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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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Din Barometrul Cultural lip-
seşte o cifră: 0,08%, adică
cea a bugetului Culturii Na-

ţionale, atrage atenţia ministrul Ionuţ
Vulpescu. Oficialul spune că procentul
are legătură cu toate datele din studiu,
iar înfiinţarea Institutului Naţional pen-
tru Cercetare şi Formare Culturală a
răspuns nevoii reale de a fundamenta
politicile publice în materie de cultură,
dar şi pentru a- i forma profesional pe cei
care lucrează în domeniu.

Prezent la evenimentul de lansare
a „Barometrului de Consum Cultural
2014″, ministrul Culturii, Ionuţ Vul-
pescu, a declarat că acest volum conţine
multe cifre, dar lipseşte una singură.

„S- au folosit cuvinte cheie, pe care
le- am folosit şi eu în ultimele săptămâni,
cu sentimentul că sunt lucruri pentru
care trebuie să te baţi în primul rând: vi-
ziune, strategie, continuitate. S- au folo-
sit foarte multe cifre şi sunt foarte multe
cifre în barometru, lipseşte una singură,
care are legătură cu toate cifrele din ba-
rometru: 0,08% este bugetul culturii na-

ţionale”, a spus ministrul Culturii. Mai
mult, Vulpescu a subliniat faptul că în-
fiinţarea Institutului Naţional pentru
Cercetare şi Formare Culturală a răs-
puns unei nevoi reale, aceea de a funda-
menta politicile publice în materie de
cultură, dar şi pentru a- i forma profesio-
nal pe cei care lucrează în acest dome-
niu.

Ministrul a precizat, totodată, că
această instituţie nu este o invenţie ro-
mânească şi ar trebui reproşat faptul că
nu a fost înfiinţat mai devreme. Vul-
pescu a spus că „aproape fiecare ţară din
Europa deţine organisme similare pen-
tru sectorul cultural. Prin programele
sale de formare profesională continuă şi
educaţie permanentă contribuie la dez-
voltarea şi performanţa în carieră a per-
soanelor care activează în domeniul
cultural. Nu putem lăsa la voia întâm-
plării structurarea politicilor publice,
asta a dus la paralelisme, risipă de re-
surse şi la o slabă calitate a actului cul-
tural în sens larg. Cea mai importantă
activitate a institutului de până acum

este acest Barometru Cultural”, a preci-
zat ministrul, care consideră că baza sti-
mulării deprinderilor culturale rămâne
învăţământul, adică educaţia, aşa că
este nevoie de o cooperare strânsă cu Mi-
nisterul Educaţiei.

În acest sens, există programe în
derulare de reabilitare a căminelor cul-
turale din mediul rural şi a bibliotecilor
transformate în prezent în săli de disco-
tecă sau închiriate pentru nunţi şi bote-
zuri, a mai precizat ministrul. Lansarea
„Barometrului de Consum Cultural
2014” a avut loc luni, la Ministerul Cul-
turii. Acesta oferă informaţii despre di-
namica valorilor şi practicilor din
societatea românească din prezent, des-
pre modul în care populaţia se rapor-
tează la sectorul cultural, devenind un
instrument esenţial în dezvoltarea stra-
tegiilor locale şi regionale. Rezultatele
reflectă vitalitatea culturală la nivel na-
ţional, precum şi tendinţele de consum
ale populaţiei. (The Money Channel) 

■ Bref 
Cultură cu bani puţini
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Va trebui, poate, să luptăm ca altă-
dată – de data aceasta cu un ina -
mic- prieten şi nu cu un inamic-
duşman cum am făcut după Al Doi-

lea Război. Cu acest început de liberalism sau ca-
pitalism românesc, construit pe extrem de
şubredele reflexe şi ruine – fizice şi morale! – ale
unei jumătăţi de secol de absurd istoric şi social.
E de mirare, de altfel, că după ce aproape cinci
decenii în istoria comunităţii noastre au fost ex-
cluse, calomniate şi decimate elitele şi împinse în
sus non- valorile patente şi inşi castraţi de organ
moral, ţara aceasta, numită România… mai
există! Mai funcţionează, chiar şi astfel, şchiopă-
tând, scuipând sânge şi otravă, dând din colţ în
colţ, confundând realele personalităţi şi compe-
tenţe cu inşi abili şi supect de locvace, turuind
abil şi truculent, gesticulând mereu credibil, cum
fac unii fals rataţi prin pieţele deschise ale Euro-
pei, vânzând tigăi cu teflon şi cuţite speciale sau
răzătoare pentru diferite sorturi de legume şi
fructe! Impostura este din nou la ea acasă, numai
că sub o altă faţă! E adevărat că nu o mai apără
poliţia politică, doar marile ziare şi sticla televi-
ziunilor comerciale. Care, e drept, uneori mai ţipă
şi în numele adevărului, dar cine să mai aibe pu-
terea şi calmul de a mai deosebi şi de a mai auzi,
discerne, ceea ce este necesar de ce este traficat,
adevărul de demagogie, curajul social de oportu-
nismele diverse, pitoresc colorate?

Suntem, cum se spune, încă o dată pierduţi!
Într- o mare de vânturi şi de valuri ce se mişcă, în
aparenţă, în toate direcţiile, nu rareori contradic-
torii, în fapt trăim, ni se pare, o altă zonă a fricii
seculare care ni s- a lipit de piele ca o armură to-
pită; o frică ce ia, poate, alte forme ca în trecutul
depărtat sau apropiat şi una dintre ele, este şi
această boală endemică de care e cuprins şi Ves-
tul civilizat: consumismul. Noi, mă rog, având
toate scuzele de a fi fost lipsiţi, înfometaţi şi frus-
traţi – şi sub acest aspect – o jumătate de secol. A
avea trece, sub ochii noştri uimiţi şi nedumeriţi
înaintea lui a fi! Posesia de bunuri, dreptul la
moştenire, dreptul la inegalitate economică ca şi
dreptul de a ne bucura de bunurile obţinute prin
muncă cinstită şi performantă ţine, se ştie, de
fundamentele liberalismului economic, ale capi-
talismului. Numai că noi, comunitatea româ-
nească, am trăit această experienţă, a unui regim
liberal, burghez, cu mult prea iute şi improvizat,
înainte de Al Doilea Război, iar după am fost
aruncaţi într- un sistem care nega cu brutalitate
tocmai aceste valori şi principii. Iar azi, acum,
după Decembrie ‘89, ideile şi practicile liberalis-
mului economic, ale pieţei libere şi ale concuren-
ţelor comerciale şi industriale diverse şi excesiv
de aspre, de înalte pentru biata noastră tehnolo-
gie CAER, s- au abătut asupra noastră ca un tai-
fun; care nu- şi slăbeşte în nici un fel virulenţa şi,
încă o dată, în istorie, spre stupefacţia noastră in-
finită, binele ne afundă în sărăcie, dispersie so-
cială şi profundă nesiguranţă, dacă nu frică
existenţială…

Nu ştim ce să facem, încotro s- o luăm, căpe-
teniile vieţii noastre publice, alese de noi – pentru
a consfinţi încă o dată ironia, nu numai a istoriei,
dar şi a alegerilor democratice! – odată înscăunaţi
acolo unde trebuie, se comportă mai abitir ca ve-
chii noştri năvălitori – Tătari, Ruşi, Turci, fana-
rioţi sau ieniceri, grofi şi magnaţi unguri! Nu
numai sub masca unor aleşi, ci şi sub masca celui
mai afabil şi amabil prieten sau amic subtili-
zându- ne sume consistente şi în valută din buge-
tul naţional – primari, consilieri, miniştri şi alţi
specialişti şi membri în consilii de administraţie,
ţara aceasta bogată şi mare este mulsă cu atâta
insistenţă şi ferocitate, încât trebuie să importe
petrol şi grâne, carne şi fructe, din străinătate şi

chiar de pe alte continente şi sub scuza crizei con-
tinentale – dar ce, mai aveam noi nevoie de o
scuză?

Sunt atacate ultimele resurse ale popula-
ţiei, pensiile şi salariile, şi în loc de a fi produse
noi locuri de muncă, se măreşte armata şomajului
în mod prodigios. De parcă, într- adevăr, cineva ar
fi pus un pariu pe cea mai neagră variantă a deş-
teptării naţionale, sau, mai ştii, cum zic unele
babe sceptice, de parcă am avea pe undeva, în
lume, un duşman ascuns în spatele nu ştiu căror
organisme străine, jignit de nu ştim ce sau de nu
ştim cine, deoarece nu suntem şi nu am fost ni-
ciodată o ameninţare militară sau ideatică pentru
nimeni, în istoria imperiilor europene; iar bunu-
rile pe care le stăpânim, pământul şi limba noas-
tră latină, le avem de multişor şi nu înţelegem de
ce să ne fie pedepsită, o dată şi încă o dată doar
încăpăţânarea noastră de a nu ne mişca timp de
secole, tipică unor fiinţe care nu cer decât dreptul
de a fi, aşa şi acolo unde s- au născut, cu singura
lor aroganţă – de a nu se trăda pe ei înşişi ca şi
pe cei ce i- au premers?! 

Înţeleg uneori vânturile şi valurile de fata-
lism care i- au cutreierat pe nu puţini cronicari,
istorici, poeţi sau oameni de rând, în istoria noas-
tră, dar eu recunosc, deşi îmbietoare, filosofia
aceasta nu m- a cucerit. Nu, nu pot să cred că asu-
pra noastră apasă dintodeauna un fel de blestem

istoric – doar dacă nu e vorba de un blestem al ne-
încrederii în propria noastră fire şi în propriul
nostru noroc! Şi e adevărat că unele dintre spiri-
tele noastre de vârf, luate de acelaşi val sau de
tristeţea adâncă a unui ceas, au minţit cu voce
tare şi înaltă; şi eu am mai dat un astfel de exem-
plu de minciună poetică care este scrijelită pe
unul dintre cele mai sacre şi simbolice morminte
româneşti – cel al lui Eminescu. mormânt făr’de
noroc / şi fără de prieteni citim pe piatra tombală
a marelui poet, un mormânt, o ştim de mai bine
de un secol, cu cei mai mulţi şi devotaţi prieteni
din suflarea acestui pământ şi greu de cel mai
mare noroc destinal pe care- l poate cere şi visa
fiul unei comunităţi de oameni în această viaţă.

Ceea ce nu înţelegem noi, uneori, este că no-
rocul nostru, cel comunitar, ne vizitează, e drept,

în aceleaşi valuri ca şi nenorocirile şi contrarietă-
ţile aspre şi nedrepte ale istoriei, numai că, luând
pildă de la alte naţiuni mai vechi în structurarea
statală, ar cam trebui să ne pregătim, cum ar
spune un om cuminte, pentru cele ce vin – bune
şi rele! După cum putem observa, acum la înce-
putul unui nou secol care nu pare a ne întâmpina
cu braţele pline, un individ, o familie de oameni,
dar şi o comunitate întreagă trebuie să se aştepte
totdeauna la rău, când se abat asupra ei schim-
bările timpului şi ale istoriei, chiar dacă aceste
schimbări, cum e cazul azi – sunt, în fiinţa şi
esenţa lor, de bine, dacă ne află ne- pregătiţi! Şi
chiar şi binele social sau norocul pot apărea sub
feţele lor întoarse, negative, rebarbative, dacă nu
suntem pregătiţi, într- un fel sau altul, de a le în-
tâmpina, primi şi recunoaşte sub adevăratele lor
trăsături şi condiţionări, reguli şi necesităţi. Dacă
le întâmpinăm cu vechea nerăbdare furioasă sau
cu poftele şi reflexele noastre panicate, fără a
avea, încă o dată, încredere în cei care nu par a
ne măguli sau servi interesele de moment. Fără
a avea puterea de a îndrăzni într- adevăr să clă-
dim, de a edifica nu numai oraşe şi instituţii, dar
şi conştiinţe, generaţii de tineri care ar trebui să
privească spre noi, din nou, cu o anume încredere,
ca spre posibile modele. Ca şi respectul faţă de cei
competenţi şi harnici, cu un caracter stabil în
orice situaţie, chiar şi favorabilă lor, inşi care se
nasc şi se formează cu greu şi sunt aproape tot-
deauna împinşi la marginea societăţii dacă nu ca-
lomniaţi de- a dreptul în taifunul marilor schim-
bări.

Dar cum să- i recunoaştem între atâţia indi-
vizi vorbăreţi şi şarmanţi care vin de nicăieri, se
adună iute în grupuri de interese – numai ale lor,
se înţelege! – preluând din modelele străine sau
istorice mai ales pe cele în care meritul este înţe-
les ca o capacitate de a profita de orice ocazie sau
persoană şi în care interesul public este doar o ex-
presie învechită a unor profesori sau învăţători
senili sau iremediabil stângaci social. Naivitatea
sau stângăcia socială văzută ca o formă a unei in-
firmităţi aproape ridicole, iar deschiderea spre
alţii, necunoscuţi, mai ales, un fel de greşeală po-
litică, cum ne- a învăţat ideologia comunistă, în al
cărui templu, zeiţa dreptăţii care ţinea balanţa
adevărului, trebuia să aibe ochii deschişi – pentru
a putea deosebi şi idendifica prietenii, tovarăşii,
de duşmani!

Încă o dată ne întrebăm: dacă era oarecum
previzibil ca în regimul trecut, cel comunist,
impus nouă cu brutalitate de o armată invada-
toare, modelele umane din zonele majore ale so-
cietăţii să fie negative, demonstrând decenii la
rând forţa, coeziunea şi cariera plină de succes a
impostorilor – cei de azi, în libertate socială, sunt
aleşi, nu ştim de cine, din nou, cei de la fundul so-
cietăţii şi, cu osebire, inşi dezgheţaţi care se adap-
tează iute aproape la orice formă şi program al
administraţiei şi instituţiilor statale, actori înnăs-
cuţi ai binelui public, confundând sau schimbând
iute şi cu bună ştiinţă, ca la o alba- neagra mereu
propice, stânga şi dreapta politică, trecând non-
şalant dintr- o formaţie într- alta, legând prietenii
strânse şi apoi afurisind pe oricine le blochează
accesul la anumite scaune şi robinete, privind
mereu cu ochii lucioşi spre putere, indiferent care
şi cu un amuzant dispreţ faţă de cei ce întârzie în
opoziţie sau expectativă a deciziei. r
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Nicolae Breban
Impostura la ea acasă

Suntem, cum se spune, încă o dată
pierduţi! Într- o mare de vânturi şi
de valuri ce se mişcă, în aparenţă,

în toate direcţiile, nu rareori
contradictorii, în fapt trăim, ni se
pare, o altă zonă a fricii seculare

care ni s- a lipit de piele ca o
armură topită.

n Editorial
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Tânărul de atunci, lipsit de expe-
rienţă, avea impresia că toate marile
reforme (naţionalizarea, reforma
monetară, colectivizarea, electrifica-

rea) se înnodau şi desăvârşeau procesul de mo-
dernizare iniţiat timid de paşoptişti. E nevoie de
o mare doză de încredere, de naivitate şi, poate,
de stăpânire de sine ca să traduci tot ce se întâm-
pla în acei ani în acest mod extrem de optimist.
Ai impresia că România despre care vorbeşte au-
torul este cea din gazetele vremii, care raportau
cu aplomb marile realizări ale regimului, glosând
pe marginea entuziasmului popular, obligatoriu,
care rezulta de aici. Doar că exista şi cealaltă faţă
a realităţii, cea hâdă. Existau duşmanii de clasă,
uzurpatorii, sabotorii, foştii exploatatori, existau
intelectualii diversionişti. Şi, cum aceştia erau
foarte numeroşi, revoluţia se cerea permanent
apărată. E adevărat, admite acum memorialistul,
„aceste măsuri lezau totuşi burghezia”, ba chiar
„o determinau să se împotrivească, uneori prin
acţiuni insidioase de blocare ori stânjenire a cur-
sului în care se îndreptau lucrurile, ceea ce avea
drept efect aruncarea a mii de oameni în temniţă,
era, bineînţeles, regretabil, dar până la urmă –
îmi ziceam –, de neocolit.” Cui îi aparţin aceste
comentarii: lui Paul Cornea cel de acum sau ele
traduc perspectiva activistului de atunci? un in-
dicator („îmi ziceam”) mă îndeamnă să cred că
celui de atunci. Pentru că a accepta că întemni-
ţarea zecilor de mii de oameni care nu se făceau
vinovaţi decât pentru că îşi apărau proprietatea
sau dreptul la proprietate sau pentru că aveau
alte idei politice decât cele oficiale este legitimă,
mi se pare o mostră de cinism pe care doar cre-
dinţa oarbă, lipsită de luciditate o poate explica.
Se intră în logica oribilă a „victimelor colaterale”;
şi totuşi, au fost închişi zeci de mii de români, din-
tre care mulţi au fost torturaţi cu sălbăticie şi
ucişi meticulos, ceea ce este… „regretabil”; regre-
tabil, dar inevitabil („de neocolit”). Pentru că,
adaugă memorialistul, „în definitiv, repetam şi
eu, ca atâţia alţii, adevărul cinic, că «nu se poate
face omletă fără a sparge ouă».” Teoretic, accep-
tarea acestui groaznic punct de vedere o fi posi-
bilă; practic însă, cum o fi să ştii că iei parte la
edificarea unui regim care ucide sistematic, apli-
cat, mii de oameni? E o întrebare frontală, extrem
de dură, la care Paul Cornea nu are de ce să caute
răspuns. Pentru că, ne asigură el, deşi admitea
„cu mare uşurinţă” această explicaţie a „pagube-
lor colaterale”, ignora dimensiunile reale ale oro-
rii: „Aşa cum – am mai spus- o – în timpul
războiului nu aflasem de lagărele de exterminare
naziste, la fel n- au ajuns la mine, la începutul
anilor 50, decât informaţii anemice ori irelevante
despre ororile săvârşite în închisorile noastre ori
la Canal”. Nu sunt suspicios, dimpotrivă: tind să
îi acord încredere reputatului istoric literar. Dar
firul logic nu mă lasă să- mi înghit o altă între-
bare: era posibilă, la începutul „obsedantului de-
ceniu”, omisiunea fricii generalizate; era posibil
să nu faci legătura între zecile, sutele de persoane
care se aflau în anturajul oricui, care dispăruseră
în puşcării? Dintre acestea, multe erau figuri pu-
blice, scriitori, artişti, oameni politici de notorie-
tate… Puse cap la cap, nu alcătuiau toate acestea
„accidente” o imagine terifiantă? Întreb, mă în-
treb, fără să cutez să dau un răspuns şi, mai ales,
fără ca dilema mea să aibă ceva insinuant. Ori-
cum, explicaţia e valabilă, după cum precizează
chiar Paul Cornea, pentru începutul anilor ’50,
când oamenii, probabil şi cei aflaţi nu doar în gra-
ţiile, ci la vârful ierarhiei comuniste, nu se dumi-
riseră încă unde duce revoluţia, care este preţul
real. Deşi era greu să nu fi aflat că Argetoianu,
Iuliu Maniu, gheorghe Brătianu muriseră în puş-
cării. Fie, aceştia erau duşmanii politici ai regi-
mului, moartea lor putea părea justificată (ba
chiar „necesară”, aşa cum şi rapida împuşcare a
cuplului Ceauşescu li s- a putut părea unora ac-
ceptabilă). Dar mai târziu, când, odată cu al doi-
lea val de arestări de după revolta din ungaria,
lucrurile erau limpezi pentru oricine dorea să le

vadă? Mai era atunci posibilă ignoranţa? Te pu-
teai preface că nu ştii unde se află Vasile Voicu-
lescu, Noica, Vladimir Streinu, Dinu Pillat? Cel
mai probabil nu. Dar după demascarea ororilor
girate de Stalin, odată cu preluarea conducerii de
către hruşciov? Nu îşi arăta comunismul chipul
evident hidos? Paul Cornea evită subiectul, dar
precizează prompt că a avut „norocul” (dacă e un
noroc acesta) să nu fie pus „în faţa unor alegeri
personale care să comporte, în numele idealului,
inumanităţi şi abjecţii.” E adevărat, nici o decizie
a sa nu a lezat direct viaţa cuiva. Dacă ar fi ajuns
în această fundătură, ar fi făcut, bineînţeles,
pasul înapoi. Aşa, nu l- a făcut sau l- a făcut târziu,
când marele rău deja se consumase. Şi se consu-
mase, de ce să ocolim realitatea, sub privirea, tul-
bure, ameţită, înspăimântată ori, după caz,
cinică, a celor care slujeau puterea. Aceeaşi pu-
tere criminală care ucisese mii de oameni în nu-
mele „reeducării”. Deja utopia începe să scârţâie,
deşi elanul revoluţionar lasă locul unui compro-
mis tacit. Nu am nici o îndoială că verdictul meu
porneşte şi de la o simplificare inevitabilă a lu-
crurilor, dar suntem obligaţi să scurmăm în zaţul
sulfuros al unei realităţi terifiante, dacă vrem să
o înţelegem. Că o vom înţelege – nu e sigur, dar
sigur e că avem datoria să încercăm.

ultragiat în credinţa în idealurile comu-
niste, dezamăgit din ce în ce mai mult de turnura
situaţiei, conştient de imposibilitatea de a evita
compromisul, Paul Cornea dă înapoi. Mai ales că
îi devenise limpede că o carieră administrativă îl
împiedica să- şi urmeze reala vocaţie: aceea de
cercetător şi profesor. Dar cazul
lui este unul simptomatic şi toc-
mai de aceea confesiunea sa este
preţioasă: care erau posibilităţile
intelectualului autentic în acei
ani? Avea de ales, cum s- a spus
simplist, doar între Academie şi
puşcărie? Exista posibilitatea unui
interval al neutralităţii? Era tole-
rabilă eschiva? Era posibil anga-
jamentul fără a participa la răul
cel mare? Iată întrebări care, în
lipsa unor mărturii autentice, cad
în abstracţiune. Paul Cornea răs-
punde, explicit sau implicit, mul-
tora dintre aceste dificultăţi.
Soluţia sa a fost aceea de a ac-
cepta funcţiile, pe care adesea le- a
resimţit ca pe nişte sarcini de ne-
refuzat şi să facă, din acea poziţie
privilegiată (sau nu?) tot binele pe
care îl putea face. Să facă, altfel
spus, un minim de bine admis din
centrul unui rău uriaş, conştientizat, treptat, ca
atare. Să aplice, cum singur comentează, „filoso-
fia paşilor mici”. Dar verdictul său este limpede
şi nu caută să cosmetizeze realitatea: da, a încer-
cat să realizeze, pragmatic, dar precaut, tot ce
considera a fi posibil în contextul dat, dar cu pre-
ţul compromisurilor inevitabile. „Fără concesii nu
era cu putinţă, trebuia să trăieşti pe altă planetă
ca să nu le faci. Ceea ce mi- am făgăduit a fost să
le limitez la minimul necesar.” Merită acest
negoţ? unii ar tranşa discuţia şi ar spune că, în
mod categoric, nu. Alţii ar replica, nuanţat, că
fără aceste mici victorii, răul ar fi devenit sufo-
cant. În orice caz, nu e o situaţie facilă; şi nici un
răspuns „corect” nu există. 

Devine însă limpede că răul fusese conştien-
tizat ca atare, că naivitatea dispăruse, că fascina-
ţia lăsase locul dezamăgirii. Paul Cornea nu se
rupe brusc de iluzia în care crezuse. Ba, aş spune,
procesul se prelungeşte destul. Într- un stil un pic
cam anchilozat, îşi denunţă eşecul: „După ani de
eforturi, cu dorinţa aprigă de a face binele, îmi
constatam cu o nesfârşită tristeţe eşecul deplin al
muncii politice.” (Deschid o paranteză: sunt des-
tule locuri în aceste pagini memorialistice în care
limbajul de lemn se reactivează suspect, nu întot-
deauna sau ce puţin nu vizibil în cheie parodică;
autorul vorbeşte, uneori, în stilul epocii: constată

„baza idealistă” a prelegerilor lui Călinescu; „re-
coltase succese” şi se bucura de respectul celor pe
care îi administra; se plânge de unii „factori de
diminuare a productivităţii, la care se adăuga
inexistenţa unei politici de stimulare a perfor-
manţei” etc. etc.) Convins că binele nu poate fi in-
stituit cu picătura, „trezit din închistarea
dogmatică”, având, în cele din urmă, probleme de
conştiinţă („Eu nu făcusem rău nimănui. Mă fră-
mânta însă din ce în ce mai mult povara unei în-
trebări chinuitoare: în pofida vicleniilor şi
eschivelor care- mi îngăduiseră să mă strecor, nu
eram totuşi, prin funcţiile mele, complice cu regi-
mul?” Izbăvitoare dilemă, deşi un pic tardivă…),
decide să iasă din scenă. Ceea ce nu e chiar sim-
plu, căci vremurile sunt complicate. În cele din
urmă, se retrage acolo unde îşi dorea să ajungă:
în cercetare şi în învăţământul universitar. De
aici încolo, începe o altă viaţă; începe, de fapt, ca-
riera diurnă, admirabilă, a lui Paul Cornea. S- a
lămurit greu, s- a trezit dintr- un coşmar care a
ţinut mai mult de două decenii. Dar, la 40 de ani,
se poate dedica realei sale pasiuni. Are ce să- şi
reproşeze? Ar fi câteva lucruri, dar cu jumătate
de gură. Mai întâi, el nu a fost un publicist fer-
vent. Cele câteva articole dogmatice s- ar justifica
prin intervenţiile în text ale redactorilor. Ale lui
Sorin Toma, în speţă. Deşi indignat, nu are ce
face şi se află pus în faţa faptului împlinit: sem-
nătura sa apare sub texte care nu- l reprezintă.
Lămurit, intră în silenzio stampa vreme de un de-
ceniu, până prin 1957. După care mai publică, e
drept că rar, câte un articol care azi poate stârni

suspiciuni. Cum ar fi, de pildă, un
text cu greutate în 1963, când
apărea în „Viaţa românească”, în
care, polemizând cu Liviu Rusu,
care încerca, fie şi prin apropierea
de marxism, să- l reintroducă în
circuit pe Titu Maiorescu (no-
mina odiosa vreme de mai bine
de un deceniu), dă un verdict
tranşant, pe linie: „poziţiile ideo-
logice maioresciene au devenit,
după Eliberare, adevărate mete-
reze ale rezistenţei faţă de socia-
lism”; „Toată gândirea lui
Maiorescu se alimentează din
surse idealiste şi contrarevoluţio-
nare”. Textul e reprodus apoi, ca
atare, şi în volumul de la finele
anului 1965, de la alexandrescu
la eminescu, prilej pentru autor
să insiste, într- o notă, că nu are
nimic de rectificat. Sigur, e un de-
taliu, care nu merită reţinut în

memoriile lui Paul Cornea, dar parcă nu merită
nici uitarea. Criticul se situa, deci, şi la finele lui
1965, când făcuse pasul în afara sistemului ad-
ministrativ comunist, pe poziţii marxiste şi ataca
ferm diversiunile estetizante şi „atitudinea apo-
logetică faţă de moştenirea clasicilor”, pe care o
considera „dăunătoare”. Cu toate aceste scăpări,
trebuie spus, ca să fim corecţi, că Paul Cornea nu
se numără printre combatanţii cei mai zeloşi ai
criticii ideologice, castratoare, numele lui nu in-
undă paginile presei culturale ideologizate. Deşi
poziţiile sale sunt, după cum se poate observa,
aliniate politic până când acest angajament de-
vine inutil şi anacronic. 

Dincolo de aceste mici accidente, intrat el
însuşi, din cauza (aici merge şi „datorită”) vede-
rilor sale liberale în vizorul autorităţilor, fiind as-
cultat în propria locuinţă, riscă, după cum afirmă,
chiar să fie arestat. Ba e chiar de- a mirării cum
de a scăpat teafăr. „Mai ales că, doar cu câţiva ani
înainte, oameni de cultură remarcabili înfunda-
seră puşcăria pentru delicte de opinie mai puţin
grave”. Şi totuşi, nu era chiar lipsit de importanţă
din ce poziţii se emiteau aceste „delicte de opinie”.
unui ostaş fidel Partidul era dispus să- i mai
treacă cu vederea, chiar dacă avea să- l
tragă pe linie moartă; dar această linie
moartă însemna, oricum, tot o plasare

Bogdan Creţu
Cealaltă faţă a realităţii

nu am nici o îndoială că verdictul
meu porneşte şi de la o

simplificare inevitabilă a
lucrurilor, dar suntem obligaţi să
scurmăm în zaţul sulfuros al unei
realităţi terifiante, dacă vrem să o
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…Citând un „scriitor bucu-
reştean” (la Cluj, orice
ai face, lumina tot dins-
pre Dâmboviţa curge…),

există – spune Mircea Petean în nicanor, ultimul
om, (Ed. Limes, Cluj- Floreşti, 2014) – patru feluri
de critici literari. Raţionalist, abstractizant, „cri-
ticul- algebru” are „voluptatea punerii [operei] în
ecuaţie”. „Criticul- vulcanolog are curajul nebun
de a coborî în crater, acolo unde magma fierbe
mocnit”, fiindcă „pentru el, opera este un vulcan
adormit”, actul critic fiind „sinonim cu cercetarea
rosturilor adânci care- i tulbură «somnul»”. „Criti-
cul- entomolog e interesat de aspectul stilistic al
operei. El este robul exteriorităţii; priveşte efec-
tele, le descrie şi cataloghează, încercând să tragă
concluzii privitoare la cauze.” În fine, „pentru cri-
ticul narcisist, textul literar nu e decât un pretext
pentru propriul discurs […], o oglindă în care- şi
contemplă chipul…” 

Cu tot „taoismul” pe care- l împărtăşeşc cu
autorul în viaţa de fiecare zi şi în cea a recluziu-
nilor mărunte – nu e, de altfel, singurul fir sub-
stanţial care ne leagă – , îmi îngădui să observ că
le cam poartă sâmbetele Mircea Petean bieţilor
critici literari, ironia fiind reiterată în mai multe
pasaje din nicanor. Ceea ce el însă
nu spune – şi ar fi cazul s- o facă,
măcar din dorinţa de a nuanţa
bonom lucrurile – este că cele
patru categorii temperamentale
enumerate mai sus apar ca fiind,
în cele mai dese dintre cazuri, „se-
lectate” de însăşi opera care e su-
pusă analizei. Nu poţi scrie
„vulcanic” sau „algebric” despre
cărţi care nu se pretează la un ase-
menea tip de discurs. În conse-
cinţă, spre deosebire de poeţi sau
de prozatori – care- şi pot lua liber-
tatea de a fi şi monocorzi, dacă vor
–, criticul porneşte la drum întot-
deauna cu premisa relativismului
de sine, impus de versatilitate şi
de personalitatea sa plurală. El
este omul prin excelenţă multiplu,
aflat în situaţia de a analiza şi de
a valoriza o singularitate. 

Prin urmare, nu i- aş ironiza pe bieţii critici
nici dacă- s editor sau dacă- mi este dat să văd
„atelierul literar” pe dinăuntru. Pus să aleg între
cele patru alternative pentru a citi în mod parti-
cipativ nicanor, ultimul om, cred c- aş opta pentru
„narcisism”, dar nu fiindcă volumul atipic al lui
Petean incită la asemenea estetizante „oglindiri”,
ci fiindcă, în profunzimile sale evidente, el îşi se-
lectează tipul de abordare. Vor fi oameni care vor
fi de acord cu criteriile existenţiale pe care le pro-
pune, şi alţii care se vor distanţa de ele sau le vor
repudia. nicanor, ultimul om e un volum compo-
zit de înţelepciune, în genul lui Zarathustra sau
– mai aproape de noi – în cel al lui Zacharias li-
chter. La baza sa stau câteva dedublări: aceea a
retractilului Nicanor, ale cărui „terfeloage” edito-
rul le găseşte în moştenirea personală şi le edi-
tează, a omului de hârtie cu coperţi de carton, a
Călătorului de profesie, a poetului sau a misitului
– tot atâtea ipostaze ale unui autor care se joacă
editorial cu licenţa „manuscrisului găsit” şi a jur-

nalului indirect, pentru a înscena o „comedie
umană” ancorată, cu precădere, în experienţa
propriei sale senectuţi şi în cea – mult mai zglo-
bie, de bună- seamă… – a vieţii literare din jurul
său, adică a acelor oameni care au de gestionat,
mai presus de toate, propria lor vanitate. Funda-
lul de ansamblu e acela al României postrevolu-
ţionare, în care fiinţele se împart, în general,
între cele care vor notorietate şi cele care disemi-
nează sarcasm. Senectutea domină: „lumea- i bă-
trână şi chinuită”, devii cu adevărat bătrân –
constată înţeleptul Nicanor – atunci când până şi
reveriile pleacă de lângă tine, singurul lucru pe
care i l- aş reproşa lui Petean, dacă mi s- ar îngă-
dui, fiind tocmai această fixaţie pe „bătrâneţe”.
Nu o putem evita, recunosc, ne- a îmbrăţişat şi pe
noi, optzeciştii, ca o plasă insidioasă, paralizantă,
însă m- aş gândi, în contrapartidă, la scandinavele
care încep o nouă facultate pe la 70- 75 de ani, sau
la alpinistul nipon care şi- a spus că ar fi cazul să
facă şi el o ieşire pe la 80 de ani şi a urcat Everes-
tul. 

În România, bătrâneţea este un lest biologic
şi social deprimant; în Occident: orice altceva
decât fatalism. zâmbim pe seama rezervaţiei de
senectute pe care o reprezintă Florida, numai că

mulţi oameni găsesc acolo tinere-
ţea şi plăcerea de viaţă pe care nu
le- au avut niciodată până atunci.
Cu Mircea Petean am fost coleg de
facultate, destinul a dat să locuim
în acelaşi sat, tot soarta ne- a legat
în mai multe privinţe, dar nu pot
să nu constat că melancolia uşor
îndoliată pe care o practică în texte
e mai mult un construct livresc
decât o realitate existenţială de fie-
care zi, fiindcă poetul şi editorul
clujean trăieşte, de fapt, viaţa li-
beră şi neaservită pe care toţi
ne- am fi dorit- o, dacă am fi putut
să rămânem, inclusiv la nivel de
subzistenţă, diafani. Repartizat la
Borşa după facultate, el a scos o re-
vistă, a dinamizat cultural zona şi
a scris poezii cu copiii, neresimţind
nici o clipă trauma repartiţiei obli-
gatorii care i- a distrus pe mulţi

dintre colegii noştri, obligându- i să se închidă în
alcool. „Refugiat între mulţi – scrie el în nicanor –
mi- am petrecut zilele într- o singurătate vuind de
glasuri de copii. Acolo, în paradisul acela natural
aflat la o azvârlitură de băţ de infernul vieţii so-
ciale, departe de zgomotul şi furia vieţii literare,
am deprins valoarea iubirii şi a prieteniei, am
adus ofrande zeului călătoriei […], am pus sem-
nul de egalitate între nobleţe şi libertate şi, mai
ales, am pariat pe autenticitate, convins că nu
merită să te laşi ciuntit, că important e să te ma-
nifeşti ca om întreg, în deplinătatea facultăţilor
tale.”

Ca urmare a acestui crez, Petean a decis,
după Revoluţia din decembrie 1989, să trăiască
din cărţi, într- o vreme când mulţi din jurul său
au trăit pentru şi din politică. Echinoxist ca for-
maţie – am debutat amândoi în acelaşi an, 1974
–, a fost redactor de carte la Dacia şi la Cartim-
pex, deschizându- şi în ‘98 propria editură, Limes,
una dintre cele mai inimoase din ţară. Artistic, a

mizat pe lirică, fiind, la ora aceasta, unul dintre
cei mai realizaţi poeţi de care dispune România.
Eroul său, Nicanor, îi împarte pe literaţi între „at-
letici” şi sereni; pentru primii, literatura e o cursă
cu obstacole, în care trebuie să- ţi dobori toţi ad-
versarii, fiindcă la linia de sosire te aşteaptă co-
roniţa gloriei. Nouăzeciştii şi scriitori mai tineri
de la noi intră, cu mici excepţii, în această cate-
gorie, pentru care cultura e un ring de box, în care
intri cu mănuşile gata înroşite. În cazul serenilor,
bucuria de a scrie şi de a participa la ritualul ade-
sea mărunt, rutinier al literaturii clădeşte în-
treaga etică a vieţii. Nicanor este un înţelept care
a dus retractilitatea la o asemenea artă, încât „se
ignoră pe sine” ca scriitor. Evanescent şi serafic,
apariţiile sale în lume – la cafeneaua unde omul
de hârtie cu coperţi de carton îşi bea licoarea ma-
tinală, la diferite lansări unde literaţii savurează
iluzia reconfortantă a gloriei – sunt rare şi nesis-
tematice, fiindcă el a redus viaţa la intensitatea
de a fi o „întâmplare”: integrală, senină, paradi-
siacă. Întrebându- se ce anume se află la capătul
drumului – cum spuneam, senectutea îl obse-
dează abuziv pe autor – Nicanor găseşte că fie-
care „trebuie să lase în urma sa o umbră
luminoasă”. jurnalul indirect al lui Petean se
constituie, pe ansamblu, din asemenea contra-
puncte: omul de hârtie cu coperţi de carton edi-
tează cărţi, scrutează, uneori ironic, vanităţi
umane dintre cele mai diverse, participă la agape
literare, unde „fauna” smereniei ipocrite sau a or-
goliului urcat pâna la cer explodează în mostre
uneori groteşti, alteori doar scintilante, poetul
sau misitul volumului se adaptează, şi ei, cum
pot, „spectacolului” care li se oferă, Nicanor fiind
arhetipul taoist din umbra fiecăruia dintre ei: vă-
zutul care acţionează prin nevăzut, prezenţa care
se impune prin absenţă. 

Sub acest aspect, nicanor, ultimul om se
deschide înspre cititor ca un „manual de retracti-
litate”, aceasta fiind esenţa filosofică a înţelepciu-
nii pe care cartea o transmite: cum să te retragi
din lume fără să- i vexezi pe ceilalţi, cum „să vezi
lumea de dincolo prin cei din jur”, cum să treci
printre ei, diafan şi nevăzut, aproape ca o ab-
senţă. Bun cunoscător de oameni şi vicii (contem-
plate), Nicanor s- ar putea dezlănţui în mici sau
mari sarcasme la adresa ţării care nu se mai
aşează, a disfuncţionalităţilor care ne pigmen-
tează existenţa, a literaţilor la a căror vanitate
asistă şi a cărei motivaţie o cunoaşte din plin,
fiind cel mai bun „prieten” al editorului pe care,
uneori, îl asistă. Ei bine, se abţine s- o facă, fiindcă
tehnica sa de bază o reprezintă transcenderea de
sine, retragerea în tăcere, chiar şi- n faţa cuvinte-
lor. Practică, filosofic, „sinuciderea”, titlul manus-
crisului său găsit fiind edificator şi în acest sens.

Poate deveni Poetul – artist al cuvântului,
oricum am lua- o – un „Nicanor”? Sau va trăi el
pentru totdeauna, sub aspect metafizic, în anti-
camera înţeleptului care ar putea deveni? Poate
un poet să- şi rafineze într- atât „retragerea din
lume”, încât se se anuleze definitiv pe sine, do-
bândind, în schimb, imensitatea spre care tân-
jeşte? Aceasta e tema lui nicanor, ultimul om:
temă pe care, de altminteri, Mircea Petean a su-
gerat- o şi- n câteva dintre cele mai recente volume
de poeme pe care le- a publicat. r

Poate deveni Poetul – artist al
cuvântului, oricum am lua- o – un
„nicanor”? Sau va trăi el pentru

totdeauna, sub aspect metafizic, în
anticamera înţeleptului care ar

putea deveni?

Ştefan Borbély
Un înţelept

în centru. O poziţie pe care, nu- i vorbă,
Paul Cornea a demonstrat că o merită
cu prisosinţă. Dar parcă e un pic stri-

dentă această auto- eroizare la spartul târgului,
în 1964, când deja începuse liberalizarea strate-
gică a regimului. De altfel, criticul aşa îşi şi ex-
plică faptul că a rămas în libertate (ceea ce
înseamnă şef de sector la Institutul „g. Căli-
nescu” şi profesor universitar la Litere): „Există
un singur răspuns plauzibil. Fiindcă la sfârşitul
lunii iunie 1964 «nu mai era momentul». Elibera-
rea prizonierilor politici, survenită în aprilie,
crease un climat de destindere, în care, măcar
pentru o vreme, tăierea de capete devenise ino -
portună.” Poate mă pripesc, dar nu sunt dispus

să accept o astfel de ipoteză: nu cred că Paul Cor-
nea chiar risca pierderea libertăţii. Nu au păţit- o
nici lideri mult mai importanţi, care se defecta-
seră mai spectaculos. Dar, la urma urmelor, nici
nu sunt atât de profitabile aceste speculaţii con-
trafactuale. Important e că Paul Cornea şi- a cu-
cerit, începând cu ieşirea sa din aparatul
Partidului Comunist, libertatea de gândire şi tim-
pul necesar cercetării. Literatura română a câş-
tigat, în acest fel, un mare savant.

De aceea, ultima parte a cărţii e mult mai
luminoasă: Paul Cornea îşi descrie, cu bucurie,
reuşitele, satisfacţia muncii, urmarea vocaţiei.
Şirul memoriilor se încheie la anul 1990, când în-
cepe o altă lume. Paul Cornea are o poziţie de ma-

gistru, pe deplin meritată şi poate privi cu înţe-
lepciune şi fără să fie luat prin surprindere noua
realitate: el a cunoscut dinăuntru răul, a suferit
şocul dezamăgirii, a avut, ceea ce este mult mai
important, puterea să se reinventeze. 

Din păcate, ca să fiu onest, nu am putut
scrie înecat de admiraţie, aşa cum s- a scris
aproape fără excepţie, despre această carte. Ce a
fost. Cum a fost, memoriile lui Paul Cornea stâr-
nite şi dirijate, uneori decorativ, alteori inspirat,
de Daniel Cristea- Enache reprezintă însă o carte
absolut necesară: ea ne permite să privim în opa-
citatea unei lumi pe care, condamnând- o fără
nuanţe, cu cerbicie şi furie, riscăm să nu o mai în-
ţelegem. r

ð
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Ne- am contaminat, unii, de corecti-
tudinea politică, la care noi, deşi
nu toţi, reducem globalismul sau
mondialismul? De ce? Poate ca să

învăţăm, repetând şi greşelile altora, după care
ne aliniem, marcând o paranteză istorică eşuată
sistemic. Fatalitate sincronistă, spre panicata
reacţie protocronistă. Resimţite ca un impas de
netrecut, abisal.

Să fie la noi, în societatea României actuale,
numai o bătaie de mână stângă? Şi cum ar putea
fi descrisă? O rupere a vechii stângi totalitare de
o nouă stângă, cu miza unei politici aşa- zis co-
recte, într- o vie agonie antiliberală, fără asistenţa
unei drepte – orribile dictu? – ciungite. Cenzură
(uniformizare, inchiziţie, totalitarism) terminolo-
gică şi gestuală, comunicaţională (vulgaritate,
discriminare de rasă, gen, religie), fără ameliora-
rea realităţii pe care o exprimă. O metaforită ilu-
zorie, mediată de limba de lemn, gândirea unică,
tiranică. Apărarea iniţială a devenit stupefiant
atac final? Nimic nou: cea mai bună apărare e
atacul; si vis pacem para bellum. Pe faţă. O altă
„singură” cale: cine nu e cu noi e împotriva noas-
tră. Înfricoşarea, culpabilizarea, iresponsabiliza-
rea, colectivizarea, supravegherea fratelui cel
mare, neo- sclavia, noile securisme: într- un mod
îmblânzit, dar drastic cu realitatea neconvenţio-
nală.

globalismul ofensiv, la greu, provoacă de-
fensa, în fond autorecluziunea, naţionalist-regio-
nalistă. Şi, cum nu putem trăi visul com pre-
hensiunii şi compromisului în regim sinergic ome-
nesc, etica are a rezista ideologiei care impune bi-
nele fie ca obligaţie, fie ca persecuţie, dincolo de
răul ineludabil.

Încerc întâi să- mi limpezesc în această lu-
mină obscurizată raportul dintre anti-  şi
pro- naţional, fără a ajunge aici la onto- retorica
naţionalistă.

Folosesc termenul naţional aşa cum este el
definit în lexicoanele actuale, prin proprietate şi
apartenenţă. Naţional apare ca orice e propriu,
orice aparţine unei naţiuni. Logica simplă enunţă
ca atare că orice scriitor este, vrând- nevrând, na-
ţional, indiferent de valoare, autoritate, popula-
ritate. Ierarhizarea o face înscrierea sau cali-
ficarea (prin concursul câtorva factori autorizaţi,
autocalificaţi, oricât de bizar ar părea numaide-
cât, din domeniu) în canonul literar, de ansamblu
sau etapizat pe mai multe perioade. Spun scriitor
canonic, reprezentativ, nu scriitor naţional. Atri-
butul canonic este pur apreciativ, calificativul na-
ţional este doar ori simplu integrativ. Dacă spun
naţional (nu doar despre scriitor, dar şi despre
muzician, plastician, savant, sportiv), discriminez
sau, mai grav, deposedez de naţionalitate un ce-
tăţean, indiferent de profesia ori meseria exerci-
tată. Faptul nu implică deloc corectitudinea
politică, ci sensul propriu, de apartenenţă directă,
a termenilor ce nu maschează, din contra, iau
vălul de pe realitate.

Să spun scriitor sau scriitori reprezentativi
pentru conştiinţa naţională? Din nou aş discri-
mina. O dată, în general, printr- un elitarism (fals)
cetăţenesc, ofensator, în susţinerea că nu orice ce-
tăţean ar avea conştiinţă naţională. A doua oară,
în particular, găsind că doar câţiva (ori, absolut
aberant şi în fond de necrezut, că numai unul)
dintre scriitori ar fi naţionali. Într- o literatură pe
care o numim, la modul global, naţională. Ori,
după limba în care e scrisă, română etc. Iar dacă
naţiunea are mai multe limbi oficiale, o naţiune
întreţine tot atâtea literaturi. Dar aici apare pro-
blema cu statul, pe care o amân puţin. Altfel, ca
să continui, un cetăţean- scriitor poate avea o na-
ţionalitate sau chiar mai multe şi să scrie în şi
mai multe limbi, reprezentând (nu neapărat în
sens valoric, canonic) tot atâtea literaturi. 

Canonicul se supune întotdeauna criticii de
specialitate, dar, până la urmă, şi comunităţii în
domeniu, dacă dorim democraţie, dincolo de
canon. Naţionalul se ataşează în egală măsură.
În creaţia umană, nimeni nu este deasupra criti-

cii, cum orice născut om nu se află deasupra legii.
Încălcările, frecvente, de la stat la stat, de la om
la om, nu strică, doar nesocotesc, principiul. 

Ajung la implicarea cerută sau impusă sta-
tului. Cum ştim, mai mult decât recunoaştem,
statele sunt uni-  sau multi- naţionale. România
este constituţional, încă, stat naţional şi recu-
noaşte, pe lângă literatura română, literaturile
altor limbi (maghiară, germană etc.), ataşate sau
nu adecvat literaturilor naţionale (maghiară, ger-
mană etc.), toate aflate în competiţie internaţio-
nală, universală. Statul (politic, social, cultural)
se cade să reprezinte şi să fie el însuşi reprezentat
de tot ce cuprinde. un stat tare este întărit de ce-
tăţenii săi performanţi care nu- i cer, dar îi impun
în modul cel mai simplu şi firesc recunoaşterea.
Faptul se poate petrece doar cu sprijinul tuturor
cetăţenilor interesaţi cu adevărat de acest triplu
parteneriat: ei, domeniile de creaţie, instituţiile
de resort ale statului. E nevoie, prin urmare, de
coeziune largă, lucidă, onestă şi mai ales adec-
vată. 

Despre traduceri, implicit despre receptarea
literaturii române, aproape exclusiv actuale,
atâta cât e, cât a început să fie, în străinătatea pe
care se presupune că ne- o dorim, ce să mai notez?
Că accesarea e pluri- criterială: (geo)politică, me-
diatică, sociologică, abia la urmă artistică, este-
tică. Ori că e, măcar parţial, hazardată, mai
adecvată la publicul consumator decât la realita-
tea literară naţională din care e extrasă. O lite-
ratură pe care, de altfel, noi înşine, „critic”, o
obnubilăm şi falsificăm în bună (în fapt, rea) mă-
sură. Vâlva din jurul cărţii, nu doar sau nu obli-
gatoriu critică, îi face acesteia atractiv conţinutul.
Dar iată că vâlva însăşi poate ajunge contradic-
torie.

Dirijismul statal- editorial (5% traduceri,
restul originale de- ale noastre), fără contractul
loial cu publicul şi piaţa de carte, ar perturba şi
nemulţumi cel puţin în egală măsură ca acum. O
soluţie, din păcate de vis, datorită unui blocaj larg
şi major, ar fi creşterea economică, fără de care
comparaison n’est pas raison, nu doar între Ro-
mânia şi Franţa. Decizionalul politic răspunde,
dar numai dacă are în faţa cui să o facă. Altfel
merge, cum nu doar se spune, dar se şi face, şi
aşa. Merge stagnant, în logica absurdul lui şi ni-
mica mişcă. Statul slăbit nu are nici măcar putere
abuzivă!

Statul descentralizat, în recul faţă de cel
centralizat, a condus la pierderi necompensate de
achiziţii în materie de instituţii culturale. S- a de-
robat financiar, punând spiritul naţional într- o
criză proprie tranziţiei spre un sistem, zis capita-
list- liberal, regăsit acum într- un alt stadiu, de
atins doar prin arderea unor etape ignorate, to-
tuşi de neocolit. Statul care se înstrăinează de na-
ţiunea privită în identitatea sa creatoare poate fi
„înţeles” prin tranziţia bazată pe ambiguitate, im-
postură, ezitare politică, economică, juridică. Cu
toatele sprijinite, în diferite feluri, de cetăţeni.

democratura în căutarea democraţiei, care
încă ne marchează, se străvede în totul, iar critica
literară nu se abate de la această cale ne-  sau
de- reglementată. Nu avem, însă, nici o omogeni-
zare contraprofesională, chiar dacă profe-
sionalismul nu ne dă afară din casă sau din ţară.
Critica luptă, fie şi pentru cauze mici sau apa-
rente. De aici o bucurie apăsată de tristeţe, o su-
focare largă, la fel de larg şi de subiectivist
motivată. un blocaj generalizat şi orbit(or). Deca-
nonizare, anticanonizare, recanonizare, resusci-
tări canonice, iată tot atâtea fronturi cu tot atâtea
(d)efecte.

Războiul intra- cultural, prin oameni şi in-
stituţii de control discreditabile, mascând vinovă-
ţiile politico- morale vechi ori reînnoite, sau prin
confuzia criteriilor de judecată, are drept miză o
(re)probabilă victorie antumă, de gaşcă, familie şi
galerie. Se face prea des din privilegiul vieţii „ale-
sului” un fapt în defavoarea altora adesea mult
mai merituoşi. Există la om şi o magnetică lăco-
mie de a fi şi totodată de a neantiza…

Reevaluarea compromisă de probatorii pur,
dur, intens „retorice”, tinde că se echilibreze în ex-
cese deopotrivă de stânga ori de dreapta, atât de
convenţionale şi echivoce la noi. Timpul, dacă va
fi mai răbdător, va alege. ultimul apel e ca şi cel
dintâi: noi, azi, să discernem semnificativul fiecă-
rei opere care îl conţine.

Ar fi nevoie (et pour cause!) de autonomie
individuală pentru înaltă coeziune naţională şi,
nu mai puţin, universală, dar asta este o exigenţă
idealistă sau utopică, inexistentă la acest mod şi
nivel chiar în ţările performante instituţional,
civic, economic şi cultural. 

Decomunizarea se produce pe multe căi,
unele aparente sau chiar înfundate. Aici susţin că
importă nu cine o face, dar cum se face,
într- adevăr, dincolo de simulacre. Nici decomuni-
zarea nu poate fi confiscată şi uni- personalizată.
Nimeni nu se poate deresponsabiliza. Conştiinţa
naţională implică profund şi conştiinţa ideologică. 

Dictatură comunistă, postcomunism, (anti)co -
munism: de judecat cu gândul deopotrivă la tre-
cut, prezent, viitor. Opţiunile politice sunt libere,
dar nu obligatorii, cum spunea I. L. Caragiale
despre opinii. Doar să nu fie amestecate cu crea-
ţia de artă, cum li s- a întâmplat ori impus, inopor-
tun, chiar unor importanţi creatori. Scrisul
rămâne, până la ultima iotă. Timpul (critic, avi-
zat) este stăpânul nostru, nu noi stăpânii timpu-
lui. Marea creaţie nu este numaidecât evidentă,
vizibilă, de aceea există în profunzime.

După România lui Băsescu, dar şi a naţiunii
noastre, ce- mi doresc întâi e să nu fie mai rău.
Când am putut spune altceva mai liniştitor decât
că: de bine, de rău, e bine? Nemulţumirea de azi,
parcă deopotrivă generalizată şi ireală, ne stă la
îndemână, politic şi nu numai, ca să ieşim din ea,
dar nu o facem întrucât ne scapă. Să cred că nu
ne convine? Suntem, a nu se uita, naţia care
spune, în românismul ei „profund”, „rău cu rău,
dar mai rău fără rău”.

Editorii n- au a face, în afară de a deplora
acuzator, decât să se descurce în (i)reala entropie
naţională, cu sporită inteligenţă, într- o piaţă
slabă şi orientată spre extern. Şi o face fiecare în
felul lui. Nu toţi ca patronul Humanitas- ului, care
a furat startul, inclusiv patrimonial, originar şi
editorial politic- totalitar, devenind negustor aprins,
nu doar onest, dar şi bun vândut. De patronul 
polirom- ului şi nu mulţi alţii vorbim altfel sau
tăcem filosofic, parcă la îndemnul (ne)ştiut al lui
L. Wittgenstein.

Avem – Doamne, nu ne feri de aşa ceva –
nevoie de librari informaţi, dar n- o să cerem ori-
cui să fie enciclopedist, atâta vreme când breslele
critice de la noi sunt sectar- impostoare sau chiar
vocaţional- ticăloase. În acest vicios parteneriat,
nu- i de mirare că, din ipotetice raţiuni negusto-
reşti, librarii li se supun, unii poate chiar cu ev-
lavie sau admiraţie „profesională”. Fireşte, ce se
petrece în librăriile din metropole şi capitale (po-
tenţial culturale, nu doar administrative) e de alt
nivel decât ce aflăm în provincii ori (sub)provincii.
Localismul bate şi degradează, vai, uneori naţio-
nalismul. Pretenţiile nu pot masca intenţia părţii
producătoare şi vânzătoare, şi atenţia părţii achi-
zitoare.

Dacă un clasic în viaţă ar avea o aureolă
spirituală emanată din sine, tot n- ar convinge de-
cisiv receptarea avizată. De snobi şi barbari nu
mai spun decât că se amestecă mutual, inclusiv
cu cei avizaţi, întru omogenizare contraperfor-
mantă. Mass- media, îndeosebi cea care face vizi-
bilitatea la distanţă, unde scriitorul nu încape
decât într- o relaţie ce- i este impusă, nu susţine
valoarea, însă succesul, pe care- l şi face. Rostul ei
(ne!)fast înrobitor rămâne universal. Neajunsul
pe care- l discern rămâne consimţirea prelungită
la supunere şi dezertarea din categoria publicului
de cultură reală, care nu este nici oficială, nici
subculturală. Dar aceasta nu este în definitiv sin-
gura eroare de regretat şi îndreptat. Nota gene-
rală impusă? De corectitudine aflată în neregulă,
una naţională. r

Marian Victor Buciu
Corectitudinea în neregulă naţională

Avem – Doamne, nu ne feri de
aşa ceva – nevoie de librari

informaţi, dar n-o să cerem oricui
să fie enciclopedist, atâta vreme

când breslele critice de la noi sunt
sectar-impostoare sau chiar

vocaţional-ticăloase.



Paradoxul, întâlnirea contrariilor şi
gustul aporiilor comunicării sunt,
s- ar putea spune, principalele trăsă-
turi ale creaţiei cioraniene, pe care

Dan C. Mihăilescu o circumscrie şi din perspec-
tiva raportului dintre opera filosofică şi corespon-
denţă, subliniind complexitatea şi profunzimea
unei creaţii alcătuită din paradoxuri, interogaţii
şi reflexe ale ironiei: „Incandescenţa devine calcul
lucid, ironie subtilă sau răceală casantă. Năvala
instinctuală, imprudenţa magnanimă, apetitul
pentru enormitatea hohotitoare sau ricanarea ci-
nică, pentru contradicţiile stupefiante şi jubilaţia
provocatoare cedează seniorial înaintea echilibru-
lui, a distanţei abil cultivate, a sicităţii senten-
ţioase, resemnării autopersiflante, ori a mocqueriei
mai mult sau mai puţin acide”. Imposibilitatea co-
municării fără rest a unor idei, sentimente, trăiri
afective l- a preocupat obsesiv pe Cioran („Dacă aş
avea conştiinţa unei bucurii continue, a unei exal-
tate dispoziţii interne înspre plăcere, şi dacă aş
simţi o irezistibilă înclinare înspre seninătate,
n-aş putea trăi numai în mine acele momente, ci
le-aş împărtăşi într-un elan fără margini tutu-
rora, maş risipi de bucurie în văzul celorlalţi,
mi-aş consuma toată energia pentru a face comu-
nicabilă starea mea de fericire, preaplinul meu în-
cântător şi debordant. N-aş regreta dacă după o
astfel de risipire vocea ar răguşi, ochii ar orbi şi
mersul s-ar împletici, n-aş regreta dacă funcţiile
şi posibilităţile organelor s-ar epuiza şi focul din
mine şi-ar încetini pâlpâirile. Dacă există fericire
în lume, ea trebuie comunicată. Sau oamenii cu
adevărat fericiţi n-au conştiinţa fericirii lor?
Le-am putea împrumuta noi o parte din conşti-
inţă, pentru ca ei să ne răsplătească din infinita
lor inconştienţă. De ce numai durerea are lacrimi
şi ţipete, iar plăcerea numai fioruri? Când în plă-
cere omul ar avea atâta conştiinţă câtă are în du-
rere, atunci n-ar putea răscumpăra plăcerile,
durerile – şi distribuţia în lume n-ar fi incompa-
rabil mai echitabilă?”). Nevoia de legitimare a
unei identităţi se configurează, astfel, la autorul
Schimbării la faţă a româniei, tocmai din conşti-
inţa unei rupturi, a unei frustrări identitare
ferme; identitate şi ruptură sunt termenii unei
ecuaţii ontologice şi gnoseologice indisolubil le-

gate de paradoxurile unei gândiri ce se naşte din
negaţie mai degrabă decât din afirmaţie, din en-
tuziasm nihilist mai curând decât dintr- un opti-
mism metafizic. Pe de altă parte, iubirea de
ceilalţi i se pare lui Cioran, într- un text din tine-
reţe, singura care poate comunica „o intimitate
caldă şi senină” („Iubirea de oameni ce răsare din
suferinţă seamănă cu înţelepciunea ce izvorăşte
din nefericire. În amândouă cazurile, rădăcinile
sunt putrede şi izvorul infectat. Numai iubirea de
oameni care e naturală şi spontană, rezultată
dintr-o dăruire firească şi dintr-un elan irezisti-
bil, poate fecunda şi sufletele altora şi poate co-
munica o intimitate caldă şi senină” (pe culmile
disperării). Expresia este, la Cioran, asemenea
unui palimpsest, pentru că dedesubtul aparenţe-
lor textuale regăsim semnificaţii adesea ocultate
premeditat sau sensuri refulate în arhitectura
subterană a discursului filosofic, fapt relevat şi de
Mircea A. Diaconu, care observă una dintre par-
ticularităţile cele mai frapante ale scrisului lui

Cioran, anume vocaţia metamorfozei, a rupturii
şi a reunirii în propriul text a „ipotezelor care se
exclud”: „O temă frecventă la Cioran, aceasta a
abandonării în neant. Ce- i drept, la mijloc, o re-
cunoaştem, e şi plăcerea transcrierii din Cioran,
care e, în expresie, memorabil. Dar ceea ce con-
tează cu adevărat nu e expresia, ci sensul pe care
ea îl instituie. un sens articulat prin colaje la
mare distanţă. Ai sentimentul că Cioran scrie toc-
mai pentru a institui sens, nu pentru «a copia»
existenţă. Dar sensul e de fiecare dată altul. Aşa
încât, dincolo de toate acestea, problema cu ade-
vărat elocventă pentru destinul lui Cioran (în
consecinţă, şi pentru scrisul său) e ruptura, me-
tamorfoza, coexistenţa chiar a ipotezelor care se
exclud”. Ideologia socială şi politică la care aderă
Cioran în perioada interbelică, sub influenţa
mentorului săi, profesorul Nae Ionescu, se ba-
zează pe câteva principii susţinute cu fermitate:
critica inechităţii sociale, dar şi a regimului de-
mocratic, respingerea ideii de progres istoric, va-
lorizarea forţelor iraţionale, ale inconştientului
colectiv, exaltarea totalitarismului de tip fascist,
promovarea unor idei şi atitudini antisemite etc.
Se ştie că, dacă, până în anii ’20 problema evre-
iască a fost tratată în cheie socială şi economică,
în anii ’30 ea este valorizată în grilă metafizică.
O dovadă a controverselor din perioada interbe-
lică pe tema problematicii evreieşti este disputa
în jurul prefeţei lui Nae Ionescu la romanul de
două mii de ani, al lui Mihail Sebastian, unde
„evreitatea” este culpabilizată cu concursul unor

argumente religios- metafizice. Pentru Nae Io-
nescu, evreul este „substanţial bolnav”, maladia
lui fiind una legată de fundamentele sale de sub-
stanţă ontologică, şi nu de relaţiile cu alteritatea.
În acest fel, se conturează un hiatus între evrei şi
ceilalţi oameni, astfel încât evreul este altceva
decât noi, el putând fi chiar eliminat, fără teama
de sancţiune. Dacă, înainte de anii ’30, antisemi-
tismul era fundamentat teoretic prin ideea de
competiţie economică, în perioada interbelică,
acea parte din generaţia ’27 care s- a îndreptat
spre extrema dreaptă legitimează o întemeiere de
tip metafizic: evreul nu mai e perceput doar ca un
„concurent” economic, el întruchipează răul în
stare pură, ce poate fi înlăturat prin suport reli-
gios (în cazul doctrinei legionare) sau prin apel la
metafizică, aşa cum remarcă Emil Cioran.

Valorificând o retorică agresivă, şocantă, de
fervoare naţionalistă şi, adesea, antisemită,
uzând de exagerări şi de inflamări cu suport filo-
sofic existenţialist, Cioran realizează, în Schim-
barea la faţă a româniei, o sinteză a teoriilor
antisemite de până atunci, într- un stil viguros şi
intolerant. Ideea esenţială care structurează
această carte e aceea a necesităţii fundamentării
unui stat totalitar, care să „salveze” destinul Ro-
mâniei de la statutul său minor, nesemnificativ.
În concepţia lui Cioran, evreii se disting funda-
mental de ceilalţi oameni, astfel încât rezolvarea
„problemei iudaice” este necesară şi de dorit:
„Evreul nu este semenul, de aproapele nostru şi
oricâtă intimitate ne- am lăsa cu el, o prăpastie ne
separă, vrem sau nu vrem. Este ca şi cum ei ar
descinde dintr- o alta specie de maimuţe decât noi
şi ar fi fost condamnaţi iniţial la o tragedie ste-
rilă, la speranţe veşnic înşelate. Omeneşte nu ne
putem apropia de ei, fiindcă evreul este întâi
evreu şi apoi om”. Concluzia pe care o extrage
Cioran din aceste aserţiuni radicale este că „în de-
finitiv trebuie să recunoaştem cu melancolie că
antisemitismul este cel mai mare elogiu adus
evreilor”. Sentimentul ambivalent al lui Cioran
faţă de apartenenţa românească (ataşament/ ne-
gare) se conjugă, astfel, cu asumarea unei viziuni
paradoxale, ambivalente, în care idei, concepţii de
origini diferite îşi dispută întâietatea în recuzita
ideologică a gânditorului, în această perioadă de
convulsii istorice extreme. r
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Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

● Tragicul visător (1993-2013),
poeme
● Dostoievski – Nietzsche. Elogiul
suferinţei, eseu
● Mitul viului, eseuri
● Cercul sălbatic, roman
● Casa din întuneric, roman
● Trei mii de semne, jurnal de
scriitor
● Coasta lui Apollo, jurnal de scrii-
tor
● Acasă – în exil, polemice
● Noaptea străinului, roman, 2015

În pregătire: Sculptorul, roman                                               
http://aurachristi.ro/

Iulian Boldea
E.M. Cioran. Paradoxurile negativităţii

nevoia de legitimare a unei
identităţi se configurează, astfel, la

autorul Schimbării la faţă a
României, tocmai din conştiinţa

unei rupturi, a unei frustrări
identitare ferme; identitate şi

ruptură sunt termenii unei ecuaţii
ontologice şi gnoseologice

indisolubil legate de paradoxurile
unei gândiri ce se naşte din negaţie

mai degrabă decât din afirmaţie,
din entuziasm nihilist mai curând
decât dintr- un optimism metafizic.

e.m. ciorAn
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Constantina Raveca Buleu
Despre Dracula (cultură şi mit)

Imposibil de ignorat în lumea postmo-
dernă pe care o trăim, fenomenul Dra-
cula şi repercursiunile negative – în
ochii iubitorilor de valori autohtone

pure – ale asocierilor sale imagologice cu Transil-
vania generează un flux ficţional irepresibil, dese -
ori sufocat de clişee, care trebuie însă investigat
lucid şi decomplexat, cu o impecabilă armătură
ştiinţifică. Este ceea ce face siste-
matic şi avizat Marius- Mircea
Crişan, mai întâi în lucrarea sa
din 2013, the birth of dracula
myth: bram Stoker’s transylva-
nia (apărută în 2013 la editura
Pro universitaria din Bucureşti)
consacrată romanului lui Bram
Stoker şi surselor consultate de
acesta pentru imagologia spaţiu-
lui transilvan. Investigând com-
plexul ficţional- mi tologic inventat
de scriitorul irlandez, cercetătorul
român re constituie Transilvania
aparent autentică, ancorată în lec-
turile lui Stoker, dar se con -
centrează mai ales asupra Tran -
silvaniei proiective, mitice, ca uni-
vers structurat dihotomic, cu re-
prezentări paradisiace, respectiv
infernale, malefice, în care forţele
binelui se luptă cu cele ale răului.
Aplicarea binomului lui Northrop
Fry în decriptarea straturilor ima -
ginarului transilvan din ficţiunea lui Bram Sto-
ker îi permite cercetătorului să propună o
reinterpretare a mitului Dracula, orientată în-
spre punerea în valoare a bogăţiei spirituale şi a
frumuseţii naturii Transilvaniei, în detrimentul
elementului senzaţional care a prevalat în imagi-
narul şi hermeneutica de până acum. În acelaşi
an, îi apare lui Marius- Mircea Crişan, la Editura
Pro universitaria din Bucureşti, continuarea stu-
diului anterior, sub titlul impactul unui mit: dra-
cula şi reprezentarea ficţională a spaţiului
românesc, în care autorul analizează complexita-
tea mitului Dracula şi influenţa acestuia asupra
imaginii României în reprezentările literare en-
gleze şi americane.

Primul pas al acestui demers secund presu-
pune inventarierea ficţiunilor care au mizat pe
stereotipizarea Transilvaniei ca spaţiu vampiric,
începând cu arheologia romanului dracula, din
1897, al lui Bram Stoker, în care exegetul scoate
la lumină nu numai sursele romancierului, ci şi
relaţia semantică dintre vampiri şi strigoi, con-
testată de mulţi antropologi, aflată la rădăcina în-
tregului mit al vampirului transilvan. Şi dacă tot
a venit vorba despre sursele utilizate de către ro-
mancier, o variantă canonică a originii asocierii
domnitorului Vlad ţepeş cu Dracula lui Bram
Stoker indică înspre pamfletele germane resenti-
mentare la adresa domnitorului român. Ipoteza e
spulberată de cercetarea lui Marius- Mircea Cri-
şan, care furnizează o cu totul altă explicaţie: ală-
turi de articolul lui Emily gerard despre strigoii
din Transilvania (transylvanian Superstitions,
publicat în iulie 1885 în revista the nineteenth
Century) şi de mai multe volume ce tratau istoria
Imperiului Austro- ungar şi a Principatelor Ro-
mâne, scriitorul irlandez a parcurs, în biblioteca
de la Whitby, an account of the principalities of
Wallachia and moldavia, o broşură publicată în
1820 de consulul Marii Britanii la Bucureşti, Wil-
liam Wilkinson, în care este menţionat „voievodul
dracula”, acompaniat de o notă explicativă ce su-
gerează sinonimia cu Diavolul în limba „valahă”.
Esenţială, corecţia exegetică atrage după sine im-
perativul prudenţei în investigarea asocierii din-
tre personajul lui Stoker şi voievodul Vlad ţepeş,
fenomen care se manifestă relativ târziu în ficţio-
nalizările literare şi cinematografice.

Marius- Mircea Crişan urmăreşte cariera li-
terară a lui Dracula şi a spaţiului transilvan vam-
pirizat în ficţiunile de secol xx, cartografiind nu
numai clişeele, ci şi incidenţele geografice şi ono-
mastice reale. Atent la influenţa canonică a ro-

manului lui Bram Stoker şi la obscurizarea spa-
ţiului transilvan şi a istoriei româneşti, el anali-
zează o surprinzătoare colecţie de ficţiuni literare
şi jurnale de călătorie (multe scrise de entuziaşti
ai fenomenului) inspirate de dracula anului
1897, începând cu prozele publicate în anii ’30 în
reviste dedicate genului SF, trecând printr- o pro-
ducţie literară extrem de asemănătoare cu un fes-

tival al monştrilor, unde
Fran kenstein, Elisabeta
Bathory şi Dracula coexistă,
şi terminând cu alegoriile in-
fernului comunist, precum
Children of the night de Dan
Simmons, care se bucură în
paginile studiului de o dez-
batere multifaţetată. Erudit
secondată de critică, privirea
lucidă, alertă la orice inad-
vertenţă, domină şi capitolul
arta succesului prin confor-
tul stereotipului, unde auto-
rul disecă background- ul
documentar, valoarea stilis-
tică şi mecanismele de mar-
keting din the Historian,
bestseller- ul semnat de Eli-
zabeth Kostova. „povestea în
sine e frumoasă”, admite cer-
cetătorul la capătul confrun-
tării hermeneutice cu ele -
mentele acestui roman, dar

constată laconic: „păcat de cei ce ştiu prea multă
istorie, căci s- ar putea s- o guste mai puţin”.

Într- un mod deloc surprinzător, nota domi-
nantă a celor mai multe dintre aceste scrieri este
dată de propensiunea de a demoniza Transilvania
(şi, prin extensie, România), contrareacţia venind
dinspre lumea academică sau dinspre cea diplo-
matică, unde promovarea frumuseţilor transil-
vane de către prinţul Charles sau descrierea din
dracula is dead, cartea scrisă de Sheilah Kast şi
jim Rosapepe, fostul ambasador al Statelor unite
ale Americii la Bucureşti, echivalează cu o redi-
mensionare a imaginii spaţiului românesc în Oc-
cident, eliberată de prejudecăţi şi reducţii funeste.

Surmontări ale stereotipului potrivit căruia
perimetrul românesc e teritoriu vampiric se pro-
duce – arată Marius- Mircea Crişan – şi în univer-
sul literaturii, graţie unei serii de creaţii în care
România funcţionează ca scenă a redescoperirii
de sine. Pe parcursul unui
consistent capitol, Marius-
Mircea Crişan recuperează
po zitivitatea transilvană re-
flectată în scrieri interbelice,
datorate mai ales călătorilor
străini precum Walter Star-
kie, Patrick Leigh Fermor,
henry Baerlein, Sir Sache-
verell Sitwell, ultimul fiind
primit la castelul Bran de
către Regina Maria. Entu-
ziasmul faţă de dimensiunea
spirituală a românilor sau
de frumuseţea peisajului
transilvan marchează şi no-
tele de călătorie ale contem-
poranilor, Dervla Murphy,
Alan Ogden, Caroline juler
sau William Blacker. În ca -
zul celui din urmă, în jurna-
lul publicat în 2009, along
the enchanted Way: a ro-
manian Story, descoperirea
Transilvaniei echivalează cu
o redescoperire de sine, sur-
priza autorului de a găsi la
faţa locului o altă Românie decât cea li -
vresc- întunecată generând exerciţii introspective
neaşteptate, adeseori acompaniate de nostalgie.

Mai temperat, răspunsul postbelic la reali-
tăţile comuniste este urmărit în reflectări literare
britanice şi americane, seria lor fiind deschisă de
iarna decanului, romanul lui Saul Bellow. În sia-

jul cercetărilor efectuate de către Carmen An-
draş, autorul detaliază, printre altele, valenţele
deconstructive la palierul stereotipiei negative ale
unui roman scris într- un spirit polemic în raport
cu dracula, the long Shadows de Alan Brow-
njohn. Apoi, sintetica incursiune a cercetătorului
în istoria literaturii universale dezvăluie incredi-
bila adaptabilitate a figurii vampirului la schim-
bările culturale, cu o radicală mutaţie la polul
negativ al secolului al xIx- lea la percepţia sa ro-
mantic- pozitivă din ficţiunile contemporane, do-
vada cea mai evidentă fiind seria twilight a
scriitoarei Stephenie Meyer. 

Obligatorie pentru a realiza o abordare com-
pletă, survolarea de către Marius- Mircea Crişan
a cinematografiei reflectă, pe de o parte, incredi-
bila susţinere furnizată de film literaturii de gen,
şi, pe de alta, o accentuare a clişeelor despre Ar-
deal ca spaţiu vampiric. Masiv şi pregnant propa-
gat de film, stereotipul Transilvaniei vampirice
se deconstruieşte însă graţie literaturii. Răspun-
sul literaturii române la provocarea mitului Dra-
cula urmează o linie rectificatoare, care dă drept
la replică domnitorului Vlad ţepeş şi îi încorpo-
rează imaginea în exerciţii ficţionale sofisticate,
unde miza încetează să mai fie senzaţionalul
impus de genul horror. Astfel, în Jurnalul lui
dracula, Marin Mincu creează un voievod renas-
centist compozit, alcătuit din legende şi măşti,
pentru care scrisul este raţiunea esenţială de a fi,
deoarece jurnalul îi garantează echilibrul psihic
şi controlul asupra imaginii sale în faţa posteri-
tăţii. Dacă ipostaza finală a voievodului lui Marin
Mincu este ţapul ispăşitor, principele versiunii
sintetice a lui Alexandru Muşina (nepotul lui
dracula) răspunde unui decomplexat instinct
ludic şi îşi joacă partitura în cheie parodică. Re-
vărsare de livresc, mitologie şi autoreferenţiali-
tate, dramatizarea lui D.R. Popescu (b. Stoker şi
Contele dracula sau diavolul englez) îl are în cen-
tru nu pe Dracula, ci pe autorul său, Bram Sto-
ker, iar figura vampirului se încarcă simbolic în
arealul creaţiei. Păstrând la suprafaţă convenţiile
literaturii vampirice, Victor Iancu deconstruieşte
în blândul dracula mitul Transilvaniei ca spaţiu
terifiant şi mută centrul de greutate înspre o mi-
tologie erotică.

Perspectiva românească asupra istoriei do-
mină în vlad Ţepeş în ianuarie, creaţia drama-
turgului Mircea Bradu, precum şi în piesele lui
Marin Sorescu, răceala şi a a treia ţeapă (cărora

cercetătorul le alocă analize
ample), replică explicită la
legenda întunecată şi defăi-
mătoare, glorifică persona-
litatea voievodului fără a
cădea în stereotipii patrio-
tarde. Mai mult decât atât,
cea dintâi asociază figura
lui Vlad ţepeş cu spaţiul
sacru, contrapondere radi-
cală la maleficul dominant
al stereotipului vampiric.

Metodologic şi atitu-
dinal, finalitatea lui Ma-
rius-Mircea Crişan pare a
se configura în sfera inter-
pretării mitului Dracula de
către D.R. Popescu în b.
Stoker şi Contele dracula
sau diavolul englez: „arta
este o provocare… ea e un
vampir, ea ne suge sângele,
anii, zilele, clipele… visul
nostru e mult mai înalt
decât cantitatea de sânge
din noi”. Avertizaţi de cer-
cetător că şi acest al doilea

studiu consacrat mitului Dracula nu reprezintă
decât „o treaptă” către o lucrare viitoare, putem
conchide, odată cu el, că hermeneutica însăşi a fe-
nomenului Dracula „vampirizează”: „este o provo-
care… ea e un vampir…” r

Mai temperat, răspunsul postbelic
la realităţile comuniste este
urmărit în reflectări literare

britanice şi americane, seria lor
fiind deschisă de Iarna decanului,

romanul lui Saul Bellow.
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Când înaintezi prin împărăţia care
eşti tu însuţi pentru tine şi, odată
ajuns neaşteptat de departe, pe tere-
nuri necălcate de picior de om, te tre-

zeşti cu faţa la zid, dezarmat şi, brusc, redus la
muţenie, când eşti adus în situaţia de a constata că
nu mai e nimic de făcut, în loc să ieşi de pe limita
transformată în casă a fiinţei şi să- ţi tragi, firesc,
sufletul, te- ai pomenit, oho, pe coama unei alte li-
mite, unde aerul devine irespirabil; când nu mai
cauţi ajutor dinafară, orice prieten – oricât de
vechi, fidel şi apropiat – e la kilometri distanţă de
subterana în care te- ai pomenit îmbrâncit şi simţi
că toate drumurile duc într- un singur loc – da,
într- acolo, spre subterana ta – unde răul cel mai
mare devine – de voie, de nevoie – un bine aproape
desăvârşit: eşti, mai eşti viu, chiar dacă, între timp,
fără să fii întrebat, ai devenit – uimitor şi de necre-
zut, deci, adevărat – o jumătate de om; când nu ai
decât o singură soluţie, irumptă în raza tremu-
rândă a lipsei oricărei soluţii, şi anume: să stai
strâns, ghemuit în tine însuţi, atent la tot ce ţi se
întâmplă în umbra deasă şi obscură a eului tău, câ-
teodată, privit şi tratat ca o stafie – singura fan-
tomă vie din preajma ta – proiecţie a eului tău
pierdut departe de orice speranţă, entitate, cu care
începi, de la un timp încolo, să te identifici şi, trep-
tat, înveţi să respiri din ce în ce mai rar, scazi rit-
murile arderii lăuntrice, care, oricum, ar devasta
mii, dacă nu milioane de oameni, arzi ca lemnul
verde sau – cum zicea cineva familiarizat cu ritmu-
rile mistice impuse de boală – arzi la temperatura
reptilei; când dincolo de conştientizarea iadului în
care eşti obligat să exişti, rar, din ce în ce mai rar,
ieşi la suprafaţă şi faci efortul de a părea normal,
aproape banal, dacă nu vesel, lipsit de griji şi feri-
cit, îţi impui liniştea şi devii pozitivist de nevoie;
când totul pare iremediabil pierdut, devastat şi
fără orizont – atunci când ţi se întâmplă, aşadar,
toate aceste grozăvii, în esenţă, de nedescris, nu- ţi
rămâne decât un singur lucru: să faci teribilul şi
aproape inumanul efort de a te apropia de tine în-
suţi din alt unghi în condiţiile în care vechiul tău
eu, laolaltă cu vechea ta viaţă, îţi flutură de la o
foarte mare distanţă batista în semn de rămas- bun.
Cu sufletul la gură, învaţă imposibilul: învaţă să te
bucuri de faptul că din absenţa oricărei aluzii la
ceea ce numim îndeobşte sănătate înveţi, suferind,
milimetric, să născoceşti – alimentându- i din abun-
denţă rădăcinile – o vitalitate puternică, greu de
clătinat. Vitalitate, din care s- ar hrăni mulţi, dacă
ar avea organ pentru uimire, iar în absenţa aces-
tuia, l- ar inventa şi, într- un târziu, ar pricepe că
din lumea din care ai norocul să ieşi, din timp în
timp, la suprafaţă, nu e de înţeles nimic. 

Ce simplu e! va exclama un spirit adunat în
mare grabă din contemporaneitatea noastră care e
vai de capul ei şi care a uitat în mersul ei poticnit
spre niciunde cât de complicate, Doamne, sunt lu-
crurile simple, profunde şi adevărate, care ni se as-
cund clipă de clipă, iar tu – ghemuit înlăuntrul tău,
ca într- o peşteră, ca într- o miraculoasă văgăună,
atinsă în treacăt cu botul de monstrul pierzaniei,
obişnuit cu lumina palidă, aproape obscură, şi cu
lipsa cronică de aer, familiarizat cu pesimismul din
ale cărui fântâni înveţi să- ţi potoleşti setea, în
zdruncinatul din temelii for lăuntric – care întâm-
plător sau nu îţi aparţine – încerci să faci loc unui
alt tip de durere; o laşi să te locuiască din politeţea
renăscută pe ruinele furiilor şi ale revoltei, când su-
ferinţele se calmează şi scad din intensitate şi,
straniu, încet, treptat, te reapropii de rădăcinile
acesteia, ale suferinţei adică, din alt unghi. Subit,
descoperi, uimitor – da, de necrezut, mai ai resurse,
iar dacă nu dispui de ele, le inventezi în albia unei
fiinţe noi şi aparent cu totul străine de cea veche,
ce se stinge fără preget, cu un abia scâncind regret;
ce lucrare mare se desfăşoară în adâncuri,
Doamne! – cum să nu, e în afara oricărei îndoieli
faptul că te poţi împrieteni cu ea, împărăteasa, im-
berba, tirana, nemernica, salvatoarea durere! De
cum ai atins performanţa aceasta de neimaginat,
performanţă la care munceşti din greu în catacom-

bele duhului, constaţi că te transformi în altcineva.
În cineva care ar putea fi lesne considerat un întâr-
ziat, ca să nu zicem retardat, un individ rămas în
urma oamenilor, în urma căruţei ultradotate cu de
toate cele a semenilor, cineva, să- i zicem, devenit
un călător rătăcit ce- şi face din pierzanie o evan-
ghelie a rezistenţei, din boală – un triumf al sănă-
tăţii, un maestru al încetinelii sau un profesor al
lucrurilor de o izbitoare simplitate, văzute de „un
săpător în dedesubturi” – cum îi spune Friedrich
Nietzsche – care, înstrăinat un timp de condiţia sa
de om, redevine, iarăşi, în urma unui travaliu sisi-
fic, salvator, ceea ce era dintotdeauna: un om; e
adevărat, un om schimbat în profunzime, un locui-
tor al subteranei, pentru care de aici încolo prieteni
fideli şi însoţitori de neînlocuit îi vor rămâne până
la capătul celui din urmă capăt: mersul pe căi ne-
bătătorite, singurătatea, izolarea – despre care
henri- Marie Beyle susţine că e răul cel mai mare
din lume – descoperirile făcute pe cont propriu în
cea mai curată şi obscură solitudine, o stranie şi la
primul nivel de neînţeles mistică a suferinţei şi a
bolii, teren propice înmagazinării unei energii spi-
rituale uriaşe… Prieteni constanţi îţi devin lucru-
rile esenţiale; vraja celor iute trecătoare e atât de
departe, încât pare că domnişoara aceasta siman-
dicoasă şi învăluitoare n- a existat niciodată. 

Iadul cel ştiut prea bine se transformă în ţară
reală şi imposibilă, în egală măsură, unde, nevero-
simil, totuşi, se poate locui – uneori, ca fiii de regi,
decăzuţi din drepturi, în palate ascunse de ochii
mulţimii – depăşindu- se golul, tristeţea, războaiele
cu tine şi cu lumea, nimicul, părerea, cutuma – o
prejudecată, morala – limită sau datorie depăşită,
toamna, putreziciunea, ploaia, trădarea – un alt pre-
text de a fi, boala – şansă de a renaşte, iubirea, me-
lancolia, analele rătăcirii, buletinele pierzaniei,
nimicnicia, argintul, religia confortului, veacul,
spaima, patul întins ca un sicriu respirând în aştep-
tare, zădărnicia, plânsul, bocetul, aşteptarea, rugă-
ciunea inimii prin rugăciunea sângelui, rânjetul şi
alte realităţi, limite sau noţiuni, stări, metehne sau
surpări înlăuntru, care sunt transformate în lumina
uriaşului copil heraclitian în elemente de recuzită,
în piese indispensabile, scene şi fragmente dintr- un
spectacol unic al prăbuşirii şi renaşterii pe limită,
unde de voie, de nevoie, rămâi principalul actor, re-
gizor şi scenarist, în absenţa celorlalţi, care refuză
jocul acesta ce pare – şi este, Doamne – o nebunie
curată, spectacol ce poate părea şi macabru, stupid
sau inutil de- a dreptul, dacă n- ar deveni stil, modus
vivendi salvator. Salvator, deoarece în măduva fiin-
ţei e instalat de cineva mai puternic şi mai mare un
infern real, asumat la modul mistic, exprimat, deci,
depăşit prin această realitate. un infern exprimat
este sinonim cu infernul mântuit. george Bacovia
ştie despre ce este vorba. Vitalitatea acestui devita-
lizat – care transformă monotonia în spectacol trăit
cu sufletul la gură – se afla în posesia artei de a- l
menţine pe linia de plutire, schimbarea decorului şi
a mijloacelor în economia piesei uriaşe care este poe-
zia acestui aed al pustiului s- ar fi dovedit, probabil,
fatală, însemnând – pe limita limitelor – moarte. Şi
cât de puţine piese are decorul, Doamne! Şi cât de
puţine mijloacele folosite în poezia bacoviană, pe
care le- ai putea număra, inventariindu- le sărăcia
afişată ostentativ şi descrisă până la un fel de saţiu,
ce- şi deschide miraculos supapele, devenind cu totul
altceva în mâinile acestui prestidigitator de geniu,
cu studiile făcute la Facultatea de Drept. Cu mij-
loace extrem – era să spun scandalos – de puţine,
Bacovia obţine aur curat prin sugestie, ambiguitate,
repetiţie şi un soi de sinceritate aparent naivă, fals
stângace, dotată, în schimb, cu forţa de a surpa la
rădăcină imperii. Nu puţine poeme par a fi scrise de
un oligofren superior, care citeşte lumea în răspăr;
nu lumea din jur, căci realitatea nu- l interesează,
nu- l mai interesează pe acest subteranist de geniu
decât în măsura în care rămâne a fi nu mai mult
decât un context în care poetul îşi exprimă universul
propriu, redus la subterana lui regal silabisită, bol-
borosită – ar fi spus autorul capodoperei bunavestire
– dezvrăjită, arătată în toată goliciunea ei putrezită

de ploaie, aşteptare, trădare, nimicnicie, gol, pustiu,
apă, singurătate, alcool, medicamente, otravă, bles-
tem, copaci goi, mormânt, corbi, fete tuberculoase,
crini, cimitire şi, iarăşi, singurătate, alcool, pierza-
nie, gol mai gol decât golul, populat de stafii, amin-
tiri sau umbre de copaci, păsări, oameni, iarbă,
verde crud, cer, glod, păianjeni, nouri violeţi, de
aramă, game, rugină, uitare, tristeţi prăbuşite în
abisul dezmăţului. 

Câte lucruri, Doamne, s- ar putea scrie despre
cineva pentru care subterana e un fel de casă, un
istm dezarmant de viu, o „cuşcă ideală”, o unică pa-
trie fără pereche sau, probabil, un soi de iad salva-
tor, unde – departe de atrocităţile suportate,
departe de laudele aduse suferinţei liminar bleste-
mate din adâncurile fiinţei – pentru a pricepe cât
de cât ceea ce ţi se întâmplă, pentru a te reobişnui
cu fundul abisului, locuit de o rece fervoare exta-
tică, tu – subpământean (unterirdischen) în vecii
vecilor pierdut şi inspirat, în egală măsură – începi
să descrii întâmplarea de a fi ceea ce descoperi că
eşti de la un timp încoace: „un străpungător, un
scormonitor, un săpător în dedesubturi”, care des-
făşoară o nemaiîntâlnită „muncă în adânc”. Defini-
rea prin recursul la arta sinonimiei a noţiunii de
subteranist îi aparţine lui Friedrich Nietzsche, ca
şi tentativa de a se apropia – fără a pretinde barem
o fracţiune de secundă faptul că se află în posesia
panopliei exhaustivităţii – de ţinta muncii acestui
meseriaş neobişnuit, care lucrează neostenit în
adânc, înaintând – precizează, cu perspicacitate
francă, gânditorul – „încet, precaut, cu o înverşu-
nare stăpânită”. Primul lucru care îţi vine în minte
este, previzibil, o întrebare: încotro înaintează sub-
pământeanul nostru? Dacă am trage cu ochiul spre
definiţia dată până acum de noi unui termen impo-
sibil: subteranei – percepută ca epicentru, patrie,
grotă, subpământă (ca să folosim un termen inven-
tat de eruditul iubit, Nicolae Balotă) a eului –
ne- am grăbi, gâfâind, să lăsăm degetele să lunece
vertiginos pe tastatură în efortul bucuros de a or-
tografia o propoziţie simplă şi directă, ca această
dimineaţă în care se sărbătoreşte unul dintre cele
mai mari evenimente ale creştinilor: Bunavestire
– ziua binecuvântată, în care Arhanghelul gavriil
o anunţă pe Fecioara Maria sau Miryam, cum i se
spunea în arameică – fata din Nazaret care după
ce a rămas orfană s- a mutat în casa lui Iosif şi era
îngrijită şi educată de bătrânul ales – că va da naş-
tere Fiului lui Dumnezeu. 

Cum ar suna acea propoziţie simplă? Subpă-
mânteanul înaintează în cunoaşterea eului – un
pământ, să recunoaştem, secret, deci, cu totul ne-
cunoscut, cu atât mai mult cu cât avem în faţa
noastră pe cineva care reînvaţă să fie om. Deja e
foarte mult ceea ce am spus. Dar lucrurile, cu toată
simplitatea lor, în lipsa noastră de grabă – calitate
ce se poate transforma lesne în catastrofă – se com-
plică, fireşte, fiind, în realitate, cu de la sine putere
dificile şi lăsându- se spuse cu jumătate de gură.
Căci odată emis un adevăr, acesta – din instinct,
dintr- o stranie sete – în preajma spiritelor mari, in-
vită, cheamă, atrage, seduce, cucereşte, scoate la
iveală, dezgroapă un alt adevăr, poticnit în ava-
lanşe de întrebări sau folosindu- le pe acestea ca
decor şi, totodată, pretext, pentru a ieşi, trep -
tat- treptat, la suprafaţă. Ce este eul? În ce fel ai
putea să- l cunoşti mai bine, mai profund, mai – era
să zic – definitiv? Cum să te apropii de această en-
titate, ca să nu- i spunem pasăre, care nu- i exclus
să fie una rară, poate chiar necunoscută? Cum să
afli ce este, de unde vine şi încotro se îndreaptă en-
titatea aceea stranie, vietatea aceea im-
posibil de zăvorât în ţarcul vreunei

Aura Christi
Subterana unui profet disperat

n Povestea subteranei Acestui proroc al supraomului
nu- i rămânea decât să sape mai
departe la rădăcina fiinţei şi a

lucrurilor, fără care nu se poate
trăi în adâncurile eului- subterană:
adevărul, minciuna, masca, voinţa
de putere, voinţa de adevăr, răul,
binele, dreptatea, transvaluarea

tuturor valorilor, veşnica
reîntoarcere, lumina, muzica,

grecii, Heraclit laolaltă cu ceilalţi
presocratici, Apollo, Dionysos,

Iisus, despre care fiul de pastor
luteran scrie că este singurul

creştin al omenirii şi tocmai pe
acesta noi – oamenii – l- am

răstignit pe Cruce.
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formule, numită de noi, probabil impro-
priu, pasăre? În toată această istorie
sau – cum i- am spus – poveste este de

neconceput să nu fim mânaţi de credinţa ce ne va
lumina la capătul drumului, în această lume care
este eul, eul- subterană, cu toate galeriile sale ştiute
pe sfert sau nici atât: o lume, fără dubii, „de neîn-
ţeles, ascunsă, enigmatică, fiindcă ştie ce va avea:
propria sa dimineaţă, propria sa mântuire, propria
sa auroră”.

În prefaţa uneia dintre cele mai dificile şi
enigmatice cărţi, aurora, scrisă la Ruta, nu departe
de genova, în toamna anului 1886, Friedrich
Nietzsche ne spune ce căuta „acolo dedesubt”,
dându- ne, în primul rând, o veste foarte bună, şi
anume că el, gânditorul acesta contradictoriu, sub-
teranistul acesta atipic, care îşi face din subterană
un modus vivendi – şi culmea culmilor e că, uimi-
tor, reuşeşte! – s- a întors de acolo; prin urmare,
avem în faţa noastră un om – ecce homo – şi nu
unul oarecare, ci un om norocos, deoarece puţini
din cei identificaţi cu subterana rezistă, urcă la su-
prafaţă şi se întorc printre ceilalţi. După un aseme-
nea enunţ, făcut ritualic aproape – în absenţa
acestuia, scrie filosoful, s- ar fi putut uşor citi un ne-
crolog – suntem informaţi, jucăuş aproape – o,
tonul acela nietzschean, familiar, jucăuş şi aproape
copilăros, de o seninătate ce te lasă bouche bée, în
timp ce asculţi, mai exact, citeşti, adevăruri care,
dacă nu te scandalizează, te reduc la muţenie – că
cel ce- şi urmează căile proprii nu întâlneşte pe ni-
meni; nimeni nu- i sare în ajutor în orice rău s- ar
pomeni, cu orice grozăvie s- ar trezi în braţe: subpă-
mânteanul e pe cont propriu, în izolarea şi singu-
rătatea acceptate, blestemate şi – nici că se putea
altfel în cazuri alese de cineva pe sprânceană – bi-
necuvântate. În acea izolare şi singurătate, despre
care prietenii aflaţi departe nu ştiu nimic, oricât ai
încerca să le explici – dar renunţi din start, fiindcă
e vorba de evenimente ale fiinţei proprii imposibil
de explicat sau înţeles – scriitorul a coborât, după
propria mărturisire, în adânc, apoi – urmărim în-
deaproape textul nietzschean – a făcut ceva ce nu- i
dat oricui să facă: a sfredelit în pământ, căutând,
săpând după „o veche încredere”, aceasta consti-
tuind o temelie sigură, afirmă gânditorul, în condi-
ţiile în care imperiile, clădirile înălţate de filosofi
de- a lungul veacurilor, toate s- au prăbuşit, în timp
ce el, efebul melancoliei, căuta un singur cuvânt –
strănepot al strigătului – o veche încredere în mo-
rală, încredere care n- a mai dat niciodată roade,
nici n- a făcut copii pe care să- i crească oameni mari
şi să- i trimită la casele lor, aşa cum se cuvine. Filo-
soful- artist n- a găsit această încredere nici atunci
când a încercat să se apropie de „maiestuoasele edi-
ficii morale”, invocate de Kant, nici atunci când s- a
familiarizat cu învăţămintele lui Rousseau şi ale
ilustrului său urmaş spiritual, Robespiere, cu idea-
lul său „de fonder sur la terre l’empire de la sa-
gesse, de la justice et de la vertu”. Omul- cârtiţă n- a
găsit, aşadar, acea încredere îndelung căutată; şi
atunci, în absenţa ei, neavând încotro, a înaintat
mai departe, prin subterana sa, a înaintat, previzi-
bil, dezarmant de singur, periculos de adânc, a căl-
cat pe terenuri noi, pe pământuri şi continente
neatinse de ochi de pasăre, nici de ochi de om. Pen-
tru că îl speriau de moarte toate aceste grozăvenii
şi pentru că se ruga ca, odată cu aceste urgii, să i
se dea şi forţa de a le face faţă, de a le depăşi – şi
puterea, uimitor, când totul i se arăta de tot pierdut
şi nu mai găsea nicăieri vreo speranţă sau vreun
luminiş oricât de palid, i se îngăduia, da, i se oferea
cu asupra de măsură – părintele supraomului nu- şi
mai revenea din mirarea irumptă pe marginea pu-
terii acelea enorme şi a voinţei de a fi – când nimic,
nici fiinţa, nu se mai poate – şi, surprins de tot ce
aude din gura rugăciunilor sale, a cerut o singură-
tate şi o suferinţă mai mare. Atunci, când târziul
s- a înălţat din prăpastia târziului putrezit de tot,
i- a fost adusă pe o tavă de argint – aşa cum Salo-
meii i- a fost oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul
– o lumină neverosimilă, o lumină feroce, în a cărei
rază acest disperat profet a văzut şi a redefinit
dintr- un unghi nemaiîntâlnit lucrurile cu adevărat
importante, pentru a le face suportabile sau, poate,
pentru a se elibera de noua sa viaţă şi de tensiunile
ei imposibile. Acestui proroc al supraomului nu- i
rămânea decât să sape mai departe la rădăcina fi-
inţei şi a lucrurilor, fără care nu se poate trăi în
adâncurile eului- subterană: adevărul, minciuna,
masca, voinţa de putere, voinţa de adevăr, răul, bi-
nele, dreptatea, transvaluarea tuturor valorilor,
veşnica reîntoarcere, lumina, muzica, grecii, hera-
clit laolaltă cu ceilalţi presocratici, Apollo, Diony-
sos, Iisus, despre care fiul de pastor luteran scrie
că este singurul creştin al omenirii şi tocmai pe
acesta noi – oamenii – l- am răstignit pe Cruce. r

Chiar din incipit, cartea Iuliei Sala, in-
titulată din dragoste pentru poştaş,
manipulează deliberat, însă, la modul
fericit, opus manipulărilor grosiere

cotidiene, în speţă politice. Folosindu- se de un tertip
scriitoricesc, autoarea se joacă abil cu dihotomia
dintre aparenţă şi esenţă, dintre suprafaţă şi pro-
funzime, dintre real şi ficţional (osatura întregului
său roman). Titlul, fără pretenţii de dilematică pro-
funzime sau de absconsă metafizică, trimite cititorul
mai puţin avizat la poveştile de amor adolescentine,
lipsite de eroismul şi de erotismul de esenţă tare al
legendarelor romane de gen, din literatura univer-
sală. Nimic mai fals însă, fiindcă, la adăpostul ba-
nalului, folosit ca paravan, al unei anodine decla -
raţii de dragoste, la fel de cameleonică, pentru un
aparent insignifiant funcţionar, poştaşul, întâlnim
toate ingredientele unei cărţi originale.

Fulgurant, debutul narativ al romanului, pre-
tabil la un scenariu de film de bună calitate, fixează
câteva cadre pe care cinefilul pasionat le- ar etala ală-
turi de faimoasa peliculă Fantoma (1990), în regia lui
jerry zucker. Iulia Sala nu se opreşte însă aici şi, în
pasajele imediat următoare, depăşeşte cu repeziciune
eventualele asociaţii mentale cu lumea cinematogra-
fului, transpunându- ne în subteranele unei story pro-
prii, captivante, confesive, în care personajul- narator,
Victor Ban, poştaş, „racolat” din cotidianul anihilator
de elan vital, încearcă să- şi înţeleagă şi să- şi explice
viaţa, care, la un moment de răscruce (moartea pro-
priei mătuşi la care asistă), rupe cadrele realului şi- l
permută la intersecţia cu fantasticul şi cu experimen-
tul. Victor, eroul şi personajul- narator, bulversat de
noua (dez)ordine din viaţa sa, dobândeşte sentimen-
tul unei precare siguranţe care să- i permită să vor-
bească despre sine, luând- o ca martoră, prin inter-
mediul textului scris, pe Clara, femeia alături de care
experimentează o bizară relaţie de amor, fără consis-
tenţă şi fără finalitate trupească. Fragila siguranţă
a lui Victor (motiv de oscilare dubitativă), consecinţă
a disoluţiei masive (a identităţii, a personalităţii, a
masculinităţii, a realului etc.), poartă pecetea unei
crize personale de proporţii. 

Confesiunea lui Victor ce îmbracă pe- alocuri
accente suprarealiste, ni- l prezintă în ipostază ete-
rată, fugărit, la final de concert de personaje bizare,
gen directorul Operei, Profesorul, melomanii cu-
prinşi de hybris. E momentul decorporalizării perso-
najului, identificării sale cu starea de inconsis-
tenţă, cu dedublările succesive, cu senzaţia de preca-
ritate şi de uşurătate a fiinţei. dispar stările şi sen-
zaţiile cunoscute şi apar altele, fundamental noi,
dispar sau se suspendă (pentru un timp nedefinit, in-
cert) datele realităţii imediate, controlul asupra pro-
priei vieţi, se modifică dramatic relaţia personajului
cu lumea înconjurătoare, cu obiectele, care, fie se li-
chefiază instantaneu, fie încep să tremure frenetic
la atingere. E startul disoluţiei reperelor lumii apa-
rent normale, în care concretul face rocada cu abs-
tractul, cu nonfigurativul. ziua fatidică de 8
septembrie, momentul transfigurării lui Victor, e un
soi de „ziua independenţei” a lumilor paralele şi ar-
tefactelor care se revoltă de sub tutela castratoare a
normalităţii şi preiau puterea (puciul irealului). 

În ciuda fenomenalului care- l invadează, pa-
radoxal, Victor rezistă eroic unui delirum tremens
capabil să- l reducă definitiv la tăcere. Personajul
reuşeşte performanţa de a se confesa calm, deşi în-
doiala şi lipsa răspunsurilor liniştitoare imediate îi
transformă viaţa în calvar: „Ajunsesem să nu mai
percep spaţiul ca pe un volum cu limite bine defi-
nite, sus, jos, stânga, dreapta, aproape, departe. Mă
simţeam din ce în ce mai apăsat de prezenţa obiec-
telor din jurul meu, deveneam tot mai mic, şi ele tot
mai mari, mă transformam într- o particulă de ma-
terie care bântuia printre ele năuc, speriată să nu
fie strivită sub greutatea lor.” (p.10)

Dincolo de saltul de la tirania unei existenţe-su-
rogat funcţionăreşti la un „altceva” greu de definit şi
de înţeles, schimbarea de paradigmă îi aduce salva-
rea lui Victor, în speţă mântuirea prin muzică (un
altfel de limbaj ce generează un alt tip de comuni-
care) a cărei prezenţă serafică purifică, înalţă. Prin
Victor, Iulia Sala conturează profilul unui altfel de
midas, opus legendarului model, care nu transformă
tot ce atinge în aur, ci, involuntar trezeşte obiectele
din starea lor inertă (gâlceava artefactelor cu lumea),
făcându- le să vibreze pentru a- şi câştiga indepen-
denţa. Pierderea absolută a controlului, a elemente-
lor stricte de autoraportare, bizareriile dublate de
frustrări şi de angoase, relativizarea în termen extins
fac din Victor un anti- anteu căruia îi este confiscat
echilibrul, contactul cu terra ferma şi, deopotrivă, cu
realitatea. Starea preponderentă din roman este una
de completă debusolare, personajul fiind pus în faţa

dilemei de a nu mai înţelege la un moment dat nici
fărâmele de realitate precară din care provenise ini-
ţial, nici noul context al irealităţii zbrobitoare. 

un „cobai” în laboratorul vieţii este şi Profe-
sorul Ion Manole de la care Victor ia primele lecţii
de muzică. Personaj introvertit, de modă veche, el
este victima farselor pe care i le face existenţa, con-
firmând faptul că, în general, viaţa artiştilor de
geniu este amprentată de fracturi de destin ce con-
diţionează Opera. Atât Victor, cât şi Profesorul sunt
două personaje care experimentează la modul forţat:
primul, la nivel extrasenzorial, trecând rapid de la
anonimat la glorie, dobândind harul cântatului la
vioară, celălalt gustând eşecul, decăderea, ingrati-
tudinea, trauma de a nu se mai putea exprima prin
şi de a nu mai trăi pentru şi prin muzică.

Clara, personaj din eşalonul secund, este cel
mai bine ancorată în realitate, din economia roma-
nului. Ea este victima discretă, cea care ar vrea să- l
iubească pe Victor, dar se teme de caruselul de me-
tamorfoze în care intră acesta, de obiectele care încep
să tremure la atingerea personajului (pe undeva îl
suspectează pe acesta de magie neagră), cea care ar
vrea să se implice (însă are fobie de situaţii pe mu-
chie de cuţit), cea căreia îi lipseşte determinarea.
Între ea şi Victor există o sexualitate bizară, nicio-
dată declarată răspicat, niciodată dusă până la
capăt. Dragostea Clarei faţă de Victor este una du-
bitativă, „igienică”, autoprotectoare, egoistă, contu-
rată mai degrabă la nivel de (false) impresii şi de
(înşelătoare) senzaţii. Ironia sorţii va face însă ca, în
urma concertului de gală dat de Victor, Clara să fie
răpusă de o migrenă prin care se contaminează de
„microbul” paranormalului: „migrena o face să audă
culorile.” (p.125) Indiferent însă de numele purtat de
personajele Iuliei Sala, cu toate poartă pecetea unei
anumite intensităţi a trăirilor, dublate de o incapa-
citate de a- şi acorda coardele sufletului la partitura
existenţială şi la inima- vioară a „celuilalt”.

Succesiunea planurilor narative, schimbările
majore din viaţa personajului central, îl determină
pe acesta să se îndoiască frecvent. O dovadă în plus
că Victor e trăit de viaţă şi nu el şi- o făureşte aşa
cum ar dori, e relaţia sa bizară cu cartea ce funcţio-
nează pentru alte personaje celebre din literatura
universală (vezi Don Quijote) ca un balsam sufle-
tesc, ca un antidot la o realitate devenită prea să-
racă şi prea banală: „Am avut o perioadă în care am
citit amestecat, romane, cărţi de călătorie, de istorie,
jurnale. Nu dădeam şi nu aruncam nicio carte, pen-
tru simplul motiv că nu le terminam niciodată.”
(p.47) Victor e astfel un personaj incomplet (aseme-
nea omului fără însuşiri musilian) care nu se hră-
neşte din ficţiune, nu o trăieşte la modul plenar,
soteriologic. Fraza- cheie a întregului roman, mise en
abymé- ul este constatarea filosofică a personajului:
„Cotiturile importante din viaţă sunt provocate de
un detaliu, o frază, un gest, o coincidenţă. De cele
mai multe ori nici nu înţelegi ce ţi se întâmplă”
(p.44), ceea ce atestă precaritatea fiinţei umane, li-
mitarea, fragilitatea şi vulnerabilitatea ei.

Încercarea lui Victor de a clarifica relaţia sa bi-
zară cu obiectele, cu lumea paranormală, notând sche-
matic într- un carneţel, pune în evidenţă rolul
terapeutic al scriiturii şi confortul mental pe care îl
aduce explicaţia de tip cartezian. Că este un personaj
ce se vrea altfel, o dovedeşte faptul că Victor are şi o
extraordinară capacitate de fantazare, semnificativă
în acest sens fiind întâlnirea sa, în autobuz, cu un per-
sonaj bizar, purtător de costum, de cravată fistichie şi
de inel cu safir, imitaţie ieftină de bâlci, bâlciul şi fas-
cinaţia pentru kitsch fiind simboluri cu o mare greu-
tate şi în microromanele lui Max Blecher. Om al
paradoxurilor, Victor Ban, dincolo de agresiunile în-
tâmplărilor din (i)realitatea (i)mediată asupra pro-
priei sale persoane, are momente de autentică
luciditate, semn al unui conflict intern mocnit între a
se lăsa pradă fenomenelor ce- i depăşesc puterea de în-
ţelegere şi a le rezista eroic. În sprijinul păstrării echi-
librului său mental precar şi al depăşirii „momentelor
tremurate” (p.107) vin cărţile de popularizare de care
Victor se agaţă ca de un miracol izbăvitor. 

Romanul din dragoste pentru poştaş poate fi
privit ca roman al senzaţiilor, roman al misterelor
şi al experienţelor limită prin frecventele pendulări
ale scriitoarei între realitate şi ficţiunea din interio-
rul ficţiunii, capitolele pur suprarealiste, intruziu-
nile intertextuale, filosofările personajului central
pe marginea situaţiilor fără precedent pe care le ex-
perimentează din plin, fragmentele de o pură poeti-
citate şi digresiunile privind corporalitatea. r

■ Iulia Sala, din dragoste pentru poştaş,
Timişoara, Ed. Brumar, 2013, 127 p.

ð Florin-Corneliu Popovici
Puciul irealului
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Cu o tresărire de bucurie recunosc
chipul sopranei Magda Ianculescu
printre portretele expuse de Con-
servatorul bucureştean la aniversa-

rea celor 150 de ani pe zidul ce se ridică dincolo
de una din aleile Cişmigiului. În ciuda celebrităţii
unor voci care au beneficiat ulterior de posibilita-
tea de a cânta pe mari scene,
mitul copilăriei şi adolescenţei
mele a rezistat timpului. Acea
voce, care părea, când să se
spargă în mii de cristale, când
să rezoneze în profunzimi de o
desăvârşită puritate, nu putea
fi confundată. Publicul român
a compensat închiderea în coli-
vie, fie ea şi aurită, a artiştilor
din România primelor decenii
de după război făcând din ei
idoli ai conştiinţei colective.
Erau prezenţi dincolo de spa-
ţiul şi timpul reprezentaţiei:
poposeau în case, în paginile
revistelor şi ziarelor, ocupau
un loc central în programele de
radio şi televiziune, erau su-
biect de legendă, vieţile lor
fiind povestite chiar şi în saloa-
nele de coafură…

Nu făceam excepţie. În
dreapta Conservatorului, la
mică distanţă, revăd ferestrele
apartamentului în care a lo-
cuit, sub care era de obicei par-
cat Mercedesul cafeniu. „Ce rost mai are o casă
din care a plecat sufletul?” ofta Leopoldina Bălă-
nuţă, la puţin timp după dispariţia amfitrioanei.
Suferise un accident cerebral când la uşă îi bătu-
seră portăreii. Societatea postdecembristă avea
alţi idoli. Întorc spatele apartamentului dichisit
acum cu termopane şi- mi ridic iar privirea către
ipostaza artistei din istoria muzicii româneşti.

patria mea a4, o colecţie de poeme de Ana
Blandiana, apărută în 2010 la Editura humani-
tas, iar anul acesta în engleză (Bloodaxe Books)
şi în spaniolă (Editorial Pre- Textos), e mai curând
o punere în ramă decât în pagină. În ciuda tropu-
lui textual, această poezie de vară indiană nu se
autoreflectă narcisist, dar nici nu rămâne, cre-
dem, în acelaşi plan ontologic cu spaţiul geografic
locuit de poetă, ca o „patrie de dincolo de patrie”,
cum spune Viorica Pâtea, traducătoare şi prefa-
ţatoare. Relaţia dintre cele două seamănă mai
mult cu polaritatea sugerată de Blaga dintre cos-
mos şi cosmoid, sau, mai exact, cu modelul triadic
al existenţei, propus de epistemologul pozitivist,
Karl Popper: trupul material, spaţiul subiectiv şi
forma obiectivată a conştiinţei care este artefac-
tul, cartea. A4 nu e o foaie de hârtie ieşind
aproape automat din imprimanta maşinii de scris
a lui Allen ginsberg, ci ceva asemănător perga-
mentului upanishadelor, conceput de gânditorul
indic ca o corabie în care va călători sufletul în
eternitate. 

Poezia Anei Blandiana e o variantă lirică a
esteticii conceptualiste din artele plastice, sensul
literal şi jocul retoric care impune o altă structură
de sens având un efect superior, de profunzime.
Limbajul poeziei abandonează tropii în favoarea
unui mod de simbolizare folosit în matematică.
Poezia devine cod, cifru, semnul caracterizat de
Eric gauss ca transfer vertical între lucrul sem-
nificat şi lucrul aşa cum este el reprezentat/ sim-
bolizat. Alegem, pentru ilustrare, „On the Surface
of the universe” („Pe suprafaţa universului”) în
inspirata versiune engleză semnată de Viorica
Pâtea împreună cu Paul Scott Derrick. Primul
vers anunţă tema, ca într- o lucrare muzicală: i
understand so little of the world. Incapacitatea de
a înţelege lumea e o idee prelucrată apoi prin re-

laţii de analogie sau cauzalitate. Originea univer-
sului e o nebuloasă care ar putea fi transpusă
doar în aglomerări verbale nestructurate: „Words
surround me/ in mists and clouds.” universul nu
semnifică, dar ideea e sugerată printr- o structură
negativă: o stea cu contur imperfect „abia mijeşte
a sens”. Lipsa de înţelegere se asociază cu distor-

siuni ale perspectivei (the len-
ses are always just out of focus)
sau orbire. Asemeni unui orb,
poeta pipăie la întâmplare su-
prafaţa lucrurilor, simţurile
sale infirme neîngăduind cu-
noaşterea eucharistică (no
taste, no smell). Spre deosebire
de obiectul estetic, formele
universului nu alcătuiesc un
tot coerent sau inteligibil (Ges-
talt): forms with no figure.

Poezie de idei în imagini
sensibile, literă şi cifru, a4 e
un câmp străbătut de energii
subterane ale tradiţiei literare.
Poeta nu se doreşte originală,
ştiind că poeţii cu adevărat
mari se întâlnesc. În profunzi-
mile universului există un
model de adâncime, o struc-
tură de informaţie neafectată
de alternanţele acestuia între
explozie şi implozie. Ion Barbu
credea şi el în cântarea unică,
la aceeaşi putere, a tuturor ae-
zilor lumii. Pe alocuri, ni se

pare că prindem un ecou din Blake (Creatorul vi-
novat pentru că a creat coşmaresca Animal Pla-
net, unde cel care devoră cel mai mult e rege),
Nichita Stănescu (omul- fantă e aici un morar des-
pre care nu se ştie dacă ma-
cină sau e măcinat de
fiinţă), Emily Dickinson
(personificări ale morţii ca
arhi- adversar sau demitiza-
rea vieţii de dincolo), Lafor-
gue (joc retoric deconstruc-
 tiv, care transferă umili po-
rumbei în registrul sacru- lu -
dic al „clonelor Sfântului
Duh”), john Keats sau Thé-
ophile gautier (chiar şi zeii
mor, lăsând loc altor dinas -
tii). Acestea sunt absorbite
însă în chihlimbarul poe-
mului de o remarcabilă co-
erenţă internă, în care toate
elementele gravitează în
jurul unei idei, ca în bazinul
unui atractor. Dacă satur-
nienii fac loc lui Apollo la
parnasieni, Blandiana ră-
mâne în sfera etic- religi -
oasă, evitând decaden tis mul
estetizant. În poemul său,
Apollo pătrunde într- o eu-
charistică bucătărie, oprin -
du- se în faţa crucifixului.
Alăturarea şocantă de con-
cepte şi obiecte ale vieţii
umile prilejuieşte pefaţato-
rilor o comparaţie cu poeţii
metafizici din epoca barocului, dar precedentul bi-
blic e şi el binecunoscut în studiile de retorică.
T.S. Eliot e însă indubitabil citat în poemul re-
quiem. „Who is that behind you?” (Cine e în spa-
tele tău?) e o întrebare din ultima parte a
poemului Ţara pustie, adresată discipolilor lui
Iisus pe drumul către Emaus. Recunosc ei, în
ciuda chipului acoperit de glugă, victima arheti-
pală, care moare pe cruce iar şi iar împreună cu
umanitatea greu încercată? Poeta se va fi identi-
ficat cu Anna Ahmatova, care, în poemul requiem

descrie universul concentraţionar în care s- a sim-
ţit solidară cu cei care aşteptau la coada peniten-
ciarului unde era închis şi propriul ei fiu.

Prefaţa semnată de cei doi distinşi univer-
sitari din Spania este un tablou creionat în inte-
riorul unei rame preexistente. Simţind nevoia
caracteristică istoricului literar de a situa un
autor într- o tradiţie, ei s- au oprit la Ahmatova,
insistând însă asupra unicităţii personalităţii
Anei Blandiana, care constă mai ales în suprapu-
nerea perfectă dintre viaţă şi creaţie, dintre măr-
turia de conştiinţă a victimei unei istorii
neonorante şi refuzul categoric de a se implica
sau accepta compromisuri. Admirată pentru cu-
rajul opoziţiei faţă de dictatură şi al condamnării
tuturor formelor de totalitarism, poeta a refuzat
şi ademenirile noii Puteri sub forma portofoliului
ministerial sau diplomatic, închizându- se într- o
existenţă la sine, ca legendarul Nastratin barbi-
lian, hrănit de propriile resurse spirituale. Nu a
spus niciodată, precum juan goytisolo unei Spa-
nii intolerante, „Comunicarea noastră s- a termi-
nat”, dar cele trei interdicţii lansate sub
Ceauşescu pe tot cuprinsul ţării şi respectate de
o intelectualitate pe care, cum spune Dennis Dil-
letant, nu a dat- o afară din ţară curajul disiden-
ţei, au lăsat urme. Chiar şi momentul de
entuziasm din Decembrie 1989, când poetei i s- a
părut că vede pe străzi „poporul lui Eminescu”,
s- a stins cu timpul făcând loc implicării în activi-
tăţi neguvernamentale menite să genereze şi în
România acea societate civilă despre care Antonio
gramsci credea că împiedică încălcarea drepturi-
lor omului în Occident. Autorii Prefeţei o prezintă
ca pe un mit politic al Estului, salvată prin soli-
daritate internaţională, care a reuşit să opună ra-
ţiunii forţei forţa raţiunii şi să îngăduie memoriei
să facă justiţie (Memorialul Sighet). Comparând

portretul interior al apolo-
giei (confesiunii) poetice din
Postfaţă şi portretul exterior
al celor doi cultivaţi critici şi
admirabili tradu că tori, ni se
pare că mitul Blandiana e
mai profund decât conside-
rentele politice sau chiar
etice. Poeta nu pare să fi
avut vreodată o agendă po-
litică. Conştiinţa sa a vibrat
la evenimente ca o sensibilă
harfă şi tot conştiinţa a în-
lăturat cenzura care inter-
vine, după jacques Lacan,
în momentul în care copilul
plin doar de sine intră în or-
dinea limbajului, posedată
în comun cu o comunitate
care îi impune tabuuri şi
convenţii. Poeta a preferat
plinătatea prezenţei sale în
poezie „maculărilor” impuse
de sistem oamenilor angre-
naţi în el. A renunţat la o
lume care nu era de câştigat
salvând Poezia şi creându- şi
un eu estetic, mitizat: „Iar
viaţa sa exemplară a validat
idealurile pentru care a lup-
tat” (p. 11). Starea de in-
ocenţă permanentizată e

aşadar mai curând un miracol al psihologiei,
aventura unui spirit absolutist care, la capătul
aleii ce ducea spre căzuta lume a experienţei (po-
litico- sociale), a preferat zborul în imperiul ura-
niei. r

Maria-Ana tupan
Casa, sufletul, rama

n (Con)texte
„Ce rost mai are o casă din care a
plecat sufletul?” ofta Leopoldina

Bălănuţă, la puţin timp după
dispariţia amfitrioanei. Suferise un

accident cerebral când la uşă îi
bătuseră portăreii. Societatea

postdecembristă avea alţi idoli.
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Fără nicio tăgadă, Theodor Codreanu
este unul dintre cei mai profunzi
cărturari contemporani. Faptul că
el vieţuieşte într- un orăşel de pro-

vincie – huşi – departe de vâltoarea mass media,
şi nu în Capitală sau într- un mare oraş universi-
tar, nu atenuează atributele acestui cărturar, va-
loarea sa, ci doar/poate popularitatea sa, răspân -
direa numelui său. Au mai fost cărturari aseme-
nea lui, Vasile Lovinescu sau I.D. Sîrbu, de pildă,
care s- au lăsat târziu valorificaţi plenar, dar vina
o purtăm noi, contemporanii acestora. O vină
„obiectivă” constă în absenţa unui en- gross- ist na-
ţional, care să distribuie cartea şi revistele de spe-
cialitate în toate localităţile ţării. În Craiova,
bunăoară, nici nu ştim ce cărţi apar la Iaşi, Cluj,
Bucureşti, târgurile de carte neputând acoperi
această lacună majoră a culturii scrise.

Theodor Codreanu este deci un autentic in-
telectual. Dar şi incomod prin curajul şi profun-
zimea analizelor sale critice. El îi studiază pe cei
denumiţi, astăzi, incorecţi politic. A purtat pole-
mici „incorecte politic” (2010) – şi nu polemici mă-
runte, sterile – cu ultimii marxişti culturali
postdecembrişti, care raportează totul la „political
correctness”, fie că se numesc Ion Bogdan Lefter,
Ioan Petru Culianu, z. Ornea, N. Manolescu, h.R.
Patapievici, Virgil Nemoianu, Vl. Tismăneanu
etc. 

judecarea valorilor culturii naţionale (Emi-
nescu, Iorga, Blaga, Noica, Cioran, Eliade, Brân-
cuşi, Vintilă horia, Constantin Virgil gheorghiu
etc.), după „corectitudinea politică” a acestora,
aşa cum doresc noii ideologi planetari şi cozile lor
de topor din ţară, este extrem de periculoasă:
„Cum ar putea fi premiată nobel o naţiune care- şi
refuză valorile spre a fi, chipurile, pe placul «co-
recţilor»?”. Th. Codreanu este un polemist redu-
tabil, bazat pe argumente, şi nu pe ură, pe „seni-
nătatea minţii”, criteriul fundamental fiindu- i cel
„eminescian al adevărului”.

Theodor Codreanu s- a născut la 1 prilie
1945 în localitatea vasluiană Sârbi, com. Banca,
fiu al Tincăi şi al ţăranului fierar Iordachi Co-
dreanu. Studiile le începe în comuna natală, le
continuă la Liceul „M. Eminescu” din Bârlad (fos-
tul Complex Şcolar) şi le desăvârşeşte la Faculta-
tea de Filologie a universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, în 1970, cu teza de licenţă Critica eseistică a
lui mihai ralea. În 2001 susţine doctoratul cu
teza Complexul bacovia şi bacovianismul. A pre-
dat limba şi literatura română la şcolile vasluiene
din Orgoeşti şi Dodeşti, încheindu- şi cariera di-

dactică la Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din
huşi. Este căsătorit cu profesoara Lina Co-
dreanu, ea însăşi o prozatoare şi eseistă de voca-
ţie, care i- a dăruit doi feciori (Teolin şi Dragoş) şi
o vastă biobibliografie critică adnotată.

Th. Codreanu debutează publicistic în ro-
mânia literară (nr. 21/1969) cu eseul moştenire
culturală sau… dezmoştenire? şi colaborează la
majoritatea revistelor din ţară („Convorbiri lite-
rare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Tribuna”, „Steaua”,
„Astra”, „Revista de istorie şi teorie literară”,
„Viaţa românească”, „Luceafărul”, „Adevărul lite-
rar şi artistic”, „Porto- Franco”, „Bucovina lite-
rară”, „Axioma”, „Poesis”, „Oglinda literară”, „Pro
Saeculum”, „Contemporanul. Ideea europeană”
etc.), la revistele din Chişinău ( „Viaţa Basara-
biei”, „Literatura şi arta”, „Limba română”) sau
din SuA („Origini”, „Lumină lină”) etc.

Paradoxal, temutul eseist debutează edito-
rial în 1981, cu un roman, marele zid, oarecum
autobiografic, eroul principal fiind un intelectual
nonconformist, continuat cu un alt roman, var-
varienii (scris în anii 1970, dar publicat în 1998,
fiind respins iniţial de cenzură).

Domeniul în care s- a impus Theodor Co-
dreanu este cel al eminescologiei, fapt recunoscut
de specialişti. george Munteanu, de pildă, la în-
trebarea „care ar fi primele cinci cărţi eminesco-
logice din întreaga noastră istorie literară?”,
răspunde interlocutorului: poezia lui eminscu de
Tudor Vianu (1930), viaţa lui m. eminescu de g.
Călinescu (1932), opera lui m. eminescu de g.
Călinescu (1934- 1936), eminescu sau despre ab-
solut al Rosei del Conte (1962), poezia lui emi-
nescu de Edgar Papu (1971), dar, continuă
reputatul profesor şi eminescolog, „trebuie să
menţionez şi o a şasea carte ce continuă cu cinste
pe «primele cinci»: Eminescu. Dialectica stilului
(1984) de th. Codreanu”.

Studiind creaţia eminesciană în întregul ei,
concentrată în nouă „cercuri dialectice”, ordonate
de Archaeus ca „punct originar al universului”,
eminescu. dialectica stilului deschide seria de 
lucrări fundamentale dedicate autorului luceafă-
rului. următoarea carte, modelul ontologic emi-
nescian (1992) amplifică ideea arheităţii, autorul
considerând „gândul ontologic, izvorul întregii
creaţii eminesciene şi chintesenţa modelului cul-
tural naţional”, în condiţiile înmulţirii detracto-
rilor postdecembrişti ai lui Eminescu, „coloana de
susţinere a culturii naţionale”.

dubla sacrificare a lui eminescu (apărută
în trei ediţii revizuite şi augmentate, în 1977,
1999), beneficiind de o prefaţă a exegetei zoe Du-
mitrescu- Buşulenga şi o scrisoare a lui george
Munteanu, pune în discuţie drama ultimilor şase
ani din viaţă, adică „de la moartea civilă la moar-
tea fizică”, alăturându- se, cu argumente proprii,
ideilor lui N. georgescu, Ovidiu Vuia, Ilie Bă-
descu privind drama ultimilor ani ai vieţii lui
Eminescu, începând cu ziua fatidică a culturii ro-
mâne, 28 iunie 1883, ziua declarării precipitate a
nebuniei Poetului, considerată de Th. Codreanu,
„cheia hermeneutică pentru istoria românească
modernă şi ea marchează înlăturarea lui emi-
nescu de la făurirea destinului românesc”.

urmează alte cărţi dedicate „omului deplin
al culturii române” (C. Noica): mitul eminescu
(2004), eminescu în captivitatea «nebuniei» (2011,
2013), eminesciene (2012), basarabia emines-
ciană (2013), determinându- l pe acad. Mihai Cim-
poi să scrie că aceste cărţi definesc „un hermeneut
modern, dotat cu un instrumentar nou, pe potriva
textului descifrat. Spiritul polemic se aprinde cu
o forţă nimicitoare când e vorba de apărarea ade-
vărului şi punerea poetului în lumina adevărată
a documentului şi interpretării etice şi valorii
juste”.

În cea mai recentă lucrare consacrată ace-
luiaşi mare creator şi vizionar, eminescu incorect
politic (2014), erudiţia şi spiritul polemic fac casă
bună. Plecând de la clasificarea patapieviciană a
scriitorilor români în „corect/incorect” politic (Ca-

ragiale e corect politic pe când Eminescu e „politic
incorect” şi ca atare, zice h.R.P., „ca poet naţional
eminescu nu mai poate supravieţui, deoarece noi
azi ieşim din zodia naţionalului”), Theodor Co-
dreanu devine imbatabil cu argumente şi logică
elementară. Cum incorecţi politic sunt declaraţi
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, I. Antonescu,
Iorga, Eliade, Noica etc., etc., Theodor Codreanu
compară această doctrină ce bântuie ca o stafie
timpurile noastre, cu marxismul clasic al sec. 19:
„Să se observe că toţi aceia care nu au argumente
şi- şi imaginează că le au, deviază brusc de la dia-
log şi sfârşesc, triumfători, prin a pune etichete”,
cum au făcut „dilematicii”, ale căror idei au sfâr-
şit lamentabil, dar ei au ajuns prea iute la „pita
lui Vodă”, nu prin meritocraţie, ci prin aroganţă,
incultură şi manifestări antinaţionale.

Spre a demonstra că N. Manolescu este
„printre puţinii critici români importanţi care au
eşuat în faţa lui eminescu”, Th. Codreanu scrie
istoria «canonică» a literaturii române (2009), o
analiză obiectivă, pertinentă a celebrei istorii cri-
tice a literaturii române a cunoscutului critic şi
preşedinte al obştei scriitoriceşti, N. Manolescu,
care „s- a lăsat sedus, ideologic, de mentalitatea
postdecembristă a distrugerii canonului occiden-
tal, şi, implicit, românesc, atacând chiar «centra-
litatea» eminesciană, sub pretextul că sintagma
«poet naţional» este o «aberaţie» culturală”.

Concepută ca o replică la Schimbarea la
faţă a româniei de Emil Cioran din 1936, reedi-
tată de gabriel Liiceanu cu părţi cenzurate, Theo-
dor Codreanu scrie a doua schimbare la faţă
(2008), o cercetare transdisciplinară a civilizaţiei
române moderne din perspectiva raportului din-
tre Centru şi Periferie, cum l- a definit Ilie Bă-
descu sau dintre conceptul eminescian al „păturii
superpuse” şi România profundă, militând pentru
„armonizarea eminesciană a antitezelor dintre ro-
mâni şi minoritari”.

Alte titluri de carte sunt definitorii pentru
criticul şi istoricul literar Th. Codreanu: provoca-
rea valorilor (1997), eseu despre Cezar ivănescu
(1998), basarabia sau drama sfâşierii (2003), Ca-
ragiale – abisal (2003), duminica mare a lui Gr.
vieru (2004), transmodernismul (2005), ion
barbu şi spiritualitatea românească modernă. er-
metismul canonic (2011), valori din două veacuri
(2012) etc.

Spirit complex, Th. Codreanu a abordat şi
aforismele (Fragmentele lui lamparia, 2002, nu-
mere în labirint, 2007, 2009), o antologie apă-
rându- i în limba italiană, la Torino, în 2013.

El s- a bucurat de aprecierea critică a unor
personalităţi marcante: Adrian Marino, george
Munteanu, Edgar Papu, Eugen Todoran, Al. Do-
brescu, Ioana Em. Petrescu, Al. Piru, Solomon
Marcus, Mihai Cimpoi, Lucian Chişu, Constantin
Cubleşan, Ion Filipciuc, Petru Soltan, zoe Dumi-
trescu- Buşulenga, Cezar Ivănescu, Dan Mănucă,
Petru ursache, Mihail Diaconescu, Nicolae Rusu,
gr. Vieru, Nicolae Dabija, Adrian Dinu Rachieru,
Ion Rotaru, Viorel Dinescu, Aurel Sasu, Mircea
Radu Iacoban, Marian Popa, Ion Beldeanu etc.

Theodor Codreanu face parte din acei inte-
lectuali care, nu numai că nu- şi trădează neamul
şi valorile naţionale, dar şi luptă pentru aceste
idei, pentru valorificarea critică, dar şi plenară a
miturilor ancestrale, conştient fiind că distruge-
rea acestora „este semnul unei mari derute morale
şi intelectuale. Cei care fac acest lucru nu lucrează
în sensul spiritului european, lucrează în sensul
suficienţei lor”, cum precizează, cu temei, Eugen
Simion. r

tudor Nedelcea
Theodor Codreanu • 70
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Au trecut câţiva ani de când a fost dată
publicităţii (la sporirea căreia Româ-
nia a contribuit din plin) cifra dispari-
ţiei într- un minut, pe glob, a 20 de

hectare de pădure. Eu nu vreau să toc degeaba hârtie.
Scriu doar ce sunt convinsă că merită scris, ascultând
de singura cenzură pe care o respect: cenzura profe-
sională; à rebours, deoarece Puterea literară uzează
de BT- ul (pentru necunoscători, BT- ul era ştampila
rotundă a cenzurii realist- socialiste, cu motoare tu-
rate în forţă) corect politic. Folosesc sinceritatea ca
armă şi cred că literatura nu trebuie despărţită de
epitetul sinceră, la fel ca istoria reputatului Florin
Constantiniu. Sinceritatea se deschide spre adevăr
integral, cel despre care etnosoful anonim spune că
„umblă cu capul spart” sau „bătut ca mărul”, dar care
adevăr trebuie mereu repetat, oricât de inconvenabil,
de inconfortabil, de imprudent ar fi. 

N- o să dezvălui acum tot decalogul foiletonis-
tului, formulat de mine pentru mine, ci o poruncă,
una singură: nu te teme de subiectele tabu. O fi dru-
mul care duce la acuză de greşeală ideologică? Sunt
păţită, dar nu mă învăţ minte, e prea târziu pentru
asta. Este drumul pe care am tot mers şi pentru care
am murit ca autor de cronică literară 13 ani şi am
fost răsplătită cu 22 de tăcere editorială. un fost
activ(ist) cultural m- a şi ironizat: „Las’ că ţi- ai luat
revanşa după ‘89”. Îmi asum, aşadar, vulnerabilita-
tea la antipatica monedă calpă a timpurilor noastre:
cap – correct; pajură – politically. 

În comunism, vină politică însemna fără vină.
Sper ca opinia deschisă, sinceră, care se abate de la
alt dirijism ideologic, să nu devină iarăşi motiv de
condamnare. Deloc dispus să nu forţeze, Şerban
Foarţă ne anunţa că s- a trecut de la internaţionala
la internaţionala nesimţiţilor. Vechii slujbaşi direc-
tivaţi PCR fără crâcnire, schimbând limba de lemn
pe limba de pet, sunt şi buni slujbaşi corecţi politic.
Li se alătură tinerii precupeţi, cu ceva condei, nu
cine ştie ce, gata să se aburce spre vârful scării so-
ciale, ascultând de noile „îndreptări”. Numai contra
cost, că suntem în capitalism, iar ei oferă „marfă”,
nu altceva, frumos ambalată- n pixeli. 

Ambele categorii fac sluj la ispravnicii de par-
tid(e), ca să mănânce mereu 7 vaci grase, eventual
Kobe. Literatura mare nu stă cu Puterea la masă.
Minciuna, da.

Cele aşternute negru pe alb de Constantin
ţoiu, în memorii din când în când (CR, vol. I, 2003):
„Orice infamie ai săvârşi, geniul te absolvă”, m- au
cutremurat. Eu cred, ca şi Adrian Alui gheorghe, că
diferenţa o face nu talentul, ci caracterul. Opera, dar
şi opera biografiei sunt deopotrivă greu de creat; ca-
racterul şi talentul nu sunt termeni opuşi. Autorul
Galeriei cu viţă sălbatică pleda (convins, nu şi con-
vingător) pentru absolvirea lui Petru Dumitriu: „Nu
înseamnă că e suficient să fii nemernic ci numai ge-
niul te absolvă”. Aha, deci după ţoiu nu intră în fişa
postului de scriitor să nu faci hârtia să suporte orice
mizerie, ca romanul Canalului, drum fără pulbere.
Şi, în continuare: „De aici înainte, cititorii au de ales
între textişoarele nevolnicului, plângăciosului goma
şi arta seniorială a lui Petru Dumitriu. Dacă se
poate face o alăturare.”

Atâta doar: că Paul goma şi- a asumat cu risc
rolul de memorie – conştiinţă şi că a spălat obrazul
scriitorului român de ruşinea de a fi laş în relaţia cu
Puterea, în timp ce Petru Dumitriu n- a avut destulă
cenuşă să- şi toarne- n cap, pentru faptul că a luat ati-
tudine, în presă, contra revoluţiei ungare, la o zi după:
24 oct. 1956. Ce- i drept, o alăturare goma/Dumitriu
la materia Conştiinţă nu se poate face. Absolut deloc.
Iar nevolnic şi plângăcios nu- i goma, cum crede me-
morialistul din când în când, ci răsfăţatul proletcul-
tului, Dumitriu. În ce- l priveşte pe ţoiu, „Costăchel”
a aderat repejor la PCR, în ‘45, intrând în rândurile- i
strânse ca „student nevoiaş”, ca şi cum starea mate-
rială ar putea fi scuză pentru angajarea roşie.

Dar mai mult decât pledoaria pentru compro-
mis, pentru cedare „cu talent” (talentul lui Petru
Dumitriu a contribuit la întinderea cangrenei) m- a
cutremurat o întrebare formulată de un elev (v. ro-
mânia liberă, 30 oct. 2009): „De ce comunismul a
durat atât dacă era atât de rău?” 

Intră în fişa postului de scriitor să răspundă
la întrebarea asta, chiar dacă răspunsul atrage lo-

vituri de pedeapsă sau replici tip: „Ia mai terminaţi
cu anticomunismul vostru de old boys”. Repetitivă
cum sunt, afirm, pe urmele lui Paul goma (starea
de spirit discipol- cititor al său îmi prieşte), că nu
vom depăşi trecutul dacă vrem să- i subminăm tra-
gedia; tăcând, eludând, ajutăm virusul comunist să
se reconstituie. Am răspuns cu Comunismul cu rele
şi rele, carte pe care o consider datorie civică, „bănu-
ţul” meu modest, cu care e dator fiecare în lupta cu
aceia care au organizat răul, rămaşi solidari cu doc-
trina, dar şi în căutare de alibiuri morale.

Da, mă revolt şi- mi asum excesul patetic con-
tra altor doxe- noxe. Reacţionez, crezând în virtuţile
pamfletului ca antioxidant intelectual (în definiţia
lui Constantin Călin), ca stimulator de verticalitate.
Comunismul cu rele şi rele, carte pe care n- a mai
apucat s- o vadă tipărită, i- o datorez lui Petru ursa-
che, ca toate cărţile mele, de altfel.

„Scrie ca şi cum ai fi în ne- socialism”, m- a în-
demnat. Aşa am făcut: proza mea se află în cheia de
lectură rebel – supus; destul de maniheist, recunosc. 

Am căutat şi am găsit mereu modele de atitu-
dine. primus inter pares, Voiculescu, a cărui sin-
tagmă, „gânduri albe”, am folosit- o în titlu. Poetul
martir al închisorii comuniste i- a spus fiului, pe
patul de moarte: „Ionică, eu mor! M- au omorât. Nu
le dau nimic”, cu referire la manuscrise. Şi iată că
V. Voiculescu lipseşte din librării, din pricina nevoii
de profit – profit – profit a urmaşilor, care cer edito-
rilor drepturi de autor prea mari. 

Alt exemplum, folosit în proza mea, este Petru
Caraman, un răzvrătit tenace contra sistemului. De
ce a fost scos eminentul slavist de pe statul de func-
ţiuni al universităţii „Al. I. Cuza”? Pentru că „reac-
ţionarul” s- a opus politizării învăţământului uni -
versitar; s- a opus procesului de epurare/comprimare
după barbara Reformă din ‘48; a luptat pentru criterii
ad valorem în notarea studenţilor, nu după dosarul
de cadre. Fatal i- a fost că a refuzat să- i dea diplomă
şefulului Securităţii, Otto Schechter. Studiul româ-
nitatea basarabiei văzută de ştiinţa oficială sovietică
a constituit cap greu de acuzare. Până- n moarte nu
şi- a recâştigat locul de drept, iar pe aleea busturilor
in honorem ale universităţii „Cuza” se află membrul
comisiei de epurare; Caraman lipseşte. 

Câţi au ştiut să piardă ca şi cum ar fi câştigat?
N. Steinhardt şi Mircea Vulcănescu sunt primii din-
tre cei puţini. Le respect, le admir românitatea
clară. Şi- mi vine în minte gestul cu care gheorghe
Alexianu, guvernatorul Trasnistriei, înainte de co-
manda „Foc!”, şi- a aruncat cu un gest elegant pălă-
ria, primind glonţul, moartea cu capul descoperit. A
urmat era şepcii proletare. 

„Mai rău decât un comunist e stalinistul”,
obişnuia să spună Petru ursache. În dimensiunea
românească a existenţei (1943), M. Vulcănescu
avansa ideea, din drag de etnie, că ocupantul s- ar
români, nu invers; că nu i- am urma noi pe ocupanţi,
ci ocupanţii pe noi. Iluzie bună, poate, dar iluzie. Nu
ştia ce pot ocupanţii culturnici semi- analfabeţi pa-
raşutaţi în România de Kremlin. Ştia, însă, ce- o să
se întâmple mai lucidul C. Rădulescu – Motru, dat
jos din fruntea Academiei Române. Iată însemnarea
din 11 ian.’49: „Mă aştept ca în curând Academia
R.P.R. să nu se lase mai prejos şi, pentru a face o
plăcere lui Stalin, să declare că neamul românesc e
o colonie rusească şi că Decebal a fost rus neaoş.” Că
aşa a fost e fapt bine cunoscut. Nu în altă parte
decât la Academie, zbirul ideologic tov. Leonea
Răutu cerea eliminarea latinismelor ca „artificiale”
şi intensificarea influenţei slavei asupra românei,
de unde lipseau derivatele – vai, grozăvie! – în –ist,
ca stahanovist şi colectivist. Pentru „atitudine anti-
sovietică şi antistalinistă” a fost înfierat lingvistul
„duşmănos” Al. Rosetti. da, a urlat corul oportuniş-
tilor (un da slavon) sarcinii de partid: contestarea
originii daco- romane şi latinităţii limbii ce- o vorbim.
Ce nu- i de înţeles e că se contestă aberant, acum, în
zilele noastre, permanenţa latino-romano-româno-
fonă în spaţiul României actuale. Lingvistica o fi ia-
răşi ştiinţă politică, dacă ni se tot repetă, oral şi- n
scris, că am fi „slavi romanizaţi”, altoiţi „cu o canti-
tate enormă de elemente alogene”? Ba se mai şi în-
treţine confuzia (semănată de Roman) română –
romină; română – romani – romales; românce – ro-
mince. Ce mi- i români, ce mi- i romini, cu â din i, cu

â din a? Că epopeea există: rromiada, ca să mă ex-
prim … politic – corect, a lui Budai- Deleanu. un fost
director de Institut de cercetare iaşiot, de felul lui
lingvist, afirma că româna ar dispărea curând, deci
s- o abandonăm ca pe- o navă în derivă. Cât despre
C. Bădiliţă, în acces de mizantropie (v. opul scos de
Polirom, tentaţia mizantropiei), iată ce- i dorea dul-
cei Românii: „De s- ar întoarce odată ruşii pe tancuri,
dar acum să cureţe tot, tot, tot, de la Prut la Dunăre,
să nu lase în urmă decât păsările”. Şi limba lor, desi -
gur. În nodul gordian humanizat, „privilegiaturis-
tul” nostru, spre a- i spune cu vocabula lui Şerban
Foarţă, ne sfătuia: „Faceţi o cură de Occident şi veţi
vedea ce înseamnă România: un zero absolut”: şi
încă: „În România n- au existat niciodată români. Ro-
mânia e doar o ficţiune eminesciană”. Nu spun că
Bădiliţă nu- i un condeier rafinat, o inteligenţă
suplă, dar ar cam trebui să pună un bemol afirma-
ţiilor de tip: „Cultura română a ultimilor cincizeci
de ani e salam de soia.”

Petru ursache era mult mai tranşant ca mine
faţă de cei care merg pe linia tabula rasa. Credea în
elementele de thesaurus ale culturii noastre, mică,
dar nu minoră. Descoperea repede „plăceri negaţio-
niste”, cum le spunea el, la personalităţi ale
ne- creativităţii, cu greaţă de feed- back, punându- le
în legătură cu proletcultismul. Era circumspect
mereu cu afirmaţiile agresive, de şcoală patapievi-
ciană. Se supăra pe mine când îl citam în textele
mele, acum o pot face cât vreau: „Aripa creatoare e
mai puternică, mi- a spus. Exact ca- n proletcultură.
Mulţi au ce au cu apartenenţa naţională. O să
cădem în alt gol estetic şi etic dacă nu mergem pe
linia românităţii puternice a lui Eminescu – Eliade
– Mircea Vulcănescu”. Şi a decupat pentru mine un
citat dintr- o conferinţă a lui Mircea Eliade, ţinută
în ‘36, la Radio: „nimic mai plăcut şi mai reconfor-
tant decât demascarea prostiei pretenţioase şi a ne-
sincerităţii” (subl. mea, Magda u.).

Ce- i drept, e mai lesne să ataci miştocăneşte
creaţia de clasă înaltă (din toate poziţiile, ca luneti-
ştii) şi să- ţi afişezi la TV habarnismul ca pe o calitate,
în numele contraculturii, al minimalismului. Îi detest
pe nihiliştii fără modele, cerând „arderea bătrânilor”,
ca uitatul M. Ilovici, scos la iveală după ‘89, revoltaţi
împotriva literaturii „adevărate”, de repudiat.

În cea mai scurtă tabletă, dar şi cea mai sub-
stanţială din Fals tratat de manipulare (humanitas,
2013), Ana Blandiana scrie: „Până la urmă, singurul
lucru cu adevărat de folos în istorie (indiferent de is-
torie) sunt modelele. În absenţa lor, ideile şi chiar
acţiunile nu folosesc la nimic, ci trec fără să lase
urme, ca şi cum n- ar fi existat, ca şi cum toate efor-
turile pe care le- au presupus nu s- ar fi produs sau
s- ar fi produs degeaba.”

Micul meu amendament la cele formulate de
Blandiana se referă la sintagma indiferent de istorie.
Şi iarăşi ţâşneşte din pixul meu cuvântul sincer. Alt-
fel, modelele devin, ca- n proletcultură, false modele:
Ilie Pintilie, comsomolista zoia Kosmodemianskaia
şi, peste toţi şi toate, Stalin. Iar tendinţa de a- i da
uitării pe adevăraţii eroi e vizibilă, de vreme ce is-
toria noastră se tot re- scrie, se tot corijează, pe
bunul plac al unora. Ion Lazu n- a reuşit (şi cât s- a
străduit!) să ridice un monument în memoria scrii-
torilor martirizaţi în puşcăriile staliniste.

Ernst Cassirer, o repet, considera că firele
care- l ţes pe homo sapiens sunt „limba, mitul, arta
şi religia”. Or, noi suntem din ce în ce mai indife-
renţi la stricarea limbii, de- mitificăm, paradigma
de/des face ravagii în culturosferă, de- sacralizăm.
Dezinteresul faţă de imaginea sinceră a României
ţine tot de non- moralia, ca şi ponegrirea a tot ce ţine
de românesc/românitate. 

În final, însă, trebuie să cred că e tranzitorie,
nu ireversibilă, criza morală şi, deopotrivă, culturală
prin care trecem. Mă sprijin pe „gândul alb” al lui
Mircea Vulcănescu (şi ce tânăr era când i- au între-
rupt destinul: când l- au închis, avea 45 de ani; a
murit, după gratii, la 48): „La români, se poate când
nu se mai poate!” r

Magda Ursache
„Gânduri albe” pe alb
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Schimbarea din interior în societatea ro-
mânească s- a produs după 1 Decem-
brie 1918, când oraşul a început să
coaguleze în jurul său tendinţa (şi ne-

voia firească) de modernizare, de occidentalizare, în
timp ce satul şi- a menţinut coordonatele de evoluţie.
După primul război mondial moşierimea, fosta clasă
socială dominantă, a lăsat locul burgheziei. Faţă de
structura de clase sociale anterioare, ţărani- moşieri,
noua structură a condus la apariţia unei clase a
muncitorilor, dar perioada interbelică nu s- a înche-
gat pe binomul muncitori- burghezi. ţărănimea a
rămas în continuare o clasă de sine stătătoare, apar-
ţinând unor alte timpuri şi orânduieli, refuzând să
facă un pas mai hotărât spre modernizare. Moder-
nismul intelectualilor români nu a produs efectele
scontate. Mai mult, el a permis apariţia unor miş-
cări intelectuale care îşi propuneau să definească o
spiritualitate românească, o societate construită cu
resurse normative din interior, şi nu una de împru-
mut. În această perioadă, pe fondul articulării ra-
porturilor dintre noile clase, principala forţă socială
şi, totodată, principala forţă de muncă o reprezenta
ţărănimea, tributară unei mentalităţi conserva-
toare, nu neapărat retrograde. Însă, pe fondul creş-
terii demografice, a problemelor provocate de
insuficienţa pământului, de lipsa mijloacelor mo-
derne de desfăşurare a muncilor agricole, dar şi a
unor aspecte de ordin fiscal, perioada interbelică s- a
caracterizat şi printr- un prim val de migrare de la
sat la oraş, în urma presiunii demografice rurale
(chiar dacă aceasta s- a realizat în procente scăzute,
atâta vreme cât la sfârşitul celui de- al Doilea Război
Mondial 74% din populaţia României locuia la sat.)
Populaţia rurală mutată la oraş a devenit margi-
nală, defavorizată, consacrând zona „mahalalei” în
oraşul interbelic, alcătuită din case joase la periferia
oraşelor, organizate în jurul unor uliţe desfundate. 

Pe acest fond al schimbărilor, oraşul a început
să câştige în importanţă. Mai mult, graţie unor re-
forme în diferite sectoare ale vieţii sociale, cum ar fi
reformele învăţământului realizate de Spiru haret
şi Constantin Angelescu, oraşul a dat naştere unei
categorii favorabile schimbării, modernizării: inte-
lectualitatea. În paralel, în satul românesc schim-
barea se producea greoi şi presupunea, în primul
rând, o depopulare, o migraţie masivă spre oraş sau
spre străinătate. Cu toate acestea, în satul românesc
au început să se resimtă efecte ale modernizării: al-
fabetizarea, deschiderea spre comunicarea de masă
(de pildă, lectura publică, la biserică, a ziarelor), des-
chiderea apetitului spre politică etc. 

După cel de- al Doilea Război Mondial, odată cu
colectivizarea din perioada 1949–1962, satul româ-
nesc a trăit una dintre cele mai mari drame. Opoziţia
ţăranilor a condus la represiuni, deportări, încarce-
rări etc. Noua reformă agrară s- a tradus prin admi-
nistrarea averilor de către stat, prin introducerea
sistemului de cote, prin pierderea în timp a sentimen-
tului de proprietate, dar, mai mult de atât, a permis
şi dezvoltarea celui de- al doilea val important de miş-
cări pe axa sat- oraş. Industrializarea masivă a îm-
pins ţăranii desproprietăriţi spre o nouă viaţă, în
cartierele mărginaşe ale oraşului. În paralel, anumite
sate au fost supuse unor politici de repopulare cu re-
prezentanţi ai minorităţilor etnice (în special romi,
proveniţi atât din mediul rural, cât mai ales din zo-
nele mărginaşe ale oraşelor; de exemplu, satele
sud- est transilvănene au fost populate cu romi din
Bărăgan). Înspre sat au fost orientate şi persoane din
mediul urban instruite, care să concure la moderni-
zarea mediului rural. Inspirate din alte modele din
blocul socialist, autorităţile comuniste româneşti au
încercat să impună, pe de o parte, o formă de amestec
social şi de alienare care să zdruncine conştiinţa tra-
diţională, pe de alta, au promovat măsuri de moder-
nizare de tip comunist, construind sau dezvoltând
instituţii în scopul unei culturalizări de masă. 

Şi ultimii 25 de ani au produs schimbări so-
ciale şi, implicit, schimbări culturale importante la
nivelul societăţii româneşti, în general, la nivelul co-
munităţilor rurale, în particular. Dispariţia între-
prinderilor moderne, a mamuţilor industriali
energofagi, scăderea forţei de muncă salariată ocu-
pată, scăderea populaţiei active şi ocupate atât în
mediul urban cât şi în cel rural, transformarea eco-
nomiei dintr- o economie de stat într- o economie pri-

vată au reprezentat schimbări sociale de substanţă.
Criza generată de prăbuşirea unui tip de economie,
preponderent industrială de stat, a condus la modi-
ficări în ceea ce priveşte învăţământul. Efectele
acestor modificări se resimt nu doar în societatea ac-
tuală, ci se vor produce şi în viitor. Comunitatea ru-
rală este împinsă spre o formă de migraţie masivă
în Occident, în căutarea de locuri de muncă, în spe-
cial populaţia tânără, în paralel cu o „ruralizare a
sărăciei, dezintegrare, dezagregarea structurii so-
ciale, neofeudalism rural (explozia agriculturii de
subzistenţă, caracterizată printr- o diminuare până
la incapacitate a puterilor economice de participare
la dinamismele unei economii de piaţă)”. Satul ro-
mânesc, slăbit din cauze economice evidente, este
supus unor schimbări profunde. Pe de o parte îmbă-
trânit şi depopulat, pe de alta părăsit sau ocolit de
intelectuali, satul românesc postdecembrist resimte
efectele unei profunde crize structurale. Şcoala ru-
rală devine o instituţie a periferiei, în care se pe-
rindă suplinitori, fără dorinţa de a lupta cu men-
talităţile şi analfabe tismul. 

Plecată în străinatate, populaţia din mediul
rural se întoarce pentru a investi în imobiliare şi în
bunuri de consum fără a crea premizele unei posi-
bile dezvoltări economice durabile. La schimbările
de acest ordin, în satul românesc revin oameni care
au intrat în contact cu reprezentanţi ai diferitelor
culturi, care au intrat în contact cu produse cultu-
rale şi artefacte provenind din diferite zone ale Eu-
ropei, care au intrat în contact cu moduri diferite,
străine, de organizare a vieţii. Pentru ca bulversa-
rea în mediul rural să fie completă, ei aduc, drept
forme de import, asemenea modele de organizare a
vieţii sau spaţiului locativ, asemenea produse până
la acel moment străine de viaţa patriarhală a satu-
lui. Schimbarea devine tot mai complexă. Ritmurile
occidentale ale vieţii se regăsesc într- un sat româ-
nesc destabilizat, sărăcit, depopulat. 

Pe acest fond al modificărilor profunde în
satul românesc, schimbarea culturală trebuie pri-
vită şi în raport cu deschiderea spre schimbare. Teo-
retic vorbind, schimbarea culturală depinde de
atitudinea faţă de schimbare şi de deschiderea cul-
turală, la nivel individual, dar, mai ales, la nivel de
grup. Chiar dacă grupul nu este întotdeauna pregă-
tit, agenţii reali ai schimbării sunt agenţii indivi-
duali, care, beneficiind de un grad ridicat de
deschidere culturală – în limba engleză există şi un
alt concept care să caracterizeze această formă de
deschidere, la nivel mintal: cultural mindfulness
(gudykunst, 1998) – acţionează în scopul producerii
schimbării. Deschiderea culturală este, aşadar, una
dintre condiţiile necesare pentru supravieţuirea cul-
turală, dar, totodată, condiţie necesară pentru
schimbare. Această legătură, valorificată teoretic
încă din 1961, a făcut obiectul analizei în studiile
Anthony Leeds. Mai mult, Leeds a adus în discuţie,
drept punte de legătură între cele două sintagme,
termenul de microinvenţie, care reprezintă o formă
de schimbare culturală de natură cumulativă, nece-
sară adaptării la schimbare, chiar prefigurării aces-
teia, amortizării şocului sau reducerii tensiunii la
contactul culturii cu exterioritatea culturală. În în-
ţelegerea culturii drept câmp propice inovării cultu-
rale, dinamicii acestuia, adaptării la schimbările de
ordin social, de regulă celor extrasistemice, Leeds
propune acest termen, care nu canalizează energii
revoluţionare, ci nevoi fireşti de adaptare: 

Microinvenţia se poate materializa prin alegeri
între alternativele culturale existente sau între inova-
ţii. unele dintre aceste episoade afectează compor-
ta mentul şi schimbarea de viaţă a grupurilor, şi astfel,
devin sursa schimbării sociale şi culturale. Pe scurt,
procesul cultural de adaptare prin microinvenţie este
continuu şi permanent, dar şi universal (Sanjek). 

Însă, pentru a rămâne cantonaţi teoretic în
această problematică a schimbării permanente şi
universale a culturii, este necesar să analizăm des-
chiderea culturală. Iată de ce, în economia lucrării,
este mai puţin importantă analiza unor căi particu-
lare de realizare a schimbării sau a unor direcţii în
care aceasta se produce natural, decât analiza pre-
dispoziţiei pentru schimbare. Motorul dinamicii so-
cietăţii îl constituie acele schimbări minore la nivel
individual şi comunitar care presupun adaptarea la
schimbările deja produse sau le preîntâmpină, care

presupun utilizarea instrumentarului culturii la
momentul respectiv, cunoştinţele şi practicile cultu-
rale anterioare, dar mai presupun şi existenţa unei
predispoziţii pentru schimbare şi interacţiune cu ex-
terioritatea care produce sau accelerează schimba-
rea: deschiderea culturală. În acest spaţiu al
manifestării unor câmpuri şi forţe antagonice, favo-
rabile schimbării sau, dimpotrivă, presupunând re-
zistenţă sau chiar opacitate, aşa cum este satul
românesc al începutului de mileniu III, este nece-
sară proiectarea metodologiilor adecvate de cerce-
tare a unor pattern- uri ale comunicării intercul -
turale care se fundamentează, obligatoriu, pe des-
chiderea culturală.

Eseul lui giovanni Sartori (2007) despre socie-
tatea multietnică debutează cu reflectarea asupra
gradului de deschidere a societăţii. Plecând de la
perspectiva popperiană asupra societăţii deschise,
universitarul italian extinde studiul, lansând ipo-
teza unui cod genetic, a unei funcţiuni culturale care
permite un anumit tip de deschidere, identificat în
termenul „pluralism”:

Pentru a înţelege până la ce punct este posibil
să se deschidă o societate şi, prin urmare, când des-
chis devine „prea deschis”, trebuie să identificăm un
cod genetic. Şi voi demonstra că acest cod genetic al
societăţii deschise este pluralismul. Asta fiindcă plu-
ralismul descifrează mai bine decât oricare alt concept
criteriile de valoare şi mecanismele care au produs,
istoric vorbind, societatea liberă şi oraşul liberal.

Pluralismul sartorian este traductibil prin in-
teracţiunea fertilă dintre termenii toleranţă, con-
sens şi comunitate, care aduc în proximitatea
semantică un set de alţi termeni, utilizaţi anterior
în trecerea în revistă a perechilor dihotomice domi-
nante: reciprocitate, împărtăşire/cuminecare, comu-
nitate abstractă sau simbolică. Problematica
deschiderii societăţii, a deschiderii culturale se re-
zumă la demarcarea posibilităţilor maxime de ex-
tensie a termenului de comunitate abstractă sau
simbolică. În acest sens, comunitatea concretă – ra-
portat la studiul nostru, comunitatea satului româ-
nesc – se poate extinde, din nevoia de apartenenţă,
la nivel naţional, dar nu poate să atingă, indiferent
de nivelul de flexibilitate, graniţele comunităţii
mondiale: „A vorbi despre comunitatea mondială re-
prezintă retorică pură, o evaporare a conceptului de
comunitate”. (Sartori) Dar cum deschiderea cultu-
rală este direct condiţionată de gradul de flexibili-
tate al termenului comunitate şi, prin urmare, de
gradul în care se încearcă asocierea, pentru că plu-
ralismul sartorian nu presupune toleranţă sau con-
sens sau comunitate, ci toleranţă şi consens şi
comunitate, înseamnă că pentru a putea defini des-
chiderea culturală ar trebui să înţelegem extensia
termenului de comunitate.

Amendamentul lui Sartori la comunitatea
concretă a lui Tönnies nu este singular. Benedict
Anderson (2006) consideră naţiunea ca fiind o comu-
nitate politică imaginată. Atributul „imaginată” este
echivalent celui sartorian „abstractă”, ambele fiind
utilizate pentru a sublinia faptul că deşi membrii co-
munităţii nu se cunosc între ei, fiecare pe fiecare, le-
gătura comunitară este persistentă şi resimţită de
toţi, în ciuda acestui impediment. Anderson susţine
calitatea de comunitate pentru că „indiferent de ine-
galitatea actuală şi de exploatarea ce poate exista în
fiecare [comunitate], naţiunea este întotdeauna per-
cepută ca o camaraderie profundă, orizontală” (An-
derson). Evident, teoreia andersoniană prezintă şi
aspecte vulnerabile, în special în ceea ce priveşte
„difuziunea” sentimentului de apartenenţă, naşte-
rea şi extinderea conştiinţei comunitare/naţionale.
Însă, în raport cu proiecţia actuală a studiului nos-
tru, putem considera că la nivelul satului românesc
conştiinţa naţională este extinsă, iar sentimentul co-
munitar naţional este prezent şi s- a realizat în mod
natural. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să cădem
în extrema supravaluării şi celebrării rolului unei
asemenea conştiinţe comunitariste, cât timp am aso-
ciat comunităţii ţărăneşti şi expresiile individualis-
mului rural care diferă de individualismul modern,
respectiv, atâta timp cât „în societăţile închise, de
tip rural, sociabilitatea şi interacţiunea se bazează
în principal pe similitudinea unor situaţii sau eve-
nimente externe, nu pe valori comune” (Borţun).

Adrian Lesenciuc
Comunicare interculturală în satul românesc

Editura Academiei Române 
n Avanpremieră editorială

(continuare în pagina 16)

Dispariţia întreprinderilor
moderne, a mamuţilor industriali

energofagi, scăderea forţei de
muncă salariată ocupată, scăderea
populaţiei active şi ocupate atât în

mediul urban cât şi în cel rural,
transformarea economiei dintr- o
economie de stat într- o economie
privată au reprezentat schimbări

sociale de substanţă. 



15

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

APRILIE 2015

Poemele, discursive şi
spectaculoase, atrag atenţia prin
curaj artistic, printr- o imaginaţie

inepuizabilă, prin bucuria de a
exista şi a putea contempla lumea.

Cora Botezatu a debutat în 1976 ca
poetă în revista luceafărul; pe
atunci credea despre sine că va trăi
numai pentru literatură. Dar în

scurtă vreme biografia ei a luat alt curs. Tânăra
talentată şi entuziastă s- a stabilit cu soţul ei (un
pictor care avea să facă o carieră strălucită) în
SuA şi a abandonat poezia (deşi n- a uitat nicio-
dată de ea). Acum se relansează ca poetă, în Ro-
mânia, uimindu- i pe cititori cu un mod de a scrie
plin de farmec, care lipsea parcă din peisajul lite-
raturii române de azi. Este erupţia de frumuseţe
a unui vulcan multă vreme inactiv.

Poemele, discursive şi spectaculoase, atrag
atenţia prin curaj artistic, printr- o imaginaţie
inepuizabilă, prin bucuria de a exista şi a putea
contempla lumea.  un bun exemplu în acest sens
este poemul Colecţionarul de sunete. Ni se înfăţi-
şează ca o dizertaţie fantezist- meticuloasă, pe
tema sunetelor din care este compus concertul
grandios al existenţei. În stilul prietenos-comuni-
cativ al lui Marin Sorescu, este inventat un per-
sonaj pitoresc, „un peregrin din alte veacuri”, care
colecţionează sunetele ca pe nişte obiecte într- o
tolbă şi, din când în când, poposind în câte o loca-
litate, le prezintă publicului în cadrul unor spec-
tacole de circ metafizico- acustic. Pentru a le
descrie, autoarea dezvoltă o artă a enumerării pe
care la noi a mai ilustrat- o cu atâta vervă artis-
tică doar Leonid Dimov:  

„Se spunea c- ar fi adunat toate sunetele din
lume,/ clipocitul de ape, bâzâitul de- albine,/ sune-
tul rar al păsării colibri,/ boncănitul de cerbi, cân-
tatul cocoşilor în zorii zilei, muzica improbabilă a
sferelor,/ tăcerea enigmatică din primele clipe ale
universului,/ trecerea imponderabilă a duhurilor
prin aer/ şi şuieratul fulgerător al stelelor căză-
toare.”

După cum se observă, nu este vorba numai
de sunete propriu- zise, ci şi de sunete ipotetice,
esoterice sau mitice, a căror însumare emoţio-
nează profund, ca himerica muzică a sferelor:

„Toate sunetele erau închise în sipete mi-
nuscule,/ captate doar la miezul nopţii, pe lună
plină,/ la ora la care începe vânzoleala liliecilor,/
spânzurându- se în aer, întretăind strident întu-

nericul/ cu membrele lor unite într- o membrană.//
Deţinea toate mostrele sonore,/ şi- ar fi putut re-
produce orice zgomot/ trecerea lăcustelor printr- un
câmp de graminee,/ ecoul mărilor, mişcări tecto-
nice, sunete discordante, dar şi dezarmonii vir-
tuale.// Cunoştea sunetul strident al puterii,/ şi
fervoarea undelor sonore cerebrale;/ era uneori
romantic, peregrinul nostru,/ putea capta de la
distanţă orice spectacol acustic/ dar şi freamătul
frunzelor, vuietul mării,/ şi gândurile, care se în-
colonau/ după lungimi de undă, premeditate.//
Ştia să evoce sonorul perfid al neştirii/ glasul pie-
rit al fricii, răcnetele încordate ale facerii/ scân-
cetul copilului şi suspinul sfâşietor din clipa
morţii./ Îi plăcea să pună la cale vânturi aprige,
vuiete, vaiete/ zgomote albe, zgomote roz disgra-
ţiate, zgomote surde,/ unde sonore dezorientate,
scăpate neglijent din laboratoare.”

Poemul este antologic. Recitat pe o scenă, ar
cuceri publicul, l- ar face să viseze şi la sfârşit să
aplaude frenetic. Dacă ar fi scris doar acest poem,
Cora Botezatu ar merita înaltul titlu de poetă.

Dar multe dintre poemele sale (deşi nu sea-
mănă între ele) sunt la fel de valoroase. unui actor
i- ar fi greu să aleagă un singur text pentru reper-
toriul său, dintre atâtea câte îi oferă autoarea. 

În ceea ce mă priveşte, mi- aş face un întreg
repertoriu Cora Botezatu, din care n- ar putea să
lipsească viaţa secretă a plantelor, poem de o sen-
zualitate incandescentă (inocent- perversă) inspi-
rat de suava, diafana carnaţie a florilor. Să
compui un poem interzis minorilor inspirat exclu-
siv de lumea vegetală, iată o performanţă greu de
atins!

Mi- ar fi imposibil, de asemenea, să ignor
poemul eram provinciali, de o nostalgie sfâşie-
toare, în care poeta evocă nopţile copilăriei petre-
cute la Bacău (pe strada george Bacovia):

„Era ora la care, cele mai virtuoase neveste,
îşi înşelau bărbaţii,/ zbierând ca nişte pisici căl-
cate pe coadă./ iar paianjenii îşi începeau lucră-
tura/ întinzând poduri de funigei suspendate/

peste fantasmele pline de mistere din străfundul
grădinii.// 

În serile acelea, noi toţi ne gândeam la iu-
bire,/ eram romanţiosi, provinciali, şi chiar melo-
dramatici/ şi pluteam patetici într- o reverie noc -
turnă,/ levitând, iluzoriu, la câţiva centimetri de-
asupra pământului.”

După cum se vede, în formula chimică a
sentimentalismului propriu Corei Botezatu există
şi o doză de umor, care nu spulberă, ci intensifică
misterul, aşa cum cercul de lumină al unui lam-
padar dintr- o grădină măreşte întunericul din
jurul lui.

Remarcabil este, apoi, straniul poem ma-
rină, care i- ar fi plăcut fără îndoială prin fantas-
ticul său livresc- terifiant lui E. A. Poe:

„Mareea devenise aproape muzicală,/ în
ciuda mugetelor scoase de valuri

şi cum înaintam către cheiuri,/ se- nteţeau
strigătele ieşind din mare,/ ca o bâiguială, deve-
nind cuvinte ciudate…/ silabe amestecate, poate
numai părelnice.// 

an- ton, bernar….d, jam- es, hel-  en, steven,
ge-  o-  rge,/ ed- wa- rd, serg- hei, alexa …ndru, ma - 
rguerit- te, th- om- as/ er-  ik, m….aria, em- eline,
con - sta- ntin, vic…tor, esm- eral…da,// sunau pre-
cum numele celor înghiţiţi de ape,/ încercând să

iasă la suprafaţă/ întor-
cându- se din adâncuri, ca o
rememorare ,/ printre cres-
tele albe de valuri şi năluci
din spumă de mare/ strălu-
cind neclar, în loc de can-
dele aprinse…

apropiindu- se de mine
ca nişte mesaje sigilate în
sticle/ aruncate în mare, de
pe cine ştie ce ţărmuri.”

Nu ştiu să se fi scris
ceva mai tulburător despre
amintirea lacunară, incertă
a înecaţilor din adâncul
mării. 

Până la urmă, despăr-
ţindu- mă cu greu de fiecare
poem în parte, le- aş alege
aproape pe toate, nu din
amabilitate faţă de autoare
(nu agreez acest gen de ama-
bilitate), ci din generozitate
faţă de iubitorii de poezie,
care în România sunt încă
numeroşi şi merită un ase-
menea dar.

Cora Botezatu ignoră
moda poetică (deşi a învăţat
câte ceva din toate formulele
poetice la modă azi). Este
mereu ea însăşi, are curajul

artistic, de exemplu, să- şi conceapă poemele sub
forma unor discursuri, când cei mai mulţi poeţi
scriu eliptic, şi să dezvolte idei poetice, când con-
temporanii ei preferă seriile de enunţuri fără le-
gătură între ele, care pot fi amestecate asemenea
unor cărţi de joc.

Şi apoi, indiferent de „metoda” adoptată,
contează rezultatul. Nu ştiu (deşi ştiu) cum com-
bină Cora Botezatu cuvintele limbii române, dar
face ce face şi ne emoţionează, ne răvăşeşte sufle-
tele, ne transportă undeva de unde nu am vrea să
ne mai întoarcem. r

Alex. Ştefănescu
O poetă care ignoră 
moda poetică

n Literatura română după o revoluţie

corA BotezAtu în viziuneA mArelui Artist petru BotezAtu

corA BotezAtu şi celeBrul ei soţ
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De pe poziţiile atât de generoase dez-
voltate pe paginile existenţei tragice
se pot deriva şi principiile ferme ale
unei concepţii pe care D.D. Roşca în-

suşi a numit-o „filosofia mea practică”. Ea este con-
stituită, mai ales, din eseurile publicate în presă în
preajma şi în timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial, şi adunate apoi, în parte, şi în volumul din
1943, puncte de sprijin. „Ele constituie împreună –
notează D.D. Roşca – ceea ce aş numi cu o expresie
nemţească «meine praktische Philosophie». Diferi-
tele teme ale acestor eseuri sunt gândite toate de pe
poziţiile fundamentale ale existenţei tragice.” Nu-
mitorul comun, liantul tuturor acestor eseuri pe
care le putem considera drept politice, este dat, aşa-
dar, de concepţia teoretică generală susţinută în
existenţa tragică. Scrise aceste eseuri cu mult curaj
şi o demnă atitudine civică, într-un moment când
ţara se zbătea sub dictatura fascisto-antonesciană,
iar partea răpită a ei sub dictatura fascisto-hor-
tystă, ele reprezintă pagini vibrând de un cald pa-
triotism. „Cititorul poate constata că în anii de
refugiu ai universităţii clujene de la Sibiu, a existat
cineva care a avut curajul să formuleze idei ce se
opuneau ideologiei ei fasciste şi încercau să apere
teoretic independenţa poporului şi a trăirii noastre.
Şi acest cineva a avut şi norocul să-şi poată stre-
cura, prin sita deasă a cenzurii fasciste, aceste idei.”

Filosofia politică a lui D.D. Roşca se sprijină
pe o viziune istorico-universală, care în principiu
dovedeşte o certă influenţă hegeliană. În concepţia
lui hegel, istoria universală, ca marş triumfător al
raţiunii prin lume, se petrece, în mod esenţial, în
plan politic. Spiritul sau Raţiunea universală care
conduc Realitatea au, pentru hegel, un caracter is-
toric, idee exprimată sub forma identităţii: Raţiu-
nea este istorică după cum Istoria este raţională.
Agentul istoriei universale astfel înţelese este, pen-
tru hegel, umanitatea în ansamblul ei. Dar, pentru
un moment istoric dat, dintre naţiunile care ocupă
scena devenirii istorice universale, doar una deţine
sceptrul puterii, îndeplinind sarcina Raţiunii uni-
versale. Raţiunea universală, Spiritul, înseamnă
putere dar, în primul rând, el se defineşte ca liber-
tate. Pe acest motiv, activ în istoria omenirii, Spi-
ritul nu va recurge la puterea sa în mod arbitrar,
contrar imperativelor libertăţii sale. Elemente ale
acestei viziuni asupra istoriei, pe filieră hegeliană,
întâlnim şi la D.D. Roşca. hegel a încercat, în ca-
drele unei gândiri de inspiraţie iluministă, să îm-
bine ideea de umanitate ca unic agent al istoriei
universale cu exigenţa afirmării ideii de naţionali-
tate (naţional) adusă încă de primele valuri ale noii
şcoli romantice. gândirea politică a lui D.D. Roşca
se va mişca între cei doi poli ai ideilor de umani-
tate, ca universalitatea omenirii, şi de naţionalitate
ca determinare concret individuală a umanităţii.

* * *

Filosoful român va preciza în termeni clari,
univoci, înţelesul pe care gândirea sa îl atribuie
universalului din planul culturii din care se plă-
mădeşte ideea de umanitate. Când numeroşi filo-
sofi şi sociologi ai epocii, de orientare din cele mai
felurite, puneau sub semnul întrebării atât vala-
bilitatea naţiunii de progres cât şi unitatea spiri-
tuală a omenirii ca rezultat al ei, plasându-se pe
poziţiile unui pluralism relativist şi indeterminist,
susţinut pe o antologie istorică de tip monadologic
care rupe unitatea istorică a omenirii în comparti-
mente distincte, ocupate de culturi distincte,
„create de misterioase şi specifice sensibilităţi spa-
ţiale”, care, ca în cazul lui Spengler, de exemplu,
nu comunică între ele, D.D. Roşca se pronunţă cu
convingere, în termeni categorici pentru realitatea
progresului istoric şi unitatea spiritual-culturală
a omenirii: „Există continuitate de cultură în isto-
ria omenirii. Că există implicit şi o umanitate ci-
vilizată formată din popoare numeroase.”

Rezultatul acestui progres continuu, ce se
poate urmări în planul vieţii spirituale a omenirii,
se frivolizează într-un corp de valori comune, nu-
mite de autorul existenţei tragice „valori veşnice”,
care constituie substanţa însăşi a ideii de umani-
tate. „Dincolo de deosebirile trupeşti şi sufleteşti
care despart neamurile, există un patrimoniu spi-
ritual comun, bun al tuturor seminţiilor Pământu-
lui. Patrimoniul moral constituit în cursul câtorva
veacuri de lupte şi jertfe, din câteva valori ce se
impun cu evidenţă constrângătoare tuturor conşti-
inţelor.” Tabla acestor „valori veşnice” se înfăţi-
şează ca un produs al creaţiei culturale ce nu poate
fi decimat pur şi simplu din conţinutul naturii.
„Toate popoarele civilizate ale Europei – precizează
gânditorul român – şi-au adus contribuţia lor la
făurirea acestui ideal, la elaborarea acestei table
de valori. Conştiinţa continentului nostru nu va
putea renunţa la acest ideal fără ca naţiunile eu-
ropene să nu cadă în barbarie.” Patrimoniul acesta
de „valori veşnice” pe care „nici un individ şi nici
un popor nu le poate nega fără să renunţe în acelaşi
timp la omenia lui”, acceptat de toate popoarele ca
un rezultat al manifestării geniului lor creator, for-
mează expresia universalului din om, omenirea în
ipostaza universalităţii sale. Este vorba de umani-
tate ca atare, aşa cum este ea privită de la herder
şi goethe încoace, căci aceste „«valori veşnice» –
adaugă D.D. Roşca – „intră ca note definitorii (deci
de neeliminat) în singura definiţie justă ce poate fi
dată conceptelor de «om» şi de «umanitate» civili-
zată.” În tradiţia culturii europene, aceasta s-a
numit „umanismul valorilor universale”.

De pe poziţiile raţiunii, D.D. Roşca optează
în favoarea universalului înţeles ca tezaurul de
umanitate conţinut de un individ sau de un popor,
dar – trebuie menţionat imediat – de pe poziţiile
unei raţiuni dialectice, elastice şi largi, în care in-
dividul nu poate fi şters de pe pânza realităţii, ci

dobândeşte drepturi la existenţă şi manifestare li-
beră de necontestat, în sfârşit, o raţiune care nu sa-
crifică individualul concret în favoarea univer -
salului abstract, ci împacă aceşti doi termeni opuşi
în unitatea dialectică superioară a unui universal
concret care, depăşindu-i, îi reţine pe amândoi. O
asemenea raţiune procedează apropiindu-se de in-
dividualul concret pentru a-l asimila, iar nu a-l res-
pinge. „gândirea noastră va înainta de la abstract
la concret”, va menţiona D.D. Roşca însuşi. Din un-
ghiul unei astfel de raţiuni dialectice cu caracter
sintetic, umanitatea, ce se înfăţişează ca mozaicul
pestriţ al popoarelor şi naţiunilor lumii, care con-
lucrează în vederea realizării unui ideal comun de
umanitate, susţinut de nişte „valori veşnice”, for-
mează un universal concret. Astfel, cei doi termeni
polar opuşi între care pare a pendula gândirea lui
D.D. Roşca, încercând să stabilească între ei for-
mula conciliatoare a unei sinteze cu caracter dia-
lectic, sunt universalul culturii şi individualul
naţiunii, reuniţi în ideea încăpătoare a acelui uni-
versal concret care este umanitatea. O atare sin-
teză nu se poate dobândi decât pe terenul unei
gândiri care procedează filosofic, ocazie pentru
D.D. Roşca de a extrage din această împrejurare
un argument în plus în favoarea unei concepţii des-
pre lume şi viaţă susţinută de o gândire dialectică.

* * *
În orizontul larg umanist al preocupărilor fi-

losofice ale lui D.D. Roşca apar, încărcate de neli-
niştea gravă a responsabilităţii, întrebările privind
esenţa ultimă a culturii româneşti şi destinul istoric
al poporului român, grav ameninţate în anii celui
de-al Doilea Război Mondial. Filosoful va găsi sufi-
ciente motive şi ocazii de a se arăta preocupat de
problemele naţionale româneşti, iar o dovadă în
acest sens o fac energicele sale eseuri de pledoarie
pentru cauza naţională – în anii de cea mai întune-
cată barbarie ai dictaturii fasciste, când fiinţa na-
ţională era ameninţată să fie smulsă chiar din
rădăcina sa – anume: „Valori veşnice”, „Europeanul
Bărnuţiu”, „Temeiuri filosofice ale ideii naţionale”.

universitatea Regele Ferdinand I, din Clujul
ocupat de autorităţile maghiare-horthyste, este
obligată în aceste condiţii să se strămute în 1941
la Sibiu. Aici, la 19 decembrie 1941, decanul Fa-
cultăţii de Litere şi Filosofie va rosti, din refugiul
la care a fost obligată universitatea clujeană, un
înflăcărat discurs despre sarcinile colectivităţii
academice în situaţia nou creată: „Nu e decât în
firea lucrurilor ca aici, în Sibiul pribegiei vremel-
nice – spune decanul de atunci, D.D. Roşca – cer-
cetările savanţilor mei colegi să se fi îndreptat, în
special, asupra dezlegării tainelor trecutului nos-
tru, atât de zbuciumate, lămurind origini multimi-
lenare, afirmând drepturi nepieritoare pe aceste
plaiuri strămoşeşti ale neamului românesc. Cu
obiectivitate şi cu putere de pătrundere, acest colţ

Vasile Muscă
D.D. Roşca şi principiile 
unei filosofii politice

„naţiunile pătrunse de o justificată
conştiinţă a drepturilor lor nu pot

fi desfiinţate de nici o putere a
pământului” – scrie el, ca într-un

adevărat testament al gândirii 
sale politice. Forţa nu se poate
substitui valorilor, adevărului 

şi dreptăţii când intră în 
conflict cu ele.

Cea mai elocventă constatare, cel mai impor-
tant argument în construcţia noastră teoretică este
cel privitor la stadiile comunităţii în proiecţia lui
Constantin Rădulescu- Motru:

– un prim stadiu, al comunităţii de origine,
corespunzător mediului sătesc;

– un al doilea stadiu, al comunităţii de limbă,
depăşind graniţele naţionale, dar înţeles ca fiind
ilustrativ pentru nivelul naţional;

– un al treilea stadiu, al comunităţii de des-
tin, mai extinsă decât cea de limbă, presupunând
identificarea prin asociere.

Evident, doar primul stadiu al comunităţii,
de origine, corespunde Gemeinschaft- ului, însă,
odată ce legătura afectivă a comunităţii de destin
se poate extinde, inculcându- se conştiinţa naţio-
nală, înseamnă că şi perspectiva andersoniană sau

cea sartoriană pot fi considerate corecte şi satisfă-
cătoare studiului nostru. Proiecţia lui Rădules -
cu- Motru este şi mai importantă şi mai adecvată,
pentru că ea aduce în discuţie nu doar comunita-
tea, ci şi conştiinţa de comunitate. „Fără o conşti-
inţă de comunitate nu există societate de oameni,
chiar dacă societatea este redusă la familie” (Ră-
dulescu- Motru). Conştiinţa comunităţii este cea
care permite deschiderea, cu condiţia ca această
conştiinţă să se situeze dincolo de limitările primu-
lui stadiu.

Raportat la realitatea românească, comuni-
tatea de origine rămâne vie, cu tot ceea ce derivă
de aici: graniţe primordialiste, incapacitatea extin-
derii unei conştiinţe comunitare dincolo de „datul
natural”. Evident, situarea pe primul palier al con-
ştiinţei comunitare poate fi privită în înţelesul de
superioritate a posibilităţilor de conservare a cul-
turii (a se avea în vedere rudenia efectivă, dar şi
vecinătatea ca formă de rudenie) în limitele func-
ţionalităţii sale, opunându- se muzeificării. Dumi-
tru Stăniloae, de pildă, afirmă că sentimentul de
familiaritate – aici cu înţelesul de extindere a re-
laţiilor comunitare primare la nivelul întregii co-
munităţi de origine – este cel care rezolvă rapor-

turile individ- societate. Pe de altă parte, acest sen-
timent poate fi tradus în termeni de inferioritate şi
inerţie; la Eugen Lovinescu, de pildă, neclintirea
ţărănimii, a mediului rural rezistent, chiar opac la
prefaceri, „porneşte dintr- o iremediabilă inerţie su-
fletească, dintr- o incapacitate absolută de adaptare
la împrejurări schimbate, la deprinderi, limbă şi
oameni noi”. Dar, la modul general, în satul româ-
nesc, depăşirea conştiinţei comunităţii de origine
s- a produs natural, aşa cum am afirmat anterior,
aspect subliniat de eminentul profesor Constantin
Rădulescu- Motru:

Satele noastre nu s- au alimentat spiritual
din rămăşiţele căzute de pe masa culturală a ora-
şelor, cum a putut fi cazul în alte ţări, ci s- au ali-
mentat cu ceea ce au produs poeţii şi artiştii lor
anonimi; anonimi, dar ai lor şi numai ai lor. Evo-
luţia de la conştiinţa comunităţii de origine la con-
ştiinţa comunităţii de limbă s- a produs astfel în
modul cel mai natural în constituţia etnicului ro-
mânesc (Rădulescu- Motru).

Plecând de pe aceste coordonate, a încerca să
definim deschiderea culturală ar însemna să ne si-
tuăm în eroare logică în care definţia (definiens) nu
cuprinde tot definitul (definiendum), atâta vreme

Adrian Lesenciuc
Comunicare interculturală
în satul românesc
(urmare din pagina 14)
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Născut la Ierusalim, la 4 mai
1939, Amos Oz este cel mai im-
portant prozator israelian, can-

didat de mai multe ori la Premiul Nobel.
Părinţii erau originari din Rusia şi Polonia.
La vârsta de 15 ani, după ce îşi schimbă nu-
mele din Klausner în Oz, se stabileşte în ki-
butzul hulda, în urma unei tragedii în
familie. A absolvit universitatea Ebraică din
Ierusalim, apoi a revenit în kibutz. În 1986
s- a mutat cu familia în oraşul Arad, pe ţărmul
.Mării Moarte. În 1965 îi apare prima carte –
„Acolo unde urlă şacalii”, apoi „Altundeva,
poate”. A participat la războaiele din 1967 şi
1973. un roman de succes a fost „Soţul meu,
Michel” ( 1968), după care urmează un şir de
romane, pentru care a fost distins cu premii –
Femina Etranger, Premiul Păcii ( germania),
Israel, Ovidius ( România), Catalonia, Ca-
vour, heine, Kafka, ş.a. Majoritatea cărţilor
sale au fost traduse în numeroase limbi, in-
clusiv în română, la Ed. humanitas. Cel mai
recent este o antologie de povestiri, „Între
prieteni” la Ed. humanitas. Este o oglindă a
vieţii din kibutz în anii ’60-’ 70, sunt tratate
relaţiile dintre membrii kibutzului, dintre
bărbaţi şi femei, copii şi părinţi, prieteni, duş-
mani, într- o manieră cât se poate de realistă,
sinceră, fără menajamente. Limbajul este lim-
pede, accesibil, scriitorul şi- a cizelat cu fiecare
carte stilul spre o apropiere cât mai directă de
realitate şi de virtualul cititor. Traducerea se
datorează Marlenei Braester, care merită elo-
gii. Are o bibliografie impresionantă de cărţi
în mai toate genurile. Se consideră un urmaş
al lui Bialik şi Agnon. A beneficiat de nume-
roase premii şi titluri de Doctor honoris
Cauza, inclusiv din partea universităţii Bu-
cureşti. Remarcabil şi cu impact în opinia
mondială este eseul „Cum să lecuieşti un fa-
natic”, scris de pe poziţiile unui om care caută
soluţii în afara zgomotului de arme. Din pă-
cate, vocea raţiunii, în condiţiile exacerbării
fanatismului pe care Oz încearcă să- l „îmblân-
zească”, nu se mai face auzită. Concluzia este
iluzorie – să- L aşteptăm pe Mesia să ne spună
dacă a mai fost aici sau nu.

■ Aniversări

Boris Marian
Amos Oz • 75 de ani

Amos oz

al Europei e prezentat din ce în ce mai bine în ade-
vărata lui lumină.”

Din perspectiva filosofică pe care o deschid
dezvoltările cuprinse în existenţa tragică, naţiu-
nile nu constituie valori-scop, ci valori-mijloc, în
vederea realizării unor scopuri şi imperative în
conformitate cu un program stabilit de către Spi-
rit: „filosofic vorbind, naţiunea ca atare nu este o
valoare numai graţie simplului fapt că există, exis-
tenţa ei se justifică prin valorile de cultură pe care
le face posibile. Sau, cu alte cuvinte, o naţiune îşi
justifică existenţa prin potenţialul ei de spiritua-
litate. În faţa scaunului de judecată pe care o ţine
spiritul, o naţiune e mare numai calitativ, adică
este mare numai prin ceea ce a creat sau promite
să creeze, în împărăţia celor «veşnice», în ştiinţă,
în artă, în filosofie…”

Naţiunea, ca individualitate colectivă, este
un produs al naturii, dar şi al istoriei în acelaşi
timp sau, mai precis, în spiritul gândirii concrete,
dialectice, pe care o promovează D.D. Roşca, na-
ţiunea apare ca o sinteză a unui dat material, na-
tural, biologic, şi a unui dat spiritual, istoric,
cultural. O naţiune poate fi trecătoare din punct
de vedere natural, biologic, şi chiar este, dar prin
cadrele de viaţă favorabile eflorescenţei spirituale
pe care este capabilă să le ofere, ea poate crea va-
lori culturale durabile, ce îi pot asigura supravie-
ţuirea, ca de exemplu vechii greci, prin cultura şi
civilizaţia lor. Asupra acestui caz istoric, D.D.
Roşca se opreşte, de altfel, pe mai multe pagini din
existenţa tragică.

Pe punctele de sprijin oferite de această vi-
ziune filosofică privind rostul şi valoarea naţiunii,
D.D. Roşca ridică o întreagă filosofie politică, ce
poate fi rezumată în concepţie că naţiunile, în cali-
tatea lor de individuali, sunt conciliabile într-un
universal care este umanitatea, ele înfăţişându-se
ca specii şi varietăţi ale acesteia. În sânul umani-
tăţii, naţiunea, considerată ca individual, nu ex-
clude, din punct de vedere ontologic, posibilitatea şi
existenţa altor naţiuni ca individuali. Cel puţin în
intenţie teoretică. Dar, trecând discuţia într-un alt
registru, din faptul că în plan ontologic o naţiune
îşi are propria sa individualitate ireductibilă, nu ur-
mează – necessario sequitur – că în plan gnoseolo-
gic, fiecare dintre ele are un adevăr exclusiv al ei,
cu dreptul de a-l afirma ca fiind al său şi numai al
său. Adică, altfel spus, câte naţiuni, atâtea adevă-
ruri – „nu există adevăruri specifice. Adevărul este
numai unul. Când e al tău cu adevărat, e al tuturor
oamenilor de bună credinţă. Oricât de particular ar
fi conţinutul la care se referă, adevărul e adevăr
numai în cazul în care el se impune cu constrângere
interioară tuturor inteligenţelor liber-cugetătoare.
Adevărurile care nu sunt decât ale unui ins sau ale
unui grup nu sunt adevăruri.” Valoarea cardinală
a raţionalismului european rezidă în împrejurarea
că acesta este unic dar şi exclusiv – nu pot exista
mai multe adevăruri cu privire la acelaşi obiect, din
acelaşi punct de vedere şi în acelaşi timp (Christian
Wolff), fiindcă aceasta ar însemna relativizarea lui.
O asemenea situaţie ar provoca un relativism ce
duce la acea disoluţie a valorilor universale care
constituie cauza majorităţii crizelor care, în decur-
sul istoriei sale, au lovit omenirea.

Adevărul nu este numai unic, ci şi universal
şi, ca atare, se impune cu egală putere de con-
strângere logică tuturor. El este un reper obliga-
toriu comun pentru toţi cei care consimt să adere
la legislaţia raţiunii; adevărul nu se poate împărţi
pe porţiuni mai mari sau mai mici, unora sau al-
tora, în funcţie de forţa de care dispun. Adevărul

nu este mai mult aici şi mai puţin dincolo. un ade-
văr care constituie patrimoniul privat, doar al unei
singure naţiuni, constituie expresia exercitării for-
ţei de către cel mai mare şi mai puternic faţă de
cel mai mic şi mai slab. Se poate identifica aici un
substrat platonician al gândirii lui D.D. Roşca, dat
de credinţa (convingerea) că există o împărăţie
ideală a Spiritului, alcătuită din valori universale,
eterne, de esenţă platoniciană în ultimă instanţă,
în care domneşte în mod suveran adevărul.

Raţionalismul dialectic al lui D.D. Roşca pro-
clamă adevărul drept valoare absolută, ce conferă
valoare şi sens întregului organism pe care îl alcă-
tuiesc celelalte valori şi care, încorporându-se, în
final, în actul dreptăţii, îi asigură acestuia sub-
stanţa sa interioară. Corespondent al adevărului în
planul acţiunii politice efective, dreptatea oferă fun-
damentul de neînlăturat pe care se construieşte în-
treg edificiul complex al vieţii umanităţii în
totalitatea ei. „Ca şi adevărul – spune D.D. Roşca –
dreptatea e una, se impune cu putere coercitivă tu-
turor popoarelor şi inşilor de bună credinţă.”

În universalul concret şi în unitatea dialec-
tică concretă a umanităţii, există individuali na-
ţionali, dar aceştia mai trebuie şi să coexiste unii
lângă alţii, ca specii sau varietăţi ale aceluiaşi gen,
într-o înţelegere deplină. Aceasta provine din prin-
cipiul ontologic care constituie, pentru filosoful
român, o evidenţă de nezdruncinat, anume că in-
diferent cât sunt de mari şi de tari ori de mici şi de
slabe, naţiunile sunt, toate, egal îndreptăţite la
viaţă, la o existenţă liberă şi independentă.
„Numai până unde ţine dreptatea – spune «euro-
peanul Bărnuţiu» citat de D.D. Roşca – ţine şi
umanitatea, dincolo de dreptate locuiesc fiarele
sălbatice.” Limita umanităţii din om este fixată de
valabilitatea valorilor universale pe care acesta
consimte să le încorporeze, să le poarte cu sine în
lume şi să le respecte.

Când teroarea fascistă transformase uzul
brutal al forţei în singurul mijloc de arbitraj între
naţiuni, în numele credinţei în puterea raţiunii,
luată în accepţia sa clară şi distinctă, carteziană,
ca universalitate a „bunului-simţ”, egal distribuit
între toţi, D.D. Roşca declină orice valabilitate a
politicii dictatului şi forţei. Cuvintele sale sună
acum mai sugestiv decât oricând: „Nu există pu-
tere materială şi dincolo de lume care să poate face
ca adevărul să devină neadevăr, tot aşa nimic din
lume nu poate sili conştiinţa să afirme că nedrep-
tatea este dreptate.” Sau, mai încolo, „Nu e adevă-
rat că forţa ca atare poate fi izvor de drept şi
dreptate. Singură, forţa nu creează, orice s-ar
spune, stări de drept, ci numai stări de fapt. Fap-
tul împlinit este legea fundamentală a forţei.” În-
crederea în destinul propriului popor şi al tuturor
popoarelor care îşi reclamă dreptul la existenţă in-
dividuală proprie, liberă şi independentă, chiar şi
împotriva politicii de forţă, convingerea fermă că
adevărul în universalitatea sa necesară, eternă ca
fiinţa însăşi, nu poate fi distrus şi nici măcar în-
grădit, aruncă lumina unui optimism lucid asupra
paginilor de filosofie politică scrise de D.D. Roşca.
„Naţiunile pătrunse de o justificată conştiinţă a
drepturilor lor nu pot fi desfiinţate de nici o putere
a pământului” – scrie el, ca într-un adevărat tes-
tament al gândirii sale politice. Forţa nu se poate
substitui valorilor, adevărului şi dreptăţii când
intră în conflict cu ele. Aceste idei şi altele la fel,
susţinătoare de atitudini ferme, în contextul epo-
cii, constituie nucleul tare al optimismului sănătos
al gândirii politice a lui D.D. Roşca. r

cât nu cunoaştem limitele de flexibilitate ale ter-
menului comunitate. Spre exemplu, Europa lui
josé Ortega y gasset este o societate ireductibilă
la comunitatea extinsă, ci presupune o sumă de
comunităţi locale, în care raporturile dintre indi-
vizi sunt normate: „Riguros vorbind, aşadar, prin
societate înţeleg convieţuirea unor oameni în ca-
drul unui sistem determinat de uzuri – pentru că
dreptul, opinia publică, puterea publică nu sunt
decât uzuri” (Ortega y gasset). Evident, vorbim
despre o Europă a începutului secolului xx, vă-
zută prin ochii unui filosof spaniol, ai unui profe-
sor de metafizică. Dar nu sunt importante în cazul
de faţă, pentru ilustrare, aspectele particulare ale
exemplului, ci puterea acestuia de a proba faptul
că în percepţia grupului, extensia termenului de
comunitate abstractă nu se poate suprapune fidel
peste termenul de societate. De aici rezultă un set
de întrebări relevante în raport cu studiul nostru,
care necesită răspunsuri adecvate ulterior: Cum
poate fi definită deschiderea culturală? Ce legă-
tură există între deschiderea culturală şi comuni-
carea interculturală? Care este gradul de des-
chidere a culturii române, prin prisma membrilor
comunităţilor concrete, rurale? 

Deschiderea culturală ca predispoziţie rela-
ţională nu este definită în lucrările de specialitate
din România. Ea este amintită, cel mai adesea, ca
deschidere instituţională faţă de cultură, în ter-
meni de politici şi strategii. Rămâne să o definim
operaţional, apropiind cât mai mult posibil defini-
tul şi definitorul, fără pretenţia exhaustivităţii.
Pentru aceasta este necesară indicarea unei ope-
raţii sau unui set de operaţii de testare şi nu in-
tensiunea sau extensiunea termenului. Cu alte
cuvinte, valabilitatea definiţiei se menţine atâta
vreme cât este valabil cadrul de definire. În raport
cu obiectul studiului nostru, deschiderea culturală
reprezintă predispoziţia comunicaţională a comu-
nităţii sau a reprezentanţilor acesteia. În aceste
condiţii, între deschidere comunicaţională şi co-
municare se instituie o relaţie de condiţionare re-
ciprocă, de potenţare, chiar. Deschiderea comu-
nicaţională stabileşte limitele influenţei reciproce
dintre grupuri sau indivizi. r

În curs de apariţie la Editura Academiei



18

AnUL XXVI  t nr. 4 (757)  t 2015

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Maşina zvâcneşte în viteza a doua,
virăm brusc şi urcăm o pantă de
vreo 30 de grade. În faţa noastră
se deschide o poiana verde stră-

juită de un grup de cabane. Rămân fără replică.
„Micul hotel” e format de fapt din 6 cabane aşe-
zate pe un platou sub deal. O clădire mare cu
două etaje şi vreo 5 cabane mai mici aşezate în
jurul poienii. Între ele, o remiză şi locuri de par-
care. De maşină se apropie 3 câini mari, doi
Saint- Bernard şi un Caucazian; cu toţii latră bu-
curoşi şi fac tumbe, curtea e un circ. Nea Lică vor-
beşte cu ei, coboară şi se joacă fericit cu copilaşii,
cum îi numeşte. Îmi spune să cobor liniştit, nu
sunt periculoşi. Câinii vin la mine, mă miros cir-
cumspect, apoi decid cu toţii că sunt de- al casei şi
devenim brusc prieteni. Altfel spus, sar grămadă
şi pe mine de parcă m- ar şti de o viaţă. 

Din cabana de la intrarea în complex îşi face
apariţia un tip scund, pletos şi
bine legat.

– Şeeeeriiiii, ţipă el de
răsună toată valea. Ai veniiit
acaaasă, brotheeereeee…

Se îndreaptă spre ma-
şină, câinii aleargă fericiţi
prin toată curtea. Se strâng în
braţe, par foarte fericiţi să se
revadă.

– El e Adam. Adminis-
tratorul locului şi mâna mea
dreaptă. A fost elevul meu,
acum suntem colegi. Să vă îm-
prieteniţi.

Adam mă salută bucu-
ros de parcă ne- am şti de o
viaţă. Are deschiderea pe care
mai târziu o voi remarca la
toţi oamenii muntelui. Duce o
viaţă simplă, e un om fericit şi
totul în jurul lui se pliază pe
acest model. Rămân cu el, îmi
arată locurile şi, fireşte, îmi
propune să mă urc cu el pe
piatră. Îi spun că mă tem,
râde şi îmi spune că nimeni
nu a căzut vreodată de pe
munte când el era acolo. Mă
invită la o cafea, mi- o prezintă pe soţia lui şi pe
fetiţa lor de câteva luni pe care au ales să o
crească pe munte, în natură. 

Mă conduce în cabana mare. 
– Asta am făcut- o eu, în ultimii ani. Am

muncit aici pentru cinci vieţi. Sunt mulţumit, am
făcut lucru bun. 

Pereţii din hol şi din sala de restaurant sunt
înţesaţi cu antichităţi, trofee de vânătoare, echi-
pament de ski şi alpinism, tot felul de lucruri care
– luate separat – ar crea o harababură, dar care
aici par să fie cu toatele la locul lor. Ni se alătură
şi nea Lică. Se opreşte în faţa unui ciocan fixat în
perete:

– Vezi, pioletul ăsta rupt era să mă omoare.
Eram în Austria, s- a rupt în stâncă şi am căzut
30 de metri în gol. Mare noroc am avut în ziua
aia, mare… Schiurile astea sunt din lemn. Aşa se
făceau înainte. Le am de când eram copil. Trofeul
ăsta de urs e al meu. Am şi un mistreţ la etaj. Te
vei obişnui cu toate şi vei vedea că vor începe să- ţi
placă.

Nea Lică îmi spune să îmi aleg orice ca-
meră, hotelul nu are clienţi şi noi doi vom fi sin-
gurii locatari în weekend. E frumos, camera are
vedere la munte şi o privelişte incredibilă. Mobila
e nouă, aflu că e făcută de Adam din trunchiuri
de brad de pe munte. 

Se retrag amândoi, rămân cu o cafea pe
banca din faţa hotelului. Câinii se aşază cu toţii
în jurul meu, Bertha e cea mai afectuoasă şi ţine
neapărat să stea cu capul pe piciorul meu. Ceilalţi
doi, băieţii, au aerul că mă păzesc şi iau feţe mar-
ţiale chiar şi când stau lungiţi la soare. 

Îmi place aici. E linişte, pârâul şuşoteşte
încet şi abia dacă se aud câteva păsări izolate. Se
lasă înserarea şi piatra capătă o nuanţă roz. În
mine creşte o linişte nefirească. 

Îmi aduc laptopul din cameră, parcă totuşi
aş putea face ceva cu timpul meu. Deschid fişierul
şi încep să scriu ca şi cum niciodată nu aş fi luat
pauză:

(despre triunghi)

şi închidere. desigur, Creştinismul propune
triunghiul acela ca deschidere şi nu avem nimic
împotriva lor, doar că se pare că nu ne putem în-
ţelege. dar noi vorbim aici despre triunghi, închi-
dere şi persecuţie. Care persecuţie? păi, lucrurile
stau în felul următor: tu eşti dependent de o femeie
şi faci orice pentru a o avea în continuare (sper că
ai remarcat că femeia aceea, femeia ta, este o fe-

meie pe care deja o ai). apoi ea
devine persecutor, în sensul că
îţi spune că dorinţa asta con-
tinuă de a o avea e o depen-
denţă rea – întreabă- te cum e
cu dependenţa bună. În viaţa
ta este o altă femeie, care te
sprijină în dependenţă. Ţi s- ar
părea natural ca acea femeie
să devină următoarea femeie,
doar că aici se petrece un lucru
ciudat. În timp tu devii perse-
cutorul, femeia care te sprijină
iese din ecuaţie sau devine de-
pendentă, iar femeia pe care o
iubeşti dependent devine per-
soana persecutată.

la asta se gândea loca-
tarul şase, atunci când şeful
unu îi povestea mecanismul
pe care el îl numea triunghiul
dependenţei:

Gândiţi- vă la un joc de
rol, pe care noi îl facem din
când în când pentru a arăta ce
se întâmplă cu persoana de-
pendentă. Să punem un scaun
în mijlocul încăperii, pentru
care vom avea nevoie de un vo-

luntar. ok, treci dumneata. ia loc. mai avem ne-
voie de un voluntar. bun… acum, te voi ruga să
te balansezi cu scaunul, în timp ce dumneata vei
redresa scaunul ori de câte ori acesta pare a nu
mai reveni la echilibru. (după vreo două minute)
acum te voi ruga să nu mai sprijini scaunul. 

un hohot de râsete inundă încăperea când
locatarul treisprezece căzu în mijlocul încăperii.
Se ridică cu o faţă distorsionată:

de ce pizda mă- tii nu ai ţinut de scaun, bă?
vrei interval? Cere- l şi ţi- l dau şi am rezolvat pro-
blema…

eu nu cred că asta e rezolvarea, spunea în
timpul ăsta şeful, vorbim despre faptul că această
balansare are exact trăsăturile instalării depen-
denţei. vă rog să vă calmaţi, îmi cer scuze eu pen-
tru incident, să ne continuăm şedinţa. 

*

din Camera 4 se auzea, venind dinspre
afară, un fel de fâşâit care nu putea fi nici locali-
zat şi nici măcar integrat într- o percepţie a amin-
tirilor.

ieşii cu gândul că cine ştie, poate e zgomotul
de fundal de la televizor. până în Club, trei- patru
paşi. televizorul, oprit. doamne ajută, am înne-
bunit. şi totuşi. dau să mă duc la baie, deschid
uşa şi rămân înţepenit. o mare baltă era podeaua
băii şi un mare nor era aerul de acolo. În numele
cui vrea să ne asculte, locatarul spăla câinele cu
duşul. Capul câinelui ieşit din spumă era, era un
cap de câine cu aură. viziunea încă îmi mai stă-
ruie pe retină şi în ziua de azi, la mult timp după

ce acestea s- au întâmplat. Capul auriu al câine-
lui, deci aurind auriu, cu aură aurea această im-
agine. 

bă, să moară peştii tăi, ce faci aici?
am luat- o s- o spăl, mă, că era murdară şi

puţea.
aha…
astfel se poate termina un somn bun de

după-masă, dacă nu ai de lucru şi te duci la baie. 

Recitesc. Sună absurd, exact cum mi- ar plă-
cea să scriu un roman. un melanj nefiresc format
din discurs ironic pretenţios, teorii ciudate şi lim-
baj golănesc. În umbra acestor rânduri revine în-
trebarea despre titlu, poate cea mai grea
întrebare când e vorba despre un roman. Dar voi
vedea eu.

Între timp s- a lăsat seara, nea Lică iese din
cameră şi brusc apare şi Adam, care a fost la
cules de ciuperci între timp. 

Ne mutăm lângă cabana lui Adam, se
aprinde un foc şi pregătim o cină boierească. gră-
tar, ciulama cu ciuperci, mămăligă, mujdei de us-
turoi, vin fiert pentru Adam şi soţie, ceai şi suc
pentru „pacienţi” – cum ne numim zâmbind.
Noaptea e răcoroasă, liniştea din jur e parcă din
altă lume. Doar Bârsa se aude în fundal, în rest
niciun sunet. Băieţii povestesc vrute şi nevrute,
mai mult despre munţi şi diverse nume de vârfuri
care îmi sunt cu totul necunoscute. Îmi spun că
au fost amândoi în himalaya, au trăit aventura
vieţii lor acolo.

Ascult, îmi place să stau şi să îi ascult. Nu
prea am nimic de spus în conversaţie, dar e bine
şi aşa. Prin minte îmi fug momentele petrecute
cu gaşca, la grătar, e imposibil să nu mă gândesc
la asta. Îmi e dor de lumea mea, aş vrea ca toată
povestea asta să nu fie decât o întrerupere şi fap-
tul că ştiu că e imposibil să mă întorc acolo mă
face să mor puţin. Cred că nimeni nu ar vrea să
trăiască în afara propriei vieţi, oricât de urâtă ar
fi ea. Nimeni nu ar vrea să schimbe într- o zi sau
într- o perioadă scurtă de timp tot ceea ce îl defi-
neşte. Am un sentiment bizar de gol în suflet,
ceva nu e aşa cum ar trebui să fie. De fapt, nimic
nu e aşa cum ar trebui să fie. Dar dacă am luat o
decizie trebuie să încerc, măcar temporar, să mă
ţin de ea. Oricât mi- ar fi de greu. 

Ne retragem în camere. Deschid geamul, de
afară nu se aude decât pârâul. Îmi e uşor teamă,
e nefiresc să fie aşa de linişte în jur. Deschid o
carte, citesc şi fumez până târziu în noapte. 

Dimineaţa mă trezesc cu cafeaua făcută,
nea Lică e la fel de matinal ca mine. Stăm încon-
juraţi de câini pe banca din faţa cabanei, poves-
tim şi pentru moment uităm că în lumea asta
există miile de necazuri care ne- au dus acolo unde
suntem pacienţi pentru moment. Îmi spune că
i- ar plăcea mult să vin şi să stau acolo o vreme,
chiar s- a gândit şi ar avea nevoie de două- trei sta-

n Semnal editorial

Cristian Fulaş
Fâşii de ruşine

un roman despre dependenţa care gene-
rează singurătate sau, mai degrabă,  despre
singurătatea care conduce la dependenţă. Iar
protagonistul său are toate datele esenţiale ale
,,străinului”, ale unei fiinţe absurde  în sensul
camusian al termenului, ce descoperă divorţul
dintre lipsa de noimă a lucrurilor şi nevoia
noastră de noimă,  e necomunicativă, înstrăi-
nată şi resimte cu acuitate că (aşa cum spunea
un alt gânditor existenţialist) infernul sunt cei-
lalţi. Pornind de aici, Cristian Fulaş constru-
ieşte un roman ambiţios, alternând diverse
registre stilistice, îmbinând ingenios naraţiu-
nea cu meta- naraţiunea dar, mai ales, depă-
nând o povestire fluentă, condusă de la început
la sfârşit cu o o siguranţă aproape înspăimân-
tătoare. Efectul de autenticitate este copleşi-
tor.

Octavian Soviany

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Nicolae Breban
Pândă şi seducţie

■ ion Lazu
Veneticii
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tui prin curte. Pot veni când vreau. Vine el şi mă
ia dacă nu plecăm în aceeaşi zi.

Pe la ora nouă apare şi Adam, duce în mâini
o cană uriaşă cu ceai şi trăncăne continuu despre
o excursie pe munte. Nu se poate să îl refuzăm,
zice el, până şi piatra se supără dacă facem asta.
Îmi studiază gânditor adidaşii, apoi aleargă la el
acasă şi vine cu o pereche de bocanci mai potriviţi
pentru ce are el în cap. Devine clar că nu îl putem
refuza şi ne pregătim deci de plimbare. Nea Lică
se schimbă şi el, e pregătit oricând pentru aşa
ceva. 

Pornim spre munte înconjuraţi de câini. În
ciuda tuturor ameninţărilor lui Adam, nu au
putut fi lăsaţi la cabană. Sunt aşezaţi în dispozi-
tiv în jurul nostru: Bertha merge în faţă, la vreo
50 de metri. Nero, caucazianul, e lipit de Adam şi
stă cu urechile ciulite continuu.
Barry, uriaşul Saint- Bernard,
merge la vreo 50 de metri în spa-
tele nostru şi pare să studieze
drumul cu mare atenţie. urcăm
pe drumul forestier cam un kilo-
metru, până la bariera rezerva-
ţiei naturale. De acolo luăm
pieptiş o cărare pietruită care ur-
mează cursul râului, cărare des-
tul de abruptă pentru mine.
Băieţii mustăcesc şi din când în
când propun o pauză, dar îmi dau
seama că fac asta doar pentru
mine. Ei sunt oameni de munte,
ar fi nefiresc să obosească la
plimbare. La un moment dat
facem stânga pe o potecă de vâ-
nătoare. Adam îmi povesteşte că
e un traseu doar pentru ei, turi-
ştii nu se încumetă pe acolo. Tre-
cem pe lângă un refugiu de
vânătoare, apoi intrăm într- o pă-
dure deasă de brad. E ciudat, nu
aş fi zis că piatra e aşa de departe
de cabană. De pe bancă părea
atât de aproape încât aveam sen-
zaţia că nu sunt mai mult de câ-
teva sute de metri până acolo.
Dar mergem de două ore şi nici
măcar nu am ajuns la baza ei. Brusc pădurea se
deschide şi văd în faţa noastră un fel de canion
micuţ străjuit de o cărare ce pare extrem de peri-
culoasă. Deci pentru asta erau bocancii, îmi zic.
Adam scoate o coardă de alpinism şi, fără comen-
tarii, mi- o leagă în jurul mijlocului. Îmi spune că
e mai sigur aşa. Spun în glumă că mi- a pus
zgardă, dar zâmbetul e străin. urcăm pe lângă
micul canion vreo jumătate de oră, cărarea devine
din ce în ce mai abruptă şi mai periculoasă.
Coarda de alpinism nu mă ţine la propriu legat
dar avea dreptate, mă simt mai sigur cu ea. În ca-
pătul canionului e un izvor, luăm o pauză şi bem
apă. În faţa noastră se deschide un grohotiş la ca-

pătul căruia, în sfârşit, se vede Piatra. E uluitor
de abruptă, îmi e frică până şi să mă uit spre ea. 

– Voi vreţi să mă urcaţi pe mine pe chestia
aia? îi întreb.

– Da. Chiar acolo sus, vezi, între alea două
vârfuri. Apoi coborâm pe alt drum.

– Îmi e al dracu de frică.
– Nu te teme, cu noi nu cade nimeni de pe

munte.
Îi privesc zâmbind dar nu e zâmbetul meu,

sunt sigur de asta. urcăm pe grohotiş, Adam
merge înainte şi nea Lică închide şirul. Câinii au
plecat înapoi la cabană. Ei ştiu bine ce au de
făcut, spre deosebire de mine. Regret că nu am
plecat cu ei, sunt convins că ştiu drumul până
acasă. 

La capătul grohotişului luăm pauză. Nea
Lică îmi spune că mergem la refugiul Crăiţa, unul
dintre cele mai frumoase locuri din lume – am să
văd. A fost construit de un alpinist, acum vreo 50
de ani. Acesta se retrăsese cu soţia în munţi, fu-
sese alegerea lor să trăiască izolaţi de lume.
Într- o zi, în timpul unei ascensiuni exact pe
drumul pe care urcăm şi noi, soţia lui a căzut şi a
murit. El a înebunit de durere. În timp a urcat
singur materiale şi a construit refugiul Crăiţa,
sus în munte, pentru oamenii care au nevoie să
se adăpostească de vremea rea. 

Începem ascensiunea. De această dată
Adam îmi verifică legătura, trage de ea şi îmi dă
câteva sfaturi pentru urcuş. Spune să nu fac miş-
cări bruşte şi să încerc să nu mă sperii de golul
alpin de sub mine, nu e nicio diferenţă între o că-
dere de 5 metri şi una de 100 de metri. Îmi explică
să îmi folosesc mâinile acolo unde simt că nu pot
merge în picioare şi mă asigură că nu voi cădea,
mă ţin ei dacă se întâmplă ceva. Privesc în ochii
lor şi nu ştiu dacă trebuie sau nu să am încredere,
nu sunt obişnuit cu aşa ceva. Nea Lică are o pri-
vire calmă şi blândă, ca de obicei; îmi dau seama
că ei, de fapt, ştiu foarte bine ce fac acolo pe
munte. Adam porneşte primul, e uluitor de agil şi
mişcările lui par pliate pe fiecare denivelare a te-
renului. Poteca e abruptă, urc vitejeşte şi încerc
pe cât posibil să folosesc exact mişcările pe care
le face şi el. În spatele nostru nea Lică urcă decis,
fiecare mişcare a lui pare atât de naturală încât
nici nu îmi dau seama dacă face efort sau nu. La
un moment dat traversăm o bucată de potecă sus-
pendată peste golul de sub noi. Ascult sfaturile
lui nea Lică, brusc a apărut lângă mine, şi par-
curg natural cei cincisprezece metri de potecă în-
gustă. Nu e aşa de greu, deci. Începe să îmi placă

şi ştiu că trăiesc un moment unic, mă îndrept spre
locuri în care doar câţiva oameni au fost şi am
cele mai bune călăuze cu putinţă. 

Încă o ascensiune scurtă şi suntem la refu-
giu, o construcţie simplă din lemn şi carton gu-
dronat ascunsă sub o stâncă. Înăuntru, două
priciuri din lemn şi câteva pături vechi. Dar îmi
închipui că lucrurile astea îţi pot salva viaţa şi am
tot respectul pentru omul care a construit locul.
În faţa mea priveliştea e uluitoare. Adam îmi ex-
plică geografia locului. La dreapta se vede Masi-
vul Bucegi. În faţă, Codlea şi depresiunea din
care începe Pasajul Rucăr- Bran. În stânga Făgă-

raşul. E incredibil, de la înălţimea asta munţii se
văd aproape ca din avion. Mâncăm slănină,
brânză, ceapă şi pâine. Totul e primitiv, totul e
aşa cum probabil era şi acum câteva sute de ani.
Civilizaţia nu a ajuns aici şi probabil nu va ajunge
niciodată; simbolismul locului e teribil, încep să

cred că nu e o întâmplare că am ajuns aici. Mă în-
torc, nea Lică priveşte munţii cu acea privire cu
care îndrăgostitul îşi strânge în braţe iubita fără
să o atingă. Are ochii umezi, pare să retrăiască
ceva frumos. 

– De ce m- ai adus aici? îl întreb. Ai avut un
scop, aşa- i?

– Ai dreptate, îmi răspunde liniştit. Voiam
să îţi arăt că există o soluţie pentru orice pro-
blemă şi am vrut să vii aici, în locul ăsta care a
fost construit în ciuda morţii. Ştii, pentru noi
locul ăsta înseamnă mult. Eu şi Adam am pierdut
mulţi colegi pe munte, în timp. E chiar o vorbă
care circulă între noi, oamenii muntelui. Alpinis-
tul bun e cel care se întoarce viu acasă. Mă vei
crede vreun lup moralist poate, dar am vrut să
vezi şi tu că, în ciuda greutăţilor, lucrurile se pot
face. Omul ăla şi- a pierdut nevasta, a înnebunit,
dar a ales să urce de sute de ori pe drumul ăsta şi
să construiască ceva, ceva ce stă aici şi îi apără
pe alţii de munte. Muntele e un loc periculos. Nu
ai loc să greşeşti de multe ori, imediat te amen-
dează. Aşa e şi cu viaţa, zic eu, totul se plăteşte
la un moment dat. Da, totul se plăteşte şi trebuie
să fii mereu atent pe unde mergi.

Tace apoi. Adam nu zice nimic. Probabil a
auzit aceste cuvinte la prima lui urcare pe munte.

Apoi se întoarce spre mine,
zâmbind cu toată fiinţa lui:

– Aşa- i că e frumoasă
Crăiţa, brothere?

Ne continuăm drumul.
Mergem pe sub creastă cam o
jumătate de oră, apoi ajungem
la o stâncă ce se ridică semeţ di-
rect spre ceruri. I se spune Tur-
nul, Obiectul, Santinela, Dege-
tul lui Anghelide, Falusul lui
Anghelide. Priveliştea e minu-
nată şi de aici începem coborâ-
rea, lucru mult mai greu decât
ascensiunea. Dar colegii mei mă
învaţă ce trebuie să fac şi în 30
de minute suntem înapoi la gro-
hotiş. Străbatem pădurea, sunt
crunt de obosit dar nu îmi pare
rău că am urcat.

La cabană, câinii fac circul
şi tumbele obişnuite. Mâncăm şi
ne pregătim de plecare – „per-
misia” noastră s- a încheiat, zice
nea Lică. Înainte de a pleca mă
duce în atelierul de lângă hotel.

– uite, aici are Adam ate-
lierul de scule, dar ai putea să
sculptezi. Ce zici?

– Aş putea… răspund în
doi peri.

Din spate, desculţ, apare Adam. ţine în
mână bocancii cu care am fost pe munte şi pe care
i- i înapoiasem la întoarcere. Îi aşează lângă prag,
în stânga.

– uite, îi lăsăm aici până te întorci. Mi- a zis
Şeri că vii să stai cu noi o vreme. Te aşteptăm.

Ne urcăm în maşină printre câini. Bertha e
în mod special scandalizată şi vrea să urce în ma-
şină, Adam e nevoit să o tragă cu forţa spre ca-
bana lui. r

■ Fragment din romanul cu acelaşi titlu,
apărut la Editura Vinea

Dragă Cristian, ţi- am citit cartea şi după
primele 40 de pagini am fost cuprins de un sen-
timent de angoasă profundă. Mi s- a făcut
foarte rău şi mă simţeam ca după un leşin din
care ieşisem cu remuşcări şi conştiinţa făcută
ferfeniţă. Să nu mă înţelegi greşit, cartea este
impecabil scrisă, alertă, vie, radiografiază ve-
rosimil şi expresiv partea întunecată a boemei
bucureştene, sondează cu fineţe şi autentici-
tate psihicul alcoolicului, cu toată confuzia, de-
menţa şi violenţa sa construind o atmosferă
densă şi apăsătoare din care dispare orice lu-
mină lăsând loc disperării şi neputinţei. Poate
tocmai aici este impasul, am intrat nepregătit
în lectura acestei cărţi traumatice, jurnal fictiv
al dezintegrării, am început naiv, la nivelul 0,
acela al lecturii de identificare şi, deşi nu am
experimentat niciodată pe viu la intensitatea
aceasta experienţele narate, acestea mi s- au
transmis direct în subconştient transfor-
mându- mă într- o legumă neputincioasă şi ob-
scenă în slăbiciunile ei. Am urmărit până la
final destinul personajului tău în încercarea,
mereu ratată, de echilibrare, cu toate renunţă-
rile, sevrajele, halucinaţiile, delirurile şi reci-
divele sale. M- a copleşit şi la final am rămas
cu acelaşi gust amar în gură, cu acelaşi tre-
mur, cu aceeaşi dezorientare şi senzaţie de gol
în creier, piept şi stomac. Poate acestea sunt
cele mai limpezi indicii că avem în faţă o carte
bună, una care te somează la auto- sondare şi
te răscoleşte până în straturile cele mai sum-
bre ale subconştientului.

Cosmin Perţa

Pe când la Vinea „romanul secolului” –
ne întreba ieri cineva din public. Ei bine, iată,
la Vinea, romanul secolului. Fâşii de ruşine
este o carte excepţională. Este o revelaţie pen-
tru mine, un om care trăieşte în literatură şi
care, de altfel, nu prea azvârle cu vorbe de
laudă în pereţi. Ca atmosferă, volumul mi- a
amintit de lecturi esenţiale din, iată, un nume
mare al prozei româneşti, Mateiu Caragiale,
cu ai săi „Crai de Curtea Veche” şi, mai cu
seamă, de Max Blecher, cu ale sale zgudui-
toare pagini din „Inimi cicatrizate”. Cristian
Fulaş, cu acest debut surpriză în roman, este
deja un nume de admirat şi de respectat între
prozatorii români în vogă de azi.

Nicolae ţone
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Mai nou, paremiologia salvează
România. De fapt, n- o salvează
deloc şi de la nimic, dar n- am
găsit altă rimă. Şi nici altă mo-

dalitate de a- mi exprima indignarea şi revolta vi-
zavi de repetabila prostie care tinde să devină
numitorul comun al acţiunii clasei politice româ-
neşti postdecembriste. Ce- are a face asta cu pa-
remiologia? Păi are, şi anume faptul că atâta
lipsă de inteligenţă şi de viziune, atâta opacitate
pe termen mediu şi lung, atâta durut în cot de
ceea ce naivii continuă să numească interes na-
ţional nu mai poţi găsi decât în proverbe, zicale,
pilde, eresuri şi alte mostre lamentabile de pseu-
doînţelepciune populară. De care ne hlizim când
lucrurile ies bine (adică, din joi în paştele cailor)
şi pe care dăm vina când lucrurile ies prost (adică,
aproape de fiecare dată). 

Dacă doriţi un exemplu de gojgăreală poli-
tică eşuată în dezastru, uitaţi- vă în jur la conse-
cinţele bătăii de joc şi hoţiei care va rămâne în
istoria acestei ţări sub numele de retrocedare. Fi-
losofia (horribile dictu!) care a stat la baza legi-
slaţiei retrocedării a fost un amestec gros de
infantilism ideologic, anticomunism visceral şi to-
tală lipsă de simţ al perspectivei economice. Deloc
de mirare atâta timp cât, imagologic vorbind, re-
trocedarea însemna avocăţionismul cu opinci de
firmă şi iţari artizanali plimbate pe coridoarele
Parlamentului de un anume Vasile Lupu, cel cu
vocabularul redus la sintagma restitutio in inte-
grum. Ipochimenul se plia de minune pe abera-
ţiile lansate insidios în spaţiul public de inşi care
propovăduiau despărţirea românilor de cei 40 de
ani de socialism prin metoda simplissimă a scoa-
terii acestora din istorie şi prin prestidigitatorica
revenire a României la un utopic status quo ante
decembrie 1947. De parcă istoria ar fi fost un soi
de hopa Mitică pe gumilastic, la discreţia tuturor
acefalilor kinestezici şi vocali. Eu, unul, nu cred
că operaţiunea retrocedarea au pus- o la cale nis-
cai inşi malefici, înzestraţi cu diabolice însuşiri
premonitorii, care au dat odinioară legi special
concepute pentru a fi speculate ulterior. Să fim
serioşi: atât i- a dus mintea pe respectivii legiui-
tori. 

Aşa cum în aceste zile, la fel de nefaste pen-
tru cetăţenii României, nimic altceva decât lipsa
de creier explică adoptarea deciziei de finanţare
a cheltuielilor electorale ale partidelor politice din
bugetul statului. Vă puteţi întreba pe bună drep-
tate: ce- are a face una cu prefectura? Doar Ceau-
şescu mai imaginase, în goana lui dementă după
economii cu orice preţ, unificarea de sus până jos
a funcţiilor politice cu acelea de stat. Dar nici
măcar el n- a mers până la unificarea casieriilor
PCR şi statului! Or, aleşii neamului de traistă din
actualul Parlament şi- au dat vârtos cu firma- n
ţeastă (că despre cap nu se poate vorbi!), demons-
trând încă o dată, dacă mai era nevoie, că habar
n- au pe ce lume trăiesc – ei, foarte bine mersi, iar
alegătorii lor, mizerabil. 

un partid politic este un grup de cetăţeni pe
care îi aduc alături nişte interese – economice, în
primul rând. unirea lor într- o organizaţie repre-
zintă un gest de voinţă individuală şi atâta tot.
Nu creează societăţii nici un fel de obligaţie – nici
filosofică, nici morală, nici financiară pentru că
nu- i aduc nici un fel de beneficiu. Tot ce face un
partid politic este să încerce să se caţere prin mij-
loace cât de cât legale în foişorul puterii unde să
întârzie apoi cât mai mult cu putinţă. Ce legătură
are asta cu statul şi cu bugetul lui? Absolut nici
una. Fondurile financiare ale partidelor ar trebui
să provină exclusiv din surse proprii – respectiv,
din cotizaţiile membrilor. E puţin? Şi da, şi nu.
Adică, suficient. Cuantumul cotizaţiei este stabi-
lit de partidul însuşi, putând urca la orice sumă
pe care punga membrilor grupului politic în cauză
o suportă. Ne- am obişnuit ca, în campaniile elec-
torale, partidele să facă cheltuieli exorbitante
pentru a- i păcăli pe alegători cu poze color, slo-

gane în proză buruienoasă şi- n versuri stupide,
cu lozinci care se dovedesc sistematic mincinoase,
înjurături la adresa adversarilor şi promisiuni în
care nu crede nimeni. Sumele enorme care se
bagă în panotajele ce inundă neruşinat spaţiul
public, în apariţiile dizgraţioase la TV şi la radio
sau în spectacolele faraonice organizate pe sta-
dioane n- au decât un scop: să cumpere credulita-
tea alegătorilor şi voturile lor pentru ca nişte
veleitari să acceadă la putere. OK, n- au decât s- o
facă dacă găsesc fraierii care se lasă duşi de nas,
dar nu pe banii tuturor. De exemplu, nu pe banii
acelora care se declară apolitici sau care îşi şi do-
vedesc practic apolitismul, neparticipând la vot.
Aşa cum rezultă din statistica alegerilor de până
acum, la vot se prezintă în jur de 30- 40% dintre
cetăţenii cărora legea le dă acest drept şi al căror
număr coincide, în mare, cu acela al contribuabi-
lilor la bugetul de stat. De ce să plătească şi cei-
lalţi? 

Este pe cât de evidentă, pe atât de strigă-
toare la cer tentativa de politizare forţată a Ro-
mâniei. Primind la grămadă din banii publici o
sumă oarecare, fiecare partid politic beneficiar se
transformă într- un miel care suge hoţeşte de la
un sân străin. Contribuabilul ştie că plăteşte taxe
şi impozite pentru ca statul să susţină financiar
sănătatea, cultura, învăţământul, să dezvolte in-
frastructura rutieră etc., nicidecum să finanţeze
apetitul pentru putere al nu ştiu cărei formaţiuni
politice, cu care adesea n- are nici în clin nici în
mânecă ideologică. Dacă vrea să facă politică, ce-
tăţeanul se înscrie într- un partid şi cotizează co-
respunzător la propăşirea lui financiară. Dacă nu,
nu. Şi nimeni nu- l poate obliga s- o facă, prin nici
o metodă – mai făţişă sau mai ascunsă. Legea fi-
nanţării partidelor de la bugetul public este un
mod cinic de a călca în picioare această libertate
elementară a contribuabilului. Ca să revenim la
paremiologia de la care am plecat la începutul ar-
ticolului, este un fel de vrei, nu vrei, bea grigore
aghiasmă. Şi asta doar pentru că istoria a arătat
că grigore este bizonul care înghite orice. 

*
La 100 de zile de preşedinţie marca Klaus

johannis, sentimentul dominant în lumea presei
şi comentatorilor politici autohtoni este nostalgia
prost ascunsă după magistratura similară a lui
Traian Băsescu. Paradoxal, dar adevărat: o sume-
denie de cusururi marinăresc- prezidenţiale impu-
tate recent cu vehemenţă ex- ului, sunt invocate
acum cu mai mult ori mai puţină subtilitate ca
lipsind dintre calităţile aşteptate dinspre partea
actualului locatar de la Cotroceni. Oleacă de
tupeu, ceva autoritarism, grobianism cât cu-
prinde, limbaj mai curând de cartier decât de aca-
demie, atitudine agresivă, ostentativă şi
voluntaristă, ca să se ştie limpede cine- i şeful etc.,
etc. – iată ingredientele de care publicul pare a
duce dorul, iar Traian Băsescu cu siguranţă duce
lipsa. Omul nu se poate dezvăţa de ce- a exersat
fără oprelişti în ultimii 10 ani şi- atunci face tot ce
postura de simplu cetăţean îi mai permite: se
mută samavolnic la Scroviştea, îi dă sfaturi nece-
rute lui johannis, comentează ca la uşa parla-
mentului evenimentele la ordinea zilei, se ocupă
de moralul Elenei udrea după ce s- a ocupat înde-
lung de morala ei ş.a.m.d. Culmea este că foarte
puţini realizează ridicolul ucigător al tuturor
acestor forme primitive de dăscălire a naţiunii şi
a reprezentanţilor ei mult mai legitimi.

*
A fost o vreme când procurorii din România

se ocupau aproape în exclusivitate cu analiza în-
registrărilor puse lor la dispoziţie de băieţi spe-
cializaţi. gurile rele spuneau chiar că la asta se
cam reduce instrumentarea dosarelor penale – cu
deosebire a celor de corupţie – şi că mulţi învi-
nuiţi cunoscuseră plăcerea penitenciarului doar
pe această bază subţire. Între timp însă lucrurile
au progresat substanţial: stenogramelor li s- a

adăugat denunţul, cel mai credibil şi mai eficient
fiind acela făcut de la mititica. 

Doamna Codruţa Laura Kovesi ne- a asigu-
rat că nu există dosare de la care să lipsească şi
alte probe, dovezi şi argumente în afara sfântului
denunţ. Aşa să ne- ajute DNA- ul, că de pe partea
DIICOT- ului slabă speranţă…

*
De vreo câţiva ani, noi, românii, ne compor-

tăm cu şi când am fi efectiv, nu doar formal,
membri uE şi NATO: suntem cei mai euroopti-
mişti de pe continent, punem cu aplomb la dispo-
ziţie teritoriul patriei pentru amplasarea de baze
integrate în cunoscutul scut american antira-
chetă ca şi pentru fel de fel de aplicaţii cu partici-
pări internaţionale, ne tratăm vecinii (în special,
Rusia) de la altitudinea inexpugnabilei axe Bucu-
reşti – Washington, via Londra (sau, mai recent,
Berlin) – axă în care credem nesmintit, la fel ca
în licuriciul de la capătul tunelului.

Problema pe care am impresia că ne- o
punem mai rar este caragialiana viceversa. Cum,
adică, ne privesc pre noi partenerii de la Bruxel-
les şi de pe Potomac; cu alte cuvinte, în ce măsură
entuziasmul partenerial este în egală măsură şi
bilateral. După unele semne, nu prea e. Câtă im-
portanţă acordă relaţiilor cu România şi Româ-
niei în sine o ţară care, de doi ani, nu consideră
necesar să trimită la Bucureşti un diplomat cu
rang de ambasador? ţara se numeşte Statele
unite ale Americii, dacă înţelegeţi ce vreau să
spun…

*
Apropo de modul cum ne privesc pe amă-

râţii de noi unele capitale occidentale. De curând,
în parlamentul pe care, cu opinteli conjugate, in-
terne şi externe, l- am dus pe ultimul loc în prefe-
rinţele publicului românesc, s- a produs o
neînţelegere cauzată de interpretarea diferită a
procedurii de vot într- o speţă oarecare. Trei am-
basade, ale unor ţări cu democraţie, nu- i aşa, con-
solidată (Olanda, SuA, Anglia) s- au trezit
admonestând şi dând lecţii de conduită parlamen-
tară ţării în a cărei capitală sunt acreditate, dar
pentru cu totul altceva decât astfel de necuviin-
cioase îndeletniciri didactice. 

Se verifică încă o dată adevărul trist că de-
mocraţia este bună, dar nu pentru căţei. ham,
hm… r

Gelu Negrea
Bea, Grigore, aghiasmă!

n Rondul de zi Contribuabilul ştie că plăteşte taxe
şi impozite pentru ca statul să

susţină financiar sănătatea,
cultura, învăţământul, să dezvolte

infrastructura rutieră etc.,
nicidecum să finanţeze apetitul
pentru putere al nu ştiu cărei

formaţiuni politice, cu care adesea
n- are nici în clin nici în mânecă

ideologică.
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Europa unită de astăzi are în urmă un
traseu de succese istorice certe. Ea
este însă diferită, în multe privinţe,
de ceea ce s-a acceptat că este cul-

tura europeană: o cultură a interogării, a ştiinţei şi
a cunoaşterii orientată spre infinit, a libertăţii ca
autonomie, a voinţei politice formate prin delibe-
rare publică. Tendinţe de reducere a dezvoltării la
competiţie, a cunoaşterii la reţete de succes, a de-
mocraţiei la alegeri periodice, a comunicării la in-
formare, a politicii la administrare oferă probe ale
diferenţei. Diagnozele date societăţilor europene în
ultimele decenii – „societatea vidului moral“ (Lipo-
vetsky), „societatea cinică“ (Slotedijk), „societatea
riscului“ (Beck), „societatea ascunsă“ (Innerarity),
„societatea haotică“ (Vattimo), „societatea indife-
renţei“ (Viatteau), „societatea infantilă“ (Slama),
„societatea narcisistică“ (Maaz) „societatea nesi-
gură“ (Marga) – sugerează că s-a apucat pe un
drum ce are nevoie de luare-aminte. Europa nu a
mai progresat substanţial în ultimii ani şi este co-
pleşită de absenţa strategiei adecvate într-o situa-
ţie geopolitică schimbată. 

Mi se pare că trei anticipări ale evoluţiei Eu-
ropei se confirmă. Max Weber atrăgea atenţia că,
în pofida aşteptărilor, copacii libertăţii nu cresc
până la cer şi „o carcasă tare ca oţelul a supunerii”
se instalează ca urmare a împletirii intereselor de
valorificare a investiţiilor şi aplicării ştiinţelor în
producţie, care va antrena o birocratizare fără pre-
cedent. horkheimer şi Adorno arătau că luarea în
stăpânire a naturii aduce cu sine, în virtutea unei
legături lăuntrice, dominarea oamenilor, iar ilumi-
nismul sfârşeşte în „dominaţia obiectivului orb”.
henry de Lubac a sesizat că, din moment ce rupe
omul de transcendent, umanismul european
ajunge la contrarul său. Birocratizarea cuprinză-
toare, subjugarea de către mersul istoriei, slăbirea
umanităţii în relaţiile dintre oameni nu au fost
doar culmea „crizei europene”, din care s-a născut
proiectul Europei unite, ci rămân ameninţări con-
tinue pe un continent care nu a apucat să închidă
rănile trecutului. Nici nu este de mirare că decizii
majore – vezi „primăvara arabă” sau „criza ucrai-
nei” – nu au deocamdată Europa ca actor major. În
optici americane, Europa poartă marca unei orien-
tări discutabile, în optici chineze, există germania,
Franţa, Anglia şi alte ţări, dar numai nominal Eu-
ropa, iar în analize israeliene, Europa nu a dus
până la capăt asumarea trecutului. 

Abordările Europei unite de astăzi şi a per-
spectivelor ei de evoluţie nu dau rezultate dacă se
mărginesc la fragmente empirice, rapoarte statis-
tice, unghiuri de vedere dogmatice, care se cultivă
în bogata literatură a birocraţiei sau în propaganda
proeuropenismului naiv. S-a format, cum se vede
bine în declaraţii şi reportaje, un nou conformism,
stimulat de şansa de a ocupa locuri în birocraţie,
care, ca orice conformism, nu este soluţie. Mă preo-
cupă o abordare mai în adâncime, care să capteze
dificultăţile şi alternativele Europei unite de as-
tăzi.

În urmă cu aproape două decenii, am argu-
mentat în favoarea înlocuirii tradiţionalei „para-
digme naţionale”, cu „paradigma europeană”. Am
văzut atunci în lichidarea sciziunii ideologice de pe
continent o şansă de relansare a Europei. După
aproape cincisprezece ani de neoliberalism, care a
ieşit victorios din „sfârşitul ideologiilor”, situaţia
este departe de speranţele puse, iar ceea ce se în-
trevede nu este încurajator. Europa trăieşte un mo-
ment de cumpănă, în care are nevoie de decizii
vizionare. De aceea, în a doua mea scriere majoră
pe teme europene (vezi Andrei Marga, the destiny
of europe, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2012), am căutat să determin starea de acum a Eu-
ropei unite şi să-i identific alternativele. Plec de la
această scriere şi încerc să captez problemele şi vii-
torul imediat al Europei. 

Am respins constant teza lui Spengler a „de-
clinului (untergang)” ineluctabil al culturii euro-
pene. Nici optimismul de serviciu al propagandei
birocratice, dar nici declinismul rămânerii cu bra-
ţele încrucişate nu sunt soluţii. Este nevoie de o
altă abordare. Teza mea este aceea că uniunea Eu-

ropeană are în faţă o perspectivă pozitivă de dez-
voltare, sub condiţia unei cotituri cu mai multe
componente. Această cotitură înseamnă: reasuma-
rea democraţiei nu numai ca tehnică de alegeri pe-
riodice, ci şi ca formă de viaţă; reconstrucţia
statului social; recuperarea unei concepţii natura-
lizate asupra economiei; reafirmarea valorilor în
practicile europene şi repunerea lor la baza educa-
ţiei; reintegrarea cunoaşterii în viziuni concurente;
reprofilarea Europei unite ca actor global în noua
situaţie geopolitică a lumii. 

Vizibil, fiecare pas începe cu re- (reasumare,
recuperare, reconstrucţie, reafirmare, repunere,
reintegrare, reprofilare). Faptul se explică prin
aceea că Europa şi-a ieşit din cursul ei îmbrăţişând
insidioase ideologii de adaptare, în locul viziunilor
motivatoare care au propulsat-o în trecut. Nici ru-
perea cu trecutul, nici întoarcerea la trecut nu sunt
soluţii. Avem nevoie în Europa nu de revenirea în
trecut, căci viitorul ne smulge oricum din ceea ce a
fost, ci de preluarea trecutului ca resursă culturală
pentru a recuceri viitorul.

Ne aflăm în uniunea Europeană după depă-
şirea a patru înţelegeri restrictive a culturii euro-
pene. Suntem după depăşirea reducerii surselor
Europei la moştenirea greacă şi romană, caracte-
ristică idealismului clasic german, spre recunoaş-
terea triunghiului Ierusalim, Atena, Roma ca
temelie. Suntem după depăşirea înţelegerii creşti-
nismului doar pe baza evangheliilor, caracteristică
Evului Mediu, spre valorificarea lui „Isus istoric”
şi o nouă concepere a osmozei creştinismului şi iu-
daismului. Suntem după depăşirea interpretării
creştinismului în opoziţie cu libertăţile individuale
şi ştiinţele moderne, caracteristică secolelor ante-
rioare, spre recunoaşterea ascendenţei libertăţilor,
democraţiei şi ştiinţelor în monoteismul iudeo-creş-
tin. Suntem după depăşirea înţelegerii autarhice a
ştiinţelor, caracteristică pozitivismului şi funcţio-
nalismului dominant, spre identificarea condiţiilor
posibilităţii ştiinţelor până la nivelul sensului sis-
temelor conceptuale şi o nouă înţelegere a legăturii
ştiinţelor şi societăţii.

unul dintre cei mai importanţi istorici ai zi-
lelor noastre (Niall Ferguson, the Great degenera-
tion. How institutions decay and economies die,
Allen Lane, London, New york, 2012) ne spune că
până şi adoptarea legilor a degenerat: „the rule of
law a devenit the rule of lawyers”, încât avem de a
face cu o „economie darwiniană”. Aş adăuga: s-a in-
trat într-o „societate darwiniană”, ca urmare a re-
luării în neoliberalismul actual a aceleiaşi
simplificatoare aplicări a teoriei selecţiei naturale
la societate. De aceea, problema actuală a Europei
unite este să facă încă o depăşire, anume, depăşi-
rea noului darwinism social, în care s-a căzut prin
neoliberalism. Această a cincea depăşire cuprinde:
construcţie instituţională ce repune guvernanţa în
slujba guvernării, stat de drept care face din „dem-
nitatea umană” principiu, sistem al cunoaşterii ce
ia onestitatea ca preambul şi sistem al valorilor în-
soţit de decenţă.

A doua teză pe care o apăr este aceea că tre-
buie ridicat din nou capul deasupra evenimentelor,
tacticilor, strategiilor, de cunoaştere şi de acţiune,
şi urcat spre o privire integratoare capabilă de con-
ceptualizare şi de evaluări, ce-şi pune întrebarea
privind evoluţia Europei şi alternativele ce-i stau
în faţă. În opinia mea, trăim în societăţi complexe,
în care nici un monism – nici cel al economiei, nici
cel al tehnologiei, nici cel al politicii, nici cel al cul-
turii spirituale – nu mai explică suficient ceea ce
se petrece. Constelaţiile de înaltă complexitate au
o cauzalitate supradeterminată din multiple direc-
ţii, refractare oricum la o formulă uşor de mânuit,
pe care monismul o oferă. Ca urmare, realitatea nu
prezintă nicidecum o singură alternativă de evolu-
ţie. 

Vreau să fac mai intuitivă situaţia în care ne
aflăm listând problemele cu care se confruntă as-
tăzi Europa. Este vorba de: 1. declinul populaţiei,
care este atât de semnificativ încât ponderea euro-
penilor indigeni scade continuu, în favoarea im-
igranţilor cu fundal cultural diferit. Pe de altă
parte, continuă tendinţa postbelică de emigrare a

europenilor spre America şi Australia, cu brain
drain-ul pe care îl antrenează; 2. Europa traver-
sează o gravă criză de lideri, diferiţi şefi (bosses)
sau manageri preluând conducerea la diferite ni-
veluri, fără a fi capabili să exercite leadership-ul
necesar în condiţii istorice noi; 3. pluralismul, în
loc să prilejuiască mobilizarea de noi energii, para-
lizează de multe ori deciziile şi anonimizează răs-
punderea. Democraţia este practicată pe scară
mare ca un fel de tehnică de selectare periodică a
reprezentanţilor, care ies apoi de sub controlul pu-
blic; 4. Sărăcia şi discrepanţele sociale sporesc din
nou, chiar dacă la alt nivel al dezvoltării decât în
trecut; 5. După instalare, administraţiile se concep
ca un fel de posesoare ale societăţii şi sunt mai cu-
rând opace la reacţiile cetăţeanului. Sistemele ju-
ridice, morale, administrative şi de altă natură au
pierdut conştiinţa provenienţei lor istorice şi a sen-
sului instituirii lor, devenind rigide, greu de învio-
rat; 6. viitorul este colonizat de teamă, iar
futurismul negativ, coagulat în jurul devizei „să nu
schimbăm ceea ce este, căci va putea fi şi mai rău!”,
a ocupat prea multe minţi; 7. Procesul deciziei po-
litice este închis pentru covârşitoarea majoritate a
cetăţenilor, care răspund cu apatia politică şi ci-
vică; 8. Pentru foarte mulţi europeni, viaţa se re-
duce la muncă şi, eventual, la consum. Banii sunt
percepuţi, pe suprafaţă extinsă, ca sens al vieţii, în
loc să fie mijlocul pentru acţiuni în folos personal
şi public; 9. educaţia se transformă într-o tehnolo-
gie de formare de competenţe, privată de viziune,
iar scăderea nivelului profesional în Europa este la
orizont; 10.valorile sunt funcţionalizate, dacă nu
cumva transferate simplei subiectivităţi. etica
muncii şi pasiunea creaţiei şi-au redus intensitatea.
Europa s-a angajat pe calea iluminismului, dar în-
târzie să se lumineze asupra iluminismului însuşi
şi a condiţiilor istorice ale emergenţei sale; 11. re-
ligia este privită cu suspiciune, în vreme ce aliena-
rea, singurătatea, violenţa se răspândesc; 12.
tehnici de obţinere, exercitare şi perpetuare a pute-
rii de care s-au folosit dictaturile, revin pe nesim-
ţite în cadrele unei democraţii copleşite de
concepţii relativiste; 13. Altădată subiect al istoriei
mondiale, europa lipseşte astăzi de la adoptarea
deciziilor geopolitice sau este doar unul dintre par-
ticipanţii la discuţie; 14. dinamica altor arii cultu-
rale sau culturi a început, deja de câteva decenii,
să o exceadă.

Nu vreau să generalizăm forţat aceste con-
statări. Dar ceea ce rămâne în afara lor – adică
exemplele de conceperi şi practici bune – devine tot
mai mult insular, iar tendinţa generală nu le încu-
rajează. Tocmai această tendinţă generală va tre-
bui curbată.

Atunci când am cercetat identitatea euro-
peană, am arătat că putem capta specificul euro-
pean luând în considerare competenţa tehnică,
comportamentul economic, capacitatea administra-
tivă, legislaţia universalizată, libertatea înţeleasă
ca autonomie, politica întemeiată pe dezbatere ar-
gumentativă, cultura spirituală orientată de un
telos. Această identitate este astăzi „provocată” din
direcţia multiplelor dificultăţi. Dar expansiunea ci-
nismului, a vidului valorilor, a minciunii, a consu-
mabilului, a riscului, a infantilismului, a
indiferenţei nu are, totuşi, alternativă? Rămânem
la demontarea viziunilor integratoare asupra
lumii, la extinderea cunoaşterii în dauna înţelep-
ciunii, a informaţiei fără de comunicare? Suntem
condamnaţi la nesiguranţă?

Împărtăşesc convingerea că este nevoie de
privirea fără menajamente în ceea ce este şi de con-
turarea alternativei şi că imaginării alternativelor
de evoluţie probabilă îi este de preferat explorarea
alternativei care soluţionează problemele. De unde
trebuie începută relansarea Europei? Eu consider
că alternativa pozitivă a Europei, care poate pune
în mişcare multe schimbări, constă într-o cotitură
ce se lasă captată în câteva devize: democraţie ca
formă de viaţă; stat social reconstruit; naturaliza-
rea economiei; revenirea la valori; redescoperirea
sensului; noua poziţionare globală a Europei. r

Andrei Marga
Alternativele Europei actuale

Europa şi-a ieşit din cursul ei
îmbrăţişând insidioase ideologii de

adaptare, în locul viziunilor
motivatoare care au propulsat-o în

trecut. nici ruperea cu trecutul, nici
întoarcerea la trecut nu sunt soluţii.

Avem nevoie în Europa nu de
revenirea în trecut, căci viitorul ne
smulge oricum din ceea ce a fost, ci
de preluarea trecutului ca resursă

culturală pentru a recuceri viitorul.



Incertitudine. Gândire strategică și
relații internaționale în secolul XXI,
ediția a iii- a de George cristian
maior, editura cartier 2015, colecția
Cartier istoric, colecție coordonată
de virgil pâslariuc 

incertitudinea este un cuvânt- cheie,
care tinde, din păcate, să caracterizeze
mult mai des decât ne- am dori discur-
sul analitic și prospectiv despre

realitățile și provocările secolului XXi, secol în care ne
adâncim rapid. E destul de surprinzător, la prima vedere,

că până și estimările publice oficiale ale unei comunități
puternice de informații, precum cea americană, folosesc
încă din titlu termenul “incertitudine” – “era incertitudinii”
– atunci când se referă la analiza prezentului și a viitoru-
lui din perspectiva sfidărilor la adresa securității și ordinii
generale la nivel global sau regional în secolul XXi.

Era Extremelor. O istorie a secolului
XX (1914 – 1989), ediția a ii- a de eric
hobsbawm, editura cartier 2015,
colecția Cartier istoric, colecție co-
ordonată de virgil pâslariuc. tradu-
cere din engleză de liliana ionescu

Nu știm unde mergem. Știm doar că is-
toria ne- a adus în acest punct și – dacă
cititorii împărtășesc și sunt de acord cu 

argumentația acestei cărți – știm și de ce. Oricum, un
lucru este cert. Dacă omenirea urmează să aibă un viitor
recognoscibil, aceasta nu se poate face prin prelungirea
trecutului sau prezentului. Dacă încercăm să construim
cel de- al treilea mileniu pe această bază, vom eșua. iar

prețul eșecului, adică alternativa la o societate schim-
bată, este întunericul.

Dușmanul de clasă. Represiuni po-
litice, violență și rezistență în
R(A)SS Moldovenească, 1924 –
1956, ediția a ii- a de igor cașu, edi-
tura cartier 2015, colecția Cartier is-
toric, colecție coordonată de virgil
pâslariuc 

„Deopotrivă erudită și accesibilă, im-
presionanta sinteză oferită de igor
Cașu vine să umple un gol istoriografic

regretabil și nejustificat. Acum nu va mai fi posibil să spui:
n- am știut ori nu cunosc subiectul. (…) Nu se lasă
influențat de acele mode care pun accentul pe o istorici-
tate impersonală, pe social în detrimentul politicului, ca
și cum cele două ar putea fi cumva separate. În Moldova
sovietizată politicul a dictat toate opțiunile sociale, eco-
nomice, culturale. Dacă nu acceptăm acest fapt, neglijăm
chiar natura sistemului. iar politicul era el însușii impreg-
nat de ideologie.” (Vladimir tismăneanu)
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Poate cuvintele „delir”, „sminteşte”
par excesive. Faptul că un fost mi-
nistru al Educaţiei discută înscrie-
rea la ora de religie invocând mar-

tiriul lui Brâncoveanu, iar actorul Ilie gheorghe
susţine disciplina pe motiv că singura materie
care împodobeşte mintea omenească „este numai
Religia” poate avea explicaţii terestre. Dar feno-
menul global, de întâmpinare a unei teme foarte
concrete cu spuse fără noimă de către peste 90%
din actorii mediatici alungă milioane de români
într- un univers de fantasme. În lumea reală, miza
este alta: cine controlează ecucaţia, controlează
societatea. 

Aplicarea deciziei 
Curţii Constituţionale. Miza

În ultimele trei luni, instituţiile au avut de
schimbat regula de înscriere la disciplina Religie.
În luna noiembrie anul trecut, Curtea Constitu-
ţională Română (CCR) hotărâse că elevii nu pot
fi înscrişi automat la ora de religie, şi deci obligaţi
(ei, când depăşesc o anumită vârstă, sau părinţii
lor) să depună cerere pentru a nu frecventa disci-
plina. A rămas ca solicitarea participării la
această disciplină să cadă în obligaţia doritorilor
de educaţie religioasă. 

Detaliul procedural are mari implicaţii
practice. În anii precedenţi, elevii erau puşi de- a
valma să urmeze disciplina. Chiar dacă unii nu
erau de acord cu frecventarea orei, era foarte greu
să iasă din acest sistem. Planurile sistemului de
învăţământ pentru Religie erau planificate de Mi-
nisterul Educaţiei ca şi cum toţi elevii le- ar frec-
venta. Procedura asigura stabilitatea locurilor de
muncă pentru profesorii- teologi, posibilitatea de-
finitivării pe post, ocuparea poziţiilor de condu-
cere în şcoli etc. Schimbarea de procedură atinge
toate aceste interese. Principala afectată, Biserica
Ortodoxă Română, a reacţionat a doua zi după
anunţarea deciziei CCR cu acuzaţii (măsura este
„discriminatorie şi umilitoare”), cu sugestii ame-
ninţătoare (ea „nu se lasă intimidată şi descura-
jată”) şi apeluri de solidarizare: „Biserica
Ortodoxă Română cheamă pe toţi credincioşii ei
să apere şi să promoveze valorile credinţei creş-
tine şi ale spiritualităţii româneşti, în relaţie cu
instituţiile publice…”.

Dovedind consecvenţa, simţul practic şi
promptitudinea care au lipsit instituţiilor publice,
BOR a adăugat discursurilor pregătirea câmpului
de luptă. Pe 21 noiembrie, la 9 zile de la decizia
CCR, Patriarhia s- a adresat ministerului justi-

ţiei pentru a obţine disponibilitatea denumirii
asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“, a con-
stituit un „grup de iniţiativă” din 12 părinţi adu-
naţi la Mănăstirea Antim pe 9 decembrie 2014, a
oferit un sediu la Centrul Iustin Patriarhul etc.
Asociaţia a primit binecuvântarea Sfântului
Sinod şi i- au fost impuse obligaţii decurgând din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BOR.
Sloganul organizaţiei este instructiv pentru spi-
ritul acţiunii: „Ora de Religie îl aduce pe Dumne-
zeu aproape de copiii noştri. Să- i lăsăm să
rămână împreună!”.

Presiunea timpului
Rapiditatea mobilizării BOR era de înţeles.

La 23 ianuarie 2015 a fost publicată în Monitorul
Oficial hotărârea Curţii Constituţionale. Argu-
mentarea a fost nu doar frumoasă, ci şi detaliată:
„Pentru a fi deplin respectată libertatea de con-
ştiinţă şi religie […], legiuitorul este ţinut de o
obligaţie de neutralitate şi imparţialitate.
Această obligaţie este realizată în situaţia în care
statul veghează la respectarea acestor libertăţi,
consacrând posibilitatea părinţilor, reprezentan-
ţilor legali ai elevilor minori, respectiv posibilita-
tea elevilor majori, de a solicita participarea la
orele de religie”. 

Încă un enunţ, util pentru cei care n- au
aflat că predarea religiei în şcoli nu este un drept
al BOR (sau al altor biserici), ci unul al copiilor
(părinţilor): „Însă acest drept de educare nu apar-
ţine exclusiv părinţilor, statul, căruia i s- a încre-
dinţat controlul asupra întregului sistem şcolar,
asumându- şi în mod autonom şi concurent o mi-
siune proprie de educare, corelativă cu cea a pă-
rinţilor”. 

hotărârile Curţii Constituţionale devin obli-
gatorii pe tot teritoriul României din momentul
publicării în Monitorul Oficial. Decizia în cazul
educaţiei religioase nu lăsa nicio umbră cu privire
la motivaţii, la procedură şi la termen. 

Rămânea ca Ministerul Educaţiei şi Parla-
mentul să creeze condiţiile aplicării hotărârii.
Paşii arătau ca un simplu algoritm. Şi iată, com-
portându- se asemenea unor umili agenţi ai BOR,
ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, şi Liliana
Preoteasa, subsecretară de stat la acelaşi minis-
ter, au anunţat public că decizia CCR se va aplica
din luna septembrie 2015. Inspectorii şcolari şi di-
rectorii de instituţii educaţionale au luat cunoş-
tinţă de poziţia conducerii din presă. Astfel, BOR
avea timp să gestioneze „criza” în ciuda prevede-

rilor constituţionale. Era un atac la bazele statu-
lui de drept.

Din nou însă, a intervenit neobositul Emil
Moise, profesorul de la care plecase furtuna. Che-
mat la Camera Deputaţilor, unde Comisia de în-
văţământ avea întâlnire cu reprezentanţii
Ministerului Educaţiei, ai cultelor şi ai câtorva
organizaţii neguvernamentale, el a cerut demite-
rea subsecretarei de stat şi a ministrului MEC
pentru declaraţiile lor. A anunţat că, în lipsa mă-
surii, va depune două denunţuri penale „pentru
incitarea la nerespectarea legii” şi va iniţia ridi-
carea calităţii de cult recunoscut bisericilor care
nu se conformează Constituţiei. 

Aceasta explică de ce, la două zile după şe-
dinţă, MEC a revenit anunţând că procesul de co-
lectare a cererilor pentru participarea la ora de
religie va începe pe 6 martie, odată cu reluarea
şcolii. În cele trei luni care trecuseră de la pro-
nunţarea CCR, Ministerul Educaţiei nu îndepli-
nise nimic din ce intra în responsabilităţile sale
pentru a se conforma prevederilor Curţii. Şi Par-
lamentul îşi începuse demersurile târziu, iar pri-
mele opţiuni ale comisiilor de specialitate, încalcă
principiul că înscrierea la disciplina Religie tre-
buie făcută la începutul anului şcolar – din moti-
vaţii educaţionale. 

Delirul
Demersurile care au dus la decizia CCR din

luna noiembrie anul trecut şi decizia ca atare
aveau ca scop ameliorarea condiţiilor în care se
desfăşoară educaţia religioasă. Procesul stabilit
era transparent şi onest în raport cu principiile
libertăţii de conştiinţă. Totul s- a redus la o schim-
bare de procedură – fără referiri la conţinutul dis-
ciplinei, la standardele profesionale ale
absolvenţilor de teologie sau la manuale. Profeso-
rul Emil Moise, care contestase constituţionalita-
tea unei prevederi a Legii Educaţiei Naţionale, şi
judecătorii constituţionali au vorbit repetat des-
pre necesitatea de a asigura dreptul educării co-
piilor conform opţiunii religioase exprimate liber.
În ciuda ideilor de fond, a cuvintelor, a faptelor, a
probelor la lumina zilei, a urmat o avalanşă des-
prinsă cu totul de ce se „întâmpla pe pământ”. un
delir colectiv. Proporţiile fenomenului „să apărăm
ora de religie” au depăşit tot ce se întâmplase an-
terior în materie, cum ar fi „scandalul icoanelor”.
Insist că hotărârea CCR nu a pus vreo clipă în
discuţie existenţa orei de religie. Ci exclusiv pro-
cedura de exprimare a dorinţei de a frecventa sau
nu această disciplină predată la noi confesional.

Gabriel Andreescu
Înscrierea la ora de religie. 
Delirul care sminteşte România

n Polemice
Fenomenul global, de întâmpinare

a unei teme foarte concrete cu
spuse fără noimă de către peste
90% din actorii mediatici alungă

milioane de români într- un univers
de fantasme. În lumea reală, miza

este alta: cine controlează ecucaţia,
controlează societatea.

■ Martie 2015. Noutăţi Cartier
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Din nou pragmatică, BOR s- a adresat opi-
niei publice deturnând temele. Comunicatul său
din 13 noiembrie 2014 acuza că se favorizează o
minoritate care nu acceptă ora de religie, iar so-
cietatea românească ar fi agresată sistematic de
secularismul antireligios. Arhiepiscopul Ioan Se-
lejan al Banatului ne- a anunţat că „de câteva zile
umblă o stafie în spaţiul nostru românesc, stafie
care doreşte să- L scoată pe hristos din şcoală, să
anuleze orele de religie, ore unde copiii tuturor în-
vaţă cum să călătorească spre Împărăţia lui
Dumnezeu şi cum să fie buni români şi buni creş-
tini”. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a fost
radical în cuvinte mai puţine: „Cine ar renunţa,
dintre părinţi, la ora de Religie ar mutila propriul
copil”. Repet: nu ora fusese contestată de CCR, ci
frecventarea ei împotriva voinţei celor implicaţi.

Organizaţiile ortodoxiste au adăugat pro-
priile lor nuanţe campaniei. Asociaţia Pro Orto-
doxia a plusat îndemnând părinţii să solicite „nu
una, ci cinci ore de Religie săptămânal, de prefe-
rinţă una în fiecare zi!”. Cel mai des, declaraţiile
au avut natura unor incantaţii tip: „Omul se de-
fineşte prin credinţă, există prin credinţă, se echi-
librează prin credinţă… acum avem datoria
sfântă de a decide în numele copiilor noştri” (So-
cietatea Femeilor Creştin Ortodoxe din România). 

Amplificarea campaniei în sensul unei pro-
pagande religioase a fost simultană cu creşterea
caracterului ei agresiv. Pentru Noua Dreaptă, de-
cizia CCR a reprezentat „un atentat la educaţia
tinerilor, la devenirea lor ca români”. Cuvântul
ortodox a postat titluri şi declaraţii precum: „Ateii
militanţi vor suspendarea orei de religie”; „Bolşe-
vicii sexului lovesc din nou”; „Toată lupta e să se
distrugă această vârstă, să se epuizeze această
vârstă într- un timp cât mai scurt”; „ora de religie
care este supusă unei prigoane neobolşevice ab-
solut primitive”. Blogurile extremiste au funcţio-
nat în acelaşi ton. Victor Roncea anunţa că elevii
şi familiile lor „le- au dat cu flit anticreştinilor re-
ţelei Soros”, iar george Damian, că „urgia
anti- creştină se află la început”.

Mereu pragmatică, BOR a pus punctul pe
„i” coordonând, prin postul Trinitas TV, campania
de convingere a părinţilor să- şi înscrie copiii la
Religie. La apelul: „Înscrieţi acum copii la ora de
religie”, au răspuns actori, fotbalişti, poeţi, cân-
tăreţi, mimi. Deşi concret, obiectivul a fost înecat
în fantasme religioase. Actorul Ilie gheorghe,
deja amintit, ne- a spus „că numai Cele zece Po-
runci sunt suficiente pentru zece teze de docto-
rat”, iar fotbalistul Sorin Cârţu: „Să stăm cu frică
şi să luăm aminte că Dumnezeu este încă în Ro-
mânia şi să nu- L alungăm. Şcoala fără ora de Re-
ligie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără
Dumnezeu şi fără identitate!”. Între propagan-
dişti, tinereţea a făcut casă bună cu excesul:
„Acum învăţământul dă afară religia. Acum copi-
lul îşi dă afară propria mamă. Acum monstrul are
faţă umană. Ne vorbeşte despre demnitate”, sus-
ţinea Manuela hărăbor.

Delirul cu pretenţii
Cât de extins este discursul rupt de reali-

tate a arătat- o implicarea unor voci care contează
pentru opinia publică. Tocmai cei care invocă pre-
tenţios dimensiunea culturală a religiei ratează
înţelegerea temelor. Preotul- jurnalist, inginer
Eugen Tănăsescu, nemulţumit de mulţimea pă-
rerologilor, susţine că Teologia este ştiinţă, iar ru-
găciunea de la începutul orei, experiment practic.
Deşi diferenţa dintre o credinţă şi o cunoaştere
pare abc- ul omului cultivat, confuzia domină. „De
ce doar religia ar fi opţională, nu desenul, muzica,
literatura română, istoria naţională şi, la urma

urmei, fizica, matematica sau orice altă materie?”
se întreabă Adrian Papahagi. Regăsim neînţele-
gerea diferenţelor la Sever Voinescu: „Aşa cum ni-
meni nu se opune să dăm copiilor cunoştinţe
despre animale şi despre plante, despre atomi şi
despre istorie, despre matematică şi despre mu-
zică, instrucţia minimă în materie religioasă este
absolut necesară…”. Aceeaşi gândire la horaţiu
Pepine: „A substitui Religia cu Istoria religiilor
este ca şi cum ai preda un curs de lingvistică ge-
nerală în locul celui de limba maternă”.

Susţinătorii alegerii libere a educaţiei reli-
gioase au fost stigmatizaţi contrafacând faptele.
Luptând cu „ilustrarea unei ignoranţe cronice”,
Andrei Pleşu susţine că „trebuie să recunoaştem
că opozanţii orelor de religie din şcoli au ce au mai
ales cu religia autohtonă. Dacă s- ar introduce cur-
suri de mitologie greacă, sau de filosofie bud-
dhistă, cei «ofensaţi» ar fi mult mai puţini”. Nu
există nicio cercetare care să susţină alegaţia şi
oricum, nu aceasta era tema la zi – nu prezenţa
religiei în şcoli, ci procedura de înscriere. Teodor
Baconschi are opinii exaltate despre succesul dis-
ciplinei Religie: „Pe scurt, la câte tâmpenii ne
intră în cap, la ce poluare informaţională suntem
supuşi, la câtă confuzie axiologică s- a abătut
peste societatea românească, sunt convins că
orele de religie oferă, mai ales dacă sunt predate
competent şi cu un pic de iubire, un balsam for-
midabil, din care junimea în formare intelectuală
va trage mult folos”. Or, cele câteva cercetări asu-
pra situaţiei din şcoli îi dezmint entuziasmul. 

Iată şi „argumentul” lui Daniel Buzdugan:
„Religia îl va învăţa pe viitorul adult să nu intre
în depresie, să nu se sinucidă, să nu o ia pe căi
greşite, să respingă avortul şi să întindă o mână
de ajutor aproapelui său!”. Aceste asumpţii au
fost contestate convingător de către Mircea Mi-
clea, într- un articol de pe Contributors. Alte „filo-
sofări” nici nu merită comentarii: „Credinţa este
adevărul absolut. Despre credinţă nu se discută…
În clipa în care cineva vrea să elimine din humu-
sul acesta sufletesc credinţa ortodoxă, el poate fi
considerat ca un atentat asupra fiinţei noastre”
(Dan Puric).

O notă aparte cer comentatorii al căror atac
suburban la adresa militanţilor pentru libera op-
ţiune religioasă ne dau prilejul să le vedem com-
pleta lipsă de informaţie şi înţelegere. „Se pare că
în România orice smintit doarme prost noaptea,
face o societate întreagă să doarmă prost nopţi în
şir după aceea. Cam aşa arată şi povestea cu ora
de religie în şcoli”, ne învaţă Lacrima Andreica pe
adevarul.ro, convinsă că tema obligativităţii Re-
ligiei trebuia să aibă loc anul şcolar viitor. Ştim
deja, nu aceasta era dezbaterea şi oricum, aplica-
rea unei hotărâri a Curţii Constituţionale nu se
poate amâna.

Într- un articol insalubru, Alex Ştefănescu
i- a numit pe Remus Cernea şi pe Emil Moise in-
solenţi, raţionalişti vulgari, i- a comparat cu
„indivizii vinovaţi de deversarea unor dejecţii în
apa unui râu”, a asigurat cititorii că singura lor
grijă „este să facă zgomot în jur, indiferent cât de
mult ne costă pe toţi ambiţia lor puerilă”. Moti-
vul? Pentru că aceştia ar fi „încercat să impună
ideea că studierea religiei creştine în şcoală tre-
buie să devină facultativă”. Or, de 25 de ani până
astăzi, în şcolile publice, religia a fost şi este fa-
cultativă. 

Autorii „culturalizaţi” amintiţi mai sus au
în favoarea lor cel puţin scuza că se exprimă fără
miză. uimitor este delirul pro- religios al „profe-
sioniştilor” cu competenţe în materie. unii dintre
ei pot fi văzuţi şi ascultaţi frecvent pe ecran.
Fosta ministră a Învăţământului şi actuala pre-
şedintă a Comisiei pentru învăţământ a Senatu-
lui, Ecaterina Andronescu, nu a aflat până astăzi
că religia predată confesional nu poate fi obliga-
torie. Profesorul universitar cu patalama de con-
stituţionalist, gheorghe Iancu, susţine că
deciziile CCR proaste nu trebuie aplicate şi pare
mândru că le predă asta studenţilor. 

Mă opresc aici. unul din momentele cele
mai faste în istoria Curţii Constituţionale, respec-
tiv a bătăliei civice pentru o societate decentă, a
fost înecat într- o campanie fantasmagorică, în
stare să întunece minţile. Vocile lucide, câte sunt,
au fost sugrumate numeric. Sunt semne de rău
augur pentru statul de drept şi pentru copii. r

GABriel Andreescu

Albinuța, ediția a Xv- a de Grigore
vieru. desene de lică sainciuc.
colecția Cartier codobelc, colecție
coordonatã de licã sainciuc

„trec șiraguri pe cărare
tot furnici, tot negrișoare!
Încotro se tot grăbesc?
Către cei ce le- ndrăgesc.”
sunt literele. Pe care le- au învățat acu,
mai bine de treizeci de ani, părinții celor

care le învață astăzi din noua ediție a Albinuței. Mai sunt
și cifrele. Mai este și foarte mult bun- simț și
bună- creștere în textele și desenele Albinuței. 
ilustrațiile lui Lică sainciuc, textele lui Grigore Vieru și
textele alese din alți scriitori de către Grigore Vieru ne
învață să fim buni, corecți, liberi.

Ceasul de Grigore vieru. desene de
dorina scorocârjă. colecția Cartier
codobelc, colecție coordonatã de
licã sainciuc

În Anul Grigore Vieru (80 de ani de la
naștere) Editura Cartier a inițiat o serie
Grigore Vieru. Ceasul este prima carte
de proza scurtă pentru copii. Vor mai
apărea curând Pâine cu rouă, ilustrată
de roman tolici, Toporul cu coadă de
păun, ilustrată de Ghenadie Popescu.

Roșu și negru de stendhal. tradu-
cere de Argentina cupcea- Josu.
colecția Cartier popular, serie
aniversarã 20 de ani, numerotatã,
cartea nr. 4, broșatã, 604 pagini

„Roșu și negru este un roman fãrã
umbre, dacã nu cumva fãrã perspec-
tive. Nimeni n- a mai mers vreodatã mai
departe pe aceastã cale…” 

(Jean Prevost)

Cărțile Cartier pot fi procurate în toate librăriile bune din
românia și republica Moldova.

Difuzare București: email: romania@cartier.md. 
tel/fax: 210 80 51

Difuzare Chișinău: inga.tribusean@cartier.md. 
tel/fax: 20 34 91



24

AnUL XXVI  t nr. 4 (757)  t 2015

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Elena Solunca: În urmă cu 15 ani aţi
făcut prima operaţie de transplant
hepatic din românia. acum sunteţi
considerat ctitor de şcoală ştiinţi-

fică cu un recunoscut şi cert prestigiu naţional şi
internaţional. Care era diagnosticul primului pa-
cient şi câte operaţii de transplant aţi efectuat de
atunci?

Irinel Popescu: Prima operaţie de trans-
plant hepatic din Romania a fost făcută pe 21
iunie 1997 în Spitalul Fundeni pentru o ciroză he-
patică în stadiu terminal. La acea vreme tulbură-
rile de coagulare majore specifice cirozelor
avansate nu au putut fi corectate şi bolnavul a de-
cedat în ziua următoare. Primele operaţii efec-
tuate cu succes au fost în anul 2000, mai întâi la
bolnavul gheorghe Penea şi apoi, la două săptă-
mâni interval, la bolnavul gheorghe Badea.
Ambii aveau ciroze avansate datorită infecţiei cu
virus hepatic B. La gheorghe Penea operaţia s- a
complicat în ziua 14 iulie cu o peritonită biliară
care a necesitat o reintervenţie corectoare. Ambii
pacienţi trăiesc şi sunt într- o condiţie foarte bună.

Câte operaţii aţi făcut de- a lungul acestui
deceniu şi jumătate şi care au fost tipurile de in-
tervenţii? 

În acest an numărul operaţiilor de trans-
plant hepatic a ajuns la peste 650, cu menţiunea
că, din 2013, facem mai mult de 100 de intervenţii
pe an, ceea ce ne încadrează în categoria celor mai
bune programe din Europa. De la transplantul cu
ficat întreg la adult, cu care am început, am tre-
cut la transplantul cu fragment de ficat de la do-
nator în viaţă, cu ficat împărţit (acelaşi ficat de
la donator în moarte cerebrală folosit pentru doi
receptori), transplantul cu ficat redus (în care se
rezecă o parte de ficat pentru a se adapta la ab-
domenul primitorului) şi la transplantul domino
(în care ficatul înlocuit a fost utilizat, la rândul
lui, la un alt receptor). În ceea ce priveşte celelalte
tipuri de operaţii, aş selecta câteva. Când m- am
întors din Statele unite, în 1995, cel mai mare
număr de rezecţii hepatice din România era de 41
(se făcuseră tot în Clinica Chirurgicală Fundeni).
În prezent am ajuns la peste 2000 de astfel de re-
zecţii, cu o rată care depăşeşte 200 pe an. La fel
şi în cazul rezecţiilor pancreatice, am ajuns la
peste 1000 în total şi la peste 100 pe an în ultimii
ani. În sfârşit, aş mai menţiona şi chirurgia robo-
tică, pe care am introdus- o în România în anul
2008 şi în care s- a făcut cca 900 de intervenţii.

dincolo de cifre, care au fost maladiile cele
mai frecvente în care transplantul şi- a dovedit efi-
cienţa terapeutică şi care sunt acum?

Transplantul de ficat şi- a dovedit eficienţa
în mai multe tipuri de maladii. În primul rând, în
bolile terminale ale ficatului, cu care am şi înce-
put. În al doilea rând, în afecţiuni metabolice, mai
ales la copii. În al treilea rând în insuficienţa he-
patică acută, în care cea mai mare problema ră-

mâne găsirea unui donator în
timp util, deoarece constituie o
mare urgenţă. În sfârşit, chiar
şi în afecţiunile maligne, mai
ales în hepatocarcinom; chiar
dacă imunosupresia post- trans -
plant predispune la reapariţia
cancerului, supravieţuirile care
se obţin cu ajutorul transplan-
tului depăşesc orice alta me-
todă cunoscută în prezent.

În ce constă specificitatea
transplantului hepatic faţă de
transplantul altor organe?

Transplantul hepatic a
fost recunoscut de la început ca
fiind cel mai dificil tip de trans-
plant din punct de vedere teh-
nic. Iniţial, chirurgi de foarte
bună reputaţie afirmau că nici
nu se putea face. Pe lângă difi-
cultăţile tehnice în sine, inter-
vine şi boala de bază, care, de
cele mai multe ori, se însoţeşte

de tulburări de coagulare importante, foarte greu
de controlat intra şi post- operator.

Sunteţi autorul şi al altor premiere naţio-
nale şi voi aminti doar primul transplant combi-
nat de ficat şi pancreas, primul transplant
combinat de ficat şi insule pancreatice şi primele
transplante de celule stem pentru afecţiuni ale fi-
catului. Care sunt riscurile întâmpinate şi cum
pot fi prevenite şi depăşite? 

Riscurile sunt mari la început în orice tip de
operaţie şi, de regulă, ele nu pot fi depăşite decât
o dată cu acumularea unei anumite experienţe.
De aceea, am salutat întotdeauna curajul tuturor
celor care au fost dispuşi să îşi asume astfel de
riscuri atâta timp cât pentru bolnavul respectiv
nu există altă soluţie. Progresele înregistrate de
medicină de- a lungul anilor au făcut ca riscurile
globale să devină astăzi mai mici decât erau altă
dată, dar ele, totuşi, există.

de departe, cancerul este boala de care se
tem cei mai mulţi dintre noi. Ce speranţe sunt?

Cancerul este un titlu generic, în spatele că-
ruia se ascund sute de tipuri, care nu seamănă
unul cu altul. În prezent sunt cancere vindecabile
(cum ar fi unele cancere de piele sau unele can-
cere de sânge şi nu numai) şi sunt cancere în care
speranţele sunt aproape la fel de mici ca acum

100 de ani (cum ar fi cancerul de pancreas). Din-
tre cancerele digestive, de care mă ocup în mod
direct, progresele cele mai mari s- au înregistrat
în cancerul colo- rectal, în care toate cele trei me-
tode (chirurgia, radioterapia si chimioterapia) au
făcut progrese foarte mari. Nu este o exagerare
să spunem că bolnavi care altădată nu trăiau mai
mult de 6 luni, pot să supravieţuiască şi 10 ani.

transplantul poate, prin perfecţionarea teh-
nologiei, să fie un panaceu?

Transplantul ar putea fi un panaceu dacă
am avea suficiente organe. Asta ar presupune,
cred, succesul fabricării lor artificiale sub o formă
care, în prezent, nu îmi este prea clară. Dar, desi -
gur, dacă atunci când un organ se îmbolnăveşte
grav el poate fi imediat schimbat, cred că am
putea vorbi despre un panaceu.

Se spune că organul transplantat face, mai
devreme sau mai târziu, aceeaşi boală ca acela
care a fost înlocuit. aşa e?

Depinde de boală. În cazul ficatului, pentru
hepatitele cu virus B există, în prezent, o profila-
xie atât de eficientă, încât niciun bolnav nu mai
face vreodată boala. Până de curând, la hepatitele
cu virus C, toţi bolnavii transplantaţi infectează
ficatul. Odată cu apariţia tratamentelor de ultimă
oră în hepatita C (bazate pe regimuri fără inter-
feron) sperăm că nici la aceşti bolnavi boala nu va
mai recidiva. Alte tipuri de ciroză au rată de reci-
divă variabilă: ciroza alcoolică, doar dacă bolna-
vul transplantat reia consumul de alcool. Ciroza
biliară şi hepatita autoimună doar într- un pro-
cent nu foarte mare de cazuri. Ca regulă gene-
rală, recidiva bolii iniţiale apare într- un procent
relativ mic de cazuri.

Ce va aduce viitorul aşa cum se prefigu-
rează azi?

Viitorul ne va aduce o înţelegere mai bună
a anatomiei şi fiziologiei organismului uman,
ceea ce va permite să înţelegem mai bine bolile şi
să găsim remedii mai eficiente. Va creşte gradul
de tehnologizare în imagistică, chirurgie şi tera-
pie intensivă, ceea ce va permite un diagnostic
foarte precis, operaţii din ce in ce mai complexe
şi posibilităţi de susţinere a pacientului în pe-
rioada preoperatorie din ce în ce mai mari. De
aceea, boli care astăzi sunt încă incurabile vor de-
veni curabile.

Cum spuneam, sunteţi considerat ctitor de
şcoală, aproape o legendă. Cum aţi reuşit să vă
apropiaţi şi formaţi tinerii acum când, se ştie,

„Nu trebuie reinventată roata”

n Elena Solunca în dialog cu Irinel Popescu

irinel popescu

Dezvoltarea şcolii medicale în
România ar trebui să folosească

aceleaşi metode pe care le- au
folosit cei care au întemeiat- o în
sec. XIX când, întorşi de la Paris,

au căutat să facă la Bucureşti, ceea
ce văzuseră acolo.

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Emil raţiu
Meşterul Manole

■ Adrian Dinu rachieru
Generaţia orfelină
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In memoriam Alexandru Vlad

Emilian Galaicu Păun
„Viaţă mai multă”

Ofrază ca un fir de metal, autentifi-
când opera unuia dintre cei mai
importanţi prozatori români con-
temporani, Alexandru Vlad (1950-

2015): „În viaţă omul priveşte nu înainte, ci
încotro e viaţă mai multă…” (ploile amare, ed.
Charmides, 2011, p. 90); la fel de bine se poate
cita din oricare altă carte a regretatului nostru
prieten, căci „ceea ce individualizează scrisul lui
Alexandru Vlad este, banal spus, formidabila
adecvare a stilului la conţinut” (Tudorel urian).

Nu- i mai puţin adevărat că şi omul în carne
şi oase a fost de- o vitalitate debordantă (niciodată
însă strâmtorându- i pe alţii!), de unde şi genero-
zitatea scrisului său. Fără să fie un autor prolific
– câteva volume de proză scurtă, dintre care
aripa grifonului lua premiul uniunii Scriitorilor
din România pentru debut, în 1980; două- trei ro-
mane (& unul în lucru, despre care mi- a vorbit la
Iaşi, în octombrie trecut), dintre care ploile amare
a fost distins cu premiul uniunii Scriitorilor din
România şi cu Premiul Academiei Române, în
2011; câteva culegeri de schiţe (formidabilele lui
editoriale!) & note de călătorie; prezent în mai
multe antologii; la toate astea adăugându- se tra-
ducerile sale din joseph Conrad, W.h. hudson,
Vladimir Tismăneanu, Alberto Manguel ş.a.–, cu-
vântul care i se potriveşte cel mai bine e mult. Şi
în viaţă, şi în creaţie. Care, la el, formează un tot
întreg.

I- am prezentat, de- a lungul anilor, câteva
titluri în cadrul emisiuni mele Carte la pachet –
sunt de găsit pe site –, n- am apucat însă, deşi
mi- aş fi dorit cu ardoare acest lucru, să înregis-
trăm nici un dialog pe teme socio- culturale,
dânsul fiind şi un redutabil polemist & vorbitor
cum rar se întâmplă. Fermecător în toate, Ale-
xandru transforma comunicarea într- un „ceremo-
nial al rostirii pedant, preţios, cu o mişcare amplă
şi, paradoxal, firească” (Irina Petraş); cu nelip-
sita- i pipă în dinţi, aducea a personaj de roman
melville- an (ştia pe din afară pasaje întregi din
Moby Dick, pe care- l preţuia enorm), spunân -
du- se pe sine şi rostuind înţelesurile lumii. În cei
aproape 25 de ani de când ne cunoaştem, nu l- am
auzit niciodată vorbind „ca să nu tacă” – Sandu
punea viaţă în tot ce spunea, prin viu grai sau în
scris.

Apropo de scris, toată lumea ştia că Alexan-
dru Vlad se are bine şi cu poezia, revista vatra
publicând de- a lungul anilor vreo duzină de
poeme, la intervale mari de timp, de fiecare dată
însă câte unul singur. Părea un ritual al lui, încă
unul pe lângă cel al povestitului. Ei bine, ultimul
(la ora la care scriu aceste rânduri) număr de
vatra, nr. 10/2014, conţine un poem care m- a

lăsat pur şi simplu bouche bée, fără să citesc însă
premoniţia (cum vai! n- am ştiut- o citi nici pe a lui
Ioan Flora, care- şi intitula ultimul volum de
poeme chiar aşa: dejun sub iarbă!), nici nu as-
cunsă printre rânduri, ci rostită à haute voix.
Iată- l:

evoluţia sentimentelor

Şi uneori, ca din senin mi- e dor de ea.
Atât de fin, atât de puţin
Că încremenesc în mijlocul unui gest.

Ea nu mai există, ştie asta toată lumea,
Nici eu, dacă mă gândesc bine, nu mai exist,
Şi cum poate cuiva care nu mai există să- i fie
Dor de cineva care nu mai există?

Pentru că- ntre timp am dispărut şi eu,
M- am scurs în crăpăturile dintre podele
În tubul cu pastile rămas deschis
În călimara cu cerneală uscată.

După cum se ştie dorul usucă lucrurile.

Textul mă răvăşise, şi i- am scris pe e- mail
câteva cuvinte în acest sens. Ce credeţi că mi- a
răspuns a doua zi Sandu? Două rânduri, plus
semnătura:

Eu nu scriu poezie, dar pun seara o coală 
albă pe birou şi mă culc.

Dimineaţa mă uit – de obicei nu este nimic, 
dar uneori…

al.vlad

Acum stau şi mă întreb dacă în dimineaţa
zilei de 15 martie, când neuitatul nostru prieten
a închis ochii, poezia nu i- a lăsat un ultim mesaj
pe coala albă de pe birou… Şi dacă da, care o fi
acesta? r

AleXAndru vlAd

Textul mă răvăşise, şi i- am scris pe
e- mail câteva cuvinte în acest sens.
Ce credeţi că mi- a răspuns a doua

zi Sandu? Două rânduri, plus
semnătura.

mulţi merg la facultatea de medicină cu gândul să
plece din ţară?

Au rămas cu mine acei tineri (dintre care
unii nu mai sint nici ei chiar atât de tineri în pre-
zent) cărora le- a plăcut chirurgia de mare anver-
gură, care nu s- au dat în lături de la muncă şi de
la sacrificii, care, pe scurt, si- au făcut din chirur-
gie o profesiune de credinţă şi un proiect de viaţă

Ce condiţii ar fi necesare pentru dezvoltarea
şcolilor medicale? de fapt, cât de actual este con-
ceptul de şcoală acum când se promovează cerce-
tarea interdisciplinară şi munca în echipă?

Dezvoltarea şcolii medicale în România ar
trebui să folosească aceleaşi metode pe care le- au
folosit cei care au întemeiat- o în sec. xIx când, în-
torşi de la Paris, au căutat să facă la Bucureşti,
ceea ce văzuseră acolo. Nu trebuie să reinventăm
roata, ci trebuie să facem şi azi acelaşi lucru. Con-
ceptul de şcoală încă rămâne valabil, mai ales în
clinică. Dacă ar fi să iau doar exemplul chirurgiei,
specialiştii se formează pe lângă un maestru şi
într- o şcoală. Dar, desigur, cercetarea interdisci-
plinară şi colaborările pe multiple planuri, interne
şi internaţionale se face în echipă.

Ca preşedinte al academiei de ştiinţe medi-
cale, aveţi posibilitatea să faceţi mai mult pentru
medicina noastră. mă gândesc, de pildă, la acce-
sarea de proiecte europene. dar nu numai. Ce s- ar
putea face mai mult pentru starea de sănătate a
românilor?

Academia de Ştiinţe Medicale are în prezent
o cu totul altă poziţie decât în urmă cu 4- 5 ani. A
redevenit o instituţie recunoscută şi respectată.
Accesarea proiectelor europene constituie un
mare succes, dar şi o mare obligaţie pe care sper
că o vom duce cu bine la capăt. Pentru starea de
sănătate a românilor trebuie făcute foarte multe
lucruri, dar cred că, în primul rând, trebuie schim-
bate o serie de mentalităţi învechite şi dăună-
toare.

Cum s- ar putea opri migraţia tinerilor me-
dici, mult apreciaţi peste hotare? desigur, în pri-
mul rând, un salariu corespunzător. şi altceva?

Schimbarea mentalităţilor atât în comuni-
tatea medicală, cât şi în general. Asta ar însemna
impunerea unui set de valori de tip occidental şi
promovarea lor consecventă – ierarhii bazate pe
meritocraţie, respectul pentru muncă şi pentru
valoare.

la ceas aniversar, la ce „noi provocări” vă
gândiţi?

Marea provocare pe care o resimt în momen-
tul de faţă este intrarea chirurgiei româneşti în
elita internaţională. Exista un singur criteriu de
validare în acest sens şi anume apariţia rezulta-
telor noastre în marile reviste chirurgicale inter-
naţionale. O serie de paşi au fost deja făcuţi
sperăm să- i putem face şi pe ceilalţi.

Ce face profesorul şi medicul irinel popescu
atunci când nu e în sala de operaţii sau la catedră?

Citeşte, navighează foarte mult pe internet,
joaca tenis, merge la teatru (mult prea rar, din pă-
cate). r
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Adriana teodorescu
Un roman despre moarte

Anul trecut a apărut la Polirom, în
traducerea Ancăi- gabriela Sîrbu,
romanul scriitorului american Mi-
chael Cunningham (o casă la capă-

tul lumii, orele), atrăgător intitulat Crăiasa
Zăpezii, cu o copertă iernatică fenomenală. Rezist
greu la cărţi care se sprijină pe iarnă şi, dacă reu-
şesc să plec lăsându- le pe rafturi, mă întorc destul
de repede ca să le dau târcoale şi mă simt un cri-
minal cu posibilitatea de a- şi resuscita victima.
De data aceasta însă nu aveam cum să consimt la
abandon. Lângă numele lui Cunningham se
adăuga puterea Crăiesei zăpezii, care pentru
mine funcţionează ca referinţă culturală şi perso-
nală deopotrivă, căci primii ani ai copilăriei mele
scriam sau, la început, mă jucam că scriu veşnicie
în cel mai mic petic de zăpadă întâlnit.

Romanul lui Cunningham este un roman
despre moarte, fiind şi ne- fiind, în acelaşi timp,
un roman despre imortalitate. Această ambigui-
tate a imortalităţii se datorează faptului că nu
discutăm aici despre o imortalitate absolută (apa-
najul marilor religii îndeobşte), ci de o imortali-
tate simbolică, imortalitate care apare o dată cu
modernitatea ce antrenează decăderea marilor
naraţiuni culturale ale imortalităţii absolute.
Concept încă slab teoretizat, imortalitatea simbo-
lică este utilizată de către ştiinţele socio- umaniste
pentru a desemna construcţiile psihologice (la
nivel de individ) şi culturale (la nivel de socie-
tate), cu ajutorul cărora se încearcă înţelegerea
realităţii inexorabile a morţii într- o lumină me-
nită să ofere un oarecare minim confort existen-
ţial. Strategiile fundamentale prin intermediul
cărora se construieşte imortalitatea simbolică
sunt proiectarea imaginară a identităţii proprii
asupra unor alte elemente (cel mai des: urmaşi,
natură, muncă, artă) şi imaginarea
unor (micro- )imortalităţi personali-
zate (deseori plurale la aceeaşi con-
ştiinţă) pentru a experimenta, în
plan imaginar, fără certitudini, posi-
bilitatea unei vieţi după moarte. 

Acţiunea romanului, puţin bo-
gată în evenimente, dar plină de fră-
mântări afective şi meditaţii lipsite
de artificiozitate, se desfăşoară pre-
ponderent într- un New york iernatic.
Iarna e oricum un arhi- personaj care
indică, decorativ, posibilitatea meta-
morfozei, a transcenderii, conotând
atât puritatea, începutul, cât şi moar-
tea (p. 81). Barett Meeks este un băr-
bat aflat aproape de 40 de ani, ratat
din punct de vedere al carierei, homo-
sexual, proaspăt părăsit de iubit, are,
în plină banalitate cotidiană – în
timp ce se întoarce acasă prin Cen-
tral Park – revelaţia unei transcen-
denţe al cărei conţinut îl va nelinişti
pe tot parcursul romanului pentru că
nu ştie dacă să- l asimileze unei divi-
nităţi creştine şi în ce măsură, sau
nu. Pe cerul nocturn, Barett vede o
lumină nefirească de care se simte
privit în sens deplin, ontologic, abstras din reali-
tatea în care se moare, confirmat ca fiinţă,
aproape mântuit. Treptat, el ajunge să o consi-
dere inclusiv un mesaj al divinităţii – căreia va
încerca pe tot parcursul romanului să îi dea un
chip personal – cum că Beth, logodnica bolnavă
de cancer a iubitului său frate, Tyler, nu va muri.
Lumina văzută va fi permanent racordată la
moarte. La moartea posibilă a lui Beth, apoi la
moartea ei efectivă, după recidivarea cancerului,
la sinuciderea imaginată de Tyler, care, rememo-
rând ochiul luminii care i s- a arătat fratelui său,
crede că s- ar putea arunca de pe fereastră… ridi-
cându- se în sus. Lumina e prescurtarea unei
imor talităţi simbolice, conţinând moartea şi des-
chizând- o înspre ceva diferit de ea, ce nu e
moarte. 

Nevoia de transcendenţă este imperioasă
pentru Barett („eu tot aştept (…) un semn care
să- mi spună că există ceva mai mult decât doar
noi”, p. 188), dar şi pentru fratele lui, Tyler, şi se
explică inclusiv prin faptul că ambii locuiesc la
periferia artei, sperând că accesul în piaţa cea
mare li se va permite cândva. Barett lucrează
într- un magazin al unei prietene, dar visează să
scrie o Istorie a Totului, în care să facă legături
între madame bovary şi orice altceva. Tyler, pe
de altă parte, este muzician, apelează adesea la
droguri pentru a- şi stimula inspiraţia şi, mai
mult, ideea proprie de inspiraţie care vine pe cale
chimică, şi visează să compună o melodie desă -
vârşită la nunta lui cu muribunda Beth. Nevoia
de transcendenţă poate fi înţeleasă ca o cauză a
preocupărilor lor artistice sau, din contră, ca un
efect al acestora. Oricum, corelaţia între artă şi
transcendenţă este evidentă. Însă, din pricina ab-
senţei totale a gratulării sinelui şi datorită luci-
dităţii cu privire la mediocritatea capacităţii lor
artistice, imortalitatea prin artă (sinele care tră-
ieşte după moarte prin opera sa) este permanent
împiedicată să se închege. Cert este că arta e pen-
tru ambii un surogat (nu un construct) de imor-
talitate, ceea ce înseamnă atât că au nevoie de o
altă transcendenţă, capabilă să abolească uitarea
implicată în moarte, cât şi că prin artă pot, incom-
plet, e drept, experimenta transcenderea de sine. 

Imortalitatea este în continuu dorită, pân-
dită, închipuită de către majoritatea personajelor.
Tyler, de pildă, îşi realizează, la un moment dat,
propriul său micro- construct de imortalitate sim-
bolică destul de întunecat – cu morţi care păs-
trează, liminal, o formă de conştiinţă şi care se
simt singuri în lumea de dincolo, iar Beth vrea să
creadă că după moarte va poposi într- un „loc în

care străzile măturate duc spre pieţe cu fântâni
în mijloc, (…) unde ameninţarea că ar putea veni
un dezastru şi speranţa că ar putea veni o bucurie
atât de mare încât să- ţi schimbe viaţa sunt în
egală măsură excluse” (p. 148). 

Basmul lui hans Christian Andersen, Cră-
iasa Zăpezii, pe care, fără nicio referinţă explicită,
cu excepţia moto- ului, Cunningham îl dizolvă în
romanul său pe trei paliere, lexico- semantic (fo-
loseşte elemente împrumutate din povestea lui
Andersen, precum zăpada, fulgii, lumina), tema-
tic (însuşi titlul, plus iarna copleşitoare drept
cadru general) şi conceptual (adaptarea unor
semnificaţii posibile ale basmului, reconfigurarea
lor în magma semantică a cărţii), admite două in-
terpretări majore care au ca miză nemurirea. Mai
întâi o interpretare negativă a imortalităţii, frec-

vent făcută posibilă şi dezvoltată ca atare în dife-
rite expresii artistic- culturale, ca de pildă în ti-
nereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, în
acord cu care imortalitatea este înţeleasă ca iluzie
şi ataşament excesiv faţă de sine însuşi, în dauna
relaţiilor cu ceilalţi. Mergând pe acest fir, Crăiasa
Zăpezii ar avea menirea să demonstreze că imor-
talitatea îngheţată a Crăiesei nu aduce fericire lui
Karl, băiatul care a poposit pe meleagurile eter-
nităţii, şi exclude comuniunea cu o altă fiinţă.
Când gretchen, prietena sa, vine să îl recupereze,
băiatul poate alcătui cu bucăţi de gheaţă veşnicie,
cuvântul eliberator din robia eternităţii. un cu-
vânt care, o dată împărţit la doi, redeschide uşa
spre lumea oamenilor, şi, implicit, spre moarte.
Iar moartea suferă, în această optică, un fenomen
de pozitivizare, o inflaţie de sensuri pozitive şi de
Sens. 

O altă interpretare pe care povestea o ad-
mite este că veşnicia face parte din viaţa oameni-
lor, din structura lor ontologică cea mai profundă.
Karl face doar un popas în veşnicia străjuită de
Crăiasa zăpezii – aşadar e o eternitate abolibilă,
reversibilă – popas menit să- l ajute să facă tran-
ziţia de la oglinda rea a vrăjitorului, cea care îl
făcea să vadă oamenii deformaţi, fixându- i exclu-
siv privirea asupra aspectelor urâte, la oglinda în-
ţeleaptă a Crăiesei, lacul compus din forme
variate ca nişte opere de artă perfecte. Imortalita-
tea provizorie, oricât de mincinoasă, clarifică im-
aginea, eliberând ochii de cioburi. De altfel, însăşi
Crăiasa îi spune că, dacă va reuşi să formeze cu-
vântul veşnicie, va deveni stăpân pe sine. Asu-
mând această perspectivă, putem spune că
imortalitatea din Crăiasa Zăpezii este mai de-
grabă o imortalitate simbolică, aflată la intersec-
ţia dintre gând/tânjire existenţială (Karl pleacă

spre ţinutul Crăiesei pentru a scăpa
de lumea urâtă, în care moartea e in-
filtrată deja în imaginile anterior
captate de Karl) şi cuvânt/limbaj
(veşnicia trebuie scrisă/înţeleasă
prin intermediul cuvântului pentru
a putea avea independenţă în raport
cu ea).

Mai mult, ceea ce conferă o si-
milaritate conceptual- estetică de
substanţă între romanul lui Cunnin-
gham şi povestea lui Andersen este
nu doar faptul că este reprezentată
literar imortalitatea simbolică, ci
mai ales apologia discretă pentru ne-
cesitatea ontologică a imortalităţii
simbolice. Nemurirea trebuie să facă
parte din creaţiile, din gândurile, din
viaţa noastră în mod legitim, nu
clandestin şi cu frica încartiruirii în
tabere, a credincioşilor, a iluzionişti-
lor, a egoiştilor, a inautenticilor. Co-
horte de filosofi şi cercetători ai
morţii şi muririi au insistat asupra
preeminenţei semnificaţiilor ontolo-
gice, sociale şi culturale ale morţii în
raport cu semnificaţiile imortalităţii.
Literatura, pe de altă parte, nu se fe-

reşte, cum o dovedeşte şi acest roman, să restabi-
lească un echilibru între termenii de nedislocat ai
ecuaţiei existenţei umane. Dacă consimţim la o
definiţie precum omul este fiinţă-întru-moarte,
trebuie să admitem, iar relaţia este implicită, că
omul este şi fiinţă-întru-imortalitate. heidegger
spunea că numai omul moare, în timp ce anima-
lul piere. Mă întreb totuşi cât de des se gândeşte
animalul la imortalitatea sa. r

■ Acest articol a fost finanţat de către Pro-
gramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor umane prin proiectul „Sistem integrat de
îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi post-
doctorale din românia şi de promovare a rolului
ştiinţei în societate”: POSDRu/159/1.5/S/133652.

Heidegger spunea că numai omul
moare, în timp ce animalul piere.

Mă întreb totuşi cât de des se
gândeşte animalul la 

imortalitatea sa.
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Carmelia Leonte
Frumuseţe, groază şi langoare

Absurd de singur printre măştile lui,
poetul devorator de realitate se
aşază la o imaginară masă a tăce-
rii, unde, în mod firesc, evident şi

categoric, totul se întâmplă dincolo de cuvinte.
Sau cel puţin asta înţelegem din recentul volum

de versuri timpuri crimordiale, apărut în Cluj, la
Editura Eikon (2014). Titlul, un inspirat şi, vai,
adecvat joc de cuvinte, ne deschide o cale de lec-
tură nu neapărat a cărţii, ci mai ales a lumii în
care trăim. Cărţile, implicit cuvintele, artificii ilu-
zorii, măşti inconsistente, caduce, îşi recunosc bi-
cisnicia, umilinţa înfrângerii în confruntarea cu
lumea: „Bufniturile câinilor în zăpada- ntristată
mustind de venin/ Mai departe/ Retinele galbene,
sângele galben şi sub frunţi o lambadă târzie/
Amintind de revoluţie şi de moarte/ În parc foto-
graful cedează: domnişoara cuprinde pe după gât/
Marele dog german în ciuda bărbaţilor întâmplă-
tori şi cărunţi/ Mai departe/ Spre loc luminos –
când să intru şi eu în adăpost, în
verdeaţă/ Mă- ntâmpină Dânsa şi
cască şi- mi trage una- două peste
faţă şi/ Cu această rezoluţie stau
ca un prost şi/ - ntreb în dreapta
şi- n stânga: «ce faci, mască»?” (joi
de februarie). Poetul este un băr-
bat „întâmplător şi cărunt” pe a
cărui retină se înregistrează ima -
gini disparate, fără coerenţă. Îşi
scoate biciul şi începe dresajul rea-
lului, dar în scurt timp se declară
învins. Evidenţa e alta, absurdă şi
vulgară, nu se lasă intimidată
uşor, ba chiar deloc, este îndărăt-
nică şi de nezdruncinat în obsceni-
tatea ei. Cuvintele vor să- şi
impună ordinea; războiul, din
start pierdut, se duce la acest
nivel. Sunt momente de graţie
când cuvintele chircesc realul, îl
prind în vălătuc, dar imediat
acesta îşi ia revanşa, cu aplomb.
În alte contexte, şi mai problema-
tice, se stabilesc punţi de trecere
între metarealitatea cuvintelor şi
concreteţea obiectelor denumite,

fără ca asta să fie o victorie, ci dimpotrivă, un pas
hotărât spre confuzia totală, spre umilinţa abso-
lută, spre eşec. În aceste condiţii, a mai spune
ceva este o crimă asupra lumii denumite. Până şi
soarele, altădată o certitudine, devine inconsis-
tent, înşelător: „O, Tomaso Albinoni, iar s- a ivit o
după- amiază a unui cer mai gri/ Decât e blana pe
coioţi./ Pe când moartea (pardon!) îşi vede de
treabă, ea fiind o fiinţă de treabă/ Având cordon
negru sau centură de aceeaşi culoare (?)/ Muzi-
cală. gingaşă. Nesimţitoare. Fără mânie şi fără
ură./ Nici nu întreabă, nici nu răspunde sub înşe-
lătorul tuturor soare./ Ce frumuseţe, câtă groază,
ce langoare!” (joi de aprilie). Să aduni într- un sin-
gur vers trei aşa- zise categorii estetice atât de di-
ferite, fără nimic comun dar, în acelaşi timp, fără
a înceta să fie caracteristice ale aceleiaşi realităţi
– frumuseţe, groază şi langoare – capabile să des-
chidă căi total diferite de interpretare a lumii că-
reia îi datorăm ascultare, perfect disjuncte… ce
poate să însemne? Cu siguranţă, poetul a făcut
asta nu doar pentru că „langoare” rimează cu
„soare”, ci pentru a sugera deruta totală iscată de
haosul pe care existenţa îl produce în esenţa cu-
vintelor, miezul aspru al realului insinuându- se
în ţesătura de vorbe pentru a- i compromite sen-
sul, desfăşurarea firească. Frumuseţea, cea care
ar fi trebuit să aducă mântuirea lumii, se loveşte
de groază, care o sfârtecă în mici fărâme şi, fatal-
mente, ceea ce rezultă, în loc de salvare, este o
prelungă apatie, promiscuă prin însăşi definiţia
ei. Iată, deci, deturnarea sensului ascendent, fi-
resc, spre unul descendent, distrugător. Este
chiar drumul de la timpurile primordiale la cele
crimordiale, pe care le trăim.

Nu numai spaţiul stă chircit, ghemuit, ci în-
suşi timpul. Cele două dimensiuni ale realului
sunt prinse în omofonie. Poate fi această subdi-
mensionare a timpului un semn al puterii cuvin-
telor, nu în totalitate apusă, şi o dovadă a
punţilor de legătură între diverse paliere ale exis-
tenţei? greu de îndrăznit o asemenea ipoteză…
Dar să dăm cuvântul poetului: „O vreme mi- am
mai căutat caietele/ Vechi în care timpul stătea
ghemuit –/ Fostul gust al fostei pofte/ De hohotit.//
Privighetoarea din alte ţări venise/ Să privegheze
ţicnită în al meu cartier/ Carnea şi mie mi
se- ntristase/ Barba mi se albise/ Iar a bea deve-
nise/O afacere de mătase/ Şi de deochi şi de
mister…” (o vreme). Aceste versuri, ce amintesc
vag de Emil Botta, sunt nu numai o punere în
scenă care se dovedeşte o coborâre în adâncuri,
dar ne dezvăluie şi sursa ambiguităţii poeziei lui
Ioan Moldovan, joc de cuvinte şi trimitere în
neant. Aflăm că privighetoarea… priveghează,

deci asocierea omofonică a cuvintelor este izvor
de polifonie şi neclaritate în acelaşi timp. Se ştie,
din teoria muzicală, că omofonia constă în simul-
taneitatea obiectelor sonore şi este privită în suc-
cesiune pe axa temporală, incluzând ideea de
densitate sonoră. Dar unde duce asta? Nicăieri.
Timpul, făţarnic, îşi ia revanşa. Să vedem conti-
nuarea poemului: „În fapt, nimic nu se terminase/
Doar că mă trezisem mai devreme./ Nimic nu mai
căutam/ găseam de toate fără efort, ca să pot
adormi la loc/ Între vechile rime ale noului/ Ne-
noroc./ Între fâşiile albe rămas în grota înviatului
mort”. Aşadar, totul e reductibil la veşnicul hohot
bacovian.

Vedem mai departe că intertextualismul nu
e doar un mod de a scrie, ci de a trăi: „Ce mai am
eu să- mi demonstrez nu mai interesează pe ni-
meni. E o/ Chestiune de alcov. Doar că la uşă/ Aş-
teaptă cei care s- au săturat de mine./ Vor să se
asigure că Avantajele Insomniei sunt definitiv în-
cheiate/ Că n- o să mai particip la jocurile de cu-
vinte, că/ N- o să mai râd la mese lungite până
dimineaţă, că/ N- o să mai vorbesc decât da- da şi
nu- nu/ Ce este da, ce este nu în propria- mi viaţă,
le strig/ Iar ei toţi: Închide! Închide! E frig şi
ochiul tău ne- ngheaţă!” (lumina abia caldă de
septembrie).

Ochiul care îngheaţă este ochiul poetului
lucid care se oferă, într- o avalanşă de realitate,
lumii, eonilor, materiei plângând, dar se oferă în
egală măsură şi textului, la fel de acaparator.
Răstignit între a fi în text şi a fi în lume, în veş-
nică oscilaţie, orbitând în afara lumii, acolo unde
se experimentează un alt tip de text, şi suferind
în interior, prins în miezul incandescent al lucru-
rilor, iată o imensă confuzie pe care poetul o tră-
ieşte ca pe o penitenţă, aşa cum a fi în frumuseţe,
groază şi langoare (cele trei dimensiuni ale rea-
lului) echivalează cu a fi în text, prin text, spre
text, în lumea respingătoare, asasină, căreia nu i
se poate sustrage în totalitate nici măcar alegând
moartea. 

În acest echivoc absolut se stabileşte totuşi
o dihotomie clară: cea dintre lume şi ochiul care
îngheaţă. Între aceste două planuri nu există îm-
păcare şi nu există punţi; nu există cuvinte şi nici
tăceri. Ochiul care îngheaţă nu devoră şi nici
măcar nu vede. Doar stigmatizează. Imaginile nu
mai sunt fluente, ci încremenite. Lumea devine
un imens tablou static, condamnat la eroziune.
Este un tablou grotesc, fixat pe a doua dimen-
siune a realităţii, deci groaza. 

Cine vorbea de frumuseţe? Iată- ne în plină
estetică a urâtului: „poezia se umflă tot dând din
gură”; „Balele mele de beţiv sunt ghirlan de- n -

gheţate- n copaci” etc., etc. Se con-
cretizează astfel un tablou din care
răzbate doar Mătuşa Schiloadă,
cea care „ne hrăneşte cu o per-
versă înţelegere” (cerneluri obo-
seală spectre, p.20). Se cade brusc
în a treia dimensiune, langoarea:
„Odăi din case străine…”; „eliberat
de lenea de- a fi treaz” (p.21); „ne-
maiştiind scrie…”. (În această di-
mensiune, Ioan Moldovan amin-
teşte din nou de Emil Botta, pen-
tru care lenea era un fel de catego-
rie estetică!)

În fapt, lumea e atât de gro-
tescă, încât devine neverosimilă,
de unde şi poeticitatea ei, exploa-
tată din plin în această carte. Rea-
lul e prea intens pentru a fi crezut,
pentru a fi luat în serios. Se pro-
duce un refuz al lui, la fel de intens
şi, desigur, cu efect la fel de neve-
rosimil. În loc de concluzie, cineva
dă drumul „aparaturii de frig” (o
lună de vară departe de cuvinte
scrise). Este un alt fel de a spune
că ochiul care îngheaţă a învins. r

Poetul este un bărbat
„întâmplător şi cărunt” pe a cărui

retină se înregistrează imagini
disparate, fără coerenţă. Îşi scoate
biciul şi începe dresajul realului,

dar în scurt timp se declară învins.



Ruxandra Cesereanu, 
Un singur cer deasupra lor
Editura Polirom, 2015

un roman- frescă despre transformă-
rile petrecute în România de la începuturile
obsedantului deceniu comunist până după

revoluţia din 1989,
în care micile isto-
rii ale unor oameni
aflaţi de par tea pu-
terii comuniste sau
împotriva ei sunt
înglobate şi dau
contur istoriei mari.
Luptători în munţi,
deportaţi, deţinuţi
politici, opozanţi,
disidenţi, frontie-
rişti, revoluţio-
nari, dar şi lideri
ai Securităţii, pre-
şedinţi de stat,
torţionari, delatori
şi mulţi alţii – vic-

time şi opresori –, cu toţii trăiesc sub acelaşi
cer, între 1945 şi 1991, limitele cronologice
ale frescei epice la care autoarea a lucrat un
deceniu. Ruxandra Cesereanu propune o
sinteză narativă cu vieţi şi morţi controlate
de o istorie colectivă violentă, asemănătoare
lumii zugrăvite de Varlam Salamov în po-
vestiri din Kolima.

David Bosc, Fântâna limpede
Editura Ideea Europeană, 2015

Omul care tocmai trecuse frontiera,
în acest iulie 1873, era un om mort şi poliţia
nu avea habar de asta. Era mort în faţa
ameninţărilor, şantajelor, maşinaţiilor,
comploturilor. un
om mort care
avea să facă dra-
goste înainte să
treacă opt zile. În
exil, în Elveţia,
gustave Courbet
s- a dedat celor
mai mari plăceri
ale vieţii sale: a
pictat, a petrecut,
s- a scăldat în
râuri şi lacuri. 

Ne minu-
năm de libertatea
acestui corp a că -
rui urmă se deşiră
pe străduţele târ-
gului, a acestui
pântec enorm care deschide blând apele, vâl-
celele, pădurile. 

Când picta, Courbet îşi înfunda faţa
în natură, ochii, buzele, nasul, cele două
mâini, cu riscul de a se rătăci, şi, mai ales,
cu riscul de a fi fascinat, orbit, răvăşit, eli-
berat de el însuşi. Ce secret înconjoară anii
de la La Tour- de- Peilz, pe malul lacului
Leman, aceşti patru ani pe care specialiştii
îi expediază de obicei în două fraze severe:
Courbet nu mai pictează nimic bun şi moare
din cauza băuturii? Acest secret, pus la în-
cercare de focul Comunei din Paris, este bu-
curia contagioasă a omului care e propriul
său stăpân.

David Bosc

David Bosc s- a născut în data de 7
aprilie 1973 la Carcassonne. Îşi petrece co-
pilăria la Saint- Rémy şi Aix- en- Provence.
Absolvă colegiul şi liceul la Avignon, iar Ba-
calaureatul în Marsilia. Face Ştiinţe politice
la Aix, apoi studiază răstimp de un an în
Italia, la Sienne. Locuieşte la Paris, în Mar-
silia şi la Varşovia. Se stabileşte în Elveţia,
la Lausanne, unde lucrează la Editura Noir
sur Blanc. Cărţi: Georges darien, eseuri,
Sulliver, 1996; ombre portée. notes sur
louis aragon et ceux qui l’ont élu, eseuri,
Sulliver, 1999; Sang lié, roman, Allia, 2005;
milo, roman, Allia, 2009; la Claire Fon-
taine, roman, éditions Verdier, 2013 (selec-
ţionat pentru Premiul goncourt, laureat al
Premiului Marcel- Aymé 2013; Premiul Fe-
deral pentru literatură, 2014) ş.a.

Dumitru Balan, Viaţa unui cărturar
Editura Ideea Europeană, 2015

Trăgând linie, am spune că ne aflăm
în prezenţa unui demers pertinent de mare
actualitate, a unui preţios instrument de
lucru menit să umple un gol în literatura di-
dactico- ştiinţifică de specialitate, dar toto-
dată putând deveni util şi unor cercuri
intelectuale interesate de evoluţia fenome-
nului poetic rusesc în secolul xx, situate în
afara comunităţii universitare. 

Mircea Croitoru

E o bibliotecă umblătoare. A citit mii
de cărţi ale altora şi a scris câteva ale sale.

Îl recunoşti dintr- o
mie. ziarele, revis-
tele, cărţile îi sunt
lipite de degete.
Merge pe stradă şi
citeşte, aşteaptă li-
niştit la o coadă şi
citeşte. Absent pen-
tru lumea aceasta
viermuitoare şi
pragmatică, el s- a
retras protector în
spatele ziarelor şi
cărţilor, şi a rezis-
tat. Cu o ţinută so -
bră, de o ţepenoşe-

nie verde, demnă de ţara Fagilor de unde- şi
trage obârşia, nu- i poţi da anii pe care, in-
credibil, îi are. (…) Dacă te duci la el acasă,
totul pare sprijinit pe tomuri, iar dacă ai
proasta inspiraţie să clinteşti ceva, acea „ar-
hitectură intelectuală” îţi poate fi fatală. un
soi de Manole Anapoda, zidit în chip de Ană
într- o mănăstire de cărţi. Prietenii îi spun
Dima. Am tradus împreună din Bulat
Okudjava volumul de versuri Cântecul esen-
ţial şi, din mulţi alţi poeţi contemporani
ruşi, în periodice.

Metodic, punctual, suferind de acribie
şi, bineînţeles, scufundat într- o lectură
atunci când nu lucram împreună, a dovedit
că nu e doar un consumator de literatură, ci
şi un excelent cunoscător al limbii din care
traducea, şi chiar un creator. Îl invidiez pen-
tru felul sfidător în care ştie să uite de tele-
vizor şi de calculator. Dima citeşte. El e
scufundat în ecranul unei file de carte, al
unei pagini de ziar sau de revistă. Într- o
vreme în care aceste două ustensile subjugă
lumea obosind- o, nevrozând- o, îmbătrâ-
nind- o, făcând abstracţie de mirajul lor, el a
rămas încă proaspăt, zdravăn şi tânăr.

Passionaria Stoicescu

Alina Cozan, Trăirea pe interval
Editura Ideea Europeană, 2015

Lucrarea de faţă are în vedere trata-
rea unei adevărate realităţi europene încă
nerezolvată: migraţia. Ea este un fenomen

cu care se con-
fruntă aproape toa -
te popoarele lumii,
efectele ei marcând
societatea, fie din
perspectiva celor
care pleacă dintr- o
ţară (a emigranţi-
lor), fie din perspec-
tiva celor care vin
într- o ţară (a im-
igranţilor). Perso-
nal eu am simţit
emigraţia ca pe o
trăire pe un inter-
val în care omul
vieţuieşte între
două lumi, lumi ca

două părţi din sine pe care nu poate să le
mai unească pentru a fi un întreg. 

Lectura acestei lucrări este o incur-
siune în viaţa emigrantului, cu motivaţia
lui, cu lumea lui din ţara de unde pleacă, cu
lumea lui în ţara unde se aşază, cu efectele
şi schimbările pe care le provoacă acest fe-
nomen la nivel individual şi social. Este o
incursiune în apropierea unor realităţi occi-
dentale unde emigranţii încearcă să supra-
vieţuiască discriminărilor şi umilinţelor.
Este trăirea reîntoarcerii acasă, în apropie-
rea anotimpurilor şi a eternităţilor româ-
neşti.
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Mormântul lui Cervantes 

Cercetătorii au analizat trei
gropi funerare. Mormântul lui Cer-
vantes, creatorul celebrului perso-
naj Don Quijote şi unul dintre cei
mai cunoscuţi autori în istoria lite-
raturii, a rămas neidentificat vreme
de aproape 400 de ani. În prezent,
oamenii de ştiinţă cred că s- au apro-
piat foarte mult de momentul în
care vor putea spune cu certitudine
că au descoperit rămăşiţele pămân-
teşti ale scriitorului. Douăzeci de
cercetători s- au reunit într- o micuţă
biserică a Ordinului Trinitarian din
Madrid pentru a examina osemin-
tele găsite în cripta de sub capelă.
Acestea ar putea aparţine lui Cer-
vantes, care a fost înmormântat în
acea biserică, într- un mormânt ne-
marcat, în urmă cu 399 de ani.

Savanţii au descoperit trei
morminte neidentificate în interio-
rul capelei şi încearcă să găsească
indicii care să ateste faptul că unul
dintre schelete ar fi aparţinut scrii-
torului, care a fost grav rănit într- o
bătălie navală, în anul 1571. „A pri-
mit în piept un foc de archebuză, iar
o altă rană l- a făcut să nu mai poată
să îşi folosească una dintre mâini”,
a dezvăluit istoricul Fernando de
Prado pentru the Guardian în
2011. „Acele două răni ar fi trebuit
să lase anumite urme pe oa-
sele sale”, a mai spus acesta.
Şeful acestui proiect de cer-
cetări arheologice, gardia
Rubio, a spus că, pe lângă
cele trei morminte neinden-
tificate, oamenii de ştiinţă
au identificat alte patru lo-
curi promiţătoare în interio-
rul bisericii.

„Dacă vom găsi ose-
minte care vor îndeplini ca-
racteristicile pe care le
căutăm, atunci vom putea să
trecem la etapa următoare”,
a spus Francisco Etxeberria,
specialist în medicină legală
la universitatea din ţara Bascilor.
„Am putea să comparăm ADN- ul cu
cel al surorii sale, însă acesta va fi
un pas de o mare complexitate”, a
adăugat acesta.

Localizarea osemintelor scrii-
torului spaniol ar putea dezvălui
mai multe informaţii despre acesta.
„Ar putea să ne ajute să aflăm cum
arăta, dar şi cum a murit”, a spus
profesorul Prado pentru the Guar-
dian. „Se spune că a fost foarte bol-
nav în ultima parte a vieţii, dar şi că
era foarte prolific ca autor”, a spus
Prado.

Istoricii dezbat de multe dece-
nii natura bolilor de care a suferit
Cervantes şi cauza morţii acestuia.
Au existat speculaţii potrivit cărora
scriitorul ar fi fost alcoolic şi ar fi su-
ferit de ciroză hepatică. Alţii spun că
ar fi suferit de diabet, o boală care
în acea epocă era prea puţin înţe-
leasă şi nu putea fi tratată. Potrivit
altor teorii, scriitorul ar fi suferit de
malarie, insuficienţă cardiacă şi/
sau insuficienţă renală.

unul dintre cei mai mari
scriitori ai Secolului de aur spaniol,
Cervantes a murit, sărac, pe 22
aprilie 1616 şi a fost îngropat în ziua
următoare, potrivit documentelor
epocii, în această biserică aflată
lângă o mănăstire, a cărei arhitec-
tură a fost modificată de mai multe
ori de atunci. La aproape patru se-

cole după moartea scriitorului, locul
în care se află rămăşiţele pămân-
teşti ale acestuia nu este cunoscut
cu exactitate. Mai multe călugăriţe
trăiesc în acea mănăstire, inclusă în
patrimoniul cultural al Madridului
încă din anul 1921, fapt care face di-
ficilă demararea unor săpături ar-
heologice, fără o localizare precisă.

Născut în 1547, în oraşul uni-
versitar Alcala de henares, în apro-
piere de Madrid, Miguel de
Cervantes Saavedra a fost roman-
cier, poet şi dramaturg, fiind consi-
derat un simbol al literaturii
spaniole. Este în primul rând cunos-
cut ca autor al romanului el inge-
nioso hidalgo don Quijote de la
mancha (hidalgo este un reprezen-
tant al micii nobilimi), considerat
primul roman european modern şi
una dintre cele mai valoroase opere
ale literaturii universale, publicat
iniţial în două părţi, apărute în
1605, respectiv 1615. Miguel de Cer-
vantes a fost supranumit „Princi-
pele ingeniozităţii”.

uNESCO a declarat, în 1995,
ziua de 23 aprilie – data morţii lui
Miguel de Cervantes – ziua Mon-
dială a Cărţii şi a Drepturilor de
Autor. (Mediafax)

„Ursul”, farsă într- un act
de A.P. Cehov

Ateneul Tătăraşi invită publi-
cul duminică, 5 aprilie 2015, de la
ora 19.00, la PREMIERA spectaco-
lului de teatru „ursul”, farsă într- un
act de A. P. Cehov, regie şi adaptare
scenică – Cosmin PLEŞA. A doua
reprezentaţie va avea loc joi, 16
aprilie 2015, ora 19.00. Distribuţie:
Laura BILIC-  Elena Ivanovna Po-
pova; Dumitru FLORESCu- grigori
Stepanovici Smirnov; Andrei CIO-
BANu-  Luka.

„În piesa lui
Cehov, o văduvă, tâ-
năra Elena Nico-
laevna Popova, care
şi- a iubit foarte
mult bărbatul, Ni-
colai Mihailovici
Popov, trăieşte re-
trasă şi adânc ata-
şată de amintirea
soţului ei. Servito-
rul ei credincios,
Luka, încearcă în
fel şi chip să o rea-
ducă la «viaţă» dar,
aparent, fără nicio

speranţă. În acest context al zilelor
care nu se mai termină şi care curg
lin spre nicăieri, doar cu pomenirea
celui mort şi a personalităţii lui,
apare acel ceva, «accidentul drama-
tic», în persoana tânărului moşier
Smirnov şi întreg universul se
schimbă! Evident, cu pasiune, cu
nerv, cu lacrimi, cu ţipete, cu ame-
ninţări, cu băute, chiar cu un duel,
şi în final, fără victime ba chiar cu
happy- end, femeia prinde din nou
viaţă în braţele larg deschise ale lui
grigori Stepanovici Smirnov. O nu-
velă scurtă, dramatică, cu o exce-
lentă răsturnare de situaţie,
specifică geniului cehovian în care
realul din viaţa cotidiană, transfigu-
rat, prinde contur scenic şi, prin
forţa creatoare a marelui drama-
turg, incomparabil, cum avea să- l
numească însuşi Tolstoi, devine
pildă de creaţie scenică şi naşte ceea
ce avea să se numească realism psi-
hologic. Sigur că şi Stanislavski
pune umărul la această devenire ca
stil al farmecului vieţii trecut din
realismul cotidian în realismul psi-
hologic al vieţii scenice. Cât e adevăr
şi cât e minciună, cât e simulare şi
cât e prefăcătorie, cât e autentic şi
cât e adevărat, ştiu doar autorul,
Stanislavski şi liberi suntem şi noi
să ştim” – Cosmin Pleşa, regizor

Spectacolul este produs cu
sprijinul zENNA Wedding Fashion
şi Donna Carina.

■ Bref 
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Constantin Coroiu
Epistolele unui singuratic incurabil

Motto: „iar vântul zvârle- n geamuri grele plicuri;
Ci tu citeşti scrisori din roase plicuri”

Mihai Eminescu

În 2004, Emil Brumaru publica la Edi-
tura Polirom sub titlul Cerşetorul de
cafea scrisorile sale către lucian raicu.
Epistolele fuseseră scrise şi trimise pe

parcursul a opt luni ale anului 1978. Ele păreau a
fi imaginare sau mai degrabă pagini dintr- un jurnal
în formă epistolară. Nu erau însă deloc imaginare.
Autorul lor avea să dezvăluie că, intrând în criză de
subiecte pentru rubrica sa din românia literară –
iată că sunt şi crize benefice, cel puţin în literatură!
– a luat pachetul de scrisori de la destinatar şi l- a
depus pe masa directorului amintitului săptămâ-
nal. Lucian Raicu nu- i răspunsese la nici una dintre
ele. În epistola a 51- a, poetul, cu nedezminţitul său
umor, îl avertiza pe critic: „Mi- aţi arătat plicul
mare, albastru, în care băgaţi scrisorile mele şi pe
care scrie Emil Brumaru către Lucian Raicu! Ştiu
că scrisorile mele exclud, oarecum, răspunsurile,
dar, din spirit diavolesc, voi lua şi eu un plic enorm
pe care voi scrie: Lucian Raicu către Emil Brumaru!
Aceste două plicuri, unul doldora, celălalt vid, pre-
date la Academie, vor stârni stupoarea cercetători-
lor!!!”. 

Al treilea volum din seria operelor lui Emil
Brumaru, apărut la aceeaşi editură, în colecţia co-
ordonată de Daniel Cristea- Enache, cuprinde toate
scrisorile, corespondenţii lui Brumaru, în ordinea
din volum, intitulat tot Cerşetorul de cafea, fiind
Lucian Raicu, Leonid Dimov, Şerban Foarţă, Radu
Petrescu, Alex Ştefănescu, Ilie Constantin şi Florin
Mugur. Lotul epistografic cel mai întins, adică mai
mult de jumătate din cele 638 de pagini ale volumu-
lui, îl constituie misivile adresate lui Florin Mugur.

Taciturnul, zgârcitul la vorbă Emil Brumaru
are vocaţia confesiunii şi un mare talent epistolier,
pe care puţini scriitori români îl au. Eminescu în-
suşi nu e nici pe departe un campion al genului.
Comparativ cu alte culturi, a spus- o şi g.Călinescu,
a noastră este săracă din acest punct de vedere. Are
dreptate Emil Brumaru, deşi mi se pare prea sever,
când îi scrie lui Florin Mugur: „Dar să ne gândim
bine, avem noi vreo corespondenţă zguduitoare în
literatura română? S- ar putea să- mi scape, dar
parcă nu e. Vezi şi tu, am început să- mi caut prede-
cesori”. Pentru Brumaru, genul epistolar e deopo-
trivă iniţiatic şi întemeietor: „Adevărul e că de când
îţi scriu zilnic, mă simt scriitor profesionist!” îi de-
clară el aceluiaşi Florin Mugur într- una din epis-
tole. Iar în alta îi mărturiseşte că nu- l interesează
să scrie jurnal, „ci o corespondenţă îmi trebuie mie”,
fiindcă aceasta nu numai că- l incită, îl scoate din
muţenie, dar „e şi mai afectivă”.

Există mărturisiri decente, pudice, şoptite,
care îl pot stânjeni pe confident sau cel mult îl pot
lăsa indiferent. Sunt şi confesiuni nu doar sincere,
ci fruste, de tot libere ca limbaj şi conţinut, dar care
tulbură profund sensibilitatea şi spiritul, precum
cele ale lui Emil Brumaru. Fireşte, asta şi pentru
că, remarcă şi livius Ciocârlie în prefaţa volumului,
scrisorile acestui mare poet sunt şi literatură – „o
literatură omoloagă celei din poeme, îndatorată ace-
leiaşi poetici”. O literatură, aş adăuga, uneori su-

prarealistă, deopotrivă omoloagă
celei lirice şi complementară aces-
teia. un exemplu: „După cum ştii, în
gogol, unui personaj îi dispare nasul.
Tot aşa, într- o bună zi, Reparatei îi
dispar cei trei sâni. Se întâlneşte (tot
ca în gogol) cu ei pe stradă, să zicem,
pe Cuza Vodă, cam pe lângă Poşta
centrală. uneori cu toţi trei deodată,
formând un colier cărnos, senzual, în
aerul pur. Alteori, cu fiecare în parte,
bine sfârcuit, rotund, apetisant. Mai
rar, cam în zilele cu număr par, cu
câte doi, al treilea venind totuşi din
urmă, la mare distanţă. Scandal în
urbea noastră. Cei trei sâni continuă
să- şi facă apariţia prin cofetării, cine-
matografe, magazine cu aparate elec-
trice, la policlinică etc.” .

Scrisorile lui Emil Brumaru sunt, neîndoios,
ale unui „mare izolat”, ale unui singuratic. O singu-
rătate ameliorată însă de o neclintită solidaritate
cu scriitorii, cu artiştii şi cu marile personaje ale li-
teraturii. Poetul e bântuit de ceea ce Valery Lar-
baud numea „viciul nepedepsit al lecturii”. Pentru
el, lectura e rugăciune, dar, cred, şi un spaţiu de re-
fugiu, securizant, un mod de a rezista spaimei de
boală, de bătrâneţe şi de moarte, de a supravieţui
chiar şi atunci când, cu o frumoasă metaforă a sa –
„Cerul e închis pentru inventar”. Înainte de a fi
scriitor, Emil Brumaru este un mare cititor. Cores-
pondenţa sa o atestă cu asupra de măsură. Poate că
nu întâmplător lui Emil Brumaru i- a fost hărăzit să
trăiască şi să scrie în oraşul lui Ibrăileanu, acel su-
perb „amant spiritual al Annei Karenina”, cum îl
caracterizează el atât de inspirat, acel Cititor (cu
majusculă) pentru care lectura era un sacerdoţiu,
iar literatura un mod de a suporta existenţa, dacă
nu cumva singurul mod şi singura raţiune de a trăi.
Valeriu Cristea l- a portretizat memorabil pe marele
Cititor nocturn din Fundacul Buzdugan al Iaşului
interbelic. „A citi înseamnă a dori opera” – postula
Roland Barthes şi parcă atunci când a scris această
propoziţie i- a avut în vedere pe Cititorii din spiţa
unui Ibrăileanu şi a unui Brumaru, pe asemenea
bărbaţi care iubesc femei din cărţi şi dansează la
primul bal al Nataşei Rostova… „Se spune: expe-
rienţa vieţii” – îi reamintea brumaru lui Florin
mugur într- una din numeroasele scrisori. „Dar dacă
nu- ţi ajută la nimic? Dacă n- ai nevoie de ea? De ce
nu experienţa lecturii? (vorba lui Raicu!). Viaţa,
vrei, nu vrei, ţi- o trăieşti şi e atât de plicticoasă
uneori, are atâtea goluri, ani întregi de lâncezeală,
bucurii destrămate, neîntregi, dureri penibile, ne-
eroice. O carte bună, în schimb, e rotundă ca un
măr”. Cititor şi cunoscător de invidiat al clasicilor
universali – îndeosebi ruşi şi francezi – Emil Bru-
maru consideră că lectura literaturii române este o
datorie intelectuală şi morală primordială a litera-
torului autohton: „Ce ne facem? Nu prea citim scrii-
tori români. uite ce listă pot înjgheba pentru o
lectură obligatorie: Ion ghica, Alecsandri, C.A. Ro-
setti (Jurnalul meu), Dinicu golescu etc. etc. Sunt
o groază. Şi toţi au farmec, stângăcie, naivitate, un
fel de alintare copilărească a limbii române. Neapă-
rat, neapărat trebuie să- i citim”. Ajuns la vârsta de
aproape 40 de ani, Brumaru constata jenat că nu ci-
tise încă Ciocoii vechi şi noi. La un moment dat,
cumpără ediţia Bacovia (în seria „Scriitori români”),
un poet pe care „nu- l poate consuma, în întregime,
niciodată. Mereu rămâne ceva de descoperit”. Ceea
ce i se întâmplă şi cu Eminescu. Apropo, în volumul
de teatru al lui Eminescu găseşte „lucruri geniale,
scăpărând de frumuseţe”, ca şi în memento mori, pe
care îl abordează pentru ca „să mă bag până în gât
în poezie şi de acolo să privesc în jur”. Nu mulţi sunt
cei, ca Emil Brumaru, care să- i fi citit şi recitit pe
marii ruşi – gogol, Turgheniev, pe acel „autor cu
două pseudonime”, cum îi simte el pe Tolstoi şi Dos-
toievski (acesta, alintat cu respectuoasă familiari-
tate Dosto), dar mai ales pe Cehov: „M- aş înfunda
iar într- un Cehov în 11 volume. Acolo uit tot, sunt
cu trup şi suflet alături de personaje”. Într- o scri-
soare trimisă lui Lucian Raicu, şi acesta un alt
mare cititor, dar şi exeget al literaturii ruse, măr-

turisea: „Aş vrea să fiu limpede şi pur, să vă pot
scrie fericit despre Tom Sawyer şi huckleberry
Finn, să- mi arunc sufletul în mari clipe luminoase,
să văd iarăşi printre cuvinte leaţurile subţiri, proas-
pete, abia geluite ale gardurilor din copilărie, să vă
fac să vă pară totul uşor, apropiat, simplu, la înde-
mâna celui mai leneş gest, să râd din toată inima
de rouă şi să vă arăt cu degetul cum fluturii se fut
în aer! Dar mă întorc mereu, mereu la Dostoievski,
la Cehov, la gogol, la ruşii ăştia mari şi de necu-
prins, blestemat să nu mai înţeleg altceva. Dar pe
ei îi înţeleg? Îmi scapă tot timpul, trebuie să- i iau
iar şi iar de la prima pagină; uneori arunc cartea,
dar mă întorc cu aceeaşi poftă, sau scârbă, sau cre-
dinţă la dânşii. Ce s- a întâmplat? unde- i chichire-
zul? M- aş tot duce în guberniile lor imaginare,
pierdut, bând samovare- ntregi de ceai, iubind şi
urând adânc Nastasii şi gruşence! Şi ce- aş mai
«ţopăi» cu Lebedev!”. Dar nu numai marii ruşi. În
esenţă, aceeaşi nelinişte dulce, tonifiantă îi pro-
voacă şi alţi titani ai literaturii. În 1978, Brumaru
îi scria lui Florin Mugur: „Să pot citi şi eu ceva care
să- mi curgă ca untdelemnul pe rana sfântă. M- a
apucat o nebunie: vreau să- i citesc pe Dante şi pe
Shakespeare. Dacă scăp viu după ăştia, mă pun pe
citit numai cărţi de poveşti!”. Şi într- o altă epistolă
către acelaşi: „Voi încerca să recitesc concomitent:
Proust, Shakespeare, o mie şi una de nopţi. Vreau
(sunt vreo 39 de volume în total!) să intru în vârsta
de 40 de ani, am obsesia asta, cu sufletul plin de
opere geniale”. Dacă aş fi în locul lui Emil Brumaru,
care e şi un rafinat spirit ludic, aş menţiona în ac-
tele oficiale, la rubrica „ocupaţia”, şocându- i pe bi-
rocraţi: cititor.

Pe scriitorii români din generaţii diferite, îi
caracterizează nu o dată memorabil. Marin Preda
„place totdeauna (orice ar scrie) tocmai pentru că dă
impresia de autentic, de ardere interioară. Pare că
el nu pune un cuvânt pe hârtie fără ca acesta să
nu- l fi durut, mai întâi, în carne”. M- a frapat o dis-
tincţie privindu- i pe poeţi: sunt poeţi care scriu
poezie şi poeţi care descriu poezia. Nu importă nu-
mele celor cu care îşi ilustrează afirmaţia, de fapt
iniţialele lor, altminteri lesne de decriptat. Intere-
sează ideea la care subscriu fără ezitare. Ca, de alt-
fel, şi la aceasta: „un poet nu poate fi mai mare ca
alt poet. un poet poate fi mai mare doar decât el!”.
Micile „răutăţi” vizându- i pe unii confraţi sunt mai
degrabă nişte şarje prieteneşti sau măcar cordiale.
De mai multe ori este pomenit într- o asemenea notă
Mihai ursachi, dar şi alţii mult mai însemnaţi, ca,
de pildă, Nichita Stănescu, căruia îi creionează,
într- o scrisoare către Florin Mugur, un portret de
care numai un alt mare poet, ca Brumaru, se poate
învrednici: „Să- ţi mai zic o răutate. Foarte mulţi au
avut nenorocul să- l cunoască pe Nichita. Este fasci-
nant. Şi eu, când l- am întâlnit, în sfârşit, în 1971,
după ce luasem premiul uS (altfel, nu l- aş fi căutat,
din orgoliu, desigur) m- am îndrăgostit pe viaţă de
el. (Şi nu numai de el!!!). Şi a început să- mi placă
mai mult şi opera. Nichita nu trebuie cunoscut. Per-
sonalitatea lui fermecătoare influenţează, te îm-
pinge dulce la o acceptare a tot ce scrie, te momeşte.
Nichita e nada operei lui. După cum alţii, prin pre-
zenţa lor fizică, strică operei, Nichita, dimpotrivă,
adaugă infinit acesteia. L- am văzut de curând la te-
levizor lăudându- l strepezit pe Ion Barbu. N- a spus
nimic formidabil. Se vedea că nu- i convine situaţia.
Dar ce faţă avea, ce şlefuită, de om atins de muzica
sferelor!”.

Lui Lucian Raicu îi destăinuia emoţia şi sen-
timentul de împlinire ce le încearcă atunci când ştie
că un text al său, cu atât mai mult unul confesiv,
ajunge sub ochii unui critic în care crede. E de pre-
supus însă că aceeaşi emoţie o trăieşte şi criticul al
cărui text despre Emil Brumaru urmează să fie citit
de Emil Brumaru. r

„Dar mă întorc mereu, mereu la
Dostoievski, la Cehov, la Gogol, la
ruşii ăştia mari şi de necuprins,

blestemat să nu mai înţeleg altceva.
Dar pe ei îi înţeleg? Îmi scapă tot
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Emigraţia este o haină largă sub
care intră frigul, singurătatea şi
spaima, depresia, schizofrenia, du-
rerea şi dorul de iarba verde de

acasă. Românii sunt încă un popor nostalgic şi
spun „încă” pentru că, este foarte posibil ca, după
câteva decenii de civilizaţie (cu condiţia ca aceste
decenii din faţa noastră să fie paşnice) să ne pă-
răsească şi pe noi dorul de acasă, credinţa, nevoia
de a avea o identitate. În această trăire pe inter-
val şi românii se prind de tot ceea ce pot ei, pentru
a avea sentimentul unei rădăcini, iar religia este
ceea ce îi leagă de un anume „acasă”, de tradiţie,
de familiile lor rămase departe, de propria lor co-
pilărie. 

În noaptea de Înviere sau în zilele de Cră-
ciun, când bisericile românilor ortodocşi din emi-
graţie sunt pline, când este frig şi când încă îţi
îngheaţă picioarele şi mâinile şi toate mărunta-
iele din pântecul tău orientat spre tot ceea ce este
pământean, când stai în picioare în construcţiile
reci din piatră în ţări şi în locuri străine ţie, şi
când frigul te pătrunde dincolo de orice imagina-
ţie, atunci te apropii mai mult de Dumnezeu şi
drumul până la acel moment al apropierii de El
te cucereşte. Atunci, în acele clipe, aproape de toţi
cei care vin din lumea din care vii şi tu, atunci,
chiar dacă ai sentimentul că rădăcina ta este
prinsă într- un stâlp, într- un smoc de paie, într- o
mlaştină, sau când simţi că rădăcina ta stă înţe-
penită precum rădăcinile aeriene ale orhideelor
îndreptate spre cer, în clipele acelea te simţi
acasă, atunci simţi că ţi- ai făcut datoria, că eşti
undeva, într- o comunitate a ta, prins de ceva şi
simţi că ai pe cineva al tău acolo, în străinătate,
care te apără, te protejează, în care crezi şi care
este mai presus de toate greutăţile, umilinţele,
neputinţele tale. Şi acel cineva este comunitatea
care trăieşte cu tine în aceeaşi credinţă, în
aproape aceleaşi valori, în aceleaşi ritualuri.

Structural omul are nevoie de ritual, indife-
rent dacă acesta este sacru sau profan. Ştim acest
lucru mai ales de la Mircea Eliade.

Omul este însetat de repetiţie şi sătul ulte-
rior de ea, devine iubitor de haos, apoi sătul de
haos se reîntoarce la ordine. Ritualul este o miş-
care ciclică a individului în lumea exterioară, o
anumită ordine existenţială, o mişcare între sine
şi lumea sa din afară. Ritualul, în special cel
sacru, determină o anumită percepţie a timpului
în armonia pe care o creează, timpul capătă, prin
ritual, o altă dimensiune. În emigraţie, mai mult
decât atât, ritualul sacru recreează pe lângă di-
mensiunea timpului, şi dimensiunea spaţiului
pierdut. 

un imigrant, singur sau doar cu mica lui fa-
milie, va avea, în această lume nouă, nevoia de
rădăcină, de un statut al lui, de o raportare la
ceva, de un fel de patrie în care să- şi simtă urmele
lui şi pe ale semenilor săi lăsaţi acasă, ceva care
să- i dea sentimentul continuităţii, al unui plin.
Biserica, sau mai precis comunitatea de la Bise-
rică, îi va satisface această necesitate interioară
cel puţin pentru o perioadă de timp, în pre-adap-
tare. Dacă însă această perioadă se prelungeşte,
imigrantul, pe de o parte, îşi poate rata integra-
rea completă în lumea lui nouă deoarece nu se va
mai putea desprinde de limba şi comunitatea lui,
pe de altă parte, scos din această lume a lui, mai
ales la maturitate, şi dus în altă lume, nu- şi va
mai putea reface echilibrul unde se poate regăsi
pe sine, cu toată fiinţa sa şi atunci devine depre-
siv, schizofrenic. 

Religia, ca element al diasporei este atât un
model interior dar şi unul social, exterior, de exis-
tenţă. 

Toate religiile fac promisiuni, dar în reali-
tate capacităţile omului nou, contemporan, şi re-
sursele lui, sursele lui de informare îi permit să
aibă mult mai multe îndoieli decât avea omul
acum 100 sau 2000 de ani. În acest secol dominat
de informaţie până şi religia pare a fi influenţată

de fenomenul tehnologic şi pare a se adapta la el.
Religia, indiferent de spaţiu şi de timp oferă, atât
prin perspectiva ei sociologică cât şi prin cea mis-
tică, o alternativă la materie, o altă formă de exis-
tenţă, o posibilitate a dobândirii unei împliniri,
este o formă de a te simţi pe tine însuţi altfel, îţi
dezvoltă problematica conştiinţei şi ţi- o înţepe-
neşte spaţial, îţi pune problema raportării tale la
altceva şi deschide posibilitatea unei mirări în
faţa universului.

Imigranţii vin în general din societăţi mai
puţin dezvoltate, unde religia mai joacă un rol în
societate, unde ritualurile ei sunt incluse în ma-
nifestări sociale, unde religia nu este doar banala
alternativă socială, ci ea ţine, întâi de toate, de
tradiţie.

Este interesant acest raport între moderni-
tate şi religie. Cu cât o ţară este mai modernă, cu
atât religia este mai puţin prezentă în societăţile
respective. Căci într- o ţară modernă individul nu
mai simte nevoia imediată şi directă a religiei, o
societate modernă oferă cetăţenilor săi foarte
multe posibilităţi de relaxare, de aparentă um-
plere a timpului individului, iar individul, ocupat
cu societatea consumistă, ajunge să nu- şi mai
pună probleme spirituale, fie din lipsă de interes,
fie din lipsă de timp, de motivaţie, obosit de socie-
tate, deseori nici măcar conştiinţa golului n- o mai
are. Pe de altă parte, omul modern nu mai este
interesat de complexitate, ci doar de materie, de
ritualul profan, nu de cel sacru. Dar absenţa sa-
crului îl goleşte, îl face să- şi piardă poate un simţ
al fiinţei, o raportare a ei la ceva superior, un ele-
ment pe care societatea consumistă îl împiedică,
ea pune consumatorul pe primul plan, consuma-
torul este rege când de fapt el devine sclavul ei cel
mai de preţ.

Imigranţii sunt importanţi pentru că aduc
cu ei în comunităţile lor ritualuri, tradiţii, şi prin
ele o raportare la identitatea naţională şi acea ne-
cesitate de a trăi într- un fel de patrie ideală, pier-
dută. Copiii imigranţilor, care trăiesc în societăţi
parţial desacralizate, în ţările de emigraţie,
rămân cu sau fără voia lor deseori în aceste ritua-
luri, apoi dispar în societatea desacralizată şi îşi
aleg singuri modelele lor de existenţă, trăind în
general fără nevoia de a simţi complexitatea, fără
necesitatea misterului, fără curiozitatea de a- şi
explora fiinţa, în partea ei spirituală. Asta poate
pentru că nu înţeleg sensul religiei, al misticului,
poate că această formă de înţelegere ţine de o
anumită maturitate a omului. 

În emigraţie oamenii trăiesc altfel religios,
acolo se adună de fapt tradiţii din toate zonele
ţării, diaspora este mica Românie, o Românie în
miniatură. Dar, ce este cel mai specific în emigra-
ţie este scoaterea din religie a formelor fără fond.
Imigrantul abandonează forma şi se lipeşte de
fond, începe să înţeleagă sensul, misterul de din-
colo de socialul religios. Explicaţia cea mai simplă
ar fi aceea că individul, scos din mediul sau din
comunitatea sa, din lumea sa socială, bună sau
rea, încearcă să şi- o refacă în alte părţi, interpre-
tând lumea religioasă mitul, ca o patrie pe care
n- o mai poate pierde, ca pe o lume ideală, stator-
nică, care nu este nici bună, nici rea, ci e pur şi
simplu o lume a lui. Această modalitate devine
absolut valabilă, atâta vreme cât omul trăieşte li-
bertatea, e fericit şi îşi găseşte o rădăcină undeva.

În emigraţie, reprezentanţii religioşi adesea
renunţă la comerţul care se practică în România
cu obiectele de cult minimalizând tot ce se poate
minimaliza, renunţă la tot ceea ce are legătură cu
habotnicia astfel încât credinţa ajunge să fie
trăită în curăţia ei. În această formă ea devine
brusc absolut cuceritoare.

O caracteristică interesantă în migraţie este
toleranţa religioasă în mozaicul pe care de obicei
îl oferă societăţile unde trăiesc imigraţii. 

Îmi amintesc că, la un moment dat, am par-
ticipat împreună cu un grup de tineri români or-
todocşi la Ökumenische Kirchentag de la Berlin

unde erau aşteptaţi oameni din toate religiile
lumii. A fost una dintre cele mai puternice expe-
rienţe pe care le- am trăit în germania. În acele
zile în care erau zilnic concerte de muzică reli-
gioasă, mese rotunde, conferinţe, slujbe, întâlniri,
lansări de cărţi, oamenii stăteau pe iarbă prin
parcuri, se îmbrăţişau pe stradă unii cu alţii, se
salutau, îşi vorbeau cu mult curaj reciproc schim-
bând adrese sau doar simple zâmbete, şi totul era
armonie şi pace în jur. În orice colţ al Berlinului
vedeai budişti care mergeau în picioarele goale
atenţi să nu calce furnicile, musulmani, călugări
benedictini, ortodocşi români, bulgari, ruşi, geor-
gieni, greci şi toţi erau numai un zâmbet. Aceasta
era toleranţa religioasă, respectul reciproc pe care
şi- l datorau unii altora, era iubirea, era forma
umană, reprezentarea divinităţii printre oameni
egali. Şi funcţiona. Cel puţin atunci, prima oară,
a funcţionat excelent. 

Această toleranţă există mai mult decât
într- o ţară în care numărul aparţinătorilor unei
religii reprezintă majoritatea. Toleranţa reli-
gioasă permite deschideri sociale, o altfel de co-
municare între oameni de religii diferite. Ei nu
doar că se tolerează reciproc, dar se ajută reci-
proc. Această toleranţă religioasă poate fi chiar
motivul pentru aparţinătorii unei religii de a-şi
intensifica credinţa calitativ. uneori această di-
mensiune religioasă îi uneşte pe migranţii care
vin din locuri diferite ale lumii, fie că ei aparţin
sau nu de aceeaşi religie. Oamenii religioşi, dar
în primul rând cei credincioşi, din toate religiile,
ating nişte subtilităţi spirituale şi îşi înţeleg şi îşi
respectă reciproc dimensiunea lor existenţială.
Fanatismul religios în emigraţie, în special în ţă-
rile occidentale, este un fenomen importat, el nu
este specific acestor societăţi. Nu ştiu dacă ecu-
menismul este o soluţie, la fel ca şi globalizarea,
dar un semn că omul a ajuns pe o treaptă supe-
rioară a evoluţiei sale în procesul de înţelegere a
lumii ar trebui să fie şi toleranţa religioasă, ac-
ceptarea celuilalt de lângă tine, ca culoare, reli-
gie, orientare politică, altfel decât acum 1000 de
ani. 

În comunităţile religioase în care trăiesc,
chiar în diasporă, în emigraţie, oamenii experi-
mentează dezamăgiri teribile si atunci fug şi se
ascund în spatele altor religii sau renunţă com-
plet la condiţia lor de oameni credincioşi. Deza-
măgirile apar fie atunci când aşteptarea este prea
mare sau comunitatea respectivă are reguli in-
compatibile cu ale omului respectiv. Cert este că
atunci când individul este obligat, pentru un
motiv sau altul, să părăsească comunitatea, el se
va condamna la singurătate, cel puţin pentru o
anumită perioadă de timp. În situaţia în care va
fi exclus din comunitate, direct sau indirect, pe-
deapsă mai mare pentru el nu există. Fiindcă el
ajunge atunci să-şi piardă familia.

Românii, atunci când se reîntorc în Româ-
nia, prima nostalgie pe care o au este aceea rela-
tiv la trăirea religiei în forma ei curată din
emigraţie. Desigur, fiecare experimentează indi-
vidual fenomenul, dar majoritatea suspină adânc
atunci când aici, la ei acasă, unde sunt biserici la
fiecare colţ de stradă, nu- şi mai regăsesc, printre
iconiţe şi superstiţii, trăirile lor din lumea de din-
colo. Iar aceasta este răzbunarea trăirii pe inter-
val. r

Alina Cozan
Cum trăieşte românul sărbătorile
departe de ţara lui

n Românii de pretutindeni 
Această toleranţă există mai mult
decât într- o ţară în care numărul

aparţinătorilor unei religii
reprezintă majoritatea. Toleranţa

religioasă permite deschideri
sociale, o altfel de comunicare
între oameni de religii diferite.
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■ Jidi Majia
Flacără şi cuvânt
traducere de Constantin Lupeanu
Prefaţă de Alex Ştefănescu



O personalitate exemplară a 
dreptului românesc 

Osesiune ştiinţifică specială, organi-
zată de Institutul de Cercetări juri-
dice (ICj) „Andrei Rădulescu” al

Academiei Române a fost dedicată lui Constantin
Bosianu cu prilejul bicentenarului naşterii sale
(1815- 1882). Personalitate complexă a vieţii poli-

tice româneşti, excelent jurist, magistrat de
primă clasă, membru de onoare al Academiei Ro-
mâne, C. Bosianu a contribuit la adoptarea a mai
multe legi în domeniul juridic. După absolvirea
liceului „Sf. Sava”, C. Bosianu primeşte o bursă
care îi permite să- şi continue studiile la Anvers
şi Paris, îşi dă licenţa în litere şi doctoratul în
drept. Revenit în ţară, desfăşoară o bogată acti-
vitate unionistă, ajunge secretar al mişcării diva-
nului ad- hoc di ţara Românească, l- a votat pe Al.
Ioan Cuza şi apoi se remarcă în procesul de mo-
dernizare a ţării. Apreciat de domnitor, C. Bo-
sianu este numit judecător la Înalta Curte de
justiţie, pentru ca, din 1864, să fie vicepreşedinte
al Consiliului de Stat, iar din anul următor pre-
şedinte al Consiliului de Miniştri. În această din
urmă funcţie, a avut un aport benefic în moder-
nizarea statului român prin mai multe legi dintre
care menţionăm doar legea organizării judecăto-
reşti, a lucrărilor publice, a regularizării şi cana-
lizării Dâmboviţei. În anul 1879 a fost ales
membru de onoare al Academiei Române. De nu-
mele lui se leagă, aşa cum sublinia prof. univ. dr.
Mircea Duţu, directorul ICj, a contribuit la crea-
rea Facultăţii juridice, la care a fost decan timp
de 13 ani: „Astfel se întemeia prima facultate, în
sens modern din Bucureşti, facultatea de drept,
punându- se bazele învăţământului românesc de
specialitate”. O altă contribuţie importantă a lui
C. Bosianu la procesul de modernizare iniţiat de
Al. Ion Cuza a fost coordonarea lucrărilor „de cer-
cetare şi definitivare” a Codului Civil din anul
1864 şi intrat în vigoare la 1 decembrie 1865.
Acest cod civil a coordonat viaţa cetăţenilor ro-
mâni timp de 146 de ani, până în octombrie 2011,
când a intrat în vigoare actualul cod civil. Deşi
ocupat cu funcţiile politice pe care le- a îndeplinit,
C. Bosianu nu a uitat o clipă de vocaţia sa de le-
giuitor şi a iniţiat mai multe măsuri cu caracter
economic, social şi cultural. Ca împlinire a acestor
activităţi reformatoare, C. Bosianu a iniţiat in-
tensificarea preocupărilor de formare a unei cul-
turi juridice şi astfel, după înfiinţarea
învăţământului superior de specialitate, a susţi-
nut înfiinţarea, în anul 1871, a Societăţii juridice.
Scopul era de „dezvolta cunoştinţele juridice şi
economice în România” şi avea ca preşedinte pe
C. Bosianu, care avea înscris în program „publi-
carea unui ziar judiciar intitulat «Dreptul» pre-
cum şi cărţi juridice şi economice”. Convins că
pentru acele vremuri „civilizaţia e pentru noi o
chestiune de viaţă şi justiţia un fundament etern

pentru oricare civilizaţie”, considera ca o datorie
a generaţiei sale de „a contribui la buna adminis-
trare a justiţiei”, adăugând că pentru această no-
bilă misiune „nu trebuie cruţat nimic”. Cu o fire
romantică şi- a propus idealuri înalte şi nu s- a
cruţat pe sine, dedicându- se cu aceeaşi dăruire
realizării unor proiecte instituţionale, practicării
avocaturii şi elaborării unor lucrări teoretice. C.
Bacalbaşa îl considera cel mai mare avocat al tim-
pului său. Reţinem pentru încheiere caracteriza-

rea unui coleg: „un
model de ştiinţă, de
probitate şi dezinte-
res. Nimeni nu s- a ri-
dicat atât de sus ca
dânsul, într- o epocă în
care câştigurile erau
aşa de mari şi, cu
toate acestea el moare
aproape sărac! În rân-
dul avocaţilor, fără în-
doială, posteritatea îi
va acorda un loc strălu-
cit. Cunoştinţe vaste,
cercetare amănunţită
a cauzelor, spirit pă-
trunzător, logică ine-
xorabilă, argumentare
solidă, precisă şi plină
de claritate, însoţită
de un gest simplu dar
convingător.” Aşa a
rămas în conştiinţa

vremii şi aşa a fost evocat într- un act de cuvenit
respect ca un model de înaltă conştiinţă profesio-
nală şi civică. 

Un impresionant tratat de paideutică
Recenta apariţie a „Tratatului de pedagogie

universală”, coordonată de Ion Negreţ- Dobridor
răspunde unei reale necesităţi a literaturii de
specialitate ca tematică şi, nu, deodată, ca moda-
litate de concepţie şi realizare. Necesitate, deoa-
rece dacă au apărut numeroase studii tematice,
bine documentate, se simţea nevoia unei lucrări
ample, de sinteză, prin care pedagogia româ-
nească să intre în circuitul mondial. Cum apre-
ciază acad. Al. Surdu, vicepreşedinte al Aca-
demiei Române, Tratatul este proiectat ca o

„operă fundamentală, prin care se doreşte, în-
ainte de orice, să se acopere toate marile achiziţii
ale pedagogiei perennis şi temporalis”. un aseme-
nea tip de abordare permite o înţelegere mai cu-
prinzătoare a tendinţelor de evoluţie a pedago-
giei, care s- a despărţit prin veacul xx, din marele
grup al disciplinelor teologi co- metafizice, şi, în
timp, ea însăşi s- a compartimentat în aria de in-
vestigaţie tematică de sine stătătoare într- o evo-
luţie aproape explozivă. În acest noian al
diversificărilor, autorii descifrează o tendinţă de

reunificare, un fel de „paideutica universalis”, de-
numită „ştiinţa curricumului”. Tratatul este alcă-
tuit din două volume – Fundamenta paedagogia
subîmpărţit în fundamentele diacronice şi Fun-
damente sincronice – din cele douăsprezece câte
sunt proiectate. Prof. univ. Mircea Dumitru,
membru corespondent al Academiei Române, su-
bliniază că „Noutatea Tratatului de pedagogie”
constă în aceea că se doreşte „a fi «o rescriere» şi
o reformulare în lumina noilor contexte sociale şi
valorice la care educaţia, trebuie să le dea un răs-
puns, a tuturor marilor teme şi idei pe care peda-
gogia ştiinţifică le abordează de ceva timp
încoace”. Totul este conceput şi elaborat în regis-
trul lui „re”: reinterpretare, reformulare ş.a. şi
din orizontul de azi ce mărturiseşte un trecut şi
se deschide spre viitor pentru a- i pregăti pe cei
cărora le este dat să- l facă istorie. 

Tratatul conţine peste 1.200 de pagini, îm-
părţite în două mari volume, fiecare subîmpărţit
în câte două părţi şi începe cu o provocare, Ion
Negreţ Dobridor intitulându- şi studiul „Pedago-
gia ca ştiinţă, tehnologie şi artă”, mai precis „artă
a educării şi tehnologie educaţională”. Provocarea
este consecinţă a complexităţii mereu mai accen-
tuate a ştiinţei educaţiei care se cuvine să valori-
fice din perspectivă paideică cunoştinţele din
domenii conexe. Partea bună este că avem o ima -
gine mai exactă şi de fineţe a acestei ştiinţe, dar
mai puţin bine este că integrarea cunoştinţelor
pare din ce în ce mai dificilă iar dezbaterile ca-
pătă uneori accente contradictorii. Desigur, edu-
caţia nu are cum sfida anumite limite, însă, cu
siguranţă, deschide noi căi de depăşire a lor într- o
fugă a „limitelor care nu limitează” şi asta prin
valorile „în care personalitatea îşi poate spori ne-
limitat dimensiunile”, într- un ritm mai alert, cum
şi- a propus să convingă Ion Negre Dobridor. Vo-
lumul II, „Fundamente sincronice”, coordonat de
Sorin Cristea rotunjeşte o unitate problematică
pe două mari secţiuni – Teoria generală a educa-
ţiei şi Schimbarea în educaţie şi condiţiile de rein-
tegrare a ştiinţelor educaţiei. De observat aceeaşi
orientare statornică spre viitor şi acelaşi ritm
alert care să- l aducă în prezentul, văzut ca unul
perpetuu. Interesant că nu se pune problema
adaptării în condiţiile în care sunt nu puţini gân-
ditori care trag un semnal de alarmă. Ce evoluţie
benefică poate fi, cu ce urmări, unde consecinţele
se văd peste mai mult şi posibilităţile de retuşare
sunt prea puţine. Ce te faci când vezi că aceste
consecinţe nu sunt cele preconizate şi nici dorite?
Răspunsul şi soluţiile optime şi eficiente pot veni
cu ajutorul studiilor şi evaluărilor care se fac, dar
se atrage atenţia că, din nefericire, Ministerul
Educaţiei ignoră rezultatele. Totuşi, din toate
aceste cercetări, se desprind trei recomandări: ne-
cesitatea unei noi reforme curriculare, odată cu o
corelare armonioasă a învăţământului românesc
cu tendinţele şi priorităţile educaţionale ale sta-
telor ce fac performanţă şi reuşesc să satisfacă ne-
voia de forţă de muncă, aptă să- şi desfăşoare
activitatea în spaţiul economiei bazată pe cunoaş-

tere. În consecinţă, noul
construct curricular tre-
buie să se întemeieze pe
formarea de competenţe. O
ultimă cerinţă se rapor-
tează la faptul că noul pro-
iect curricular trebuie să
fie unul integrat, transdis-
ciplinar, rolul disciplinelor
fiind acela „de a contribui
la formarea unor compe-
tenţe transversale”. Per-
sistă o întrebare neliniş ti-
toare: Care dintre deciden-
ţii politici, când şi cum vor
traduce în programe şi ac-
ţiuni concrete aceste dezi-
derate împărtăşite de toţi
participanţii la actul edu-
caţional? Altfel, discuţiile
au farmecul lor teoretic şi
sunt incitante, dar nu pot
rămâne aici. Să nu uităm
că, mai ales în procesul de

educaţie actual şi de perspectivă rămâne adevă-
rul: „fugit irreparabile tempus”. Cu atât mai mult
cu cât, folosirea noilor tehnologii a făcut să apară
un nou slogan: „Mâine a devenit acum”. În acest
nou cadru, educaţia este una pentru schimbare,
în afara căreia există riscul ieşirii din istorie. r

grupaj realizat de Elena Solunca Moise
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Dragul meu prieten, primeşte salu-
tul meu dintr-  una dintre cele mai
moderne şi mai curate metropole
ale lumii de azi. Îţi aminteşti că, în

urmă cu o jumătate de secol, prozatorul chinez re-
prezentativ pentru secolul xx, Lao She, cunoscut
la noi prin romanul patru generaţii sub acelaşi
acoperiş, Editura militară, 1985, nota într-  un

eseu că o viaţă ideală în Beijing, Chengdu, Qin-
gdao presupune o casă cu şapte camere, fără
anexe, fără slugi, o curte largă, cu o parte pavată,
pentru practicarea artelor marţiale, o grădină cu
flori şi câţiva copaci, o pisică, un papagal şi două
acvarii cu peşti exotici. Cum ne putem explica tre-
cerea peste noapte la zgârie norii care împânzesc
azi capitala Chinei, la mall-  urile care se întrec în
lux şi opulenţă cu marile centre comerciale din
lume, mall-uri din care nu lipseşte nici una dintre
cele mai renumite case de modă, firme industriale
şi case de comerţ, şi ceea ce este aproape nevero-
simil în gândirea noastră conservatoare, mall-  uri
aglomerate, cu încasări de excepţie?!

Pentru anul în curs, China a stabilit o creş-
tere economică de 7%, pe primul loc în lume, con-
tinuând a fi motorul de dezvoltare al planetei,
fără şomaj, cu preţuri stabile şi prosperitate so-
cială, pe fondul atacării dure a lumii corupte, in-
diferent de nivelul politic al împricinatului şi de
conexiunile sale. zilele acestea, parlamentul a
adoptat o lege care permite judecarea în lipsă şi
confiscarea averii îmbogăţiţilor prin fraudă fugiţi
în străinătate! Dar poate te interesează mai de-
grabă să ştii că învestiţiile străine egalează înves-
tiţiile chineze în străinătate şi
se situează la vreo sută de mi-
liarde dolari. Sau că există
deja 16.000 km de cale ferată
pentru trenurile de mare vi-
teză, adică 60% din totalul
mondial. Sau că un bloc înalt
de 80 de etaje, cu sute de
apartamente, este construit
în doar trei săptămâni. Să ne
oprim aici?

Ce înseamnă bogăţie, fe-
ricire, viaţă armonioasă pen-
tru un om? Dar pentru un
stat? Iată câteva căi pentru
un stil de viaţă şi de dezvol-
tare socială, exprimate prin
sloganuri înscrise unde nu te
aştepţi, prin caligrafii de artă:
pietate filială, respect pentru generaţia vârsnică,
dragostea de patrie, prietenia şi buna vecinătate,
oneiromancia. În viaţa de zi cu zi, oamenii sunt
îndrumaţi spre comportament etic, care presu-
pune propseritate, democraţie, civilizaţie, armo-
nie, libertate, egalitate, dreptate, primatul legii,
onestitate, prietenie, devotament şi muncă cin-
stită. De ce să ne jenăm a spune semenilor iar şi
iar ce presupune civilizaţia?

Spectacole? Cu nemiluita. Vreau mai întâi
să îţi spun că în lanţul notat riguros vreme de
peste 2500 de ani, unul dintre urmaşii lui Confu-
cius (Kong zi, 孔子，551 – 469 îhr.), la a 75-a ge-

neraţie, pe nume Kong Qi, 孔奇，a avut de curând
vernisajul unei expoziţii la Muzeul de Artă din
Beijing. În alte săli, pictură în ulei, şi două expo-
ziţii de caligrafie, pe hârtie xuan, înrămate în stil
tradiţional guohua. Kong Qi este portretist fai-
mos, socotit unul dintre pictorii care exprimă mo-
dernitatea în artă cu penelul tradiţiei, lucrările
sale singularizându-  se prin eleganţă, naturaleţe,
surprinderea cotidianului. Născut în 1950 în
Qufu, locul natal al venerabilului său străbun,
Kong Qi şi-  a intitulat studioul propriu: Sala ade-
vărului.

Am fost la Teatrul Naţional, o cupolă în cen-
trul oraşului, lângă parlament, înconjurată cu
apă de parcă ar fi o cetate medievală. Are o sin-
gură intrare la dispoziţie, când nu
e tras podul de la mal, cum se
spune. Înăuntru e ca în 1001 de
nopţi, cu opt săli de teatru de dife-
rite dimensiuni, pentru spectacole
de tot felul, de la dramaturgie la
operă şi concert simfonic. 

Am intrat la marco polo, un
balet dramatic cu o abundentă ex-
punere a elementelor de mişcare
scenică tradiţionale, muzică origi-
nală şi un mesaj limpede: pace şi
armonie; civilizaţia şi spiritul
uman nu vor dispărea. Confruntaţi
cu neajunsurile unor societăţi gre-
şit croite, eroii principali, italianul
Marco Polo şi Principesa Orientu-
lui, îşi sacrifică propria fericire
pentru o lume a păcii.

Acelaşi mesaj, în dramatiza-
rea pentru copii a nucleului central
din romanul clasic Însemnarea că-
lătoriei spre vest, roman apărut şi
în româneşte în traducere inte-
grală în anul 2008, la Editura Qi-
linul din jad.

În filmul artistic de lung metraj Generalul
celest, confruntarea pe Drumul Mătăsii a unor le-
giuni romane cu administraţia chineză şi alte se-
minţii, actorul tulburător Chen Long, cunoscut în
lume drept jimmy Chan, pledează pentru uma-
nism, cooperare, deschidere şi înţelegere între na-
ţiuni. Acesta ar fi mesajul Chinei de astăzi.

Cum să prezentăm cât mai pe larg litera-
tura şi arta României, cum să fie scriitorii noştri
cât mai bine cunoscuţi în China? Iată întrebări la
care se cuvine să medităm. Clasicii au fost traduşi
în limba chineză în bună rânduială la mijlocul se-

colului xx. Şi mai înainte, pri-
mul prozator tradus în chineză
a fost Mihail Sadoveanu, prin
scriitorul Lu xun – e vorba de
fragmente în publicaţiile lite-
rare din romanul baltagul, ime-
diat după apariţie. Eminescu a
fost publicat în două traduceri
diferite şi ne gândim la o ver-
siune nouă, a unor traducători
tineri. Poezia română modernă
încă nu este cunoscută. Este în
pregătire o carte Nichita Stă-
nescu. Poeziile lui Marin So-
rescu au avut un succes rar,
epuizându-  se repede, iar edito-
rul a avut câştig financiar, pu-
blicând poezie românească. 

Literatura Chinei este
acum sus pe val, bucurându-  se de o apreciere
largă. Poezia, proza, teatrul sunt la unison cu
marea literatură universală a momentului. După
ce scriitorul începător pe care l-  am cunoscut în
anii 80 şi care m-  a ajutat cu materiale documen-
tare pentru cartea poezie chineză contemporană,
Editura Dacia, 1986, gao xingjian, a primit Pre-
miul Nobel în anul 2000, romancierul Mo yan a
fost şi el încununat de curând cu acest premiu
semnificativ. Prozatori ca Mo yan, yu hua, In
Tong, Chen zhongshi, Wang gang şi alţii sunt pu-
blicaţi în milioane de exemplare, sunt citiţi, cărţile
lor sunt ecranizate, iar atunci când ei înşişi nu

sunt premiaţi, câştigă premii internaţionale
transpunerile cinematografice. De exemplu, la în-
ceputul acestui an, o adaptare sud-  coreeană după
romanul lui yu hua, Cronica unui vânzător de
sânge, a atins un câştig de patru milioane doar în
prima săptămână de după lansare. Este povestea
unui bărbat care, ori de câte ori ajungea în impas
financiar, îşi vindea sângele. Scrierea se derulează
pe evenimentele politice din China din a doua ju-
mătate a secolului xx. Regizorul yu haiguo, fiul
romancierului, a anunţat o nouă versiune cinema-
tografică. Destul de grăitor, două pelicule una
după alta! 

În această emulaţie, este spaţiu, gândim
noi, pentru literatura română de bună calitate.
Ar fi nevoie numai de efort şi de susţinere finan-
ciară, măcar la început de drum.

Dacă ar fi să numim iarna patria poveştilor
spuse la gura sobei, primăvara ar aparţine poe-
ziei. zilele dintâi ale lui Martie 2015 umplu Bei-
jingul de poezie. ziua a cincea a anului patronat
de oaie a debutat cu vreme rece, sub zero grade,
spre prânz erau 6 – 7 grade Celsius, iar seara tem-
peratura a scăzut din nou afară, dar nu şi în noi,
unde băutura incoloră din orez şi poeziile dinastiei
Tang sau cele de azi, intonate cu mai mult sau mai
puţin har, ne-  au sărit în ajutor. recităm poezii
pentru tine este softul organizat de poetul xiang

jianxin şi ciberneticiana Sun xin,
cu numele cărturăresc –  Fructul
care desluşeşte inimile. M-  am
lăsat imprimat şi eu cu o poezie de
dragoste în limba română şi am
deja mai multe mii de vizionări!
Iată modalitatea chineză de a pro-
paga azi poezia, mai cu seamă în
rândul tinerilor, care se îmbulzesc
să primească softul respectiv pe te-
lefonul mobil. Fiecare se poate în-
registra recitând poeme, într-  un
cenaclu care se lărgeşte cu fiecare
zi.

O expresie extrasă din cartea
de filosofie şi geomancie străveche
Yi Jing, Cartea Schimbărilor, pu-
blicată în româneşte în traducere
integrală la Editura Qilinul din
jad, în două volume, 1996, ne în-
vaţă că plinătatea se transformă
curând în reversul ei, aduce dezas-
tru, iar modestia şi umilul sunt în-
totdeauna răsplătite. Oare se
aplică şi în ceea ce priveşte stu-
diul, cunoaşterea? Sau nu. Care

om să fi ajuns atât de învăţat, încât înţelepciunea
acumulată să-  l ducă la pierzanie? Cel puţin de la
Turnul Babel încoace. Pentru a-  ţi pune întrebări,
a-  i interoga pe alţii, a căuta răspuns în cărţi se
cere perseverenţă. Cunoaşterea aduce putere.
Desluşind lucrurile din jurul tău ajungi la adevă-
rata cunoaştere. Confucius, gânditorul la care se
raportează adesea chinezii şi asiaticii, zicea: A în-
văţa şi a nu gândi este pierdere de vreme; a gândi
şi a nu învăţa este periculos. Cărturarii Chinei
antice se străduiau să atingă o cunoaştere şi o în-
ţelegere a vieţii cât mai depline, tindeau spre ceea
ce numeau atingerea stării de shengren, sfinţenie.
Sfânt, adică un cărturar adevărat, capabil, inte-
ligent, dar mai ales om cu inima curată, sincer,
deschis, cu acţiune dreaptă, împărtăşită de cei
mai mulţi semeni. China apelează tot mai larg la
înţelepciunea străveche. O carte semnată de pre-
şedintele xi jinping, în 328 pagini cuprinde 135
de citate din clasici, cele mai multe confucianiste,
din analecte, Cartea clasică de ceremonial, filoso-
fii Meng zi, xun zi, iar poetul şi omul de stat
exemplar din Dinastia Song este citat de 7 ori. 

Duang este cuvântul care circulă de curând
uluitor de repede pe reţelele de socializare. Ex-
presia duang duang a fost lansată de faimosul
jimmy Chan la o reclamă de spălat părul şi
desem nează o stare de mare atracţie, cuvântul în
sine nu are sens şi este scris în litere latine, încă
n-  a fost inventat un caracter chinez pentru redare
grafică. Oricum, este bine să fii duang duang, cu
părul proaspăt, buclat, în vânt, e bine să trăieşti
duang duang. Te alături?

Apa conţine deopotrivă stil confucianist, 
sens taoist şi gust zen. 

Poezia şi femeia au oasele şi carnea din apă.
Razele lunii curg ca o apă şi ne împresoară 

în linişte.

Martie 2015, Templul Soarelui, Beijing, China

■ Pagină iustrată cu imagini ale creaţiilor
pictorului din neamul lui Confucius, Kong Qi
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Constantin Lupeanu
O lume în expansiune

n Feedback către un prieten 
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Cu câteva luni în
urmă un prie-
ten drag a mu -
rit de inimă în -

tr- o staţie de ambulanţă. un
fel de ironie a soartei, la prima
vedere. Totuşi, ca orice fel de
eveniment din noianul de eve-
nimente pe care ţi le rezervă
viaţa, drama prietenului meu,
plecat fără veste dintre noi, la
doar 50 de ani, şi dorinţa de a
face un gest firesc pentru a- i
păstra vie amintirea, mi- au
prilejuit reflecţiile din rându-
rile ce vor urma. Dar, deşi
poate părea paradoxal, nu
despre moarte va fi vorba în
continuare, ci despre credinţa
în Viaţă.

Prietenul meu, Emilian,
era un anonim. Numele lui
contează doar în Împărăţia lui
Dumnezeu. Lucrul pe care l- a făcut cel mai bine,
în scurta- i existenţă, a fost să predea fizica la
şcoala generală „george Bacovia” din Bucureşti.
Elevii lui, din toate generaţiile pe care le- a pregătit
cum s- a priceput mai bine, nu doar la fizică, ci, mai
ales, pentru viaţă, l- au iubit şi l- au preţuit ca pe
un părinte şi ca pe un mentor. De altfel, a murit
în drum spre şcoală. Prin urmare, am gândit că,
dacă a trăit în anonimat o viaţă care într- o lume
normală ar putea fi putut să fie pilduitoare, măcar
moartea să nu- i fi trecut ca un fapt divers. 

Cum ştiam eu că se obişnuia, cândva, nu de-
mult, în astfel de împrejurări, dacă un om îşi afla
sfârşitul într- un spaţiu public, locul se marca
printr- un cenotaf. Cuvântul vine din limba greacă
şi înseamnă „mormânt gol”. De fapt, era vorba des-
pre o cruce sau o mică troiţă pe care se scria nu-
mele celui decedat, cu anul naşterii şi cel al morţii.
Marginile de şosele, de pildă, sunt pline de astfel
de cruci, şi ca mărturie că suntem creştini de prin
secolul apostolic. Am folosit intenţionat timpul tre-
cut pentru că, dorind să marchez locul unde sufle-
tul prietenului meu s- a înălţat spre cer, am aflat
că edilii nu mai permit instalarea cenotafurilor. De
ce? Că „dă rău” şi „se sperie oamenii”. Mi s- a părut
straniu. Oamenii să se sperie de o cruce? Cine, po-
porul român declarat majoritar creştin în toate re-
censămintele?! Am insistat şi am făcut toate
demersurile necesare. zadarnic. unul dintre argu-
mentele „forte” a fost că prezenţa unei cruci într- o
staţie de salvare ar spori sentimentul de frică. ul-
terior, am regretat că n- am adus un contraargu-
ment convingător: chiar pe maşinile salvării e
desenat semnul crucii. Mă gândeam la asta când
am trecut prin respectiva staţie de ambulanţă şi
ochii mi s- au oprit asupra maşinilor staţionate
acolo. Abia atunci mi- am dat seama că lucrurile
s- au schimbat total în ultimii ani. Pe fiecare dintre
ambulanţe e desenat un simbol, dar nu mai e cel
al crucii (pe timpuri, chiar serviciului public de
acordare a primului ajutor i se spunea „Crucea
Roşie”), e simbolul păgân al lui Asclepios (Escu-
lap), cel cu şarpele încolăcit în jurul unui toiag,

considerat, de către Encyclo-
paedia Britannica, cum aveam
să aflu, „singurul simbol ade-
vărat al medicinei”. Prin ur-
mare, contraargumentul meu
ar fi fost doar o dovadă a lipsei
de informare. Căci, se pare,
dacă vrem să ne însănătoşim,
trebuie să- i cerem ajutor lui
Esculap, nu lui Dumnezeu. 

Merg mai departe. În
unele zone din nordul Olteniei
există, din timpuri îndepăr-
tate, un obicei cu adânci cono -
taţii creştine. În jurul fân-
tânilor sau la răspântii, uneori
chiar bătute în carnea arbori-
lor, întâlneşti adevărate păduri
de cruci din lemn, unele pic-
tate, altele simple, cu numele
strămoşilor. Li se spune „cruci
de jurământ” şi sunt menite să
păstreze vie legătura dintre cei

plecaţi şi cei rămaşi. De asemenea, au rol apotro-
paic, adică ocrotesc locurile considerate vulnera-
bile de forţele malefice. Eu însămi am fotografiat
câteva astfel de fântâni, de unde sătenii îşi iau apa
zilnică, şi care sunt împodobite de cruci mai vechi
sau mai noi. La vederea unei astfel de imagini, ci-
neva a excalmat: „Ce fotografie sinistră!”. Am cre-
zut că visez urât. Poza era minunată. „Ce e
sinistru?”, am întrebat. „Crucile”, a fost răspunsul. 

Acum vreo zece ani, văzând o capelă recent
construită în incinta unui spital, un coleg s- a ară-
tat cel puţin nedumerit. Ce să caute o biserică
lângă un spital? E cumva o aluzie că nu mai ieşi
viu de acolo?

Aşa am ajuns să înţeleg ce mutaţie s- a petre-
cut în mintea şi în sufletul „creştinilor” contempo-
rani. Crucea nu mai e simbolul vieţii ci, ca pe
vremea romanilor, ocupanţi ai Palestinei, a rede-
venit simbolul morţii. De aceea, ea inspiră frică. E
„logic”. Ce vedem noi în cimitirele creştine? Cruci.

Nu pot să nu corelez toate cele mai sus enu-
merate, cu vorba plină de tâlc a unui preot care
făcea următoarea remarcă: „Pentru mulţi dintre
românii de astăzi, Crăciunul şi Paştele sunt săr-
bători fără Sărbătorit”.

Cum am ajuns să identificăm cel mai puter-
nic simbol al vieţii, crucea, cu opusul ei, cu moar-
tea? E acesta rodul ignoranţei, al unei vieţi
concentrate exclusiv asupra materiei sau al lipsei
de credinţă autentică? Cum ne putem declara creş-
tini dacă ne temem de cruce? Cum să- ţi fie frică de
cea mai puternică armă a ta?! 

Vecinii noştri, bulgarii, au rezolvat simplu cu
frica de cruce. Au înlocuit- o, atât pe marginea dru-
murilor, cât şi în multe dintre cimitire, cu pietrele
funerare. La ei, însă, mutaţia s- a petrecut în pe-
rioada comunistă când, mult mai vizibil decât la
noi, ateizarea chiar a dat roade. Spre aşa ceva se
îndreaptă şi românii drept slăvitori creştini? Abia
asta mi s- ar părea, pe drept cuvânt, sinistru. 

Argumentele teologice asupra simbolisticii
crucii ca viaţă sunt numeroase şi nu mi- am propus

să le abordez aici. Pentru creştinii adevăraţi şi
pentru cunoscătorii de teologie sunt binecunos-
cute. Voi reaminti doar că Arborele cunoaşterii bi-
nelui şi a răului a devenit, din pricina neascultării
protopărinţilor noştri, arborele morţii. Prin lemn
a venit moartea, pedeapsa pentru încălcarea dum-
nezeieştii porunci de a nu gusta din fructul pomu-
lui oprit dar, tot prin lemn, a venit răscumpărarea
omului. Crucea răstignirii Mântuitorului lumii,
noul Adam, întruchipează prin lemnul ei Arborele
Vieţii. Dar nu al celei perisabile, supuse degradării
continue, cum e cea terestră, ci al vieţii veşnice. Al
vieţii ce i se dăduse dintru început omului. Prin
jertfa răscumpărătoare, fiinţa umană dobândeşte
şansa de a reveni la condiţia ei iniţială, de a trăi
în veşnicie. Fiul lui Dumnezeu, primind de bună-
voie să se aducă pe Sine ca jertfă, provoacă cea mai
puternică zguduire din temelii a firii instaurate
prin păcatul originar. 

De la izgonirea din Paradis, omul a intrat în
ciclul continuu al naşterii, maturizării, îmbătrâni-
rii şi morţii. Prin răstignirea Sa, însă, Iisus răstig-
neşte moartea. Prin pogorârea la iad şi sfărmârea
porţilor acestuia, apoi prin învierea Sa, El redă
umanităţii perspectiva mântuirii şi a învierii din
moartea temporară, privită de creştini ca „somn”,
la sfârşitul vremurilor. De aceea, la căpătâiul celui
plecat dintre noi se pune o cruce. Nu ca simbol al
morţii, ci dimpotrivă, ca expresie a credinţei în în-
vierea de obşte, ca semn al revenirii la viaţă, când
va veni vremea, după „scenariul” tulburător pe
care- l descrie profetul Iezechiel, în capitolul 37, şi
care e, totdeauna, citit în Vinerea Mare, după Pro-
hod şi înconjurarea bisericii cu lumânările aprinse.
Citez doar câteva versete: „Proorocit- am deci cum
mi se poruncise. Şi când am proorocit, iată, s- a
făcut un vuiet şi o mişcare şi oasele au început să
se apropie, fiecare la încheietura sa. Şi am privit
eu şi, iată, erau pe ele vine şi crescuse carne şi pie-
lea le acoperise pe deasupra, iar duh nu era în ele.
Atunci mi- a zis Domnul: «Fiul omului, prooroceşte
şi spune duhului: Duhule, vino din cele patru vân-
turi şi suflă peste morţii aceştia şi vor învia!» Deci,
am proorocit eu, cum mi se poruncise, şi a intrat
în ele duhul şi au înviat şi mulţime foarte de oa-
meni s- au ridicat pe picioarele lor” (Iezechiel, cap.
37, 7- 10).

În fiecare an, la marele praznic al Învierii
Domnului, dincolo de repetarea şi retrăirea dum-
nezeieştii lucrări prin care ni s- a redat şansa mân-
tuirii, noi, creştinii, trebuie să ne asumăm cu toată
fiinţa noastră trecătoare adevărata semnificaţie a
sărbătorii. Se cuvine să ne amintim că vom învia,
fiindcă unul dintre rosturile praznicului este şi
acela de anamneză, se cuvine să ne închinăm Cru-
cii, fiindcă ea ne e pază a vieţii de acum şi promi-
siune a vieţii veşnice. Iar Dumnezeu nu- şi încalcă
niciodată făgăduinţele.

Am încredinţat hârtiei aceste gânduri în du-
minica a treia din Postul Paştelui, numită şi Du-
minica Sfintei Cruci, din anul Domnului 2015, în
aşteptarea Învierii şi în amintirea lui Emilian, în
locul cenotafului pe care nu mi s- a îngăduit să i- l
ridic. r

Luiza Barcan
Crucea – viaţă

Se cuvine să ne amintim că vom
învia, fiindcă unul dintre rosturile

praznicului este şi acela de
anamneză, se cuvine să ne

închinăm Crucii, fiindcă ea ne e
pază a vieţii de acum şi promisiune

a vieţii veşnice. Iar Dumnezeu
nu- şi încalcă niciodată

făgăduinţele.

n Marginalii 
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Pe harta europeană a filmului, Fes-
tivalul internaţional al filmului de
la Bari, numit şi Bif&st, ocupă un
loc special. Creaţie a respectatului

critic Felice Laudadio, acest festival stabilit în ul-
timii şase ani pe ţărmul Adriaticii, după ce a tre-
cut pe la St. Vincent şi Roma, este un mare
eveniment cinefil al anului, care include atât o
competiţie naţională dedicată producţiilor din ul-
timul an şi o Panoramă internaţională, cât şi pro-
grame paralele dedicate unor mari personalităţi
care au marcat istoria cinematografului. În afară
de retrospectivele cuprinzând filmografia com-

pletă a giganţilor cineaşti Francesco Rosi şi Fritz
Lang, Bif&st a reuşit anul acesta o performanţă
remarcabilă: în cadrul omagierii a 90 de ani de
existenţă a FIPRESCI (Federaţia Internaţională
a Presei Cinematografice) au fost invitaţi câştigă-
tori ai acestui prestigios premiu în diverse festi-
valuri, nume care au marcat cinematografii
naţionale şi cinematograful internaţional în ulti-
mele cinci decenii. Participanţii au avut enorma
şansă de a asista la master class- uri susţinute de
faimoşi cineaşti precum italienii Ettore Scola şi
Nanni Moretti, germanii Edgar Reitz şi Marga-
rethe von Trotta, greco- francezul Costa gavras,
britanicul Alan Parker, francezul jean- jacques
Annaud, polonezul Andrzej Wajda.

Prin ideile susţinute în timpul „lecţiilor de
măiestrie”, prin răspunsurile la întrebările adre-
sate de un public majoritar tânăr, aceşti cineaşti
renumiţi nu numai pentru performanţele lor es-
tetice, ci şi pentru implicarea socială şi atitudinea
civică, au dovedit că sunt adevărate conştiinţe ale
cinematografului.

unii dintre ei au surprins prin rigoarea re-
flecţiei asupra rosturilor şi evoluţiei cinemaului,
precum Edgar Reitz, autorul extraordinarului
proiect Heimat care urmăreşte, în peste 30 de ore
de proiecţie, prin povestea unei familii tipice,un
secol din istoria cu episoade dramatice a germa-
niei. La întrebarea, deseori reluată în timpul în-
tâlnirilor cu marii regizori, în legătură cu
modificările tehnice şi estetice aduse de era digi-
tală, el a avut cea mai înţeleaptă abordare, re-
marcând că „totul este posibil graţie digitalului,
totul se poate face, dar nu ar trebui să se facă
totul”. Iar definiţia dată de el cinemaului e cu ade-
vărat memorabilă: „Este un instrument magic
pentru a reda nemurirea fiinţelor umane”.

Şi italianul Ettore Scola, autorul unor filme
de neuitat precum C’ravamo tanto amato/ Ce
mult ne- am iubit, terasa, Splendor, relevante re-

flecţii asupra cinematografului, a formulat şi el,
în cadrul lecţiei sale de măiestrie, lucide observa-
ţii privind posibilităţile digitalului. El observa:
„Digitalul a schimbat multe în comunicarea cu
ajutorul imaginilor, în modul nostru de a gândi şi
a produce imagini, a adus instrumente în plus; cu
digitalul poţi accede în multe zone, dar nu la sen-
timente”. Toţi marii cineaşti invitaţi să vorbească
în faţa sălilor pline ale elegantului Teatru Petru-
zelli au revelat detalii importante despre evoluţia
lor, despre nevoia de a se pune în slujba unui ci-
nema progresist, de a se raporta critic la mo-
mente de derivă a democraţiei (Costa gavras la

dictatura coloneilor în grecia – în Z, Andrzej
Wajda la dictatura comunistă în Polonia – în
omul de marmură, Margarethe von Trotta la na-
zism – în Hanna arendt, Nanni Moretti la regi-
mul corupt al lui Berlusconi – în Caro diario etc.)
Prezenţa şi declaraţiile acestor cineaşti au înnobi-
lat aniversarea FIPRESCI
şi programul festivalului şi
au confirmat ideea că un
program estetic original nu
ajunge pentru a defini un
mare cineast. Ar mai fi de
amintit şi despre umorul şi
autoironia unora dintre ei.
Într- o stare de vioiciune in-
telectuală remarcabilă, de o
auto- ironie amuzantă, Mar-
garethe von Trotta s- a au -
to- plasat în categoria „dino -
zaurilor”. „Dar ce ne- am
face, când avem nevoie de
repere incontestabile, fără
aceşti sublimi «dinozauri»”?

unii dintre ei au venit
la Bif&st cu noile lor filme,
care arată că sunt departe
de condiţia maestrului re-
tras. jean- jacques Annaud
a prezentat le dernier loup /ultimul lup, o po-
veste cu iz alegoric, impregnată de sensuri ecolo-
gice dar şi morale, despre relaţia dintre oameni
şi animale, amintind de mai vechea peliculă a re-
gizorului ursul. Margarethe von Trotta a prezen-
tat the misplaced Woman, o istorie cu iz de
suspans dominată de prezenţa Barbarei Sukova,
actriţa- fetiş a cineastei care a strălucit şi în
Hanna arendt, iar Nanni Moretti a pregătit pre-
miera noii sale creaţii autoreflexive, mia madre,
în care el îşi asumă rolul fiului unei regizoare bol-
nave în fază terminală.

Atenţia acordată marilor cineaşti prezenţi
la festival nu a diminuat însă interesul pentru
noile producţii italiene, grupate în categoriile Ita-
lia Film Fest, Opere prime şi secunde şi Docu-
mentar.

La prima secţiune a câştigat anime nere/
Suflete negre de Francesco Munzi, un film cu at-
mosferă apăsătoare despre o familie din Calabria
ai cărei membrii se transformă din păstori în tra-
ficanţi de cocaină. Organizaţia criminală N`dran-
gheta, cu legile ei stricte şi brutale, este descrisă
cu autenticitate şi cu simţul suspansului, în buna
tradiţie a lui Francesco Rosi. Printre filmele cele
mai premiate ale secţiunii se numără şi noua in-
cursiune a lui Ermanno Olmi în lumea plină de
fantasme a satelor de munte torneranno i pirati /
piraţii se vor întoarce, premiată pentru muzică,
scenografie şi producţie. Premiul pentru Cel mai
bun actor a revenit lui Elio germano pentru in-
terpretarea poetului damnat giaccomo Leopardi
(il giovane favoloso de Mario Martone ) în timp ce
Premiul pentru cea mai bună actriţă a fost câşti-
gat de Alba Rohrwacher pentru rolul mamei an-
gajată într- o luptă dramatică pentru salvarea
fiului bolnav din Hungry Hearts de Saverio Con-
stanzo. noi e la Giulia de Edoardo Leo a oferit
partiturile savuroase care au asigurat Premiile
pentru rol secundar masculin şi feminin, acordate
lui Carlo Bucciroso şi, respectiv, Anna Foglietta.

Dintre filmele semnate de începători (opere
prime şi secunde) a fost premiat piu buio di mez-
zanotte/ mai întunecat decât noaptea de Seba-
stiano Riso, o poveste despre maturizare având
drept eroină o adolescentă vulnerabilă, pe cale de
a- şi recunoaşte identitatea gay.

La fel ca şi la ediţiile precedente, programa-
torii au ţinut să ofere enormului public şi plăcerea
unor divertismente de calitate. Dintre cele mai
reuşite şi mai gustate titluri se disting extrava-
gantul SF Chapie de Neil Blumkamp, westernul
revizionist Slow West de john Maclean, care re-
cunoaşte influenţa lui Sergio Leone, şi comedia
britanică the Second best exotic marigold Hotel

/ Întoarcerea la Hotel marigold de john Madden
cu o distribuţie plină de vedete, printre care îi re-
găsim pe judi Dench şi Richard gere. Strategia
de câştigare a adeziunii publicului se dovedeşte
inspirată la Bif&st, unde cultura cinematografică
se aliază cu spectacolul cinematografic. r

Dana Duma
Sublimi dinozauri
ai filmului

Atenţia acordată marilor cineaşti
prezenţi la festival nu a diminuat

însă interesul pentru noile
producţii italiene, grupate în

categoriile Italia Film Fest, Opere
prime şi secunde şi Documentar.

n Festivalul Internaţional 
al Filmului de la Bari

Anime nere

Piu buio di mezzanotte
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„Oamenii de pământ ai lui Ioan
Cărmăzan”: aşa, frumos, se in-
titulează recenta carte a mai
tânărului confrate într- ale cri-

ticii, clujeanul de azi Ioan- Pavel Azap (altfel,
„taur de mai”, bănăţean ca şi regizorul, născut
într- o comună din Caraş- Severin, prin 1967). Este
un studiu aprofundat şi adevărat al prestigioasei
opere cinematografice realizate de unul dintre
principalii cineaşti ai „generaţiei ‘80”, Ioan Căr-
măzan, studiu axat pe cele mai valoroase creaţii
ale acestuia, Ţapinarii, lişca şi Casa din vis, de
fapt primele trei lung metraje ale autorului ana-
lizat. În ceea ce mă priveşte (spun asta într- un soi
de „paranteză deschisă”), regizorul Ioan Cărmă-
zan mi- a reţinut prima dată atenţia prin incitan-
tul şi seducătorul său film de Institut Cântă cucul
şi pe ploaie (povestea acestui film este relatată,
de altfel, detaliat, şi în volumul pe care îl comen-
tăm, chiar de regizor, în amplul interviu care în-
cheie cartea, şi asupra căruia, prin forţa
lucrurilor, voi reveni). Este inclusă în carte şi opi-
nia unui comentator american de la „Cineast Ma-
gazine” din New york, care spune, printre altele:
„Cărmăzan este un fel de Bulgakov al României.
Filmele sale sunt profund subversive, nu pentru
că atacă comunismul, ci pentru că- l ignoră”.
Această constatare este susţinută, indirect, şi de
analizele criticului clujean asupra primelor trei
lung metraje ale regizorului Ioan Cărmăzan, ana-
lize din care înţelegem că regizorul român este
chiar mai mult, şi altceva, decât „un Bulgakov al
României”, este „un Cărmăzan al României”. La
o lansare bucureşteană a volumului, am spus,
printre altele, că îl invidiez sincer pe Ioan- Pavel
Azap pentru substanţialul şi atât de personalul
volum consacrat principalelor filme realizate de
regizorul Ioan Cărmăzan, şi aş relua, aici, această
idee, pentru că, efectiv, chiar dacă apelează la
multe puncte de vedere ale unor alţi comentatori
(printre care mă aflu şi eu, citat de mai bine de
zece ori, cu opinii din cronicile şi cărţile mele), vo-
lumul confratelui clujean este profund original,
structurat cu o exemplară rigoare a gândului
creator. 

Referindu- se, de pildă, la primul lung me-
traj al regizorului Ioan Cărmăzan, Ţapinarii,
Ioan- Pavel Azap selectează, din presa vremii, câ-
teva dintre cele mai pertinente şi incitante puncte
de vedere exprimate, printre alţii, de Ecaterina
Oproiu, Bedros horasangian, Manuela Cernat,
Ioana Creangă, Tudor Caranfil, Natalia Stancu,
Cleopatra Lorinţiu, Călin Căliman, Mircea Nedel-
ciu. Reţin, acum, un singur exemplu: Mircea Ne-
delciu scria, de pildă: „În 1981 sau 1982, nu ştiu
când au început filmările la Ţapinarii (…), având
pe mână aparatele, echipa, fondurile, pelicula şi
vocea inconfundabilă a lui Dorin Liviu zaharia,
Cărmăzan, cu alura unui zubin Mehta, s- a urcat
la pupitrul unei imaginare orchestre simfonice, să
dirijeze un recviem pentru o meserie ce încă nu

dispăruse. Cei care dispar sunt copacii, şi,
ca să fim precişi, ecologişti şi globali, cu ei
dispar pădurile! Aşadar, filmul Ţapinarii
devine şi un recviem al ţapinarilor (ca
breaslă) şi unul al copacilor (ca pădure).
Asta înseamnă ceremonial, asta înseamnă
fâlfâirea aripii morţii prin aerul tare al
muntelui, asta înseamnă mister, miracol,
vrajă, mit şi ritual păgân. un fel de mic
paradis pentru uriaşul Cărmăzan, regizo-
rul. Atât de numeroase erau tentaţiile şi
atât de puternice fantasmele care- l chinu-
iau din interior, încât a renunţat din capul
locului să le reziste”. Printre consideraţiile
inspirat alese ale confraţilor, Ioan- Pavel
Azap include opinii personale de tipul:
„Chiar dacă nu a fost primit cu laude una-
nime, Ţapinarii a reprezentat un eveni-
ment al acelor ani. Din fericire, şi azi, la
peste trei decenii de la premieră, filmul îşi
vădeşte valabilitatea şi viabilitatea. Din-
colo de cinematografierea tributară unor

modele recunoscute şi asumate de regizor – şi
prin aceasta neimputabile –, cum ar fi Paradja-
nov, Tarkovski sau Alain Resnais, este vorba des-
pre ambiţia, nici aceasta conjuncturală, dim -
po trivă, de a promova în/prin cinema spiritualu-
tatea românească, filonul naţional cutumiar”.

Despre cel de al doilea lung metraj al regi-
zorului Ioan Cărmăzan, lişca, prozatorul- sce na -
rist horea Pătraşcu scria la premieră: „Povestea
Lişcăi este o poveste simplă şi în acelaşi timp ha-
lucinantă: o femeie, singură într- o comunitate izo-
lată la rându- i, îşi aşteaptă bărbatul plecat pe
front, în pofida tuturor datelor ce confirmă moar-

tea violentă a acestuia. Starea de aşteptare a eroi-
nei, dusă parcă peste toate limitele umane, este
tragică şi eroică totodată. Lişca este nu numai
soţia – ar fi simplist să o considerăm astfel –, dar
mai ales femeia conştientă că sensul, împlinirea
ei în viaţă nu se pot realiza decât alături de băr-
batul ales, iubit, destinat; cât timp mai crede în
existenţa acestuia, mecanismul puterii ei funcţio-
nează ireproşabil – în momentul în care credinţa
asta încetează a mai fi, acelaşi mecanism se do-
vedeşte şubred, vulnerabil, mintea ei cufun-
dându- se în întuneric”. Pe lângă astfel de opinii
sau alte puncte de vedere exprimate în presa vre-
mii de către Ioan Lazăr, Călin Căliman, Iosif Cos-
tinaş, Mădălina Stănescu, criticul Ioan- Pavel
Azap subliniază meritul esenţial al regizorului de
a fi distribuit- o în rolul titular pe Ecaterina Na-
zare şi spune, printre altele: „Film «de război» în
care nu vedem niciun fel de desfăşurări de trupe,
de lupte, în care nu există efectele pirotehnice,
lişca este în primul rând un film de stări, un film
al caracterelor, un film al fidelităţii maritale şi al
aşteptării (…). Ioan Cărmăzan este unul dintre
puţinii regizori care s- au apropiat de proza lui
Fănuş Neagu cu reală afinitate, mizând pe sobrie-
tate, benefică în transpunerea cinematografică a

destul de prolificului scenarist Fănuş Neagu.
lişca îi consolidează statutul de regizor original,
care nu doar vrea, ci chiar are ceva de spus în ci-
nematografua română”.

Printre punctele de vedere privitoare la fil-
mul Casa din vis, exprimate în cronicile lor de au-
tori precum Aluce Mănoiu, Tudor Caranfil, Ioan
Lazăr, grid Modorcea, autorul cărţii include şi un
citat din cronica mea de la premiera filmului, în
care spuneam printre altele: „Asemănător, prin
multe, cu rămânerea lui Laurenţiu Damian – un
«film cerebral» – Casa din vis se distinge prin
codul său metaforic, prin disponibilităţile rea-
list- poetice, care apropie filmul de creaţia unui ci-
neast «de suflet» pentru Ioan Cărmăzan,
iugoslavul Emil Kusturica”. Concluziv – după ce
îşi exprimă şi punctul său de vedere asupra fil-
mului –, Ioan- Pavel Azap caracterizează astfel
trilogia „oamenilor de pământ” a lui Ioan Cărmă-
zan: „Dincolo de orice considerente sau demersuri
critice, deşi filmele discutate aici nu reprezintă,
cum am mai spus, ceea ce se înţelege îndeobşte
prin «film de public», Ţapinarii, lişca şi Casa din
vis îl plasează pe Ioan Cărmăzan în «raftul» nu
foarte aglomerat al regizorilor români care au în-
cercat, şi au reuşit, într- o măsură mai mare sau
mai mică, să surprindă o dimensiune sau alta a
identităţii naţionale fără a cădea în capcana ilus-
trativismului ori în extrema unui protocronism
demagogic. Prin aceste trei filme regizorul Ioan
Cărmăzan impune o operă de neignorat în orice
istorie onestă a filmului românesc”.

Cum spuneam, volumul cuprinde, pe lângă
analiza detaliată a acestei remarcabile trilogii (şi
pe lângă „portretul epocii cinematografice” în care

aceste filme au fost
create), un amplu inter-
viu cu regizorul Ioan
Cărmăzan, intitulat „În
momentul de faţă, cine-
matograful e liber şi tre-
buie reinventat”. Aflăm
multe despre biografia şi
biografia artistică a regi-
zorului din acest sub-
stanţial dialog. Printre
altele, aflăm „amănun-
tul” că filmul Cântă
cucul şi pe ploaie a fost
premiat la festivalul de
la Oberhausen… fără a
participa la festival!
Două ediţii la rând, ofi-
cialităţile române au re-
fuzat filmului dreptul de
a participa la binecunos-

cuta competiţie internaţională, dar pentru că o co-
misie de pre- selecţie de la Oberhausen selectase
filmul lui Cărmăzan gazdele l- au luat în seamă şi
l- au premiat. În altă ordine de idei, întrebat dacă
există, în tezaurul mondial filme pe care regretă
că nu le- a făcut, Ioan Cărmăzan a răspuns că în
tinereţe se gândea că ar fi vrut să facă el filmul
lui Živojin Pavlović Când voi fi mort şi livid sau
filmul lui Andrei Tarkovski andrei rubliov („în
special secvenţa clopotului”), după cum i- ar fi plă-
cut să fi filmat el anumite secvenţe din filmele lui
Wajda, Fellini, din Farmecul discret al burgheziei
de Buňuel, din Fragii sălbatici de Ingmar Ber-
gman… Sunt, aceste opţiuni, definitorii pentru
însăşi factura stilistică a operei cinematografice
semnate de Ioan Cărmăzan, îndeosebi în prima
parte a creaţiei sale.

una peste alta, volumul lui Ioan- Pavel Azap
apărut la editura clujeană „Ecou transilvan” ră-
mâne o carte de referinţă, o privire – cum spu-
neam la început – „aprofundată şi adevărată”
înspre un regizor original şi puternic al cinema-
tografiei naţionale. r

„Cărmăzan este un fel de Bulgakov
al României. Filmele sale sunt

profund subversive, nu pentru că
atacă comunismul, ci pentru că- l

ignoră”.

Călin Căliman
Oamenii de pământ ai
lui Ioan Cărmăzan

ioAn cărmăzAn
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Martie 2015. O lună plină, arhi-
plină de evenimente culturale şi
luna în care, cu puţin noroc, am
ieşit la lumină cu un roman aici,

în România. Invitat întâmplător, fără nici un scop
precis, decid să plec la Paris pentru a participa la
unul dintre cele mai importante evenimente din
lumea cărţii. Salon du Livre. Eveniment cu va-
lenţe aproape mitice, eveniment care (ar trebui)
să spună ceva, ceva nou şi ceva vechi în acelaşi
timp, evenimentul- fuziune al cărţii aşa cum se
vede ea azi. Pornesc prin Europa, poposesc o
noapte la Viena, străbat germania, ajung în
Franţa, totul e frumos şi bine. 

A doua zi, cu emoţia oricărui om care nu
mai călcase la un eveniment de o asemenea am-
ploare, urc în metrou şi pornesc prin labirintul
subteran al unui Paris vântos, rece, prea puţin
primitor cu turiştii. Voi merge la târg ca lector,
ca observator neştiut de nimeni, ca om care vrea
şi poate (din fericire) să se intereseze de cultură.
Am o poziţie privilegiată, zic eu, nu fac parte din
nici un regiment şi nu trebuie să dau seamă ni-
mănui de ceea ce fac, ce cred, ce spun. Printre
atâtea lucruri neplăcute auzului, sunt totuşi
liber. Am puterea părerii, dacă nu chiar pe cea a
opiniei. Mă simt ca acolo, la surse, în textul lui
Platon: undeva între arbitrarul părerii şi forţa
opiniei, la limita dintre a vedea şi a face. Poate în
această zi, una privilegiată pentru mine, voi
vedea lucruri nemaivăzute şi voi putea spune că
am trăit un basm şi lucrurile din el s- au întâm-
plat, sunt scrise în memorie şi veghează asupra
prezentului. 

Cobor din metrou la Porte de Versailles, la
Centrul de Expoziţii. Lume multă, deşi vorbim de
o zi de vineri în care Parisul munceşte. Îmi fac
loc, întreb, găsesc clădirea cu pricina. Mă amuză
un chinez care vinde cărţi pe trotuar, cărţi cărora
nici măcar nu le pot citi titlul. Plătesc disciplinat,
intru în vacarmul târgului. La intrare, uriaş, ne-
verosimil, funambulesc, standul (dar ce spun eu
aici, era o librărie întreagă…) gallimard-Flam-
marion. Nu mă pot abţine, îl străbat, fireşte că
houllebecq e pe primele rânduri, dar sunt con-
vins că mai încolo voi avea timp să găsesc şi lu-
cruri mai apropiate de sufletul meu prea puţin
postmodern, totuşi, dacă stau şi mă gândesc bine. 

undeva, la un stand micuţ, îl găsesc pe
prietenul Tzone cu prietenele lui, cărţile. E feri-
cit, e cumva atât de prins în vârtejul a ceea ce
face, încât vede prea puţin din lumea exterioară.
Schimb o vorbă cu domnul Baros şi cu soţia lui,
plec.

Mă îndrept spre standul României, ţara
mea, ţara care mă reprezintă, tzara, ca să ne
jucăm puţin. La stand, un mare scriitor stă trist

şi priveşte un raft cu cărţi. Nici nu ştiu dacă e
trist, nici nu îl cunosc ca să pot spune dacă e trist
sau doar aşa gândeşte dumnealui, cu un aer trist.
Îi ofer o carte de- a mea, ştiu că nu o va citi, schim-
băm câteva vorbe, ne uităm repede şi reciproc în
vacarmul târgului. Privesc cărţile aliniate pe câ-
teva mese, fără să vreau am un rictus la vederea
Andreei Esca în vedetă. Scot telefonul şi imorta-
lizez momentul. Ştiu că voi fi considerat părtini-
tor, dar mă doare la propriu imaginea captată de
camera digitală. Aş vrea să urc pe Facebook ima -
ginea, să ţip printre pixelii ecranelor de la com-
putere, mă abţin totuşi. Continui să privesc raftul
acela, tristeţea ochilor mei nu e remarcată de ni-

meni. Printre Blaga, Caragiale şi alţi autori care
ne reprezintă cu faimă, descopăr şi tristele pro-
ducţii numite mai nou best- seller; ele sunt vizi-
bile, de acei autori lumea a auzit şi probabil se
vor vinde şi aici, ca oriunde altundeva. Pe margi-
nea din stânga, într- un contrast care mă întris-
tează, operele în franceză ale românilor traduşi
aici, în ţara aceasta. Aşezate prea puţin vizibil,
aşezate în fugă şi ca să se fugă pe lângă ele, îmi
trece prin minte. Acolo sunt Norman Manea, Ni-
chita Stănescu, Tristan Tzara, alţii şi alţii de care
ne dezicem, îi ascundem, îi punem deoparte într- o
lume strâmbă şi complet ireală. Ei sunt invizibi-
lii, e timpul pentru o lume nouă, a brave new
world pe care cu toţii o înţelegem la fel, rod nefi-
resc al unor decizii care se iau dincolo de uşi în-
chise şi departe de publicul avizat al literaturii.
E timpul pentru o lume care, să ne înţelegem, va
fi nevoită să înveţe limba română dacă vrea să ne
cunoască, noi nu vrem să discutăm altfel. Noi
susţinem limba română la Paris, aducem o în-
treagă librărie cu noi şi o prezentăm, cerând un
lucru simplu: publicul francez şi de aiurea va tre-
bui să citească în limba română. 

Cu o privire nefirească deja, caut tinerii,
caut ceea ce va să vină, viitorul. Îi caut şi în pro-
gram, îi caut peste tot, caut ca un nebun şi nu
sunt. România nu e reprezentată de tineri. Îmi
trece prin minte încă o dată întrebarea: dar oare
tinerii nu mai scriu? Ştiu că e un loc nefiresc pen-
tru a pune o asemenea întrebare, ştiu că ar trebui
să mă bucur de locul în care sunt, dar ochiul meu,
critic şi cumva imponderabil, nu îi găseşte pe ti-
neri. Aşa cum nu găseşte Colecţia Pleiade, aşa
cum nu găseşte nimic de la Casa de Editură Max
Blecher, aşa cum nu găseşte nici seriile incredi-
bile de proză şi poezie editate de Tracus Arte.
Ştiu că e o chestiune de alegere, dar mă întreb
cine şi de ce a ales aşa. Mai ales de ce. Fără nici
o intonaţie, fără punctuaţie de această dată. Pro-
babil nici nu ar trebui să mă întreb de ce se în-
tâmplă aceste lucruri, de ce unii autori traduşi şi
publicaţi în străinătate sunt vizibili, în timp ce

Cristian Fulaş
Călător prin Paris

Salon du Livre n 2015Corespondenţă din Ţara Sfântă

G. Mosari
Incursiune în lumea
românească

Vă scriu de multe ori din ţara Sfântă
dar întotdeauna aleg ştiri care privesc
în special originarii din România, însă

nu uit nici alte evenimente care nu se referă
numai la reprezentanţii Carpaţilor, ci la toţi israe-
lienii indiferent dacă- s născuţi pe plaiurile Medi-
teranei sau în alte locuri. De data aceasta vă voi
vorbi numai de „români” şi voi lăsa la o parte pe
ceilalţi israelieni.

Ca de obicei, voi începe cu Institutul Cultu-
ral Român, instituţie din România, care întreţine
în Israel cultura, obiceiurile, limba română. Sunt
obligat să vă informez că în ultimul timp persona-
lul Institutului a fost mai mult decât supraaglo-
merat cu tot felul de evenimente cărora directorul
Dr. gina Pană şi directorul adjunct, diplomatul
Bela Krizbai au făcut faţă cu un uriaş succes. Spu-
nem aceasta fiindcă e foarte greu să activezi în
condiţii de stres. Cred că despre activitatea
ICR- ului Tel Aviv s- a edificat chiar ministrul de
resort, Lilian zamfiroiu, în vizita pe care a făcut- o
în Israel, când s- a întâlnit, între alţii, cu mulţi ori-
ginari din România. 

La eforturile Institutului răspund cu dra-
goste organizaţiile israeliene ale originarilor din
ţara lui Eminescu, adică Asociaţia Scriitorilor de
Limba Română, asociaţiile de pictori cuprinzând
foarte mulţi artişti plastici proveniţi din România,
cinemateca israeliană, în special din Tel Aviv şi Ie-
rusalim, unde există specialişti de valoare în acest
domeniu. Desigur, ICR- ul nu este preocupat
numai de cetăţenii români; el organizează majori-
tatea evenimentelor pentru israelienii băştinaşi
sau care au venit în Israel din diverse colţuri ale
lumii; astfel încât cultura românească să fie bine-
cunoscută pe mapamond.

Iată câteva dintre evenimentele patronate
de ICR: Festivalul de film din cadrul Francofoniei,
în care ţara noastră natală s- a prezentat cu filmul
„Puntea”, care a fost apreciat în unanimitate în
toate oraşele în care a rulat: Tel Aviv, Ierusalim,
haifa. De un deosebit succes s- a bucurat, Târgul
anual de fotografie – ediţia 2015, unde câteva ima -
gini au demonstrat nu numai inventivitatea auto-
rilor, ci şi o excelentă tehnică ireproşabilă. Mai
menţionăm prezenţa în Israel a istoricului Prof.
dr. Adrian Cioroianu, cunoscut de populaţia locală
din emisiunea „Istoria e cea mai frumoasă po-
veste” pe care o transmite zilnic la TVR- ul Inter-
naţional din România. Acest istoric are un farmec
aparte, nu numai o pregătire excepţională şi s- a
bucurat de o deosebită apreciere din partea israe-
lienilor, mai ales a intelectualilor. 

Desigur, majoritatea originarilor din România
participă la acţiunile ICR şi ale organizaţiilor româ-
neşti din Israel, printre care un rol important îl are
Asociaţia Scriitorilor de Limba Română. Astfel, la
Casa Scriitorilor din Tel Aviv, organizaţia româ-
nească a desfăşurat mai multe activităţi, între care
notăm „o seară de lansări de carte şi de umor”, care
s- a bucurat de mult succes. Menţionăm că scriitorii
israelieni editează în medie cam 30 de cărţi anual
(30 de titluri noi), cuprinzând proză şi poezie. La edi-
turile din România care publică aceste lucrări (ha-
sefer – Bucureşti, 24 de ore – Iaşi, Clusium Cluj
ş.a.), s- a adăugat în ultimul timp şi Editura Familiei
din Israel, care a participat cu mult succes, alături
de alte edituri româneşti, sub auspiciile Ministeru-
lui Culturii din România, la Târgul internaţional de
carte de la Ierusalim.

Asociaţia scriitorilor are în programul ei nu
numai lansări de carte, ci şi activităţi privind viaţa
scriitorilor („Despre poeta Maria găitan”) sau co-
memorarea unor poeţi şi prozatori care nu mai
sunt printre noi („Shaul Carmel, 4 ani de la dispa-
riţia acestuia”). Peste puţin timp trebuie să apară
revista asociaţiei „Izvoare” la care, ca de obicei, co-
laborează scriitori israelieni alături de scriitori ro-
mâni. Menţionăm că asociaţia editează online şi
revista lunară „Secolul xxI” care se bucură de
prestigiu, având colaboratori din toată lumea (care
ştiu româneşte). Recent, a fost prezent în Israel
scriitorul român Dinu Săraru care a sărbătorit la
noi 40 de ani de la apariţia romanului „Nişte ţă-
rani”. Scriitorul român, după ce a stat de vorbă cu
câţiva scriitori israelieni, a declarat că a constatat
dragostea israelienilor faţă de limba română, dă-
ruirea lor acestei limbi şi a hotărât să acorde o pa-
gină din revista lunară de cultură „Clipa”, în
fiecare număr, scriitorilor israelieni.

Pentru astăzi, cred că v- am povestit destul
– la tema pe care am ales- o – din ţara Sfântă. r
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alţii nu. Ar fi normal, poate, ca toţi cei traduşi în
limba franceză să fie reprezentaţi la standul Ro-
mâniei. Aşa ar arăta o lume normală, aşa s- ar de-
fini ea. Spaţiu este, desigur, cu voinţa se pare că
stăm un pic mai prost.

Au fost scriitorii mari ai momentului, Mir-
cea Cărtărescu, Ştefan Agopian, Matei Vişniec,
Nicolae Breban, Dumitru ţepeneag etc. Au fost
câteva prezenţe din critică şi traducere. A fost şi
ceva muzică, acolo numărul de participanţi din
public a crescut brusc, la 50 de oameni (e o cifră
bună, nu râdeţi, vă rog să nu râdeţi). Dar eu, din
public, m- am uitat după tineri şi nu i- am găsit şi
am fost trist, mult trist. Pentru că, zic eu – ca lec-
tor, nicidecum vreo voce avizată, cum bine for-
mula cineva în spaţiul virtual – tinerii nu vor
primi ştafeta, trebuie să o ia singuri de pe unde
va cădea. Nu există lauri pentru amatori, pentru
aspiranţi, pentru cei ce, inevitabil, vor să vină în
Cetate. Peste ei aşternem tăcerea, îi aşezăm în
focul stins şi în cortul strâns cântate de un poet
turc cândva, acolo e locul lor privilegiat. Lor le
dăm pustiul şi pulberea plecării, undeva la mar-
ginea unui vacarm care nu are nimic de- a face cu
cuvântul evoluţie. Suntem împotriva transformă-
rii, acesta e un lucru rău care, să ne temem, va
atinge miezul lucrurilor şi va pune la îndoială mi-
nunata structură existentă. 

Scriu acestea toate, aici, pentru că sunt
român. Înainte de poliglosie, înainte de activita-
tea mea de traducător şi editor, înainte chiar de
a scrie, sunt român şi cumva, fără să explic de ce,
îmi place ideea de a fi român. Şi mi- aş dori, atunci
când merg să vizitez un loc unde România e re-
prezentată, să văd lucruri care îmi plac mie, strict
subiectiv vorbind. Nu îi critic pe organizatori, aş
vrea să subliniez încă o dată asta, ci îmi spun o
părere strict personală, de spectator, lector, pri-
vitor la toate cele. 

În ziua de sâmbătă mi- am prezentat şi eu
cartea, la standul Vinea. O sesiune strictă de de-
dicaţii, 10 minute. Nici nu mi- am dorit vreodată
mai mult, prezenţa volumului în acel loc (geogra-
fic vorbind, căci numai asta s- a întâmplat) mi- a
fost suficientă. 

Dar să revin: ar fi putut exista un compro-
mis, s- ar fi putut face toate mai bine şi mai cu
folos, stricto sensu, pentru fenomenul cultural în
sine. Că orice alegere conţine în sine un nivel ar-

bitrar, impus poate de situaţie, e cert. Dar unele
alegeri ar trebui făcute altfel, uneori. Cultura ro-
mânească ar trebui să arate, cu o vorbă frumoasă
a lui Noica, drumul spre cum e cu putinţă ceva
nou. Ar trebui să ieşim din repetiţie (a numelui,
a faptei, a cuvântului) şi să ne deschidem către o
comunicare cu rost, o comunicare închegată între
ceea ce e deja stabilit şi ceea ce vine să se stabili-
zeze, ceea ce abia acum se formează şi se aşează
în matca timpului, prezentul a ceea ce se face. Ti-
nerii, revin. Aceşti tineri care fac cultură, care în-
vaţă tocmai de la (deja) vechile nume, care se
străduiesc. Dar a căror strădanie, iată, se izbeşte
ca de un zid de oţel de fantasma instituţională, de
necesităţi care nu îi cuprind şi de imperative care
îi expulzează din ceea ce este reprezentat, scos la
iveală, expus. Dacă nu vom stârni în public
această magmă creatoare, dacă nu vom da voie
cuvântului nou să fiinţeze, să se arate în lumină,
cum zicea filosoful german, vom ajunge în situa-
ţia tristă şi absurdă a lipsei de continuitate, o

lipsă de continuitate care nu a caracterizat nicio-
dată vreun fenomen cultural, din câte ştiu eu. 

Am părăsit Parisul în linişte, a fost o vizită
bună în esenţa ei. Am învăţat lucruri şi am învă-
ţat, subtil, cum e cu putinţă ceva nou. Voi mai în-
văţa, dacă mi se va permite să fac asta. r

cristiAn FulAţ şi AureliAn BAros

n Bref

Cinci oraşe pe harta 
Festivalului Filmului European

Cea de a 19- a ediţie a Festivalului
Filmului European (FFE) va avea
loc în perioada 7- 31 mai în Bucu -

reşti şi în alte patru oraşe din ţară. Organiza-
torii îşi respectă promisiunea făcută în 2014,
adăugând pe harta festivalului oraşe noi. Ast-
fel, în 2015, FFE debutează la Bucureşti şi va
ajunge apoi la Craiova, Iaşi, Tîrgu- Mureş şi hu-
nedoara. 

Cinefilii vor avea ocazia să vadă peste 50
de producţii cinematografice (drame, comedii,
filme biografice, documentare şi de animaţie)
din 25 de ţări europene.

Programul proiecţiilor în fiecare oraş este:
7- 14 mai: Bucureşti 
15- 17 mai: Craiova 
22- 24 mai: Tîrgu- Mureş şi Iaşi 
29- 31 mai: hunedoara. 
În Bucureşti, proiecţiile vor avea loc la Ci-

nema Studio, Cinema Elvira Popescu şi Cinema
Pro, fiind însoţite de întâlniri cu critici de film
şi membri ai echipelor de producţie. Festivalul
include şi o serie de evenimente conexe: con -
certe, dezbateri, expoziţii, workshopuri. 

Ediţia de la Craiova a festivalului va coin-
cide cu inaugurarea Centrului Istoric al
oraşului, urmând să aibă loc atât proiecţii în
aer liber, cât şi proiecţii la Cinema Modern.

La Tîrgu- Mureş, Festivalul Filmului Eu-
ropean se desfăşoară concomitent cu „zilele Tîr-
gumureşene”. Proiecţiile vor avea loc la
Cinematograful Arta. 

La Iaşi, FFE îşi aşteaptă publicul la Casa
de Cultură a Studenţilor. 

Festivalul Filmului European va ajunge
în acest an, în premieră, şi la hunedoara. Pro-
iecţiile vor fi găzduite la Castelul Corvinilor şi
la Casa de Cultură.

„Selecţia acestei ediţii a Festivalului cu-
prinde două producţii româneşti în avanpre-
mieră şi alte filme europene premiate. Dedicăm
o secţiune specială producţiilor cinematografice
din Republica Moldova şi ucraina. Mă bucur că
am reuşit să revenim la un parcurs naţional ex-
tins al festivalului, anul acesta cu cinci oraşe:
Bucureşti, Craiova, Iaşi, Tîrgu- Mureş şi hune-
doara”, declară Liviu jicman, vicepreşedinte al
Institutului Cultural Român. 

Festivalul Filmului European este orga-
nizat de Institutul Cultural Român împreună
cu Reprezentanţa Comisiei Europene în Româ-
nia, cu sprijinul ambasadelor şi institutelor cul-
turale europene de la Bucureşti, al uniunii
Cineaştilor din România, sub egida EuNIC Bu-
cureşti.

Direcţia Comunicare a 
Institutului Cultural Român

Pe marginea din stânga, într- un
contrast care mă întristează,

operele în franceză ale românilor
traduşi aici, în ţara aceasta.

Aşezate prea puţin vizibil, aşezate
în fugă şi ca să se fugă pe lângă ele,

îmi trece prin minte. Acolo sunt
norman Manea, nichita Stănescu,
Tristan Tzara, alţii şi alţii de care
ne dezicem, îi ascundem, îi punem

deoparte într- o lume strâmbă şi
complet ireală. Ei sunt invizibilii, e

timpul pentru o lume nouă.

Pe www.ideeaeuropeana.ro, la două cărţi cumpărate, a treia este GRAtIS

Alegeţi oricare trei cărţi din catalogul nostru online şi plătiţi două
oferta se aplică tuturor titlurilor din catalog, 

inclusiv pachetelor promoţionale şi reducerilor deja existente
oferta este limitată 

Fiţi printre primii care beneficiază de ea
www.ideeaeuropeana.ro
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Festivalul Internaţional de Poezie
Bucureşti (FIPB) şi Târgul Naţional
al Cărţii de Poezie (TNCP) sunt pro-
duse ale unei iniţiative culturale

care îşi propune să reintroducă în spaţiul public
conceptul de poezie contemporană vizibilă şi in-
teractivă. În 2015, TNCP este la cea de- a şasea
ediţie în care poezia, cartea de poezie, poeţii şi re-
vistele de cultură care publică poezie vor fi prota-
gonişti ai unui eveniment inedit în spaţiul
românesc post- decembrist, un festival unic ce
pune la loc de cinste creaţia poetică, marcă iden-
titară a oricărui spaţiu cultural veritabil. FIPB,
în 2015 este la cea de- a treia ediţie în care ne pro-
punem să aducem în faţa publicului românesc
poeţi veritabili, vizibili, influenţi din spaţiul eu-
ropean, care pot oferi o perspectivă de ansamblu
asupra fenomenului poetic contemporan şi care
prin interacţiune cu publicul autohton pot sugera
o panoramă corectă, la zi, a fenomenului poetic
viu. 

Principiul după care selectăm autorii stră-
ini invitaţi la festival este notorietatea în mediile
din care fiecare dintre aceştia provin. Astfel, toţi
autorii străini invitaţi la FIPB sunt poeţi cunos-
cuţi şi influenţi în cultura lor nativă, au volume
traduse în mai multe limbi de circulaţie, sunt re-
dactori sau colaboratori ai unor reviste sau plat-
forme culturale de impact. Dincolo de prezentarea
propriei poezii, încercăm să invităm la FIPB oa-
meni care contribuie activ în momentul de faţă la
restructurarea fenomenului poetic şi care pot, în
dezbaterile festivalului, să prezinte un tablou cât
mai divers şi mai autentic al fenomenului poetic
european.

FIPB şi TNCP, dincolo de miza reintroduce-
rii în spaţiul public a ideii de poezie contempo-
rană vizibilă şi interactivă, sunt două festivaluri
simultane care au apărut din necesitate. Bucure-
ştiul este printre singurele capitale europene care
nu au avut un Festival de Poezie de mare am-
ploare până în urmă cu şase ani. FIPB şi TNCP
au venit să suplinească acest deficit major, care
pune poezia ca gen literar, dar şi poeţii, în spaţii
periferice de promovare. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt:
1. Readucerea poeziei în atenţia publicului

larg. Pagina de internet a FIPB/TNCP a fost vi-
zualizată de peste 25000 de vizitatori în timpul
desfăşurării ediţiilor de până acum, generând nu-
meroase discuţii între utilizatorii de internet şi
fiind recomandată de numeroase site- uri şi blo-
guri. Târgul de carte de poezie organizat în tim-
pul festivalului a fost vizitat de peste 4000 de
oameni, atrăgând atenţia asupra FIPB/TNCP.

2. Promovarea editurilor şi a revistelor cul-
turale care publică poezie. Amplasarea standuri-
lor de carte de poezie din toată ţara a făcut din
FIPB/TNCP, dincolo de ideea de Festival, cel mai
amplu târg dedicat exclusiv poeziei din România. 

3. Producerea unui spectacol poetic de am-
ploare. Organizarea profesionistă a lecturilor pu-
blice de poezie (cu autori din ţară şi din
străinătate, din toate generaţiile), vizualizările de
filme, organizarea unor sesiuni de poetry perfor-
mance au fost activităţi ce au beneficiat de apre-
cierea publicului, atingând standardele occiden-
tale ale promovării poeziei în spaţiul public. un
element important în acest sens a fost şi oferirea
unui onorariu simbolic fiecărui poet ce a susţinut
o lectură, arătând în acest fel respectul acordat
poeziei şi creatorilor ei. S- a realizat în acest fel fa-
miliarizarea publicului cu producţia poetică con-
temporană şi cu autorii de poezie contemporană.

4. Dezbaterea aspectelor problematice ac-
tuale ale poeziei. Organizarea de colocvii şi de
mese rotunde internaţionale au incitat nume-
roase opinii atât din partea invitaţilor cât şi din
partea publicului, lucru care s- a dovedit de foarte
bun augur, întregind în felul acesta seria actorilor
importanţi din domeniul poeziei: Poeţi, Editori,
jurnalişti, Traducători, Critici literari, Profesori
universitari.

5. Readucerea în atenţia mass- media a im-
portanţei actului poetic. Realizarea a 12 reportaje

video, publicarea a peste 200 de anunţuri pe in-
ternet legate de evenimentele din cadrul celor
patru ediţii anterioare, 8 parteneriate media so-
lide ce au asigurat o bună vizibilitate radio, pe in-
ternet şi în presă (atingând astfel un public
indirect de peste 24000 de oameni) considerăm că
au contribuit cu succes la aducerea în atenţia pu-
blică a FIPB/TNCP. Totodată cele peste 30 de
bannere, (1/3 m) cu sigla festivalului şi cu poeme
selectate din importanţi autori români care nu
mai sunt în viaţă, diseminate în tot centrul Bu-
cureştiului au avut impactul mediatic scontat
atrăgând câteva sute de iubitori de poezie.

6. Prezentarea unei secţiuni cât mai diverse
şi mai generoase din poezia contemporană euro-
peană. La primele patru ediţii TNCP au partici-
pat peste 170 de poeţi români contemporani,
numărul trecând de 200 odată cu cea de- a cincea
ediţie din 2014.

La prima ediţie FIPB, din 2013 au partici-
pat Ales Debeljak (Slovenia), Sinisa Socacnin
(Serbia), Martin Felder (Elveţia), Lidija Dimkov-
ska (Slovenia), Ivan Dimitrov (Bulgaria), Alexan-
dru Vakulovski (Rep. Moldova). În 2014, lista a
fost extinsă, onorându- ne cu participarea yolanda
Castano (Spania), Ana Brnardić Oproiu (Croaţia),
Dénes Krusovszky (ungaria), Peter Rácz (unga-
ria), Adam Borzič (Cehia), Marko Pogacar (Croa-
ţia), Andrea Inglese (Italia), jana Putrle Srdic
(Slovenia), Dumitru Crudu (Rep. Moldova), Ale-
xandru Vakulovski (Rep. Moldova), hose Pablo
(Rep. Moldova). La această ediţie am invitat, pe
lângă poeţi, reprezentanţi ai unora dintre cele
mai prestigioase case de poezie din Europa: Ca-
roline Boidé Brénaud (maison de la poésie –
paris, Franţa), André Marquet (musée rimbaud
– Charleville- mézières, Franţa), Carlos Wert (re-
sidencia de estudiantes – madrid, Spania), gra-
ham henderson, Simona Nastac, Laurie Barriol
(rimbaud and verlaine Foundation – londra,
anglia), giuseppe Albano (Keats- Shelley House –
roma, italia), Ruta Elijosaityte (druskininkai
poetic Fall poetry festival – lituania), Laura gar-
cía- Lorca de los Ríos (Fundación Federico García
lorca – madrid, Spania), alături de un set de
poeţi de renume internaţional: Annelisa Alleva
(Italia), David Constantine (Anglia), jane Duran
(Cuba), jean- Michel Espitallier (Franţa), Laura
garcía- Lorca de los Ríos (Spania), jaroslaw Klej-
nocki (Polonia), Petar Matovic (Serbia), Aleksan-
der Nawrocki (Polonia), Richard Dalla Rossa
(Franţa), Fiona Sampson (Anglia), Sandra San-
tana (Spania), Aleksy Wróbel (Polonia).

Nume, autori, texte care, suntem siguri, nu
vor înşela aşteptările celor cu adevărat interesaţi
de poezie.

prin organizarea acestui amplu eveniment
cultural dedicat poeziei organizatorii şi partenerii
lor arată deschiderea către fenomenul literar viu
şi angajarea sa în crearea unui precedent la înăl-
ţimea evenimentelor de acelaşi fel din uniunea
europeană. 

este timpul să punem miza pe poezie:
Fipb/tnCp

Tu Nu Citeşti Poezie?

organizator principal: Muzeul Naţional al
Literaturii Române, Bucureşti; Co- organizatori:
Filiala Bucureşti Poezie – uniunea Scriitorilor
din România, Institutul Cultural Român, Asocia-
ţia Euro CulturArt, Teatrul Naţional de Operetă
„Ion Dacian”. parteneri: Muzeul Municipiului Bu-
cureşti, Teatrul Odeon, Fundaţia Naţională pen-
tru Ştiinţă şi Artă, Asociaţia Publicaţiilor
Literare şi Editurilor din România (APLER),
Contemporanul, Opera Scrisă.ro, Librăria Open
Art. Coproducător: Radio România Cultural r

Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti ■ târgul Naţional al Cărţii de Poezie
tu Nu Citeşti Poezie?

Ediţia a VI- a, Bucureşti, 13-17 mai 2015
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ACCADEMIA DI ROMAnIA In
ROMA şi Peisajele credinţei

Relativ recent la Accademia di Romania in
Roma, a avut loc vernisajul expoziţiei „Peisa-

jele credinţei” – un dialog fotografic româno- italian dedi-
cat sărbătorii paştelui – expoziţie organizată împreună
cu Muzeul Naţional al ţăranului Român din Bucureşti.
Curatorii expoziţiei sunt Rodica Marinescu şi Ioana Po-

pescu. Expoziţia conţine imagini comparative de pe pă-
mânt italian şi imaginile mănăstirilor noastre din nordul
Moldovei. În marea diversitate şi între particularităţile
distincte ale peisajelor credinţei dintre cele două culturi,
s- au găsit şi infinite apropieri: aceeaşi atmosferă, alătu-
rând lumini şi umbre, culori şi ritmuri, arce şi bolti,
fresce şi ziduri roase de vremi. Dialogul fotografic este
însoţit şi de alte câteva lucrări reprezentând icoane pe
sticlă cu tematică pascală, ţesături, catrinţe, cruci de
mână, pristolnice şi multe ouă încondeiate aparţinând
Muzeului National al ţăranului Român.

La universitatea L’Orientale din Napoli în ca-
drul Lectoratului de limba Romană, a fost prezentat un
film documentar despre obiceiurile pascale şi înconde-
ierea ouălor, simboluri ancestrale ale tradiţiei comune
pentru toţi creştinii. Rodica Marinescu (Muzeul Naţio-
nal al ţăranului Român) şi Ioana Popescu (Muzeul Na-
ţional al ţăranului Român) au ţinut o prelegere despre
tradiţiile de Paşte în România. Dintre toate simbolurile
asociate cu oul de Paşte, simbol al fertilităţii reprezen-
tând o nouă viaţă, este cel mai cunoscut. Obiceiurile şi
tradiţiile de a folosi ouă au fost asociate de secole cu
sărbătoarea pascală. Paştele şi însemnele sărbătorii în
ouăle încondeiate, au rămas reperul comun al tuturor
creştinilor, la care se întorc mereu cu forţe renăscute.

Expoziţia va putea fi vizitată zilnic în Sala de Ex-
poziţii, Viale delle Belle Arti, 110, în perioada 25 mar-
tie – 2 aprilie 2015. Intrarea este liberă. (Biroul de
presă, Accademia di Romania)

Livada cu poeme

Sâmbătă, 21 martie 2015, în Pasajul universi-
tăţii din Bucureşti, de Ziua internaţională a

poeziei, a avut loc un performance vizual- poetic propus
de designerul Radu Vişan, livada cu poeme. Între orele
17.00- 19.00, pe o scenă special amenajată, a avut loc
recitalul poeţilor invitaţi în proiect: Dan Mircea Cipa-

riu, Ioana Crăciunescu, Florin Iaru, horia gârbea,
Ioana Nicolaie, Ioan Es Pop, Octavian Soviany, Adrian
Suciu, Eugen Suciu, Paul Vinicius. Cei 10 poeţi invitaţi
în proiect au citit fiecare câte trei poeme: două poeme
ale lor şi poemul unui confrate plecat dintre noi. Eve-
nimentul a fost înregistrat audio şi video şi se va con-
stitui într- un document de patrimoniu literar şi
cultural. În Pasajul universităţii au fost amplasaţi 16
copaci (oranj, mov, verde, turcoaz, galben, roşu), care
alcătuiesc „Livada cu poeme”. Fiecare copac e constituit
din 4 segmente, rezultat al intersecţiei dintre 2 planuri.
În orificiile a 2 segmente au stat poeziile unui poet în
viaţă; pe celelalte 2 – un poet aflat în Raiul literaturii.
Fiecare copac prezintă o poezie cu pereche. În acest
sens, câte un poet citeşte din poezia lui, dar şi din poe-
zia unui poet canonic. Au fost prezentaţi cu precădere
poeţii oraşului Bucureşti. 10 copaci au fost destinaţi
pentru 10 poeţi pereche: 1. Dan Mircea Cipariu – Tra-
ian T. Coşovei, 2. Florin Iaru – Ion Stratan, 3. horia
gârbea – Ioan Flora, 4. Eugen Suciu – Augustin Fră-
ţilă, 5. Paul Vinicius – Alexandru Muşina, 6. Ioana
Crăciunescu – Andrei Bodiu, 7. Ioana Nicolaie – Cri-
stian Popescu, 8. Ioan Es Pop – Mariana Marin; 9.
Adrian Suciu – Iustin Panţa ; Octavian Soviany – Mir-
cea Ivănescu. Au participat actorii: Claudia Drăgan,
Raluca grumăzescu, Cristi Dionise, Sebastian Vâlcea.
Muzica: Cvartet Cromatic – Alexandra Rogalski
(vioară), Alexandra Milea (vioară), Ana- Maria Nicolae
(violă); Emese Achim (violoncel). Amfitrion: Dan Mir-
cea Cipariu. Regia: Mihai Lungeanu. Art Director:
Andra Vişan. Concept Designer: Radu Vişan. Director
general al Muzeului Naţional Literaturii Române:
Ioan Cristescu. 2 copaci au fost rezervaţi debutanţilor.
4 copaci au fost rezervaţi pentru Tudor Arghezi, Ion
Minulescu, Nichita Stănescu, george Bacovia. Fiecare
din aceşti 4 copaci au fost însoţiţi de câte un şevalet cu
portretele poeţilor şi adresele caselor lor memoriale.

Întâi a fost… Copacul cu poezie al Irinei Mavro-
din, realizat în colaborare cu designerul Radu Vişan.
La MNLR, în anul 2011, cu ocazia Târgului Naţional

al Cărţii de Poezie (TNCP) şi a evenimentului
Tu Nu Citeşti Poezie?, a fost lansat primul „copac cu
poezie”. „obiect ludic” asemănător bibliotecii, destinat
depozitării literare dar şi jocului, Copacul cu Poezie
este „un organism viu, materie însufleţită”. În crengile
sale sălăşluieşte eul liric. Ales ca o reprezentare sim-
bolică pentru valorile forţei vitale, pomul cunoaşterii
aparţine vieţii, afecţiunii şi dragostei, fericirii şi depli-
nei sănătăţi, prevestind dezvoltarea personalităţii când
se umple de rod. rodul lui în acest caz este poezia şi co-
municarea. Ca reprezentant al schimbării şi reînnoirii,
în cadrul TNCP, „Copacul cu Poezie” a fost un obiect,
pretext de interacţiune şi „comunicare ludică”, în rela-
ţie sinestezică şi materialitate asemenea volumului de
poezie, dar extrem de diferit. Aşa cum spunea poeta
Irina Mavrodin, „mâna care scrie (desenează), cea care
pictează, cea care sculptează etc. sunt instrumentul
prin care hazardul se transsubstanţializează în nece-
sitate, iar necesitatea se regăseşte în hazard”. În sensul
acesta, mâna artistului este o mână instrumentală, iar
designul copacului s- a născut dintr- o necesitate dar şi
din hazard, punte în timp şi spaţiu între un „utilizator”
de poezie (cititor) şi autorul ei, în- fiinţarea copacului
cu poezie săvârşindu- se într- o dublă determinare: cea a
trebuinţei şi a neaşteptatului (hazardart), dar şi a co-
municării. Începând din 2011 şi până astăzi, Copacul
cu Poezie, obiect pretext de comunicare lirică, îşi pro-
pune, în această însumare poetică care este „Livada cu
Poeme”, să marcheze în fiecare an, împreună cu MNLR
şi Filiala Bucureşti Poezie a uSR, ziua Internaţională
a Poeziei cât şi a venirii primăverii (21 martie – echi-
nocţiul de primăvară).

ziua Internaţională a Poeziei se aniversează pe
21 Martie a fiecărui an şi este declarată de uNESCO,
începând din anul 1999, drept o recunoaştere a faptului
că oamenii de litere şi de cultură, poeţii şi scriitorii din
întreaga lume şi- au adus o contribuţie remarcabilă la
îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii universale. De
asemenea, ziua internaţională a poeziei urmăreşte să
susţină creaţia poetică, stabilirea unui dialog între poe-
zie şi alte genuri ale creaţiei, editarea şi promovarea
poeziei ca artă deschisă oamenilor.

Organizatori: Muzeul Naţional al Literaturii Ro-
mâne din Bucureşti, Filiala Bucureşti Poezie- uniunea
Scriitorilor din România şi Asociaţia atf.Fel. Proiect
susţinut de Primăria Municipiului Bucureşti. Parte-
neri: APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editu-
rilor din România), Opera Scrisă.ro, universitatea
hyperion, Teatrul Portabil. Partenerii media ai proiec-
tului: Radio România Cultural, TV City, Observator
cultural, Cultura şi AgenţiadeCarte.ro

Seară de poezie şi muzică 
dedicată lui Nichita Stănescu

Marţi, 31 martie 2015, ora 19.00, în Sala Stu-
dio a Teatrului Odeon (Calea Victoriei 40 –

42, sector 1) din Bucureşti, a avut loc o ediţie specială a
Serilor de poezie şi muzică, organizate de Muzeul Naţio-
nal al Literaturii Române din Bucureşti şi Teatrul
Odeon. Seara de poezie şi muzică dedicată poetului Ni-
chita Stănescu (1933- 1983), de la a cărui naştere se îm-
plinesc, pe 31 martie, 82 de ani, a inclus o serie de
evenimente: Vernisajul expoziţiei cu titlul nichita şi
prietenii; Lansarea volumului Nichita Stănescu, vin per-
şii, mamă!, armonii poetice (carte + CD), ediţie alcătuită
de Mircea Coloşenco, cu o prefaţă de Lucia Fetcu, apă-
rut[ la Editura Karta- graphic, Ploieşti. Volumul a fost
prezentat de Mircea Coloşenco. Actorii Teatrului Odeon:
Mihai Smarandache, Silvian Vâlcu, Sabrina Iaşchevici,
Marius Damian au susţinut un recital din creaţia poe-
tului Nichita Stănescu. Muzica: Adrian Naidin. Mode-
ratorul Serilor de poezie şi muzică este scriitorul Ioan
groşan. Coordonatorul proiectului este universitarul şi
criticul de teatru Ioan Cristescu, directorul Muzeului
Naţional al Literaturii Române din Bucureşti. 

Parteneri media: Radio România Cultural, Ob-
servator Cultural, Cultura şi AgenţiadeCarte.ro.

nichita Stănescu la 
Institutul Cultural Român

Miercuri, 1 aprilie 2015, ora 18.30, la Institu-
tul Cultural Român (Aleea Alexandru 38,

Bucuresti) a fost prezentat spectacolul aniversar drep-
tul la timp, un recital inedit de poezie şi flaut. Isabella
Drăghici, acompaniată de Ştefan Diaconu la flaut, a re-
citat versuri din cele mai cunoscute volume ale poetului
Nichita Stănescu, de la a cărui naştere se împlinesc la
31 martie 82 de ani. Printr- o metamorfoză în care mu-
zicianul îşi asumă rolul conştiinţei poetului, iar actriţa
devine întruparea acesteia, poezia însăşi, recitalul a
adus pe scenă câteva secvenţe ale acestei tensiuni crea-
toare. Desprinse de poet sau unite cu el, poezia şi mu-
zica gândirii creatorului se împletesc într- un joc ce se
constituie drept fir conducător al spectacolului. Necon-
venţionalul spectacular îmbină cuvântul şi necuvântul,
sunetul şi tăcerea, mişcarea scenică şi tensiunea sta-
tică, ilustrând prin secvenţe înlănţuite câteva teme
esenţiale din lirica stănesciană: iubirea, timpul, spaţiul
şi moartea.

Isabella Drăghici (n. 1977, Medgidia), actriţă,
poetă şi prozatoare, este licenţiată a universităţii de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”. A
absolvit masteratul Studii religioase – texte şi tradiţii
la universitatea Bucureşti şi este, în prezent, docto-
randă a Facultăţii de Filosofie, universitatea Bucu-
reşti, în domeniul Antropologia artei, cu o cercetare
privind raportul dintre sacru şi arta teatrală. Este au-
toarea unui volum de versuri, laureată a numeroase
concursuri de creaţie literară.

Ştefan Diaconu (n.1990, Rădăuţi) a început stu-
diul pianului la Iaşi, iar de la vârsta de 10 ani a studiat
şi flautul. A absolvit Facultatea de Interpretare, specia-
lizarea flaut, clasa prof. Ion Bogdan Ştefănescu şi Facul-
tatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală,
specializarea dirijat orchestră. Este colaborator perma-
nent al Filarmonicii george Enescu şi masterand al uni-
versităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, specializarea
flaut. Ştefan Diaconu cântă pe un flaut Muramatsu. r

n Cultura azi
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