
cotidian se dovedeşte însă imperfect deoarece nu
poate traduce exact puternicele frământări interioa-
re ale autorului, de unde o acută criză de comunica-
re.”17

În concluzie, opera lui Max Blecher reflectă un
tip de tragic modern, care a suferit diferite mutaţii
datorită desacralizării tragediei, în acest tip de tra-
gic fiecare îşi poartă în sine propriul infern, nu se
mai luptă cu destinul, ci cu propria fiinţă, cu proprii-
le angoase şi nelinişti, cu o lume absurdă în care
identitatea e pulverizată şi limbajul s- a demoneti-
zat. r
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din punctele sale, concepţia prezentată pe paginile
existenţei tragice constituie dezvoltarea logică a
unor intuiţii apărute în exerciţiul exegezei hegelie-
ne, privite lucrurile în sens invers, în toate studiile
hegeliene din perioada doctoratului parizian, hegel
este văzut şi comentat prin prisma unui concept de
filosofie care, deşi va deveni efectiv în toate încheie-
turile sale, abia mai târziu, în existenţa tragică, va
fi operant încă de pe acum, în munca de interpreta-
re a lui hegel.

***
lumea este astfel alcătuită încât, în cuprinsul

ei, raţionalul şi iraţionalul coexistă despărţite de o
linie fragilă şi mobilă, în continuă deplasare. Pentru
început, s- ar putea întâmpla ca iraţionalul să depă-
şească din punct de vedere cantitativ raţionalul.
„Experienţa autentică făcută până acum ne arată
chiar mai mult decât atât: ne învaţă că sfera iraţio-
nalului şi absolutului este mai întinsă decât cea a
raţionalului”. Trăim, de fapt, cufundaţi într- un
ocean de necunoscut, de iraţional şi, în fond, absurd.
Situaţia nu este însă în nici un caz disperată, întru-
cât ea nu este menită să rămână pentru totdeauna
astfel. linia de hotar care separă cele două domenii,
al raţionalului şi al iraţionalului, este una mobilă,
aflată în continuă mişcare: în teza generală, deplasa-
rea se produce de la iraţional către raţional, în aşa

fel încât sfera iraţionalului descreşte în măsură
invers proporţională cu creşterea raţionalului datori-
tă progreselor înregistrate de cunoaşterea omeneas-
că, de cea ştiinţifică în primul rând. Însă, consultând
cu deplină obiectivitate datele experienţei sale de
cunoaştere, omului i se impune ca o certitudine con-
statarea că graniţa dintre cele două sfere, a raţiona-
lului şi a iraţionalului, este, observă d.d. Roşca, de
o deconcertantă mobilitate, întrucât se mişcă în
ambele direcţii, şi a raţionalului, dar şi invers, a ira-
ţionalului, cum vom vedea. „linia de frontieră între
cele două mari porţiuni ale existenţei, între porţiu-
nea raţională şi cea iraţională, este de o mobilitate
deconcertantă, căci nu se deplasează într- un singur
sens”. Filosoful român nu se lasă prins în plasa pre-
judecăţii de origine raţionalist- iluministă care trans-
formă credinţa privind progresul liniar neîntrerupt
într- o dogmă absolută. Până către începutul secolu-
lui, recunoaşte d. d. Roşca, impresia generală care
se degaja din experienţa trecutului era că cel care
continuă mereu să se lărgească este fragmentul de
raţionalitate, linia de demarcaţie despre care vorbim
deplasându- se în sens unic. dar, aceasta înseamnă
doar a profesa un iluminism naiv, plat, pentru care
ideea progresului liniar continuu se transformă în
act de credinţă dogmatică.

***
două consecinţe deosebit de importante, pe

care le urmărim deocamdată doar în plan teoretic,

urmează din acest caracter fundamental mobil al
relaţiei dintre sfera raţionalului şi cea a iraţionalu-
lui.

A) Prima. Cele două sfere care alcătuiesc exis-
tenţa, raţionalul şi iraţionalul, sunt astfel dispuse
încât, aşa cum am văzut deja, le desparte o graniţă
mobilă care, urmărită pe porţiuni istorice mai întin-
se, se deplasează totuşi, în principal, de la iraţional
către raţional. „În teză generală – scrie d.d. Roşca –
e fapt de experienţă că în timp ce neobosita inteli-
genţă omenească a întreprins raţionalizarea unor
porţiuni iniţial prezentându- se ca iraţionale şi a reu-
şit în această întreprindere – s- a întâmplat că, adân-
cită în continuare, tocmai porţiunea de realitate ast-
fel raţionalizată, deschizând noi perspective de com-
prehensiune, a făcut posibilă descoperirea unor ira-
ţionale nelămurite până acum. Inteligenţa, urcată
pe noile puncte de perspectivă, a descoperit iraţiona-
le în domenii pe care le credea complet raţionalizate
şi asimilate.”

Constatarea care s- ar impune este că şansa
unei depline eradicări a iraţionalului din cuprinsul
existenţei, teoretic nu ne este dată nici măcar
într- un punct oarecare îndepărtat al viitorului. Ira-
ţionalele desfiinţate întemeiază, la rândul lor, noi
iraţionale, astfel, cele două, raţionalul şi iraţionalul,
există şi au sens doar unul prin celălalt. Ştergerea

deplină a iraţionalului, o
existenţă în totalitate raţio-
nală indică doar o stare
ideală, în sens normativ
kantian. Altfel zis, mişcarea
de înaintare a raţiunii –
marşul triumfător al raţiu-
nii prin istorie, cum spune
hegel – prin care se câştigă
noi teritorii pe seama raţio-
nalului nu este una care se
consumă doar în plan ori-
zontal. Ea se lasă însoţită şi
de o mişcare la fel de reală,
dar şi la fel de importantă şi
în plan vertical. Astfel se
explică împrejurarea că
raţiunea nu va putea smul-
ge din rădăcini iraţionalul
implantat în conţinutul
existenţei, pentru că orice
iraţional odată desfiinţat,
înfiinţează la rândul său noi
iraţionale pe trepte de pro-
funzime mai pronunţate.
Prin provocările lor adresa-
te raţiunii, aceste iraţionale
sunt cele care de fiecare
dată duc cu un pas mai
departe cunoaşterea ome -
nească. dar să- l lăsăm chiar
pe d.d. Roşca să ne enunţe
toate aceste idei. „din expe-
rienţa trecută şi actuală
scoatem învăţături şi mai
tulburătoare decât ceea ce
tocmai am amintit. Anume:
linia de frontieră dintre cele
două mari porţiuni ale exis-
tenţei, între porţiunea ra -
ţionalizată şi cea iraţională,
este de o mobilitate decon-
certantă, căci nu se depla -
sează numai într- un singur
sens. Experienţa mai nouă
ne arată că punctele de
vedere înmulţindu- se, por-
ţiuni de realitate crezute

raţionalizate complet, pot să ne descopere, pe
neaşteptate, aspecte de- ale lor pătate intens de ira-
ţionale nelămurite până aici”. Cu aceasta, în ciuda
tuturor paşilor înainte pe care raţiunea i- a înre -
gistrat şi- i va înregistra şi în viitor pe calea cunoaş-
terii existenţei, în structura sa de bază, aceasta va
rămâne neschimbată. Conştiinţa omenească acredi-
tează teza că existenţa este şi va fi raţională şi ira-
ţională în acelaşi timp, şi niciodată nu doar raţiona-
lă sau doar iraţională. de fapt, şi d.d. Roşca insistă
asupra acestui argument fundamental, cuplul dia-
lectic în discuţie funcţionează numai cu condiţia ca
cei doi termeni, presupunându- se reciproc, ei nu pot
exista fără a coexista. „Formula pe scurt: pentru ca
raţionalul să aibă sens şi să existe, e necesar să exis-
te iraţionalul”. Aşadar, independent de cele care se
întâmplă în planul cunoaşterii, metafizic vorbind,
existenţa rămâne în eternitate aceeaşi, potrivit cu
formula, şi raţională şi iraţională. Ea nu va deveni
niciodată sau raţională sau iraţională, în întregime.
Propoziţia aceasta de natură teoretică se prelungeş-
te prin implicaţii importante în plan practic: ea pre-
tinde din partea omului un anumit tip de atitudine
în faţa realităţii şi, mai ales, consecvenţa în timp a
acestei atitudini. Ea reprezintă ceea ce d. d. Roşca
numeşte „existenţa tragică”, având în miezul ei con-
tradicţia eternă dintre raţional şi iraţional.

În ceea ce priveşte spinoasa problemă privind
existenţa unor iraţionale definitive, intrată ca o

temă centrală, importantă în disputele filosofice
interbelice, în contextul de atunci al gândirii româ-
neşti, poziţia lui d. d. Roşca apare ca una subtilă,
plină de fine nuanţe, ascunse la prima vedere. În
progresul infinit al cunoaşterii omeneşti, susţinut de
un obiect al cunoaşterii infinit şi el, iraţionale mai
vechi sunt desfiinţate pentru a fi înfiinţate iraţiona-
le noi. În urma acestui dublu proces, iraţionalul se
conservă pe sine, este luat în sine etern, fiind parte
necesară în plămădeala dialectică a existenţei ca
atare. Problema aceasta va fi dezbătută pe larg în
importantul eseu „Raţional şi iraţional” din volumul
linii şi figuri, care îl va opune pe d. d. Roşca lui l.
Blaga şi îl va indispune întrucâtva pe acesta din
urmă, tensionând pentru un moment relaţia dintre
ei. Într- un interviu din 1979, „Eu îmi trăiesc ideile”,
d. d. Roşca îşi aminteşte – „într- adevăr, Blaga era
extrem de sensibil, nu suporta nici cea mai mică
rezervă critică, atunci când era vorba de opera sa. În
1934 sau 1935, îmi trimisese de la Berna (unde era
consilier de legaţie) manuscrisul eonului dogmatic,
propunându- mi să scriu ceva despre carte înainte ca
aceasta să vadă lumina tiparului. dintr- o scrisoare
trimisă mie din Elveţia, am înţeles că critica eonu-
lui dogmatic, fireşte, îl supărase, şi tot dintr- o scri-
soare am văzut că îi trecuse repede supărarea, încât
am rămas prieteni buni până la moartea marelui
poet”. Pentru celălalt mare gânditor al Clujului, care
a fost lucian Blaga, există iraţionale definitive,
lumea este împodobită de „miracole”, „taine”, „miste-
re” care alcătuiesc ceea ce poetul va numi „corola de
minuni a lumii”. omului îi este interzis, dar, pe de
altă parte, nu poate distruge şi nici pune în pericol,
datorită statutului său metafizic, existenţa acestei
„corole”, pentru că tocmai tentativele de a revela
prin operele sale de cultură misterele existenţei îi
motivează omului destinul său unic creator, în lume.
Există, însă, şi un final fericit al disputei. Coinciden-
ţa dintre d.d. Roşca şi lucian Blaga de a motiva
caracterul creator al fiinţei omeneşti prin provocări-
le „misterului”, ale „iraţionalului” lumii. 

Interesul pentru această problemă, comună
gândirii lui lucian Blaga şi d. d. Roşca, provine,
mai degrabă, din intensificarea preocupării faţă de
tema raţionalului şi a iraţionalului şi a relaţiei
dintre ele, care s- a petrecut în gândirea europeană a
secolului trecut. după ce mişcarea romantică a reu-
şit să aducă iraţionalul sub diverse forme ale sale în
atenţia filosofiei, acţiunea de compromitere a raţiu-
nii ia avânt, mai ales în a doua jumătate a secolului
al XIX- lea, sub forma unei reacţii împotriva raţiona-
lismului hegelian. Fenomenul va fi înregistrat,
atunci, ca o revoltă a raţiunii şi a raţionalului –
„Raţionalitatea” împotriva instinctului. „Raţionali-
tatea” cu orice preţ văzută ca forţă primejdioasă, ca
forţă ostilă vieţii, distrugătoare de viaţă” – va nota şi
Nietzsche. dar, mai cu seamă, istoria tragică a pri-
mului război mondial a diversificat formele de mani-
festare ale iraţionalului în lume şi părea să lărgeas-
că în mod considerabil formele de manifestare ale
iraţionalului în dauna raţionalului. Situaţia de gân-
dire creată constrânge raţiunea să treacă la ofensivă
prin revizuirea conţinutului ei şi a metodelor sale de
a proceda, prin reconsiderarea poziţiilor sale.
desigur, rădăcinile iraţionalismului modern se
întind mai departe înapoi în timp şi pot fi coborâte,
în principiu, până la proiectul de raţionalizare inte-
grală a lumii, susţinut de iluminism. Se poate astfel
ca iraţionalismul să se fi născut, de fapt, profitând de
eşecurile istorice înregistrate de raţiune. „Geneza
iraţionalismului modern – scrie Tudor Vianu în
epocă, în 1934 – nu trebuie căutată într- un sistem de
gândire, unde ar fi apărut mai întâi, ci în forme mai
timide, pentru a dobândi treptat o conştiinţă de sine
mai limpede şi mai hotărâtă. Pentru ca iraţionalis-
mul modern să se nască, au fost necesare, în primul
rând, transformări adânci în viaţa oamenilor, o pre-
facere esenţială în poziţia lor faţă de realitate”. Este
ceea ce în planul conştiinţei europene s- a petrecut
mai cu seamă după înfrângerea revoluţiilor de la
1848 cu promisiunile lor optimiste. Această împreju-
rare explică, de altfel, ascensiunea filosofică a lui
Schopenhauer cu pesimismul său iraţionalist şi
voluntarist. Şi după această dată procesul a crescut
treptat în intensitate. În cultura noastră filosofică,
în campania de consolidare a raţiunii, ca răspuns la
excesele iraţionalismului ce începea să bântuie şi la
noi, s- au aliniat numeroşi gânditori, printre alţii şi
d. d. Roşca, Tudor Vianu şi Mircea Florian, creând
cu toţii unitatea de vederi din care s- a născut în gân-
direa românească „preocuparea filosofică pentru
raţional şi iraţional”. Rezultatul este unul pozitiv: o
întărire a raţiunii care îşi lărgeşte cadrele, devine
mai sigură pe sine, dar şi mai suplă, angajându- se în
ofensiva contra iraţionalismului de pe poziţii ferme,
dar mai puţin rigide.

***
B) A doua consecinţă în plan teoretic, dar şi în

plan practic, deosebit de importantă şi aceasta, pri-
veşte chiar raţiunea ca principal instrument care stă
la dispoziţia omului în procesul cunoaşterii realită-
ţii. r
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Cât de diferite sunt aceste femei, în
ciuda tragediei lor comune! Mama din
America, redusă la o voce în eter, are
un timbru metalic, inexpresiv, cerând,

în finalul scrisorii către fiu, mila răpitorilor care- l
ameninţă cu decapitarea. Am sentimentul că foloseş-
te un cod, proferând printre rânduri o surdă amenin-
ţare. În ciuda efortului de a nu irita duşmanul, nu
s- a putut elibera de sentimentul apartenenţei la o
mare putere care cere ce i se cuvine. Mama din
ukraina e o femeie simplă, cu un trup masiv, ce te
face să te gândeşti la gospodinele care au încetat să
se mai preocupe de înfăţişare. Mânuieşte un
dispozitiv luat parcă dintr- un muzeu al istoriei teh-
nicii ce se dovedeşte a fi un telefon. Pare să fi făcut
un apel fără speranţă de răspuns, dar deodată tresa-
re, reînvie, întrebând cu glas sugrumat: „Fiul?…
fiule!…”

Când am aterizat noi în această lume de orori?
Americani şi britanici, „agenţi umanitari”, decapi-
taţi. ucrainieni, inclusiv femei, torturaţi, aruncaţi în
gropi comune… unde au învăţat asasinii să „prelu-
creze” trupul unui om viu, acea minune gânditoare şi
simţitoare, ca pe o cutie de conserve? Nu că nu aş
avea raspuns, dar între cel care simulează, aruncând
pe ecrane filme de groază sau scena repetată la infi-
nit a devorărilor din junglă, şi cel care practică asa-
sinatul mi se pare că nu există o deosebire esenţială
în planul conştiinţei. dacă mai are vreo relevanţă
acest nobil cuvânt într- o lume robotizată şi vulga-
ră… În societăţile moderne de sclavi, în care corpo-
raţiile internaţionale transcend drepturile individu-
lui, golind de sens conceptul de democraţie. Sau în
care politicienii filosofi care au gândit constituţia ca
declaraţie universală a drepturilor omului au lăsat
locul unora ale căror convorbiri telefonice nu pot fi
reproduse… S- a văzut în prăbuşirea Cortinei de Fier
sau în crearea Europei unite împlinirea profeţiilor
lui Paracelsus, instaurarea păcii universale, al cărei
tratat nu mai conţine, cum spune kant, germenii vii-
toarei declaraţii de război…

Sună paradoxal, dar tinerii sunt în mai mare
măsura supuşi riscului dezumanizării, deoarece nu
au termen de comparaţie. Ar putea trage concluzia,
pe care o citesc în Arts and terror, o istorie a repre-
zentării temei în artele plastice (Editor: Vladimir l.
Marchenkov, CSP), că fenomenul este endemic natu-
rii umane. Cei care au sentimentul că au „căzut” în
realitatea prezentă dintr- un Eden în care au deschis
ochii conştiinţei ştiu însă că perioadele de pace şi de
demonie alternează. Edenul a avut o istorie foarte
scurtă în Romania, a debutat în 1963 şi şi- a închis
porţile în urma noastră, a celor alungaţi în infernul
totalitarismului reinstaurat în 1971. În primăvara
pogorâtă peste Europa de mişcarea pentru
drepturile omului de la helsinki, s- au publicat cărţi
care au schimbat moduri de gândire, s- au afirmat
regizori care au adus marele public în sălile filmelor
de artă, iar standardele vieţii intelectuale au urcat
până la instaurarea unei adevărate „terori a teoriei”.
la noi, ieşiţi din închisori, supravieţuitorii – mari
figuri ale culturii interbelice – reveneau în universi-
tăţi, la Academie. Profesorul Andrei Marga rememo-
ra la o recentă lansare contribuţia comunităţii uni-
versitare la recuperarea instituţională a lui d.d.
Roşca. În acei ani, românii au simţit cum inima
comunităţii reîncepe să bată… Intensitatea vieţii
spirituale era aceea care dădea şi măsura sănătăţii
trupului social. 

disperarea mamelor e poate cel mai grăitor
simptom al unui curs patologic, contra naturii, al
ultimelor evenimente. Mai sunt şi unghiuri de fugă

spre ordinea raţionalităţii? desigur. Sunt dispozitive
militare trimise, nu pentru război, ci pentru a com-
bate virusul Ebola. Sunt încercări de a înţelege mai
curând decât de a anihila adversarul de moment.
Cărţile despre imaginaţia politică, sau despre con-
vingerile şi codurile secrete ale rebelilor afgani, apă-
rute de curând la Editura Cambridge Scholars
Publishing, confirmă reputaţia de „popor cu princi-
pii” (kant) a britanicilor, care nu au redus nici pe
supuşii Coroanei din colonii la statutul de simple
instrumente ale propriei bunăstări. Etnologul sau
educatorul au însoţit guvernatorul. India Survey,
departamentul de studii ale mentalităţilor şi tradi-
ţiilor locale din epoca victoriană, reuşea să înfiripe
relaţii din care se năştea kim, eroul lui kipling,
venindu- i britanicului în întâmpinare „din iubire”,
nu din supunere. Efortul de a- l înţelege pe Celălalt,
vizibil astăzi în publicarea de către aceeaşi editură a
unor volume precum Secret languages of Afghanis-
tan and their Speakers (Jadwiga Pstrusińska), the
Boundaries of Afghans’ political Imagination .the
normative- Axiological Aspects of Afghan tradition
(Jolanta Sierakowska- dyndo), toleranţa faţă de opi-
nii contrare, propusă ca program de guvernare, au
avut o sursă naţională în iluminiştii scoţieni, dar
trădau şi influenţa lui Feuerbach şi a unei întregi
şcoli a liberalismului şi umanismului ştiinţific.
Chiar şi mai departe în timp există semnele unei
constituţii morale, primare sau dobândite (de la
Cicero), de exemplu, refuzul Angliei Reformei de a
traduce principele lui Machiavelli, în vreme ce publi-
ca manuale ale bunei şi onestei guvernări. Chiar şi
policraticus, tratatul medieval care recomanda regi-
lor ştiinţa de carte alături de arta militară, s- a
numărat printre primele încercări ale epocii postcla-
sice de a raţionaliza puterea şi de a o întemeia în
filosofie şi etică după modelul lui Platon. Poate nu
întâmplător a fost Alexandru cel Mare, elevul lui
Aristotel, întemeietor al unui imperiu, dintre
învinşii căruia şi- a ales soţia, şi ale cărui scrieri le
voia adunate laolaltă în desăvârşita democraţie a
unei mari biblioteci.

„Filosofia este indispensabila reuşitei efortului
uman de cunoaştere, de raţionalizare şi de trăire cu
sens a lumii”, afirmă Andrei Marga, în prefaţa la cea
de a treia ediţie, revizuită şi adăugită, a Introducerii
în filosofia contemporană (Editura Compania, 2014).
Formaţia, ca student, în perioada dezgheţului
ideologic şi a acalmiei politico- militare a anilor ’60 se
poate să fi fost aceea care a determinat şi opţiunile
sale disciplinare sau afinităţile elective. Apropierea
de J. habermas, filosoful libertăţii de conştiinţă
devenită posibilă în sfera discursului public ilumi-
nist, independenţa de centrele de putere, s- a dovedit
fertilă. Cursurile şi publicaţiile sale au fost deschiză-
toare de drum în domenii care însemnau şi sincroni-
zarea cu mişcarea de idei pe plan internaţional:
deconstrucţia metafizicii şi logocentrismului, trium-
ful raţionalităţii comunicaţionale, a pragmatismului
american, trecerea la epoca post- seculară, în care,
nu numai că se reia dialogul filosofiei cu teologia, dar
fizicienii înşişi vorbesc de un univers etic, a cărui
teleologie antropoteistică se explică prin aceea că tot
ceea ce e bun se şi realizează efectiv. o întâlnire de
gradul trei îi aduce în acelaşi laborator al gândirii
speculative pe un redutabil pragmatist şi pe Ratzin-
ger…

Conştiinţa istoricităţii regimurilor de cunoaş-
tere situează această sinteză teoretică în câmpul
liniilor de intensitate ale discursului disciplinar din
prezenta fază culturală. Aşa se explică poate de ce
seamănă atât de mult o privire de ansamblu asupra

şcolilor de filosofie contemporană, cum este
aceea oferită de masivul tom reeditat de
Andrei Marga, cu o antologie similară de
eseuri asupra teoriilor critice şi paradigme-
lor epistemologice care guvernează critica
literară de la începutul noului secol, editată
de Julian Wolfreys (Edinburgh, 2002). Atât
autorul care şi- a asumat de unul singur
uriaşul efort, cât şi autorii capitolelor din
antologia Wolfreys, se concentrează asupra
paradigmelor epistemologice (Marga: „expo-
nenţi prototipici”, Wolfreys: „focare episte-
mologice”), multe fiind comune: haos şi inde-
terminare în universul cuantic, construcţia
subiectului, sociologizarea conceptului de
identitate, realism sau convenţionalism etic

etc. Prin „perioada contemporană”, Andrei Marga
înţelege atât extensia temporală (secolul al nouă-
sprezecelea), cât şi modul de articulare teoretic- dis-
cursiv prin care, cum spune John Jervis, au fost
deconstruite metanaraţiunile raţionalismului scien-
tist al iluminismului (transgressing the modern:
explorations in the Western experience of otherness,
Blackwell, 1999) sau arogantul totalitarism hege-
lian. În locul unei lucrări de tip enciclopedic, Andrei
Marga alege o forma flexibilă, în care obiectul
focalizării analitic- estimative îl constituie, fie filiaţia
(filiaţii, convorbirea cu tradiţia), fie noutatea (noua

justificare, noua înţelegere, schimbări). Este, aşadar,
o istorie a mişcării de idei, a spiritului timpului care
încă mai respiră prin noi. Este un spirit conştient de
sine, ceea ce explică armonizarea vocilor în partituri
unificate epistemologic. Aşezaţi alături, observăm
sincronizarea perfectă (1837) a lui Bernard Bolzano
şi William Whewell şi omogenizarea conceptuală
(Bolzano: „corelaţia adevărurilor obiective”, Whe-
well: „consilienţa”, convergenţa tuturor discipline -
lor), devenite posibile într- un forum cultural mai
curând decât într- un Babel politic sau târg global,
consumerist. Este un spirit care se simte nefericit
atât timp cât este înstrăinat în teleologii străine de
propriile dorinţe şi voinţa, dar împăcat atunci când
se poate autodetermina şi automodela, existenţia -
lismului acordându- i- se locul privilegiat pe care şi
l- a câştigat din chiar momentul în care kierkegaard
deschidea o fereastră individului închis în deter -
minismul socio- biologic al rasei sau societăţii de
pozitivismul lui Conte. Este, în fine, un spirit deve-
nit tot mai preocupat de universul eticii, de motive-
le, consecinţele şi raţionalitatea actelor intenţionale.
Ataşat mai ales semioticii vieţii colective (Charles
Sanders Peirce, care se bucura de cel mai extins
comentariu, stă într- adevăr la originea filosofiei con-
temporane ca semiotica generalizată sau a esteticii
semiotice a întregii perioade postbelice) şi eticismu-
lui, Andrei Marga se doreşte un filosof al cetăţii.
Într- o perioadă de restructurare a disciplinei, sau,
mai curând, a disciplinelor care tind către ea (filoso-
fia limbajului, filosofia ştiinţei, filosofie politică…),
filosofia poate oferi infinit mai mult decât consolarea
lui Boethius în închisoarea barbarului Theodoric. Ea
poate sluji drept superioară întemeiere vieţii publice
a unui popor pe care Rădulescu- Motru îl credea lip-
sit de suflet instituţional, dar care este astăzi parte
a unei Europe reunite. r
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Maria-Ana Tupan
My Son… Sinocika…

Când am aterizat noi în această lume
de orori? Americani şi britanici,
„agenţi umanitari”, decapitaţi.

Ucrainieni, inclusiv femei, torturaţi,
aruncaţi în gropi comune… Unde au

învăţat asasinii să „prelucreze” trupul
unui om viu, acea minune gânditoare

şi simţitoare, ca pe o cutie de
conserve?

■ editura Ideea Europeană

► adrian dinu rachieru,    
Generaţia orfelină

► emil raţiu,    
Meşterul Manole

n (Con)texte
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DELIR În DOI, În TREI…

În Bucureştii interbelici, care numărau sub un
milion de locuitori, aflai spre delectare, în afara tea-
trelor, a Ateneului şi a operei, 36 de cinematografe
(din cele 500 în toată ţara) şi Radiodifuziunea care,
încă din 1928, de la inaugurare, transmitea nu doar
concerte şi jurnale, ci şi spectacole de teatru radiofo-
nic, conferinţe de istoria şi teoria artei şi multe
altele.

Teatrul e tânăr, n- are nici 200 de ani, iar insti-
tuţiile şi legile aferente funcţionării lor sunt la vâr-
sta copilăriei. Abia în 1920 se înfiinţează Sindicatul
artiştilor dramatici şi lirici, condus de Ion Minules-
cu, Paul Gusty, Victor Antonescu, Edgar Istraty şi
Constantin Tănase, abia în 1923 se scrie legea pro-
prietăţii literare şi artistice, în 1926 cea
pentru organizarea şi administrarea tea-
trelor naţionale, iar în 1937 se ajunge, în
fine, la o variantă definitivă a legii Tea-
trelor.

Intelectualii vor toţi să intre în tea-
tru, fie că vorbim despre Iorga, Eliade,
Rebreanu, Galaction ori despre alţii pier-
duţi prin vreme; vor să aparţină scenei,
să contribuie la istoria textelor sale. Tea-
trul este marea ispită a momentului, fie
pentru că poate fi tribună politică, fie
pentru că este o artă socială prin care se
propagă repede ideile, fie pentru că gloria
apare aici rapid şi răsunător. Cei care
ajung să scrie şi să fie jucaţi nutresc pe de
o parte respectul faţă de marea drama-
turgie, iar pe de alta, împrumută uşor
reţeta occidentală de succes imediat. Au
avantajul că există deja o importantă
istorie a teatrului european, fapt care se
transformă uneori în dezavantajul că
parcă tot ce era major s- a scris deja. Cei
care au asemenea atitudine provincială
faţă de marea cultură din străinătate
aleg să scrie comedii uşoare, adaptări,
piese cu schemă împrumutată şi intrigă
preluată şi croită pe specificul local. Sau,
dimpotrivă, intră în competiţie directă cu
Shakespeare şi vor să lase în urmă drame
istorice de largă respiraţie.

Există o preferinţă certă faţă de
comedie, de toate soiurile, dar şi o apleca-
re către teatrul expresionist şi cel supra-
realist, către drama de idei, cea cu subs-
trat mitic, cea poetică. Conectaţi şi cu
dramaturgia străină contemporană, dar
şi cu ideile care circulă în diverse medii,
unii autori îşi găsesc totuşi o cale a lor,
specifică, prin care rămân în istorie, chiar
dacă nu sunt tentaţi, spre marea durere a
lui Rebreanu, de imaginea satului româ-
nesc transpusă scenic. Este la modă cita-
dinul, de Capitală, de mare oraş şi, mai

ales, de târguşor cu parfum de flori de grădină, cu
personaje duioase, abia comice, uşor tragice, cu pro-
bleme mici şi visuri măreţe ori viceversa. Provincia
cu extensia sa – mahalaua – e ca un univers perfect
rotund, bine închis, unde cel care vine e un intrus
care ar trebui izolat fiindcă e purtător de boala
transmisibilă a Bucureştilor, cel care pleacă este un
înstrăinat, iar cel care alege să rămână se molipseş-
te de nostalgia evadării visate.

unii dintre dramaturgi au succes imediat şi de
lungă durată, sunt chiar traduşi şi jucaţi în străină-
tate, ca G. Ciprian, V. Eftimiu, V.I. Popa, alţii trebu-
ie să fie jucaţi, indiferent de calitatea produsului, ca
în cazul lui Iorga care anual trimite câte o piesă la
Naţional, iar alţii abia răzbesc printr- o trupă parti-
culară unde sunt jucaţi câteva reprezentaţii sau
deloc, ca Sebastian ori Camil Petrescu, nemulţumit
mereu de felul montării pieselor sale. Cu publicarea
textelor merge şi mai greu, deoarece, după mărturi-
sirea lui liviu Rebreanu, „volumele de versuri sau
de teatru care apar sunt tipărite, cele mai multe, pe
cheltuiala autorului, fiindcă asemenea cărţi nu prea
găsesc cumpărători”.

Repertoriile, cel puţin la Naţional, sunt alcă-
tuite din piese jucate „pentru întâia oară”, „reluări”
de piese cu distribuţii diferite şi „continuări din sta-
giunea trecută”. Criteriile de selecţie sunt mai
multe: să fie un text clasic, sau unul românesc de
prestigiu, sau unul „românesc original”, sau să fi
făcut săli pline şi vânzare, sau să cuprindă cât mai
mulţi actori. Aceştia aveau de multe ori dubluri, de
la protagonist la personajele secundare, în special
pentru turneele lungi prin ţară. Se alege o piesă sau
alta şi în funcţie de numele de pe afiş, deseori la Tea-
trul cel Mare, aproape întotdeauna în companiile
private. Cu aceeaşi dezinvoltură, divele şi marii
actori joacă în Hamlet, madame Bovary, Vlaicu
Vodă, lucreţia Borgia ca şi în Scadenţa dragostei de
Michele duran, în Femeia dracului de Schönker, doi
sergenţi de C. Rotti, la stâna de vale de George Chir-
văsuţă ori în Striana lui Alfred Moşoiu.

În teatru, stilul actorului face muzica. Cu stu-
dii la Conservator sau nu, diferiţi până la extreme,

de la declamaţie la jocul realist, histrionii interbelici
seamănă cu măştile Commediei dell’Arte, când per-
sonajul se confundă cu numele actorului. Aşa şi la
noi, marile nume creează stilul: comic egal Brezea-
nu, impunător, voievodal egal Calboreanu, carisma-
tic şi misterios egal Tony Bulandra, cuceritor egal
Vraca, tragediana este Agepsina Macri, frumoasă –
lilly Carandino, enigmatică – Marietta deculescu,
ingenuă – Maria Botta (aici era coada mai lungă),
dură şi puternică – Marrieta Anca. Şi tot ca actorii
italieni, veneau cu instrumentele de acasă, deseori
repetându- şi până la suprapunere mijloacele de
expresie, indiferent de rol. Există şi creaţii notabile,
care au rămas consemnate în istorie, precum „bătă-
lia celor trei hamleţi”: George Vraca, Valentin
Valentineanu, George Calboreanu – primul depresiv
şi dramatic, al doilea muncit de îndoială şi absent la
intrigile din jur, al treilea filosof, dar şi om care ştie
ce vrea.

directorii de scenă se ocupau de partea artisti-
că a montării, regizorii făceau parte din personalul
tehnic şi erau însărcinaţi cu organizarea repetiţiilor,
supra- vegherea producţiei etc. după Paul Gusty, cei
afirmaţi şi mai bine cotaţi directori de scenă sunt
Soare Z. Soare, Ion Şahighian, Ion Sava, Aurel Mai-
can care, influenţaţi de Reinhardt, de Pitoeff, de Sta-
nislavski, de Meyerhold sau de expresionişti, trans-
formă şi înnoiesc spectacolul.

deseori, direcţia de scenă se concentrează asu-
pra atmosferei create prin decoruri, lumini şi, even-
tual, figuraţie, mai puţin prin intervenţia asupra
modului de interpretare. Este dificil încă să se
renunţe la vechile obiceiuri, iar actorii se încăpăţâ-
nează să joace cum ştiu ei: în „poză”, cu monolog la
rampă, fără prea multă relaţie cu partenerii sau cu
ansamblul.

dacă răsfoim prin arhive, se poate observa cu
mirare pentru cei de astăzi că uneori un spectacol
avea parte de mai multe zile de repetiţie decât de
reprezentaţie. Premiera era foarte importantă, în
acea seară se oferea sau nu girul unei piese, mai ales
în cazul companiilor particulare. de aceea, era anun-
ţată, pregătită şi regizată în presă, pentru că de

coada făcută la casă depindeau şi directo-
rul Naţionalului, şi viitorul stagiunii unei
trupe oarecare.

Publicul strângea în rândurile sale
de la snobi la pasionaţii fără parale de la
galerie, de la critici la aclamatorii cutărei
actriţe, de la prieteni la concurenţi şi la
curioşii de ocazie. Per ansamblu, spectato-
rii noştri erau pretenţioşi, vestiţi în toată
Europa datorită vâlvei create în urma
unui turneu când un tenor italian celebru
a fost fluierat şi huiduit în Rigoletto.
odată cu el, s- a dus şi vestea peste tot că
„Bucureşti e unul dintre cele mai teribile
oraşe”.

Intelectualitatea vine la teatru şi
urmăreşte tot, uneori din loja rezervată,
alteori intrând cu bilete de favoare. Atunci
când scriitorii plăteau, destul de rar,
puteau cumpăra tichet direct de la casă
ori de la Magazinul Feder, din Calea Vic-
toriei 44, unde se achita, în preţul biletu-
lui, şi micul pourboir, care era obligatoriu
şi se prezenta la garderobă.

Recapitulare. lungul drum al piesei
româneşti către scenă: 

1. Autorul, folosindu- se în prealabil
de presiune, de persuasiune, de pilă sau
pur şi simplu, prezintă piesa în biroul de
pe Câmpineanu, la Secretariat. Achită
taxa de 2000 de lei neto sau face dovada că
nu are suma.

2. Emoţie, febră, trac. Piesa trece
prin furcile caudine ale Comitetului de
lectură care se întruneşte de două ori pe
săptămână, marţea şi vinerea. Atmosferă
calmă în Comitet. dramaturgul citeşte
cum poate, după talent, gâfâie, gesticulea-
ză, transpiră. Ionel Teodoreanu zâmbeşte
ironic, Rebreanu şopteşte ceva la urechea
unui coleg de prezidiu. lectura se sfârşeş-
te, încep discuţiile. Autorul iese, nu mai
poate!, iar când revine este anunţat că va
fi jucat. dar, veşnicul, dar: mai trebuie

Ana-Maria Nistor, Piaţa Teatrului
– scena interbelică văzută de scriitori –

Editura Academiei Române n Avanpremieră editorială

Cartea Anei- Maria Nistor nu este doar un
tablou vivant al teatrului românesc dintre cele
două războaie mondiale, ci mult mai mult decât
atât: o imagine multidimensională, o veritabilă
hologramă sonoră, policromă şi dinamică a unui
fenomen cultural de substanţă, surprins la o oră
astrală a istoriei sale.

Vocea autoarei – caldă, empatică, irigată
subtil de o ironie tandră – se interferează armo-
nios şi funcţional cu a marilor scriitori ai epocii (G.
Călinescu, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, liviu
Rebreanu, Şerban Cioculescu, Tudor Vianu,
Mihail Sebastian şi mulţi alţii) într- o evocare poli-
fonică, amplă şi complexă a vieţii din templul
autohton al Thaliei şi din pitoreştile lui împreju-
rimi complementare.

piaţa teatrului este, de la un capăt la altul,
o carte fermecătoare despre o lume fermecată,
populată de actori, regizori, autori dramatici, sce-
nografi, tehnicieni, cronicari, public – pe scurt, de
acei oameni minunaţi şi visurile lor zburătoare
care au fost mereu şi vor rămâne întotdeauna
sufletul acestui ireal miracol al spiritului numit
TEATRu.

Gelu Negrea



14

AnUL XXV  t nr. 12 (753)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

schimbat câte ceva pe ici, pe colo, un act
întreg.

3. Piesa e trimisă la secţia de dactilo-
grafie, bătută la maşină şi trasă la
ghestetner. Exemplarele- copii se împart
directorului de scenă, celui tehnic, sufleu-
rului, bibliotecii, actorilor. directorul de
scenă citeşte textul şi îl recompune „atmos-
ferizat”; regizorul va veghea ca forma să se
păstreze întocmai de- a lungul repetiţiilor.
Se face distribuţia (prima) şi începe bătaia
rolurilor.

4. Anticamera direcţiei Naţionalului
este la fel de importantă ca şi scena sau
chiar mai mult. Aici, de la zece dimineaţa
până pe la două, se perindă toate persona-
lităţile şi personajele din teatrul românesc
şi absolut toate au o treabă urgentă, de
numai două minute, despre care trebuie
neapărat să vorbească astăzi, acum, cu
directorul.

Vedetele, ca şi ceilalţi, stau cuminţi
pe scaune, aşteptând să intre pentru… mă
rog, nu- i un secret, dar nu- ţi spun. 

Marioara Voiculescu încearcă să se
impună şefului de cabinet, Vraca pălăvră-
geşte despre chestiuni administrative (e
doar şef de sindicat), Marietta Sadova nu
mai are răbdare. Va afla în curând distri-
buţia hotărâtă tot de directorul de scenă şi
de directorul general.

1. Pictorul scenograf face macheta
decorului după indicaţiile primite şi, după
socoteala cheltuielilor, se prezintă împreu-
nă cu directorul tehnic la direcţiune. Apro-
bat. urmează execuţia: tâmplari, zugravi,
peruchieri, croitori plus o armată de uce-
nici transformă atelierele şi apoi scena
într- un şantier al noii lumi.

2. Prima repetiţie e ca întâia întâlni-
re de amor, se tatonează doar terenul.
Apoi, vreo cinci, zece, maximum 15 repeti-
ţii se va lucra la text în foyerul Alexandru
davila, ori în sala Pompiliu Eliade, până ce
actorii îşi învaţă rolurile cu tot cu indicaţii-
le de „ton şi de gest”. directorul de scenă îi conduce
calm, de pe scaun, prin sugestii, ca Soare Z. Soare,
sau se ridică şi joacă toate personajele, ca Şahighian.

Actorii intră şi ies, întârzie pe culoare, fac
poante la fumoir, unii chiar învaţă textul, oricum nu
prea stau la repetiţii decât atunci când le vine rân-
dul sau când sunt nevoiţi. de obicei repetiţia
durează doar o oră, aşa că nu- i timp de glume,
urmează alţii cu generalele! Aiurea, fără farse nu se
poate decât atunci când coboară în sală directorul
teatrului. Asta se întâmplă cam pe la ultimele repe-
tiţii, când se reglează deja lumina din cabina de sus,
din dreapta, şi când regizorul este deja la „tabloul
semnalizărilor” din stânga. Aici, pe două plăci de
marmură stau aliniate butoanele de sonerie care fac
să funcţioneze spectacolul. deasupra fiecăruia este
câte o etichetă: orchestră, intrare public, Toba, Sub
scenă, Sufleur, lumina, ploaia, vântul, magazia de
decoruri…

1. dacă atmosfera avantpremierei este caldă,
familiară, cea din ziua primei reprezentaţii stă sub
semnul încordării. Încă de dimineaţă, de la director
la controlorul de bilete, toată lumea se pregăteşte
pentru întâlnirea de la orele 20 ca pentru o mare
bătălie care e musai să fie câştigată prin orice mij-
loace.

Se aud claxoane şi roţile oprite la peron, lumi-
nile sunt aprinse toate în foyer, uşile se deschid, oas-
peţii sunt primiţi fiecare în parte cu un surâs înghe-
ţat: călău sau prieten? Se va afla în curând. Sala se
umple încetul cu încetul de gazetari, cronicari, de
intelectuali care- şi joacă fiecare în legea sa, impor-
tanţa degajată, de ofiţeri în uniformă care caută din
ochi locurile de favoare, de domniţe parfumate şi afe-
rate, de profesori preocupaţi şi încruntaţi, de elevi la
Conservator care pândesc să se aşeze pe vreun loc
gol la ultima bătaie a gongului. Mai apar, răzleţe,
câteva scaune, în ciuda ordinelor stricte, chiar sub
privirea directorului care zâmbeşte protocolar din
loja sa, însoţit de doamna, de domnişoara şi de un
apropiat al casei. Alături stau ţepeni în hainele lor
scumpe miniştri, ca nişte manechine înfipte- n scaun,
cu spatele imobil suferind de un început de statuie.
deasupra lojii directoriale e loja artiştilor: feţe stră-
lucitoare, dinţi albi, priviri pline de bunăvoinţă,
capete care cerşesc atenţia celor din jur, în special în
cazul actriţelor care nu mai joacă demult şi au venit
să- şi susţină înfrigurate, cu invidie disimulată în
emoţie, colegele.

În loja sa, gâtuit de trac, tremurând de teamă
şi fericire, stă autorul. Ce- o mai fi rămas din piesa
sa? A fost trădat şi batjocorit după bunul plac al
directorului de scenă sau a fost respectată sfinţenia
slovei sale? Nici nu îndrăzneşte să privească înspre

temuta bancă h unde stau la pândă şacalii care îl
vor ronţăi mâine prin gazete. Când cortina se ridică
domol, cu scârţâit abia perceptibil, îşi face cruce cu
limba- n gură şi- şi spune, fără să creadă: „Fie ce- o fi.
Acum nu mai îmi aparţine, este a publicului”.

Tensiunea se simte şi în scenă, se începe temă-
tor, parcă aerul e prea tare şi pe jos sunt cioburi, în
fine, o replică, o singură replică doar şi gheaţa se
sparge. uf, gata! de- acum spectatorii sunt ai noştri,
ce bine e să ai, domnule, un actor bun care să ştie să
câştige sala, până şi pe înfumuraţii ăştia de critici!

dar războiul continuă, nu s- a câştigat decât o
bătălie, iar cronicarii se ţin bine în poziţia lor de
stâncă atotştiutoare şi prea suficientă sieşi.

deja aplauze? da, aplauze. Când a trecut tim-
pul? Autorul e încă amorţit, abia a avut vreme să se
delecteze, auzind frânturi de vorbe dintr- o lume
îndepărtată pe care mai demult o plămădise el
însuşi, la măsuţa şchioapă de la ferestra cu giur- giu-
velele crăpate de vreme. doamne, câte visuri înălţa
atunci cu fiecare scenă!… Aici, madam Bulandra…,
ba nu, Agepsina Macri intră, păşeşte şi impozantă
rosteşte… las’ că e bună şi Sadova, are o inteligenţă
aparte în privire. Sau ieşirea lui Vraca, trântind uşa
şi lăsând- o pe ea prăbuşită, în lacrimi, frângându- şi
mâinile pe sofa, moment în care toată sala plânge cu
sufletul la gură: oare el se mai întoarce?… A ieşit şi
cu Manu, nu e don Juan, dar e amuzant şi chiar se
întoarce, iar momentul devine duios. Asta e, „iluzii
spulberate”, cum ar spune un confrate într- o piesă,
deloc rea, Cuibul de viespi, pare- mi- se.

Premiera nu se încheie cu ultima cădere a cor-
tinei, ci cu măturatul chiştoacelor de pe caldarâm.
Între timp, criticii au criticat, pufnind şi pufăind ner-
vos din ţigară, publicul a aplaudat ca la premieră şi
apoi a fumat, prietenii au felicitat şi s- au îndreptat
spre fumoir. Cui i- a plăcut, totuşi?

SLUGĂ LA DOI STĂPÂnI

Ieri, ca şi azi, teatrul este mereu în criză; aşa îl
văd scriitorii, aşa îl văd oamenii de scenă. Criză de
repertoriu, ba de public, ba de actori, ba de viziuni
regizorale, criză de dramaturgi originali, criză de
bani. Cronicarii, actorii, directorii – toţi se plâng de
câte ceva, în numele Thaliei, invocând calitatea. Ace-
leaşi persoane se bucură, jucând sau aplaudând, şi
marile spectacole, şi divertismentul facil. Iarna dicta
olimpul, vara distracţia.

Atunci când nu plecau în lungi turnee prin
toată ţara, organizate mai bine sau mai prost, arti-
ştii erau nevoiţi să găsească o modalitate prin care
să compenseze lipsa salariului, având în vedere că în
afara stagiunii nu primeau leafă decât societarii.

Este perioada când locuitorii Capitalei
care nu plecau în vilegiatură şi cei care
nu erau obişnuiţi ai teatrelor în restul
anului să- şi ia partea lor de spectacol. de
la sfârşitul lui mai şi până în toamnă
Grădina devine prima scenă şi legea
artei dramatice se schimbă complet: alt
gust, altă ofertă; e anotimpul revistei, al
operetei, al comediei care să acompanie-
ze meniul şi atmosfera de la terasă. Asta
nu înseamnă că spectatorii au parte
numai de texte minore şi de montări
naive, mai cu seamă în anii şi în teatre-
le în care se implică directorii de scenă,
care cooptează dramaturgi ca Tudor
Muşatescu, Nicolae kiriţescu, coregrafi
ca oleg danovski, scenografi ca Theodor
kiriacoff, actori ca Marietta Sadova,
Tantzi Cutava-Barozzi, Grigore Vasi liu-
Birlic, Velimir Maximilian, Emil Botta,
Nora Piacentini, Tanţi Cocea, Marietta
deculescu, Romald Bulfinski şi mulţi
alţii.

Sică Alexandrescu este un nume
prezent pe afişele producţiilor de vară
încă din 1927, când inaugurează Grădi-
na Marconi cu d’ale carnavalului. Cola-
borează frecvent aici şi la Izbânda, până
când devine directorul Teatrului Come-
dia, în 1936, care vara îşi deschide cupo-
la pentru a dezvălui sala transformată
într- o grădină, cu flori, scaune de terasă
şi bar ca în marile capitale din Vest.

Tot la Marconi montează Aurel Ion
Maican până în anii războiului, când
autorităţile limitează accesul la specta-
colele de vară şi mai apoi impun un
camuflaj special, menit să mascheze
luminile de pe scenă.

la Colos, pe Calea Victoriei, Soare
Z. Soare regizează comedii muzicale cu
Ion dacian, kiriţescu scrie texte de
revistă şi adaptări după labiche, Floria
Capsali se ocupă de coregrafia unor spec-
tacole. 

În parcul oteteleşanu, Nicolae leonard face
eforturi să păstreze spiritului operetei, când lumea
prefera deja teatrul de revistă care va învinge şi aici,
în cele din urmă, graţie companiei Spiriduş condusă
de acelaşi Maican, împreună cu Nicuşor Constan -
tinescu, Ion Anestin şi avându- i asociaţi pe Calbo-
reanu, Vraca, Timică, Silvia dumitrescu. Joacă aici
şi Compania Bulandra – Manolescu – Maximilian, în
ultima stagiune a Grădinii, dinaintea dispariţiei
sale, odată cu intrarea oficială în era telefoniei, adică
a inaugurării Palatului care se arată şi astăzi ţanţoş
pe Calea Victoriei, lângă fostul Teatru Naţional.

Sunt spectacole şi la Arenele Romane, şi la
hala Traian, şi la Grădinile de pe Calea Văcăreşti,
dar parcă locul cel mai iubit rămâne „Cărăbuşul”,
construit pe la 1919, la Ambasadori. Cupletistul
Tănase şi a sa trupă se bucura de un asemenea suc-
ces încât vara nu găseai liber un scaun din cele vreo
2000 de la Grădina de pe Academiei, încă de la debu-
tul cu pisica pe orez şi până la demolare, în 1938,
când avea să se ridice aici sediul Ministerului de
Interne.

de satira hâtrului moldovean nu scapă nimeni,
fie mare politician, om de cultură, hitler sau mărunt
impostor de dâmboviţa. Asta îl şi face să fie dorit şi
admirat de publicul larg şi de cel de soi, fiind cunos-
cută slăbiciunea pe care Carol II o avea faţă de
„Cărăbuş”. În asemenea măsură încât, după ce
sediul de iarnă al trupei este distrus într- un incen-
diu, regele sprijină cu o sumă considerabilă construc-
ţia noului teatru, actualului Savoy de pe Calea Vic-
toriei.

Carismaticul actor este totodată şi un bun
manager, intuind dorinţele publicului şi speculând
gustul acestuia pentru fast şi grandoare, pentru
demascarea corupţiilor şi pentru exotism. Se asocia-
ză cu autori de talent, pricepuţi în secretele şi reţe-
tele revistei, precum A. de hertz, Nicolae kiriţescu şi
Nicolae Vlădoianu, care scriu repede şi bine, specu-
lând momentul politic ori punând în valoare o divă
ca Josephine Baker, în negru pe alb, care a făcut
publicul să lase orice pentru a vedea spectacolul.

Tănase avea peste o sută de balerini, invita
solişti de la opera din Paris şi de la Folies Bergères,
lucra cu trei compozitori simultan, Floria Capsali se
ocupa de coregrafii, lansa vedete precum Mia Apos-
tolescu şi Maria Tănase, aducea lumini complicate
de la Berlin, comanda camioane cu decoruri şi costu-
me strălucitoare din capitala Franţei şi avea grijă să
ştie tot oraşul aceste amănunte. Cu o echipă de pro-
fesionişti şi sume din ce în ce mai mari, „Cărăbuşul”
a învăţat publicul că revista subţire cu cheltuială se
ţine, indiferent de vremuri. r



În cultura română demitizarea tinde să
devină o modă. Istorici, filosofi, critici lite-
rari, politologi, devin peste noapte intere-
sanţi identificând, denunţând ca neadevă-

rate (!) şi persiflând diverse mituri. Mari scriitori
români, de la Eminescu la Nichita Stănescu, de la
lucian Blaga la Grigore Vieru, de la Mircea Eliade la
Marin Preda sunt supuşi periodic unui ritual al ico-
noclastiei. Nu demult, Mircea Mihăieş, a încercat să
împrăştie, ca pe un rotocol de fum de ţigară, aureola
pe care o are încântătorul roman Craii de Curtea- Ve-
che de Mateiu Caragiale.

odată descoperită (redescoperită) această jucă-
rie, este foarte probabil că tot mai mulţi publicişti
vor dori să se joace cu ea, ca să- şi facă repede un
nume sau pur şi simplu ca să se amuze. Aşa stând
lucrurile, n- ar strica să existe şi unele instrucţiuni
de folosire. Pentru că, deocamdată, nimeni nu res-
pectă nicio regulă, şi se practică o improvizaţie
voioasă, specifică, de altfel, publicisticii noastre de
azi.

În primul rând, se constată o extindere hazar-
dată a noţiunii de mit. Mulţi eseişti demitizează nu
numai mituri propriu- zise, ci şi prejudecăţi, clişee de
gândire, sloganuri propagandistice, ritualuri, cere-
monii, moravuri, practici curente, proverbe, aforis-
me, superstiţii, obsesii, preferinţe artistice etc. etc.
Nu va trece mult timp şi vom citi eseuri demitizatoa-
re despre eficacitatea băilor de nămol, hărnicia fur-
nicii şi lenea greierului, grandoarea stejarului, cali-
tatea superioară a pantofilor Guban, obiceiul de a
ţine furculiţa în stânga şi cuţitul în dreapta sau obli-
gaţia acoperirii gurii cu palma în timpul căscatului.

În al doilea rând ar merita să reflectăm – even-
tual cu sarcasmul unor moralişti – asupra grijii
demitizatorilor de a se referi exclusiv la convingerile
celor dinaintea lor, în conformitate cu o logică a „pro-
gresului” (mit marxist!), conform căreia prezentul
este automat superior trecutului. Eseiştii de azi ridi-
culizează „miturile” de ieri, fără să ia vreodată în
considerare propriile lor „mituri”, cum ar fi oZN- uri-
le, fenomenele paranormale, zodiile, medicina
homeopatică sau talk- show- urile. Ideea că Ştefan cel
Mare a rămas neînvins în luptele cu turcii li se pare
comică, dar teoria vindecării de orice boală prin cara-
ghioasa gesticulaţie făcută de „bioenergeticieni” li se
înfăţişează ca fiind de o maximă seriozitate.

lăsând acum la o parte toate aceste efecte
secundare ale modei demitizării, să ne întoarcem la
tratamentul aplicat miturilor propriu- zise sau acelor
simboluri culturale care merită măcar în parte
numele de mituri. În procesul examinării şi contestă-
rii lor se face o confuzie de planuri, compromiţătoare
pentru un intelectual. Şi anume planul mitic este
confundat cu planul ştiinţific. o ficţiune colectivă
sau, cel puţin, susţinută afectiv de o colectivitate
devine un obiect al polemicii, asemenea unei relatări
prozaice şi inexacte a unui eveniment.

Mitul nu este un document (deşi poate avea
valoarea unui document, dacă îl judecăm dintr- un
unghi revelator; dar cine mai judecă astfel astăzi?).
de altfel, nici nu există mituri- text, uşor analizabile,
ci numai mituri- trăire, greu de analizat.

Elanurile fiecărei noi generaţii alimentează şi
întreţin mitul care nu există decât datorită acestor
elanuri. A- l desprinde din context fie şi numai
pentru a- l contempla este similar cu a lua acasă
jerba de apă a unei fântâni arteziene.

Pe mine, de pildă, nu mă impresionează nicio-
dată „curajul” cuiva de a demonstra neadevărul unui
mit. Bineînţeles că mitul este neadevărat privit din
afară, în absenţa oricărei participări sufleteşti. Ade-
vărul lui este de altă natură decât adevărul non- fic-
tion. de altfel, asupra acestei reguli am „convenit” cu
toţii, încă din vremea (mitică) a creării primelor
mituri. Ne- am înţeles, atunci, ca miturile să repre-
zinte o formă de lirism colectiv, pe care să o alimen-
tăm şi să o întreţinem cu entuziasmul nostru. Este
ridicol să vină acum cineva şi să ne anunţe, cu aerul

că face o mare descoperire, că ne iluzionăm. dar
tocmai aceasta ne- am „propus”, să ne iluzionăm!

Când mergem la teatru şi, aşezaţi cuminţi în
scaune, urmărim spectacolul, ştim bine ce facem. Nu
avem nevoie de cineva care să aprindă lumina şi să
strige:

– opriţi- vă! Este o înşelătorie! oamenii pe care
îi vedeţi pe scenă nu sunt ceea ce pretind că sunt.
Sunt actori!

Exact aşa mi- l închipui pe un demitizator. Ca
pe un trouble- fête puţin ţicnit care întrerupe vraja
comunicării dintre artişti şi public, în timpul unui
spectacol, contestând realitatea a ceea ce se petrece
pe scenă. dar înainte de intervenţia lui, viaţa de pe
scenă era reală, mai reală chiar decât realitatea,
fiind esenţă de viaţă.

unitatea milenară a românilor din vestul şi
estul curburii Carpaţilor este un asemenea mit. Spe-
cialiştii în istorie pot aduce sute de dovezi că între
provinciile româneşti au existat divergenţe sau chiar
războaie (aşa cum pot aduce şi sute de dovezi că în
orice epocă s- a manifestat un sentiment al coeziunii
etnice). dar tot acest demers ştiinţific nu are nicio
legătură cu mitul, care captează realităţi fulgurante,
amintiri, nostalgii, aspiraţii. din punct de vedere
mitic, suntem, într- adevăr, daco- romani, înfruntăm
împreună istoria, avem o misiune în această lume şi
nu ne poate învinge nimeni. Naivităţile trăite cu
ardoare nu mai sunt naivităţi.

Ce este fals în ideea că un bărbat se căsătoreş-
te nu cu o femeie oarecare, ci cu unica femeie de pe
Pământ destinată lui? Totul – desigur – este fals.
dacă ne gândim că bărbatul respectiv a avut o arie
de selecţie restrânsă, cunoscând până la căsătorie
doar douăzeci- treizeci de femei, falsitatea ideii devi-
ne şi mai evidentă. Este foarte probabil că femeia
ideală pentru el se afla printre celelalte femei, necu-

noscute lui, în număr de trei miliarde. dar, din
punct de vedere mitic, nu exista nicio fiinţă pe lume
mai potrivită ca soţie pentru bărbatul în cauză. Este
şi acesta un adevăr, de altă natură decât adevărul
practic, dar este un adevăr.

S- ar putea crede că modul acesta de a înţelege
şi a apăra mitul ţine de trecut, de o gândire patriar-
hală, de o sensibilitate inoperantă în vremea noas-
tră. Complet greşit! În realitate existenţa modernă
se bazează în continuare pe mituri, chiar dacă este
vorba de mituri de dată recentă. Civilizaţia occiden-
tală însăşi nu ar funcţiona dacă beneficiarii ei nu ar
colabora, cu generozitate, la susţinerea unor ficţiuni,
cum este, să zicem, aceea a importanţei fiecărei fiin-
ţe omeneşti. În ideologia „drepturilor omului”, omul
nu figurează ca simplu individ, ci ca persoană, toc-
mai pentru a i se proclama imunitatea, valoarea
apriorică, egalitatea cu semenii săi. din punct de
vedere ştiinţific se poate oricând demonstra că oame-
nii nu sunt egali între ei, că unii prezintă importan-
ţă pentru colectivitate, iar alţii nu, că există oameni
inferiori din punct de vedere moral până şi unor
câini ş.a.m.d. dar din punctul de vedere al „dreptu-
rilor omului”, deci al mitului, fiecare fiinţă omeneas-
că prezintă importanţă şi anume o maximă impor-
tanţă, justificând orice efort făcut pentru protejarea
şi, la nevoie, pentru salvarea ei.

Crezând în mituri nu abdicăm de la luciditate,
ci, dimpotrivă, cu luciditate ne situăm în regimul lui
ca şi cum. Ştim că noi, oamenii, nu suntem toţi la fel
de importanţi, dar ne purtăm ca şi cum am fi. Ne
lăsăm cuprinşi de reveria unei sacralităţi a fiinţei
omeneşti, despărţindu- ne decis, prin asumarea unui
mit, de animalitatea noastră originară. Triumful
deplin al acţiunii de demitizare ar însemna recăde-
rea în animalitate.

*
P.S. În ceea ce- l priveşte pe Eminescu, mai

gravă decât demitizarea lui este înstrăinarea multo-
ra dintre noi de opera extraordinară pe care ne- a
lăsat- o. lipsa de entuziasm şi chiar ostilitatea mani-
festate faţă de ediţia anastatică a manuscriselor
sale, realizată din iniţiativa lui Eugen Simion,
ilustrează această înstrăinare. 

M- am întrebat adeseori ce s- ar putea face pen-
tru relansarea operei lui Eminescu. Există o soluţie,
din nefericire, destul de greu de pus în aplicare. Ar
trebui ca noi, românii, să ne schimbăm radical modul
de viaţă. Să ne cultivăm, să ne emancipăm, să trăim
mai frumos. Să ne ridicăm, din nou, la înălţimea
poeziei eminesciene.

S- au făcut auzite în ultima vreme voci care
susţin că această poezie s- a demodat. Nimic mai fals.
de fapt, noi suntem depăşiţi de această poezie. Pe
verticală. Ea a rămas la aceeaşi înălţime, în timp ce
pe noi comunismul ne- a doborât, scufundându- ne în
prozaism şi promiscuitate.

Cei care contestă poezia lui Eminescu sunt un
fel de copii ai străzii, urâţiţi de o foame culturală cro-
nică, intoxicaţi de aurolacul falsei sensibilităţi pro-
movate de „tovarăşi de la tineret” sau „de la propa-
gandă”, ca Ion Iliescu. Ei se apropie de această poe-
zie ca de o vitrină cu obiecte de vis, intangibile; iar
unghiile lor de multă vreme netăiate zgârie geamul
neputincioase.

Nu este suficient, deci, să vorbim la aniversări
despre Eminescu. Nu este suficient nici măcar să- l
citim. Trebuie să ajungem să avem o altă stare de
spirit, ca în vremurile noastre bune. Abia după ce ne
vom reconstitui civilizaţia distrusă de comunism
vom redeveni cititori ai poeziei lui.

Când tinerii, intrând în librării, vor cere poezii-
le lui Eminescu (şi aceasta nu pentru a îndeplini o
obligaţie şcolară), vom putea considera că în Româ-
nia a început din nou să se trăiască normal. r
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În aceste nefericite vremi de criză literară,
când nu numai că apar cărţi imorale etic şi
estetic, fenomen de neoprit (deh, piaţă libe-
ră!), dar sunt şi lăudate/ premiate/ traduse.

Iordan datcu face constatarea că o carte despre editori
„de seamă” şi edituri româneşti lipseşte din cultura
noastră. El însuşi „editor de seamă”, suplineşte lipsa
impardonabilă prin volumul intitulat Sub semnul
minervei, Editura universal dalsi, 2000, având în
vedere două mari instituţii: EPl şi Minerva. Îmi
închipui ce jalnice trebuie să i se pară eminentului
redactor substituţiile de edituri care nu au lector de
carte, tehnoredactor ori corector, care nu deţin nici un
plan de editare şi nici nu difuzează ce tipăresc la hurtă
şi la grabă. Predilect, încasează „banii” de la veleitari
şi le livrează „produsele” fără factură, că- i mai ieftin.
Am scris mult şi bine pe tema editorilor SRl (v. ciclul
lacrimi şi editori, din Să citiţi bine!, carte stricată de
o neprofesionistă şi lacomă peste măsură).

Autorul a intrat în Redacţia de folclor a Editurii
pentru literatură în ’63. l- a angajat Mihai Şora. A tre-
cut apoi, în ’69, la Minerva, în Redacţia de istoriogra-
fie literară şi folcloristică, unde a rămas până în
octombrie 1994, când pensionarea i- a fost forţată de Z.
ornea, mai bătrân decât el şi de Tiberiu Avramescu,
de aceeaşi vârstă. lucrase un sfert de secol la Miner-
va.

Sub conducerea Şora, Redacţia de folclor îşi pro-
pusese să infirme opinia lui C. drăghicescu: „cea mai
mare parte din baladele şi legendele noastre nu sunt
ale noastre proprii”. da, acelaşi drăghicescu readus
postdecembrist în prim plan, ca şi M. Ilovici, cel care
cerea arderea bătrânilor.

Pe sociologul obtuz l- au infirmat multele volume
de folclor, cules din dobrogea până- n Basarabia, din
oltenia şi Muntenia în Maramureş, seria ediţii critice,
corpusurile pe genuri, indexul tipologic al colindelor…
Au apărut, sub redacţia lui Ioan Şerb şi Iordan datcu,
amândoi editori de un profesionalism de clasă, mono-
grafii de reviste, studii comparate, documente…

Mihai Şora n- a evitat complicaţiile, cum mă sfă-
tuia un profesor de la „Al.I. Cuza” (acum, uAIC, nu ne
mai place Cuza, mergem pe Ferdinand!), găsindu- mă
citind trilogia culturii, obţinută de la Fondul secret
BCu. Nici Iordan datcu n- a evitat complicaţiile. A
avut, în schimb, marea şansă de a tipări, alături de
colegii săi, cărţi care ne- au ţinut treji spiritual.

În ’62- ’63, la universitatea ieşeană mai era
sacralizat, la Teoria literaturii, articolul lui lenin,
organizaţia de partid şi literatura de partid, cel cu
existenţa a două culturi: una a exploatatorilor, alta a
exploataţilor. la curs, Vasile Adăscăliţei se ocupa de
folclorul nou, exemplificând: „Foaie verde ca molidu/ o
venit la noi Partidu/ Partidu Muncitoresc/ Mă învaţă
să citesc”.

Era vremea „omului cu părul cărunt”, d. Ignea,
ziaristul Canalului dunăre- Marea Neagră, care pro-
mova, în „Iaşul nou”, apoi în „Iaşul literar”, numai
creatori „puri politici” sau puri şi simpli sovietiza(n)ţi.
Forurile gândeau că noi trebuia să fim bucheri şi
tâmpi, vorba lui Creangă.

Spune Mircea Eliade că sovietele voiau să ne
facă „un popor de hibrizi”. Cultura ne era „fertilizată”,
altoită miciurinist cu Cimentul, cu Cântarea colhozu-
lui etc., de care tinerii critici (azi, cu indemnizaţie de
merit) erau extaziaţi. M- am întrebat, citind Sub
semnul minervei, cine- o fi fost persoana influentă care
se opunea din răsputeri tipăririi lui Eliade şi Bernea.
Iordan datcu nu- i dă numele. E vorba de un reziduu
al autocenzurii sau păstrează tăcerea din colegialita-
tea sa proverbială? Ar trebui să ştim, zic eu, de vreme
ce acum e din nou oportun să- l iubeşti pe Sebastian (ca
Mircea Cărtărescu) şi să- ţi pară odios Eliade mai ales.
Şi Camil Petrescu. Şi Paul Goma.

Ca să revin la Târgul Ieşilor, dulcele, aici făcea
Facultatea de filologie, la Fără Frecvenţă, inginerul
ovid S. Crohmălniceanu, predând, în acelaşi timp,
Istoria literaturii române la universitatea Bucureşti.
lui Radu Tudoran i s- a spus, pre limbă crohică: „Află,
tovarăşe, că noi te omorâm şi tot noi te reabilităm”.
Moarte la propriu, prin împuşcare, cerea, în ziarul
„lupta Moldovei” (în fapt, „lupta Moscovei”), Mihai
Novicov, pentru cine crâcnea în front. Ia să te fi cata-
logat „iel”, Mişa, „ielement ostil”, contaminat de „baci-
lul Atlanticului”. Buzduganul lui leonte Răutu, cre-
dincios lui Jdanov şi legilor lui „literare”, îndruma „pe
linie de creaţâie”. Ca urmare, „Iaşul nou” (sau literar?)
mai aniversa, în ’55, 50 de ani de la publicarea artico-
lului lui lenin, citat mai sus şi lozinca leniniană din
1905: „Jos cu literaţii fără partid!”, adică în temniţă
sau în groapă.

Redactorul şef al EPl, apoi al Minervei, Mihai
Şora, ştia bine ce- a produs încercarea stalinistă de
deznaţionalizare. Generalul maior Valter Roman pro-
vocase un tsunami al cenzurii, indicând temele de
politizat: revistele trebuiau să fie pro uRSS, „de prefe-
rinţă în întregime”.

la index au fost puse poezii populare de V. Alec-
sandri şi povestea vorbei de Anton Pann; tot folclorul
basarabean; pluguşorul lui G.dem. Teodorescu, obice-
iurile, colindele, descântecele (cum că ar cuprinde ele-
mente mistice; or, noi eram atei declaraţi, liber- pan-
sişti). Mihai Şora a încercat să scoată la iveală tot ce
trebuia valorificat din cultura populară, în pofida lis-
telor negre.

Cel mai greu, ne spune Iordan datcu, a acceptat
cenzura lucrările despre mitologia românilor; au tre-
cut cu anevoie la tipar poveştile despre sfinţi şi studii-
le despre ele, cimiliturile, snoavele, ca licenţioase (cen-
zorii erau foarte pudibonzi) şi câte altele.

Asta- i democraţia populară, contra culturii şi
artei populare?, striga, de la Iaşi, Petru Caraman,
căruia Iordan datcu îi preţuieşte rectitudinea morală
impecabilă. E modelul său de savant (şi al meu, din
docu- romanul universitatea care ucide). dar Caraman
fusese epurat de la catedră în ’48, condamnat de
Reformă; cărţile i- au apărut postum. la fel s- a întâm-
plat cu studiile esenţiale ale lui d. Caracostea, amuţit
între ’44 şi ’64.

Să străbaţi, ca- n basme, pădurea, adică regimul
de cenzură, nu era treabă uşoară. Ei, breslaşii (lui
Breslaşu) i- au fugărit din ţară pe Eliade, pe Vintilă
horea, pe horia Stamatu, pe Paul Sterian, iar marii
opozanţi ca Gyr şi Crainic, Mircea Vulcănescu şi
Anton Golopenţia, Streinu, ţuţea au înfundat puşcă-
ria. un uşor dezgheţ, după ’52, apoi s- a revenit, după
revoluţia ungară din ’56, la cenzura dură, a tot ce
părea „mistico- legionar”. Era şi titulatura lotului
Voiculescu- Noica- dinu Pillat, Sergiu Al.- George,
Paleologu, Steinhardt… Şi mă întreb de ce s- a purtat
(ştie Pan Izverna) atât de rău Al. Paleologu cu manus-
crisele lui Petre ţuţea, alt destin zdrobit de comunişti.

În edituri, funcţionau cozi de topor. de unde a
ştiut kohn, supraveghetorul ESPlA din partea Secu-
rităţii, că Noica depusese un manuscris subversiv des-
pre hegel, plin de abateri de dreapta, dacă nu l- ar fi
înştiinţat un redactor (pe numele lui Zigu ornea)? Nu
altcineva decât Mihai Şora relatează episodul.

Iordan datcu nu spune cine de „sus” l- a decapi-
tat pe Ion Bănuţă; apoi pe Şora, pentru… liberalism,
apolitism, individualism, deviere de la linie. o spun
eu: leonte Răutu. dar lucrătura a fost făcută de
„brontozaurii criticii de partid”, Crohmălniceanu şi
Paul Georgescu.

Ion Bănuţă condusese Editura pentru
literatură (1961- ’68), cu mulţumirea rară de a tipări
cărţile confraţilor. Slăbiciunea lui fusese Biblioteca
pentru toţi. Era „transfigurat de bucurie” când apă-
rea, săptămânal, sâmbăta, câte un număr de colecţie.
Se ducea personal să înmâneze autorilor la care ţinea
(Arghezi, Călinescu) cărţile calde, abia ieşite de sub
tipar. despre această „generozitate autentică” (sintag-
ma aparţine lui Iordan datcu) a scris şi Niculae Ghe-
ran. la un moment dat, Bănuţă, care publicase ediţia
bibliofilă Arghezi, îi ceruse poetului o „recomandare”
preferenţială de 10 rânduri. „Scriu chiar cinşpe”, i- a
răspuns Arghezi.

Sub directoratul lui Ion Bănuţă au debutat poe-
ţii Blandiana, Ioan Alexandru, Baltag, Buzea, dimov,
horea, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu, Sorescu,
Tomozei, Nichita Stănescu; prozatorii Bănulescu,
Bălăiţă, Ivasiuc, Breban, Fănuş Neagu, dRP, Titel,
ţepeneag, ţoiu; eseiştii Matei Călinescu, Valeriu
Cristea, criticii dimisianu, Manolescu, Simion,
Raicu…

Tot sub directoratul lui, au fost iniţiate seriile de
opere Agârbiceanu, Arghezi, Călinescu, Perpessicius.
Seria Scrieri (Arghezi în 22 de volume, apărute între
1962 şi ’69) nu e încheiată nici azi. Atunci a scăpat la
tipar, în ’64, ora fântânilor de Ion Vinea. Poetul a
apucat s- o vadă, pe patul de moarte. Blaga n- a mai
apucat: poemele sale au apărut postum. Cu greu a
ieşit la lumină Ion Barbu, în ’65 şi ’66, îngrijit de Al.
Rosetti şi liviu Călin; Ion Pillat, de Aurel Rău în ’65,
apoi, în ’68, dan Botta I- IV, cu prefaţa inconvenabilu-
lui Toma Vlădescu. Sigur că „scribălăii”, cum cu
scârbă le spune Iordan datcu, s- au opus cât au putut.
Intelectuali de mare prestigiu se zbăteau în incertitu-
dinea de a fi sau a nu fi arestat. dar ar fi fost posibile
sancţiunile oribile contra „dăunătorilor” fără sprijinul
celor care s- au supus cu grăbire dogmei, ideologiei de
import de la răsărit?

Ion Petrovici, Blaga, P.P. Negulescu, Gh. Brătia -
nu, C. Rădulescu- Motru, d. Gusti, Simion Mehedinţi,
G.T. kirileanu, onisifor Ghibu au fost excluşi din Aca-
demia Română; Gusti confecţiona, în comuna Căţelu,
jucării de cauciuc, într- o cooperativă meşteşugărească,
să nu moară de foame; S. Mehedinţi chiar murea de
foame, în ’59, orb, fără pensie şi fără biblioteca lui,
confiscată; aflat în d.o., Ion Petrovici căuta în Bără-
gan o fântână, să se înece. În care timp, Sadoveanu
juca alunelul cu Ana Pauker, iar Nina Cassian – hora
cu dej. la vârful cenzurii, făuritor de liste negre, Ali-
gru, puişorul de tigru al Nininei. Cu mâna lui (stân-
gă), Al.I. Ştefănescu îi epurase pe Xenopol, pe Al.
Rosetti, pe S. Mehedinţi… Ei şi mai ales P.P. Panai-
tescu erau duşmănoşi şi contrarevoluţionari. Nedifu-
zabili. Pe lista de libri prohibiti încăpuse toată marea
noastră cultură, de la Cantemir şi Timotei Cipariu la
Maiorescu şi lovinescu.

după „binecuvântata cotitură” de la 23 august
’44, cum o numise Sadoveanu, elita trebuia stârpită cu
operă cu tot. „dăunători” erau Ispirescu, Atanasie M.
Marienescu, Petre dulfu, Moses Gaster şi câţi alţii.
Trebuia să se facă loc zilierilor fruntaşi (A. Toma aspi-
ra la locul lui Eminescu), creatorilor pentru proletari,
care, ca- n celebra epigramă a lui Păstorel, mergând
prin pădurea castelului Peleş, călcau în ce creaseră.
„otrăvite ideologic”, aşa cum formulau lampadoforii,
erau şi poeziile lui Eminescu (ediţia Adamescu), şi
literatura populară (ediţia Murăraşu). Atunci, în
„perioada defascizării (’44- ’48) şi în următoarea, a
Marii Cenzurări (’48- ’52), s- a urmat „orientarea”
sovietică: s- au desfiinţat editurile particulare şi s- au
naţionalizat tipografiile, inclusiv cea a lui Arghezi.

Mircea Eliade, primul, a primit, de la Chişi-
nevschi, apoi de la leonte Răutu, „komandir al pişetu-
lui de partid” cum formulează N. Gheran, etichete ca
„fascist” şi „antisemit”, false totalmente în ce- l priveş-
te. Alături de el, după típicul şi tipícul kominternist,
s- au pus etichetele astea lui Blaga, Mircea Florian,
P.P. Negulescu, Pârvan, Rebreanu, lovinescu, Artur
Gorovei… Răutu nu- l scotea din „hitlerist” pe istoricul
Gh. Brătianu, mort în celulă, în chinuri. Tot „hitle-
rişti” erau, după leonea, Şerban Cioculescu şi Vladi-
mir Streinu. Traian Brăileanu era „antisovietic şovin”.

un uriaş fond de carte a fost confiscat şi dus la
vagoanele de topit. Aţi auzit ce foşnet are hârtia, cum
strigă hârtia vie când arde? Cărţi „fasciste”, „antisemi-
te”, „obscurantiste”, „decadente”, „monarhiste”, „misti-
ce”, adică patrimoniul literaturii naţionale, au fost
arse, vandalizate, mutilate, murdărite, în iadul comu-
nist pe care unii mai încearcă să- l dea drept rai.

Ia să fi ocolit instrucţiunile, circularele dAC
(direcţia Autorizării Cărţii), sub comandă CAC (Comi-
sia Aliată de Control)! V. Eftimiu a trebuit să demisio-
neze, în ’48, din conducerea Societăţii Scriitorilor din
România (i- a luat locul Zaharia Stancu, supranumit
dulăul), pentru că propusese, „sabotorul” de el, să fie
traduşi Mircea Eliade şi Al.o. Teodoreanu. labiş n- a
fost scos din Şcoala de literatură pentru că dusese
acolo Istoria literaturii române […] de G. Călinescu?
Acum s- au reluat atacurile la Istorie, fiind confuză,
chipurile, ca valorizare, deşi Călinescu surprinde la
fiecare nouă lectură.

Şi cum sovietiza(n)ţii rămân ce- au fost, sovieti-
za(n)ţi, se reiterează aceleaşi acuze la Eliade
(campania a început- o oscar lemnaru şi au
continuat- o Z. ornea şi Norman Manea) şi Blaga, la
Anton dumitriu (Pa, Tony!, se hlizea cineva), în ne- so-
cialism.

Jules Perahim (Puiu), pictorul triumviratul
Pauker- luca- Teohari, piticul fonfăit care cerea exter-
minarea intelectualităţii, a revenit, ilustrând primul
număr al „României literare”, după „evenimentele”
din ’89.

Pe o cale rătăcită merg toţi cei care susţin, după
I. ludo, că Iorga a fost „mentorul cretinologiei româ-
neşti”; după Miron Radu Paraschivescu, că Arghezi ar
fi un impostor „fără nici o valoare…”. Numai că impos-
torul nu este Arghezi. Impostoriada (e cuvântul lui
A.d. Rachieru pentru acţiunea noilor „iacobini”
literari, în dispreţul a tot ce- au făcut înaintaşii), con-
tinuă. Mă întreb când vor apărea listele negre, dacă
n- or fi apărut deja. r
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În aceste nefericite vremi de criză
literară, când nu numai că apar cărţi

imorale etic şi estetic, fenomen de
neoprit (deh, piaţă liberă!), dar sunt şi

lăudate/ premiate/ traduse. Iordan
Datcu face constatarea că o carte

despre editori „de seamă” şi edituri
româneşti lipseşte din cultura

noastră. El însuşi „editor de seamă”,
suplineşte lipsa impardonabilă prin

volumul intitulat Sub semnul
Minervei, Editura Universal Dalsi,
2000, având în vedere două mari

instituţii: EPL şi Minerva.

Magda Ursache
Editor: fişa postului
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BERE CIuC, ÎNCă uNA ŞI Mă duC

Într- unul din obişnuitele sale momente de
inspiraţiune, mai degrabă eseistică decât
istorică, lucian Boia a oferit onoratei
clientele intelectuale avide de pitoresc şi

senzaţional câteva răspunsuri competente la între-
barea cu rădăcini multiseculare: de ce e România
altfel? Evident, fără pretenţii de exhaustivitate. Sau
cumva cu? Mă rog, de- o fi una, de- o fi alta… Fapt
este că, la rândul lui, orice turist rătăcit timp de
maximum 24- 25 de ore prin eterna şi fascinanta
patrie a domnului Boia ar fi în stare să mai adauge
circa o sută de argumente şi detalii la capitolul
„altfel”. În ceea ce- l priveşte pe românul trăitor pe
aceste meleaguri, contribuţia sa la îmbogăţirea
tezaurului de semnificaţii al vocabulei cu pricina
este dificil de estimat în numere reale.

Român fiind şi nimic din ce e românesc
nerămânându- mi străin, pot avansa şi eu la repezea-
lă un număr oarecare de motive pentru care fiecare
dintre noi ar trebui să- şi aplice zilnic, dimineaţa, la
prânz şi seara, câte o duzină de pumni în cap în
semn de preţuire pentru apucăturile naţionale tradi-
ţionale. un exemplu la îndemână (că despre cap nu
poate fi vorba decât în contextul paremiologic care
avertizează că va fi vai de picioare…):

domnul Călin Popescu- Tăriceanu s- a exprimat
public cum că Traian Băsescu ar trebui, pentru a
treia oară, suspendat, ba chiar demis, din funcţia de
preşedinte al României deţinută, oricum, graţie unor
penibile şi scandaloase maşinaţiuni juridice. Motive?
Berechet, Traian Băsescu arătând, uite- aşa, de- al
dracului, că dacă vrea muşchii lui, săptămânal sau
chiar mai des calcă în picioare diferite prevederi con-
stituţionale. Iar muşchii lui sunt într- o permanentă
ebuliţie, fie că prezidentul se exersează de mână cu
Elena udrea în faţa unui fotograf pemepist care stri-
gă „păsărica” pe plaja însorită de la Neptun, ca
gazdă intempestivă prin saloanele palatului Cotro-
ceni sau ca simplu consumator de bere Ciuc încă una
şi mă duc prin nu ştiu ce cârciumă gospodărită cu
talent de Puiu Popoviciu.

Absolut stupefiantă, în atare condiţii, este
reacţia pro- băsiştilor, a unei anumite părţi a presei

din România, cărora li se adaugă o altă parte a socie-
tăţii atât de civile încât tinde spre invizibilitate pre-
cum şi a segmentului lumii politice româneşti care
tinde spre majoritate. Ce susţin toţi aceştia, uniţi în
cuget comunitar şi nesimţire etică? Ceva pe cât de
simplu, pe atât de stupid şi anume: domne, ce rost
mai are să- l suspenzi pe Băsescu acum, cu două luni
înainte de încheierea mandatului, indiferent de ce
grozăvii ar fi comis?! Să- l lăsăm în plata FMI- ului şi
a băncii pe care se va odihni la pensie, săracu’! În
fond şi la urma urmelor, ce mai contează două luni
faţă de cei 10 ani în care şi- a făcut mendrele cum a
vrut fără ca, vreodată, cineva să- l tragă la răspunde-
re?!

logica unei astfel de gândiri îmi pare a fi veci-
nă îndeaproape cu imbecilitatea. Cum vine asta?
Care va să zică, există şi alte criterii după care un
vinovat suportă rigorile legii în afară de acela că a

încălcat- o? Se pune la socoteală fap-
tul că e blond şi cu ochi albaştri, că
are 33 sau 66 de ani, că- i plac ori nu
femeile, că mai are două luni până să
termine masteratul sau una până să
intre în şomaj? Eu – şi împreună cu
mine toţi fraierii din această ţară a
tuturor posibilităţilor care se poate –
am crezut că, dacă te pune necuratul
să calci pe bec, gata, ai luat- o în freză
şi că asta este valabil şi pentru preşe-
dinţi, şi pentru contabili, şi pentru
miniştri, şi pentru pompieri volun -
tari. Ce- are a face cât timp de exerci-
tare a magistraturii prezidenţiale
mai are Traian Băsescu? A ales să se
transforme de bună voie şi nesilit de
nimeni în agent electoral al Elenei
udrea, iar constituţia declară o ase-
menea faptă interzisă unui preşedin-
te, acesta trebuie să suporte conse-
cinţele, chiar dacă e în penultima zi
de mandat. Altfel, e ca şi cum un
arbitru ar închide ochii la un fault în
careu petrecut în minutul 2 sau 94 pe
motiv că e prea devreme şi strică
meciul, respectiv, că e prea târziu şi
influenţează scorul. Asta pe de o
parte. 

Pe de altă parte, umblă vorba
prin târg că PSd- ul ar fi făcut (încă)
un blat cu Băsescu: să nu i se alăture
lui Tăriceanu în intenţia de suspen-
dare/ demitere ca preţ al faptului că
preşedintele va părăsi fotoliul de la
Cotroceni la termen, adică fără să
pretindă adăugarea celor două luni
în care a fost suspendat în preceden -
tele ocazii cunoscute. habar n- am în
ce măsură e adevărat sau nu. Ce ştiu
sigur este că doar un naiv fără pere-
che îşi închipuie că dacă Traian
Băsescu va putea să le joace pesediş-

tilor această festă se va jena s- o facă! Este o ghiduşie
pe care marinarul vesel dintr- însul nu şi- o va refuza
pentru nimic în lume! Care bucurie şi la voi să fie…

GIRuETA ŞI BuSolA

Ce m- a distrat pe mine cel mai tare în trista
poveste a pseudo- autodemascării locotenent- colone-
lului Robert Turcescu ca ziarist acoperit în calitatea
reală de ofiţer (sau cam aşa ceva) a fost naivitatea
virginală cu care o sumedenie de câini şi căţeluşe de
pază ale democraţiei – jurnalişti români în viaţă,
cum ar veni – au simulat uimirea în faţa
reprezentaţiei organizate într- o sfântă zi de dumini-
că, pe postul B1 TV cu R.T. în rolul principal şi cu
alţi vreo patru analişti de casă pe post de ţuţeri
entuziaşti. Nefiind într- o zi deosebit de fastă,
Turcescu şi- a interpretat destul de prost partitura.
Mie, unul, cel puţin, patetismul său cazon mi- a
amintit de apariţia cu cobza de gât la Eurovisionul
autohton 2013, atunci când nimeni nu bănuia că
solistul vocal se află în etapa pregătitoare pentru
adevărata misiune: aflarea sexului Conchitei Wurst,
câştigătoarea sau câştigătorul trofeului din anul
următor. din păcate, el a înţeles că trebuie să depis-
teze veritabilul sex al lui Cezar ouatu şi- atunci

misiunea s- a anulat din motive strategice, din toată
operaţiunea nemaialegându- se decât un refren anost
şi un praf în formă de pulbere. 

Să ne întoarcem însă la ţuţerii care se strădu-
iau din toate buzele să pară stupefiaţi că brusc, subit
şi dintr- o dată pe Robert Turcescu îl lovise sincerita-
tea, iar ei, sărmanii, fuseseră luaţi printr- o surprin-
dere unanimă de gestul său psihanalizabil. Aiurea!
Ştiau foarte bine – şi ei, şi cei de la postul B1 TV de
toată circoteca ce va să se desfăşoare sub ochii noştri
serafici. Vreţi o dovadă? Cu plăcere. Chiar una scri-
să, dacă aveţi mai multă încredere decât în oral. dar
ce zic eu scrisă? Tipărită, domnilor şi doamnelor pri-
vitori la B1 şi cititori de Click! şi de suplimentul său
cu programul TV săptămânal. uitaţi- vă la acesta din
urmă apărut în chioşcuri în ziua de vineri. Tipărit,
se- nţelege, în noaptea de joi – aşadar cu câteva zile
înainte ca Turcescu să fi fost lovit de subitul
mistico- duminical în care a anunţat că îşi abando-
nează emisiunea, în special, şi misia de ziarist, în
general. Buuun. Atunci să- mi explice şi mie cineva
cum se face că în programul TV amintit, în ziua de
luni şi următoarele, la ora 21³º, când pe B1 se trans-
mitea emisiunea moderată de Robert Turcescu deja
aceasta nu mai era menţionată, fiind înlocuită cu o
alta, moderată de altcineva. Visaseră alcătuitorii
programului TV despre viitoarea spovedanie a lui
Turcescu şi despre decizia pe care urma s- o ia
nefericitul peste 3- 4 zile? Sau îi scoseseră emisiunea
aşa, la plezneală ori ca să- i facă o mică surpriză?!
Judece fiecare cum îl duce cerebelul personal…

În ceea ce priveşte jelania ipocrită a deontologi-
lor de serviciu (sau de servicii, cine ştie?!), rămaşi în
inferioritate numerică prin dezertarea impulsivului
Robert T., cum că gestul lui ar fi compromis breasla
fiindcă, vezi doamne, presa făcută de ofiţeri acope-
riţi nu se mai află în slujba cetăţeanului nu ştii dacă
atitudinea normală e să râzi ţinându- te cu mâinile
de abdomen sau să plângi cu lacrimi de crocodil.
N- avem pic de jenă, măi băieţi? Adică presa ailaltă,
fără gradaţi de tot felul în organigramă, este în sluj-
ba cetăţeanului? Poate a cetăţeanului, turmentat
din comedia lui Caragiale, dar nici a ăluia, pentru că,
în pofida aparentului vertij de care e cuprins onora-
bilul, el are principii solide şi ştie foarte bine cu cine
va vota (propoziţia, repetată până la saţietate, care i
se atribuie, „eu cu cine votez?” nu apare nici măcar o
singură dată în o scrisoare pierdută! Verificaţi şi o
să vă convingeţi.). 

Să fim, prin urmare, cinci minute serioşi, cum
spunea cândva un poet român. Şi să nu- l mai bocim
pe Robert Turcescu precum că ce ziarist valoros a
pierdut gazetăria română. Nu era nici ziarist, nici
valoros. doar plasat de partea dezirabilă a baricadei.
Girueta bine orientată nu ţine însă loc de busolă…

*

Felurimi (titlu împrumutat de la domnul 
I.l. Caragiale)

• Perdaful pe care i- l trage Andrei Pleşu mare-
lui actor Radu Beligan vizavi de îndrăzneala de a- şi
fi exprimat public susţinerea pentru Victor Ponta în
calitatea lui de politician tânăr este, ca să- l citez pe
nemuritorul Talleyrand, mai mult decât o crimă,
este o greşeală. la vârsta, valoarea şi reputaţia aces-
tui autentic monstru sacru al scenei româneşti, a- l
suspecta de intenţii de tămâiere a puterii denotă o
gândire de- a dreptul obscenă. Cât despre practica
politică a băsescofilului domn Pleşu, e mai decent s- o
lăsăm baltă…

• dreapta politică românească nu există. Exis-
tă doar o pornire viscerală şi zgomotoasă anti- Ponta
şi anti- PSd. Restul e tăcere, plus agitaţia comică a
Elenei Gabriela udrea. r

Gelu Negrea
Când se fluieră penalti?

n Rondul de zi Perdaful pe care i- l trage Andrei
Pleşu marelui actor Radu beligan

vizavi de îndrăzneala de a- şi fi
exprimat public susţinerea pentru

Victor Ponta în calitatea lui de
politician tânăr este, ca să- l citez pe
nemuritorul Talleyrand, mai mult
decât o crimă, este o greşeală. La

vârsta, valoarea şi reputaţia acestui
autentic monstru sacru al scenei

româneşti, a- l suspecta de intenţii de
tămâiere a puterii denotă o gândire

de- a dreptul obscenă. Cât despre
practica politică a băsescofilului

domn Pleşu, e mai decent s- o lăsăm
baltă…
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următorul care vine în sprijinul anali-
zei mele este, desigur, Nietzsche, iar
dintre reflecţiile sale, opoziţia în care
el aşează, polemic, opera Carmen, a

lui Bizet, şi operele lui Richard Wagner. Nu mai
insist asupra fundalului acestor reflecţii – filosofia
axată pe tragicul ineluctabil al vieţii, aşa cum o gân-
dise Schopenhauer. În raport cu această optică filo-
sofică îi judecă Nietzsche pe cei doi autori de opere
lirice. Bizet i se pare, în Carmen, un excelent stimu-
lent la filosofare, o „muzică perfectă” (Nietzsche,
Bucureşti, Cazul Wagner, Editura Muzicală, Bucu-
reşti, 1983). „Adevărul este că de fiecare dată când
ascultam Carmen – mărturiseşte Nietzsche – îmi
părea că devin un filosof, un mai bun filosof decât în
timpul obişnuit: deveneam atât de indulgent, de feri-
cit, de ludic, de asiduu”. Ceea ce- l fascinează pe filo-
sof este „sensibilitatea”. „Îl invidiez pe Bizet – scrie
el – fiindcă a îndrăznit să- şi asume o asemenea
sensibilitate care nu şi- a găsit echivalentul în limba-
jul Europei civilizate, mă refer la caracterul ei meri-
dional ardent”. Aici ar fi scoasă din joc „sentimenta-
litatea” şi se lasă loc „iubirii ca destin, ca o fatalita-
te, cinică, ingenuă, crudă. dragostea al cărei mijloc e
războiul, iar ura mortală dintre sexe, baza. Nu
cunosc un alt exemplu în care spiritul tragic, care
este esenţa dragostei, să se exprime cu o asemenea
asprime şi să îmbrace o formă atât de teribilă. Ca în
acest strigăt al lui don Jose ce încheie lucrarea: «da
sunt cel care a ucis- o pe Carmen, adorata mea!»”. 

Putem astfel crede că Nietzsche era impresio-
nat de acţiunea prevăzută de libret. Ar fi o redare
parţială a opiniei sale, căci Nietzsche are în vedere şi
orchestraţia, care susţine drama. dincolo de libret şi
de orchestraţie, Nietzsche are în vedere, de aseme-
nea, percepţia lumii şi viziunea asupra acesteia. de
aceea, el cheamă cu entuziasm la ceea ce spusese în
dincolo de bine şi rău: „trebuie să mediteranizăm
muzica… Reîntoarcerea la natură, la sănătate, la
voioşie, la tinereţe, la virtute”. din acest punct de
vedere, Nietzsche critică melodia ca scop în sine în
exprimări aspre: „Nimic nu- i mai puţin periculos ca
o melodie frumoasă! Nimic nu perverteşte gustul
mai sigur! Suntem pierduţi, prietenii mei, dacă înce-
pem să iubim iarăşi melodiile frumoase!”(p.49).
Împotriva unui asemenea semn de „decadenţă”,
Nietzsche cere ca în muzică oamenii să fie fără reţi-
nere „idealişti”: „să rătăcim pe deasupra norilor, să
hărţuim infinitul, să ne înconjurăm de marile
simboluri!”. 

Ce- i reproşează, de fapt, Nietzsche lui Wagner,
după ce îl admirase o vreme cu atâta exaltare? În
optica sa, după ce a readus muzica la idealism, Wag-
ner a trădat arta atelând muzica la idealurile moder-
nităţii. Nietzsche ne cere, reluându- l oarecum pe
Wagner (din scrierea Religie şi artă), mai exact din
reacţia acestuia la Mozart, „să nu acceptăm nicioda-
tă ideea că muzica ar putea servi ca «întremare», că
ar «înveseli»; că ar putea «face plăcere». Să nu facem
niciodată plăcere! – vom fi pierduţi dacă vom reveni
la ideea unei arte hedonice… la un rău secol optspre-
zece… omul este pierdut: cum se va mântui? Să nu
dăm răspuns. Să fim prevăzători. Să punem frâu
ambiţiei noastre care ar vrea să întemeieze religii.
Wagner nu a fost consecvent şi a devenit „modern”.
Cuvintele lui Nietzsche sunt iarăşi severe: „Wagner
este artistul modern prin excelenţă, un Cagliostro al
modernităţii. În arta lui se combină în maniera cea
mai seducătoare cele trei mari stimulente ale epui-
zaţilor – brutalitatea, artificialul şi inocenţa (a se citi
idioţia)”. Reproşul este direct muzical. la Wagner
am avea de a face cu „orchestraţia brutală, factice şi
naivă în acelaşi timp, permiţându- i să se adreseze
tuturor celor trei simţuri ale sufletului modern
deodată”, cu „melodia infinită”, cu „minciuna stilu-
lui”, cu muzica ce vrea să „mântuiască”. tannhäuser,
parsifal, löhegrin, maeştrii cântăreţi, Inelul nibe-
lungilor, tristan şi Isolda includ „mântuirea” sau
măcar ajungerea la liman, într- un fel sau altul, a
eroilor. 

Putem socoti astfel încheiat, fără drept de apel,
„procesul” intentat de Nietzsche lui Wagner? Sunt
de părere că nicidecum! Va trebui să luăm în seamă
fapte pe care Nietzsche le priveşte predominant cri-
tic şi, inevitabil, le subestimează. Ştim din istoria
compoziţiei că muzica instrumentală nu a mai fost
socotită suficientă deja de Beethoven, care a intro-
dus corul chiar în simfoniile sale finale, iar Mozart

şi- a dat seama de forţa operei, în care eroii se desfă-
şoară vocal pe scenă, sprijiniţi de orchestră. Wagner
a făcut un mare pas înainte unind compozitorul cu
libretistul şi considerând opera ca un întreg conferit
deopotrivă de muzică, de poezie şi de valoarea plas-
tică a scenei. În raport cu concentrarea operei italie-
ne pe ariile soliştilor, melodia şi acţiunea rămânând
asociate, Wagner şi- a propus crearea unui conti-
nuum de melodii de o bogăţie fără egal (prin inovaţii
componistice, cum ar fi apelul la arabescuri muzica-
le, la sinuozităţi, suspensii, disonanţe, la mult cita-
tul „acord în mi bemol major” ce voia să redea mur-
murul Rinului etc.), care nu sunt adăugate acţiunii,
ci se află în osmoză neîntreruptă, plină de tensiuni,
desigur, cu aceasta. În plus, orchestraţia este chema-
tă să confere grandoare acţiunii muzicale de pe
scenă plasând- o în infinit.

lui Wagner i- au reuşit toate acestea, iar opere-
le sale muzicale nu pot să nu te pună pe gânduri. Ele
nu doar încântă, muzical vorbind, ci şi provoacă la
reflecţie. Mai mult decât multe alte opere lirice!
Nietzsche avea să împingă, în pamfletul său Cazul
Wagner, toate acestea în plan secund şi să- l atace
virulent pe Wagner atunci când şi- a dat seama că
noile proiecte ale acestuia – Walkiria era atunci în
orizont – duc nu la „arta tragică” pe care el o voia tri-
umfătoare, ci la „arta eroică”, ce a devenit, cum se
ştie, parte a unei politici culturale, nu odată oficiali-
zate.

Opera ca limbaj muzical al umanului

Îl invoc aici pe Theodor W. Adorno nu pentru
abordarea lui Wagner, pe care au întreprins- o şi alţii
în trecut, ci pentru „lectura” operei de cotitură a
secolului al douăzecilea, care este lulu. Ştim astăzi
că Alban Berg o compunea în recluziunea voluntară
din apartamentul său din Viena (pe care- l numea, cu
un cinism amar, „lagărul meu de concentrare”!), pe
când la Berlin se instalase naţional- socialismului lui
hitler. la noi prea puţin cunoscută, jucată încă şi
mai puţin (dacă nu cumva deloc), lulu marchează o
schimbare profundă în istoria operei, pe care cel care
vrea să vorbească la obiect trebuie să o ia în seamă. 

Această schimbare se originează, ca idee, în
observaţia lui karl kraus, conform căreia limbajul
modern a trădat umanitatea, încât are nevoie de o
alternativă. Cei care urmăresc desfăşurările din filo-
sofie ştiu, de pildă, că Wittgenstein a fost stimulat de
observaţie şi, în tractatus logico- philosophicus
(1921), a exploatat- o în profunzime. Notez că, mai
nou, scrierea filosofică wittgensteiniană a fost pusă
direct pe muzică şi cântată cu mare succes de M.A.

Numminen, iar multiplicarea electronică a răspân -
dit- o în lume. Poţi reflecta acum asupra tezelor de
filosofie a ştiinţei din cunoscutul opus oriunde – şi pe
plajă şi conducând automobilul şi în avion. 

În orice caz, de la observaţia vizionarului cri-
tic cultural al Vienei începutului de secol a plecat
Schönberg, cu notoria sa maximă: într- o bucată
muzicală ideea este mai importantă decât stilul.
Berg a rămas fidel maestrului său şi a dat muzica
despărţirii de melosul moştenit de pe timpul exaltă-
rii demnităţii omului, de către Bach. dacă haydn a
dat Simfonia Farewell, în finalul căreia, cum se ştie,
instrumentele se retrag unul după altul de pe scenă,
două violine rămânând să stingă lumina, Berg face
în aşa fel încât încheierea muzicală să fie plasată în
infinit. El agravează muzical resemnarea lui
Schubert printr- o muzică care nu numai că nu mai
afirmă teme, dar nu mai vrea să se afirme nici măcar
pe ea însăşi (Theodor W.Adorno, Alban Berg. master
of the smallest link, 1968, Cambridge university
Press, 1991). „Berg îşi asumă o poziţie în antiteză
extremă faţă de ceea ce tradiţia muzicală a numit
sănătos, de voinţa de a trăi, de afirmativ, de repeta-
ta glorificare a ceea ce este”. Berg dă muzica celui
„înfrânt (defeated)”, a umanităţii strivite. „Nici o
muzică a timpului nostru nu a ajuns atât de umană”
– exclamă Adorno. 

Această orientare a lui Berg este ilustrată
deplin în a doua sa operă lirică, după Wozzek, care

este lulu. Acţiunea aduce în scenă o
dansatoare, deosebit de atrăgătoare,
care devine pe rând soţia şi amanta
mai multor bărbaţi, între timp fiind şi
partenera unei lesbiene, pentru ca pe
parcurs să comită o crimă, iar în final
să moară într- o stare de degradare ce
contrastează izbitor cu frumuseţea
din tinereţe. Soţie a unui medic, lulu
este amanta altui medic, iar soţul ei
moare de infarct suprinzînd- o în bra-
ţele pictorului care venea în casă
pentru a- i face tabloul. Se căsătoreşte
cu pictorul, dar acesta se sinucide
când află că lulu are un mai vechi
amant. Înaintea unui spectacol, lulu
refuză să intre în scenă aflând că în
sală amantul ei este însoţit de logod-
nică, până când acesta semnează o
scrisoare de rupere a logodnei. lulu se
căsătoreşte cu amantul, dar acesta
devine gelos pe perechea feminină a
lui lulu, o contesă, şi, când descoperă
că tocmai fiul său, Alwa, un atlet, este
noul iubit al lui lulu, încearcă să o
împuşte. În încăierare, lulu îl omoară
pe al doilea soţ. Reuşeşte să evadeze
din închisoare, printr- o substituire
izbutită cu contesa lesbiană, şi,
împreună cu fiul celui pe care îl omo-
râse, se stabileşte la Paris. deoarece
poliţia germană o căuta pe lulu pen-
tru crimă, Alwa, împreună cu un
comerciant de femei, plănuiesc vânza-
rea ei către un bordel din Cairo.

Brusc, se prăbuşesc însă acţiunile companiei de cale
ferată, iar poliţia se apropie de arestarea lui lulu.
Împreună cu Alwa, ea se refugiază la londra, unde
trăieşte în sărăcie, din veniturile unei prostituţii
ocazionale. Partenerul ei este omorât de un negru,
fost client al ei. un alt client o omoară pe lulu şi,
apoi, şi pe contesa devenită, între timp, militantă
pentru drepturile femeilor.

Adorno are în atenţie acţiunea operei, dar ceea
ce el vrea cu deosebire să capteze sunt soluţiile muzi-
cale ale compozitorului în serviciul viziunii sale.
Analiza la care supune opera lulu este o foarte
instruită examinare muzicală a compoziţiei. El măr-
turiseşte, de altfel, că pentru a înţelege până la
capăt opera lulu, chiar maniera de analiză consa-
crată a operelor trebuie schimbată. 

Punctul de plecare al lui Adorno este observa-
ţia că Florile răului, ale lui Baudelaire, au exercitat
influenţa hotărâtoare asupra lui Berg prin apelul la
a reda modernitatea cu mijloace tehnice noi, capabi-
le să surprindă aspectele societale ce nu sunt esteti-
ce şi să se verifice astfel. Berg vrea să redea ceea ce
se petrece printre oamenii mulţimilor browniene ale
oraşelor, adică ceea ce nu s- a redat artistic, fiind

Andrei Marga
Opera ca expresie a 
destinului uman
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socotit adesea contradictoriu cu arta. El iniţiază
cuplarea textelor tragediei dintotdeauna cu articolul
de ziar şi lasă loc jazzului, altor componente muzica-
le neclasice, ca parte a muzicii de operă. „la el aria
traduce trivialul în stil” pentru a obţine o imagine
adâncită a lumii. de altfel, prologul din lulu îl pune
pe spectator în faţa unei menajerii, în care se
încearcă dresarea animalelor într- un circ şi în care
lulu apare ca şarpe. dincoace de dramă, însă, Berg
intervine în linia vocală pentru a o scoate din con-
venţie – a o „denatura”, spune Adorno, pentru a
marca distanţa de esenţa sunetului – şi pentru a
ajunge la muzica ce se identifică cu acţiunea perso-
najului („vocea umană se îngrijeşte de acţiunea ope-
retistică”). „Nu mai este nici o discrepanţă între sti-
lul melodic instrumental şi cel vocal; vocea de sopra-
nă a lui lulu cântă în coloratură precum cântă violi-
na”. Armonia muzicală este scoasă din stagnare şi
pusă în mişcare după ce a fost identificată cu mişca-
rea personajelor. Iniţiativa se pune în serviciul unei
viziuni asupra modernităţii care îl duce până la
capăt pe Baudelaire: modernitatea a învins. „lulu
reprezintă natura reprimată, incomensurabilitatea
ei în raport cu civilizaţia, ambele, păcatul înăuntrul
ei şi retribuţia pentru el”. Berg nu rămâne la optica
lui lulu, ci se regăseşte mai curând în cea a iubitu-
lui din urmă, Alwa, care, în pofida împrejurărilor,
urmează frumoasa dansatoare în exil. din această
perspectivă, mai acut decât Baudelaire, Berg redă
modernitatea completă: „aceasta devorează pe orici-
ne, nimic nu este ocolit sau glorificat ca natural. Vic-
tima drapată cu această muzică este ea însăşi o piesă
a lumii reificate”. Adorno izbuteşte să capteze, inclu-
siv la nivelul elaborării componistice, al muzicii
luate ca ceva în sine, ca atare, tabloul lumii din ope-
rele lui Berg împreună cu inovaţia muzicală. 

Construcţia acţiunii în operă

Filosoful principal al subiectivităţii din zilele
noastre, Manfred Frank, ne îndreaptă atenţia asu-
pra felului în care compozitorul însuşi, mai ales când
este şi libretist, construieşte opera (vezi Manfred
Frank, mythendämmerung. Richard Wagner im frü-
hromantischen Kontext, Wilhelm Fink, München,
2008, pp.141- 155). Am în vedere conceperea de către
Wagner a ceea ce voia să fie grandioasa operă în
cinci acte Isus din nazaret, pe care Frank o avansea-
ză între primii spre discuţie. 

Compozitor, dar şi gânditor în înţelesul plin al
cuvântului, Wagner a trăit cu acuitate criza societă-
ţii europene, în particular a celei germane, în condi-
ţiile în care religia, supusă criticii iluminismului, nu
a mai asigurat coeziunea etico- culturală. El a fost
parte a curentului de căutare a unei soluţii,
asumându- şi că o criză a religiei duce la criza
societăţii. El s- a ataşat grupurilor ce considerau că
este nevoie de o nouă mitologie. Neîncrezător în
democraţie, Wagner îşi îndrepta căutarea, în operele
sale, spre personalităţi care ar avea capacitatea de a
pune în mişcare societăţi întregi şi de a schimba
cursul istoriei. S- a interesat de o seamă de monarhi
germani, dar a înclinat spre convingerea că povestea
Nibelungilor şi saga lui Siegfried satisfac mai bine
interesul său, nu trebuie omis, în cadrul unui ames-
tec de date istorice şi interpretări hazardate, marca-
te mai mult de o nestăpânită imaginaţie, proprii
unui geniu artistic. 

Sub impresia tezei lui Schelling, după care
Wotan, yehova, Cronos, zeităţile supreme ale vechi-
lor germani, evreilor şi anticilor greci, prezintă
structuri similare în relaţie cu oamenii, Wagner s- a
concentrat asupra lui Isus din Nazaret, în care văzut
preluate tradiţiile de credinţă ale celor trei popoare.
Excelent introdus în cercetările lansate de protes-
tanţii germani – începând cu Reimarus şi lessing,
trecând prin herder, Bruno Bauer şi culminând cu
david Strauss şi Feuerbach – consacrate istoriei care
a făcut din Isus din Nazaret mesia umanităţii, Isus
Cristos, Wagner a făcut o extraordinar de amplă
documentare în ceea ce priveşte personalitatea lui
Isus. În 1849, la dresda, în condiţiile revoluţiei ger-
mane de atunci, Wagner a proiectat opera Isus din
nazaret în cinci acte specificate după locul acţiunii:
Tiberia în Galileea; Marea Galileii; Jerusalim;
Camera Cinei de Taină şi Muntele Măslinilor; Piaţa
palatului lui Pilat. Proiectul atestă deopotrivă stăpâ-
nirea de către Wagner a unui vast material istoric şi,
în acelaşi timp, modificarea de către libretist, cu ipo-
teze prea puţin acoperite de fapte certe, chiar riscan-

te sub aspect istoric, a profilului lui Isus din Naza-
ret. Bunăoară, Isus ar fi intrat în divergenţă cu
ortodoxia phariseică ocupându- se nu de domnul
pământesc, ci de Tatăl ceresc şi ar fi îmbrăţişat nu
calea înfruntării romanilor – preferată de Juda Isca-
riotul şi Barabas, la început, chiar de Maria Magda-
lena – ci calea iubirii aproapelui. Tocmai îmbrăţişa-
rea acesteia ar fi atras reacţii din partea evreilor ce
se opuneau ocupaţiei romane. Frank argumentează
că Wagner era sub impresia cărţii epocale a lui
david Strauss, das leben Jesu, kritisch bearbeitet
(1835- 36), şi a unor conservatori şi socialişti ai
timpului, care i- au influenţat interpretarea lui Isus
din opera pe care o proiecta. Învăţătura ce se poate
trage este că libretele trebuie să ne intereseze, dar
nu ne putem aştepta ca ele să fie adevărate, ci cel
mult plauzibile din punctul de vedere al autorului.
Pe de altă parte, muzica operei respective nu poate fi
despărţită, fără forţarea lucrurilor, de libret şi de
contextul pe care acesta îl angajează, aşa cum libre-
tul a fost articulat de creatorul operei. 

Plusul operei lirice faţă de literatură

Multe opere lirice transpun, cum se ştie, scrieri
literare. Ce aduc ele în plus faţă de literatură? Nu
vreau să fac consideraţii generale asupra relaţiei
dintre literatura beletristică şi opera lirică. Mă
opresc asupra operei lirice socotite de cei mai mulţi
vârful de până acum al operei, don Giovanni (don
Juan) de Mozart, pentru a răspunde la întrebare.

Tema literară a seducătorului fără scrupule
morale a fost frecventată copios vreme de vreo trei
secole şi a fost exploatată pe toate feţele în cultura
europeană modernă, cu atitudini variate. Spectrul
acestora se întinde de la admiraţia pentru capacita-
tea eroului de a folosi ocaziile la compasiunea pentru
fiinţele seduse, dar repede abandonate de un perso-
naj cinic (Jürgen Wertheimer, don Juan und Blau-
bart. erotische Serientäter in der literatur,
C.h.Beck. München, 1999). Eroul este dintre cei care
a exercitat fascinaţie. dovadă este împrejurarea că
Moliere, Byron, Puşkin, y Gasset, Frisch şi mulţi
alţii s- au aplecat asupra lui. Pe noi ne interesează nu
să sesizăm varietatea reprezentării lui don Gio-
vanni, care poate fi, desigur, un indicator al civiliza-
ţiei moderne în fazele ei diferite de evoluţie, ci să
captăm ceea ce a adăugat Mozart, cu forţa operei liri-
ce. În definitiv, ce a adus în plus compozitorul bazat
pe libretul lui da Ponte faţă de vasta literatură con-
sacrată eroului?

Reflectând asupra reuşitei extraordinare a lui
Mozart, E.T.A. hoffmann scria: „Considerând don
Juan fără a- i acorda o «semnificaţie mai adâncă», în
aşa fel că se ia în consideraţie numai ceea ce este
istoric, este anevoie de înţeles cum a putut Mozart să
gândească şi să facă poetică o asemenea muzică”.
Evident, plusul adus de operă în raport cu premisele
ei literare, este muzica şi, anume, muzica ce dă o
adâncime specifică trăirilor personajelor. Este vorba
nu de muzică în general, căci pot fi şi transpuneri
operetistice ale capodoperelor literare care nu sunt
la înălţimea acestora (de pildă, Romeo şi Julieta),
după cum unele capodopere literare nu au putut fi
preluate încă în opere în pofida dramatismului
autentic pe care îl conţin (de exemplu, nu avem încă
opere care să exploateze Idiotul lui dostoiewski), ci

de muzică adecvată şi de înaltă calitate ca muzică.
Aşa cum atestă comparaţia diferitelor versiuni ope-
retistice date aceluiaşi scenariu literar (se compară
adesea versiunea Mozart – da Ponte cu versiunea
predecesoare Gazzaniga – Bertati), reuşita operei
depinde de capacitatea libretistului de a configura în
mod convingător personajele şi de forţa compozitoru-
lui de a reda muzical personaje reprezentative pen-
tru trăirile umane ale vieţii. 

Opera ca deschidere spre altă lume

Alt sprijin îl iau de la cei mai prolifici teologi ai
timpului nostru – Joseph Ratzinger şi hans küng.
Cel care avea să devină Papa Benedikt al XVI- lea a
fost şi un constant interpret de muzică instrumenta-
lă, iar eminentul profesor de teologie ecumenică de
la Tübingen a cercetat multă vreme relaţia dintre
muzică şi religie. Ambii au lămurit ceea ce este cel
mai adânc redat de muzică şi felul în care muzica
redă profunzimile existenţei omeneşti.

Joseph Ratzinger a abordat unitar
muzica, de la muzica gregoriană, trecând
prin Bach şi Mozart, apoi prin Verdi şi Pfit-
zner, la Schubert şi muzica rock, prin pris-
ma necesităţilor liturgice. El semnalează
(vezi Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, la
musica. un arte familiare al logos, libreria
Editrice Vaticana, San Paolo, Milano, 2009,
p.18) vitalitatea muzicii ca expresie a rapor-
tării creştine la absolut („la belleza di dio e
la gioia di essere figli suoi”) şi reia chema-
rea din Psalmi – „aduceţi Celui de Sus un
cântec nou!”, în care vede calea păstrării
acestei vitalităţi. Muzica aduce o altă lume
pentru fiecare, în raport cu bucuriile şi
durerile, speranţele şi deziluziile, aşteptări-
le şi surprizele ce alternează în lumea miş-
cătoare din jurul nostru şi ne pune în faţa
întrebării privind sensul a ceea ce facem.
„Muzica, care exprimă toate aceste percep-
ţii ale sufletului, oferă spre ascultare, într- o
oră ca aceasta, posibilitatea de a scruta ca
într- o oglindă evenimente ale istoriei perso-
nale şi ale celei universale. Ea oferă ceva
mai mult: prin intermediul sunetelor ei ne
poartă într- o altă lume şi armonizează inti-
mitatea noastră”. Armoniile muzicii trec
dincolo de barierele dintre oameni şi „repre-
zintă o invitaţie constantă pentru credin-
cioşi şi pentru toate persoanele de bună
voinţă la a încerca împreună limbajul uni-
versal al iubirii, care face oamenii capabili
să construiască o lume a justiţiei şi solidari-
tăţii, a speranţei şi păcii”. Muzica constru-
ieşte tărâmul nevăzut al unei alternative la
experienţele de fiecare zi, ce poate să indu-
că un sens nou acestora.

hans küng a căutat să surprindă tocmai
dimensiunea raportării la transcendent prezentă în
marea muzică. El a argumentat, de pildă, împotriva
interpretărilor ce îl prezintă pe Mozart ca rebel, dacă
nu cumva adversar, al religiei, arătând că nu
momente izolate din acţiunea acestuia sau tendinţe
fragmentare, sunt indiciile hotărâtoare ale atitudinii
lui Mozart, ci „întregul în unitatea sa mai înaltă,
înrădăcinată în libertatea spiritului” (hans küng,
musik und Religion. mozart- Wagner- Bruckner,
Piper, München, Zürich, 2006). Atitudinea unui
autor se poate reconstitui urmărindu- l atunci când
este în libertatea sa deplină şi observându- i manifes-
tările, nicidecum în accidentele vieţii sale. Cât pri-
veşte viziunea din operele mozartiene, hans küng
atrage atenţia că nu se justifică căutarea acesteia la
nivelul a ceea ce declamă personajele operelor şi nici
în vreun program al compozitorului. Bach compune o
muzică ce exprimă direct un mesaj religios, dar nu
găsim, de exemplu, în Flautul fermecat vreun mesaj
direct, după cum nu găsim astfel de mesaj nici la
Wagner. Nici Mozart nici Wagner nu ţin lecţii şi nu
moralizează. Ei fac muzică, muzică pur şi simplu, iar
viziunea lor trebuie „lecturată” luând în seamă,
împreună, muzica, cu melodiile şi armoniile ei, şi
textul. la care hans küng adaugă mărturiile
biografice ce- l privesc pe compozitor. Iar acestea (de
pildă, corespondenţa cu tatăl), în cazul lui Mozart,
atestă că a fost vorba de o viziune creştină, catolică,
ce nu a fost invocată totdeauna, dar care era cel
puţin de la sine înţeleasă pentru compozitor.

Nu numai ceea ce este de „citit” în opera lirică
este important, ci şi ceea ce se citeşte în ea cu ajuto-
rul interpreţilor, de către spectator. Pe bună drepta-
te, hans küng subliniază că „muzica nu este
încheiată atunci când s- a terminat compunerea ei,
nici chiar când a fost prezentată în concert. Căci şi
ascultătorul acţionează în ea în fiecare nou context.
Compoziţia, prezentarea şi receptarea muzicii (la
literatură şi arta plastică este acelaşi lucru) alcătu-
iesc o complexă împletire”. Aşadar, putem indica ce
găseşte fiecare în operă numai luând în seamă inte-
racţiunea celor trei: compoziţia, interpretarea şi
spectatorul. r

■ Ideea Europeană

► veaceslav smoşkin, 
Poştaşul nocturn /
Ночной почтальон

nieTzsChe
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Ca şi alţi prozatori ai generaţiei sale,
George Bălăiţă a început cu genul
scurt şi a atacat apoi, dezinvolt, roma-
nul. Tehnician impecabil, punând la

lucru o debordantă fantezie, prozatorul respinge
deliberat romanul clasic. Cândva, convins că nu va
face literatură, George Bălăiţă citea frenetic; viciul,
fireşte, a rămas, dar atunci era vremea eclipsei pro-
letcultiste, a lecturilor clandestine şi a bibliotecilor
sigilate. Rondurile de noapte ale acestui „întârziat”,
inventariind şi orchestrând – cu siguranţa profesio-
nistului – procedeele romanului modern, „vânează”
pulsaţiile vieţii ascunse. Indiferent ce scrie (indife-
rent de genul abordat), George Bălăiţă se hrăneşte
cu o aceeaşi substanţă originară, povestind
cotidianul, privind viaţa şi trecând- o în text, sub
veghea unui demiurg zglobiu şi jovial, atins de mira-
jul ludic, dispus „a năuci” realitatea (1, 347).

Totuşi, în George Bălăiţă izbucnesc trufiile,
dar şi timidităţile „provincialului”. Publicat în
luceafărul, invitat să citească în Cenaclul labiş,
primind premiul de proză al revistei (1964), junele
Bălăiţă dorea, ca „provincial sadea”, să elibereze
rezervele Provinciei culturale. Simţul observaţiei,
fixând detalii, libera mişcare a gândirii sfidând
bariera dogmelor, virtuozitatea tehnică pusă în sluj-
ba ideii de creaţie, în fine, mitologia scriitorului, asi-
gură textelor lui George Bălăiţă încărcătura proble-
matică. Publicistica (nopţile unui provincial, de
pildă) e, şi ea, literatură, veritabil jurnal de creaţie,
liant al pânzelor sale romaneşti. Aceste croquis vor-
besc introspectiv despre misterul creaţiei, eliberând
imaginaţia, potenţând digresiunea şi asociativitatea,
lunecând în literatură, deoarece, avertiza Bălăiţă,
scrierea îi urmează fidel gândurile: „Scriu în felul în
care gândesc”. 

Amuzându- se, George Bălăiţă a început prin a
recolta, sub unghiul pastişei ironice, clişeele prozei
noastre, vădind o remarcabilă deschidere spre expe-
rimentalism. Virtuozitatea, din fericire, e ferită de
gratuitate, deşi nu e lipsită de un accent ostenta -
tiv- demonstrativ, în prima fază, cu deosebire. dega-
jarea, dexteritatea, bucuria ludică nu funcţionează
în gol, dar demarajul a fost greoi şi abia lumea în
două zile (1975) va certifica un mare talent epic, stă-
pânind diapazonul narativ; romanul era cartea de
maturitate (cf. lucian Raicu) a unui scriitor familia-
rizat cu „catalogul” tehnologic, supunând unei
viziuni proprii, ingenioase achiziţii. modelul Joyce
drenează energia narativă şi descriptivă a scriitoru-
lui, impunând, se ştie, în mişcarea prozei, în seg-
mentul interbelic, o nouă convenţie epică. Pionierul
James Joyce, decupând în ulysse cele optsprezece
ore ale măruntului funcţionar din dublin, refuză
liniaritatea, restrânge timpul, multiplică naratorii
(perspectivele) lunecând în fluxul existenţei interioa-
re, transformând succesiunea (o cronică coerentă) în
simultaneitate. Cheia lui ulysse, va mărturisi însuşi
Joyce, era uitatul Edouard dujardin, care lansa – ca
procedeu romanesc intenţional – monologul interior
în les lauriers sont coupés. Exemplul evidenţiază
jocul întâmplării şi recepţia prin efort cultural,

ambele prezente, influen-
ţând traiectoria unui scrii-
tor, declanşând o radioac-
tivitate literară imprevizi-
bilă prin consecinţe. Cu
atât mai vârtos această
chimie romanescă e pre-
zentă (şi, în acelaşi timp,
greu de sesizat) în produc-
tele unui scriitor livresc,
care, aşa cum nota Nico-
lae Manolescu, discutând
cazul Bălăiţă în Arca lui
noe, ocoleşte tiparul mare
şi clar, dezvoltând imagi-
naţia în detaliu. George
Bălăiţă amestecă banalul
şi extraordinarul, mitolo-
gizează şi desacralizează,
maschează fondul grav
printr- un spectacol carna-
valesc, surpă pilonii roma-
nului clasic şi relativizea-
ză construcţia romanescă
prin mobilitatea privirii şi
varietatea mijloacelor. Ci -
tind şi citând, parodiind şi
polemizând, George Bălăi-

ţă nu sufocă prin simbolistică ocultă materia epică,
deoarece fantezia sa, neîndiguită, insuflă demiurgic
viaţă. Existenţa umană e misterioasă, aici se încru-
cişează tendinţe contrarii, îşi zâmbesc extremele,
vieţuieşte echivocul. lumea în două zile este un
roman etajat, bogat în simetrii şi opoziţii. Infernul
caraghios al lumii şi paradisul cuvintelor vorbesc
despre o ambiguitate structurală, supravegheată, în
care gravul e hilar şi farsa sfârşeşte în tragic.

Romanul lui George Bălăiţă este, indiscutabil,
de o frapantă originalitate. El probează aderenţa
scriitorului la satira socială, simbolistica magi -
co- fantastică pregătind un distonant eşafodaj esote-
ric, elogiul vieţii mărunte şi fixarea detaliului banal,
observaţia şi pastişa ironică, inserţia jurnalistică.
Povestirea creşte din sine, prozatorul are har şi haz,
umflă lucrurile în jocul scrisului, aluatul se revarsă
ameninţător peste rama naraţiunii. legenda lui
Antipa, un homo duplex şi filosof de provincie, un
umil funcţionar navetist, asigură nucleul epic. un
provincial plictisit, insignifiantul Antipa, „moale şi
absent”, mai degrabă tăcut este un spirit cazanier la
Albala, unde domiciliază, moţăind într- un fotoliu;
dar devine „alt om” la dealu- ocna, unde navetează,
în el – comentează Paşaliu – zăcând o putere pe care
nu o cunoaşte. omul domestic (angelic) şi omul infer-
nal (demonic) zac în fiinţa profetului Antipa, atins
de o caraghioasă spaimă de boală; un măscărici şi un
stăpân, impulsionat de o ambiţie nemăsurată, de
care îşi bate joc. Antipa trăieşte glumind (gluma
pentru el era totul, va spune Viziru), va provoca ciu-
date pariuri, „pricinuind” un şir de decese. „Funcţio-
narul neantului” se adăposteşte sub un zâmbet
ambiguu, fără a şti ce vrea, plin totuşi de o credinţă
ciudată în propria- i putere. oblomovianul Antipa,
intrat în delirul amănuntului, reprezintă o existenţă
fără destin; glumele sale capătă o desfăşurare mon-
struoasă. Moale şi inactiv, el „străluceşte prin absen-
ţă”; este un farsor salvat de la ridicol, fermecând
prin minciună şi nepăsare.

devotata Felicia, soţia lui Antipa, stăpâneşte
din bucătăria- templu, acceptându- i trăsnăile (cele
două solstiţii inversate): ajunul inventat (o aiureală,
va constata Paşaliu), noaptea de veghe, probând
„puterea unei nopţi de decembrie”. Calmul domestic
inundă această casă. dar Felicia vroia adevărul;
minciuna lui lua „înfăţişarea adulterului”. or, Anti-
pa se apără minţind, caută o minciună care să dea
un sens adevărului, să atingă perfecţiunea. lumea
sărbătorii se naşte prin mâinile neobositei Felicia, la
decizia lui Antipa, însă; minciuna, va spune Felicia,
1- a ales pe el şi eu l- am ales pe el. Critica a observat
imediat că Antipa este un balcanic, atras de specta-
colul lumii: un amestec de forme, culori, miresme,
zgomote. George Bălăiţă impresionează prin minuţia
observaţiei şi preciziunea microscopică; efluviile
bucătăriei inundă acest univers explorat prin gaura
cheii, în care poezia culinară şi voluptatea gastrono-
mică se însoţesc cu tentaţia abstractizării discursu-
lui, distanţat orgolios de formulele în circulaţie. la
George Bălăiţă, alunecarea în fantastic, relativiza-

rea, gustul pentru concreteţe, plasticitatea etc.,
reîmprospătează realitatea, asigură textului prospe-
ţime epică. Realitatea îşi conservă ambiguitatea,
ochiul multifaţetat (permiţând percepţia gazetăreas-
că a lumii, flagelând colecţia de clişee în uz) explo-
rează ironic, saturat de concret. Ironia e şi onomas-
tică: Felicia reprezintă liniştea casnică, Antipa, cum
scrie Cornel ungureanu, semnifică o negare a lumii.
Şirul de farse funeste înseamnă trezirea sa, ieşirea
din somnolenţă. lumea în două zile trăieşte în văl-
măşagul faptelor mărunte; spaţiul epic e înţesat cu
bizarerii, dar privirea autorului îl controlează suve-
ran. Eroii nu trăiesc liberi, bufoneria şi tragedia,
realul şi fantezia, adevărul şi minciuna, seriosul şi
farsa sunt de neseparat. Ne însoţeşte râsul gros,
gogolian, precum în conversaţiile câinilor Argus şi
Eromanga (o personificare- replică, trimiţând la
nuvela exemplară a lui Cervantes, în contrast cu
modernitatea ostentativă a romanului). digresiu-
nea, proza carnavalescă, bufoneria estetico- morală
caută semnificaţia faptelor vidate de semnificaţie;
adevărul e neaşteptat şi inepuizabil. un alt text
„înghite” pe cel anterior, un alt anchetator (de pildă,
Al. Ionescu) preia ştafeta naratorilor, fiind, observa
Eugen Simion, ca prim cititor, un narator fără nara-
ţiune.

Apetitul pentru farsă al „fanfaronului” Antipa,
cel ce fascinează şi îngrozeşte, pune în umbră adevă-
rata sa identitate; Antipa ascunde ceva, el este mai
degrabă creaţia naratorilor, pendulând între tenta-
ţia absolutului şi pasivitate, golit de voinţă. Ambi-
guitatea personajului e întreţinută prin acest joc de
oglinzi: „ceea ce unul numeşte putere, altuia i se
pare slăbiciune”. Acest „fanfaron fricos”, părăsin -
du- şi destinul, trăieşte sub semnul unei puteri irosi-
te, constată Anghel. la Albala, el era alt om; la
dealu- ocna, în grupul petrecăreţilor ce se adunau la
crâşma lui Moiselini, băşcălia e suverană, zefle-
meaua fără măsură stăpâneşte şi risipeşte amorţea-
la târgului. Antipa, omul furios şi liber, e mezinul
acestui grup ce conservă atmosfera balcanică, lan-
sând „un joc absurd”, programând decesele. Cât de
mare este puterea farsei? până unde se poate glumi?
Iată întrebări la care cei care l- au cunoscut pe Anti-
pa vor să răspundă, încercând să- 1 cunoască cu ade-
vărat pe cel „stăpân pe viaţa lor”. În spaţiul casnic,
apărat de indiscreţia vecinilor de blajina Felicia,
Antipa „lucrează”; citeşte şapte sau nouă cărţi
deodată, notează, redactează texte incoerente (apre-
cierea e a procurorului Viziru). după dispariţia lui
Anghel, judecătorul Viziru adună material, clasează,
impulsionat de imperativul „trebuie să ştiu”; el luptă
cu timpul, întocmeşte un fel de cronică vie a oraşu-
lui, condus de bucuria de a pătrunde în om. Vrea
să- 1 „descopere” pe adevăratul Antipa, acoperit de
adevărul faptelor, până nu e prea târziu, interesat
de gravitatea glumelor şi implicarea lor în existenţă.
În fond, totul a început de la o glumă. Viziru, un biet
martor, ştie că „trebuie notat totul”. Fostul judecător
rescrie romanul lui Antipa, dar acesta „nu se lasă
prins”; Antipa îşi creează adevărul. „Scriu ca să- mi
amintesc”, mărturiseşte judecătorul, respectând un
„contract”; dar a scrie despre „măgarul simpatic”
Antipa, singurul lui prieten, admirând traiul lui
liber, minciuna surâzătoare, nepăsarea neproducti-
vă presupune ocolul epic: „ideea despre întâmplările
lui are forma mişcătoare a unui nor”. Ancheta lui
Viziru devine scop în sine: înainte de a fi strivit de o
maşină, judecătorul e surclasat de avalanşa faptelor.
Bolnav de hiperrealism, el transcrie fără selecţie,
acumulează aproape întâmplător. Viziru e un
maniac al faptelor, condus de acel „aud şi văd” în
care simţurile există şi lucrează. lumea se face
încet, constată judecătorul; în cea mai lungă zi de
vară (partea a doua a romanului se desfăşoară în
ziua de 21 iunie, la dealu- ocna), Viziru simte ame-
ninţarea unei schimbări, deşi nu bănuia nici un
semn rău. Construit pe ideea opoziţiei, romanul lui
Bălăiţă are o structură duală, descoperind lumea cu
două feţe: domestică şi infernală. lumescul şi diavo-
lescul, banalul şi extraordinarul, gravitatea şi farsa
definesc antilumile lui George Bălăiţă, văzute sime-
tric, prin corespondenţe simbolice, stăpânite de un
duh demoniac. r

Adrian Dinu Rachieru
George Bălăiţă sau „comedia literaturii”

Romanul lui George bălăiţă este,
indiscutabil, de o frapantă

originalitate. El probează aderenţa
scriitorului la satira socială,

simbolistica magico- fantastică
pregătind un distonant eşafodaj
esoteric, elogiul vieţii mărunte şi

fixarea detaliului banal, observaţia şi
pastişa ironică, inserţia jurnalistică.

Povestirea creşte din sine, prozatorul
are har şi haz, umflă lucrurile în jocul

scrisului, aluatul se revarsă
ameninţător peste rama naraţiunii.

n Recitiri

george bălăiţă
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după ce am recitit paginile scrise de
mine despre Nicolae Balotă, precum şi
alte nu puţine pagini fie despre auto-
rul atâtor impresionante sinteze, fie

despre prozatoarea Bianca Balotă, de care mă leagă
o prietenie de circa două decenii, m- am întrebat dacă
studiul semnat de disidentul Gabriel Andreescu,
trecutul ascuns al lui nicolae Balotă (v.
Contemporanul, nr. 10/ 2014), mi- a schimbat atitudi-
nea faţă de acest cărturar. Imposibilă întrebare, care
mă frământă de mai bine de o lună, când am aflat că
– probabil, în timp ce parcurgeam acel studiu
documentat – domnul Profesor s- a stins într- un spi-
tal din Nisa. Cu puţin înainte de a se retrage în
lumea umbrelor, cărturarul mi- a trimis în ataş un
fragment inedit din memoriile sale, la care ştiu că
lucra de mai mulţi ani, Abisul luminat. Am avut un
schimb de e- mailuri, în care l- am anunţat că revista
Contemporanul va publica un dosar cu el, dosar în
care va intra, îi spuneam, şi un amplu fragment din
cartea semnată de Carmen Elena Andrei, nicolae
Balotă şi literele române, apărută de curând la Edi-
tura Academiei Române, prin grija prozatorului şi
editorului dumitru Radu Popescu. la prima scrisoa-
re electronică Nicolae Balotă mi- a răspuns prompt,
ca de obicei, deşi se afla în Turcia, la Istanbul.
ultimul e- mail i l- am trimis în data de 12 august.
Apoi, uimirea mea crescută din faptul că răspunsul
magistrului întârzie a fost pulverizată de vestea
morţii acestui mare erudit al culturii române, egal al
lui Adrian Marino, Tudor Vianu, Ştefan Aug. doinaş
sau Ion Ianoşi. Sunt câteva nume, la care s- ar putea
adăuga altele, câteva, foarte puţine. Nume ce au
făcut efortul de a anihila un imens gol al culturii
române: absenţa sintezelor, a dicţionarelor şi enci-
clopediilor.

Studioul în care am locuit mai bine de un dece-
niu se afla în preajma Rondului Alba Iulia, în
Bulevardul decebal; prietenii mi- au spus că acea

arteră era numită de N. Ceauşescu Victoria Socialis-
mului, nume anulat, ca să nu zic dat peste cap – pre-
cum atâtea lucruri – de Revoluţia din decembrie.
locuinţa Baloţilor se afla la zece, poate cincispreze-
ce minute de mers lejer de a mea. Atâtea
după- amiezi petrecute împreună… discuţii, prie-
teni, schimburi de cărţi. ţin minte că o dată ne adu-
nasem în locuinţa Baloţilor atât de mulţi, încât mi
s- a părut că un hohot de râs al tuturora mişcă zidu-
rile din loc. Afară era o zăpadă cât un stat de om; la
despărţire, copilăroşii noştri amfitrioni vor coborî
din elegantul bloc pentru a ne conduce şi ne vom

bate cu bulgări de zăpadă. domnul Profesor citise un
poem al meu scris în metru antic; atunci m- a rugat
să- l chem pe numele mic. ţin minte că – e adevărat,
politicos – am refuzat, motivând că nu sunt în stare.
A urmat o „negociere”, care o făcea pe Bianca să râdă
în hohote şi să intervină când şi când pentru a sfârşi
fraza începută de Nicolae; ei tot timpul se completau
unul pe altul, fraza începută de unul era continuată
de celălalt, şi tot aşa… În cele din urmă, oho, am
cedat, urmând să- l chem pe numele mic şi conti-
nuând să păstrez elegantul plural dumneavoastră –
detaliu ce îmi aducea aminte de copilăria, adolescen-
ţa şi prima mea tinereţe chişinăuene, pe parcursul
cărora le spuneam prietenilor mai în vârstă pe
numele mic, păstrând pluralul politeţii. Nicolae a
surâs; Bianca şi eu am râs. În acel surâs era închis
timpul unei alte culturi, aflată, la această oră, în
apus. Ce noroc e că am avut şi mai am acces la acea
cultură, din nefericire, pe cale de dispariţie.

Aş putea povesti zeci de istorii cu Nicolae şi cu
Bianca, Bianca Balotă, prozatoarea stinsă în urma
unei cumplite suferinţe. din teama de a o pierde, am
închis corespondenţa – o parte din aceasta – cu acest
cărturar şi prieten între copertele aşa- zisului meu
jurnal, apărut în două volume de circa o mie de
pagini în format ebook.

Argumentele aduse de Gabriel Andreescu sunt
imposibil de contestat – Nicolae Balotă a colaborat
cu securitatea – şi mă fac să- mi îndrept amărăciunea
spre acele vremuri nemernice din anii stalinisto- de-
jişti, când unor tineri curaţi li s- au furat ani de viaţă.
Ani pe care era firesc – da, intra în rigorile normali-
tăţii – ca tineri talentaţi ca, de pildă, Adrian Marino,
Ştefan Augustin doinaş, Paul Goma, Nicolae Balotă
sau Ion Caraion, să- i ardă între zidurile bibliotecilor,
şi nu în închisori, în calitate de deţinuţi politici şi
„duşmani ai poporului”. Faptul că unii dintre ace-
ştia, ajunşi la capătul puterilor, nemaigăsind resur-
se de a rezista presiunii exercitate de tartorii

regimului represiv, s- au încovoiat şi au colaborat cu
organele, iar alţii au cedat tocmai atunci când
presiunea s- a redus – detaliu ce ne aduce în faţa unei
teme umane dificile – trebuie, cred eu, tratat cu pru-
dentă înţelegere. Nu toţi, har domnului, sunt scoşi
din retorta în care sunt crescuţi şi formaţi eroii. Ceea
ce mi se pare straniu e că astăzi, în regim democra-
tic, sunt judecaţi oameni care au trăit în comunism
în funcţie de gradul în care se potrivesc sau distonea-
ză cu matriţa eroicului. Astăzi, paradoxal, în condiţii
de libertate, sunt condamnaţi, de obicei, nevinovaţi
care, schingiuiţi, umiliţi, bătuţi, supuşi unui trata-

ment inuman, înfometaţi în închisorile lagărului
socialist, în cele din urmă, au încheiat pactul cu dia-
volul; da, ei sunt puşi la stâlpul infamiei, ei sunt
azvârliţi la zidul oprobriului public, în timp ce tarto-
rii acelui regim diabolic, care – hărţuind şi vânând
victimele – le- au constrâns să colaboreze, prosperă şi
continuă să dea lecţii de curaj şi verticalitate, profi-
tând de neştiinţa tinerilor, care sunt convinşi că a
discuta, de pildă, cu un general de securitate sub dic-
tatură e o faptă în sine condamnabilă. de parcă
Nicolae Breban vorbise la telefon cu generalul Pleşi-
ţă nu pentru a ajuta nişte prieteni, ci cu scopul expli-
cit de a le afecta viaţa; de aici, de altfel, stupiditatea
– ca să nu spun răutatea; şi e vorba, apropo, de o rău-
tate măruntă – celor care folosesc convorbirea în sine
ca argument al colaboraţionismului, eludând delibe-
rat faptul că autorul romanului Animale bolnave
purta acele discuţii din solidaritate umană. 

după experienţa condamnării la şapte ani de
puşcărie, urmaţi de doi ani de domiciliu obligatoriu,
Nicolae Balotă ar fi putut refuza colaborarea, fără
riscul de a fi întemniţat din nou. dar nu asta e tema
în discuţie, ci alta, şi anume: cedarea când presiunea
s- a redus şi creşterea în intensitate a colaborării pe
măsura recunoaşterii meritelor cărturarului. din
acest motiv istoria oamenilor este tulburătoare şi
este mai greu de înţeles: cum de şi fără excesul
ameninţării, lucrurile s- au întâmplat cum s- au
întâmplat? Simplificarea cazului nu umanizează,
din contră. Am spus de atâtea ori că vinovăţia trebu-
ie nuanţată, iar oamenii care au trăit în vremuri atât
de nenorocite trebuie judecaţi cu prudenţă. or, în
viaţa socială şi culturală a României, de douăzeci şi
cinci de ani roiesc procurori culturali, care şi- au
făcut o meserie din a da cu barda. Mă îngrijorează –
vorba unui prieten, care a trecut prin experienţa
închisorilor ceauşiste – „intensitatea cu care este
promovată o atitudine monstruoasă faţă de victime”,
intensitate, de care nu sunt deloc străini unii dintre
cei profilaţi în procurori culturali sau monştri cu
chip de om. de fiecare dată când sunt pusă în faţa
unui cărturar întemniţat sub Stalin- dej din motive
politice, refuzul de a judeca cu asprime viaţa acestu-
ia mi se pare firesc. Nefirească e îndârjirea cu care
sunt îndreptate săgeţi otrăvitoare în direcţia unor
oameni striviţi sub teascul ororilor istoriei; puţini
dintre cei care au trecut prin furcile caudine ale
călăilor din timpul dictaturii s- au mai simţit în stare
să sfideze regimul. 

Referitor la ezitarea de a judeca vreun „opo-
nent de marcă, ameninţat, şantajat, ispitit, prea rău
strivit după ani de recluziune pentru a se mai putea
opune exigenţelor presante ale puterii” – oponent,
care, fără îndoială, a greşit, cedând în vremuri atro-
ce – în Caietul albastru există o scenă elocventă în
această ordine de idei. Scena pe o care o voi descrie
îndată este, în opinia mea, o pildă de umanism şi
înţeleaptă cumpănire; inutil să mai spun că acest
fragment de realitate se află la kilometri distanţă de
tot ce alcătuieşte odiosul fenomen numit nu o dată
războiul civil din literatura română post- comunistă
(Nicoleta Sălcudeanu) şi mineriadele mediatice
(Magda ursache), care în majoritatea cazurilor le- a
avut ca ţintă pe victimele regimului comunist şi au

Mă întreb dacă în absenţa acelor
concesii ar fi fost posibilă opera, care

– în esenţă – rămâne neatinsă de zgura
acestora? Mă întreb dacă – odată cu

dezvăluirile făcute de Gabriel
Andreescu – imaginea lui nicolae

balotă a fost compromisă irevocabil
de adevărul descoperit în arhivele

securităţii? Spectrul, imaginea
celulelor de detenţie din închisorile
Gherla, Făgăraş, Piteşti şi Dej – în

care a fost încarcerat pentru „înaltă
trădare” – l- au hăituit într- o asemenea

măsură, încât i- au diminuat
capacitatea de a rezista în faţa

zbirilor dictaturii? În ce măsură poate
fi judecat un scriitor cu gâtul mereu
sucit spre propria operă, ca să nu zic
surpat în abisul propriei opere? Ce

rămâne dintr- un scriitor pentru viaţa
propriu- zisă după ce el, scribul, se

investeşte total în cărţile sale şi în ce
măsură restul de energie rămas – după

efortul de a se investi noapte şi zi în
cărţile sale – oferă o imagine

distorsionată? Pun aceste întrebări,
lăsând la o parte sau, mai exact,
făcând abstracţie de sciziunea

schizoidă, de sorginte stalinistă,
făcută de unii ipochimeni între om şi

operă. 

Aura Christi
Magistrul

n Povestea subteranei

breban, ianoşi, Janina ianoşi, baloTă. FoTo aura ChrisTi
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adus în prim- planul societăţii româneşti instrumen-
te ca ura, delaţiunea, înverşunarea, calomnia, zvo-
nistica, diversiunea, atacul în haită, loviturile sub
centură etc., decupate parcă din perioada proletcul-
tistă şi transplantate în sărmana noastră democra-
ţie. urmărit de agenţi ai securităţii, hăituit, înfrigu-
rat, terorizat de spaimă – inclusiv de spaima de a- i
expune pe cei dragi – tânărul Nicu Balotă se întrea-
bă, la un moment dat, de unde ştiau agenţii securi-
tăţii aflaţi pe urmele sale ora exactă şi trenul cu
care, după sărbătorirea Crăciunului în familie, urma
să se întoarcă la Bucureşti? Suntem în anul 1955.
Peste două zile Nicolae Balotă va fi arestat. urmând
firul analizei, în încercarea de a găsi sursa informă-
rii atât de exacte a copoilor regimului, viitorul om de
seamă îi pomeneşte în fuga gândului pe fraţii Matei
şi Nelu Boilă, care îi mărturisiseră cu puţin timp în
urmă că sunt urmăriţi, iar motivul necazurilor ar fi
nimeni altcineva decât unchiul lor, nepotul lui Iuliu
Maniu – Ionel Pop se numeşte –, un domn de vârsta
a treia, urmărit la rândul său, care – înainte de a
începe teroarea instaurată de trimişii imperiului
sovietic – fusese avocat şi activist naţional- ţărănist.
după ieşirea din închisoare, acest unchi publicase

un articol într- un ziar din capitală; era un text, în
care fostul puşcăriaş elogia „realizările măreţe” înre-
gistrate în „opera” de instaurare a „socialismului
multilateral dezvoltat” etc., etc. 

urmărind şi descriind tânărul de atunci, scrii-
torul împlinit şi savantul care e Balotă constată cu
amărăciune: „Când aşez azi unul lângă altul textul
lui Ionel Pop sau acela chiar al lui lucian Blaga,

scris în aceleaşi condiţii, şi articolele pe o temă simi-
lară ale lui Sartre, primele mă întristează, ultimele
mă revoltă”. Pentru ca de îndată cărturarul ajuns în
apogeul carierei să- l urmărească, din nou, cu aceeaşi
atenţie complice, pe Nicu Balotă – tânărul ce înain-
ta prin bolgiile infernale ale stalinismului în
versiune balcanică – şi să- şi amintească faptul că se
îndreptase hotărât spre locuinţa ultramodestă a avo-
catului abia ieşit din temniţă, ca să- şi exprime revol-
ta faţă de modul în care nepotul lui Iuliu Maniu a
cedat presiunii exercitate de putere şi a scris acel
articol encomiastic. odată ajuns la subsolul sărăcă-
cios şi strâmt al unei vile în care locuia – alături de
alţi membri ai familiei sale – unchiul fraţilor Boilă,
din pornirea- i juvenilă, încet, treptat, se alege praful
şi pulberea. Nicu Balotă începe, aşadar, să cedeze la
vederea acelui om devastat, prăbuşit, ce avea „acel
surâs afabil, dezarmat, stânjenit, despre care – scrie

magistrul – aveam să ştiu mai târ-
ziu că e obişnuitul surâs chinuit al
celor ce- au ieşit de curând din
puşcărie, al celor ce- şi cer parcă
scuze că există”. Însemnările din
continuare devin previzibile: „de
îndată ce am zărit acel surâs pe care
nu ştiam atunci că, peste ani, aveam
şi eu să- l port un timp, mi- a şi pierit
dintr- o dată ferma rezoluţie cu care
venisem de a- l judeca cu asprime pe
bătrânul avocat şi vânător de a ne fi
trădat oarecum pe noi cei ce mai cre-
deam în demnitatea foştilor demni-
tari ai democraţiei”. 

Întrebarea ce urmează în tex-
tul acestui document – Caietul
albastru – nu admite comentarii:
„Cum să judeci, însă, un om de vâr-
sta şi alura Tatălui tău, un om altă-
dată voinic, acum diminuat prin cele
îndurate?”.

Acum circa un deceniu Bianca
Balotă mi- a povestit o scenă, la care
a asistat ea şi Nicolae Balotă.
Amândoi intraseră într- un birou din
Casa Monteoru, unde l- au văzut pe
un scriitor care aflase din presă
teribila şi nedreapta acuză ce- i fuse-
se adusă şi anume că ar fi fost cola-
borator al securităţii. la uSR se
apropiau alegerile. Nicolae Balotă,
unul dintre cei mai mari erudiţi ai
României – fost colaborator al secu-
rităţii – stătea faţă în faţă cu un
nevinovat, pus la stâlpul infamiei
opiniei publice. Bianca mi- a relatat
cu exces de amănunte cum în timpul
dialogului purtat, la un moment
dat, prozatorul devastat de ceea ce i

se întâmpla avusese o hemoragie nazală abundentă,
care i- a speriat pe cei aflaţi de faţă: riscul unui acci-
dent cerebral, ce putea fi fatal, era evident. (Singu-
rul care a fost categoric în atitudinea sa faţă de dosa-
rul fabricat peste noapte şi acuzele proliferate din
paginile organului GdS, revista 22, în primăvara
anului 2005, a fost romancierul Nicolae Breban, care
– în tăcerea asurzitoare a colegilor – la Adunarea

Generală a uSR, ce urma să aleagă un alt preşedin-
te, a exclamat cu un ton irevocabil: „Nu voi permite
ca CNSAS să facă ordine în curtea uniunii Scriitori-
lor!”. În perioada imediat următoare, dosarele fabri-
cate au curs pe bandă, acuzele calomnioase
revărsându- se din abundenţă în paginile unei părţi a
presei naţionale asupra ţintelor alese: Marino, Ior-
gulescu, doinaş ş.a. Printre protagoniştii acuzatori
se aflau M. dinescu, A. Pleşu, h.R. Patapievici şi N.
Manolescu. Nicolae Breban s- a ţinut de cuvânt: a
făcut tot ce a putut pentru ca CNSAS să nu facă ordi-
ne în curtea uSR şi… a devenit el însuşi ţintă: după
publicarea celor două cărţi incendiare – trădarea
criticii, refuzată de Editura Polirom şi editată de
Ideea Europeană, şi Aventurierii politicii româneşti.
o istorie dramatică a prezentului, în ale căror pagini
îi taxează pe unii membri ai Grupului de dialog
Social pentru abuzurile comise; o parte din ei fusese-
ră amintiţi adineaori –, în primăvara anului 2011,
mai exact, în data de 6 aprilie 2011, autorul romanu-
lui Bunavestire a fost acuzat de colaborare cu securi-
tatea ceauşistă. după noiane de calomnii, atacuri şi
scorii, proliferate în paginile unei părţi a presei scri-
se româneşti, sentinţa definitivă şi irevocabilă din
data de 18 iunie 2014 susţine fără echivoc faptul că
– în cazul Nicolae Breban – ÎCCJ „respinge acţiunea
formulată de Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, ca neîntemeiată”.) dacă un om
nevinovat, aflat la cea de- a doua tinereţe, fără
dovezi, a fost – cum susţinea cineva – „mitraliat ca la
Chicago pentru o funcţie”, mă întreb, oare, ce i s- ar fi
întâmplat lui Nicolae Balotă, în cazul în care scriito-
rul ajuns la senectute ar fi recunoscut public faptul
că după ce ieşise din puşcărie a cedat presiunilor
exercitate asupra sa, a dat rapoarte, a fost remune-
rat, a primit sarcini etc.? Cred că tocmai m- am refe-
rit la una dintre istoriile dramatice, care l- au pus pe
gânduri pe Nicolae Balotă şi l- au făcut, în cele din
urmă, să opteze în favoarea tăcerii. Paranteza de
adineaori dă dreptate întru totul acelei tăceri şi ne
ajută să o înţelegem. 

Mă întreb dacă în absenţa acelor concesii ar fi
fost posibilă opera, care – în esenţă – rămâne neatin-
să de zgura acestora? Mă întreb dacă – odată cu dez-
văluirile făcute de Gabriel Andreescu – imaginea lui
Nicolae Balotă a fost compromisă irevocabil de ade-
vărul descoperit în arhivele securităţii? Spectrul,
imaginea celulelor de detenţie din închisorile Gher-
la, Făgăraş, Piteşti şi dej – în care a fost încarcerat
pentru „înaltă trădare” – l- au hăituit într- o
asemenea măsură, încât i- au diminuat capacitatea
de a rezista în faţa zbirilor dictaturii? În ce măsură
poate fi judecat un scriitor cu gâtul mereu sucit spre
propria operă, ca să nu zic surpat în abisul propriei
opere? Ce rămâne dintr- un scriitor pentru viaţa
propriu- zisă după ce el, scribul, se investeşte total în
cărţile sale şi în ce măsură restul de energie rămas –
după efortul de a se investi noapte şi zi în cărţile sale
– oferă o imagine distorsionată? Pun aceste între-
bări, lăsând la o parte sau, mai exact, făcând 

În paginile inedite din Abisul luminat,
din care am avut privilegiul să citesc
şi să public în revista Contemporanul,
nicolae balotă se referă, între altele,

la „deschiderea înşelătoare”,
descoperită după anii de detenţie şi

domiciliu obligatoriu, când scriitorul
excedat constată faptul că – oriunde

te întorci – „te pândesc aceleaşi
primejdii, aceiaşi oameni tenebroşi

stau la pândă”: „Sub brazii din
băişoara, cu crengile încovoiate sub
povara zăpezii, am început să înţeleg

că cel ce a fost odată închis, fie şi
pentru o scurtă dar dură perioadă de

recluziune totală, va purta cu sine
pentru totdeauna umbra apăsătoare a
celulei”. Acea umbră oare să- l fi frânt
pe tânărul care îşi dorise să devină

preot şi care a debutat la 44 (!) de ani?
E limpede că prin nicolae balotă

literatura română şi- a adjudecat un
mare scriitor, iar biserica a pierdut –
vorba romancierului n. breban – un
prinţ al său, care îl citea în original

pe fiul lacrimilor Sfintei Monica. E un
detaliu pentru care – între altele fie

spus – îl invidia Ion negoiţescu. 

bianCa, niColae baloTă, aura ChrisTi. paris. FoTo ileana ConsTanTinesCu. 1999
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abstracţie de sciziunea schizoidă, de sorginte stali-
nistă, făcută de unii ipochimeni între om şi operă. În
paginile inedite din Abisul luminat, din care am avut
privilegiul să citesc şi să public în revista Contempo-
ranul, Nicolae Balotă se referă, între altele, la „des-
chiderea înşelătoare”, descoperită după anii de
detenţie şi domiciliu obligatoriu, când scriitorul
excedat constată faptul că – oriunde te întorci – „te
pândesc aceleaşi primejdii, aceiaşi oameni tenebroşi
stau la pândă”: „Sub brazii din Băişoara, cu crengile
încovoiate sub povara zăpezii, am început să înţeleg
că cel ce a fost odată închis, fie şi pentru o scurtă dar
dură perioadă de recluziune totală, va purta cu sine
pentru totdeauna umbra apăsătoare a celulei”. Acea
umbră oare să- l fi frânt pe tânărul care îşi dorise să
devină preot şi care a debutat la 44 (!) de ani? E lim-
pede că prin Nicolae Balotă literatura română şi- a
adjudecat un mare scriitor, iar Biserica a pierdut –
vorba romancierului N. Breban – un prinţ al său,
care îl citea în original pe fiul lacrimilor Sfintei
Monica. E un detaliu pentru care – între altele fie
spus – îl invidia Ion Negoiţescu.

În absenţa răspunsului la avalanşa de între-
bări, reproduse adineaori, precum şi la altele de o
gravitate la limită, legate de viaţa dramatică a aces-
tui erudit, care este – indiscutabil – o victimă a regi-
mului de acum douăzeci şi cinci de ani, mă gândesc
la torţionarii care îşi duc liniştit zilele fără să fie
traşi la răspundere pentru abuzurile comise, apoi mă
gândesc la oportuniştii vremurilor noi, grăbiţi, din
cale afară de grăbiţi să- şi primenească imaginea şi,
rescriind trecutul, să- şi fabrice dosare de disidenţi –
straniu, mai ales în grădinile acestora prosperă
înverşunarea îndreptată împotriva victimelor – în
timp ce în nu puţine cazuri se poate vorbi de acte de
opoziţie. Nimic mai mult. dar nici mai puţin în con-
diţiile unui regim de o sălbăticie notorie. de curând,
mi s- a descris următoarea scenă. la o recepţie la
Ambasada SuA de la Moscova, dată cu câţiva ani
înainte de a se prăbuşi imperiul sovietic, Mihail
Gorbaciov a întrebat- o pe Bella Ahmadulina ce poeţi
sovietici buni cunoaşte. „Nu cunosc aşa ceva” urma-
se răspunsul – să recunoaştem – tăios. „Şi, totuşi” a
insistat viitorul autor al surpării unui regim crimi-
nal. „Cunosc un bun poet rus, care trăieşte în State-
le unite”. Poeta se referea, fără îndoială, la Iosif
Brodski. Previzibil, după acest răspuns s- a lăsat o
tăcere de mormânt. ulterior, unul dintre martorii
care au asistat la acea scenă a întrebat- o pe poetă
dacă nu i- a fost frică în clipa în care l- a repezit pe
autorul perestroikăi de mai târziu. „desigur că mi- a
fost frică”. E un răspuns dat, de bună seamă, în anii
de relativă liberalizare, nu în timpul stalinismului
sau a formei româneşti a acestui regim de represiu-
ne, dejismul, despre care, de altfel, se vorbeşte
rareori, în atenţia opiniei publice fiind adusă, cu pre-
ponderenţă, perioada ceauşistă, ca şi când atunci
s- ar fi comis marile crime ale regimului bolşevic. 

În loc să aducem înţelepţii cetăţii în centrul
atenţiei opiniei publice pentru a le cere opinia –
poate ei ne vor lumina cum să depăşim sinistra fun-
dătură în care a fost îmbrâncită ţara noastră de mai
bine de două decenii, laolaltă cu reperele şi modelele
ei, de care ar fi mândră oricare dintre culturile mari
ale lumii – noi nu ne mulţumim să le fabricăm dosa-
re opozanţilor de pe vremuri – condamnând, nu
rareori, nevinovaţi – şi îi împroşcăm cu noroi atunci

când nu reuşim să- i îmbrâncim în mormânt; cazuri-
le Cezar Ivănescu şi Mircea Iorgulescu vor rămâne,
indiscutabil, în istorie, laolaltă cu cerberii revizuiri-

lor postcomuniste şi ai „politicii corecte”, profilaţi în
canalii şi copoi ce şi- au mânjit mâinile cu sângele lor.

Mărturisesc că nu înţeleg. Mă încăpăţânez să
înţeleg şi, de fiecare dată aproape, eşuez; apoi revin,
iarăşi, în intenţia de a atrage atenţia asupra acestor
lucruri… era să spun triste, dar ele sunt, în realita-

te, incalificabile. În cele
din urmă, simt că – vrei
ori ba – se ajunge,
invariabil, într- o fundătu-
ră. În ţara noastră nu exis-
tă, din păcate, o cultură a
polemicii. Ca şi când s- ar fi
uitat sau nu s- ar şti că cel
puţin de la Platon încoace
drumul cel mai scurt spre
adevăr trece prin arondis-
mentul dialogului. or, dia-
logul este în majoritatea
cazurilor exclus din viaţa
noastră publică. Pentru a
purta un dialog sau o pole-
mică, trebuie să ştii să taci

şi să asculţi opinia celuilalt despre lume chiar dacă
sau cu atât mai mult cu cât acea părere e diferită de
a ta; bineînţeles că repet lucruri de bun- simţ, aces-

tea, însă, fiind uitate sau batjocori-
te, se impune să fie repetate apă-
sat, ca să fie readuse în atenţie. În
România anului 2014 sunt în vogă
monologurile, vorbitul în exces,
atacurile în haită: atacuri ce au
drept ţintă, de obicei, victimele dic-
taturii. Pe de altă parte, în Româ-
nia de azi a fi de partea victimei,
atacate în haită, înseamnă a- ţi tăia
– social vorbind – creanga de sub
picioare şi a continua să vorbeşti în
pustiu. În România democratică a
anului 2014 a avea un punct de
vedere diferit de al majorităţii şi a
exprima acest punct de vedere
înseamnă a te condamna la izolare.
Nu exclud că demersurile făcute în
acest sens sunt o eroare. dar,
pentru dumnezeu, lăsaţi- i pe cei ce
au o opinie diferită să greşească! Ei
au dreptul la această eroare. Au
libertatea de a şi- o asuma şi de a
greşi în continuare; libertate scăl-
dată în sângele tinerilor în decem-
brie 1989. Abia revenit în ţară ime-
diat după Revoluţie, Ion Raţiu
dădea o definiţie emoţionant de
exactă a democraţiei: „Voi lupta
până la ultima picătură de sânge ca
să ai dreptul la un punct de vedere
diferit de al meu”. or, democraţia
noastră e una din ce în ce mai ori-
ginală, de vreme ce conţine elemen-
te şi caracteristici specifice perioa-
dei proletcultiste, care numai în
cultivarea artei dialogului nu exce-
la, nici în promovarea artei pentru
artă, nici în sprijinirea valorilor
naţionale.

Presupun că în paginile volu-
mului său de memorii Abisul lumi-

nat Nicolae Balotă se referă şi la acel trecut ascuns,
invocat de autorul incendiarului volum Cărturari,
opozanţi şi documente. manipularea arhivelor secu-
rităţii. Sper că Abisul… îmi va răspunde la mai
multe întrebări care mă macină. Sper că îi va răs-
punde şi cercetătorului şi disidentului Gabriel
Andreescu, care scrie cărţi nu pentru a condamna un
intelectual ori altul, ci pentru a înţelege trecutul bol-
şevic aşa cum a fost în realitate şi oamenii care au
trăit sub semnul unor vremuri fără dumnezeu. Voi
reciti cărţile lui Nicolae Balotă, acest mare cărturar,
care mi- a scris, la un moment dat, să nu- mi fie
teamă de nimic, căci „dumnezeu îi ajută pe cei
curaţi”. E o afirmaţie care mi- a ţinut nu o dată de
cald în singurătatea mea, unde e bine, e bine, citesc,
scriu şi public ritmic cărţi; împreună cu colegii mei,
ai noştri, fac sumare Contemporanul, întocmim pro-
iecte editoriale în dorinţa de a ne duce misia până la
capăt într- o ţară care şi- a exilat valorile şi care îşi
discriminează sistematic literatura naţională.
Întâmplător oare? r
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În autobusul de Băişoara duhnea ca într- un
coteţ. Izbit de duhoare, aş fi dat cu dragă
inimă înapoi. Cu neputinţă. Abia mă căţă-
rasem pe scara lunecoasă, în dimineaţa

aceea de lapoviţă, proptit în desaga de pe umărul
unui ţăran şi îmbrâncit din urmă de alţii ce se îmbul-
zeau ca disperaţii. Bâjbâind prin întuneric, gâtuit de
mirosul pestilenţial, mă bălăbăneam cu raniţa în
spinare ca o cocoaşă; îmi ţineam suflarea, căutând să
dau de vreun loc de şezut. Imposibil. Alţii mai vred-
nici ori mai fără ruşine le dibuiseră înaintea mea.
Ajunsesem în fundul vehicolului antediluvian şi,
resemnat, dădeam să mă ciucesc pe raniţa scoasă cu
chiu cu vai de pe umeri şi pusă pe jos printre alte
desăgi, lângă cizmele de cauciuc ale ţăranilor şi pere-
chile de găini legate laolaltă cu labele poprite. Abia
apucasem să suflu, prudent, la limita sufocării, cu
nasul înfundat în nodul fularului, când o mână mă
apucă de umăr şi auzii o voce blândă de femeie
bătrână: „Vino, maică, de şezi aici”. Am izbutit să mă
strecor între două ţărănci care se strânseseră de- mi
făcuseră loc între ele. Eram un ţâr, iar, ce e drept,
bătrânele nu păreau nici ele voluminoase. le- am
desluşit când începu să se crape de ziuă: erau de- a
dreptul scheletice. Coatele lor îmi împungeau coaste-
le. Cu năfrămile negre înfăşurate zdravăn în jurul

capului şi gâtlejului, nu li se vedea decât osul subţi-
re, încovoiat al nasului şi uneori, rareori, când
dădeau niţel năframa de- o parte, gingiile palide, căci
gurile le erau lipsite de buze şi dinţi. Arătau, sărma-
nele, ca nişte vrăjitoare. una era întru totul aidoma
celeilalte, ceea ce mărea oarecum impresia de stra-
nie identitate vrăjitorească. dar, înafara faptului că
li se făcuse milă de mine, de îmi făcuseră loc între
ele, rarele vorbe pe care le- au scos gurile lor de vră-
jitoare, în tot drumul hurducăit spre Băişoara, mă
întăreau în convingerea că, dacă dispuneau cumva
de vreo putere magică, aceasta nu putea fi una
neagră, ci neapărat una albă. Păreau un fel de sfân-
tă Vinere dedublată şi camuflată sub chipul ingrat,
rebarbativ, al unor bătrâne babe ştirbe.

Vlaha, Săvădisla, lita, liteni… auzeam ca
prin vis nume de sate ce- mi erau cunoscute poate tot
din vise, căci nu mai străbătusem niciodată aievea
acele meleaguri, la câţiva paşi de oraşul meu, dar
depărtate parcă la mii de leghe. opriri prin staţii şi
în afară de staţii, demarări şi frânări cu scrâşnete şi
zdrăngănit de fiare vechi, patinaj prin mocirle de
zăpadă topită şi hurducăieli, zgâlţâituri ce trezeau
găinile din somnolenţa lor, îndemnându- le să cotco-
dăcească speriate şi să se găinăţeze de zor pe ciubo-
tele noastre, autobusul, supravieţuitor al războiului,
dacă nu al războaielor, şontâcăia precum un invalid,
prin noapte la început, apoi prin pâclele tot mai stră-
vezii ale unei zile ce se trezea morocănoasă. Pe înce-
tul, pe la staţiile de prin sate, şarabana îşi mai voma
din pasageri, aerul devenea mai respirabil, iar eu
ţinându- mi mai puţin înfundate nările şi gura înce-
peam să le iscodesc pe vrăjitoarele mele. Se minunau
de mirările mele, mă lămureau că dacă oamenii aduc
de la oraş pâine prin desăgi ori sare, ori chiar un pic
de carne când află, ori alte bunătăţi, e că la ei, la
ţară, nu se află de nici unele. Nici găini nu creşteţi,
de le aduceţi din târg? – mă minunam eu, orăşean
slab de minte. „da cu ce, doamne fereşte, să le
ţinem?” – se cruceau babele mele. Îmi aminteam că
cu vreo doi ani în urmă, într- o zi de vară, când pen-
tru întâia oară nu se găseau de nici unele pe pieţele
Clujului, urmasem sfatul soţiei lui Jacquier, gospo-
dină robace, care pentru a satisface nevoile gurman-
de ale pofticiosului ei franţuz bătea cu rucsacul în
spinare satele dinspre dej, pentru a se aproviziona,
şi ne dusesem cu sora mea Ileana la preotul din
Panticeu, o cunoştinţă de- a Tatălui nostru, care ne
făcu rost de- ale gurii dând zvon printre oamenii din
sat. Ne înapoiaserăm seara triumfători acasă. dar
aici nu erau pământurile mănoase din părţile acelea
şi, apoi, timpurile se mai înăspriseră încă.

Tot aşa, lămurindu- mă cât de cât asupra câtuşi
de puţin idilicei „vieţi la ţară”, ne apropiam de capă-
tul cursei. Ne rărisem în autobus şi zăream
profilându- se afară silueta teşită a dealurilor golaşe
printre care treceam fără zor. după o ultimă hurdu-
cătură, ca de bun rămas, anticul vehicol se oprea şi
coboram printre cei din urmă călători, împreună cu
băbuţele mele. la lumina zilei – oricât ar fi fost de

înnegurată – le- am putut vedea mai limpede. Erau
într- adevăr aidoma, de parcă ar fi fost gemene.
„Sunteţi surori?” – le- am întrebat, dar ele, până
atunci foarte locvace, s- au mulţumit de astă dată
să- mi zâmbească, fără să scoată o vorbă. Aici, în
zâmbetul acesta, s- a vădit deosebirea dintre ele. una
îmi surâdea dulce, cealaltă acru. Schima era aceeaşi,
dar răsfrângea două sentimente diametral opuse.
Îndată după această ultimă întrebare a mea, şi- au
luat rămas bun de la mine. „Ai grijă pe unde mergi”
– mi- au spus ele într- un glas. dar nu pe acelaşi ton.
Al uneia era matern- grijuliu, al celeilalte ameninţă-
tor. Am pornit în direcţii opuse, eu luând calea
satului Muntele- Băişoarei. Abia făcusem vreo două-
zeci de paşi, când intrigat de dedublarea aceea, ca şi
de asemănarea neasemănare dintre ele, m- am întors
să le mai văd odată. Spre uluirea mea, n- am mai
zărit decât o singură spinare încovoiată, înveşmân-
tată toată în negru, un singur cap învelit în năframă,
o singură boccea, în mâna stângă numai piele şi os.
Băbuţa se depărta cu paşi înceţi. Se vor fi despărţit?
unde să fi dispărut cealaltă? Şi care dintre ele să fi
rămas? Că doar n- a fost, ferească sfântul, numai una
singură. Cu neputinţă, doar le văzusem şi le auzisem
dublu. Simţeam ca un leşin de silă. Nu m- am mai
întors să le privesc sau să o privesc. Ieşeam dintre
case, lăsam în urmă satul în care se luminase de- a
binelea şi o apucam pe drumul de urcuş, tot mai
neguros. În ceaţa lăptoasă, ce se îndesea, mă urmă-
rea chipul îndoitei sfinte Vineri. Surâsul blând, bine-
voitor, plin de amenitate al uneia şi acelaşi surâs,
însă în versiune răuvoitoare, dură, plină de
agresivitate al celeilalte, mi- au amintit din vechi lec-
turi strania dublă identitate a Sfintei Vineri. Când
vădană rea şi năpăstoasă, când bătrână milostivă,
apărătoare a lighioanelor, femeilor şi călătorilor, sau
şi una şi alta, sub acelaşi chip de babă- cloanţă, cos-
telivă. Nu fusese, oare, şi marea, frumoasa zeiţă a
Mediteranei, al cărei nume perdurează în acesta al
pseudosfintei din răsărit, o divinitate dublă, ambiva-
lentă, benefică şi malefică totodată? Parcele îi meni-
seră Afroditei o singură îndatorire, aceea de a iubi,
dar atenienii vedeau uneori într- însa tocmai pe cea mai
mare dintre cele trei Parce, „Sumbra”, „ucigaşa bărba-
ţilor”, „Cea din morminte”, o zeiţă a Morţii- în- Viaţă. 

Îmi auzeam înăbuşit paşii în zăpada tot mai
puţin maculată pe măsură ce lăsam în urmă glodul
de pe uliţa satului. În dreapta mea, clipocea apa sub
pojghiţa de gheaţă ce acoperea pârâul. din când în
când lătratul câte unui câine nevăzut de pe lângă
casele şi ele invizibile spărgea tăcerea aburoasă. Pe
drumeagul din ce în ce mai puţin călcat, ţipenie.
„huda lui Papară”, „Peştera zmeilor”, „Vânătările
Ponorului”, „Cheile Geogeiului”, îl auzeam şi parcă îl
vedeam pe Chappuis înşirând, nostim deformate
prin pronunţia sa franţuzească, numele acestea de
peşteri cu comori speleologice, pe care le cercetase.
de unde, din ce cotloane obscure ale memoriei îmi
apăreau acum, luminoase, ca pe un ecran aburit?
denumind locuri necunoscute mie, întrucâtva miste-
rioase, îmi păruseră cu vreun an în urmă, când le- am
auzit din gura savantului, cam tot atât de exotice ca
şi blana leului, arcul şi săgeţile, relicvele expediţiei
sale din Africa, expuse în spatele său, pe peretele
paşnic al bătrânei case din Cluj, strada Grigorescu.
Grotele acestea din Apuseni, cu colcăiala lor de
cavernicole oarbe, le bănuiam acum ascunse pe
undeva prin pustietăţile alburii pe care le străbă-
team. Asemenea unor pâraie subterane, ce curg prin
galeriile întunecoase ale peşterilor, pentru a izbucni
la suprafaţă pe neaşteptate, numele acestea ţâşneau
din galeriile mele de taină, aducând cu ele imagini ce
nu erau nicidecum ale locurilor cu pricina, necunos-
cute mie, ci ale locurilor din oraşul meu, pe unde îmi
purtasem iubirea pe care acum o voiam îngropată şi
uitată în mine. mein Herz ist wie erstorben – prindea
să cânte în mine versul patetic al liedului din Călă-
toria de iarnă a lui Schubert. drumeţind prin singu-
rătăţile acelea înzăpezite, înceţoşate, mă năpădeau
vedenii, melodii, senzaţii obscure, fantasme epuiza-
te, romanţioase ale unei dragoste ce nu se lăsa
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Nicolae Balotă
Poveste de iarnă

Mi- am dat seama de a doua zi că
liniştea aceea paşnică ce plutise,

pentru mine, pe meleagurile acelea o
vreme, prea puţină, pacea pe care o

căutasem acolo şi care găsise pe
neaşteptate, în dulceaţa mângâioasă a

unei tinere femei o întrupare de- a
dreptul miraculoasă, se spărsese.
bănuiala, ascunzişurile gândului,

minciuna erau nu mai puţin prezente
acolo, în vârful înzăpezit al muntelui
decât în noroiul străzilor necurăţite
ale oraşului. nu mai aveam stare. nu
eşti mai liber aici, îmi spuneam, deşi

spaţiul este atât de larg deschis în
jurul tău.

n Inedit
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sugrumată, ci agoniza zvârlindu- şi ultimele scântei.
Nu, riposta în mine bunul simţ ironic, inima mea nu
e câtuşi de puţin moartă, nu e îngheţată (îmi amin-
team că bietul Schubert agravase starea inimii dru-
meţului din versul liedului său şi schimbase înfrigu-
rarea, erfroren al poetului prin moarte, erstorben), o
simt zburdând atât de vioaie în urcuşul acesta cu
miros proaspăt de brădet şi zăpadă. Aş fi zvârlit cu
voioşie toată recuzita romantică din raniţa invizibilă
dar doldora de emoţii pe care o căra încă inima mea.
Grăbisem pasul, urmărit de melodiile Călătoriei de
iarnă, şi uneori de câte un vers al bravului poet bur-
ghez, Wilhelm Műller, ivit din cutele memoriei şi
lepădat de îndată. Nu, nu- mi pică de- a lungul obraji-
lor lacrimi îngheţate în zăpada pe care o calc, nu
caut zadarnic urmele paşilor ei prin albul acesta
imaculat… Şi, totuşi, păşind sprinten la deal mă sur-
prindea încă un vers din acea patetică Winterreise:
„die liebe liebt das Wandern”. oare dragostea este
cea care iubind drumeţia, vorba poetului, mă
îndeamnă să ies din oraşul amărăciunilor mele? Sau,
mai curând, tocmai de ea vreau să fug părăsind

măcar o ţâră, vorba felecanului, urbea ce- mi deveni-
se odioasă. Cânta în mine, fără cuvinte, melodia lie-
dului când, deodată, prin ceaţă, îmi răsări în faţă un
câine. Se desprindea limpede din negura ce părea
cenuşie în jurul lui, căci era alb ca zăpada. M- am
oprit, surprins. Era nemişcat, nu lătra, se uita ţintă
la mine. Ne măsuram în tăcere, la câţiva paşi unul
de altul. Îmi părea un câine ciobănesc, solid, bine
îmblănit în bunda lui albă, miţoasă. Şi tânăr. Avea
un aer copilăros, o nevinovăţie, o curiozitate, o lipsă
de teamă, lipsa de agresivitate a unui copil. Am
început să- i vorbesc ca unui copil. domol, serios, cu
niţică voioşie totuşi, căci mă înveselea aerul său
naiv, inocenţa sa, rotunjimea sa flocoasă. Şi l- am
îndemnat să vină la mine. de parcă m- ar fi înţeles –
dar fără îndoială mă înţelesese în felul său – se apro-
pie, îmi adulmecă palma pe care i- o întinsesem, mă
lăsă să- l mângâi pe gâtlej. Şi, mai ales, cu botul
înălţat spre mine şi privindu- mă ţintă, asculta vor-
bele mele blânde, prietenoase. Când i- am spus:
„Acuma hai cu mine” şi m- am urnit din loc, mi s- a
alăturat cuminte şi am pornit- o amândoi la deal. 

de când mergea lângă mine, alţi câini se tre-
zeau şi se apucau să ne latre prin ceaţă. lătrătura
lor furioasă îl speria, dovadă că era încă un novice pe
lumea asta plină de invizibile primejdii. „Nu te teme,
Albule”, îl potoleam eu. „doar sunt aici lângă tine”,
făceam eu pe curajosul, deşi nu mă atrăgea nici pe
mine să dau ochii cu dulăii furibunzi de prin ogrăzi-
le oamenilor. Ne încurajam de fapt unul pe altul.
Câinele se trăgea, ca un copil înspăimântat, lângă
piciorul meu, şi tropăia dând din coadă, îmbărbătat
de vocea mea. de fapt, el mă conducea, de parcă ar fi
ştiut încotro mă îndreptam. M- a dus de- a dreptul la
cabana (singura pe vremea aceea) din Muntele
Băişorii. Când ne- am apropiat, parcă pentru a- mi
face o supriză, s- a stârnit un vânt rece, limpezind
atmosfera în câteva clipe, gonind fuiorii de ceaţă ce
se buluceau, alunecând iute la vale în urma noastră.
Tot câinele mi- a anunţat sosirea, ca un cunoscător al
celor din partea locului, lătrând scurt, lătrat de
căţelandru ce- şi dă importanţă. uşa se deschidea,
năvăleau impetuos aburi cu miros de varză acră,
după care apărea mai ferit, cu o căutătură ce mi se
părea bănuitoare, o femeie cu un bariş de lână pe
cap. Nevasta cabanierului.

Peste câteva minute, şedeam cu ei la masă,
între noi o oală doldora de sarmale. Tăcută, femeia
tăia cu un cuţit mare felii dintr- o pâine gustoasă de
casă, în timp ce, vorbăreţ, cabanierul bine dispus îmi
turna un pahar de vin. Am înţeles că se plictiseau
rău prin singurătăţile acelea, căci nu venea nimeni
sau mai nimeni. Şi, fireşte, odată cu nevenirea oas-
peţilor lipsea şi venitul. după masa pe care am
onorat- o cu o poftă de lup tânăr şi flămând, m- am
instalat, dacă se poate vorbi de instalare, într- o
cămăruţă mansardată de la etaj. Toate erau ponosi-
te în cabană, totul mirosea a vechi, chiar dacă se

vădea grija de a întreţine curate şi pe cât se poate în
bună stare cele câteva mobile hodorogite de prin
puţinele încăperi. dar n- aveam de gând să stau prin
casă, ci să ies cât mai mult la aer. de aceea, abia îmi
lepădasem raniţa în odaie, şi coboram dând să ies, să
cercetez măcar împrejurimile cabanei. Mă opri caba-
nierul şi, având sămânţă de vorbă începu să mă des-
coase: că de unde vin, dacă am mai fost la Băişoara,
dacă îi cunosc împrejurimile, ce meserie am, dacă
sunt în concediu, şi altele. Îmi spunea şi el, fără să- l
fi întrebat, unele şi altele despre cabană, despre
viaţa lor acolo în munte… Credeam că limbuţia insu-
lui era pricina sporovăielii sale, şi nu- mi trecea câtuş
de puţin prin gând să atribui dorinţa sa de a mă
antrena la vorbă vreunui motiv altul decât acela că,
în izolarea cabanei sale din munte, bietul de el era
cam nevorbit. Nu bănuiam deloc că ar avea vreo
cauză ocultă curiozitatea cu care mă descosea. Stă-
team însă pe ghimpi, doream să ies cât mai repede
din abureala cu miros de varză din cabană, să mai
apuc soarele care strălucea acum pe cerul limpezit şi
să trag în piept aerul tăios de munte. În sfârşit,
iată- mă coborând în goană cele câteva trepte de la
intrare. În faţa mea, cu coada albă, stufoasă, în vânt
şi dând de zor toate semnele voioşiei canine, Albu al
meu. Era limpede: mă aştepta. Veni alergând spre
mine şi înţelese de îndată că ceea ce aduceam în
mână era pentru el. Îi tăiasem o bucată din cârnatul
afumat pe care- l adusesem de acasă. după ce l- a
înfulecat, am pornit amândoi, voioşi, pe tăpşanul
acoperit de zăpadă din preajma cabanei. două- trei
cărări îl traversau în lung şi în lat; pe ici pe colo
urme de jivine. Cabanierul mă avertizase să nu mă
depărtez prea mult, căci sunt lupi prin preajmă, dar
ceva în tonul avertismentului său îmi sunase fals.
Era ca o ameninţare pentru copii. Nu aveam de gând
să ţin seamă de ea. de altfel, nu era uşor să o iei
razna prin zăpada destul de mare pe alocuri. Chiar
dacă mă scufundam uneori în ea, dacă simţeam
umezeala rece pătrunzându- mi în bocanci, înaintam
cu delicii prin noianul acesta alb, evitând cărările
bătătorite. Mă lăsam cuprins de o fericire inexplica-
bilă, ceva ca lumina ţâşnind dintr- un izvor nevăzut
în câte un vis din care mă trezeam, pe vremea aceea,
transfigurat. Soarele se lăsa, prea iute, după coama
unui munte, şi în curând albul acela din toată împre-
jurimea îşi pierdea strălucirea, dar rămânea cu atât
mai tăcut, mai paşnic, mai recules. Pentru întâia
oară, cred, de la ieşirea mea din închisoare, mă sim-
ţeam împăcat cu totul şi cu toate. 

Când m- am întors la cabană, se lăsa o seară
din ce în ce mai violetă. Pe alocuri, zăpada se stingea
cenuşiu bătând în albastru. Culori reci, nocturne,
dar deloc mohorâte. Noaptea pe zăpadă părea un vis
într- un vis. Cabana, în schimb, era cu totul în afara
oricărui vis. lumina chiorâşă, mirosul pătrunzător
de bucătărie, şi de petrol lampant, culorile pământii
ale lucrurilor, torsul monoton al motanului încovri-
gat lângă sobă, tăcerea posacă a cuplului de caba-
nieri, te aduceau deodată pe pământul cel mai
comun, unde totu- i trist. Apariţia mea i- a mai
înviorat, i- a dat ghes de vorbă cabanierului, a trezit
până şi pisica. În curând, eram din nou în jurul
mesii, la care mai contribuisem şi eu cu ceva din
merindea adusă de acasă. după cină, m- am suit în
odaia mea, unde aerul rece care mă izbise când
intrasem la sosire se mai dezmorţise. Nevasta caba-
nierului se îngrijise să pună lemne pe foc în godin, o
sobă veche, dreptunghiulară, mai mare decât cele
obişnuite, cilindrice. uşiţa bătrânului monument de
tuci era decorată cu figuri în relief. uitându- mă mai
de aproape, mi se părea că recunosc scena mitologi-
că a lui hefaistos surprinzându- şi în flagrant delict
nevasta, frumoasa Afrodita, în braţele lui Ares. Slu-
tul zeu al focului şi al fierarilor ridica un ciocan
enorm în dreapta lui muşchiuloasă gata să zdrobeas-
că cu el cuplul adulterin. Ridicându- mi privirea, am
descoperit pe capacul sobei, şi el din fier forjat,
cuvântul HepHAIStoS. Evident, era marca mitică
a fabricii. deşi anticul hephaistos era burduşit cu
lemne ce ardeau pocnind din când în când, în came-
ră nu se făcuse îndeajuns de cald ca să pot citi la
lumina lămpii de pe o mescioară de brad, şi am pre-
ferat să mă vâr în pat sub pătura miţoasă de lână.
Citeam un tom solid din Memoriile Cardinalului de
Retz, pasionatul conspirator, şi mai aprinsesem şi o
lumânare dintre cele aflate în dulăpiorul camerei.
Mă gândeam că nu altfel se va fi luminat şi încălzit
cardinalul pe când îşi scria amintirile, chiar dacă
sfeşnicele sale erau de argint, iar soba un şemineu
de marmoră în care ardeau butuci. 

Hephaistos al meu îşi pierduse demult mitica
forţă; focul din el se stinsese curând, încă înainte de
a adormi. Când m- am trezit, se luminase binişor de
ziuă, flori de gheaţă acopereau geamul. Am coborât
cu ligheanul gol în căutare de apă, să mă spăl. Zăpa-
da scânteia ademenitor pe fereastra bucătăriei, în
care nu ştiam dacă dogoarea sobei sau aerul închis
mă înăbuşe. Am deschis uşa ce dădea afară şi, după
ce i- am cerut învoirea nevestei cabanierului, am ieşit
şi am aşezat ligheanul cu apă pe un scaun, lângă
trepte. Apoi, dezbrăcat la brâu, m- am spălat iute cu
apa ce mi se părea de- a dreptul caldă în aerul glacial
de afară, după care m- am frecat zdravăn cu prosopul

de frotir adus de acasă, şi împrospătat, ca renăscut,
m- am întors în cabană. Cele două gazde râdeau, se
cruceau şi iar râdeau de mine. Râdeam şi eu cu
poftă, căci abluţiunea aceasta lustrală în aerul pur al
dimineţii biciuise, odată cu sângele din mine, pofta
de a trăi. Mi- am propus să încep la fel toate dimine-
ţile pe care aveam să le petrec în munte. 

Întovărăşit de Albu, care- mi preluase voioşia
cu receptivitatea animalului credincios, am luat- o de
astă dată pe drumul forestier ce trecea prin apropie-
rea cabanei şi urca apoi printr- o pădure cu brazii
încărcaţi de zăpada pufoasă căzută din belşug peste
noapte. din când în când mă opream în câte un lumi-
niş să ascult tăcerea. Câinele se imobiliza şi el lipit
de piciorul meu, dar auzul său mai fin decât al meu,
sau poate un alt simţ, îi semnala pe undeva, mai
aproape ori mai departe, mişcarea, imperceptibilă
mie, a vreunei vieţuitoare, căci îl vedeam
întorcându- şi botul când într- o parte când într- alta
şi adulmecând concentrat, ca o vigilie de pază. de
veghe în luminiş: aşa ar trebui să trăiesc şi eu. la
pândă după cele ascunse de la începutul lumii. Pân-
dind nu vrăjmaşi, nu primejdii oculte, ci, dimpotrivă,
iubiri încă neîncercate, neiubite.

Nu voiam să ştiu de primejdii, prin nişte locuri
atât de paşnice. Când cabanierul a început să mă
descoase despre drumul pe care- l străbătusem în
dimineaţa aceea, am simţit totuşi o curiozitate prea
marcată, o anume insistenţă nejustificată de banali-
tatea preumblării mele. Numind acele locuri, care
pentru mine nu purtau până atunci nici un nume,
vorbindu- mi despre Şesul Cald, despre Pietrele
Mărunte, ori Stânca Colţu Rotund, îmi descrise ca
un ştiutor mie neştiutorului regiunea, apoi se depăr-
tă de ea şi mă întrebă brusc dacă auzisem de Munte-
le Mare ori de satul Poşaga. Numele acesta din
urmă, care nu mi- era necunoscut, m- a făcut atent.
Mi- am amintit de moş Ion, cel ce- mi umpluse celula
din beciul Securităţii cu mirosul de bună mireasmă
al fânului. un fân din Poşaga. „Nu, nu- mi spun
nimic nici unul dintre numele astea, nu le- am auzit
niciodată”, i- am răspuns eu placid cabanierului a
cărui întrebare nu mi se părea deloc nevinovată. din
clipa aceea, mi- am spus că trebuie să fiu de veghe.
dar nu ca într- un calm luminiş de munte. 

după masă, când am ieşit din nou, cerul se aco-
perise şi o ceaţă urca încet din vale. Aşteptând- o să
mă cuprindă, nu mă mai depărtam prea mult de
cabană, ci mă mişcam prin preajmă, jucându- mă cu
câinele. Îi azvârleam bulgări de zăpadă, ne fugă -
ream, încercam să- l păcălesc ascunzându- mă. Mă
descoperea de fiecare dată schelălăind voios. ostenit
de zbenguială, m- am oprit într- un loc de unde se
vedea până destul de departe în vale urmărind negu-
ra ce se îngroşa, de parcă valea însăşi urca la deal şi
se apropia de noi. deodată, în norul ceţos, cenuşiu,
am zărit ca un bulgăre mare, alb, ce se rostogolea
încet, dar nu la vale, ci în sus, spre noi. Priveam fas-
cinat ghemul acela ce creştea, apropiindu- se, şi- mi
spuneam că nu poate fi zăpadă, ci mai degrabă o tufă
înzăpezită, purtată încet la deal de vântul care o dez-
rădăcinase. Venind spre mine, mi se părea însă tot
mai mult că e o vietate ce urca spre noi. Ajunsă
aproape de tot, odată cu norul din care se desprin-
dea, albă, vietatea devenea o fată îmbrobodită, pur-
tând un cojocel alb de piele întoarsă.

o chema Salomia. Era o nepoată a nevestei
cabanierului. Venea să o ajute. Nu atât la dereticat
prin cabană, căci acolo nu erau prea multe de făcut
pe vreme de iarnă, cât la împletit şi ţesut. Femeia
mai adăuga la câştigul destul de sărăcăcios ce le adu-
cea cabana, vânzând în piaţă la Cluj împletituri şi
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ţesături de- ale ei. Mai bine zis ale lor, căci Salomia o
ajuta cu vrednicie. „E o fată tare bună” – îmi şoptea
mătuşa fetei. „Şi necăjită” – adăuga ea cu milă. „A
rămas de mică orfană de mamă. Iar tatăl… un
terchea- berchea. Am crescut- o cum am putut şi noi,
surorile maică- si…”. În timp ce femeia îmi vorbea de
ea, mă uitam la fata care, abia ajunsă la cabană, se
şi apucase să spele scara ce ducea la etaj, iar după ce
frecase bine treptele aşternea pe ele cârpe curate,
umede. Ia te uită, îmi spuneam, le fereşte de călcătu-
ra noastră, cu gesturile grijulii ale nemţoaicelor din
hanul de la Augsburg unde a tras Montaigne, femei
pe care francezul le admirase şi lăudase în Jurnalul
său de călătorie în Italia, căci nu mai văzuse aşa
ceva în ţara sa. Îngenuncheată pe o treaptă, cu spa-
tele spre noi, curăţenia emana nu numai din acura-
teţea cu care lucra, ci din toată făptura ei. Îşi sufle-
case mânecile de la cămaşa albă de pânză groasă,
ţesută în casă, se descălţase şi umbla în ciorapi
impletiţi de lână de un alb imaculat, de parcă nu- i
purtase în bocancii grosolani, de băieţoi, cu care des-
cinsese la cabană, după ce bătuse cale lungă. Nu era
îmbrăcată ca o orăşancă, dar nici ca o săteancă.
Totul pe ea – avea să- mi spună mătuşa ei – era croit,
cusut, croşetat şi, aş putea adăuga, cârpit de ea,
bănuiesc cu aceeaşi delicată minuţie cu care acum
întindea cârpele limpezite, stoarse, pe treptele făcu-
te de ea ca luna. Puritatea chipului ei mă surprinse-
se de cum am dat ochii cu ea, acolo pe tăpşanul înză-
pezit. Îşi ridicase privirea de la câinele care zburda
fericit în jurul ei. Albu o simţise venind învăluită în
ceaţă, îi alergase în cale şi o petrecuse până la mine,
ca pe o veche, o bună cunoştinţă. Rămăsesem ochi în
ochii ei larg deschişi, azurii, lucind ca un cer înseni-
nat, curăţit după o ploaie de vară. Până când îşi
plecă pleoapele, asemenea Fecioarelor sfioase ale
fratelui Filippo lippi. Albastrul de nu- mă- uita al
privirii s- ar fi potrivit cu blondul părului, nevăzut
sub broboada groasă de lână, dar oarecum anunţat
prin tenul străveziu de blondă, uşor năpădit de
smeuriul ruşinii, sub privirea mea prea insistentă.
Şi, totuşi, părul fetei, descoperit mai târziu, în timp
ce frecăluia cu peria de sârmă noroiul uscat de pe
treptele cabanei, nu era blond, ci castaniu. o culoare
caldă, paşnică, mângâioasă. Îl purta răsucit la spate,
împletit şi adunat într- un coc bogat lăsat pe ceafă. 

Când m- au chemat la cină, am coborât treptele
cu fereală, într- atât erau de proaspăt spălate.
Intrând în cabană lepădasem, ca de obicei, bocancii,
dar până şi papucii de casă mi se păreau că ar putea
murdări ceea ce fusese cu atâta evlavie spălat. de
altfel, fata mai curăţise bucătăria şi avusese timp să
tragă şi la războiul de ţesut. Acum aşeza masa, după
o rânduială a ei – cum îmi spunea zâmbind nevasta
cabanierului. Faţa de masă şi şerveţelele din pânză
de casă, modestele farfurii, pahare şi tacâmuri des-
perecheate erau în aşa fel rânduite încât luau un aer
sărbătoresc. „Ai întins o masă ca de Crăciun”, i- am
zis făcând- o să roşească intimidată. Tot sfiala o făcu
să fie foarte tăcută în timpul cinei. Când, însă, o
întrebam ceva, căutând să o fac să vorbească, deoa-
rece îmi plăcea vocea ei, răspundea ca o şcolăriţă
cuminte, silitoare. doar atunci când, după cină, ieşi
să- i dea de mâncare câinelui, am auzit- o sporovăind
în voie şi râzând cu animalul, care- i răspundea sche-
lălăind la fel de voios. 

Prezenţa chiar şi tăcută a Salomiei mă făcu, în
seara aceea, să- mi întârziu retragerea în odaia mea.
Se ghemuise lângă sobă şi mânuind andrelele cu o
graţioasă îndemânare împletea un ciorap pentru
mătuşa ei. Ca să umplu tăcerea ce se lăsase, am
început să le povestesc despre Crăciunurile de altă
dată, aşa cum le petreceam în familia noastră, des-
pre ai mei, câte ceva din copilăria mea… Vorbeau şi
ei despre sărbătorile, despre petrecerile de odinioa-

ră, în haţeg de unde se trăgeau, cu nostalgia inevi-
tabil legată de aceste evocări ale trecutului. Nu mai
ştiu prin ce asociaţie de imagini, poate văzând gea-
mul tot mai îngheţat, am ajuns să pomenesc Fetiţa
cu chibrituri, povestirea atât de înduioşătoare a lui
Andersen. Nu auziseră, binenţeles, nici de scriitor,
nici de poveste. Femeile tricotau, cabanierul fuma,
pisica torcea, afară ningea, în sobă duduia focul. În
amestecul de umbre şi lumină sărăcăcioasă, ne
vedeam ca într- o scenă rustică dintr- un tablou al lui

Georges de la Tour. Şi am început să povestesc. Zi
geroasă în oraşul mare dintr- o ţară rece, de miază-
noapte. Ningea întruna de dimineaţă. Se lăsa seara.
ultima seară a anului. luminile se aprindeau prin
case. Forfota înceta, prăvăliile se închideau, oamenii
se trăgeau grăbiţi la casele lor, să petreacă revelio-
nul. o fetiţă mică bate tot mai singură strada.
Sărmana are capul gol şi- i desculţă. Avusese şi ea în
picioare nişte papuci vechi ai maică- si moartă, dar îi
pierduse din picioare zorindu- se să treacă strada,
speriată de trăsurile în goană. Parcă era micuţa
care- mi ieşise în cale desculţă pe ninsoare, când mă
întorceam de la puşcărie… Fetiţa poartă în şorţul ei
câteva cutii cu chibrituri. Ba ţine şi în mână o cutie,
dar cine să cumpere chibrituri în seara aceea. Ziua
toată nu vânduse nici o cutie. Cum să se întoarcă
acasă la tatăl, care o snopeşte când n- aduce un ban!
E vânătă de frig şi flămândă. Şi ce lumini străluci-
toare prin case, ce miros ademenitor de friptură! Mă
vedeam întorcându- mă sub pază de la tribunal, în
seara de Crăciun, cu luminile ce se aprindeau prin
case… Şi fetiţa se ghemuieşte într- un colţ. Tremură
toată de frig. Ar aprinde un chibrit să se încălzească
şi ea. Să îndrăznească una ca asta? Cu coada ochiu-
lui, văd că Salomia a încetat să împletească,
andrelele i- au înţepenit în mâini. Povestesc ca în
stare de transă. Fetiţa trage chibritul, îl aprinde. Ce
lumină! Ce bine, ce cald îi e la mânuţa pe care o ţine
deasupra flăcării. I se pare că e lângă o sobă – o şi
vede – în care arde focul. dar chibritul se stinge,
soba piere. hai, încă un chibrit. Arde atât de frumos
încât se vede sub un pom de Crăciun plin de lumâ-
nări aprinse şi de podoabe strălucitoare. dar şi
pomul piere. Când mai aprinde un chibrit, minune:
uite- o pe bunicuţa pe care o iubise atât de mult! o
clipă şi se va face nevăzută şi ea, dacă nu mai aprin-
de un chibrit. Şi apoi încă unul, şi încă unul. Şi- i
strigă bunicii: „Ia- mă cu tine, să nu se stingă lumi-
na!” Şi lumina nu se stinge. Căci bunica o ia pe feti-
ţă în braţe şi amândouă zboară fericite, în sus, tot
mai sus, într- acolo unde nu mai e nici frig, nici
foame, ci veşnică lumină. dimineaţa, trecătorii găsi-
ră fetiţa moartă de frig, cu chibriturile risipite în jur. 

Câteva clipe lungi de linişte, de parcă toţi
aşteptau ceva, poate un alt deznodământ, mai bun.
„Ce poveste tristă ne- aţi povestit, domnu’ Nicu!” –

spuse într- un târziu, pe un ton de reproş, nevasta
cabanierului, ştergându- şi ochii cu un colţ al şorţu-
lui. „Tristă, da frumoasă”, complectă sfătos cabanie-
rul. doar Salomia tăcea. Ghemuită pe un scăunel
lângă sobă, îşi ascunsese capul în poală. Nu- şi putea
stăpâni lacrimile ce- i şiroiseră pe obraji, în timpul
povestirii. Aş fi vrut să o înseninez, să- i spun că cele
istorisite nu s- au petrecut cu adevărat, că povestea e
doar o poveste, dar ştiam că o povestire poate fi mai
adevărată şi mai dureroasă decât orice realitate. Nu
i- am spus nimic, am mângâiat- o doar uşor pe păr.
le- am urat apoi o noapte bună şi am urcat în came-
ra mea.

În patul ca gheaţa, căutând să mă încălzesc
sub pătura de lână, am citit un timp din istoriile
aventurosului Retz. Viitorul cardinal era încă un
tânăr setos de putere, de glorie, vârât, pentru a- şi
atinge înaltele scopuri, în toate intrigile Frondei,
demagog abil, temerar şi nu lipsit de inteligenţă, dar
sortit eşecului. destinul său era, însă, am spune azi,
acela al unui loser politic. Chiar fără să- i cunoşti
întregul fir al vieţii, ai fi putut bănui de la început că
avea destinul unui perdant. Închisesem cartea în
momentul arestării sale. Mă apucase somnul. 

M- a trezit în miez de noapte o lumină vie; ceva
lucitor mi- a rănit ochii deschizându- i. Culcat într- o
rână, cu faţa la sobă, privirea îmi căzuse pe jăraticul
aprins. I- am închis pe loc, dar apucasem să văd
lângă uşa deschisă a lui hephaistos, mogâldeaţa
îngenuncheată, cu surcele în mână. Salomia. Trezit
de- a binelea, o priveam cu ochii mijiţi, fără să fac o
mişcare. Cu gesturi atente, lente, rostuia delicat
lemnele pe jăratic. Se străduia să nu mă trezească.
Se furişase, desigur, în cameră ca o pisică, cu grija să
nu- mi tulbure somnul. Nu mai puţin mă sileam şi eu
să nu mă clintesc, să nu răsuflu altfel decât în somn,
să nu o stânjenesc în treaba ei. Adusese, se vede, un
braţ de găteje şi câteva lemne mai groase, pe care le
clădea acum cu infinită grijă, să nu bocăne, peste
surcele. Se vedea că e pricepută, dar ceea ce mă
mişca era teama fetei de a nu- mi tulbura cumva
somnul în timp ce se silea să- mi încălzească peste
noapte odaia. luminată de flăcările care începeau să
se înalţe în sobă, o vedeam din spate, într- o cămaşă
lungă, albă. Se trezise şi ieşise, îmi spuneam, din
patul ei, dacă nu rămăsese cumva trează până când
se culcaseră ai ei, cu gândul să vină la mine. Plecată
spre uşa deschisă a godinului, cocul îi căzuse într- o
parte, părul se desfăcuse şi- i cădea în şuviţe ce
băteau în arămiu, la lumina flăcărilor, iar ceafa i se
descoperise şi lăsa să se vadă gâtul alb, subţire.
după ce încărcase bine soba, rămăsese un timp cu
privirea aţintită spre foc, aşteptând – bănuiam eu –
să- l vadă arzând cu spor. Apoi, întinse încet braţul,
îl vedeam gol, mâneca îi alunecase, atârna, şi prinse-
se închizătoarea uşii. Când dădu să o împingă cu
băgare de seamă, uşa de fontă scoase un scârţîit stri-
dent care o făcu să tresară. Se întoarse cu ochii
înspăimântaţi spre mine. Eu o priveam surâzător şi
mă grăbeam să o liniştesc: „Nu te speria, Salomie, nu
m- ai trezit, eram treaz demult; mă uitam la tine ce
gingaş pui lemnele pe foc. – Vai, domnişorule, tare
rău îmi pare, iertaţi- mă, iertaţi- mă zău că v- am stri-
cat somnul…”. Nu mai înceta să- şi ceară iertare,
dârdâia toată de spaimă, în zadar căutam să o
liniştesc. N- a încetat să tremure nici atunci când
i- am spus: „Să ştii că am crezut, când te- am văzut la
sobă, că visez, că e o zână frumoasă care mi- a apărut
în somn. Să ştii, Salomie, tu eşti ca o zână de fru-
moasă”. Nu scotea o vorbă, dar roşise toată, în băta-
ia luminii din uşa întredeschisă a sobei. „Tu tremuri
de frig, fată dragă, hai lângă mine să te încălzeşti”.
Ascultătoare, fără să scoată o vorbă, se aşeză pe
marginea patului, apoi se lăsă moale când am
cuprins- o, i- am scos, cu ajutorul ei, cămăşoiul de
cânepă aspră pe pielea satinată, şi am întins- o uşu-
rel lângă mine. În braţele mele, strâns lipită de
mine, încetă să mai tremure. dogora ca un cuptoraş. 

dimineaţa, când m- am trezit, nu mai era lângă
mine; se strecurase pe nesimţite şi coborâse înaintea
celorlalţi. Am găsit- o în bucătărie, trebăluind de zor.
obrajii îi erau în flăcări; roşise probabil de cum îmi
auzise paşii pe scară. I- am cerut să- mi toarne apă în
lighean, dar când a auzit că vreau să mă spăl puse
iute o oală cu apă la foc. Se făcu că nu aude când am
protestat, şi se cruci văzându- mă ieşind în gerul
dimineţii gol până la brâu. Cabanierul şi nevasta lui,
care cunoşteau spectacolul, râdeau. A venit să- mi
verse apă caldă în lighean, dar i- am spus să- mi toar-
ne încet pe gât, pe spate, în pumni. Ieşeau aburi din
mine. Supusă, făcea tot ce- i spuneam, dar în timp ce
turna apa nu s- a putut opri să nu zică cu of: „Vai,
doamne iartă- mă, nu ţi- e greaţă, domnişorule? –
Cum să- mi fie greaţă, Salomie?” – râdeam eu auzind
una ca asta, înţelegând însă că prin greaţă ea expri-
ma cea mai oribilă dintre senzaţii. „Îmi place, mai
ales că ai încălzit apa şi – am adăugat ceva mai încet
– că mi- o verşi cu mânuţa ta. da, să nu mă mai
domnişoreşti! ţi- am spus să nu- mi mai zici aşa”. Am
rugat- o apoi să mă frece bine pe spate cu prosopul,
dar o făcea cu atâta delicateţe, de parcă m- ar fi mân-
gâiat. În zadar o îndemnam să frece mai vârtos, îi
era peste putinţă să- şi înfrângă mila. 
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Trebuia, binenţeles, să raporteze celor
din umbră, ceea ce- i ceruseră aceia.

Voiau, desigur, să ştie ce spun eu
despre detenţie, despre Securitate.

„Să- i spui unchiului tău, care e un om
de treabă, că e adevărat, dar că acum

sunt liber. Şi că n- am făcut rău
nimănui”. – Cum să fi făcut rău!” –

protesta vehement Salomia.
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Gerul se făcea cu atât mai simţit cu cât cerul se
limpezise în dimineaţa aceea. Eram în high spirits.
Zburda juvenilă a câinelui, ce se învârtea în jurul
meu, se potrivea cu umoarea mea fugoasă. Zăpada
proaspăt îngheţată scrâşnea şi ea voios sub bocanci,
când am luat- o pe pârtie. Salomia îşi făcuse de lucru
pe afară şi ne petrecuse câţiva paşi, înfăşurată toată
într- o maramă albă ce- i atârna până la glezne. În
zadar o îndemnam să se întoarcă în cabana caldă, ne
însoţi până la un soi de foişor, o alcătuire din scân-
duri înălţată pe o moviliţă de unde se deschidea o
privelişte panoramică de- a dreptul astrală. Privirea
îţi aluneca până foarte departe la vale, de parcă
toată Câmpia Ardealului scăldată în razele dinspre
răsărit ţi s- ar fi oferit pe o tavă lucitoare de argint.
Zarea dinspre miazănoapte şi răsărit se întuneca,
albul trecea în cenuşiu şi- mi închipuiam că desluşesc
în marginile acelea îndepărtate, încreţite, ale vastei
incinte circulare, munţii Maramureşului, Gutâiul,
Munţii Rodnei, Călimanii, ţibleşul. Îmi închipuiam,
zic, toate aceste ziduri muntoase ale cetăţii transil-
vane, deoarece nu sunt sigur că în liniile, când mai
clare, când mai sumbre, din zare, în petele viorii ce
se făceau şi desfăceau odată cu alunecarea luminii,
în vârfurile ce se desenau, ascuţite ori teşite, acolo
departe, într- un orizont mult depărtat, recunoşteam
cu adevărat plaiuri pe care nu le străbătusem nicio-
dată cu piciorul, pe care le identificam după o geo-
grafie ezitantă dar cu atât mai tulburătoare cu cât
era imaginară. Petrecându- mi privirile peste aceste
întinderi, în care albul luminos al zăpezii şi lumina
revărsată de sus aboliseră toate culorile, lumea
aceea mirifică purtând nume ce- mi apăreau dintr- o
amintire aburită, incertă, de şcolar, îşi pierduse
parcă orice realitate şi se dezvelea în Basm.

Salomia şi câinele înţepeniseră, în timp ce eu
priveam pierdut feeria aceea de iarnă. Când m- am
trezit din contemplare, i- am luat la goană pe amân-
doi, spre casă. Fata tremura toată, în marama ei
subţire, cu ochii ţintă la mine, şi mi- era teamă să nu
îngheţe în gerul ce se lăsa din înaltul seninului. „Ai
grijă de ea, Albule, n- o lăsa să iasă!” – îi strigam din
urmă câinelui, ce tropăia de zor alături de ea. Când
am văzut- o intrând în cabană, după ce a mai aruncat
o lungă privire în urmă spre mine de pe trepte,
mi- am văzut de drum, fluierând voios aria vânători-
lor din Freischűtz. Nu călcam, precum aceia, prin
hăţişuri şi mlaştini, ci zăpada de pe drumul forestier
îmi scrâşnea sub tălpi, dar plăcerea era aceeaşi. Fre-
donam (pentru întâia oară cu bucuria delirantă a
unui deţinut eliberat) voios virilul imn al vânători-
lor, intonând puţinele cuvinte pe care mi le amin-
team: „Ce e mai frumos pe pământ decât plăcerea
vânătoarei!”… „Ce plăcere princiară!”… Asemenea
celor ce urmăreau cerbul sau lupul sângeros prin
păduri şi pe faleze, mă îndemnam şi eu „să sorb din
cupa vieţii, mai liber, mai voios…”. Îmi trecu prin
minte că entuziastul cor germanic preagermanic al
vânătorilor lui karl Maria von Weber era şi imnul
nostru, al cerchiştilor, din perioada ce mi se părea
atunci demult revolută – deşi nu trecuseră decât
vreo patru- cinci ani de când îl cântam cu amicii în
cor prin dumbrava Sibiului. Puţine versuri din aces-
ta îmi mai fluturau prin amintire, printre care acela
de care râdeam cu toţii intonându- l: „Mai bine- i cu
Fana decât fără ea”. Îngropasem şi amintirea polua-
tă a Fanei printre deşeurile acelor timpuri. Zăpada
în jurul meu, în schimb, scânteia feciorelnică. 

Mă îndepărtasem binişor de cabană când, după
o cotitură a drumului, o maşină neagră îmi bară
calea. Goală, staţiona de- a curmezişul drumeagului,
de parcă ar fi derapat sau, mai degrabă, ar fi vrut să
împiedece drumeţilor să- şi continue drumul. Era
ceva sinistru, ameninţător, în măgăoaia aceea
neagră, ivită de nu se ştie unde şi de când, pe melea-
gurile acelea albe, atât de paşnice. Sumbră şi cu atât
mai misterioasă cu cât nu era ţipenie în jurul ei. Cer-
cetând cu privirea pe sub brazi, am zărit totuşi o
urmă de vietate în taluzul de pe marginea drumului.
Ba chiar a mai multor vietăţi. Se vede treaba că vreo
câţiva inşi se uşuraseră acolo, înşiruiţi, stropii gal-
beni murdărind din belşug albul zăpezii pe vreo câţi-
va metri. Coborâseră probabil din maşină, dar unde
puteau să se afle acum? la drept vorbind, nu- mi
ardea câtuş de puţin să dau ochii cu ei. Am ezitat
câteva clipe, dacă să mă întorc, ori să- mi văd de
drum. Gândul că poate indivizii aceia îşi plasaseră
anume vehicolul – evident oficial, căci altele, private,
nu se mai găseau pe pământul românesc –
punându- se în cruciş şi în curmeziş pentru a- i opri
pe drumeţi, mă îndârjea. Nu făceam nimic nepermis,
mi- am zis. Şi mi- am continuat drumul. E adevărat
că îmi pierise cheful de cântat voiosul imn al vânăto-
rilor romantici şi al Cercului literar. hălăduiam în
pace, dar tocmai pacea îmi fusese tulburată. Maşina
aceea neagră făcea parte dintre cele ce se opreau
ameninţătoare, pe întuneric, pe la porţile oamenilor,
după care intrau pe poarta scârţâitoare a Securităţii
cu prada din noaptea aceea. 

Seara, după cină, ne- am aşezat din nou în jurul
sobei, iar eu le- am povestit o altă istorie înduioşătoa-
re din cele ale danezului: Răţuşca cea urâtă. Păţanii-
le bietei păsări rătăcită printre raţe, găini şi alte oră-
tănii vrăjmaşe le înduioşau pe femei. Trăgând cu

coada ochiului spre Salomia, care îşi ştergea tot mai
des ochii pe măsură ce depănam istorisirea, aş fi vrut
să- i grăbesc descoperirea fericitoare de la sfârşit, dar
duhul Povestirii nu- mi permitea, mă făcea să întâr-
ziu, să acumulez amănuntele triste tocmai pentru a
face mai strălucitoare arătarea finală. Când am
ajuns însă la acel punct atroce în care culminează
suferinţele Răţuştei cele urâte, ce se avântă spre
surorile ei necunoscute, atât de frumoase, lebedele,
iar acestea o întâmpină cu elan pe biata pasăre orop-
sită până atunci, care exclamă aşteptându- se la ceea
ce poate fi mai rău: „omorâţi- mă! zise pasărea,
plecându- şi capul pe luciul apei şi aşteptând moar-
tea”. dar, iată, epifania fericită: lebedele o recunosc
cu bucurie ca pe o soră a lor, iar ea însăşi se descope-

ră în oglinda lacului asemenea acelor mândre făp-
turi. Am precipitat acest happy end, când am auzit- o
pe Salomia, în clipa cea mai chinuitoare, scoţând un
ţipăt de parcă ar fi fost înjunghiată. lacrimile femei-
lor, din dureroase, se preschimbară pe loc în ferici-
toare. Miracol al Povestirii. Graţie ei, se sporovăia
acum voios în bucătăria cabanierului. Cuvintele din
urmă ale frumoasei lebede ne înveseliseră: „Pe vre-
mea când eram o răţuşcă urâtă nici în vis nu m- aş fi
gândit la atâta fericire”. În sinea mea mă gândeam
însă că, desigur, nu- i nimic dacă te naşti printre
raţe, numai să ieşi dintr- un ou de lebădă şi, mai ales,
să- ţi faci calea ca o asemenea făptură aleasă, în pofi-
da tuturor nenorocirilor ce se pot abate asupra ta, şi
oricât te- ar lăsa toţi de izbelişte. 

Înainte de a urca în odaie, am surprins privirea
îngrijorată, întrebătoare, a Salomiei. I- am clipit
zâmbind şi am văzut că s- a liniştit. Într- adevăr, o
aşteptam să apară după ce se vor fi culcat ai ei. N- am
auzit- o urcând tiptil scara; se ivi deodată, ca în noap-
tea precedentă, cu un braţ de lemne şi surcele, cu care
înteţi focul în Hephaistos, înainte de a- l aprinde pe al
meu şi a arde împreună, în timp ce butucii pocneau în
sobă şi aroma răşinei de brad se amesteca delectabil
cu aceea a trupului ei în braţele mele. 

Şi a fost ziua a treia şi noaptea a treia. Spre
amiaza celei de a patra zi, mă întorceam tocmai din
drumeţia mea matinală, când am zărit în faţa
cabanei doi tineri, într- un vag costum de schiori.
Erau tocmai pe cale să- şi lege baierile schiurilor,
curele de piele, pe vremea aceea, ce se strângeau pe
laba picioarelor. Aplecaţi, se munceau, înjurând din
când în când pe ungureşte. Nu păreau prea obişnuiţi
cu treaba asta. M- am oprit lângă ei şi m- am oferit
să- i ajut. S- au întors spre mine surprinşi; nu mă
auziseră venind. Mi- au mulţumit, dar spuneau că se
descurcă ei. I- am lăsat deci să se descurce în voie şi

am intrat în cabană. Am aflat de la cabanieră că cei
doi erau muncitori de la fabrica herbak din Cluj, că
aveau o învoire, şi că veniseră să schieze şi să se
aerisească vreo două sau trei zile. Erau cazaţi într- o
încăpere mai mare, un fel de sală comună, de la
parter. N- au luat masa cu noi şi n- au apărut decât
mai târziu, când începuse să se întunece. Nu i- am
întâlnit în timpul hoinărelii mele de după- amiază,
pe coclauri, dar am desluşit ici- colo urme ale schiuri-
lor, pe unele pante lesnicioase deoparte şi de alta
drumului forestier. Îmi făceau poftă. Nu eram un
mare schior, dar regretam că nici nu- mi trecuse prin
gând să- mi iau schiurile, pe care de altfel nu le mai
pusesem pe picioare în iarna aceea. Cei doi apărură,
cu schiurile în spate, când începu să se întunece. Mă
întorsesem şi eu de curând. Aplecată peste un soi de
lighean, cu obrajii aprinşi, Salomia curăţa cartofi.
Cânta încetişor, surâzătoare, ca în beatitudine.

după cină, la care luaseră parte de astă dată cei
doi tineri de la herbak, cei trei ai casei îmi cerură, să
încep povestirea conform ritualului. Fidel lui
Andersen, le- am istorisit de astă dată, povestea Sol-
dăţelului de plumb. Emoţie şi de astă dată, deşi, îi
şoptisem dinainte Salomiei să nu se prea tulbure şi să
aştepte încheierea poveştii. Cum să nu te mişte, însă,
dacă ai o inimă cât de cât miloasă, încercările, una
mai nefericită decât alta, prin care trebuie să treacă
un om, chiar dacă nu e decât un soldăţel de plumb,
care din lipsă de material a rămas într- un singur
picior dar arma şi- o strânge atât de vajnic la piept.
Cum să nu plângă inima în tine, chiar dacă ar fi de
plumb, când asişti la dragostea imposibilă a Soldăţe-
lului pentru graţioasa dansatoare de carton, şi ea
pentru totdeauna într- un picior, deoarece îl ţine pe
celălalt în aer. lanţul nefericirilor soldăţelului are
inelele atât de strânse, de multe, succedându- se atât
de iute, încât abia ai timp să- ţi usuci lacrimile după ce
a scăpat de una că a şi căzut în alta. destinul nostru,
într- adevăr, nu ne prea menajează. dar şi în această
poveste, ce strălucitor miracol final! Când să creadă că
s- a sfârşit cu el, Soldăţelul azvârlit în foc şi topindu- se
în arşiţa, ce era şi a dragostei, iat- o că, prinsă de o
pală de aer izbăvitoare, dansatoarea de carton zboară
şi ea drept în foc, lângă Soldăţel, pierzându- se
împreună cu el în flăcări. 

Tristan şi Izolda, Romeo şi Julieta n- au cunos-
cut un mai patetic liebestod decât Soldăţelul de
plumb şi dansatoarea de carton, ce se întâlnesc abia
în moarte. Ştiam dinainte că pieirea celor doi în flă-
cările căminului va provoca în sufletul simplu, curat,
al Salomiei un catharsis salvator. Văzând- o cum
surâde, fericită parcă, printre lacrimi, îmi dădeam
seama, însă, că nu se aştepta la un sfârşit chiar atât
de frumos. Miracolul unei adevărate tragedii este
acela de a fi mântuitoare prin cea mai atroce oroare.

În noaptea aceea, am rămas multă vreme treji.
după ce mai pusese lemne pe foc, lăsase uşa lui Hep-
haistos deschisă. Priveam tăcuţi amândoi în micul
cămin de fontă cum se mistuie în flăcări gătejele şi
ard butucii, peste patul de jăratec, când i- am spus
deodată arătându- i gura deschisă a sobei: „Vezi, noi
n- am încăpea acolo împreună”. Şi- a răsucit capul
spre mine, aruncându- mi o privire căutătoare drept
în ochi. Văzându- mă zâmbind a surâs şi ea, după
care am izbucnit amândoi în râs. Ceva mai târziu,
tot în noaptea aceea trează, am simţit că ar vrea
să- mi spună ceva, dar se codeşte. Am iscodit- o şi,
după ce m- a rugat să nu mă supăr de ce avea să- mi
spună, m- a întrebat dacă e adevărat că am fost la
închisoare. „da, e adevărat – i- am răspuns eu sim-
plu. Nu demult am ieşit de acolo”. Copleşită de milă,
fata mă căina. „Nu credeam una ca asta. Cum să
cred una ca asta. un om aşa de bun… M- am şi
supărat, când mi- a zis unchiu. Zicea să vă spun, să- ţi
spun… – se corectă ea.” „Ce să- mi spui? – Să întreb
dacă aţi fost, dacă ai fost la puşcărie”. N- am mai
întrebat- o de unde ştia cabanierul. Îmi dădeam
seama de unde şi de la cine ştia el asta. „dar ce ţi- a
mai spus unchiul?” – am iscodit- o şi eu. „Nimic, decât
să vă întreb dacă e adevărat.” Trebuia, binenţeles, să
raporteze celor din umbră, ceea ce- i ceruseră aceia.
Voiau, desigur, să ştie ce spun eu despre detenţie,
despre Securitate. „Să- i spui unchiului tău, care e un
om de treabă, că e adevărat, dar că acum sunt liber.
Şi că n- am făcut rău nimănui”. – Cum să fi făcut
rău!” – protesta vehement Salomia. Mă cuprinsese
după gât şi, aplecată peste mine, mă săruta şi mă
mângâia cu un foc pe care în reţinerea ei pudică şi
timidă nu şi- l îngăduise până atunci. Când ne- am
potolit, într- un târziu, şi, încolăciţi, am simţit- o alu-
necând uşor în somn, auzeam din când în când poc-
netul sec al buştenilor din sobă, în liniştea cât cerul
înstelat de afară. În lumina strecurată din Hephais-
tos, chipul ei radia o fericire palpabilă. Totul era atât
de paşnic, de pur! Plutea parcă în faţa ochilor mei
închişi, în timp ce mă scufundam şi eu pe încetul în
vis, un măr frumos, rotund şi roşu. Atât doar că,
până şi în somn mă urmărea, tot mai tulbure, o
îngrijorare. Viermele era în fruct. 

Mi- am dat seama de a doua zi că liniştea aceea
paşnică ce plutise, pentru mine, pe meleagurile ace-
lea o vreme, prea puţină, pacea pe care o căutasem
acolo şi care găsise pe neaşteptate, în dulceaţa mân-
gâioasă a unei tinere femei o întrupare de- a dreptul

Te pândesc aceleaşi primejdii, aceiaşi
oameni tenebroşi stau la pândă.

Pleacă. Întoarce- te, cât mai e timp,
acasă. Cred chiar că acolo, drumeţind

pentru ultima oară – credeam – sub
brazii din băişoara, cu crengile

încovoiate sub povara zăpezii, am
început să înţeleg că cel ce a fost

odată închis, fie şi pentru o scurtă dar
dură perioadă de recluziune totală, va
purta cu sine pentru totdeauna umbra

apăsătoare a celulei.



miraculoasă, se spărsese. Bănuiala, ascunzişurile
gândului, minciuna erau nu mai puţin prezente
acolo, în vârful înzăpezit al muntelui decât în noro-
iul străzilor necurăţite ale oraşului. Nu mai aveam
stare. Nu eşti mai liber aici, îmi spuneam, deşi spa-
ţiul este atât de larg deschis în jurul tău. deschidere
înşelătoare. Te pândesc aceleaşi primejdii, aceiaşi
oameni tenebroşi stau la pândă. Pleacă. Întoarce- te,
cât mai e timp, acasă. Cred chiar că acolo, drumeţind
pentru ultima oară – credeam – sub brazii din Băi-
şoara, cu crengile încovoiate sub povara zăpezii, am
început să înţeleg că cel ce a fost odată închis, fie şi
pentru o scurtă dar dură perioadă de recluziune tota-
lă, va purta cu sine pentru totdeauna umbra apăsă-
toare a celulei. 

Înainte de cină, i- am spus Salomiei, apoi caba-
nierului şi nevestei sale, că în dimineaţa următoare
voi pleca. Fata trebăluia întunecată, cu ochii roşii.
Apăruseră şi cei doi de la herbak şi, tăcuţi ca de obi-
cei, cinaseră cu noi. Apoi, tot ca de obicei, mă aşeza-
sem pe scăunelul meu de povestitor, lângă sobă. Ale-
sesem pentru seara aceea de adio cea mai frumoasă
din poveştile lui Andersen, mica sirenă. dar în ulti-
ma clipă, înainte de a începe să istorisesc, m- am
răzgândit. Mi- am dat seama că pentru Salomia, isto-
ria asta ar fi mult prea dureroasă, că, ascultând- o,
s- ar simţi părăsită, jertfită, uitată asemenea micii
sirene. Ar fi fost, din partea mea o nesăbuinţă, un act
de o cruzime de care povestitorul intemperant din
mine nu era în stare. Aici nu mai era vorba de o

tragic- tulburătoare dar fermecătoare închipuire
artistică, ci era în joc inima vie a unui om. A micii
sirene, a ei… Şi atunci, am început să povestesc
degeţica, istoria şi ea plină de peripeţii a unei copile
ce avea să- şi găsească în cele din urmă blânda ferici-
re domestică. 

A urmat o noapte de lacrimi şi râsete înfunda-
te, acompaniate de duduitul familiar al bravului
Hephaistos. Apoi, o ultimă toaletă, în gerul dimine-
ţii, pe pragul cabanei, cu Salomia turnându- mi
grijuliu apa caldă pe ceafă, dintr- o cană de tablă
ştirbită, şi ştergându- mă apoi delicat cu prosopul pe
spate, pe braţe şi pe piept. un ultim ceai de zahăr
ars, cu o felie de pâine neagră şi slănină, în bucătă-
ria ce mirosea plăcut a zahăr caramelizat, şi un bun
rămas de la cuplul cabanierilor. Fata, în bundiţa ei
de miel, mă petrecea. Pe lângă noi, între noi, uneori

înaintea noastră, câinele Albu. Ştia şi el că este
vorba, de astă dată, de o plecare nicidecum voioasă,
cum erau preumblările noastre pe plaiurile
înzăpezite, ci altundeva, într- o lume necunoscută,
plină de primejdii. Câinele nu- şi mai flutura cu ale-
greţe coada albă, stufoasă, ci tropăia mărunt cu
coada între picioare. Salomia voise mai întâi să- mi ia
raniţa din spinare şi să o poarte ea, apoi, când nu
reuşise să mă convingă, se atârnase de braţul meu şi
înainta voiniceşte, la pas cu mine, în bocancii ei
vechi de băieţoi. dar simţeam că inima într- însa era
grea, nespus de grea. Aş fi vrut – cât aş fi vrut! – să- i
uşurez povara aceea pe care o purta, dar în zadar.
Mi- era cu neputinţă să o ogoiesc. Eram tăcuţi amân-
doi. Eu, omul cuvântului, nu găseam cuvinte, pentru
a o însenina. Nu voiam şi nu puteam nici să o mint.
Ştiam că n- aveam să mai calc niciodată pe
meleagurile acelea, că n- aveam să mai ascult vreoda-
tă, cu ea în braţe, cum duduie focul în bătrânul Hep-
haistos. 

Când am ajuns cam pe acolo unde, cu câteva zile
în urmă, îmi apăruse desenându- se prin ceaţă, deslu-
şind din bulgărele de zăpadă, apoi din tufa, în sfârşit
din vietatea ce se opintea la deal, chipul dulce al unei
fete încotoşmănată într- o bundiţă albă de miel, m- am
oprit. S- au oprit şi ea şi câinele. Era clipa despărţirii.
Am îngăimat câteva cuvinte, întrerupte prin sărutări,
îi ştergeam cu buzele lacrimile ce şiroiau pe obrajii ca
mărul şi, brusc, am luat- o la vale. M- am întors când
am auzit- o îndemnându- l pe Albu: „du- te, du- te după
el, de- l păzeşte!”. Câinele o luase, într- adevăr, la vale
şi mă ajungea din urmă în câteva clipe. Salomia stă-
tea încremenită în locul unde ne despărţisem, statuie
tot mai mică de zăpadă ce se topea în bătaia soarelui
din răsărit, în timp ce eu îmi vedeam de drum,
intrând în negura ce urca din vale, tot mai deasă, la
deal. Abia m- am pierdut în ceaţă, că s- a trezit din nou
în mine, ca la urcuş, o melodie dintr- un lied de Schu-
bert. „Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh’ ich wie-
der aus”, începeau să cânte în mine primele versuri
din Călătoria de iarnă. da, străin am venit, străin
plec iar. Cred că ştiam de- atunci că sunt şi voi rămâ-
ne pururi şi pretutindeni străin.

Se făcuse amiaza, când am ajuns în sat. Ştiam
că nu puteam prinde o cursă spre Cluj, căci autobu-
sul plecase de dimineaţă. Speram să găsesc vreun
camion care să mă ia, dar de unde o asemenea oca-
zie? Am găsit căsuţa către care mă îndreptase nevas-
ta cabanierului, şi am cerut femeii – o rudă a ei – să
mă găzduiască până a doua zi. Până să se dezmor-
ţească aerul îngheţat din odaia în care aveam să
dorm, şedeam împreună cu femeia şi copilaşul ei
culcat într- un leagăn improvizat dintr- o copaie de
lemn, în singura încăpere din casă unde se făcea foc.
Aerul era greu, înăbuşitor, duhoarea îmi răscolea
maţele de greaţă. după ce schimbasem câteva vorbe
cu gazda, care îmi spusese că bărbatul ei lucra la
Floreşti şi dădea doar din când în când pe acasă, se
lăsase tăcerea între noi. Şedeam chircit pe marginea
unui pat şi auzeam tot mai scârbit scârţâitul ritmic
al leagănului împins cu piciorul de femeia ce îşi
vedea de o împletitură. Simţeam că nu voi putea
rezista mult în atmosfera aceea. de aceea, când am
zărit pe geam trecând cei doi muncitori de la herbak,
cu schiurile pe umăr, am ieşit în goană şi i- am între-
bat dacă nu cumva ştiu vreo maşină care să ne ducă
la Cluj. Nu, nu cunoşteau nici o posibilitate de acest
fel, dar nici nu aveau nevoie căci făceau drumul pe
jos. „Până la Cluj? – da” – mi- au răspuns ei simplu.
Nu era pentru întâia oară că parcurgeau distanţa
aceea de vreo 37 de kilometri, din Băişoara, pe jos.
dacă ei sunt în stare, mi- am zis, de ce n- aş fi şi eu.

Eram cam de aceeaşi vârstă şi nu- mi păreau să fie
nici ei ceva atleţi. 

Şi am luat- o la picior. Nu înainte de a fi
încercat să- l gonesc pe Albu, care se ţinuse după
mine şi rămăsese pe lângă căsuţa în care intrasem.
Nu se lăsa nicicum înduplecat să se despartă, de
parcă ar fi urmat îndemnul Salomiei de a veghea
asupra mea. Tropăia şi el bietul alături de noi, lătrat
de toţi câinii din satul şi din satele prin care tre-
ceam. Purtat de elanul iniţial, de bucuria de a fi ieşit
la aer, luasem pasul alert al celor doi. Erau tăcuţi,
morocănoşi. Nu păreau prea încântaţi de tovărăşia
mea. Impuseseră mersului nostru un ritm rapid,
sportiv. Îmi părea bine, căci doream să ajung cât mai
repede acasă şi o vreme n- am simţit nici o oboseală.
Se înseră destul de devreme şi odată cu căderea
amurgului se porni şi un vânt tăios dinspre apus.
deşi eram încins de marşul forţat, suflarea glacială
dinspre munţii Gilăului mă pătrundea până în oase.
Trecând printr- un sat cu câteva lumini chiorâşe,
le- am propus tovarăşilor mei de drum să facem un
scurt popas în birtul care ne apăruse în cale. Eram
tustrei flămânzi şi speram să găsim ceva de îmbucat.
Nu, n- aveau de- ale gurii, doar de băut. după ce am
dat pe gât un păhărel de pălincă, mai încălzit, i- am
întrebat: „da nici ouă n- aveţi? – Ba om avea”, mi- au
răspuns ei, cam în doi peri. „Şi puteţi face o papară?”
Când au înţeles că papara pe care le- o ceream era tot
una cu ceea ce numeau ei ratotă, s- au arătat dispuşi
să ne- o pregătească. deşi eram mai odihniţi şi mai
bine dispuşi, de băutură ca şi de ceea ce înfulecasem,
am început să simţim oboseala abia acum, după ce
am părăsit crâşma şi am luat- o la picior în întuneri-
cul deplin ce se lăsase. Câinele era şi el mai voios.
Înghiţise pe nerăsuflate câteva felii de pâine unse cu
resturile din farfurie ale ratotei. de la o vreme,
păşeam mai uşor, căci nu mai era urmă de zăpadă
ori de noroi pe drumul nostru uscat pesemne de
vânt. Când, într- un târziu, trecuse demult miezul
nopţii, am dat de şoseaua naţională, îmi făcea impre-
sia că păşesc pe un covor. dar oboseala se făcea rău
simţită. Ne- am oprit pe marginea şoselei să ne mai
tragem suflarea, însă am izbutit cu greu să mai por-
nim. de aceea, am renunţat să mai facem vreun
popas, căci, fără să o mărturisim cu voce tare, ne era
teamă că nu vom mai fi în stare să o luăm din loc. În
sfârşit, iată- ne la Floreşti şi în faţa noastră cele din-
tâi lumini ale Clujului. Ajuns la Mănăştur, mi- a apă-
rut pe monticul, profilul gotic, atât de familiar, al
Calvariei. Îndrăgisem demult bisericuţa aceasta,
lăcaşul venerabilei abaţii benedictine, monasterium
Beatae mariae de Clus, căreia părinţii mei îi donase-
ră două vechi copii litografice ale tablourilor pictoru-
lui Munkácsy: ecce homo şi punerea lui Isus în groa-
pă, îndelung contemplate de mine, copil, în dormito-
rul bunicii. Priveam de astă dată spre bătrâna bise-
rică de pe deal ca spre un cap al bunei speranţe.
Eram fericit că ajunsesem aproape în port. de- acum
încolo ştiam că străzile binecunoscute mă vor purta
pe nesimţite acasă. Căutam să desluşesc în noapte
chipul suav al Sfintei Fecioare cu Pruncul în braţe,
deasupra portalului, dar nu zăream decât o umbră,
şi ea mustrătoare dar cât de fericitoare. Am lepădat
pentru câteva clipe raniţa din spate, am îngenun-
cheat lângă câinele Albu, care se gudura şi el, voios,
şi am început să- i spun în şoaptă: „Gata, băiete, m- ai
păzit, ai venit cu mine, m- ai apărat bine, acuma
du- te înapoi acasă, la Salomia! Nu mai veni cu mine.
hai du- te!…”, îi repetam, sculat în picioare. Când
i- am întors spatele şi am dat să pornesc, s- a urnit şi
el, dând să mă urmeze, dar i- am poruncit de astă
dată cu voce tare: „Nu veni cu mine! Pleacă înapoi, la
Salomia!”. Înţelesese. S- a oprit în loc, mă urmărea
din priviri. Când m- am mai întors, după câteva
minute, stătea tot acolo unde- l lăsasem. r

■ Fragment din Abisul luminat
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JOI, 23.10.2014, la Librăria Şt.O.Iosif am
găzduit o frumoasă şi memorabilă întâlnire cu
o adevărată legendă vie a literaturii române
postbelice: scriitorul nICOLAE bREbAn.

Am avut onoarea să deschid acest eveniment,
amintind faptul că invitatul nostru este un scriitor
de mare anvergură, un scriitor care nu s- a temut să
înfrunte canoanele, fie ele biografice, ideologice sau
artistice pentru a găsi calea câştigării şi asumării
triumfului literar. Romancier, eseist, dramaturg,
publicist, poet şi traducător român, Nicolae Breban
rămâne o personalitate impresionantă, un autodi-
dact de cursă lungă cu o carieră spectaculoasă: după
debutul cu romanul Francisca (recompensat cu Pre-
miul uSR în anii 60), a reuşit să ajungă redactor şef
la revista România literară (funcţie la care a renun-
ţat ulterior pentru a protesta faţă de politicile ceau-
şiste), a continuat să publice apoi până la revoluţie,
sfidând cenzura, dar a desfăşurat o activitate prolifi-
că şi după anii 90, relansând revista culturală
Cotemporanul, publicând zeci de volume (ficţiune,
eseuri, memorialistică, traduceri).

AdRIAN lăCăTuŞ, decanul Facultăţii de
litere a sugerat că opera lui Nicolae Breban a mar-
cat puternic cultura română postbelică, astfel încât
critici literari cu greutate au selectat de- a lungul
timpului romane ale scriitorului născut în Maramu-
reş drept lucrări reprezentative, capabile să traver-
seze decenii şi secole. Vorbitorul a apreciat această
întâlnire drept un prilej inedit pentru generaţiile
tinere de a se familiariza cu o biografie şi cu o serie

de volume care vorbesc despre o epocă dificilă traver-
sată însă exemplar de Nicolae Breban.

Scriitoarea AuRA ChRISTI, una dintre fonda-
toarele Editurii Ideea Europeană a avut cuvinte fru-
moase faţă de librăria Şt.o. Iosif Braşov, dar mai
ales faţă de Nicolae Breban, un scriitor pe care vor-
bitoarea îl cunoaşte de mai bine de 20 de ani. În opi-
nia Aurei Christi, autorul pe care criticul Mircea Ior-
gulescu îl considera un adevărat monument, este
unul dintre puţinii scriitori de anvergură, un
literaturocentrist într- o lume care pare să se
dezagrege, un om care s- a dedicat de când se ştie
scrisului şi cititului la cel mai înalt nivel. Aura
Christi l- a apreciat pe Nicolae Breban drept un scrii-
tor total, capabil să abordeze mai multe genuri, un
scriitor care a livrat o operă inconfundabilă preocu-
pată de tema majoră a raportului dintre călău şi vic-
timă. Particularitatea lucrărilor invitatului nostru
este aceea de a aborda psihologia abisală, în tradiţia
inaugurată de dostoievski, Mann sau hesse, iar
creaţiile sale pot fi considerate adevărate catedrale
din litere.

Conf univ dr RuXANdRA IVăNCESCu a sur-
prins, la rândul ei, unicitatea romanelor semnate de
Nicolae Breban, condensată în construcţia care ames-
tecă planurile profunde abisale cu realitatea. Poves-
tea confruntării dintre animusul şi anima devine evi-
dentă în romanul În absenţa stăpânilor. Personajele
lui Nicolae Breban sunt vii, puternice,
autentice, iar autorul exersează un stil
aparte, o frază- melc balzaciană, o poetică a
totalităţii dar şi o poetică ce anunţă pos-
tmodernismul.

Prof univ dr oVIdIu Mo CEANu
şi- a deschis discursul cu o idee inedită:
aceea de a propune ca temă de doctorat o
explorare a operei lui Nicolae Breban. În
opinia vorbitorului, romanul Animale bol-
nave, printre altele, evocă suficient de
convingător tenacitatea şi capacitatea de
construcţie ale scriitorului şaizecist. ovi-
diu Moceanu a apreciat de asemenea şi
felul în care invitatul nostru a reuşit să
promoveze cultul libertăţii scriitorului –
atât deciziile sale existenţiale (inclusiv
refuzul de a deveni celebru prin disidenţă
într- o perioadă tulbure ideologic), cât şi
opera sa subliniază felul în care un crea-
tor poate depăşi orice determinări.
Remarcabil în romanele lui Nicolae Bre-
ban sunt absenţa unor rădăcini discerna-
bile şi a unei mari intuiţii a umanului.

Academicianul NIColAE BREBAN
a oferit o privire panoramică asupra propriei sale
deveniri literare, asupra evoluţiei societăţii româ-
neşti, oferind şi diagnostice precise asupra unor stări
de fapt problematice: deriva valorilor, uitarea, inape-
tenţa pentru lectură a generaţiilor tinere, lipsa de
speranţă din spaţiul social şi politic. Nicolae Breban
şi- a amintit despre discuţiile avute cu Emil Cioran,
despre drama ţăranului român, despre felul în care
a căutat să reabiliteze, la revista România literară,
nume mari condamnate iniţial de regimul comunist,
precum doinaş, Balotă sau Noica, despre cât de

netalentaţi sunt românii la exersarea democraţiei şi
cât de deplorabil este faptul că generaţiile noi de
artişti exploatează imaginea României mizerabilis-
te. Încheierea discursului spontan şi generos a fost
totuşi optimistă, Nicolae Breban afirmând, pe linia
maestrului său de o viaţă, Friedrich Nietzsche, cre-
dinţa în viaţă, chiar şi la vârsta senectuţii.

Surpriza evenimentului a fost oferită de prof dr
Mircea Martin, sosit la Braşov pentru a susţine un
discurs în cadrul Şcolii doctorale care a apărut spon-
tan, în timpul lansării, recunoscând că nu putea să
rateze întâlnirea cu Nicolae Breban. Împărţind
cuvinte de laudă la adresa Şcolii de litere de la Bra-
şov (o şcoală care reuşeşte să traducă excelenţa fon-
datorilor ei în practică academică), Mircea Martin l- a
felicitat pe Nicolae Breban pentru alocuţiunea sa,
amintind că invitatul nostru reprezintă o sursă con-
stantă de energie pentru cei din jur.

Evenimentul s- a încheiat cu o sesiune de auto-
grafe, cititorii având posibilitatea să aleagă dintr- un
număr impresionant de volume semnate de Nicolae
Breban, disponibile încă pe piaţă.

Mulţumim lui Nicolae Breban pentru că a ales
să- şi întâlnească cititorii la librăria Şt.o.Iosif Bra-
şov, mulţumim vorbitorilor şi publicului pentru pre-
zenţă. A fost un eveniment cu totul deosebit, la care
am avut ocazia să stăm în proximitatea unei adevă-

rate… legende literare vii, nelipsită de paradoxuri:
Nicolae Breban rămâne un scriitor care citeşte şi
scrie nemţeşte (după cum a remarcat cineva din
public), deşi contribuţiile sale sunt inestimabile în
ceea ce priveşte literatura română.

Nicolae Breban – autorul lunii octombrie 2014,
pe www.libris.ro, iar cărţile sale sunt disponibile în
această perioadă cu cel puţin 20% reducere. r

Sever Gulea

O legendă literară la Braşov: Nicolae Breban
n Eveniment
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Chirurgia pediatrică – încotro?

din amplul tratat de chirurgie care apare sub
redacţia prof. univ. dr. Irinel Popescu, membru
corespondent al Academiei Române, şi proiectat să
vadă lumina tiparului în zece volume, semnalăm
volumul V dedicat chirurgiei pediatrice, coordonat
de Corneliu Sabetay. Cum subliniază profesorul Iri-
nel Popescu, „elaborarea unui asemenea Tratat a
fost considerată întotdeauna o datorie de onoare
pentru reprezentanţii şcolii de chirurgie din Româ-
nia. Sarcină dificilă, fără îndoială, dar pe care înce-
pând din a doua jumătate a secolului trecut chirurgii
români şi- au asumat- o, rezultatul fiind ediţiile apă-
rute sub redacţia lui Nicolae hortolomei şi Ion
ţurai, Theodor Burghele, Eugen Proca, Nicolae
Angelescu”. Putem vorbi de înfiriparea unei tradiţii
pe care profesorul Irinel Popescu o dezvoltă cu exce-
lenţă şi responsabilitate pilduitoare pentru viitorii
medici. la actualizarea cunoştinţelor apărute în fie-
care domeniu şi, să recunoaştem că sunt mereu mai
multe, se adaugă firesc şi realizările personale ale
autorilor, multe dintre ele cu totul remarcabile, pen-
tru că un asemenea tratat este, în primul rând, o
„operă naţională”. Realizarea acestui proiect, impre-
sionant prin vastitatea şi diversitatea tematică –
urologie, neurochirurgie, chirurgie oro- maxilo- facia-
lă, chirurgie toracică, ginecologie, chirurgie pediatri-
că, chirurgie plastică şi microchirurgie reconstruc -
tivă, chirurgie cardio- vasculară, chirurgie generală
cu două mari părţi, ortopedie- traumatologie – a
devenit o realitate prin colaborarea unor specialişti
al căror prestigiu asigură înalta lui valoare ştiinţifi-
că. Beneficiarii sunt, fireşte, în primul rând speciali-
ştii şi, în acest scop, este prezentată tematica de rezi-
denţiat. Fără a greşi, credem că se poate afirma că
beneficiari sunt toţi medicii, ştiut fiind că acela care
alege să fie ucenic al lui Esculap trebuie să accepte,
ab initio, să fie „student” toată viaţa. Asta mai ales
acum când ritmul schimbărilor, al noutăţilor ştiinţi-
fice şi tehnologice face din competenţă o permanentă
competiţie. Să nu- i uităm însă nici pe beneficiarii
indirecţi dar foarte importanţi care sunt copii. Cu
atât mai mult cu cât, se ştie că în ţara noastră mor-
talitatea infantilă este crescută şi, corelată cu o
natalitate scăzută, creionează o imagine îngrijoră-
toare asupra viitorului poporului nostru. Chirurgia
pediatrică poate ameliora simţitor aceşti parametri
îmbinând dotarea tehnică la nivel european cu o pre-
gătire profesională de excelenţă, competitivă cu
aceea din alte ţări. 

Alexandru Pesamosca, atât de vestitul Medic şi
om devenit acum o legendă se întreba retoric şi nu
numai: „Chirurgia pediatrică… încotro?” domeniul
este vast şi se urmăreşte vindecarea copiilor din
prima zi până la 18 ani şi, cu trecerea anilor s- a divi-
zat în mai multe domenii, astfel încât, după cum
apreciază prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, se apro-
pie mereu mai mult de chirurgia adultului. Între dis-
ciplinele medicale din ultimii ani sunt nominalizate
„chirurgia prenatală” în corelaţie cu diagnosticul
ecografic prenatal, chirurgia laparoscopică, cu un
„teritoriu vast de aplicaţie în pediatrica viscerală,
abordând domeniul malformaţiilor, al tumorilor,
abdomenul acut chirurgical ş.a.”. Concluzia eviden-
ţiază o mutaţie în terapia chirurgicală de specialita-
te: „Copilul va trebui îngrijit astăzi ca şi mâine în
unităţi medicale cu profil pediatric, „Nu ca un adult
în miniatură, necesitând să fie abordat de o întreagă
echipă de specialişti la fel ca şi adultul”. Toate sunt
detaliat prezentate pe parcursul a 37 de capitole
ilustrând că împreună cu chirurgia adultului, „sora
sa mai mare”, chirurgia pediatrică oferă şanse reale
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
din ţara noastră. 

Eveniment – Unul dintre ctitorii
României moderne
Regele Carol I 
175 de ani de la naştere – 100 de ani
de la moarte

la trecerea unui secol de la moartea regelui
Carol I (1839- 1914), Academia Română a organizat o
sesiune ştiinţifică în cadrul căreia a fost adus prinos
de cinstire acestei personalităţi emblematice pentru
procesul de modernizare al ţării noastre. În aduna-
rea generală a Academiei Române dedicată împlini-
rii a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, Ion
kalinderu aprecia că „a prezidat cu atâta înălţare de
cuget, cu atâta tărie de fapte şi într- un chip atât de
desăvârşit redeşteptarea noastră naţională”. În
deschidere, acad. Ionel- Valentin Vlad, preşedintele
Academiei Românea, a prezentat o imagine sintetică
a personalităţii regelui Carol I care „s- a preocupat de
dezvoltarea economiei şi de modernizarea instituţii-
lor statului, a învăţământului de toate gradele de la
oraşe dar mai cu seamă de la sate, de sprijinirea cul-

turii şi artei, de schimbarea statului internaţional al
României, devenită stat independent, de sine stătă-
tor”. Încă de la început, noul suveran a arătat un
interes special faţă de Societatea literară Română,
devenită apoi Societatea Academică Română şi Aca-
demia Română. la 15 septembrie 1867, a fost ales
primul membru de onoare şi protector al acestui sim-
bol al spiritualităţii noastre pe care l- a considerat
constant „izvor pentru ştiinţa, pentru limba şi istoria
noastră naţională” sau „o adevărată podoabă a
neamului românesc”. Era preocupat îndeaproape de
activitatea academică pe care a sprijinit- o perma-
nent moral şi material. Astfel, în 1884, Regele Carol
I a propus alcătuirea unui dicţionar, care să fie, după
cum afirma, „Etymologicum magnum Romaniae” şi
pentru care a făcut o donaţie consistentă. S- a înce-

put atunci o lucrare fundamentală pentru cultura
noastră naţională care avea să fie finalizată de Insti-
tutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al Rosetti în anii
din urmă. Apoi, a susţinut material apariţia celor
şase volume din Istoria românilor în dacia traiană a
lui A.d. Xenopol. Ca autentic ctitor al Academiei,
Regele Carol I a lăsat prin testament o treime din
averea sa pentru publicaţiile ei, între care şi „cartea
graiului românesc”, dicţionarul limbii române.
Făcând un bilanţ al domniei lui Carol I, acad. dan
Berindei a reliefat faptul că el a însumat „calităţile
unui monah luminat, îndeplinindu- şi sarcinile cu
pasiune şi dăruire, deşi, totodată, şi- a păstrat înalta
funcţie de gardian al echilibrului societăţii, respin-
gând orice atitudine părtinitoare… sub cârmuirea sa
fermă şi plină de tact, România a cunoscut un proces
de adaptare şi de integrare în noi rânduieli”. Practic
nu a fost domeniu al vieţii economice, sociale,
cultural- ştiinţifice sau educaţionale care să nu fie
implicat în acest vast proces de modernizare. În
Bucureşti au fost ridicate construcţii a căror
eleganţă i- au atras denumirea de „micul Paris”; a
fost construit podul de la Cernavodă de către Anghel
Saligny ş.a. o perspectivă asupra dezvoltării econo-
mice a fost prezentată de prof. univ. dr. Victor Axen-
ciuc, membru de onoare al Academiei Române. la
aceeaşi înălţime s- au situat şi preocupările pentru
cultură şi învăţământ înfăţişate pe larg de prof.
univ. dr. Mircea dumitru, membru corespondent al
Academiei Române. universităţile din Bucureşti şi
Iaşi au devenit emblematice pentru învăţământul
superior din ţara noastră prin profesorii reprezenta-
tivi din tot spectrul ştiinţelor, artelor şi culturii în
ansamblul ei. dintre împlinirile celei mai lungi şi
roditoare domnii, prof. Mircea duţu, directorul Insti-
tutului de Cercetări Juridice al Academiei Române,
a vorbit pe larg despre Constituţia României moder-
ne, adoptată în 30 iulie 1866, apreciată de regele
Carol I ca fiind „cel mai însemnat moment din viaţa
unui popor”, prin ea împlinindu- se „aspiraţiile legiti-
me ale naţiunii, garantând interesele tuturor stări-
lor, precum şi toate drepturile pe care cetăţeanul tre-
buie să le găsească în societatea civilizată”. În înche-
ierea lucrărilor, Alteţa Sa Regală, principele Radu a
apreciat că: „Este suficient să te uiţi la statuia Rege-
lui Carol şi la Biblioteca sa, aşa cum arată ele astăzi
în Piaţa Palatului Regal, ca să înţelegi că se poate
construi o Românie curată, prosperă, delicată, bine
dotată instituţional, paşnică, energică, elegantă,
pragmatică, frumoasă, puternică… Comemorarea de
astăzi este o sursă de inspiraţie pentru generaţia
tânără, fiindcă omagiază curajul, profesionalismul,
loialitatea şi un nou început european în istoria
noastră modernă”. În tot ceea ce a întreprins, Rege-
le Carol a rămas fidel devizei demne de toată luarea
aminte „totul pentru ţară, nimic pentru mine!”.

Spre o „nouă ontologie”?
Intitulată „Funcţionalism şi ontologie”, lucra-

rea semnată de Claudiu Baciu şi apărută recent la
Editura Academiei Române este o culegere de studii
ce se circumscriu unui domeniu problematic nou,
aflat între preocupările gânditorilor contemporani.
Nou, pentru că repune în discuţie relaţia dintre con-
ceptele fundamentale – funcţionalism şi ontologie –
şi, fără să aibă un caracter sistemic, lucrarea pune în
evidenţă o reconfigurare a lor ca urmare a evoluţiei
ştiinţei din secolele XX şi XXI. Autorul precizează că
nu ne aflăm în faţa unui nou curent de gândire, ci
„de un mod de gândire general” în care pot fi surprin-
se mai multe mişcări care se numesc „funcţionaliste”
ce s- ar putea să evalueze spre o nouă generalizare
ontologică în orizontul unei „noi ontologii”. Poate şi
din acest motiv structura lucrării este cumva polifo-
nică, surprinzătoare pentru unii, pentru că sunt
incluse studii dedicate lui Ernest Cassirer sau Char-
les darwin, Constantin Noica sau Merleau- Ponty
sau B. Waldenfels ş.a. În fapt ceea ce uneşte concep-
ţiile acestor gânditori este încercarea de a depăşi o
anumită limită la care s- a ajuns odată cu dezvolta-
rea cunoaşterii ştiinţifice, dând şanse noi spiritului
uman pentru a construi o lume în jurul unui nou
logos. Ne îndreptăm oare spre o altă formă de rosti-
re care să explice şi descrie noul rost al omului ca
fiinţă cugetătoare?

Agendă:
24 octombrie, ora 11.00, în Aula Academiei

Române, acad. Gheorghe Păun a susţinut discursul
de recepţie cu tema „Căutând calculatoare în celula
biologică”. Răspunsul a fost dat de acad. Solomon
Marcus.

Elena Solunca Moise

■ Academia Română ■ Ştiri ■ Evenimente ■ Cărţi 
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„Aleasa inimii tale contra voinţei tale!”
Jacques Tatăl

În operele dramatice concepute de drama-
turgul francez de orirgine română între
deceniile şase şi şapte ale secolului trecut,
viziunea asupra familiei sau a cuplului

căsătorit se profilează adesea într- o manieră echivo-
că, ambivalentă. Pe de o parte, doar în interiorul
cuplului, fiinţa umană pare să îşi afle un partener
înţelegator, cu care poate comunica şi alături de care
presiunea existenţială, perspectivele sale dezolante se
pot îndura cu oarecare seninătate (vezi perechile din
Scaunele sau pietonul aerului, Regina Marie în raport
cu anxiosul suveran din Regele moare). Pe de altă
parte, familia poate coaliza cu societatea, împrumu -
tân du- i ochelarii de cal, pentru a forţa individul să se
conformeze unui trai înnămolit în obscuritate, bân-
tuit de spectrul morţii şi supus unei îmbătrâniri psi-
hosomatice accelerate, cum procedează Marie- Made-
leine faţă de soţul său, Jean, în Setea si foamea. Sau,
împreună îl pot constrânge să se resemneze subit cu
propria dispariţie (Regina Marguerite în Regele
moare). Parte din aceeaşi categorie de personaje, soţia
lui Amedeu îl fierbe fără încetare pe scriitor cu ordi-
nul de a se debarasa de urgenţă de cadavrul cu ochi
fosforescenţi şi suferind de gigantism post- mortem
din apartamentul lor, nu atât pentru că ajunge lite-
ralmente să ocupe tot spaţiul, cât de teama reacţiei
vecinilor la descoperirea ciudaţeniei din mijlocul lor. 

un text mai puţin cunoscut al dramaturgului,
datând din acelaşi an revoluţionar pentru teatrul
european, al debutului cu Cântăreaţă cheală (1950),
numit Jacques sau Supunerea, recontura revolta auc-
torială faţă de presiunile şi cutumele socio- familiale
mic- burgeze, care riscă să ingurgiteze iremediabil
aspiraţiile individuale. În aceasta piesă, pe care
Matei Călinescu o numea inspirat „un fel de parodie
în care teatrul de bulevard se descompune şi devine
dement”, familia reunită se porneşte cu o virulenţă de
tăvălug peste dorinţele adolescentinului Jacques
(eugène Ionesco: teme identitare şi existenţiale, Ed.
Junimea, 2006, p. 109). Costumat într- o ţinută care
stă să plesnescă pe trupul său (semn al incapacităţii
de a se maturiza), tânărul refuză cu obstinaţie să se
lase înduioşat de lamentaţiile rudelor sale, în ochii
cărora devine un monstru „renegat”, „blestemat”.
Sursa tribulaţiilor familiale este curând revelată:
Jaques este atins de morbul unei repulsii organice
faţă de „cartofii cu slănină” şi, ca atare, nu poate rosti
fraza care ar confirma apartenenţa sa la normele
unui clan de Jacques: Jacques Tatăl, Jacques Mama,
Jacques Sora etc. (aluzie intertextuala la familia de
Bobby Watsons din Cântăreaţa cheală). Pasiunea
pentru cartofi s- ar traduce prin adeziunea la un anu-
mit tip de existenţă domestică, gri, plată, perpetuată
cu sfinţenie din tată- n fiu, prin tradiţie, prin „slănină-
tate” şi, punctul cheie al problemei, la o căsnicie
impusă. 

Valorile morale burgheze se aliază în această
piesă cu cerinţele instinctuale, biologice (întrupate de
personajul Robertei), pe care individul nu şi  le poate
suprima şi la al căror glas de sirenă nu poate rezista

pentru multă vreme. Este interesantă conlucrarea
dintre societatea artificială şi naturalul instinctual în
a supune individul, în condiţiile în care Ionesco nu a
privit nici una ca eliberatoare, spre deosebire de preo-
cupările spirituale, metafizice. Şi pentru a nuanţa şi
mai mult lucrurile, Jacques însuşi îşi justifică răzvră-
tirea faţă de familia sa prin apelul la un noncomfor-
mism înnăscut, deci instinctiv (ecou perfect al celui
profesat de dramaturg): „Eu n- am ce face, aşa m- am
născut… Am facut tot ce am putut!… (Pauză.) Sunt ce
sunt”. Va fi fără întârziere persiflat de un comentariu
aprobator al Robertei, dar rostit de personaj cu o nedi-
simulată inocenţă: „Sunteţi altfel decât ceilalţi. Sun-
teţi o fiinţă superioară” (teatru II, Jacques, Viitorul e
în ouă, Scaunele, Ed. humanitas, Bucureşti, 2002, p.
32). Autoironia ionesciană care detensiona inspirat
rafalele de comentarii caustice din volumul de debut,
nu (1934), triumfă şi de această dată nemilos.

Exact cum „costumele” ambulante şi zgomotoa-
se care populează străzile îi păreau scriitorului în
tinereţe, după cum mărturiseşte în jurnale, nişte ani-
male nutrite de social dar intolerabile în plan metafi-
zic, familia lui Jacques, cea a Robertei şi, într- un
final, Jacques însuşi regresează gradual dinspre
social înspre animalitatea deplină (la căderea corti-
nei, personajele gem, croncăne, „mişună” pe scenă). 

la ivirea pe scenă a sfioasei Roberta, viitoare
mireasă înzestrată cu trei nasuri, şi ea împinsă de la
spate cu nădejde de părinţii ei, personajele din fami-
lia Jacques se agită în jurul ei pentru a o adulmeca.
Apoi ea e prezentată succesiv ca o marfă, un bun
comercial: picioare „bine împănate”, subsiori „pentru
ulciori”, ca o prezenţă feminină dintr- un tablou de- al
lui Picasso cu „sâni roşii pe fond mov” şi, în cele din
urmă, ca o delicatesă. Visul oricărui gurmand antro-
pofag, platoul Roberta propune oaspeţilor o „limbă în
sos tomat, umeri pane şi toate biftecurile necesare
celei mai înalte consideraţiuni”(p. 21). descrierea ei
anticipează cu un avans generos Femeia comestibilă
(1969) a lui Margret Atwood şi manifestul ei protofe-
minist implicit. de altfel, lectorul ce răsfoieşte pagini-
le din prezent trecut, trecut prezent, jurnalul scriitoru-
lui din 1968, ar putea fi surprins de întâlnirea cu un
feminist convins care, părtaş neputincios la abuzurile
îndurate de mama sa din partea tatălui, realizează că
va detesta mereu „tot ce este societate bazată pe pri-
matul bărbatului faţă de femeie” (prezent trecut, tre-
cut prezent, Ed humanitas, 2003, p. 19). 

Tatonând teritoriul cu precauţie, în cursul unei
conversaţii cu Roberta, Jacques caută să- i destăinuie
sursa frământărilor sale, îi vorbeşte despre neaccep-
tarea situaţiei (nu se ştie care, parodie a noncomfor-
mismului gratuit?), despre cum nu mai există scăpa-
re prin „pod”, „pe sus”, fiindcă „ei” au astupat toate
ieşirile. Ca atare nu i- a rămas decât pivniţa, dar spre
norocul lui, Roberta cunoaşte toate trapele. Salvarea
prin subteran promisă de personajul feminin repre-
zintă întronarea instinctualităţii, a sexualităţii. dar,
din clipa în care ea se autocaracterizează drept „vese-
lia morţii în viaţă… bucuria de a trăi, de a muri”, se
anticipează asocierea ei şi cu o dimensiune thanatică
(p. 34). Roberta începe gradual să- l hipnotizeze pe
Jacques, depănându- şi povestirea despre armăsarul
în flăcări, simbol nu doar al pasiunii erotice mistui-
toare, întrucât calul este şi o metaforă a libertăţii, a
individualităţii. dar, prin gestul piroman imaginativ
al naratoarei, conotaţiile sale sunt anihilate, tot ast-
fel cum Jacques se lasă pradă plăcerii dureroase de a
fi supus de Roberta. În aceeaşi manieră, pălăria cu
care personajul masculin refuza să salute şi pe care
nu o lasa deoparte în nicio conjunctură socială, sem-
naliza sfidarea sa în faţa normelor, a uzanţelor, pro-
testul său social. la rugăminţile tandre ale viitoarei
soţii, Jacques se debarasează de pălărie, confirmân -
du- şi subjugarea multiplă, faţă de social şi faţă de bio-
logic.

Autoportretul liric, de fiică „trinară” a zeiţei
Geea, pe care şi- l recită melodios Roberta: „În jurul
gâtului am colier de noroi, sânii mei se topesc,
coapsele- mi sunt moi […] Mă- nnămolesc” şi invitaţia
sa dionisiacă „sub pături jilave faci dragoste, ples-
neşti de fericire!” îi smulg lui Jacques (nu lui Ghera-
sim luca) un bâlbâit, extaziat „pas- sionant!” (pp.
40- 41). Pentru Ionesco, lutul, nămolul, mlaştina evocă
nu doar asocieri sexuale, ci şi moartea, prăbuşirea în
pământ, în neant.

Gândită ca un sequel al piesei anterioare, în
piesa Viitorul e în ouă sau mare e grădina domnului
(1951), figurează aceleaşi personaje ca şi până acum,
cu excepţia Bunicului care, între timp, a răposat şi ca

atare tronează peste audienţă ca un living dead
patriarhal, solemn, din ramele unui tablou. de aceas-
tă dată, familia funcţionează ca o instituţie menită să
asigure continuitatea umanităţii, sau mai precis a
secţiunii ei relevante, i.e. „rasa albă”, şi întru acest
scop se dedă la orice mijloace, chiar şi cele mai auto-
ritare, pentru a stimula „producţia”. Rudele sunt
ultragiate de faptul că, de trei ani încoace, Jacques şi
Roberta continuă să se „pisicească” înamoraţi, uitând
că „veşnica dăinuire” a „naţiunilor” nu are de gând să
se realizeze singură sau, în cuvintele Jacquelinei, că
„[v]ă doare- n cot de producţie! de ce nu- i daţi dru-
mul?…Altă datorie mai importantă n- aveţi” (teatru
II …, p. 52).

Supunând- se în cele din urmă faţă de legea ine-
xorabilă a perpetuării speciei, Roberta – o leda con-
temporană îmbunătăţită – intră în chinurile facerii…
ovipare, iar sutele de ouă pe care Jaques, conform
unei tradiţii pe linie paternă, trebuie să le clocească,
ajung aproape să îl zidească de viu în timp ce restul
congregaţiei scandează frenetic „producţie, produc-
ţie!”. În dramaturgia ionesciană, acesta reprezintă un
exemplu clasic de autocraţie a materiei, i.e. supra-
abundenţă de oameni sau obiecte. Punctul culminant
al piesei îl reprezintă replicile aruncate la foc automat
ale personajelor (cu excepţia lui Jacques) cu privire la
soarta ouălor, mai precis a carierei lor profesionale şi
existenţiale. deşi, iniţial, din acestea părea că se va
ivi o înnoită umanitate, cu indivizi de toate soiurile şi
orientările politico- religios- sociale, Jacques Tatăl
recunoaşte sec că ar fi mai avantajos să furnizeze
„carnel de mezel” sau, în exprimarea Robertei Tatăl,
„carne de tunel”. În condiţiile în care, anterior, cei doi
capi de familie propuseseră ideologico- demiurgic să se
obţină din ouă revoluţionari, reacţionari, idealişti,
marxişti, implicaţia este că destinaţia finală de „carne
de mezel” este tocmai aceea pe care ne- o oferim sin-
guri prin războaie, revoluţii, contra- revoluţii care,
dincolo de orice intenţii pretins nobile, sfârşesc inva-
riabil prin masacre în masă. „lumea nu există, însă
inexistenţa ei e sângeroasă!” filosofa la un moment
dat Ionesco (Antidoturi, Ed. humanitas, Bucureşti,
2002, p. 198) .

Culmea sadismului o atinge însă Jacques Buni-
ca, personaj care, în sapienţa ei matusalemică, propu-
ne ca ouăle să fie grabnic transformate în „omlete”,
idee care aruncă în aer entuziasmul general. Potenţia-
lul hermeneutic în acest punct este generos. Metafora
ouălor transformate în omlete indică traiectoria uma-
nităţii în timp, fervoarea noastră iraţională dar ineluc-
tabilă pentru perpetuarea unei specii din care oricum
nu va rămâne decât praful şi pulberea de pe tacâmuri.
omletele semnalizează absurdul condiţiei noastre
ontologice: o voinţă misterioasă, de chef transcenden-
tal, a dorit să ne naştem în număr atât de mare doar
pentru a prepara din noi o banală… omletă. 

În Antidoturi, pentru Ionesco, dictonul biblic din
Geneză, „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi
pământul!”, devine „Mâncaţi- vă unii pe alţii”, în con-
diţiile în care, de la nivel microscopic („o picătură de
apă”) până la scara umanităţii, legea universală este
cea a distrugerii reciproce, a maşinaţiilor pentru
supravieţuire. Adânc mâhnit de schema divină, scrii-
torul vociferează: „[e]ste îndeajuns de năucitor şi de
tragic că suntem fixaţi între nastere şi moarte, a fi
însă obligaţi să ucidem şi să ne lasăm ucişi este abso-
lut inadmisibil. […] Trăim într- o economie închisă,
nimic nu ne vine din afară, deci suntem constrânşi să
ne mâncăm între noi. Mâncaţi- vă unii pe alţii. […] un
singur gest al nostru e o catastrofă pentru universuri
întregi de protozoare. Împlânt lopata şi distrug
dintr- o dată popoare de furnici” (p. 295). 

În asemenea circumstanţe, instinctul de rebe-
liune, până atunci reprimat cu succes, renaşte cu o
ultimă scânteiere de voinţă, deoarece Jacques insistă
ca din ouă să se nască: „Pesimişti. Anarhişti. Nihi-
lişti” (p. 73). Protestul său survine după consimţă-
mântul general acordat omletelor, adică după ce con-
ştientizează, ionescian, inanitatea întregii situaţii.
Aspiraţia sa finală: „[V]reau o fântană de lumină, apă
incandescentă, un foc de gheaţă, zăpezi de foc” mar-
chează un idealism al identităţii contrariilor, adică al
imposibilului metafizic, înecat în invective à la Père
ubu şi în încântarea colectivă pentru „producţie” şi
„rasa albă”. dacă sună straniu un comentariu atât de
dezolant la o piesă însufleţită de umor şi imbolduri
parodice, să avem în vedere că, regulă de lucru la un
iubitor al contrariilor ca Ionesco, acolo unde pare evi-
dentă întronarea unui anumit gen dramatic, se impu-
ne cu forţă deplină şi lectura à rebours. r

Octavia Berceanu
Eugène Ionesco şi revolta metafizică

Dacă sună straniu un comentariu atât
de dezolant la o piesă însufleţită de

umor şi imbolduri parodice, să avem
în vedere că, regulă de lucru la un
iubitor al contrariilor ca Ionesco,

acolo unde pare evidentă întronarea
unui anumit gen dramatic, se impune
cu forţă deplină şi lectura à rebours.



32

AnUL XXV  t nr. 12 (753)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

ISToRIE

Confucius (28 September 551 –  4 March 479
î.hr.) este venerat de 2565 de ani, fiind socotit cel
mai mare gânditor, om politic şi pedagog al seminţiei
chineze. S- a născut în actuala provincie Shandong,
în principatul lu, dintr- o uniune extramaritală,
tatăl său fiind septuagenar. Nu există chinez care să
nu fi auzit de Confucius şi nici ştiutor de carte care
să nu fi citit şi să nu fi memorat citate din lucrarea
de numai 12.700 de caractere, lunyu, Analecte sau
Cugetări, o sinteză a înţelegerii lumii şi a vieţii.
Această lucrare conţine în sinteză viziunea învăţăto-
rului despre lumea pământeană şi este axată pe
relaţia dintre Confucius şi discipolii săi. Este evi-
dent, Confucius a interacţionat cu tinerii, a purtat
dialog, conducându- i să afle singuri calea de urmat.

Ceea ce se socoteşte gândire confucianistă s- a
clădit pas cu pas, cu câţiva aderenţi la început, cu
siguranţă cei şaptezeci de discipoli statornici, la care
s- au alăturat alţi cărturari şi filosofi şi a sfârşit prin
a fi ridicată la rangul de doctrină a Imperiului chi-
nez. Confucianismul a dominat timp de secole şi
milenii gândirea chinezilor, iar prin răspândirea
limbii chineze, gândirea altor popoare şi rase din
Asia. din 1687, după editarea în latină a Analectelor,
China a început să fie cunoscută nu numai prin
mătase, porţelan şi ceai, dar şi prin această doctrină,
gândirea confucianistă atribuindu- se fiecărui chinez.
Savanţi ca leibnitz, Jung şi mulţi alţi intelectuali
europeni au studiat printre primii lucrările lui Con-
fucius şi au fost influenţaţi de ele.

Extrapolând, în lumea de azi din ce în ce mai în
strânsă conexiune, cu greu s- ar găsi un intelectual,
din orice ţară de pe glob, care să nu- l fi citit, măcar
parţial. 

În Topul a o sută de personalităţi ale lumii care
au influenţat decisiv  istoria umanităţii, întocmit în
SuA acum câţiva ani, Confucius ocupă locul al cinci-
lea. unul dintre primii cinci înţelepţi de pe pământ,
de la începuturile civilizaţiei şi până în zilele noas-
tre! Este semnificativă această clasificare, venind
din afara lumii chineze, din afara Asiei şi chiar a
Europei! Influenţa gândirii filosofice a lui Confucius
se găseşte nu numai în domeniul politic sau în sfera
culturii, ci şi în viaţă, în comportamentul şi
mentalitatea oamenilor. Cine l- a citit şi l- a asimilat
pe Confucius, indiferent pe ce continent trăieşte, este
mai aproape de înţelepciune şi de civilizaţie. 

Iată valoarea acestei personalităţi umane
copleşitoare care în limba chineză are un nume sem-
nificativ, kong, ce poate fi interpretat în moduri felu-
rite. Confucius a impus ordinea şi norma etică rigu-
roasă în viaţa fiecărui om şi în societate, de sus şi
până jos, începând cu liderii şi terminând cu cel mai

umil dintre supuşi. Învăţăturile confuceene din
lunyu se referă la principalele domenii ale vieţii,
cum ar fi: politica, prietenia, cultura, studiul, muzi-
ca, iubirea etc. În legătură cu felul de a conduce
oamenii, referindu- se la trei factori de bază pentru
conducerea unei societăţi, Confucius a fost întrebat
de un discipol la care factor ar renunţa, dacă se au în
vedere: poporul, hrana şi oastea, iar alegerea sa este
edificatoare. El a răspuns fără ezitare că se poate
renunţa la armată. Într- adevăr, confucianismul
înseamnă pace şi viaţă tihnită, dezvoltare!

VIZIUnE

opera lui Confucius este vastă şi acoperă înce-
putul civilizaţiei chineze şi a omenirii. Amprenta sa,
gândirea sa etică şi filosofică există în Cele Cinci
cărţi clasice Shijing, Shujing, liji, Yuejing, Yijing şi
Analele primăvară – toamnă Chunqiu. 

Confucius a fost un om superior, unul dintre cei
câţiva oameni plini de lumină cerească ai planetei.
El a venit printre noi să schimbe în bine societatea şi
omul. 

Natură pragmatică, el a urmărit echilibrul
omului între cer şi pământ, pentru o lume favorabi-
lă tuturor. 

Gândirea sa a exercitat o influenţă covârşitoa-
re, întâi asupra lumii chineze, mai târziu asupra
întregului Extrem orient şi astăzi aproape pretutin-
deni în lume. 

Noi îl proclamăm pe Confucius părintele
globalizării. 

Nimeni n- a mai gândit ca el o lume pe măsura
concepţiei moderne de azi, shu – populaţie multă, fu
– bogăţie, jiao – educaţie. 

Globalizarea s- a întregit drept concept şi teorie
a vieţii moderne, fără bariere şi fără restricţii după
preceptul: toţi oamenii sunt fraţi, 四海之内皆兄弟,
Sihaizhinei jie xiongdi, după doctrina morală confu-
cianistă, care include teze precum: 仁ren – omenie
(preocuparea fundamentală, cea mai înaltă dintre
virtuţile confucianiste),  xin – cinste, onestitate, yi –
dreptate, li – ceremonial, xiao – iubire în cadrul fie-
cărei familii, dragostea părinţilor pentru copii şi
loialitatea copiilor pentru părinţii care i- au născut,
zhongyong – doctrina de mijloc şi multe altele. 

dar înainte de toate, preocu-
parea fundamentală este să învă-
ţăm să fim oameni, să ne purtăm cu
omenie.

Spiritualitatea confucianistă
cuprinde dimensiunea sinelui, aceea
a comunităţii şi tradiţia. Autoculti-
varea reprezintă temelia întregului
edificiu. omul trebuie să se preocu-
pe să întreţină un trup sănătos, un
suflet pur şi un spirit cultivat, înalt.
Autocultivarea îşi trage seva din
tradiţie, din familie şi societate, din
energia naturii înconjurătoare, dar
şi putere cerească.

Confucius a gândit o lume
demnă în întregul ei, respectul pen-
tru sine şi respectul şi înţelegerea
omeniei din ceilalţi. Comunitatea
este foarte importantă pentru reuşi-
ta autocultivării. Cât priveşte tradi-
ţia, Confucius pune preţ pe armonie
şi consens, respingând conflictele,
războiul.

PuNEREA ÎN PRACTICă

Şcoli de confucianism sunt
socotite: Confucia nismul din dinas -
tia han, Neo- Confucianismul, Con-
fucianismul contemporan, Confucia-
nismul corean, cel japonez şi singa-
porean, Confucianismul european
sau mondial, din ce în ce mai vizibil
odată cu începutul secolului XXI.

Confucianismul nu cuprinde
elementele cunoscute prezente în
religii precum creştinismul. Confu-
cianismul este un sistem etic, căruia
i s- au adăugat diferite ritualuri.
Viziunea este axată pe respectul

copiilor pentru părinţi, preţuirea înaltă acordată
bătrânilor şi autorităţii, aprecierea învăţăturii, pro-
tocolului şi ceremonialului. 

lumea se cuvine condusă prin virtute, pe baza
unui ceremonial, prin judecată, iar faptele rele se cer
amendate. de aici, deosebirea de ideea creştină, care
îndeamnă: Să nu staţi împotriva celui rău, iar cui te
loveşte peste obrazul drept, întoarce- i- l şi pe celălalt,
Matei, 5 – 39. Confucius recomandă: Răspunde urii
prin integritate şi virtuţii prin virtute, lunyu, 14:34. 

În Yijing, Cartea Schimbărilor, la hexagrama
Heng, durată, secţiunea trei nouă, scrie: A nu- ţi
menţine virtutea aduce umilire. prezicere de primej-
die. 

Să nu uităm ca învăţatul Confucius a conceput
Yijing drept manual de perfecţionare individuală şi
îndrumar al conduitei de viaţă, divinaţia fiind numai
o haină exterioară a ei. Iar referindu- se la valoarea
morala a Shijing, a spus: nici un gând rău. 

PRETuTINdENI ÎN luME

Putem spune fără să greşim că şi prin precep-
tele de mai sus ale lui Confucius avem astăzi schim-
buri culturale şi de persoane, vizite la nivelul globu-
lui, în condiţii de excepţie. 

Să exemplificăm. 
Cultura fiecărui popor se socoteşte a se fi con-

stituit pe raporturi bazate pe norme de viaţă proprii,
pe anumite calităţi morale, pe tradiţii proprii, pe un
sistem de obiceiuri şi elemente culturale distincte,
legate de aspectele existenţei umane în ipostazele
sale esenţiale, cuprinse între naştere şi dispariţie.
Iar tradiţia este o modalitate de a gândi şi a vieţui.
Tradiţia prelungeşte experienţa oamenilor, îi confe-
ră durată, acţiune, implicare, permanenţă etc.

Cultura mondială este un summum al culturi-
lor nationale, proprii fiecărui popor. Aşa cum îl defi-
nesc cuvintele, atât în limbile europene, cât şi în
limba chineză, dialogul este vorbire între două sau
mai multe persoane, schimb de informaţii şi de opi-
nii între oameni, indiferent de locul şi de rolul lor în
societate şi în lume. 

dialogul poate fi, cel mai adesea spontan, dar
şi dialog autorizat, în cazul în care anumite persoa-
ne reprezintă instituţii ale unui stat sau uniuni de

Constantin Lupeanu
Confucius şi globalizarea
孔子与全球化

Doctrina lui Confucius reprezintă
calea învăţăturii, a iubirii de oameni,

a dreptăţii, a modestiei, calea de
mijloc pe tot globul pământesc,

modalitatea care ne poate aduna şi
ţine laolaltă, contnuând să fim noi

înşine, şi de aceea calea lui Confucius
este nepieritoare.

Iată de ce China este un focar
puternic de civilizaţie!
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state. Însăşi ideea de dialog reflectă trecerea de la
culturi izolate sau închise, la culturi conştiente de
existenţa şi a altor forme de cultură, la culturi dispu-
se să primească noul, la culturi dispuse să ofere ome-
nirii ceea ce are mai specific şi mai bun, mai util, la
culturi de parteneriat. 

din amalgamul de definiţii existente la ora
actuală în lume, conform organizaţiei Internaţiona-
le a Muncii (oIM), orice tip de dialog este un act
voluntar de informare, consultare şi negociere între
parteneri egali.

orice cultură se defineşte şi se întregeşte în
dialog cu alte culturi.

În urmă cu câţiva ani, anul 2010 a fost declarat
An Internaţional al Apropierii între Culturi, în
favoarea dialogului şi promovării diversităţii expre-
siilor culturale, a recunoaşterii bogăţiei culturii pro-
prii şi a respectului reciproc. Noi suntem pentru
acceptarea unei infinităţi de valori culturale şi a
necesităţii dialogului, în interesul progresului pe
mai departe, al sporirii valorilor umane. Să ne amin-
tim cum Confucius a vizitat, acum 2500 de ani, în
condiţii dificile de deplasare, de multe ori cu riscul
vieţii, o bună parte din statele feudale ale vremii sale
de pe întregul continent chinez, iar eforturile sale
sunt vizibile şi în zilele noastre, deoarece gândirea
confucianistă s- a răspândit pretutindeni în lume.

Comunicarea între oameni, la fel ca învăţătu-
ra, dincolo de barierele de castă, de rasă, de limbă
etc. este esenţială şi formează bază trainică a convie-
ţuirii paşnice, a păcii în lume.

uNESCo are printre obiectivele de bază pro-
movarea în lume a cunoaşterii, diversitatea cultura-
lă, etnică, lingvistică şi religioasă, evidenţierea valo-
rilor comune. Secolul XXI este marcat de tehnologii
de vârf şi globalizare, iar acestea presupun transfor-
mări ale vieţii, în majoritatea ţărilor chiar schimbări
profunde. Care sunt deci politicile culturale propice,
benefice? În ce măsură oamenii şi organismele de
stat şi nonguvernamentale pot determina evoluţii
pozitive? Cum să fie cu prioritate promovată cultura
de valoare?

Schimburile culturale, contactele frecvente,
internetul şi celelalte mijloace tehnice electronice şi
digitale înlesnesc şi fluidizează cunoaşterea recipro-
că, învăţarea din descoperirile celorlalţi. Noi însă nu
trebuie să uităm că globalizarea cu orice preţ şi în
orice condiţii poate să anuleze specificul cultural pro-
priu, şi poate duce la uniformizare, eşuează în plati-
tudine.

de aceea morala confucianistă, îndemnând la
apropiere şi la recunoaşterea tuturor naţiunilor şi
raselor, prin preceptul: toţi oamenii sunt fraţi, ajută
la mersul înainte, la progresul lumii moderne. Învă-
ţătura lui Confucius nu se învecheşte, nu e depăşită.
Cu toate că lucrările confucianiste sunt aceleaşi, fie-
care nouă generaţie găseşte în ele răspunsuri adec-
vate la întrebările timpului său.

ÎNţElEGEREA RoMâNEASCă

Permiteţi- mi să mă refer în
câteva cuvinte la dimensiunea
românească a culturii. unul dintre
poeţii şi gânditorii de seamă ai seco-
lului XX românesc, lucian Blaga, a
caracterizat cultura astfel: prin cul-
tură, existenţa se îmbogăţeşte cu cea
mai profundă variantă a sa. Cultu-
ra este semnul vizibil, expresia, figu-
ra, trupul acestei variante. Cultura
ţine deci mai strâns de definiţia
omului decât conformaţia sa fizică
sau cel puţin tot aşa de strâns.

Iar între elementele care com-
pun cultura, arta este expresia cea
mai elocventă a creativităţii umane.
Arta poate fi socotită expresia
supremă,  chintesenţa culturii. 

un alt învăţat, Simion Mehe-
dinţi, face în mod logic distincţie
între  civilizaţie şi cultură, socotind
că ele au evoluţii independente, de
aceea o civilizaţie precară, o societa-
te dezorganizată, cu tare destule,
poate cunoaşte  un grad înalt de cul-
tură, la fel cum sunt civilizaţii bine
dezvoltate unde cultura este palidă
sau inexistentă. 

de aceea, scrie el în cartea
Civilizaţie şi cultură: polul civiliza-
ţiei şi polul culturii rar coincid. un
grad mare de civilizaţie poate atinge
orişicine dacă împrumută rezultate-
le muncii altora. o cultură înaltă e
însă un fenomen cu mult mai greu
de realizat. ea presupune nu numai
muncă bogată şi mare bogăţie de
cugetare, dar şi o simţire fină, care
se traduce printr- o atitudine etică şi
estetică de un nivel superior. 

după el, cultura este suma tuturor creaţiilor
sufletesti, intelectuale, etice si estetice, iar civilizaţia
o numeşte drept suma tuturor creaţiilor tehnice care
ajută la adaptarea omului la mediul geografic. Expli-
caţia sa este pe cât de adevărată, pe atât de sugesti-
vă: după cum frunza are două feţe: una stralucită,
spre soare, alta mai întunecată, întoarsă spre
pământ (dar foarte însemnată, fiindcă prin aceasta
planta respiră şi se hrăneşte zilnic), tot aşa viaţa
omenirii are două aspecte: unul teluric – civilizatia,
adică tehnica materială; altul ceresc – cultura, sau
suma tuturor produselor sufleteşti, prin care omul

caută să intre în echilibru cât mai deplin cu restul
creaţiunii şi, în genere, cu universul moral care îl
cuprinde. Amândouă aspectele acestea sunt insepara-
bile şi simultane, nu succesive, cum pretinde morfolo-
gia istorică a lui Spengler. 

după aceşti doi gânditori români, Constantin
Noica recompune lumea românească prin câteva
cuvinte specifice: sinele, rostuirea, firea şi altele, pe
care le învesteşte cu potenţialitatea intrării în însăşi
substanţa culturii majore, iar prin ele consideră că
noi, românii putem spune ceva nou lumii, din lăun-
trul ei. 

dIAloGul CulTuRAl ÎN luME

În prezent, se ştie că există un destul de sub-
stanţial dialog cultural european şi mondial. 

dialogul a existat dintotdeauna şi mai cu
seamă după descoperirea aşa- ziselor lumi noi, în
Asia şi America. după cel de- al doilea război
mondial, în SuA s- a afirmat multiculturalismul,
înţelegându- se afirmarea culturilor minoritare, a
culturii tuturor entităţilor din interiorul graniţelor,
pe când Europa a pus accentul pe interculturalitate,
adică recunoaşterea existenţei şi întrepătrunderii
culturii aparţinând unor ţări şi comunităţi diferite
pretutindeni în lume. 

În concepţia adaptată la nivelul Europei şi a
întregii lumi, dialogul cultural reprezintă procesul
de informare, consultare şi schimburi permanente
între state şi oameni sau grupuri de oameni, cu sco-
pul de a ajunge la înţelegeri în ceea ce priveşte
potenţarea anumitor variabile, atât la nivel macro-
cultural, cât şi microcultural, şi de a împrospăta şi
îmbogăţi cultura umanităţii.

Cum să ghidăm omenirea în secolul în care
abia am intrat? Ce principii ar trebui adoptate pen-
tru construcţia unor relaţii de tip nou, în care cultu-
ra şi civilizaţia să prevaleze şi să conducă la o viaţă
mai bună? 

dialogul între culturi este necesar, inevitabil.
dialogul nu presupune discuţii în gol, ci explorarea a
ceea ce oferă ceilalţi, asimilarea a ceea ce este bun,
valabil şi apropierea între culturi şi între oameni,
într- o cale a topirii particularului în universal şi a
completării universalului cu ceea ce este particular,
original, nobil şi demn de a fi reţinut. un asemenea
dialog este calea hermeneuticii formulate de savan-
ţii lumii moderne şi contemporane, unde există o
legătură intimă între înţelegere şi aplicare, între teo-
rie şi filosofia practică. hermeneutica este relevantă
pentru studiile inter- culturale, ca antidot la ciocnire
civilizaţiilor formulată de unii. 

Este evident că se impun principii solide, care
să reprezinte interesul egal al tuturor – ţări, regiuni,
rase, religii etc, să fie acceptate de toţi oamenii, iar
dialogul cultural să ne îmbogăţească lăuntric pe toţi. 

Învăţătura lui Confucius îndeplineşte aseme-
nea cerinţe. Tocmai de aceea, dezbaterea unor teme
ca cele de astăzi, Confucius, pacea şi dezvoltarea
lumii, Confucius, cultura contemporană şi dialogul
între civilizaţii sunt binevenite şi ele vor avea un
ecou puternic nu numai în lumea intelectuală, ci şi
în mediile politico- militare, tehnico- ştiinţifice şi eco-
nomice.

Confucianismul înseamnă cultivare spirituală.
Predicţiile confucianiste de propăşire a omenirii

ajută construirea unei lumi mai bune, ideale.
omenirea este a tuturor. liderii să fie promo-
vaţi prin virtutea şi abilităţile dovedite. Învă-
ţăturile lui Confucius clădesc o cultură curată,
armonioasă. 

omenia şi onestitatea, iubirea şi ierta-
rea, armonia şi dreptatea, într- o cale a globa-
lizării care să nu ne uniformizeze, ci să păstre-
ze particularităţile. Iată ce ne învaţă Confu-
cius, iar acolo unde aceste principii au fost
puse în practică, ele au dat roade. Ele consti-
tue baza armoniei culturale confucianiste, pro-
pun un spirit umanistic. Eu le văd nu numai
esenţă a dialogului cultural, dar şi drept pana-
ceul universal de rezolvare a conflictelor com-
plicate ale lumii de azi, de menţinere a armo-
niei şi păcii în lume. 

Iată de ce, putem concluziona:
– Civilizaţia şi cultura sunt noţiuni fun-

damental deosebite. una priveste lumea
materială; cealaltă e de natură exclusiv sufle-
tească, însă ambele sunt esenţiale în modela-
rea omului şi a unei lumi noi.

– Pe toate treptele dezvoltarii omeneşti,
alături de civilizaţie găsim şi cultură.

– Cultura şi civilizaţia se întrepătrund.
Ele converg în unitatea vieţii, deoarece tehni-
ca materială (civilizaţia) şi tehnica sufletească
(cultura) sunt legate între ele, depind unele de
altele şi se dezvoltă unele din altele, iar trece-
rea de la una la cealaltă este adesea impercep-
tibilă. unitatea vieţii le cuprinde pe amândo-
uă. 

doctrina lui Confucius reprezintă calea
învăţăturii, a iubirii de oameni, a dreptăţii, a
modestiei, calea de mijloc pe tot globul pămân-
tesc, modalitatea care ne poate aduna şi ţine
laolaltă, contnuând să fim noi înşine, şi de

aceea calea lui Confucius este nepieritoare. 
Iată de ce China este un focar puternic de

civilizaţie!

■ Prelegere pentru Simpozionul internaţional
organizat la Beijing în Septembrie 2014, de către
uNESCo, Asociaţia Internaţională Confucius şi
Fundaţia Confucius, China.
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Acest articol îi este dedicat sculptorului
Alexandru Ciutureanu, lisandru, cum
îi spunea bunul şi dragul lui prieten
Alexandru Grosu şi cum îi spuneam şi

eu. Iar titlul sub care încerc să reunesc câteva gân-
duri în amintirea lui e chiar numele pe care în 2002,
într- un moment de graţie, i l- am dat lucrării lui în
piatră din tabăra „Brâncuşiana”, de la Târgu Jiu. 

Atunci, în oraşul lui Brâncuşi, l- am cunoscut
mai bine, deşi prima noastră întâlnire avusese loc
prin 1997. lisandru putea să coloreze totul în jur,
chiar dacă era sculptor şi chiar dacă praful alb de
travertin se aşternuse peste tot
frontul de lucru, pe hainele şi în
părul celor prezenţi. Era în stare
să înjghebeze oriunde o mică
gospodărie cu tot ce- i trebuie
omului, ca să se simtă acasă, cred
că şi într- o scorbură de copac. Şi
avea atâta generozitate... Cum-
părase până şi ceşcuţe de lut, ca
să avem în ce bea cafeaua pe care
tot el o prepara cu mare dichis.

Fusese ghinionistul taberei
de la Târgu Jiu. Nimerise o piatră
fisurată şi, de voie de nevoie, am
mers împreună cu el şi cu Alexan-
dru Nancu în cariera de piatră de
la Simeria ca să găsim un bloc de
travertin sănătos. Toată tevatura
îl ţinuse pe lisandru din lucru şi
era cel mai întârziat dintre parti-
cipanţi. A cioplit apoi repede şi cu
mare îndemânare. Forma s- a
detaşat cu aparentă uşurinţă din
încăpăţânatul travertin. doar că
nu- i găsea un titlu lucrării. Şi
m- a rugat să- l ajut. Atunci mi- a venit în minte,
instantaneu, acest nume. Iar astăzi, gândindu- mă la
lisandru, mi- am dat seama că nu pe lucrarea lui o
numisem „Căutătorul de lumină”, ci chiar pe el, pe
sculptorul care- i dăduse viaţă. de atunci, lisandru

nu mi- a mai spus pe nume, ci doar „naşa”, calitate
născută din „botezarea” acelei sculpturi monumenta-
le. da, a fost un căutător de lumină în inima pietrei
şi a lemnului. Fiecare lucrare finalizată, purtând
semnătura lui, ar putea fi privită şi ca o emisie lumi-
noasă izvorâtă din blocul masiv supus intervenţiei
sculptorului, fiindcă Alexandru Ciutureanu a căutat
să vadă şi ce e dincolo de forma vizibilă. Şi dincolo de
materie. 

Alexandru Ciutureanu
s- a născut la Bârca, judeţul
dolj, în 1951. A urmat sculptu-
ra la Academia de Artă din
Bucureşti şi imediat după
absolvire a început să activeze
în numeroasele simpozioane
de creaţie ale epocii. lucrările
lui sunt răspândite prin multe
locuri din ţară: la Piatra
Neamţ, Măgura- Buzău, Co -
vas na, Galaţi, Târgu Jiu, Foc-
şani, Bistriţa, Râmnicu Vâl-
cea. A fost de multe ori invitat
şi în tabere de sculptură peste
graniţe. Putea fi considerat un
veteran al simpozioanelor de
creaţie şi, nu mă îndoiesc, chiar sarea şi piperul lor,
la figurat dar şi la propriu, că tare- i mai plăcea şi
mult se mai pricepea şi la gătit. dar fiindcă, în gene-
ral, soarta sculptorului în România e departe de
normalitate, de- a lungul unei îndelungate şi fecunde
cariere artistice, Alexandru Ciutureanu n- a partici-
pat decât la expoziţii de grup, neavând în timpul vie-
ţii nici o personală. Singura de până acum a fost pos-
tumă, cea organizată de familia lui în vara lui 2013
la Bucureşti. Atunci, când am avut ocazia să- i văd
adunate la un loc lucrările de atelier, am avut reve-
laţia pierderii unui mare artist, atât de discret şi de

reţinut, atât de meticulos în
lucrul lui. un postbrâncuşian în
spirit, un continuator al tradiţiei
cioplitului în lemn cu sculele
bătrâneşti, dar în acelaşi timp un
creator de formă, un explorator al
expresivităţilor fiecărei esenţe de
lemn. Alexandru Ciutureanu s- a
exprimat neconstrâns de vreun
stil sau de vreo modă. A fost din
plin el însuşi. Fără nici o urmă de
îndoială, chiar dacă a lucrat şi
piatră şi bronz, lemnul i- a rămas
cel mai aproape de suflet. Materia
favorită, cea căreia îi pătrunsese
tainele şi pe care o convingea cu
tandreţe şi desăvârşită îndemâ-
nare să primească forma născută
în mintea şi în sufletul său de
sculptor dăruit meseriei, atelieru-
lui şi uneltelor sale. 

Alexandru Ciutureanu a
rămas, de- a lungul vieţii, ataşat
de tradiţie, dar n- a fost un imita-
tor, ci un autentic şi subtil inova-

tor. Îşi însuşise lecţia brâncuşiană, însă o trecuse
prin filtrul unei personalităţi viguroase şi al unei
viziuni abstractizante. Rigorii de geometru i- a
suprapus o sensibilitate bine disimulată, perceptibi-
lă la nivelul texturilor obţinute cu migală prin
savante şlefuiri şi patinări.

dacă lucrările monumentale create de Alexan-
dru Ciutureanu în taberele de creaţie sunt solide,
compacte, cu suprafeţe ce comunică într- o deplină
armonie vizuală, lucrate după regulile unei viziuni
de ansamblu, integratoare, în schimb sculptura de
atelier a dobândit alte valenţe, gândită fiind, adesea,
în serii de obiecte cu potenţialităţi decorativ- simboli-
ce. la graniţa uneori greu perceptibilă dintre abs-
tract şi figurativ, aceste lucrări sunt născute fie din
diferite esenţe de lemn, cu intarsii sau subtile poli-
cromii, fie din bronz, fie din mixturi de materiale:
lemn, metal, piatră. Formele alungite ale sculpturi-
lor ce fac trimiteri vizuale spre instrumentele muzi-
cale cu coarde sunt dublate de formele rotunde în
care dialogul plin- gol captează şi eliberează, simul-
tan, lumina. 

Cine priveşte atent sculptura lui Alexandru
Ciutureanu, încercând să pătrundă dincolo de apa-
renţă, poate descoperi pasionata căutare a sculpto-
rului care a încercat să materializaze în lemn, piatră
sau bronz nu formele prezente în natură, ci mai
curând principiul ce stă la baza lor. 

Am mai fost pentru câteva zile greu de uitat
alături de Alexandru Ciutureanu, Alexandru Nancu,
Nicolae Popa, Marian Petre şi Sergiu Sălişte în sep-
tembrie 2012, în tabăra de sculptură în lemn de la

Muzeul Vâlcean al Satului. la
Bujoreni, în peisajul acela
unic, în acea mică patrie a
arhitecturii tradiţionale în
lemn, primii doi şi- au cioplit
ultimele lucrări de artă monu-
mentală. A fost mai mult decât
o tabără, a fost o împreună
trăire în deplină comuniune
sufletească. lisandru ne- a
gătit pe pirostrii şi a împodobit
cabana noastră de lemn de
acolo cu mănunchiuri de plan-
te aromatice şi tămăduitoare.
Am fost, pentru un timp scurt
dar atât de dens, într- o auten-
tică stare de graţie. Nu presim-
ţeam că despărţirea noastră

avea să se petreacă aşa de fulgerător. 

În vara lui 2013, la Galeriile de Artă din Foc-
şani, sub titlul „Rezonanţe”, câţiva dintre artiştii
prieteni ai lui Alexandru Ciutureanu şi- au reunit
lucrările într- un spectacol vizual de pictură, grafică
şi sculptură organizat în amintirea lui. În centrul
expunerii au fost chiar lucrările artistului evocat.
Mai apoi, expoziţia a fost găzduită şi de galeria bucu-

reşteană „Simeza”. Alexandru Grosu, cel de al treilea
mare sculptor plecat în veşnicie după ceilalţi doi Ale-
xandri, prietenii lui, a fost trup şi suflet implicat în
acea emoţionantă expoziţie. 

Pentru că în ultimii ani am pierdut atât de
mulţi artişti reprezentativi, mi- am pus întrebarea ce
se întâmplă cu noi, cu ei, cu această lume ce pare să
treacă printr- un fel de cataclism interior. N- am
decât o singură explicaţie. Trăim bezmetic, nu mai
avem repere, nu mai ştim să ne preţuim şi să ne
protejăm valorile, nu- i mai iubim pe artişti. Însă
dumnezeu îi iubeşte, cu siguranţă. Şi- i cheamă la El,
rând pe rând. Iar nouă, celor rămaşi, ne revine

misiunea de a le pune în valoare opera, măcar pos-
tum, fiindcă sculptorii, cât timp au trăit, s- au gândit
prea puţin la ei. Au ars şi au dăruit continuu. Cât
despre lisandru, căutătorul de lumină, am convin-
gerea că a găsit, prin trecerea sa, lumina cea neînse-
rată. r

Luiza Barcan
Căutătorul de lumină (Lisandru)

Alexandru Ciutureanu a rămas, de- a
lungul vieţii, ataşat de tradiţie, dar

n- a fost un imitator, ci un autentic şi
subtil inovator. Îşi însuşise lecţia
brâncuşiană, însă o trecuse prin

filtrul unei personalităţi viguroase şi
al unei viziuni abstractizante.

n Cronica plastică
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la fel ca majoritatea cinefililor, mi- am
imaginat şi eu festivalurile internaţio-
nale ca pe un fel de paradis unde acce-
sul este permis ca o meritată răsplată

pentru iubirea de cinema. Au trecut vreo trei decenii
de când am început să intru periodic în acest privile-
giat mediu, cu iluziile mereu micşorate de rutină dar
cu aceeaşi nerăbdare de a vedea, înaintea altora,

pelicule curajoase, provocatoare, rareori distribuite
în multiplexuri. Chiar după ce am început să observ,
după 11 septembrie 2001, multiplicarea măsurilor
de securitate, nu mi- am imaginat momentul când, la
fiecare intrare în sala de cinema voi trece prin raze-
le X şi rucsacul meu va fi controlat expert de perso-
nalul de securitate.

Am trăit pentru prima dată această experienţă
la Festivalul de la Antalya, unul dintre festivalurile
cu cel mai fascinant decor marin (un splendid golf
mediteranean) la care am participat, un eveniment
ajuns la a 51- a ediţie. În acest paradis terestru al
verii prelungite în octombrie, cu hoteluri de lux şi
atracţii turistice nenumărate, teama de acţiunile
militanţilor Statului Islamic, aflaţi în Siria, aproape
de graniţa turcă, e normal de vie. organizatorii au
făcut eforturi remarcabile să pună totul într- o ramă
de feerie orientală, invitaţii au fost trataţi regeşte
dar, la fiecare intrare în sală, ne aduceam aminte că
întreaga zonă e confruntată cu pericole explozive
mult mai distrugătoare decât „butoiul cu plubere” al
Balcanilor detonat acum o sută de ani în primul răz-
boi mondial. de altfel, multe filme din selecţia naţio-
nală şi internaţională amintesc acest lucru. 

dar să nu mai vorbim despre geopolitică, ci
despre cinema şi să marcăm în primul rând particu-
larităţile identitare ale Festivalului de la Antalya.
Ajuns la ediţia cu numărul 51, Festivalul portocala
de Aur a fost şi încă este destinat în primul rând pro-
movării cinemaului naţional. Vedetele locale se
bucură de manifestări zgomotoase de adoraţie, mai

ales dacă au şi o carieră în televiziune. Alin Tas-
ciyan, Preşedinta Asociaţiei Criticilor de Film din
Turcia şi actuala preşedintă a FIPRESCI, nou veni-
tă în comitetul de organizare, declară că încearcă să
schimbe vechiul profil al festivalului, „bazat în prin-
cipal pe industria şi starurile locale” şi să îi imprime
o mai apăsată tendinţă de cultură cinefilă. deşi figu-
rile cinematografului popular (reprezentat de seriale

şi comediii) sunt încă foarte aclamate în sălile din
Antalya, omagiaţii ediţiei 51, mai ales actriţa ameri-

cană Ellen Burstyn, regizorul Iranian Abbak kiaros-
tami şi cineastul francez laurent Cantet sunt şi ei
capabili să mobilizeze sute de admiratori fascinaţi de
declaraţiile lor din cadrul master class- urilor iniţiate
de festival.

deşi toate generaţiile de cineaşti din Turcia
sunt reprezentate aici (cele mature mai ales prin
peliculele din retrospective (ca de pildă Cinemato-
graful turc la Cannes), totuşi cineaştii mai tineri

sunt, pe bună dreptate, în centrul atenţiei.
unul dintre ei, kaan Mujdeci, tocmai a adus
acasă Premiul juriului de la Festivalul de la
Veneţia, câştigat cu Sivas. Cu uneltele cine-
maului realist, regizorul construieşte o
impresionantă fabulă morală despre matu-
rizare şi despre iniţiere. un copil de 11 ani
dintr- un sat muntos devine protectorul unui
câine dresat pentru lupte ilegale şi, deşi
suferă pentru rănile şi suferinţele animalu-
lui din timpul bătăliilor pe care se pariază
mulţi bani, se lasă până la urmă manipulat
de adulţii care îl conving că aceasta e soarta
lui. o lecţie de „bărbăţie” de o cruzime care
a şocat pe unii spectatori, mai ales iubitorii
de animale.

Tot într- o zonă rurală, cu un maies-
tuos cadru natural al înălţimior din Anato-
lia, se petrece şi drama din mielul de kutlug
Ataman, un film proaspăt, puternic şi cura-
jos, care arată ce drame pot declanşa presiu-

nile comunităţii asupra unor familii marginalizate
dacă nu respectă tradiţia. dintr- o astfel de familie
fac parte eroii întâmplării. deşi foarte săraci, părin-
ţii unui băiat de nouă ani se văd obligaţi să organi-
zeze un ospăţ pentru tot satul cu ocazia circumciză-
rii puştiului. Fascinat de feminitatea misterioasă a
unei cântăreţe venită de la oraş, bărbatul cheltuie de
câteva ori rezervele şi împrumuturile destinate cere-
moniei. Cineastul împleteşte cu subtilitate observa-
ţia şi critica socială cu aluzia cinefilă (la Aurora lui
Murnau), sau la tragedia greacă medeea şi la mitul
biblic al lui Abraham. Nu în ultimul rând, filmul fra-
pează prin „perspectiva feministă”, prin victoria
morală a mamei care se răzbună printr- o farsă pe
sătenii primitivi şi prea puţin săritori. Nu e de mira-
re că mielul a ocupat poziţiile principale din palma-
resul competiţiei naţionale: cel mai bun film, Pre-
miul Asociaţiei Naţionale a Criticilor, cea mai bună
actriţă – Nesrin Cavadzade etc.

Concursul naţional a mai oferit şi altfel de sur-
prize plăcute, precum lungmetrajul de debut de ce
nu pot fi tarkovski de Murat düzgünoglu. oscilând
între comedie şi dramă, povestea autoreflexivă
urmăreşte dificultăţile unui tânăr cineast de a găsi
finanţare pentru un film personal. Cea mai
amuzantă şi plină de miez scenă ni- l arată pe junele
erou- regizor căutând, împreună cu iubita lui, posibi-
le instituţii care îl pot ajuta să debuteze. Majoritatea
europene, aceste fonduri ar fi accesabile dacă cineas-
tul îşi alege să facă un film despre refugiaţi (even-
tual kurzi), despre relaţia dintre creştini şi musul-
mani, despre minorităţi în general. „Toţi proştii pri-
mesc finanţare în felul ăsta” comentează logodnica,
replică foarte gustată de cineaştii locali şi străini
aflaţi la Antalia, unde s- a discutat mult despre rolul
colaborărilor internaţionale în salvarea cinemaului
de artă.

un alt film marcant al competiţiei a fost falsul
documentar o.H.A. (regia levent Soyarslan, Zeynep
kesler) care a câştigat Premiul Special al Juriului.
de asemenea atraşi de dispozitivul autoreflexivită-
ţii, autorii povestesc peripeţiile unor cineaşti tineri
angajaţi de un milionar să realizeze un documentar
despre necesitatea construirii unei imense staţiuni
turistice de iarnă în munţii din bazinul Mării Negre.
Raportul dintre conştiinţa artistului şi bani este
foarte sarcastic analizat de acest mockumentary cu
un imens succes de public şi de critică. Este un film
apreciat şi pentru actualitatea mesajului politic,
foarte critic la adresa celor care abuzează de obţine-
rea de fonduri publice pentru afaceri dubioase. Pre-
miul pentru cea mai buna regie a revenit lui onur
Ünlü pentru let’s Sin, un interesant film cu intriga
detectivă. Autorul a amintit, ca şi alţi cineaşti turci
participanţi la festival, că nu va înceta protestul con-
tra exceselor cenzurii.

Este o cauză pentru care se cuvine luptat pen-
tru că, în anul de graţie 2014, când a câştigat şi Pre-
miul Palme d’or la Cannes (cu Winter Sleep de Nuri
Bilge Ceyln) cinemaul din Turcia este unul dintre
cele mai originale şi proaspete din lume. r

Dana Duma
Un cinema dincolo de exotism

Deşi toate generaţiile de cineaşti din
Turcia sunt reprezentate aici (cele
mature mai ales prin peliculele din

retrospective (ca de pildă
Cinematograful turc la Cannes), totuşi

cineaştii mai tineri sunt, pe bună
dreptate, în centrul atenţiei.

n Festivalul internaţional 
al filmului de la Antalya

MIElul, marele premiu

SIvaS, premiul speCial al Juriului



Între 3 şi 12 octombrie s- a desfăşurat la
Bucureşti – în trei săli, mereu pline, Cine-
matografele „Studio” , „Elvira Popescu” şi
„Re:Animation hub” – cea de a noua ediţie

a Festivalului Internaţional de animaţie „Anim’est”,
iniţiat de Mihai Mitrică, actualul director al Festiva-
lului, şi laurenţiu Brătan în 2006. după cum se ştie,
România a mai avut parte, în veacul trecut, de un
festival internaţional de animaţie, la Mamaia, dotat
cu „Pelicani de aur” – un festival din juriul căruia am
avut onoarea să fac parte, în anul 1970, alături de
Ion Popescu Gopo, de americanul William littlejohn,
de spaniolul Manuel otero, de rusul Boris Stepan-
ţev, de italianul Riccardo Richard şi de polonezul
Jerzy kotowski – numai că respectivul festival,
plasat pe prestigioasa axă Annecy- Mamaia, nu a
avut, din păcate, o viaţă prea lungă, a murit, după
numai trei ediţii (1966, 1968 şi 1970). Trăinicia fes-
tivalului „Anim’est” constă nu numai în faptul că a
ajuns, iată, cu bine la ediţia a noua, ci şi în faptul că
s- a dezvoltat permanent, ajungând, astăzi, să
cuprindă, în diverse programe, peste 400 de filme,
370 de scurt metraje şi 31 de lung metraje, în trei
importante săli bucureştene, vreme de zece zile. Pe
lângă competiţiile propriu-zise – consacrate lung
metrajelor sau scurt metrajelor mondiale, filmelor
realizate de studenţi, producţiei naţionale, secţiunii
„balkanimation”, videoclipului şi reclamei, secţiunii
„minimest” –, festivalul a cuprins multe secţiuni
„hors concours”, printre care galele de deschidere şi
de închidere (cu antrenantul film american Boxtroli
de Anthony Stachi şi Graham Annable şi – respectiv
– filmul experimental francez e fericit omul care este
înalt? Conversaţie animată de noam Chomsky de
Michel Gondry), programele dedicate „oaspeţilor fes-
tivalului” (animatorul invitat fiind francezul Jac-
ques Rémy Girerd, ţara invitată fiind danemarca,
festivalul invitat fiind „Animation Cyprus”, şcoala de
animaţie invitată fiind „Royal College of Art”, stu-
dioul de producţie invitat fiind „Folimage”), secţiu-
nea „Animash” (cu scurt metraje şi lung metraje,
unele pentru copii), retrospectiva Bill Plympton
(acesta fiind, din punctul meu de vedere, principalul
„câştig de esenţă” al ediţiei, readucerea la Bucureşti
a ilustrului regizor american Bill Plympton, după ce,
cu câţiva ani în urmă a fost „sufletul” unei ediţii
anterioare: am revăzut, acum, câteva dintre scurt
metrajele sale celebre şi am aplaudat cel mai recent
lung metraj al său, Cheatin’, Amanţii electrici, o
capodoperă suprarealistă, prezentată la Bucureşti în
„premieră mondială”), „Creepy Animation Night”
(„Noaptea animaţiilor bizare”, care nu a fost tocmai
„de groază”), „Trippy Animation Night”, câteva pro-
iecţii speciale (una dedicată regizorului Robert Mor-
gan, alta producătorului Christian Pfohl, ambii
membri în juriul „mare”, o proiecţie specială dedica-
tă filmului pantera roz, de la premiera căruia au tre-
cut 50 de ani, şi altă proiecţie specială consacrată
premiului pan- european „Cartoon d’or”, destinat
celui mai bun scurt metraj de animaţie al anului,
cele cinci filme nominalizate fiind coproducţia
sloveno- polonă Boles de Spela Cadez, filmele france-
ze domnişoara Kiki din montparnasse de Amelie
harrault şi tigaia lui Anatole de Eric Montchaud,
coproducţia franco- luxemburgheză dl Hublot de
laurent Witz şi Alexandre Espigares, coproducţia
franco- belgiană Buturuga de Crăciun de Vincent
Patar şi Stephane Aubier), ateliere de animaţie şi
expoziţii (la rezultatele concrete ale workshop- urilor
vom reveni în final). 

Trofeul „Anim’est” a revenit anul acesta unui
scurt metraj belgian, aşa cum se petrecuseră lucruri-
le în 2012, când marele premiu a revenit filmului
belgian oh, Willy… de Emma de Saef şi James
Roels. de data aceasta, juriul format din editorul
american Amid Amidi, regizorul englez Robert Mor-
gan şi producătorul francez Christian Pfohl a ales –
dintre cele 56 de scurt metraje înscrise în concurs –
filmul belgian poils/păr, regizat de delphine her-
mans, cu următoarea argumentaţie: „o viziune nos-
timă şi feminină asupra sexualităţii şi atracţiei, cu o
estetică proaspătă, în stilul benzilor desenate inde-
pendente”. Premiul pentru „cel mai bun film de scurt
metraj” a fost adjudecat de filmul englez the
obvious Child/Copilul vădit, în regia lui Stephen
Irwin, „un film ce oferă o descriere dceopotrivă comi-
că şi de coşmar a anxietăţilor copilăriei, printr- o
reinterpretare savuroasă a desenelor animate
vechi”, după cum se spune în motivaţia juriului.

Juriul a acordat şi o menţiune specială scurt metra-
jului francez premier automne/prima zi de toamnă,
de Carlos de Carvalho şi Aude danset, spunând des-
pre el că este „un portret colorat, obsedant şi enigma-
tic al relaţiilor dintre bărbaţi şi femei, şi al câinilor
morţi”. Premiul pentru „cel mai bun film de lung
metraj” a revenit sensibilului film brazilian o meni-
no e o mundo/Băiatul şi lumea de Alê Abreu, poves-
tea ataşantă a unui băiat pornit prin lume în căuta-
rea tatălui său, premiată de juriu „pentru grafica
simplă şi expresivă ce transmite o viziune complexă
şi autentică asupra lumii moderne”. 

un alt juriu, alcătuit din regizoarea daneză
lana Tankosa Nicolic, din graficianul cipriot yiorgos
Tsangaris şi regizorul laurenţiu damian, preşedin-
tele uniunii Cineaştilor din România, a acordat alte
câteva premii importante ale Festivalului. Premiul
pentru „cel mai bun film studenţesc” a revenit scurt -
metrajului britanic Small people with Hats/oameni
mici cu pălărie de Sarina Nihei, după părerea juriu-
lui (şi nu numai a lui) „o viziune socio- politică
exprimată printr- un limbaj vizual original
şi amuzant”. o menţiune specială pentru
film studenţesc a revenit filmului polonez
nieprawdopodobnie elastyczny czowiek/
un bărbat incredibil de elastic de karolina
Specht, care, printr- o metaforă generoasă,
vorbeşte despre relaţiile omului cu realita-
tea înconjurătoare. Premiul pentru cel mai
bun film din secţiunea „Balkanimation” a
mers către filmul sârb običan dan/o zi
obişnuită de Vuk Palibrk, apreciat pentru
„abordarea amuzantă şi simbolistică prin
care autorul ridică întrebări despre trecu-
tul, prezentul şi viitorul societăţii în care
trăim”. 

Ajunşi aici, cer cititorului îngăduinţa
unui paragraf aparte dedicat producţiei
naţionale de animaţie. Nu de alta, dar în
condiţiile dispariţiei din viaţa publică a
studioului specializat „Animafilm”, festi-
valul despre care vorbim, prin însăşi exis-
tenţa sa, duce mai departe „steagul” ani-
maţiei româneşti, înnobilat de atâtea şi
atâtea succese internaţionale. An de an,
festivalul descoperă talente noi, promiţă-
toare, fapt care ne determină să privim cu
încredere viitorul românesc al acestui gen
cinematografic de largă audienţă. Premiul
pentru „cel mai bun film românesc” a reve-
nit anul acesta (pe bună dreptate, zic) fil-
mului pui de somn de Paul Mureşan, apre-
ciat de juriu pentru „talentul şi sensibilita-
tea prin care autorul dezvăluie aspecte ale
realităţii de- a lungul unei călătorii fan -
tastice”. dintr- o producţie foarte diversă,
atât din punct de vedere tematic cât şi din
punct de vedere stilistic – cum a fost şi
aceea a întregului festival, de altfel – mi- au reţinut
atenţia şi alte titluri precum Viu de laurenţiu Popa
(„imaginea” expresivă a unei poezii!), coproducţia
româno- engleză Chi- ken de Andrei Sopon (o parabo-
lă tratată cu inventivitate şi umor de calitate), Space
Boy and Space dog (o plăcută glumă cu un astronaut
şi câinele său pe lună). Am apreciat şi intrarea în
lumea animaţiei festivaliere a unei foste studente,
Alexandra Botău, cu originala meditaţie despre sin-
gurătate lucky. dar cred că merită să fie amintite
toate scurt metrajele ( sau foarte scurt metrajele)
prezente în competiţia românească, drept pentru
care iată- le: Copilul cel sărac şi şarpele de Buzas
Anna, Bread de Ana- Maria lemnaru, Corpo de
klára Balász, Cum s- a făcut lumea de Maria Brudaş-
că, Get Happy or Get out de Andreia dobrota, Colec-
ţionarul de fluturi de Nagy orsolya, lumen Ambro-
sia de Adrian Manolescu, povestea drumului de Nina
Mihăilă, Robot love de Codrin Iftodi, Scindare de
Cristina Crişu, the never presence de Mircea Pur-
dea, the Silver Wolf de daniel Nicolae djamo. Am
lăsat la urmă (din pricini „subiective”) filmul fiului
meu, Valeriu Căliman (prezent, pentru a patra oară,
cu film, în ediţiile „Anim’est”), Cum s- a inventat…, în
care este vorba, la modul glumeţ, desigur, despre
naşterea „transportului în comun”, totul petrecân -
du- se în burta unui animal preistoric, care înghiţea,
pe nemestecate, persoane după persoane. Nu aş
încheia acest paragraf fără a aminti faptul că „seara
românească” a inclus şi un remarcabil film „hors con-

cours” al regizorului Ion Truică, obeliscul, o adapta-
re originală a unei povestiri de Geo Bogza. 

un al treilea juriu – alcătuit din francezul Ale-
xis Beaumont, Sergiu Negulici şi Marius Alexe – a
premiat, în secţiunea „Music video & Advertising”,
videoclipul piesei „tharsis Sleeps”, a formaţiei brita-
nice Throne, regizat de Nicos livesey şi Tom Bun-
ker, şi clipul publicitar Rugby Bugs realizat de Mat-
thias Bäuerle, Fabian Fricke, Emanuel Fuchs, Mar-
tin lapp şi Carl Schröter pentru „Conferinţa de ani-
maţie, efecte, jocuri şi transmedia FMX” din cadrul
Festivalului de animaţie de la Stuttgart. Premiul
Publicului, acordat unui scurt metraj din secţiunea
„Animash”, a mers tot în Belgia (ca şi Trofeul Festi-
valului), spre filmul oh my dog! de Chloé Alliez. un
juriu format din copii (dan hurduc, katia Radu, Ale-
xia Vian Radu) a ales câştigătorul secţiunii „Mini-
mest”: Super Bot – sub lupă totul e mai mare/Super

Bot – una cuestión de aumento, în regia argentinie-
nilor Pablo Alberto diaz şi Gervasio Rodriguez Tra-
verso, un film cuceritor prin umor şi inventivitate.
Între 30 octombrie şi 2 noiembrie, Fesivalul a ajuns,
pentru al patrulea an consecutiv, şi la Chişinău. 

În cadrul Galei de Închidere, publicul a vizio-
nat, în premieră, filmele de animaţie produse în
cadrul celor două ateliere de creaţie. În primul wor-
kshop, şase tineri cu vârste peste 18 ani, vreme de
cinci zile, sub îndrumarea lui Joe king, profesor
coordonator al catedrei de animaţie la Royal College
of Art, londra, au lucrat la un film care şi- a propus,
prin îmbinarea mai multor tehnici, să ilustreze
„viaţa oraşului”, în cel de al doilea, copii cu vârste
între 8 şi 12 ani, sub îndrumarea lui Ion Aramă
(absolvent al Facultăţii de Regie de la u.N.A.T.C.)
au contribuit la o animaţie de clădiri realizate din
hârtie decupată. Pentru că este vorba despre anima-
torii noştri de mâine şi de poimâine, iată şi numele
paricipanţilor la aceste ateliere de creaţie: la primul
au participat Simona lenghel, Mihaela Magopat,
Amalia Mititelu, Răzvan Petre, Biliana Velikova,
Victor Vilceanu, la al doilea Sofia Budacă, Matei
Bumbuţ, Alexandru Căruţaşu, Barbu dragomir,
Andreea Panaitescu, luca Pepel, Maruca Pepel, yas-
min Petroşanu, diana Popa, Maria Carla Rossi,
Tudor Szabo… r

36

AnUL XXV  t nr. 12 (753)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Călin Căliman
De nouă ori „Anim’est”

După cum se ştie, România a mai avut
parte, în veacul trecut, de un festival
internaţional de animaţie, la Mamaia,

dotat cu „Pelicani de aur” – un
festival din juriul căruia am avut
onoarea să fac parte, în anul 1970,
alături de Ion Popescu Gopo, de

americanul William Littlejohn, de
spaniolul Manuel Otero, de rusul

boris Stepanţev, de italianul 
Riccardo Richard şi de polonezul

Jerzy Kotowski.



Primul volum din „Scrierile” omului de
ştiinţă şi umanistului Gr.t.popa, serie
editată la Junimea şi finanţată de Pri-
măria Iaşilor este o restituire importan-

tă a publicisticii acestuia de la „Însemnări ieşene”
(1936- 1940), revistă a cărei redacţie se afla chiar la
Institutul de Anatomie din Iaşi, unde savantul de
anvergură şi reputaţie europeană, aflat la un moment
dat pe lista propunerilor pentru Premiul Nobel, îşi
desfăşura activitatea ştiinţifică şi didactică.

Câteva date privind biografia şi personalitatea
lui Gr.T.Popa – un adevărat erou intelectual, cu o sin-
tagmă a lui G.Călinescu – sunt, cred, imperios nece-
sare. le extrag din evocarea lui Constantin
Bălăceanu- Stolnici. A venit pe lume într- o familie de
ţărani din ţinutul Vasluiului, satul Şurăneşti, unde
s- a născut şi un alt mare savant român – emil Raco-
viţă. Studiile liceale şi universitare şi le- a făcut la
Iaşi, apoi în Statele unite, ca bursier Rockefeller, şi
în Anglia, maestrul său fiind marele anatomist,
antropolog şi arheolog Elliot Smith. A fost profesor de
Anatomie la Facultatea de Medicină din Iaşi iar,
începând din anul 1942, la cea din Bucureşti, unde
l- a urmat pe Fr.Rainer. Academicianul C.Bălăcea -
nu- Stolnici, care i- a fost student, preparator şi
asistent, rememorează: „Într- o lecţie specială, ne- a
prezentat celebra sa descoperire a vaselor porte
hipofizare, pe care a făcut- o cu una Fielding în labo-
ratoarele de la university College din londra. mai
târziu aveam să văd imensa colecţie de lame (câteva
mii) ca şi machetele de carton care au servit la funda-
mentarea descoperirii sale”. Gr.T.Popa, mai povesteş-
te fostul său discipol, „era un bărbat frumos, cu părul
cărunt, purtând totdeauna un halat alb ireproşabil
care vorbea liniştit cu un grai românesc impecabil…
Ceea ce m- a impresionat a fost vasta sa deschidere
spre cultură. Nu a fost numai un om de ştiinţă de
excepţie şi un profesor remarcabil, dar a fost şi un
scriitor, un eseist, un mare gânditor… Avea un simţ
al responsabilităţii civice foarte dezvoltat şi era un
sincer apărător al democraţiei şi al drepturilor omu-
lui, cu o orientare de stânga de tipul laburismului
englez, ceea ce impresiona într- o epocă în care dicta-
turile de extremă dreaptă şi cele de extremă stângă
însângerau popoarele lumii”. În 1947, Gr.T. Popa
„devenise vârful de lance al rezistenţei intelectualită-
ţii române…”. În acel an, la 15 aprilie, el a rostit o
conferinţă despre morala creştină cu referiri la dicta-
tura comunistă care se instaurase, ceea ce l- a pus în
conflict deschis cu regimul. Peste câteva zile, invitat
de Teohari Georgescu, care era ministru de Interne,
a refuzat să se întâlnească cu acesta, iar la nici o
jumătate de oră după refuz, la Facultatea de Medici-
nă, unde profesorul şi locuia cu familia, a descins o
formaţiune de jandarmi înarmaţi şi ofiţeri superiori
pentru a- l „ridica”. Profesorul era împreună cu asis-
tenţii săi, între care şi C.Bălăceanu- Stolnici, care îşi
aminteşte: „lucrurile au luat însă o întorsătură neaş-
teptată. toţi studenţii aflaţi în facultate s- au adunat
în amfiteatru şi în gangul circular care- l înconjura,
blocând orice acces şi manifestându- şi energic solida-
ritatea cu cel pe care îl considerau o victimă a comu-
niştilor şi un erou naţional”. S- au alăturat studenţi-
lor şi câţiva renumiţi profesori pentru a- l apăra pe
colegul lor: „după circa o oră, au sosit profesorii Bur-
ghele şi Mezincescu, însoţiţi de un comisar guverna-
mental, care a ordonat retragerea trupei de jan-
darmi, detensionând în acest fel atmosfera… după
aceea, Gr.T.Popa, însoţit de profesorii Ion T. Nicules-
cu, Mezincescu şi Burghele, a părăsit în aplauzele
studenţilor amfiteatrul şi, trecând prin sala de disec-
ţie care astăzi îi poartă numele, a ajuns la locuinţa pe
care o avea în clădirea facultăţii. A fost ultima dată
când l- am văzut”. În 1948, Gr.T.Popa este exclus din
Academia de Ştiinţe Medicale şi din Academia Româ-
nă. A murit în luna iulie a aceluiaşi an. Avea doar 56
de ani, dar în spatele său rămânea o mare operă şti-
inţifică, civică, morală şi, nu în ultimul rând, litera-
ră. „Moartea marelui savant – rememorează
C.Bălăceanu- Stolnici – a fost trecută sub tăcere.
decanul de atunci, N.lupu, a interzis orice ceremo-
nie şi a obligat familia să părăsească locuinţa din
incinta Facultăţii de Medicină”. de menţionat, în
fine, că Gr.T.Popa este cel care l- a determinat să
plece în America, dându- i o scrisoare de recomanda-
re către universitatea Rockefeller, pe viitorul laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină, emil palade. 

Am consemnat aceste câteva mărturii ale unui
om de ştiinţă care i- a fost aproape lui Gr.T.Popa, pen-
tru că, din păcate, în epoca noastră marcată de o

vastă ignoranţă, valorile sunt ocultate, chiar batjoco-
rite, iar oameni iluştri ai acestei ţări, modele intelec-
tuale, morale şi patriotice sunt daţi uitării. Şi asta
tocmai când avem nevoie mai mult ca niciodată de
exemplul lor catalizator. Trăim într- o ţară şi într- o
lume în care toţi cârnăţarii, maneliştii, prostituatele
cu ştaif sunt vip- uri şi… modele. Toţi, pe cât de igno-
ranţi, de imorali, pe atât de aroganţi. Cu umorul său
fermecător, academicianul Valeriu d.Cotea povestea
chiar la lansarea cărţii ce îmi prilejuieşte aceste
însemnări că, după un spectacol cu „Visul unei nopţi
de vară” la un teatru bucureştean, o „damă bună”, cu
rotunjimi provocatoare, de o eleganţă ţopească, îi
spunea bărbatului care o însoţea: „Mă aşteptam mai
mult de la Shakespeare ăsta!”. oare ce- o fi aşteptat
ea de la Shakespeare?! Mi- ar fi plăcut să o pot infor-
ma pe opulenta şi nesatisfăcuta doamnă despre ce
spunea Arghezi privind „bărbăţia” marelui Will, dar
la ce bun?! 

În numărul din 1 februarie 1936 al revistei
„Însemnări ieşene” Gr. T. Popa scria: „…azi apărem
ca un popor cu o energie nervoasă scăzută, care nu se
poate aplica susţinut pe nici o ramură de activitate.
de aceea, lăsând deoparte excepţiile, suntem nese-
rioşi şi nestatornici. dar… nu trebuie să ne conside-
răm definitiv condamnaţi la inferioritate, ci trebuie
să ne convingem cât mai repede că este şi în noi o
mare rezervă de puteri latente, pe care avem datoria
să le desfăşurăm. Şi numai şcoala, şcoala bună, ne
poate ajuta să ne ridicăm la nivelul de încordare
caracteristic popoarelor înaintate”. În prefaţa volu-
mului, intitulată „Gr.T.Popa şi noi”, criticul Alexan-
dru dobrescu mărturiseşte că la lectura articolelor şi
eseurilor marelui cărturar ceea ce l- a „frapat înainte
de toate a fost faptul că textele în cauză parcă ar fi
fost scrise azi”. 

Gr.T.Popa este un exponent al „spiritului critic
în cultura românească”, magistral definit de G. Ibrăi-
leanu în eseul său devenit clasic. Clasic şi, în treacăt
fie zis, de o actualitate, de o prospeţime a ideilor şi
stilului frapante la o nouă lectură, aşa cum remarca
şi Nicolae Manolescu în Istoria critică a literaturii
române: „…atât Istoria civilizaţiei lui lovinescu, cât
şi studiile lui Zeletin, Motru şi ale celorlalţi, par, pe
lângă Spiritul critic, lovite de somnolenţă ideatică şi
stilistică”. or, chiar dacă nu cu aceeaşi forţă şi influ-
enţă, „Însemnări ieşene”, fondată de Gr.T.Popa,
Mihail Sadoveanu şi George Topîrceanu, se voia şi
era o publicaţie ce continua, în fond, spiritul faimoa-
sei „Viaţa Românească”. Altfel spus, revista celor trei
s- a situat ferm sub semnul criticismului. Mai ales
publicistica lui Gr.T.Popa, el fiind şi cel mai laborios
şi mai prezent în paginile „Însemnărilor ieşene”, pre-
cum însuşi Ibrăileanu la „Viaţa Românească”, ilus-
trează o admirabilă continuitate în spirit. desigur,
într- un nou context, şi anume într- o epocă dramatică,
de mari prăbuşiri, de recrudescenţă a extremismelor
devastatoare, la mijlocul şi la finele anilor ’30, când
istoria şi lumea îşi ieşiseră cu totul din matcă. Gr.T.
Popa nu critică indivizi şi nici măcar opere. El abor-
dează probleme, analizează şi critică mentalităţi,
moravuri, inerţii, laşităţi, grave carenţe de caracter
şi, mai ales, racile ale societăţii româneşti din timpul
său şi dintotdeauna, dar şi ale celei europene. Are
dreptate editorul acestor „Scrieri”, Alexandru
dobrescu, să se minuneze în prefaţa cu care le
însoţeşte: „dacă n- am avea dovada propriei sale exis-
tenţe, încheiate tragic tocmai datorită practicării
neabătute a unei asemenea intransigenţe, ne- ar fi
greu, probabil, să admitem că un astfel de om a trăit
aievea. Gr.T.Popa a avut tăria lăuntrică de a spune
mereu adevărul, de a- şi respecta convingerile până şi
atunci când îşi periclita libertatea sau chiar viaţa”.
Nu se nasc decât foarte rar aici, la noi, oameni cu o
asemenea verticalitate şi tărie de caracter, care să nu
abdice nici o clipă de la convingerile proprii şi să
moară pentru o idee. Reţin o scurtă caracterizare
generală a lui C. d. Zeletin: „Însuşirea esenţială a
moldovenilor stă în aceea că trăiesc idei, le iau în
serios, le impun în for şi le apără în arenă. Ibrăilea-
nu socotea criticismul în cultura românească o însu-
şire eminamente moldovenească. E o înclinare ances-
trală a sufletului, probabil moştenită de la dacii
liberi, deci nesupuşi de puterea străină, înclinare
peste care s- a suprapus modularea etică proprie firii
slave…”.

În primul număr al „Însemnărilor ieşene” (1
ianuarie 1936), scriind despre „civilizaţie şi cultură”
şi despre „contradicţiile lumii actuale”, Gr.T. Popa
atrăgea atenţia că Europa se afla atunci „în stadiul

de civilizaţie a- culturală, deci în momentul dezvoltă-
rii unei mari şi îndelungi crize”, ceea ce s- a dovedit a
fi un diagnostic precis. Marele om a văzut cum nu se
poate mai bine. la români, el deplânge una dintre
cele mai păgubitoare trăsături de comportament, în
fond de caracter, şi anume „lipsa de seriozitate”.
Neseriozitatea, observă analistul, constituie „cel mai
mare rău dintre defecte din alcătuirea noastră parti-
culară”. Gr.T. Popa are nostalgia acelei seriozităţi ce
„vrea să însemne temeinicie, persistenţă” şi nicide-
cum un mod de a trăi posac, de a fi lipsit de umorul
adesea vindecător. Neseriozitatea înseamnă, în opi-
nia lui, lipsă de temeinicie şi de consecvenţă. Există
proşti serioşi şi inteligenţi neserioşi. din păcate –
observă el: „unii oameni neserioşi sunt în acelaşi
timp şi proşti”, dar, în ce ne priveşte, cea mai răspân-
dită şi mai nocivă e neseriozitatea şi a celor proşti, şi
a celor inteligenţi. Iar acesta este, în opinia sa, unul
dintre flagelurile ce afectează societatea românească
şi îi împiedică progresul. Atunci şi acum. Peste timp,
contemporanul nostru, octavian paler, era tot atât
de intransigent, constatând cu amărăciune: „avem,
se pare, nefericita capacitate de a pune un grătar pe
orice golgotă”. Şi fiindcă am pronunţat cuvântul amă-
răciune, aş observa că şi discursul lui Gr.T. Popa este
unul amar, ca şi cel al lui octavian Paler, mai puţin
scepticismul acestuia din urmă. Ambii sunt însă con-
vinşi că „oricum ar bate pe deasupra vânturile şi
furtunile politice…, oricum s- ar întocmi sistemele
politico- sociale, totul depinde de calitatea oamenilor”.
Criticile lui Gr.T. Popa privind realităţile de la noi
sunt formulate mai mereu prin comparaţie cu cele
din câteva ţări civilizate pe care le cunoaşte foarte
bine.

În vara anului 1936, profesorul este invitat la
festivităţile dedicate Centenarului universităţii din
londra, rezultată de fapt, în 1836, din unirea mai
multor colegii vechi de câteva sute de ani într- un con-
glomerat. A fost singurul reprezentant al lumii aca-
demice româneşti la acea sărbătoare din capitala
Angliei. ungurii aveau cinci… Evocarea evenimentu-
lui începe cu o caracterizare ce denotă buna cunoaş-
tere a psihologiei şi educaţiei englezului (Gr.T. Popa
nu doar studiase, ci făcuse în Anglia şi cea mai
importantă descoperire ştiinţifică a sa): „oameni
extrem de politicoşi, care totuşi nu pun accent pe
politeţea lor; apropieri distanţate care ne promit să
fie eterne; punctualităţi extravagante şi o perfectă
îngrijire (necăutată) în ţinută. un englez îţi dă
impresia, fără să fie nevoie s- o mai verifici, că nu poţi
să- l baţi pe umăr, nici nu se simte bine să- l iei de
braţ. El nu se vâră în prea multe amănunte (ba nu se
vâră deloc), care privesc viaţa intimă a omului, şi
apare glacial, uneori uscat, dar totdeauna bine dis-
pus. Ceremoniile lor sunt ca şi oamenii: demne, reci,
dar impresionante”. Suita de festivităţi, care îl fac pe
universitarul ieşean să simtă încă o dată „ce fior şi ce
siguranţă poate da sufletului tradiţia…”, a constituit,
conchide el, „un spectacol măreţ, care pentru mine a
însemnat o lecţie mare, dar şi un prilej de adâncă
melancolie. În timp ce oamenii aceştia, atât de asigu-
raţi cu tot ce trebuie unui progres bogat, se
străduiesc mereu să- şi sporească cultura, ce facem
noi (cei atât de calici şi atât de în urmă din toate
punctele de vedere)?” o întrebare formulată cu
aproape opt decenii în urmă, dar cum nu se poate mai
legitimă astăzi. 

observator atent şi responsabil al vieţii sociale
şi politice, şi nu numai al celei din România, dar
niciodată militant în vreun partid, Gr.T. Popa inter-
venea, în 1938, în dezbaterea privind noua Constitu-
ţie a ţării. Analiza sa pe care îşi întemeiază opiniile
este pilduitoare. Polemizând cu cei de la „Viaţa
Românească” pe această temă, eseistul insistă mai
ales pe conceptul de democraţie, aşa cum era şi este
el ilustrat în societăţile evoluate. Mai întâi, descrie şi
defineşte trei tipuri de democraţie „care coexistă
astăzi” şi pe care „le cunosc de la ele de- acasă, nu din
citite”: franceză („democraţie integrală”), americană
(„democraţie tutelată”), engleză („democraţie selecti-
vă”). Ce determina schimbarea Constituţiei? Gr.T.
Popa răspundea că tocmai realităţile triste şi faptul
că ţara ajunsese „foarte aproape de prăpastie”.
„dezordinea publică, instabilitatea politică, promova-
rea necinstei şi a incapacităţii, lenea şi neseriozita-
tea”, toate aceste rele, cum le numeşte el, şi multe
altele erau (dar vedem că aceleaşi sunt şi acum)
generate de „doi factori de viciere a vieţii publice:
extinderea militantismului politic şi inferioritatea
culturală în care ne menţinem cu plăcere”.

Măcar atunci, în 1938, an de referinţă chiar şi
pentru comunişti, în dezbaterea privind Constituţia
se implicau şi intelectuali patrioţi de mare anvergu-
ră şi de o ţinută morală ireproşabilă ca Gr.T. Popa. În
România de azi, pe asemenea subiecte sensibile şi de
importanţă capitală se năpustesc, ca într- un viol
colectiv, cohorte de politicieni şi jurnalişti de tip nou,
cu feţe crispate de venin şi prostie, în chip de tocşoişti
agresivi şi agramaţi. Sau, în cel mai fericit caz, eter-
nii lache şi Mache. Cum ştim, şi ei stau de multă
vreme cu ochii pe Constituţie, dar, cei de acum, fără
bunul simţ şi fără inocenţa celor ce făceau farmecul
lumii lui Caragiale şi pe care Nenea Iancu îi privea
cu atâta duioşie: „uite, mă, ce drăguţi sunt!”. r
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Constantin Coroiu
Publicistica unui intelectual erou



38

AnUL XXV  t nr. 12 (753)

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

n Eveniment

Academia Română, Ministerul Culturii, Fundaţia
dignitas şi revista Contemporanul au organizat în data de
16 octombrie 2014, la ora 15.00, Gala Premiilor
Contemporanul. desfăşurat într- o vilă somptuoasă din
centrul vechi al capitalei – sediul Fundaţiei dignitas din
str. Anton Pann nr. 21 – acest eveniment s- a bucurat de
participarea unor personalităţi de vârf ale vieţii culturale
româneşti, printre care Augustin Buzura, Eugen uricaru,
Andrei Marga, delia Marga, Nicoleta Sălcudeanu, Angela
Martin, Theodor Codreanu, Teşu Solomovici, dumitru
Bălan, Adriana liciu, Călin Căliman, Eugen Simion, Nico-
lae Bârna, Mihai Milca, luiza Cristea, lucia hossu lon-
gin, dan Necşulea, Mihai Popa, Paul daian (plus trompe-
ta), Sandu Staicu, Vlad Vameşu, dan Mircea Cipariu, Şte-
fania Coşovei, Ioana Greceanu, lara Gal ş.a. 

Premiile revistei Contemporanul – decernate de Aura
Christi şi Nicolae Breban – sunt următoarele: 

Premiul pentru erudiţie mitteleuropeană – Theodor
Codreanu

Premiul pentru curaj şi radicalism – Nicoleta Sălcu-
deanu

Premiul de Excelenţă în istoria filosofiei – Andrei
Marga

dintre premianţii revistei, de- a lungul anilor, alături
de noi s- au aflat Eugen Negrici, octavian Paler, lucia
hossu longin, Radu G. ţeposu, dumitru Radu Popescu,
Augustin Buzura, Eugen Simion, Bogdan Creţu, Ion

Simuţ, Marian Victor Buciu, Alex Ştefănescu, Călin Căli-
man, Irina Petraş, Ştefan Borbély, Constantina Raveca
Buleu, Marta Petreu, Ion Mureşan ş.a.

Eveniment organizat cu sprijinul Ministerului Culturii
Parteneri media: Fundaţia dignitas, Asociaţia Revistelor,

Publicaţiilor şi Editurilor (ARPE), Radio România,
Agenţia de Carte, Marshal Turism, librariapentrutoti.ro,

Fundaţia Culturală Ideea Europeană
www.contemporanul.ro

www.fundatiadignitas.ro

Fotografii de Adrian Preda

Gala Premiilor Contemporanul • 2014

Călin Căliman, luCia hossu longin, dan neCşulea

aura ChrisTi, niColeTa sălCudeanu, n. breban şi eugen simion

Theodor Codreanu andrei marganiColeTa sălCudeanu

andrei marga, niColae breban, niColeTa sălCudeanu, aura ChrisTi

angela marTin şi augusTin buzura
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ConTemporanul la sediul digniTas dumiTru balan, eugen uriCaru, Theodor Codreanu

eugen simion, angela marTin, augusTin buzura, andrei marga, Theodor Codreanu În prim plan - Theodor Codreanu

la digniTas luiza CrisTea şi paul daian plus TrompeTa

Teşu solomoviCi CiTind ContEMPoranulniColeTa sălCudeanu - niColae breban
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andrei marga şi augusTin buzura luiza CrisTea, aura ChrisTi, n. breban

paul ne adună... premiile ConTemporanul


