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Istorie înseamnă nu numai o logică şi fac-
tuală înlănţuire de cauze şi efecte, dar,
nu rareori, produce şi efecte de surpriză,
să le spunem aşa, cu atât mai neaştep-

tate, mai buimăcitoare şi dezastruoase cu cât
unele decenii paşnice, calme, previzibile şi raţio-
nale ne fac să credem că… omenirea s- a liniştit,
îşi acceptă propriile- i legi de organizare şi dezvol-
tare cucerite în secole şi cu atâtea sacrificii şi se
pregăteşte, cum visa bătrânul Kant, spre o pace
eternă. de la descartes şi darwin încoace, noi, eu-
ropenii, trăim într- o lungă eră a raţionalului şi a
unei anume logici a firescului, a ceea ce e bine, a
ceea ce este normal şi, poate şi pentru acest lucru,
întreaga ideologie nietzscheană, ca să- i spunem
aşa, a trebuit să treacă prin valuri de opoziţie,
contestare, tăcere organizată, pentru a se afirma
plenar, în cele din urmă, abia după al doilea răz-
boi, în universităţi şi conştiinţe.

Nietzsche cu a sa insuportabilă, scandaloasă
la vremea sa teorie a dionisiacului, unde punea
în discuţie nu numai formula artei greceşti, dar
şi cheia, profilul abisal al omului. lucru care s- a
observat târziu, contestat de unii, nu puţini şi azi,
deoarece pare a contrazice una din cele mai sfinte
şi iubite teorii, concluzii ale clasicismului şi apoi,
ale romantismului: omul ca fiinţă armonică, slu-
jitor al singurului zeu dominantor apollo – simbol
şi pre figurator mai ales al artei plastice, după
Nietzsche! – şi idealul său fiind mereu cel al echi-
librului, calmului, frumosului, văzut mereu ca o
cifră armonică, rotundă, fără unghiuri ascuţite
sau accidente. de aici şi formula clasicismului, a
clasicului, cu acele celebre clişee ale armoniei sau
echilibrului între fond şi formă, până s- a consta-
tat – ca şi în cazul, să- i spunem scandalos, al teo-
riei luminii, care prezintă o dublă natură! – că
există pur şi simplu fonduri fără o formă anume
şi forme fără fond, pur şi simplu. (Sau, ca să apli-
căm ultima observaţie la periplul de un secol
aproape al criticii noastre naţionale şi a teoriei
maioresciene a formelor fără fond, la concluzia
ciudată a acelor forme ce- şi caută fondul, una din
explicaţiile înaintării noastre nu numai în cul-
tură, dar şi în organizarea statală şi în cea a in-
stituţiilor.) dionisiacul – simbol şi reprezentare a
geniului Muzicii, după Nietzsche! – ar fi, după fi-
losoful nostru, expresia tocmai a i- raţiunii, a ma-
nifestărilor desfrâului, beţiei şi dansului, ca tot
atâtea impulsuri esenţiale, vizionare ale naturii
umane, conform dezordinii şi fertilităţii naturii,
a depăşirii limitelor aşa- zisului raţional, care, nu
rareori, castrează şi deformează instinctualitatea
umană sau a dansului, instinctul graţiei, al rit-
mului, al unui alt frumos, al unui alt armonic.
oricum, după aproape un secol de contestare şi
opoziţie, nu rareori de calomnii sub diferite, iscu-
site şi politice forme, azi aproape acceptăm
această dualitate a fiinţei noastre, actuale şi isto-
rice. Şi, ca şi în cazul altor teorii fundamentale –
cea newtoniană asupra mecanicii universale sau
a lui darwin asupra teoriei evoluţioniste, să spu-
nem! – această ultimă încercare de a defini mis-
terul fiinţei umane, teoria nietzscheană asupra
dionisiacului, afirmată în prima sa carte publi-
cată Naşterea tragediei din geniul muzicii, are
şansa să ne convingă nu să ieşim din sfera raţio-
nalului şi a previzibilului sau logicii, ci să contem-
plăm altfel ceea ce ne formează, ceea ce ne decide,
în anume situaţii, de mică sau mare urgenţă, dar
şi ceea ce poate fi invocat când vorbim de destin.
Sau de sensul vieţii.

Spre deosebire de mass- media franceză, de
exemplu, opinia culturală română nu pare pregă-
tită, nici interesată de discuţia asupra identităţii.
Şi nici de o privire mai amănunţită, mai calmă
asupra trecutului apropiat al româniei moderne.
cu unele excepţii, discuţiile în jurul a ceea ce s- a

numit Mişcarea legionară, vezi cele două cărţi pe
care le menţionăm – Marta petreu, Cioran şi tre-
cutul deochiat, şi Sorin lavric, Biografia sau re-
laţiile lui C. Noica cu mişcarea legionară.

prezentul nostru, cel politic, mai ales, dar şi
deriziunea, dezordinea, fracturarea aşa- zis poli-
tică din lumea societăţii, ca şi din cea a literelor,
crizele care se adaugă una peste alta, intersec-
tate, secţionate, cum vreţi, de necontenitele cam-
panii electorale care împrăştie nu puţin fum peste
ochii obosiţi şi cam zăpăciţi ai multor cetăţeni fac
ca realele, concretele probleme nu numai ale iden-
tităţii, ale unei auto- definiri a noastre, dar şi ale
locului pe care ar trebui să- l ocupăm în lume –
sau pe care îl ocupăm, de facto! – să fie mereu
amânate, răstălmăcite. de parcă ne- am afla în
fiecare ceas sau clipă în faţa unor crize majore, de
parcă în fiecare lună sau an ar trebui luate mă-
suri excepţionale, şi, de parcă şi la urma urmei
nu am fi deloc în clar nu numai asupra treburilor
curente, urgentisime, dar nu suntem capabili nici
să ne formăm o părere clară şi ultimă asupra eve-
nimentelor pe care le- am trăit. a existat sau nu o
revoluţie în zilele sfârşitului de decembrie ‘89?
trăim sau nu într- o reală democraţie sau, tot cei
vechi, comuniştii adică – vezi legea lustraţiei vo-
tată la două decenii după ‘89! – ne guvernează

prin diversele lor eşaloane? Se va administra ro-
mânia prin ea însăşi, cum spunea un slogan mai
vechi de la începutul secolului trecut sau, şi prin
ea însăşi, sau va trebui să stăm mereu în ascul-
tarea unei porţi sau a alteia, indiferent în care
parte a orizontului fizic sau cultural ar fi ea si-
tuată? Şi suntem noi cu adevărat, ca franţujii sau
englejii care şi- au făcut revoluţiile lor cu câteva
secole mai devreme, cu adevărat izbăviţi de ne-
voia sau de visul unui ţar, vodă sau dictator, lu-
minat sau nu, care să preia asupra sa deciziile
ferme, deoarece, observăm asta binişor de vreo
două decenii, formele democratice de conducere
la noi produc mai degrabă corupţie masivă şi
clientelism grosolan politic, perturbând şi mai
mult, şi mai grav, acea încredere care trebuie să
existe şi să întreţină legătura esenţială, de bază,
între cetăţeni şi cei pe care- i aleg, între individ şi
stat, şi care ar fi trebuit să se nască, dacă… da- da,
vor spune veşnicii sceptici, care, bineînţeles au
partea lor de adevăr! – dacă ar fi fost o adevărată
revoluţie, cea din ‘89.

răspunsul nostru la această ultimă ches -
tiune, pe care l- am dat şi în alte texte, trebuie
redus la o formă sibilinică: da, a fost dacă va fi!
Şi exemplificam cu cele amintite mai sus şi
anume cu cele vreo patru revoluţii franceze, cele
trei care au urmat după prima şi marea revolu-
ţie, tot din ‘89, un nou început pentru societatea
franceză, dar şi un semnal formidabil pentru în-

treg continentul. cele trei mişcări de masă care
au urmat, au stabilit, abia, ceea ce prima anunţa,
şi care, după cum ştim, la rândul ei, după o cam-
panie curajoasă, victorioasă a armatei republi-
cane, prost pregătită, animată de suflul libertăţii
şi al genialului ei conducător, danton, a fost în-
mormântată sau fagocitată de imperiul corsica-
nului Napoleon, care, credea, naivul şi genialul
strateg ce era, că în felul acesta va putea fi luat
în seamă şi respectat de marile case monarhice
ale vremii!

revoluţia noastră din decembrie ‘89 va fi
dacă insituţiile şi valorile pe care ea le- a făcut po-
sibile vor fiinţa cu adevărat, schimbând în mod
radical nu numai modul de organizare, de valori-
zare a societăţii româneşti, dar şi capacitatea
noastră de a ne crea cu adevărat un mediu pro-
pice, adecvat de producţie, schimburi, apreciere
şi selectare. de a schimba nu numai, în esenţă,
teoria maselor care trebuie să conducă, dar şi pe
cea a unui capitalism care, nu numai la noi, şi- a
atins limitele, traversează o reală criză, nu finan-
ciară, ci morală. poate o altă formă de democraţie
sau, mai ştii, continuarea începuturilor edificării
democraţiei româneşti, numită între războaie,
când, e adevărat, am avut un rege bun şi unul rău
– Ferdinand, care a întronat marea unire, şi
carol II, care a stârnit o uriaşă confuzie în lumea
politică, precum şi în cea culturală românească,
slăbindu- ne şi mai mult fragilele schele ale demo-
craţiei, dar şi ale unirii, lăsându- ne încă o dată
şi mai nepregătiţi pentru marele taifun ce se pre-
gătea: presiunea teribilă a maşinii de război hit-
leriste, dezmembrarea ţării – am trăit ceea ce
pentru polonezi a fost aproape un destin tragic,
încă din secolul xvIII! – şi apoi, în plină respira-
ţie paşnică, şi înainte să ne oblojim rănile unui
război absolut fantastic, nu numai nimicitor, de-
oarece a trebuit să luptăm când în răsărit, când
în apus, întorcând armele, cum se spune şi, vai,
obişnuindu- ne de pe atunci – dacă nu cumva ra-
finaţii, viclenii fanarioţi ne- au inculcat- o cu vreo
trei secole mai devreme! – nu numai cu această
întoarcere a armelor, dar şi a gândului, şi – ceea
ce e infinit mai grav – cu întoarcerea convingeri-
lor, a credinţei! – să cădem în tumultul, abuzurile
şi crimele unui alt război, numit revoluţia comu-
nistă. un război nu numai atipic, dar de o viclenie
şi brutalitate cum, poate, numai medievalitatea,
cea de început, a cunoscut- o. cu deposedarea nu
numai de avuturi şi de libertate, dar şi cu încer-
carea de a ne destabiliza în fiinţa noastră istorică,
în conceptul de identitate despre care ni s- a inter-
zis decenii lungi să vorbim sau, când s- a putut,
culmea neruşinării politice, ea, această idee, ra-
ţiune de a fi a comunităţii a fost manipulată gro-
solan, isteric pentru a prezerva puterea.

cum vom ieşi din toate acestea? de ce am
avea cu adevărat nevoie, pentru a ne regăsi, dacă
nu de a ne reinventa un alt calm, o altă gravitate
nu numai a prezentului, dar şi al rostului nostru
în lume? Nu, nu ca să ne mântuim cu ajutorul
mulţimii, cum o clamau şefii legionari, ci pentru
a fi apţi de a ne păstra rangul, rostul nostru în
lume, în europa naţiunilor, traversând încă o
dată, o altă criză, cea a imaginii noastre extrem
de negative nu numai în ochii noştri. dar şi în
ochii celor ce ne descoperă încă o dată, cei care au
făcut europa luminilor şi a democraţiei, a artelor
şi a culturii umane fără seamăn, re- găsind, se
pare, geniul gândirii de la vechii greci şi cel civi-
lizatoriu, al romanilor. r
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Nicolae Breban
O altă gravitate a prezentului

De aici şi formula clasicismului, a
clasicului, cu acele celebre clişee

ale armoniei sau echilibrului între
fond şi formă, până s- a constatat –

ca şi în cazul, să- i spunem
scandalos, al teoriei luminii, care

prezintă o dublă natură! – că există
pur şi simplu fonduri fără o formă
anume şi forme fără fond, pur şi

simplu.

n Editorial
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Se insinuează, în ultimele decenii,
senzaţia neliniştitoare că Mihail Sa-
doveanu începe să iasă din actuali-
tate. din actualitatea, vreau să

spun, literară. deşi a rămas un autor obligatoriu
în programele şcolare, autorul Fraţilor Jderi pare
a nu se mai număra printre priorităţile criticii:
nici o monografie- eveniment nu i s- a mai dedicat
în ultimii 25 de ani, într- o perioadă de graţie a
noii critici, care a recitit şi a recuperat sistematic
foarte mulţi clasici. Nu stau acum să mă întreb
riguros cum se explică acest fenomen. în orice
caz, faptul că imediat după căderea comunismu-
lui s- a manifestat o reacţie de respingere faţă de
cel care, prin cărţile angajate şi prin funcţiile po-
litice cauţionase comunismul în perioada sa cea
mai atroce, că a luat naştere un fel de vendetă ex-
tinsă asupra întregii sale opere – reprezintă doar
o rezolvare parţială a problemei. e vorba şi de o
nouă sensibilitate, de un alt cod de lectură, cărora
opera sadoveniană le va face faţă, fără doar şi
poate, dar cu imboldul unei recuperări hermeneu-
tice la zi. Ion Simuţ oferă, în vămile posterităţii.
Secvenţe de istorie literară, o explicaţie plauzibilă:
„opera sadoveniană nu este o operă modernă, în
înţelesul ultimei jumătăţi a secolului xx – ceea
ce nu e deloc o carenţă –, ci numai o situare isto-
rică a unei concepţii artistice impermeabile la
ino vaţiile momentului; ea se adresează clasicis -
mului şi, îndeosebi, romantismului, permanente
în noi ca vârste culturale şi de sensibilitate, peste
care s- au aşezat neliniştile moderne de o cu totul
altă coloratură şi consistenţă. dacă nu întot-
deauna găseşte acorduri, rezonanţe şi afinităţi în
actualitatea imediată, în posteritatea capricioasă,
carenţa nu e, în mod obligatoriu, a operei sadove-
niene; cauza unei eventuale inaderenţe poate fi
în noi, în deficienţa noastră de receptare a poeziei
arhaice, naturiste sau istorice. regăsirea în ima -
ginar a paradisului pierdut, a vârstei de aur, a
mitului şi a utopiei, întoarcerea la origini sunt
nostalgii umane permanente – şi pe această linie
trebuie să citim actualitatea operei sadoveniene.
Nu Sadoveanu este contemporan cu noi, ci opera
lui ne cere să fim contemporani cu ea”.

dacă marile sale romane, capodoperele au
mai fost frecventate, măcar eseistic, de la cartea
lui constantin ciopraga, Mihail Sadoveanu. Fas-
cinaţia tiparelor originare, care datează din 1981,
nici un efort exegetic care să fi avut în vedere în-
treaga operă a marelui scriitor nu a mai făcut
şcoală. Mai mult decât atât, există romane de
foarte bună calitate cărora nu li s- a acordat decât
cu jumătate de gură importanţa cuvenită. printre
acestea, Nicoară Potcoavă s- a resimţit, imediat ce
a ieşit din vizorul receptării oficiale a anilor ’50,
de pe urma unui anumit scepticism al criticilor,
care mereu au ezitat să îl pună în rând cu titlurile
obligatorii, din perioada interbelică. Nici al. pa-
leologu, nici Nicolae Manolescu, nici Ion vlad,
nici constantin ciopraga nu îi acordă mare aten-

ţie; unii nici măcar nu o înregistrează printre căr-
ţile importante. de fapt, persistă ideea că lui Sa-
doveanu nu i- a mai ieşit nici o operă acătării după
ce a descoperit (de astă dată nu sub influenţă ma-
sonică, ci comunistă) că „lumina vine de la răsă-
rit”. extras din context, Nicoară Potcoavă pierde
legătura cu celelalte opere ale scriitorului; dar şi
amplasat tendenţios în acelaşi context, suferă de
o contaminare ideologică abuzivă. este foarte
bine ştiut: romanul a apărut în 1952, deci, după
ce Sadoveanu devenise un clasic al realismului
socialist, prin titluri de tristă pomenire precum
Păuna mică (1948), dar mai ales Mitrea Cocor
(1949). acesta din urmă era un titlu oficial, obli-
gatoriu, un model impus, un manual de realism
socialist, care avea menirea de a orienta noile
producţii în proză către corecta viziune comu-
nistă. Şi Nada florilor, din 1950, care rescria, ac-
tualizând- o ideologic, splendida Împărăţie a
apelor din 1928, era tot un compromis. Nu unul
politic, pentru că nimeni nu se aştepta la o atitu-
dine impenetrabilă din partea celui care cunos-
cuse mai multe aventuri politico- oportuniste şi
înainte, ci, ceea este mult mai grav, un compro-
mis estetic. ajuns la senectute, bucurându- se de
toate onorurile posibile din partea noului regim,
Sadoveanu comunistul îl corijează, tezist, pe Sa-
doveanu cel adevărat. 

Nicoară Potcoavă este tot o rescriere, ba
chiar a uneia din cărţile de debut, şoimii, din
1904. prin urmare, plasat în această logică a ope-
rei, romanul nu are cum să nu stârnească suspi-
ciuni. dar există, în cazul lui Sadoveanu (iar
întrebarea poate fi extinsă asupra oricărui mare
scriitor a cărui carieră a fost brusc împărţită în
două etape distincte de ghilotina comunismului),
o „logică a operei”? în orice caz, textul trebuie citit
în raport cu întreaga producţie a scriitorului, nu
doar cu cea de după 23 august 1944. când un
autor oficial, de mult clasicizat, oferă o nouă ver-
siune asupra propriului debut, el deschide un ge-
neros interval de speculaţii. este oare naivă,
întâmplătoare această revenire asupra începutu-
rilor? este ea semn de simplă nostalgie? Sau este
încă o mostră de corijare, de reciclare ideologică
a unei cărţi netarate, dar care conţinea un nucleu
epic cu potenţial ideologizant? Nicoară Potcoavă
este, oricum, o carte marca Sadoveanu 100%, spre
deosebire de titlurile amintite, care nici stilistic,
nici ca viziune sau imaginar nu aminteau de scrii-
torul consacrat. Insist: cum se poate explica
această întoarcere tocmai la propriile începuturi?
e vorba de gestul firesc de a revaloriza, de la alt
nivel, cu altă experienţă, cu maturitate, un su-
biect socotit ca fiind tratat în mod nesatisfăcător
în tinereţe? e modul subtil al scriitorului de a
spune că adevăratul Sadoveanu e de căutat în
trecut, nu în cărţile anilor ’50? Sau e un semn că
imaginaţia a obosit, că scriitorul clasic nu mai are
energie, răbdare să defrişeze teritorii noi? ori-
cum, după cum s- a tot observat, noile realităţi po-
litice, sociale nu au fost în măsură să- i inspire
prozatorului nici o capodoperă. apetitul epic al
autorului Crengii de aur nu se lăsa impulsionat
de şantier şi uzină. viziunea şi stilul sadovenian
se declanşau mai ales stimulate de poveşti care
aveau statutul lor bine stabilit în repertoriul sa-
pienţial al culturii est- europene. Scriitorul avea
o slăbiciune pentru această zonă răsăriteană, cu
imensa ei tradiţie sapienţială. or, noile realităţi,
mult prea lipsite de fantezie, noua doctrină lite-
rară, a realismului socialist, cu schemele sale ine-
vitabile reprezentau un corset mult prea strâmt
pentru opulenţa imaginaţiei epopeice sadove-
niene. 

ca să- mi traduc metaforele confuze, Sado-
veanu nu mai avea cum să rămână Sadoveanu
într- un cadru ideologic şi stilistic prestabilit, să-
răcit, simplist. povestitorul din el trebuie să se fi
simţit frustrat; orgoliul marelui scriitor, conştient
de forţa sa, de atuurile scrisului său nu avea cum
să nu realizeze impasul estetic în care se complă-

cea. Scrisul lui Sadoveanu avea nevoie, în mod
evident, de o revitalizare, de o tresărire. asta pen-
tru că, după Fantezii răsăritene (1946), din cărţile
lui Sadoveanu lipsea tocmai sadovenismul. auto-
rul capodoperelor unanim admirate devenise un
spectru, o fantomă scoasă din dulap în scopuri
propagandistice. evident, scriitorul participa la
acest spectacol grotesc al propriei îmbălsămări
ideologice, dar păstra, probabil, nostalgia reuşitei
strict literare. pentru că, e limpede pentru ori-
cine, cariera lui Sadoveanu după instaurarea re-
gimului comunist era una politică, socială, care
profita de autoritatea clădită prin marile opere
interbelice. dacă se recomanda drept „autorul lui
Mitrea Cocor” atunci când era avantajat de o ast-
fel de paternitate, scriitorul ştia totuşi (şi există
destule mărturii în acest sens) să- şi preţuiască
adevăratele reuşite literare. or, după destule tit-
luri mediocre, se simţea nevoia stringentă ca
scriitorul oficializat să îşi întărească încă o dată
statutul de clasic. cum o putea face? Fireşte,
printr- o nouă carte care să fi respectat două con-
diţii dificil de împăcat: pe de o parte să fie legi-
time ideologic, pe de alta să se revendice de la
specificul imaginar şi stilistic al marilor opere sa-
doveniene. Să reconcilieze, altfel spus, ideologicul
cu esteticul. or, din această perspectivă, cadrul
istoric din romanul de debut, şoimii, îi oferea pri-
lejul cel mai potrivit. Spre deosebire de şoimii,
mult mai epic, mai dumasian şi mai lipsit de teză,
Nicoară Potcoavă este, după cum bine observă
cornel ungureanu într- o carte din 1985, Proza
românească de azi , „în spiritul epocii, o carte des-
pre «eliberarea noroadelor».” Mai mult decât atât,
continuă criticul, dat fiind statutul de scriitor ofi-
cial al prozatorului, cărţile sale din această epocă
a angajamentului politic „nu sunt doar opere li-
terare, sunt mesaje, sunt documente diploma-
tice.” hagiografia sadoveniană se voia, din
această perspectivă, un fel de legitimare a uniunii
politice socialiste din răsăritul europei, un fel de
motivare a sovietizării româniei. Marian popa
formulează categoric, în a sa Istorie a literaturii
române de azi pe mâine, o astfel de ipoteză: „Nu
există nimic mai perfid antiromânesc şi mai sub-
til filorus în această epocă de dominaţie sovietică
absolută în românia ca acest roman de Sado-
veanu.” explicaţia? romanul ar acredita exis-
tenţa unui spaţiu unitar politic, cultural,
trans- naţional ruso- moldovenesc încă din medie-
valitatea târzie. Moldovenii, cazacii, zaporojenii
par a face parte din aceeaşi comunitate, au ace-
leaşi interese, nu sunt despărţiţi de un hotar.
Scriitorul doreşte să prezinte, plusează criticul,
„imaginea unui federalism internaţionalist cu
bază slavizantă, care ar putea integra totul pe
drept, ci şi de drept, constituind astfel o justifi-
care pentru rusificarea postbelică a româniei.”
Nicoară Potcoavă ar realiza, cu alte cuvinte, o mi-
tografie oportunistă, bazată pe un fals istoric. Ipo-
teza mi se pare, cum să spun?, prea la îndemână
ca să o accept fără clipire; e prea facilă, prea con-
spiraţionistă şi, în cele din urmă, lipsită de prag-
matism. Nu aceasta era, oricât de suspicioşi am
rămâne faţă de carierismul evident al autorului,
miza romanului. Sadoveanu nu avea nevoie să re-
curgă la parabole cu substrat ideologic ca să mai
slujească încă o dată regimul; o făcuse mult mai
lipsit de subtilitate în destule cărţi. Mai mult
decât atât, regimul nu avea nevoie de o atât de
provocatoare desfăşurare de calităţi strident es-
tetice, literare, pentru a sugera unui cititor rafi-
nat un mesaj ideologic care se impune cu
brutalitate oficial. cititorul exersat, dedat la fi-
neţuri literare, ar fi putut avea acces la un astfel
de mesaj care nu e de suprafaţă, dar, mai mult ca
sigur, nu s- ar fi lăsat convins de el; publicul pro-
letar, cel educabil, nu ar fi avut discernământul
să străbată dincolo de ţesătura stilistică a cărţii
şi nici răbdarea să suporte tergiversarea progra-
matică a intrigii. r

Bogdan Creţu
Sadoveanu interpretându-l pe Sadoveanu

Viziunea şi stilul sadovenian se
declanşau mai ales stimulate de
poveşti care aveau statutul lor

bine stabilit în repertoriul
sapienţial al culturii est- europene.
Scriitorul avea o slăbiciune pentru

această zonă răsăriteană, cu
imensa ei tradiţie sapienţială.
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prozatoarea aNaMarIa BelIgaN
(fiica actorului radu Beligan, emi-
grată în australia) e o optzecistă
tardivă dacă ţinem cont de vârstă –

s- a născut în 1958 – şi o nouăzecistă uşor trecu-
ţică dacă ne gândim tipologic sau la faptul că şi- a
scris şi publicat prima nuvelă în 1994, venind
dinspre un domeniu – microcinematografia co-
mercială, pragmatică – din perspectiva căreia li-
teratura i s- a părut a fi o „eliberare”. un interviu,
pe alocuri iritat, alteori doar nervos, dat lui Ilie
rad (în România literară nr. 41/2009) caută să
spulbere (nu integral plauzibil) stereotipizările
inerente în siajul cărora unii încearcă să o plaseze
pe autoare, cea a copilăriei privilegiate şi a supra-
eului patern protector fiind dominante. Se simte
şi în acest interviu – aşa cum fenomenul e percep-
tibil şi în volumele de proză – că autoarea în-
cearcă să recupereze o libertate de care în
realitate nu dispune, din cauza prea multor de-
terminaţii care o restricţionează. dacă înţeleg
bine, şi fuga din ţară, din 1982 – a unui adoles-
cent care putea călători liber în occident, pe mo-
tivul cauţionării oferite de familie şi de (re)nume
– se datorează unei voinţe de eliberare şi de sin-
gularizare prin intermediul desprinderii de tată,
la care se adaugă trauma subsidiară de a- şi trăi
viaţa într- un regim politic din ce în ce mai gro-
tesc, dar ale cărui vicisitudini ajungeau la ea – e
de presupus – în forme gata vătuite, cariera pro-
fesională de cineast la început de drum fiindu- i,
şi ea, gata jalonată, măcar prin faptul că tatăl –
actor celebru – era director al teatrului Naţional
şi membru în comitetul central al partidului. un
mic complex freudian se va strecura, în această
privinţă, în biografia liberă şi în cea literară a
anamariei Beligan, prozele sale prezentând,
aproape fără excepţie, feminităţi foarte puternice,
dominatoare, în contrast cu masculinităţi submi-
sive, confuze sau de- a dreptul debile. antiteza e
atât de pregnantă, încât ea ajunge la suprafaţă
şi- n discursul publicistic – repet: foarte nervos,
tranşant – din interviul, deja amintit, luat de
rad, unde exilata în ţara cangurilor vorbeşte cu
iubire de mamă şi iritat de tată, amintind toto-
dată, legat de mamabena.com (cartea din 2005),
de prezenţa obsesivă a unui „godfather feminin”,
tratat în textul cu pricina – dedicat exilului şi exi-
laţilor – în regim tragicomic.

Fuga din 1982 e urmată de 7 luni într- o ta-
bără de refugiaţi din germania şi apoi de sosirea
în australia, muza literară prinzând- o din urmă
pe fugară abia în 1994, cu o nuvelă – Mai mult ca
perfectul subjonctiv – scrisă în engleză, pentru a
fi tradusă ulterior în vederea pregătirii pentru
tipar a volumului cu care anamaria Beligan va
debuta în româneşte, Încă un minut cu Monica
vitti, apărut la editura polirom în 1998, după ce
editura Fundaţiei culurale române va fi tergi-
versat trimiterea la tipar a manuscrisului timp
de doi ani, textul fiind ridicat de Mircea Mihăieş
şi reorientat spre Iaşi. de a doua ediţie a acestui
volum, apărută la editura limes a lui Mircea pe-
tean în 2014, ne vom ocupa în cronica de faţă, nu
înainte de a menţiona autorii traducerii – ana-
maria Beligan împreună cu mama ei, dana lovi-
nescu – şi de a enumera celelalte volume
publicate de către autoare până în momentul de
faţă: Windermere – dragoste la a doua vedere
(limes, 2009), Scrisori către Mona Lisa (două edi-

ţii, în 1999 şi 2012, ultima tot la limes), Dragos-
tea e un Trabant (2003) şi mamabena.com (2005),
ambele la curtea veche. 

critici autohtoni prestigioşi au pus scrisul
anamariei Beligan în proximitatea lui Julio cor-
tazar, e. a. poe sau graham greene; aşa cum
bine se ştie, în spaţiul nostru carpato-danubiano-
pontic săritul peste mârţoagă e un sport naţional,
motiv pentru care impetuozităţile se cer câteo-
dată temperate. autoarea se află la limita de sus
a scriitorului neprofesionist, dar nu mai departe.
Nu i se poate contesta sinceritatea, complexul ei

motivaţional – scrisul ca descoperire a libertăţii,
obturate până atunci de rutina cotidiană – este în
mod evident autentic, hărnicia de asemenea; însă,
în dese cazuri, ea se grăbeşte, nu are harul şlefui-
rii, nu „scrie cu sânge”, trudind ascetic până când
carbonul se transformă în diamant. pe de altă
parte, are fobii, transformate câteodată în „artă
poetică”: nu- i plac, de pildă, peisajele. câteva ob-
sesii, legate de alchimia grotescă a regimului
ceauşescu sunt oportune, cred, pentru dinamica
de autolegitimare a fugarului dintr- o fostă ţară
comunistă, dar devin anacronice, obosite atunci
când ele sunt puse să servească drept eşafodaj li-
terar. de pildă, două dintre nuvele – Te- am
pupat, Laura şi Bilet pentru Ninive – evocă fasti-
dios „acţiuni subversive” la adresa regimului to-
talitar. în prima dintre ele, doi tineri pătrund, la
adăpostul nopţii, în „inima unui sanctuar roşu”,
în care sunt „expuse cele mai prestigioase dintre
tributurile artistice închinate lui ceauşescu, pur-
tând semnătura celor mai aleşi tovarăşi- artişti”
şi... se uşurează catharctic peste exponate (fostul
ministru al învăţământului Mircea Miclea a rela-
tat ceva similar în memoriile sale tip duplex, cam
răsuflate, cu deosebirea că obiectul punitiv era o
hartă). în cea de a doua, o fată se scaldă goală, tot
la adăpostul nopţii, în... containerele unei lăptării
rezervate cc- ului şi protipendadei, unde se
umplu şi canistrele familiei ceauşescu. la 25 de
ani după revoluţie, asemenea escapade sunt cel
mult anecdotice, banale; a le transforma în pre-
text literar şi a le folosi drept prilejuri „voyeuris-
tice” revanşarde e, cel mult, o naivitate. 

în peregrinările mele prin occident am în-
tâlnit, în general, două categorii de emigranţi ro-
mâni. pentru cei din prima categorie, românia
„se termină” la scara avionului sau pe peronul

gării de unde îşi iau „zborul”: nu mai vor să pri-
vească îndărăt, îşi reprimă amintirile, nostalgiile,
pentru ei românia e o bornă „moartă”, de unde
începe un alt drum. dimpotrivă, pentru cei din
categoria a doua, românia continuă să rămână o
obsesie şi după stabilirea pe alte meleaguri, una
fie pozitivă (nostalgică), fie negativă (incrimina-
toare), în funcţie de structură. aceştia se întorc
mereu spre ţara lor de origine, fie pe calea iubirii,
fie pe aceea a urii pătimaşe; esenţial este că ei nu
închid definitiv poarta, ci o lasă întredeschisă,
deşi jocul se dovedeşte a fi periculos, fiindcă sunt
şi mulţi pe care nostalgia îi ucide. lucrurile se
complică atunci când analizezi ambivalenţa din
perspectiva experienţei de viaţă, asociată unor
valori ca spontaneitate, bucurie sau fericire. emi-
grând, devii captivul unei eficienţe socio- eco -
nomice constrângătoare: dispar multe lucruri
„fireşti” (timp liber, prieteni, ieşiri la iarbă verde,
lecturi pe îndelete etc.) cu care erai obişnuit de
acasă. aşa se face că în economia psihică a multor
emigranţi – la scriitori, unii celebri, acest aspect
se vede cel mai bine... –, „experienţele existenţiale
revelatorii”, „formatoare” sunt cele de acasă, de
dinainte de emigrare, noua viaţă neîngăduindu- ţi
„luxul” de a experimenta viaţa şi altfel decât ca
slujbaş al „benzii rulante” în continuă macerare,
mereu înregimentat, mereu pus pe fugă pentru
bani, pentru subzistenţă etc. 

Faceţi abstracţie de ultima parte a frazei de
mai sus pentru a vedea că – din punct de vedere
strict literar şi artistic – situaţia anamariei Beli-
gan e aceasta din urmă, toate prozele sale prezen-
tând retroactivări, întoarceri spre trecut,
predeterminări evenimenţiale sau genetice. Micul
său bagaj psihanalitic (acolo unde nu e doar psi-
hiatric) indică, şi el, o asemenea direcţie, majori-
tatea nuvelelor din Încă un minut cu Monica vitti
fiind analize motivaţionale cu tendinţă retroacti-
vantă. în Te- am pupat, Laura!, doctorul de succes
– în australia – andrew Newman, fost împiedi-
catul Nino în faza sa bucureşteană, e „bântuit” de
spectrul reîntâlnirii cu prietena sa din adoles-
cenţă, căreia îi datorează cam toate evenimentele
formatoare ale biografiei sale, de altfel indolente.
în Încă un minut cu Monica vitti, un SNag clasic
(Sensitive New age guy) e terorizat de pilozităţile
masivei sale iubite, hermina van der walde, în
condiţiile în care el a încercat o viaţă întreagă să
refacă „experienţa relevatoare” (inclusiv sub as-
pect erotic!) pe care a trăit- o într- un moment for-
mativ la Bucureşti, vizionând clandestin superba,
serafica goliciune a Monicăi vitti din L’Avventura
lui antonioni (1960). Mai mult ca perfectul sub-
jonctiv se întoarce, ca euristică detraumatizantă,
la o neverosimilă profesoară de franceză de acasă,
Cântec de leagăn pe ritm de csárdás o recupe-
rează, tot din trecut, pe reghina, arhetip al ser-
vitoarelor maghiare din Bucureştii de odinioară
etc. Desgemănare se dovedeşte a fi, din acest nu-
cleu tipologic, nuvela cea mai bine realizată, deşi
ne este furnizată sub formă epistolară: lenny,
fată din vrancea ajunsă la antipozi, decide să
fugă de sora sa geamănă, penny, care n- a făcut
până atunci decât s- o vampirizeze existenţial,
trăind totul în locul ei. lenny decade, se ofileşte;
penny e, de fapt, bunica ei, de o vitalitate mon-
struoasă, paradoxală, capabilă să absoarbă până
şi cel mai subţire firicel din bazinul hidrografic al
existenţei. 

Desgemănare se construieşte, şi ea, pe lo-
gica feminităţii remarcabile, dominatoare, care,
cum spuneam, e emblematică pentru subcon-
ştientul anamariei Beligan, constituind, de altfel,
şi cea mai viabilă promisiune pe care literatura
ei o conţine. r

În peregrinările mele prin
Occident am întâlnit, în general,

două categorii de emigranţi
români. Pentru cei din prima

categorie, România „se termină” la
scara avionului sau pe peronul

gării de unde îşi iau „zborul”: nu
mai vor să privească îndărăt, îşi
reprimă amintirile, nostalgiile,
pentru ei România e o bornă

„moartă”, de unde începe un alt
drum. Dimpotrivă, pentru cei din

categoria a doua, România
continuă să rămână o obsesie.

Ştefan Borbély
O reeditare

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
Flacără şi cuvânt
traducere de Constantin Lupeanu
Prefaţă de Alex Ştefănescu
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Neam, memorie şi exil

conservatorul naţional(ist) de voie, actua-
listul de nevoie, virgil Ierunca, îşi lărgeşte, în
exil, în volumul Româneşte, arcul istoric, între
tracism şi românism, deşi cel dintâi este abia po-
menit, iar cel din urmă apare ca fiind de- a dreptul
menit. dan Botta, de pildă, este „ultimul trac sub
un cer violat”. Ierunca rămâne marcat de „durata
durută a realităţilor româneşti”. Ni- l prezintă
chiar şi pe g. papini, interesat, prin M. eliade
(care l- a prezentat marelui italian, la rândul său,
pe Ierunca, drept un existenţialist!) de românism.
eliade, patriot îndeosebi graţie exilului, ajunge
obsedat de românismul ca „fenomen unic”, deşi se
expune şi se exprimă prin „buna dispoziţie sau re-
ceptivitatea faţă de cultura occidentală”. un „ro-
mânism de lumină” răzbate prin gh. Brătianu şi
M. vulcănescu. acesta din urmă „a murit ca un
martir pentru simplul motiv că a fost ctitor de
gândire românească”. g. M. cantacuzino, aristo-
cratul deplin, dă expresie ethosului românesc,
purtător de suflet autonom. românia, în conşti-
inţa naţional- conservatoare a publicistului şi
eseistului Ierunca este împărţită nedrept între pi-
toresc şi tragic. ea ajunge ţara criminalităţii po-
litice comuniste, unde „după 1947 începe moartea
absolută”. devine ţara mutată în rezistenţa din
munţi în 1949. Iar în mai 1956, prin eroismul de
la Berna, „destinul românesc este însăşi expresia
sacrificiului coborât în istoria noastră”.

Memoria păstrează şi eliberează trăitul,
viaţa în totul, şi numai astfel devine posibilă exor-
cizarea existenţei. trecutul nu moare, iată ce co-
munică un moto din w. Faulkner în Subiect şi
predicat. M. vulcănescu descoperă libertatea de-
plină în neuitare. Memoria capătă o foarte largă
cuprindere în Jurnalul fericirii al
lui N. Steinhardt.

ceea ce îl convinge îndeosebi
în Jurnalul de la Păltiniş al lui g.
liiceanu, calificat drept o „carte
unică”, sunt prezenţa, actualitatea.
un moto din roger Munier, în Su-
biect şi predicat, evidenţiază însă
absenţa tocmai din sine. conserva-
tor şi prezenteist, totodată, Ierunca
aduce un reproş aparent surprinză-
tor lui a. gide, în Româneşte, că „a
rămas totdeauna prea actual”. dacă
biografia lui gide îi apare nesatisfă-
cătoare, opera cu atât mai puţin, în
fapt deloc. „viaţa lui a fost o fer-
voare, iar opera lui, o greşeală.”
este, însă, prietenos cu oameni cu-
noscuţi şi de merit aproape comun,
ieşiţi din acest obişnuit poate prin
faptul că nu decad sub acest nivel de
rând. Nu e cazul doar al lui george
rahoveanu, „om de omenie”, de cre-
dinţă (divină), de cuvânt precis, me-
morie şi revoltă.

exilul, în Româneşte, este de-
celat ca „risc etic”, la compozitorul
maghiar, apropiat de folclorul româ-
nesc, Bela Bartok, necomunist săr-
bătorit de comunişti, „Naţionalist dar şi
paradoxal”. exilul este pus în linie cu libertatea
şi virilitatea în iulie 1957. după ce, la 14 iulie
1956, în deplin acord cu răscoala de la poznan, Ie-
runca vituperează occidentul cinic, „cinismul
voinţei de ne- putere”, ilustrat de idealişti
pro- proletariat ca J.- p. Sartre şi Fr. Mauriac. un
vechi duplicitar, neuitat nici de el, a fost r. rol-
land. Exilul filozofiei este un articol emblematic.
în Subiect şi predicat, exilul este înţeles şi lămu-
rit printr- un moto din h. Broch, drept o lumină
(în)locuitoare a baştinei etern prezente.

Bătălia ideologică

politica ajunge şi ea o opţiune în favoarea
suferinţei celei vii. grigore gafencu, sfârşit într- o
„singurătate politică”, avea „un stil de a suferi su-

ferinţa”. politicul este psihologizabil. Simone de
Beauvoir propune o împărţire „isterică şi reli-
gioasă” în stânga şi dreapta psihologice, nepoli-
tice, cum – Ierunca notează – constată Jules
Monnerot. Suferinţa conferă durabilitate. poli-
tica, în plan secund, este un mijloc, un loc, de pe-
renitate pentru cultură. Mircea eliade „a ales
stilul de rezistenţă politică prin cultură.” Şi în
cazul lui Mihail Fărcăşanu, clasat cu fervoare
drept un apolitic interesat de cultură şi artă, „po-
liticul era pentru el o formă de a privi ideile în ce-
tate”. dar anticomunismul, al lui Mircea Streinu
sau al altora, rămâne o garanţie în sine şi pentru
scrisul literar.

Ierunca aplaudă în 1956 revoluţia ma-
ghiară, anticomunistă, nu una a dreptei, dar a
stângii nebolşevice, calificată drept, în sfârşit, o
revoluţie adevărată, despre care crede pur şi sim-
plu că o înlocuieşte pe cea franceză din 1789! Ie-
runca, un conservator şi tradiţionalist atras
conjunctural, dacă nu mai mult conjectural, de
modernism, simte mai presus anarhia, momentul
când „istoria o ia razna”, în noiembrie 1956, într- o
ungarie devenită „ţară de foc şi exemplu”.

Ierunca pretinde că literatura, romanul, ar
trebui să prindă şi să mărturisească opoziţia la
cursul istoric fals revoluţionar, comunist, crimi-
nal fără rest. exemplar îi apare Boris pasternak,
care în romanul Doctor Jivago cântă necaricatu-
ral, fără falsitate, „prohodul existenţial al revolu-
ţiei bolşevice”.

Istoria, căzută în fine în deriziune tragică şi
comică, minciună, inumanitate, acestea contrate
prin adevăr şi nădejde, ajunge subiect şi obiect
pentru M. djilas, scrie Ierunca în noiembrie 1957.
dintre ruşi, primordialul vinovat a fost lenin. un
rol expiator şi- a luat însă alexandr Soljeniţân. 

cursul teoretic şi practic al ideologiilor
ajunge atent reflectat. exista la vremea aceea, în
contextul sistemic larg, „marea bătălie a ideolo-
giilor”. dar şi un declin ideologic. după destalini-
zare, în lagărul, ajuns bloc, sovietic, vine
restalinizarea. tineretul rebel coexistă cu tăria
tăcută, şi ea semnificativă. comunismul, alimen-
tat artificial de minciuna sovietică, persistă în
criză. Scandalul istoric nu trezeşte decisiv din
adormire şi toropeală intelighenţia sau, cum îi
spune Ierunca, polemic şi religios, ispitimea occi-
dentală. printr- un acord intersistemic, centrat pe
drepturile omului, la helsinki, „începutul sfârşi-
tului” îi devine şi lui Ierunca limpede. Nu însă şi
diplomaţiei occidentale condusă de euforie uto-
pică.

Ideologie şi „reeducare”

volumaşul Fenomenul Piteşti, humanitas,
1990, depăşeşte localizarea, întrucât dincolo de
piteşti apar şi alte puşcării politice, gherla, aiud,
Făgăraş, canal etc. dedicată lui ovidiu cotruş,
scrierea îşi află temei etic în datoria faţă de ade-
vărul istoric şi uman. Motoul din Nadejda Man-
delstam poartă imperativul păstrării memoriei
trecutului. actele inventariate fac caracterele de-
monice, simple, dure, care nu au chipuri animate
complex, (re)creator. Marele malefic este iniţiato-
rul ocupant alexandru Nikolski. o anumită sur-
priză deţine între autohtoni demonicul eugen
ţurcanu, care ar fi şi autorul a 2000 de pagini ne-
cunoscute, purtând sensibilitatea fiarelor umane,
apt de sadism, dar şi de duioşie de tată şi soţ. cu-
noscut probabil exclusiv în alb, aici apare în gri
gheorghe calciu, informator, torţionar ajuns iar
moral, apropiat de sfinţenie, recondamnat în
1979. pe câteva trepte ale răului mai estompat se
află paul caravia, un denunţător şi cercetător în
istoria artei.

treptele ororii, sub pretextul răzbunării
proletare, sunt călcate de autor cu stăruinţă re-
velatoare, de la provocare la teroare sau izolare.
reeducarea este fazată, graduală. esenţa rămâne
a demascării, internă, externă, publică. Batjocura
ajunge comună. Sunt batjocoriţi religioşii, siliţi să
inventeze incesturi. e curentă obligarea la a tor-
tura şi a escalada sălbăticia. constrângerea
merge până la silinţa îngurgitării fecalelor, dar
oroarea nu are limite. Micul text este umplut de
nume. ororile, variabile, ating şi menţin o stare
absolută, aici, între 6 decembrie 1949 şi august
1952. Supravegherea şi tortura sunt continue.
Sub aparenţa călirii se exercită ceea ce, cu un cu-

vânt inventat ad hoc, s- ar putea
numi călirea victimei. dedubla-
rea, spălarea minţii, distruge-
rea şi (sin)uciderea conşti inţei,
cu grija preîntâmpinării auto-
suprimării fizice (asasinatul
există ca apanaj al aparatului
de puşcărie), alcătuiesc fenome-
nul psihopatologic localizat mai
cu seamă în piteşti. dezumani-
zarea din închisoare, mai meto-
dic urmată decât în întreaga
societate, se face prin umilire
asiduă, demoralizare, amenin-
ţare, schingiuire trupească, des-
ensibilizare, criminalizare,
victimizare. politic, există ten-
tativa de pact între comunişti şi
legionari. aparent moral, dar în
fapt exclusiv politic, există şi
vina, inventarea acesteia, încer-
carea de a controla mintea, chi-
purile pentru salvarea vino -
vatului. vina p.c. r., a celor
care decid teroarea întru comu-
nizare, ajunge mai aprigă şi
constantă în românia decât în
fascism ori nazism şi decât în
comunismul chinez, unde „ree-

ducarea”, botezată pervers ajutorare, a încetat în
1952. 

documentarul istorico- jurnalistic este o cer-
cetare compilativă care calcă- n urma altora, în-
deosebi a lui dumitru Bacu, dar sunt invocaţi şi
alţi străini, pentru a singulariza piteştiul satani-
zat de închisoarea pretins reeducaţională. docu-
ment ajunge şi ficţiunea: un oarecare roman al lui
Ion lăncrănjan, creditat dincolo de estetic, în
mărturiile despre suspiciune, trădare, autoexter-
minare. aceeaşi metodică noimă conduce spre Mi-
nisterul adevărului istoric din vestitul roman
ideologic 1984 de g. orwell ori episodul din Pose-
daţii lui F. M. dostoievski despre silnicia totală
exercitată de 4 deţinuţi contra 1. rezistenţa mo-
rală şi sacrificiul nu dispar, însă nu exclud nicide-
cum rejudecarea într- un proces juridic şi moral. r

Marian victor Buciu
Teme ierunciene

Ierunca pretinde că literatura,
romanul, ar trebui să prindă şi să
mărturisească opoziţia la cursul

istoric fals revoluţionar, comunist,
criminal fără rest.



una dintre aporiile ce au devenit
aproape locuri comune în recepta-
rea operei lui cioran este raportul
dintre integrare şi înstrăinare,

dintre comunicabil şi incomunicabil, dintre iden-
titate şi ruptură în opera gânditorului. Marele
singuratic şi marele sceptic de serviciu al epocii
noastre, cioran a exprimat, în aforismele sale ne-
putinţa funciară de a se ataşa unei identităţi na-
ţionale ferme, într- o proiecţie afectivă dezilu -
zionată, în care refuzul fixării se traduce într- o
nevoie fundamentală de căutare a propriilor ră-
dăcini, chiar dacă acestea se identifică adesea cu
neantul ontologic: „când te gândeşti la celelalte
ţări mici, care n- au făcut nimic şi se complac în
inconştienţă sau într- un orgoliu vid, nejustificat,
atunci nu- ţi poţi reţine admiraţia pentru lucidi-
tăţile româniei, căreia nu- i e ruşine să- şi bată joc
de ea însăşi, să- şi scuture neantul în autodispreţ
sau să se compromită într- un scepticism dizol-
vant”. Foarte ilustrativ pentru această dialectică
a identificării şi distanţării de imaginea identi-
tară a patriei sale este volumul Mon pays (ţara
mea), apărut în ediţie bilingvă la ed. humanitas,
in 1996. „Specialist al obsesiilor”, aşa cum se şi
recunoaşte, cioran mărturiseşte, în Mon pays, ob-
sesia identitară românească, pasiunea pe care o
nutrea, în acea perioadă, pentru propria sa ţară,
cu destinul său marginal, cu geografia sa istorică
deteriorată de vitregia unui hybris atemporal şi
metafizic: „eram departe de- a fi împlinit treizeci
de ani, când s- a întâmplat să fac o pasiune pentru
ţara mea; o pasiune disperată, agresivă, din care
nu exista scăpare şi care m- a hărţuit ani de- a rân-

dul. ţara mea! voiam cu orice preţ să mă agăţ de
ea – şi nu aveam de ce să mă agăţ. Nu- i puteam
găsi nicio realitate, nici prin prezentul şi nici prin
trecutul ei. plin de furie, îi atribuiam un viitor, i- l
născoceam, îl înfrumuseţam, fără să cred o clipă
în el. am sfârşit prin a- l ataca, acest viitor, prin
a- l urî: am scuipat pe utopia mea. ura mea iubi-
toare şi delirantă era aşa- zicând lipsită de obiect;
ţara mea se transforma în pulbere întâlnindu- mi
privirea”. ataşamentul faţă de propria sa ţară
este, pentru cioran, din specia acelor sentimente
paradoxale, contradictorii şi oximoronice, în care
iubirea şi ura, atracţia şi respingerea se întrepă-
trund până la indistincţie. pasiunea sa adesea de-
nigratoare nu are drept finalitate decât asumarea
de către propria sa ţară a unui destin care să iasă
din conul de umbră al anonimatului istoriei.
Forţa, vitalitatea, grandoarea sunt mai degrabă
proiecţii ale unei voinţe de legitimare istorică a
propriei naţiuni: „o voiam puternică, fără de mă-
sură, nebună, asemeni unei forţe malefice, unei
fatalităţi ce ar fi făcut să tremure lumea, şi ea era
mică, modestă, lipsită de atributele care alcătu-
iesc un destin. când mă aplecam asupra trecutu-
lui ei, nu descopeream decât servitute, resemnare
şi umilinţă, iar când mă întorceam către prezent,
mă întâmpinau aceleaşi defecte, unele deformate,
altele rămase intacte. o cercetam fără cruţare şi
cu o asemenea frenezie de a descoperi în ea al-
tceva, încât frenezia aceasta mă făcea nefericit,
atât era de clarvăzătoare”. unul dintre exegeţii
recenţi ai operei lui cioran, Mircea a. diaconu,
subliniază vocaţia adevărului pe care şi- o asumă
cioran, preocupat într- un grad maxim nu doar de
obsesiile sale nihiliste, dar şi de regăsirea esenţei
ultime a lucrurilor, de raportul dintre adevăr şi
iluzie, dintre comunicabil şi incomunicabil: „dacă
la începuturi frenezia i se datora nevoii de a con-
strui în istorie (de nu cumva chiar istoria), acum
el e adânc înrădăcinat în acest sentiment al dez-
rădăcinării – şi e de presupus că ruptura e în-
scrisă cumva, de la sine, în chiar manifestările de
consacrare, delirante, ale începuturilor. Faţa îşi
arată astfel reversul. or, reversul impune că ade-
vărul pe care îl caută cioran e legat strictamente
de fericirea identificării unui sens. un sens bă-
nuit la început de drum în Istorie, iar la final, în
Neant. Nihilismul cioranian e astfel un prag
esenţial al adevărului”.

între orgoliul vizionar şi tansfigurator al tâ-
nărului filosof şi destinul mediocru al ţării din
care face parte distanţa este considerabilă. de
fapt, cioran nu face altceva decât să contureze,
în cărţile sale de început, un chip ideal al româ-
niei, mai degrabă o proiecţie ideală, o geografie
utopică, întreţinută şi susţinută de elanul său vi-
zionar: „am ajuns atunci să înţeleg că ţara mea
nu rezistă în faţa orgoliului meu, că oricum, con-

fruntată cu exigenţele mele, ea se dovedea neîn-
semnată. oare nu atunci am ajuns să scriu că aş
fi vrut să se întâlnească în ea «destinul Franţei şi
populaţia chinei»? (...) în loc să- mi îndrept gân-
durile spre o aparenţă mai consistentă, m- am ata-
şat de ţara mea, presimţind că ea urma să- mi
ofere pretextul unor chinuri nesfârşite şi că, atâta
vreme cât aveam să visez la ea, voi avea la dispo-
ziţie un nesecat izvor de suferinţă. găsisem şi
aveam la îndemână un infern inepuizabil, în care
orgoliul meu putea să ajungă la exasperare pe so-
coteala mea”. ataşamentul pentru românia este
perceput ca o sancţiune gnoseologică, ca o formă
de donquijotism şi de profetism iluzoriu. ţară
fără destin, românia nu e mai puţin un produs
ideologic al unor conştiinţe ce îşi caută propria le-
gitimare ontologică prin asumarea legăturii indi-
solubile cu ţara lor („Iar iubirea aceasta devenea
o pedeapsă pe care o reclamam împotriva mea şi
un donchihotism feroce. discutam la nesfârşit
despre soarta unei ţări fără de soartă: am devenit,
în sensul propriu al cuvântului, un profet în pu-
stiu”). Identitatea filosofului e legată până la
exasperare de cea a spaţiului matricial care îi le-
gitimează fervorile şi disperările. referindu- se, în
Mon pays, la Schimbarea la faţă a României, cio-
ran îşi radiografiază cu luciditate obsesiile şi trăi-
rile excesive pe care destinul propriei ţări i le- a
provocat. „Setea de inexorabil” din care au pornit
pasiunile pătimaşe ale filosofului, torturile şi ve-
gherile sale, care seamănă tot mai mult, cum se
precizează „cu ale altcuiva”, din unghiul distan-
ţării temporale şi afective, îl transpun pe cioran
într- un spaţiu al raţionalităţii care discerne, în
oglinzile trecutului, chipul tulburat al adolescen-
tului însetat de absolut şi dezgustat de certitu-
dini: „am scris în vremea aceea o carte despre
ţara mea: pesemne că nimeni nu şi- a atacat ţara
cu o violenţă asemănătoare. a fost elucubraţia
unui smintit. însă în negaţiile mele era o aseme-
nea flacără, încât acum, după trecerea anilor,
mi- e greu să cred că nu fusese o iubire răsturnată,
o idolatrie pe dos. era, cartea aceea, asemenea
imnului unui asasin, era teoria ţâşnită din ră-
runchi a unui patriot fără patrie. pagini excesive,
care au permis unei alte ţări, duşmane ale mele,
să le folosească într- o campanie de calomnie, şi,
poate, de adevăr. puţin îmi păsa! Mi- era sete de
inexorabil. Şi până la un anumit punct îi eram re-
cunoscător ţării mele pentru că îmi dădea un pri-
lej de chin atât de formidabil. o iubeam pentru că
nu putea răspunde aşteptărilor mele. era un ceas
bun: credeam în prestigiul pasiunilor nefericite”.

aporiile comunicării care dau relief scrieri-
lor lui cioran au un conţinut fluctuant, fiind năs-
cute din unduirile paradoxului şi din alcătuirile
baroce ale oximoronului, din această vocaţie a so-
litudinii din care se nasc neliniştile şi ideile
„trăite” ale lui cioran. Iubirea presupune şi re-
volta sau ura, după cum ataşamentul are drept
corolar necesar repulsia ori implicarea pasională
resentimentară: „îmi plăcea nespus să fiu pus la
încercare: şi încercarea supremă îmi părea tocmai
faptul de a mă fi născut în ţara mea. însă adevă-
rul este că în vremea aceea aveam o nevoie neos-
toită de nebunie, de nebunie îngemănată cu
acţiunea. Simţeam nevoia să distrug. îmi petre-
ceam zilele prefirând în minte imagini ale nimi-
cirii totale”. de la ura compensatorie faţă de
destinul minor al ţării din care s- a născut, cioran
trece la ura faţă de sine, ce transpare cu delibe-
rare în mai toate aforismele sale. Identitatea sa
spartă, ilegitimă, se legitimează tocmai prin
această dualitate fortuită pasiune/ detaşare, ce
conferă originalitate întregii opere a lui cioran,
după cum revelaţiile urii şi ale exasperării de a fi
reprezintă liantul unei filosofii resentimentare şi,
în acelaşi timp, de o luciditate necruţătoare: „aşa
s- a întâmplat şi cu mine: am devenit centrul urii
mele. îmi urâsem ţara, urâsem pe toată lumea şi
întreg universul: nu mai îmi rămâne decât să mă
urăsc pe mine: ceea ce am şi făcut pe calea ocolită
a disperării”. 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

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

Iulian Boldea
Cioran şi vocaţia solitudinii

Între orgoliul vizionar şi
tansfigurator al tânărului filosof şi
destinul mediocru al ţării din care

face parte distanţa este
considerabilă.

e.m. Cioran
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Constantina Raveca Buleu
Luminile din umbrele 
ezoterismului: vălul lui Isis

Sub aspect semantic, fenomenele ezote-
rice se configurează esenţial în spec-
trul umbrei, al ascunsului şi, în
percepţia multora, al întunericului,

mai ales atunci când în ecuaţie intervine ocultismul,
facil asimilat de către necunoscători magiei şi mis-
terelor. însă, anatema exoterică încetează şi se
transformă în reversul ei atunci când privirea vine
din interiorul ezoterismelor, din cercul iniţiaţilor
oricărei ramuri spiritualiste, caz în care întunericul
se dovedeşte a fi, de fapt, lumină. 

într- un mod deloc surprinzător, alternanţele
dinamice între lumină şi umbră joacă, în sfera ezo-
terismului, rolul unor atractori universali, respon-
sabili pentru demonizările anxioase generate de
mentalitatea canonică pe de o parte, dar şi pentru
forţa de seducţie a ezoterismelor, pe de alta. atracţia
începe odată cu stratul lingvistic al fenomenelor ezo-
terice, cu suprafaţa accesibilă (inclusiv neiniţiaţilor),
spectrul onomastic, denominările şi discursul mi-
zând constant pe fascinaţia umbrelor, în spatele că-
rora se ascunde, pentru cei ce vor fi iniţiaţi,
promisiunea luminii absolute, fie ea cunoaştere, cre-
dinţă, certitudine spirituală, fie, pur şi simplu, o ele-
vare de ordin social, cu implicaţii adeseori politice şi
reformatoare. 

preistoria guénonismului (extrem de influent
şi în românia interbelică) furnizează o asemenea re-
ferinţă seducătoare, graţie publicaţiei care va deveni
mai târziu, sub numele de Études traditionnelles,
oglinda studiilor lui rené guénon: Le voile d’Isis.
publicată de fraţii charconac, principalii editori pa-
rizieni ai lucrărilor consacrate ocultismului, Le voile
d’Isis reprezintă una dintre creaţiile lui gérard en-
causse, al cărui supranume ezoteric este papus.
Fondator al ordinului Martinist din secolul al
xIx- lea şi medic, discipol al marchizului alexandre
Saint- yves d’alveydre (cel care a dezvoltat conceptul
de sinarhie într- o influentă filosofie politică), papus
şi- a creat o serioasă reputaţie de hipnotizator şi de
specialist în ştiinţele oculte. el a trecut prin expe-
rienţa mai multor mişcări spiritualiste, începând cu
teozofia (în 1887 se alătură lojei pariziene a Socie-
tăţii teozofice, Isis), al cărei adept este pentru o
vreme, şi continuând cu diferite organizaţii parama-
sonice şi cu ordine ezoterice, precum Frăţia Herme-
tică a Luminii sau Ordinul Hermetic al Zorilor
Aurii, explicit legate de un principiu al luminii, con-
diţionat la rându- i de iniţiere. dintre asocierile mul-
tiple ale lui papus cu perimetrul ezoteric, iese în
evidenţă anturajul fondator al Ordinului kabalistic
al Rozei- Cruci, construit doctrinar în jurul Kabbalei,
o formă ezoterică a misticismului iudaic, ce încerca
să reveleze secretele mistice cuprinse în torah, creat
în 1888 de papus, Joséphin péladan (cel care, graţie
lui alexandru Bogdan- piteşti şi sprijinului Societă-
ţii Ileana şi al cercurilor simboliste, vine la Bucu-
reşti în 1898) şi Stanislas de guaita (subiectul unor
întunecări ficţionale exacerbate). amestecul difuz de
certitudine istorică şi legendă – tipic pentru multe
dintre manifestările şi personalităţile universului
ezoteric – îl plasează pe papus şi în sfera de întune-
ric a lui rasputin, pe o poziţie profetică însă, aso-
ciată luminii. prezenţa lui papus în anturajul
ţarului rus, în dubla calitate de medic şi de ocultist,
se soldează nu numai cu prevestirea căderii dinas -
tiei romanov, ci şi cu o avertizare privind aspectul
funest al influenţei lui rasputin. 

Fireşte, aflându- ne într- un univers al asocie-
rilor infinite, în care totul se leagă prin intricări ne-
numărate, istoria lui papus ar putea ocupa în
rezumat pagini întregi, dar… să revenim la creaţia
lui revuistică, Le voile d’Isis. Faza teozofică a lui
papus a luat sfârşit odată cu fondarea Ordinului
Martinist şi a grupului Independent de Studii Ezo-
terice (al cărui ţel era pregătirea neofiţilor în vede-
rea intrării în ordin şi în Societatea teozofică),
considerate adevărate ameninţări la adresa autori-
tăţii Societăţii teozofice şi a helenei petrovna Bla-
vatsky. Insubordonarea este imediat sancţionată.
La Revue Théosophique îi reproşează lui papus dis-
tanţarea de teozofie, acesta replicând prin crearea
revistei Le voile d’Isis, al cărei titlu este o referinţă
sarcastică şi contrapunctică la cartea helenei Bla-
vatsky, Isis Unveiled. deschisă tuturor orientărilor
ezoterice, revista îşi ia un nume inspirat de inter-
pretarea iniţiatică pe care plutarh o dă vălului de

doliu al lui Isis. potrivit acesteia, culorile şi stratu-
rile veşmintelor lui Isis semnalează disparatul, frag-
mentarul, multiplicitatea, principiul plural care
acţionează asupra materiei aflate în căutarea lumi-
nii integrale, proprie goliciunii originare a lui osiris,
unul primordial, reconstituit prin efortul lui Isis de
a- i găsi părţile de corp dezmembrate în urma luptei
cu Seth (zeul deşertului) şi a le uni. prin analogie si-
metrică, în viziunea lui rené guénon, diversitatea
religioasă, adică fragmentaritatea sapienţială în
care ne este dat să trăim indică, prin coincidenţa
simbolurilor ascunse, existenţa unei tradiţii pri-
mordiale, o sursă intelectuală şi spirituală integrală,
spre care este imperativ să ne întoarcem pentru a o
reconstrui, calea spre ea fiind una de tip iniţiatică.
(Ironia face ca un nume cu valenţe alegorice atât de
pregnante la palierul doctrinei ezoterice guénoniene
să fie schimbat chiar în epoca de maximă influenţă
a lui guénon, în 1935, cu o denominaţie mai expli-
cită, dar infinit mai seacă: Études traditionnelles.)

în opinia gânditorului francez, lumea mo-
dernă occidentală trăieşte într- o secvenţă degene-
rescentă a lumii (şi luminii...) tradiţionale, ale cărei
linii de forţă sunt însă conservate în orient, de unde
o elită spirituală transmite neîntrerupt generaţiilor
care se succed înţelepciunea autentică, în forma sa
originară. o piedică în calea recuperării acestei lu-
mini originare o constituie multitudinea de pseu -
do- iniţieri, de pseudo- religii, proliferante de- a lungul
veacurilor (inclusiv în secolul al xIx- lea – începutul
secolului xx), reductibile la contrafaceri ale tradiţiei
iniţiatice. în discursul denunţător din Teozofismul.
Istoria unei pseudo- religii, cartea lui rené guénon
din 1920, o bună parte din vina menţinerii în întu-
neric spiritual îi revine Societăţii teozofice şi instan-
ţei ei doctrinare, helena Blavatsky, deoarece
teosofia reprezintă, în viziunea lui guénon, inversul
adevăratei tradiţii. 

ca lucrurile să respecte haosul asocierilor sim-
bolice până la capăt, în perimetrul aceleiaşi mize
ironice, în jocul denominativ propus de helena Bla-
vatsky vălul lui Isis sugerează obstrucţia iniţială a
materiei şi a diversităţii dinspre care se porneşte în
căutarea adevărului, prin găsirea căreia se promite
(dez)văluirea, ajungerea la lumină, însă, cel puţin la
suprafaţă, cartea fundamenală a teozofiei vorbeşte,
dimpotrivă – aşa cum am amintit mai sus – despre
o Isis dezvăluită (Isis Unveiled. A Master- Key to the
Mysteries of Ancient and Modern Science and Theo-
logy). Mai mult decât atât, Blavatsky poate fi acu-
zată şi de inconsecvenţă (inclusiv doctrinară), titlul
originar al cărţii ei fiind chiar... vălul lui Isis (The
veil of Isis)! însă, o carte cu acelaşi titlu fusese pu-
blicată în 1861 de către william winwood reade, un
explorator britanic care întreţine o corespondenţă
asiduă cu charles darwin, eşuează ca romancier şi
sfârşeşte prin a elabora câteva studii de istorie des-
tul de controversate în epocă (The Martyrdom of
Man fiind cel mai cunoscut dintre ele), motivul fiind
o ireligiozitate originată în spiritul liberal- darwinist
al autorului. în consecinţă, Blavatsky s- a văzut obli-
gată să- şi modifice titlul de pe copertă (Isis Unvei-
led), cel iniţial rămânând, însă, pe fiecare pagină în
parte, cartea fiind deja tipărită atunci când se ope-
rează modificarea de titlu de pe copertă.

volumul din 1861 al lui william winwood
reade, The veil of Isis, or Mysteries of the Druids
survolează mitologia egipteană într- o questă pentru
configurarea istoriei şi mitologiei druide, căutând
apoi reminiscenţele druidismului în ceremonialul
catolic, în simbolismul francmason şi în folclor. „Re-
gină a Luminii” fiind, Isis din interpretarea lui
reade respectă scenariul mitologic al recuperării lui
osiris (cu care zeiţa formează un cuplu divin recog-
noscibil sub nenumărate alte nume în universuri
mitologice diverse), însă centrul de greutate cade
aici pe semnificaţia vălului negru care acoperă sta-
tuia de lângă Memphis a zeiţei, sub care stă scris:
„Eu sunt tot ceea ce a fost, ceea ce este şi ceea ce va fi,
şi nici un muritor nu a îndrăznit până acum să îmi
ridice vălul” („I am all that has been, that is, that
shall be, and none among mortals has yet dared to
raise my veil”). în interpretarea modest- autoscopică
a lui reade, vălul respectiv ascunde toate misterele
şi învăţăturile trecutului, cel care încearcă timid să
ridice acest văl fiind un „tânăr cercetător” [sic!]. Mo-
dificat la limită pe coperta variantei helenei pe-

trovna Blavatsky, titlul lui reade se menţine în hea-
der- ul fiecărei pagini al volumului publicat în 1877.
pretenţia de cunoaştere ştiinţifică a istoricului bri-
tanic înregistrează aici o elevare calitativă, dublată
de sugestia unui autor inspirat şi dotat cu abilităţi
profetice: „Plecând capul, am păşit spiritual în tem-
plul lui Isis; să ridicăm vălul «aceleia care este, care
a fost şi care va fi» la Sais” („Reverently we stepped
in spirit within the temple of Isis; to lift aside the veil
of «the one that is and was and shall be» at Sais”).

Melanj de mitologie, filosofie, istorie şi spiri-
tualitate, cu inserţii din multe alte lucrări ezoterice
şi ştiinţifice, masiva lucrare a helenei Blavatsky
pune în dezbatere temele centrale ale ezoterismului,
printre care şi philosophia perennis, adică miezul
tezei guénoniene a transmiterii mistice neîntrerupte
a adevărului primordial, a înţelepciunii- religie (în
termenii baroanei von hahn), singura cheie posibilă
spre absolut în ştiinţă şi teologie. departe de a fi o
producţie a secolului al xIx- lea, philosophia peren-
nis a fost folosită, încă din secolul al xvI- lea, pentru
a descrie o intuiţie centrală a gândirii lui Marsilio
Ficino, convins că toate religiile împărtăşesc o ori-
gine comună, primordială, care apoi a îmbrăcat o va-
rietate de forme. discreditat în secolul al xvII- lea,
perenialismul este resuscitat prin descoperirea ve-
delor (obsesie constantă a ezoterismelor, concurată
şi completată cel mai adesea de Corpus Hermeti-
cum) şi prin multipla şi asidua tentativă ezoterică.
tentativă în care un rol interesant îi revine şi lui
papus, cel desprins cu resentimente de teozofie şi
responsabil de faza martinistă a lui guénon, atras
de scopul central al grupului Independent de Studii
Ezoterice (creat de papus ca avanscenă a Ordinului
Martinist) – descoperirea tradiţiei pereniale, pe
care papus o numeşte „lumină originară”.

perenialismul nu monopolizează discursul he-
lenei Blavatsky, „vălul lui Isis” punând pe tapet su-
biecte controversate în epocă, precum teoria
evoluţiei (creaţia partenerului epistolar al lui
reade) sau impactul dezvoltării ştiinţifice asupra re-
ligiilor. oricât ar fi de interesante şi de controver-
sate, aceste subiecte nu justifică integral fascinaţia
generată de această carte. Senzaţionalul are o cu
totul altă origine, aici, şi anume pretenţia de discurs
revelat, dictat autoarei de către Maeştrii Marii loje
albe (Mahatmas), entităţi localizate în himalaya,
recrutate din rândul oamenilor avansaţi în ordine
spirituală, şi depozitare ale înţelepciunii primor-
diale. plasaţi într- o ordine condusă de Stăpânul
lumii, aceşti Maeştri asigură legătura dintre muri-
tori şi divina ierarhie care conduce cosmosul, însă,
pe firul comunicării luminii doctrinare către oameni,
ei sunt obturaţi de puterile maligne ale Stăpânilor
Feţei întunecate, motiv pentru care Frăţia Maeştri-
lor operează pe ascuns. atunci când conflictul întu-
neric – lumină nu poate fi evitat, ezotericul devine
exoteric, oamenii putând vedea cum se luptă în se-
cret aceste forţe. un asemenea eveniment – se con-
sideră – a fost crucificarea lui Isus.

în The Trouble with Images: Anti- Image Pole-
mics and Western Esotericism, studiu publicat în
2007 într- un volum colectiv consacrat studiilor ezo-
terice (Polemical Encounters), wouter J. hanegraaff
consideră că ezoterismul occidental, ca domeniu de
cercetare, este rezultatul Marii polemici Narative
(grand Polemical Narrative), prin care cultura occi-
dentală şi- a construit, în decursul secolelor, propria
identitate. este o construcţie bazată pe aglutinarea
de povestiri despre cine, ce şi cum vrem să fim, se-
condate obligatoriu de povestiri în oglindă, menite
să construiască o alteritate care încorporează tot
ceea ce nu vrem să fim. la scara mentalităţilor,
acest flux narativ produce două serii de povestiri,
între care se cască un adevărat abis: prima dintre
ele reflectă felul în care ezotericii apar în imaginaţia
polemică, iar cea de a doua dezvăluie cum se dove-
desc ei a fi cu adevărat, sub privirea atentă a cerce-
tătorilor. pe de altă parte, în interiorul ezote ris-
 melor, acelaşi proces intervine pentru a separa iden-
titar, tot prin povestiri duale (una pozitivă, de lu-
mină, despre sine, alta în negativ, întunecată,
despre celălalt, mai cu seamă atunci când celălalt
reprezintă concurenţa sau sursa resentimentară),
grăbita sagă a „vălului lui Isis”, demonstrând alam-
bicatele sale căi narative, masiv alimentate de infi-
nitatea combinatorie a discursului ezoteric. r
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„cum puteţi trăi voi, oamenii, cu
o lumină atât de puternică?!”
m- am auzit exclamând, în
timp ce am dat buzna la pro-

priu, cu sufletul la gură, în camera Mamei la
prima oră a dimineţii. Ştiu că tot restul vieţii nu
voi uita acea dimineaţă; nici uluirea celei care
mi- a dat viaţă nu am cum s- o dau uitării. ochii
miraţi ai Mamei mele ocupaseră o treime din su-
prafaţa feţei ei, brusc, înseninată şi amuzată, în
egală măsură, în faţa unei întrebări imposibile
puse de propriul copil ce nu mai este la cei circa
cincizeci de ani de mult copil, despre care nu mai
ştie ce să creadă şi, cu toate acestea, continuă să- l
iubească de decenii cu o forţă şi inventivitate care
îl reduc la tăcere. în acea dimineaţă ţinută în
palme de dumnezeu – „nici o vrabie de pe acope-
riş nu cade fără ştiinţa lui dumnezeu” susţine
goethe – am învăţat un lucru pe care nu cred să- l
uit vreodată. Bucuriile mari pot avea forţa unui
uragan; e nevoie de o enormă răbdare şi o înţe-
lepciune pe măsură ca să accepţi şi, într- un târ-
ziu, să te obişnuieşti cu un dar fără de care ai fi
fost probabil de tot pierdut. pentru mine cecitatea
este echivalentul unei catastrofe, sinonimă abso-
lută a apocalipsei; riscul orbirii e viu, e la pândă,
cu toate acestea – mi- a comunicat medicul meu,
îngerul meu păzitor, Mircea Filip, într- un mo-
ment de caldă şi discretă bărbăţie – „vei continua
să faci ceea ce îţi place, adică vei citi şi vei scrie”.

era ultima zi a verii anului 2013. un sfârşit
de august imperial, cu un soare devastator. ad-
jectivul violent ieşit adineaori din buricul degete-
lor mele, care lunecă în viteză pe tastatura
laptopului, nu e deloc accidental. Nici întrebarea
irumptă, atunci, printre lacrimi, dinlăuntrul meu,
nu e întâmplătoare. cu două- trei zile în urmă, mi
se făcuse implant de cristalin la ambii ochi, mai
exact, în ajunul zilei tăierii capului Sfântului

Ioan Botezătorul, la ochiul drept, iar în ziua ime-
diat următoare – la celălalt. Sâmbăta zilei de 31
august era prima zi în care, urmând riguros in-
strucţiunile medicului, la prima oră, dimineaţa –
neobişnuit de devreme pentru ritmurile mele de
atunci – mi- am scos bandajul şi de pe ochiul
stâng. Nu apucasem să- mi pun picăturile de ri-

goare. lumina de o forţă de nebănuit, pur şi sim-
plu, mă orbise. lăcrimam încontinuu. Izbită de
lumina violentă, când şi când, închideam ochii,
îmi ştergeam lacrimile şi încercam, iarăşi, să des-
chid ochii, săgetaţi, din nou, de acelaşi şoc: impo-
sibila lumină. probabil, aceste rânduri sunt
incredibile şi, totuşi, elocvente pentru cei ce şi- au
recăpătat vederea sau, pur şi simplu, banale pen-
tru un binevăzător. pentru un individ cu o carieră
de peste trei decenii de ultramiop în spate însă…

până să mă apropii de geamul din dormitor,
am ţinut ochii îndelung închişi; ţin minte că
aveam grijă să mă mişc pe mijlocul camerei, pen-
tru a nu mă lovi. ajunsă în dreptul ferestrei, am
tras adânc aer în piept şi- am deschis, iarăşi, ochii.
lumina lovise, din nou, ca o secure. o secure
ce- mi răsfoia fără pic de bunăvoinţă ochii, creie-
rul, sufletul. totul. totul devenise abrupt,
imposibil: tensiunea uriaşă dintre tâmple, din
ochi, tremurul întregii făpturi şi dorinţa de a mă
mai uita încă o dată măcar prin dreptunghiul fe-
restrei, ca să mă conving de faptul că ceea ce mi- e
dat să trăiesc se întâmplă aievea, nu e o utopie,
nici vis, nici un segment dintr- o altă lume ce face
parte, în opinia celor dragi inimii mele, din seria-
lul cai verzi pe pereţi… Mă împărţeam între bu-
curia de a vedea fără reproş după mai bine de
treizeci de ani de semiobscuritate, în care în chip
cert nu m- aş fi descurcat fără ochelari – nici să
merg din bibliotecă în dormitor, la baie, nici să
cobor de la mansardă la parter, dar mite să tra-
versez strada – şi durerea aceea sfâşietoare, ce- mi
sfredelea creierul, sufletul, totul. apoi, interve-
nise subit spaima că totul şi, în primul rând, lu-
mina s- ar putea sfârşi. ţin minte că mă simţeam
sfâşiată între spaime ce se complicau, se supra-
puneau în straturi departe de a părea evanes-
cente, abia conştientizate, disputându- şi terenul
îmbelşugat luat, încetul cu încetul, în stăpânire.

Mişcările se repetau, aceleaşi, ca într- un scenariu
exasperant, care mă solicita şi îmi răscolea – pu-
nându- le neîncetat la încercare – puterile: orbită
de lumina din cale afară de puternică, închideam
ochii, ştergându- mi lacrimile ce curgeau din
abundenţă, pe urmă, speriată că totul s- ar putea
curma, învingeam frica de lumină şi deschideam,

iarăşi, ochii, fiind săgetată de acelaşi soare orbi-
tor, incredibil. era pentru prima dată după mai
bine de treizeci de ani când vedeam totul cu o lim-
pezime buimăcitoare – fenomen care îmi parali-
zase, pur şi simplu, voinţa, fenomen care, pur şi
simplu, mă anulase. era ca şi cum fusesem arun-
cată din lichidul amniotic al unei făpturi nevă-
zute, care nu se hotăra, ezita la nesfârşit,
provocând un chin de nedescris: să mă lase să
rămân afară de tot sau să mă înghită în burta
maternă la loc. M- am ghemuit înlăuntru – cum
am învăţat să fac, uneori, şi atunci când sunt în
lume, fără ca cineva să bănuiască ceva; la supra-
faţa fiinţei nu se vede, nici nu se simte nimic, pen-
tru că aşa se cuvine: să te drapezi într- o politeţe
fără reproş ca într- o mantie – şi aşteptam, ca de
obicei, să se întâmple ceva, orice, oricât de neaş-
teptat; aşteptam, de fapt, o minune sau, franc
vorbind, orice altceva, fie bine sau rău – mă aflam
într- un spaţiu fără nume, unde nu mai conta nici
răul, nici binele – numai să reapară între coaste
puterea aceea străveche şi pururi nouă, care mă
ajută, de fiecare dată, să mă stăpânesc şi mă
scoate din vârtejurile de neînţeles, în care sunt
prinsă sporadic. Simţeam că în mine, adânc,
adânc de tot, unde ajung atât de rar, s- a căscat o
realitate nouă, necunoscută altădată, deci, duş-
mănoasă. Instinctiv, începusem să fac exerciţii de
îmblânzire a luminii aceleia inumane şi a uriaşei
cantităţi de informaţii ce dădeau buzna în creie-
rul meu odată cu avalanşele ei bezmetice. Mi s- a
atras atenţia să fiu prudentă: riscul unui accident
cerebral era la pândă. în acest sens, semnalele de
alarmă date de trupul meu, ciuruit în trecut de
câteva boli (miopie forte, tuberculoză, hepatita
cronică cu virus c genotip 1), trup de care am în-
văţat să ascult şi- n faţa căruia am învăţat de voie,
de nevoie să mă supun atunci când se cuvine nu
numai pentru că e mai mult decât ceea ce este,
semnalele de alarmă, aşadar, erau evidente. Mi-
grena abia începută era, fără îndoială, rezultatul
examenului în miezul căruia m- am trezit şi prin
intermediul căruia mi se testa, firesc, rezistenţa
psihică. dar, oare, numai atât? abia atunci, prin-
tre murmure şi câteva rugăciuni ale inimii spuse
înlăuntrul meu de cineva salvator – sângele poate
– am reuşit să liniştesc uraganele declanşate în
forul meu lăuntric, laolaltă cu disperarea ce mă
făcea să tremur la propriu, şi, în cele din urmă,
să deschid într- o linişte aparent rotundă ochii.
„totul e ca spiritul să nu se supună trupului.”
Maxima autorului capodoperei Elegii romane îmi
va trece nu o dată prin minte, având efectul unui
scontat şi nemaisperat panaceu. tot ce vedeam
era o minunăţie de culori. doamne, ce colorată e
lumea ta. toate mirările, bucuriile, neliniştile
spiritului şi ale trupului se întorceau invariabil
cu faţa spre aceeaşi întrebare: în ce lume am trăit
şi cum de am putut să trăiesc atâta amar de
vreme fără să văd ceea ce vedeam? 

dar ce anume vedeam? ce mă readucea, în-
şurubându- mă locului, în inima aceluiaşi extaz
imposibil de prins în cuvinte? altfel, cum să- mi
explic că abia peste mai bine de un an şi jumătate
am îndrăznit să mă apropii cu răceală de acest su-
biect dificil şi – cel puţin pentru mine – nelipsit
de importanţă. prin dreptunghiul ferestrei, ve-
deam curtea noastră spaţioasă, grădina Mamei,
arborii sădiţi de mâna mea şi a celor dragi inimii
mele, nucul, salcia, teiul, foişorul, cişmeaua aco-
perită de piatra adusă de mine şi fratele meu an-
drei de la Moroieni, cele câteva sute de roze
înviorate de trecerea arşiţei; de la o înălţime de
mai bine de şapte metri şi de la o distanţă de, pro-
babil, circa treizeci de metri puteam, uimitor, nu-
măra petalele trandafirilor minunaţi din grădina
mea, puteam număra, de fapt, orice, inclusiv, ne-
maipomenit, firele de iarbă. după ce isprăvisem
această aventură de neconceput cu câteva zile în
urmă, îmi lăsasem să lunece privirile,
când şi când, înceţoşate de lacrimi, la
mesteacănul din curtea vecinilor, apoi

Aura Christi
Lumina imposibilă

n Povestea subteranei
Toate mirările, bucuriile,

neliniştile spiritului şi ale trupului
se întorceau invariabil cu faţa spre

aceeaşi întrebare: în ce lume am
trăit şi cum de am putut să trăiesc
atâta amar de vreme fără să văd

ceea ce vedeam?

ð
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îmi lărgisem vădit orizontul, ajungând
cu studiatul meticulos şi, evident, nefi-
resc, ca să nu zic deplasat, al lumii

până la turla bisericii din satul vecin, pe care nici
cu ochelari şi cu atât mai mult fără nu aveam cum
s- o văd până relativ de curând. tot ce mi se în-
tâmpla era, pur şi simplu, incredibil. lumea mi
se arăta pentru prima dată în cei circa cincizeci
de ani de când fac umbră pământului ca un rai al
culorilor. da, culorile şi muzica sunt dovada vie a
existenţei raiului pentru mărunţii de noi, care
facem ce facem şi căutăm mereu dovezi, argu-
mente, răspunsuri, iar în lipsa lor ne aventurăm
în căutarea altor dovezi, argumente şi răspun-
suri, ca şi cum în forul nostru lăuntric s- ar fi adă-
postit o făptură ciudată şi, în esenţă, de neînţeles,
al cărui scop e să caute şi să nu găsească decât
după ce se opreşte locului din alergarea şi agitaţia
bezmetică şi ciuleşte urechile lăuntrice la mirarea
ce înfloreşte acolo, în adâncurile cele mai obscure
din subsolurile fiinţei, ca o magnolie, primăvara
devreme, când Babele nu şi- au încheiat lucrarea
şi nici nu- şi fac curaj să o ducă la bun sfârşit. lu-
mina din jur, de o forţă stranie, rămânea imposi-
bilă. din când în când închideam ochii, ca să- mi
trag sufletul prins până în acea zi plină de un
dumnezeiesc noroc în semiobscuritatea cu care
mă obişnuise handicapul de a fi din adolescenţă
ultramioapă. la un moment dat, ţin minte că mă
blocasem de- a binelea, părându- mi- se că visez cu
ochii deschişi; niciodată nu m- am visat cu oche-
lari, deci, ceea ce mi se întâmpla era cât se poate
de obişnuit; obişnuit în logica fără logică a fiinţei
mele sucite, stranii şi de neînţeles. atunci, cu o
hotârăre care, recunosc, nu- mi stă printre legile
firii sau, mă rog, o hotărâre ce apare ades după ce
am şi uitat să- i cânt prohodul, am alergat la pro-
priu spre bibliotecă, am găsit ochelarii de mai
ieri- alaltăieri într- un sertar şi, punându- i la locul
lor familiar dintotdeauna, adică pe nas, am ame-
ţit, fără să văd nimic – totul văzut prin ochelarii
la care am renunţat de câteva zile se reducea la o
ceaţă deasă, lăptoasă – liniştindu- mă fulgerător
abia după ce i- am scos şi i- am pus la locul lor nou,
în sertar; întorcându- mă în dormitor, am ieşit pe
balcon, izbită, iarăşi de sabia de damasc a luminii
de- afară. Neînţelegând ce se întâmplă, totuşi, am
alergat puşcă spre Mama, adresându- i acea între-
bare cu care am început gâfâitele mele însemnări,
întrebare, care, şi acum, îi face să surâdă pe cei
dragi inimii mele, iar pe mine mă face să- mi rea-
duc la suprafaţa firii străvechea constatare ce- mi
dă nu puţin de furcă, doarece nu o pricep, deşi mă
caracterizează întru totul: „Sunt în aer; oho, mă
recunosc!”. 

cu expresia de făptură uluită a Mamei mele
imprimată pe retina ochilor, ţin minte că m- am
îndreptat spre terasă, ca să văd încă o dată, dacă
totul mi se arată la fel de colorat, intimidant de
viu şi colcăitor, adică aşa cum văzusem pentru
prima dată cu alţi ochi lumea de la mansarda
mea. lumea mi se arăta cu desăvârşire nouă, vie
şi exasperant de colorată. da, vedeam lumea ca
pe un rai al culorilor şi mă tot întrebam, excedată:
cum am putut trăi în semiobscuritatea de durata
a peste trei decenii? dacă în subterana mea de ul-
tramiop lucrurile şi fiinţele – ca în tablourile im-
presionistului claude Monet – îşi pierdeau, nu
rareori, relieful, un soi de ceaţă rară şi foarte fină
devenind însoţitorul şi mesagerul meu de fiecare
zi, acum, acomodându- mă cu noua mea fiinţă, lu-
crurile şi fiinţele din jur aveau contururi ireal de
exacte, pe care mă osteneam cu un entuziasm co-
pilăros – alimentat din nu se ştie care resurse –
să le descriu cu maximă precizie. cataracta mea
prematură de origine miopigenă fusese operată,
aşadar, cu succes de medicul meu, chirurgul Mir-
cea Filip, prin ale cărui mâini dumnezeu îşi fă-
cuse marea lucrare, dăruindu- mi o lume nouă şi
o fiinţă reînnoită. dacă adăugăm la această infor-
maţie amănuntul că acest dar uriaş mi- a fost
făcut la capătul unei boli grave de durata a peste
patru ani, cu câteva tratamente şi efectele ad-
verse ale acestora la pachet – necazuri care mă
fac şi acum să mă mir de darul de a fi întârziată
aici – sper că lucrurile devin din ce în ce mai lim-
pezi. atunci, cu ochii mei renăscuţi eram, de bună
seamă, la începutul unei experienţe neobişnuite.
cred că nu numai sensibilitatea enormă, de
monstru, ca de obicei, îmi juca feste. era, proba-
bil, la mijloc şi despărţirea de subterana mea, cu
grădinile ei împânzite de diverse suferinţe, inter-
pretate dincolo de încercare, nenorocire, blestem,
ca o seamă de daruri, care – recunosc cu senină-
tate – toate laolaltă, m- au învăţat multe, ca să nu
spun aproape totul. dar mai era ceva greu de tre-
cut cu vederea. r

Nu mai e un secret pentru nimeni
faptul că, de o bună bucată de
vreme, în plan literar, pe lângă
destructurarea manierei în care se

scrie poezie [apo(i)etică] şi a mesajului ultraliber-
tin şi vădit defăimătoriu (atentat la valorile sa-
crosancte) conţinut de aceasta, asistăm la un
proces de desalonizare galopantă a romanului, de
schimbare majoră de paradigmă în ceea ce pri-
veşte scriitura, personajul, discursul naratorial,
autorul de discurs, tematica, cursivitatea textului
etc. la fel de cunoscut este şi faptul că, în numele
libertăţii de expresie (sintagmă la modă), mai
mult ca oricând, dispare ideea de Operă, de calo-
filie, de Sens şi de pudibonderie în materie de
scris, de text bine închegat şi de carte stufoasă
care se pretează la a fi citită, ci-
tată (ilustrare a cunoştinţelor
generale) şi povestită cu lux de
amănunte, iar mersul societă-
ţii, intrate într- un spectru acut
al crizei valorilor, e puternic re-
flectat de felul în care se scrie
la ora actuală, detabuizat, lip-
sit complet de prejudecăţi, de
ascunzişuri, de idei ,,mimate”,
sugerate cândva doar tangen-
ţial. Incontestabil, există şi un
,,teribilism” al scriiturii actuale
(inerent oricărei ,,vârste”), un
fel de neluare în serios şi de
pretare la joaca de- a scrisul
prin atitudinea de frondă, prin
insubordonare de tip adoles-
centin. Nu e momentul să in-
trăm în polemici ce ţin de
gustul sau de apetitul pentru
lectură sau să filosofăm pe
marginea direcţiei pe care a
apucat- o scriitura (obsedanta
întrebare încotro? şi de ce?) şi
nici despre rolul, mesajul şi fi-
nalitatea ei, ci ne rezumăm
doar la a constata succint (va-
labil şi pentru mersul actual al
literaturii universale): avidita-
tea actuală după şoc, după co-
tidian şi după senzaţional,
detabuizarea scriiturii, efectul
defulatoriu (în gen avangar-
dist) al punerii în pagină şi al
reconsiderării rolului şi impor-
tanţei cărţii (inclusiv al tera-
piei prin scris), fascinaţia
pentru nuditatea de limbaj (ce
atinge adeseori cotele porno-
grafiei incendiare şi a licenţio-
sului în stare gemă). 

toate aceste remarci se potrivesc şi cărţii
lui ciprian Măceşaru, Portbagaj, pentru care
ideea de ascuns, de tabuu sau de atenuare a du-
rităţii mesajului transmis fără perdea sunt doar
simple reminiscenţe ale unui trecut literar nu
prea îndepărtat. Fără a fi un roman tehnicist sau
construit pe marginea vreunui subiect ce vizează
industria auto, scriitorul se foloseşte de o meta-
foră (portbagajul) pentru a sublinia că ideea de
secret, de securitate, de intimitate, de confiden-
ţial, de crepuscular e una perimată, nemaifiind
nimic din ce altădată era considerat interzis sau
împotriva firii care să reziste scoaterii, de cele
mai multe ori brutale, la lumină. aşa se explică
de ce personajele lui Măceşaru îşi duc cu nonşa-
lanţă sinceritatea la extrem, devoalându- se până
şi în cele mai întunecate unghere ale fiinţei: paul
(personaj în alb şi în negru, asemenea negativului
cinematografic) admite cu seninătate şi cu non-
şalanţă că este un scriitor ratat (şi se complace în
această stare parazitară), un şantajist ordinar şi
un plagiator de joasă speţă (îşi însuşeşte fraudu-
los un manuscris pe care- l va publica, susţinând
că e creaţie personală), că s- a angajat într- o căs-

nicie de faţadă, lipsită de perspective, în care in-
fidelitatea e un lucru cvasitolerat; soţia sa, alina
oscilează între habotnicie faţă de o divinitate ab-
sconsă, tentaţia abandonului în mrejele păcatului
şi relaţia de lesbianism cu ramona, prietenă din
copilărie (între cei trei existând, la un moment
dat, un ascuţit triunghi amoros de conjunctură,
promiscuitatea atingând cotele paroxismului).
aşadar, dispare din discursul scriitorului (a cărui
condiţie este şi ea vizată de efectul solubil al crizei
valorilor) ideea de verticalitate morală, de fami-
lie, de cuplu coagulat, de demnitate, de valori pe-
rene, de model de urmat. Mai mult, cartea se
construieşte pe micimea de caracter şi pe laşita-
tea actantului central, paul, omul contemporan
ultraalienat, fără rădăcini şi fără repere, care,

confesându- se, îşi reneagă statutul de bărbat-
stâlp-al-societăţii prin gestul incalificabil al sus-
tragerii jurnalului intim al soţiei sale (de unde
află despre minciuna şi surogatul existenţial în
care i s- a complăcut consoarta mimând un suro-
gat marital), în scopul satisfacerii unei curiozităţi
morbide, dar şi de şantaj. cartea cu coperţile al-
bastre (ţinută sub obroc în portbagajul maşinii)
devine astfel scriitura compromiţătoare, scanda-
loasă şi acuzatoare din interiorul unei scriituri (la
fel de imunde), intertextualitatea care pedalează
pe acelaşi aspect al revelării, al deconspirării şi
al denudării, al scoaterii de sub pecetea tainei, al
firescului şi al intimismului limitativ şi constrân-
gător. în realitate însă, prezumpţia de vinovăţie,
gestul de a scoate adevărul la iveală (nu în scop
coercitiv, ci al perfidei răzbunări) antrenează alte
şi alte zone crepusculare comportamentale, dupli-
cităţi, mediocrităţi, caractere urâte.

cu rare excepţii (minorul alexandru, tatăl
lui paul, om dintr- o bucată, bolnav de alzheimer,
dar şi blajina sa soţie), personajele lui ciprian
Măceşaru basculează înspre demonism şi arhi-
contestare vehementă, îşi duc vieţile în ură, şan-

ð

Florin-Corneliu Popovici
Underground-ul fiinţei
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Nu ştiu alţii cum sunt dar eu
mereu simt un gol imens atunci
cand marii scriitorii ne părăsesc.
aşa s- a- ntâmplat şi sâmbătă, pe

14 martie, când la Moscova a murit valentin
rasputin. Născut în 1937 la ust- uda, a trăit
aproape toată viaţa în Siberia la Irkutsk, reu-
şind să se impună la începutul anilor ’70 în li-
teratura sovietică împreună cu alţi scriitori ca
Fiodor abramov, aleksandr Iaşin, Boris Moja-
iev, vladimir Solouhin, gheorghi Semionov, va-
sili Şukşîn, Belov, viktor astafiev etc., având ca
precursor pe Soljenitîn, care publicase în 1963
în Novîi Mir povestirea gospodăria Matrionei.
Şi s- au impus prin refuzul realism-socialismu-
lui, alegând să descrie adevăratul realism – în
special cel al satului distrus. Şi cum a remarcat
Soljenitîn, această trecere/revolutie, s- a „desfă-
şurat în tăcere, fără tulburări, fără umbra unei
provocari dizidente. Fără a arunca nimic în aer
şi fără a arunca provocări în mod declarativ”1. 

a murit „părintele prozei rurale” au scris
ziarele ruseşti în această perioadă, dar cred ca
definiţia dată de Soljeniţîn acestor scriitori, nu-
miţi rurali, ar fi mai potrivită: aceea de scriitori
moralişti (нравственники). pentru că scrierile
lor au depăşit, în fond, micul spaţiu al satului
din epoca sovietică, şi- şi pot găsi loc oricând în
realitatea românească de astăzi de pildă, cu sa-
tele ei părăsite pentru a emigra aiurea prin eu-
ropa.

Bunăoara cugetările dariei din Despăr -
ţirea de Matiora: „d- apăi ce- aveţi voi de jelit,
după ce să vă plângă inima? (…) Numa cu
gându la ducă sunteti, n- aveţi pic de astâmpăr;
toată grija voastră asta- i: un’ s- o ştergeţi
d- acilea? (…) N- aţi prins rădăcini acilea şi nică-
ieri n- o să prindeţi, de nimica n- o să vă pară
rău… că aşa sunteţi voi… nişte hoaspe”2. Sau
reflexiile cehoviene despre omul supus acce -
lerării ritmului vieţii prin intermediul maşini-
lor: „Mititel cum o fost, aşa a ramas. două
mâini şi două picioare- o avut, şi tot atâtea are,
nu i- or sporit. dar o ţînut viaţa tot într- o fier-
bere, pân- o răsfiert- o… ţi- e şi frică să te uiţi
cum o săsfiert- o. Şi o făcut- o el sîngur, el s- o os-
tenit, nu i- o dat nime ghes. el crede că- i e stă-
pân, da nu- i mai e hă- ăt de mult stăpân. de
mult i- o scăpat din mâni. l- o biruit ea pe dânsu,
ea- i cere amu lui ce pofteşte, şi- l ţine tot într- o
goană, tot într- o goană. S- ar cuveni să- i mai
pună el frâu, s- o ia mai domol, să mai
cate- mprejurul lui să vadă ce- o mai rămas şi
ce- o mai vânturat vântu… da ţ- ai gasit! el
zoreşte mai straşnic – şi mână! si mână!”3 con-
tinuând pe linia lui dostoievski: „tu, bunăoara,
ai auzit barem că el, omu, are suflet? (…) Numa
voi v- aţi învăţat să credeţi că ceea ce nu- i e dat
omului sa vază ori să pipăie, aceea nici nu se
află. cine are suflet, acela- l are şi pe dumnezău
într- însu, băiete. Şi chiar de nu crezi o iotă, n- ai
decât, da el sălăşluieşte colo, în tine. Să te naşti

om şi să rămâi om. Să fi
bun la suflet şi milostiv.
că cine şi- o lepadat sufle-
tul, acela nu mai e om,
nu- u! unu ca acela- i în
stare de orce, nici nu se
uită. d- apoi cred şi eu că
fără suflet o duci mai uşor.
voi aţi croit- o ’nainte cu
sloboda, fără poveri. Fieş-
care face numa ce îi place.
pe tine n- o să te zgândăre
nica şi nime n- o să- ţi stâr-
nească vreo durere. N- o să
te- ntrebe nime nimica. îmi
grăieşti de maşini. că ele,
dragă doamne, lucrează
pentru voi. ei aş! de mul-
tişor nu mai lucrează ele
pentru voi, voi lucraţi pen-
tru ele – ce, parcă eu nu

văd! cî- îte nu cer maşinile aiestea!”4.
talentul literar al scriitorului siberian are

această trăsătură, capacitate de a releva în cu-
vinte potrivite marile motive filosofice folosind
descrieri cât mai simple, fără zorzoane: „luaţi
seama! omul nu- i o singură făptură, într- însul
sălăşluiesc, adunaţi laolaltă- n aceeaşi piele, ca
în aceeaşi barcă, destui semeni ce lopătează de
la un ţărm la altul, şi omul adevărat şi- arată
faţa poate numai în momentele despărţirii şi
suferinţei – aceea- i adevărata lui faţă, pe- aceea
s- o şi păstraţi în amintire”5. aşa cum a arătat
cineva, „lucrările lui au reprezentat mai mult
decât studiile sociologice despre ţărăncile tradi-
ţionale siberiene”6. Fiindcă „nu avea fantezie,
avea doar adevărul”7. timp de 4 zile a stat în
comă. „trebuie să mă jeliţi” îi spune ana fiicei
sale varvara în Sorocul cel de pe urmă şi cred
că aceste bocete i se potrivesc şi lui rasputin
acum:

„în ce parte îndepărtată?
pe ce cale neumblată?
prin pădurea înverzită,
Spre biserica sfinţită,
unde bat clopotele,
Şi cântă prohodurile,
din maica biserică creştinească,
cobori în maica glie stramoşească”8.

înmormântarea lui rasputin ne mai arată
ceva: noi, românii, nu ne cinstim scriitorii aşa
cum fac ruşii. Şi nu pot să nu citez cu invidie cu-
vintele premierului rus dimitri Medvedev des-
pre rasputin: „prin carţile lui, multe generaţii
au învăţat cum să traiască, cum să aprecieze
frumuseţea acestei lumi, cum să iubească”. 

Se impune cât mai repede traducerea
operelor complete ale lui rasputin în româ-
neşte. cu sau fără timbru literar!

1 А. СОЛЖЕНИЦЫН, „Слово при вручении
премии Солженицына Валентину Распутину 4
мая 2000” în Новый Мир, № 5 pe 2000

2 valentin, rasputin, Despărţirea de Matiora,
univers, Bucureşti, 2000, trad. Mircea aurel Buiciuc,
p.158

3 Ibidem, p.170
4 Ibidem, p. 171
5 Ibidem, p.154
6 april o’donoughue, Women in the work of va-

lentin Rsputin, Mcgill university, Montreal, 1988,
p.9

7 Ольга Кузьмина, „Валентин Распутин.
Честно глядя в глаза человечеству” în ВЕЧЕРНЯЯ
МОСКВА, din 16 martie 2015, № 44, p. 5

8 valentin rasputin, Sorocul cel de pe urmă,
univers, Bucureşti, 1975, p. 268

In memoriam valentin Rasputin

Mihai Ciucanu
Ultimul soroc

taj, repudieri reciproce, homo, hetero şi bisexuali-
tate, misoginism de ambele părţi, se sprijină pe
fals, pe minciună şi pe uzul de fals, pe răzbunări
meschine şi pe jocuri de culise, pe lamentabile tră-
dări, pe interese personale şi pe atitudini para-
noico- dictatoriale. Portbagaj, asemenea romanu -
lui Soldaţii, al lui adrian Schiop, coboară adânc
în stradă, cel mai adesea la periferia socialului şi
al umanului, în toposuri ce ţin de underground- ul
fiinţei şi al fiinţării, de labilitate şi de psihism, dar
şi de cel comportamental şi de limbaj. legat de ul-
timul, există în roman două tipuri de discursuri
tenebroase care se combină din loc în loc: misogin,
denigrator, vindicativ, suburban cu cel construit
pe fraze- mamut şi pe flash- uri paralele, fără în-
lănţuire logică şi legică, apanaj al incoerenţei, al
pierderii reperelor, al lehamitei existenţiale şi al
oboselii de a fi, al precipitării şi al halucinatoriului
(realitatea- opium), al inconsistenţei şi al vidului
şi viciului de personalitate şi de putere (inclusiv
de autoreabilitare), al bulversării fiinţei şi al vieţii
fără miză. de bulversare ţin şi schimbările bruşte
de situaţie, stările şi trăirile limită (a se vedea
fanteziile personajelor ce ţin de voyerism, de me-
nage á trois, de sexualitatea animalică şi de feti-
şuri, de viziuni distructive, maniacale), alături de
desele lovituri de teatru. 

Portbagaj se înscrie în linia romanului con-
temporan care mută centrul discuţiei şi sfera in-
teresului de pe social pe drama/trama individuală,
de pe conflictul de situaţie şi de idei pe conflictul
personal, cu iradieri înspre personajul din ime-
diata vecinătate, în linia romanului care pune ac-
centul pe superficialitate, pe bătălii personale de
mică şi derizorie anvergură, pe exhibarea unor
fantezii ce alimentează comportamente labile, de-
virilizate, devitalizate. ceea ce uneşte personajele
lui ciprian Măceşaru este, în primul rând, insta-
larea unei stări cvasigenerale de plictis, lipsa ori-
zontului (profesional, familial, sentimental) şi a
perspectivei. cel mai adesea, răbufnirile lor, ex-
cesul lor de putere e lipsit de substrat logic, do-
rinţa de mărire, de dominare, de a- l umili şi
subjuga pe ,,celălalt” punând la lucru minţi bol-
nave, periculoase. revolta lor în off trădează ca-
ractere slabe, intenţia (mai mult sau mai puţin
concretizată) de a- şi încheia definitiv socotelile cu
viaţa – dovadă supremă de laşitate, dar şi de li-
bertate prost înţeleasă – îi transformă în nişte
perdanţi. curios este că însuşi autorul, prin vocea
personajului său narator, paul, procedează la au-
tosubminare, neavând pretenţii la mărire sau la
glorie: ,,romanul mă plictisea, mi se părea anost,
violenţa imaginilor care- mi bântuiau creierul ne-
lăsând loc literaturii. Moarte, viaţă, sânge, sex,
trupuri goale, totul se amesteca în mintea mea.”
(p.86)

ceea ce putem afirma pe marginea romanu-
lui e că personajele sale se complac în a trăi în ilu-
zie (însă nu în acea iluzie ,,constructivă”, sublimă,
înălţătoare, à la don Quijote), se lasă copleşiţi de
tentaţia falsului şi a automistificării grosiere, în-
cercarea lor de a fi ,,altfel” eşuând lamentabil. pa-
radoxal, în criza extinsă în care trăiesc, inclusiv
în cea de identitate, ei nu au oroare de ridicol şi
de anatemă prin ceea ce spun, fac şi gândesc, cău-
tarea lui ,,eu sunt un altul” nefăcând altceva decât
să- i afunde în propria micime, mediocritate şi
existenţă tumefiată. ei nu sunt nici pe departe ra-
finaţi, nu conving nici în materie de maleficitate,
semn că şi aceasta e o artă care nu e la îndemâna
oricui.

că e un perdant şi un impostor, ţine de do-
meniul evidenţelor, însă paul, orgolios din fire şi
un fals macho, nu e dispus să o recunoască până
la capăt, nici când se adresează ireverenţios da-
melor de consumaţie care- şi oferă serviciile, nici
când se întoarce spăşit acasă, în sânul familiei
care i- a dat viaţă (,,taxarea” sa supremă vine din
partea tatălui bolnav de alzheimer, care nu- l în-
tâmpină ca pe întorsul fiu risipitor, ci ca pe un
străin, a cărui identitate nu o cunoaşte sau nu mai
vrea s- o (re)cunoască). ,,hoţul” (de identitate, de
speranţă, de viaţă şi de un viitor tihnite şi liniş-
tite) paul este pedepsit în final (rătăcire a tatălui
suferind sau corijare exemplară?) prin lovirea în
cap (sediul raţiunii) cu o statuetă africană de
bronz, gest echivalent cu un ritual voodoo sau cu
o exorcizare simbolică. 

Fără a fi depozitarul unui bagaj romanesc
impresionant, Portbagaj merită a fi reţinut pentru
îndrăzneala lui ciprian Măceşaru de a scrie anti-
canon, uneori cu o brutală (şi poate necesară) sin-
ceritate. r

■ ciprian Măceşaru, Portbagaj
Bucureşti, editura trei, 2014, 101 p.
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oscilam între două titluri de cro-
nică, văzutele şi nevăzutele sau
văzătorii şi nevăzătorii, când a
apărut al treilea: Ochiul din mijlo-

cul frunţii. Şi asta pentru că primul dintre cele 5
simţuri prezente în romanul carmeliei leonte
este văzul. îmi place să cred că nevăzătorii sunt
necititorii, speriaţii de gutenberg, care nu citesc
sau doar foiletează literatură de consum în me-
trou sau, la Iaşi, în tramvaiul de Baza 3.

trebuie spus, de la începutul începutului,
că autoarea se foloseşte meseriaş de vălul protec-

tor al ambiguităţii. dacă nu aveţi drag de carte
subtilă, mergând pe 7 feluri de ambiguitate chiar,
nu cumpăraţi văzătorul (eikon, cluj Napoca,
2014). Nu- i pe înţelesul oricui. e o lectură dificilă
(ca şi poeta carmelia leonte), pentru cititori avi-
zaţi şi complici. Nimic nu este ce pare a fi, de la
titlul înşelător pentru amatoarele de cărţi de
tarot: văzătorul nu- i rudă cu numerologul x, nici
cu compilatorul de dicţionare de vise, ca docto-
reasa în copy paste Noemi Bomher. vreţi să aflaţi
de ce iubesc bărbaţii femeile şi invers, atunci nu
deschideţi cartea asta.

o să- mi spuneţi că nu se mai poartă litera-
tura complexă, ci naraţiuni cu tupeu, prozuţe fără
cenzură interioară, unde toate- s zise şi făcute fără
perdea (au apărut, pe dâmboviţa, şi vreo doi- trei
henry Miller de sex feminin); că în trend e litera-
tura deocheată, într- o limbă care se- njură pe ea
însăşi: I’m fucked… suntem fucked up, man, cum
bolboroseşte o semnatară larg mediatizată, elibe-
rată de complexe şi de literatură complexă.

S- a pus în circulaţie ideea că orice, totul pus
pe hârtie devine literatură. ei bine, nu. devine
maculatură. Contraculturalii se bucură de promo-
vare şi, pe cale de consecinţă, de succes comercial,
ba chiar de nobelabilitate, spre a folosi vocabula
lui Ion Simuţ. 

carmelia leonte refuză să fie contracultu-
rală, dimpotrivă, merge pe personaje stranii, cu
psihologii atipice, greu de prins, pe naturi proble-
matice, lunatici cu suflete fragile, cu mecanisme
care se defectează una- două, pe situaţii neverosi-
mile, dar provocatoare.

atracţia faţă de looseri pândiţi de neşansă
e clară, temele fiind grele: însingurarea, ameste-
cul de realitate şi închipuire, relaţiile umane ge-
nerând scepticism… trebuie să ai experienţă
serioasă de lectură ca să- ţi reprezinţi cele narate:
iubirile peste regnuri şi specii, ca molusca îndră-
gostită, Chromoderis reticulata, venită din pacific
pentru Sever. trăirile emoţionale ale personajelor
sunt acrobaţii la înălţime, fără plasă de siguranţă
dedesubt. Şi are curaj carmelia: spre nefericirea
cititoarelor de literatură- trash, nu numai că re-
fuză un happy- end comod, dar îşi omoară repede
personajul, la pagina 62. cum aşa? Nu vine

happy- endul după 245 de pagini? Nu, nu vine. în
orice proză bine scrisă nu vine şi nimeni nu iu-
beşte pe cine trebuie. Final fericit? Numai în
basme, autoarea apelând la cel mai trist dintre
ele: al fetei cu 11 fraţi, blestemaţi ca, nopţile, să
fie lebede. ca să- i scape de blestem, sora le împle-
teşte cămăşi din fir de urzică; pe a 11- a nu reu-
şeşte să o termine şi cel mic rămâne cu un vârf de
aripă ieşind din mânecă. Să fie o metaforă cu tâlc
adânc pentru poezie?

văzătorul e profesorul de filosofie Sever Fi-
limon. Ştie că dincolo de fizic e metafizicul, îl vede

pe dumnezeu (şi asta e o
treaptă de înălţare spre cel
care e mai văzător), dar n- o
vede pe Felicia, femeia care- l
iubeşte (pentru că îl înţelege)
de la distanţă. Nu ştie asta,
cum „nici nu ştie măcar că
este un văzător”. carmelia
leonte pătrunde în casa şi- n
gândul personajului, dar om-
niscientă nu vrea să fie. pre-
meditează ceea ce numim
omisiuni elocvente, lăsându- le
rezolvarea în seama cititoru-
lui care, adâncindu- se în ava-
lanşa de întâmplări, intră în
stare de nelinişte, de frămân-
tare.

verdictul psihiatrului
pentru Sever: labil emoţional,
neadaptat, suicidar; se simte
bine cu copiii pentru că le- ar
modifica personalitatea, ca-
racterul. prin denunţul veci-
nilor de la blocoteţ, unde

existenţa e trivial de comună („aproapele devine
prea aproape”), ajunge răufăcător, pedofil, mons-
tru.

Sever ştie că a visa nu e un lux, ci o culpă.
e ruşinos să fii visător. una dintre poruncile de-
calogului său: să- şi îngheţe sentimentele, să se
debaraseze de visări. Nu poate. vrea să pară nor-
mal pentru cei din jur, numai că habar n- are ce
înseamnă a fi normal. cuvintele îi scapă „din frâ-
iele voinţei”, aşa cum îi scapă din
mână Iris, ca să intre sub roţile unei
maşini. Şi cred că naratoarei i- a fost
greu să scrie până la pagina 62, când
întâmplarea (accidentul) a luat- o în-
aintea ei.

cum se apără Sever? Merge pe
străzi „cu ochelari negri, imenşi”, de
orb. ca să scape de imaginile reale, le
selectează doar pe cele care pot fi mai
uşor de îndurat. văzătorul vrea să fie
nevăzător pentru mundan. ţara tristă,
plină de umor, unde preşedintele e un
fel de bufon, cu simpatia populaţiei
asigurată de glume proaste şi de hăhă-
ială; torţionarii poliţişti care- l bat
crunt; torţionarii din bloc: madam’ pe-
trovici, cu cămaşa ei de noapte cu dan-
telă şi înarmată cu făcăleţ şi cu
spălător de vase, pe care le freacă ne-
contenit noaptea; beţivul pavel, care- l
scuipă gros, pentru că presupune că e
pedofil; mama lui Iris, cu decolteu ge-
neros şi păr de foc, erotomana plantu-
roasă care- l ţine captiv în spitalul
psihiatric. Şi, peste toate, peştele încă
viu care se zbate să respire, sărit din
punga de plastic pe trotuar.

căzut cu faţa pe asfalt, ca să nu
(mai) ştie de moartea fetiţei, moarte
care „îl doare pe dumnezeu”, Sever
vede nevăzutele: desenele ei stângace
(cele două păsări, una neagră şi una
violet, aducând a… măgăruşi) ridi-
cându- se în aer; sufletul fetiţei se ri-
dică şi el, „lung ca sufletul unui şarpe”
cumsecade. Sever vede cum Iris se de-

părtează, în trenă cu animăluţele ei, cu ţestoasa
vorbitoare în lesă. oniric. Iris, temătoare de pa-
tagonia – care poate fi teama de singurătate, de
abandon – îşi găseşte pe tărâmul de dincolo, des-
chis zi şi noapte, spaţiul salvator. pentru că
„moartea are o mie de feţe” (l- am citat pe petru
ursache), patagonia e şi plecarea fără întoarcere.
dar drumul spre patagonia e şi nu e drumul mor-
ţii; patagonia e şi nu e moartea, şi asta pentru că
trăieşti (veşnic) abia când mori.

ce- i rămâne lui Sever după plecarea lui
Iris? Marea „ca un cer întors” (spune poeta) şi
cerul având şi el un ochi uriaş – soarele; ochiul
fără pleoape e, poate, personajul principal al căr-
ţii: păpuşii lui Iris nu i se închid ochii, animalele
au un singur ochi, broasca ţestoasă are şi ea un
ochi mai puţin, iar Felicia îşi pictează un ochi în
plus, să nu semene cu animalele de coşmar bidi-
mensionale, hrănindu- se cu sufletul ei amărât.
carmelia leonte ştie bine să lucreze şi cu simbo-
lul, şi cu parabola. poezia pentru poetă e alt fel
de a vorbi, ca să- l parafrazez pe t.S. eliot, care
spunea asta despre muzică. graţie faptului că
poetul e copilul lui dumnezeu (şi nu la cei care
defechează diamante mă refer), carmelia poate
orice: animează păpuşi şi alte obiecte, desenează
sufletul fiecărui personaj, cum fac copiii cu creta.

în acest roman enigmatic, naratoarea mută
ochii marini ai moluscăi plăpânde în orbitele fe-
tiţei plăpânde, face ca obsesiile lui Iris să treacă
în mintea Feliciei, Iris se ridică de pe trotuar şi
pătrunde în sufletul Feliciei. devine Iris? este
Iris?

Fetiţa de 13 ani e de o maturitate incredi-
bilă în discuţiile cu profesorul, despre dumnezeu
şi despre fiinţele umane. Arta de a fi inteligentă
(autoarea ne asigură că este o artă) şi- o ascunde,
străduindu- se „să pară banală, imatură, ca să nu
fugă copiii de ea”. carmelia leonte intră în per-
sonaje cu uşurinţă şi tot uşor trece de la adoles-
centa fragilă la opusul ei, femeia posesivă şi
multă, pe picioare scurte.

Sever, maturul, e mai buimac şi mai sensi-
bil decât un adolescent. N- a depăşit faza adoles-
cenţei, care dă greu de capăt lucrurilor. vrea să
nu se complice, dar se îndrăgosteşte de o moluscă

Magda ursache
Ochiul din mijlocul frunţii

S- a pus în circulaţie ideea că orice,
totul pus pe hârtie devine

literatură. Ei bine, nu. Devine
maculatură. Contraculturalii se

bucură de promovare şi, pe cale de
consecinţă, de succes comercial, ba

chiar de nobelabilitate, spre a
folosi vocabula lui Ion Simuţ.



13

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

MAI 2015

şi respinge broasca ţestoasă. da, poţi iubi o pasăre
a cerului sau o moluscă. Numai că există o condi-
ţie: „iubirea e grea” […] – „te predai ei, devii slab,
nesigur”. Iubirea înseamnă sacrificiu. e şi ea, ca
moartea, „o plecare în patagonia”. ca să fii fericit
trebuie „să dai totul”. atunci şi nici atunci, pentru
că iubirea e rară: se întâmplă „când a stat marea
în loc, când a respirat dumnezeu”.

epica poetei carmelia leonte e sobră, con-
ţinută, echivocul e frecvent şi frumosul straniu, ca
şi visul. pare a spune că numai nevertebratele (ca
molusca) sunt perfecte. Iată de ce Sever îşi doreşte
o iubită rece, fără a fi indiferentă, reţinută, dar nu
necomunicativă, sensibilă până la tremur, fără a
fi nesigură. Numai că nu trăieşte o iubire, ci îşi
construieşte o lume, lumea lui, în două zile, luni
şi marţi. dincolo de ea, dumnezeu cu lumea ne-
văzută. Se pierde în visul cu molusca. a dat tot ce
avea: amintirile = scoicile le- a dăruit unui copil.
aşa se încheie prima parte, Plecat în Patagonia
(cele două părţi corespund celor două zile ale lumii
lui Sever).

în capitolul al doilea, văzătorul, Sever n- are
ochi pentru Felicia (deşi salvat de ea de la moarte)
sau o vede ca pe o femeie- capcană, o ţestoasă
chioară care- l apasă cu pântecele pe creştet. eva-
dează cum ştie el din real sau încearcă să se îm-
pace cu timpul prezent. Femeia se întreabă dacă
văzătorul vede ce se va întâmpla. Nu, nu vede,
deci nu ştie. Femeia, devenită infirmieră după un
şoc emoţional (a părăsit- o bărbatul, au părăsit- o
copiii), e chemată de o intuiţie pe malul mării; îl
salvează, gonindu- i moartea. Indiferent Sever, in-
diferenţi cei din jur: „ar fi putut să- mi apară un
ochi în mijlocul frunţii, un singur ochi şi nimeni
nu şi- ar fi dat seama că este vreo diferenţă”. Sever
nu vede că Iris a trecut în Felicia cu suflet şi gând
(cosi e se vi pare), cu animăluţele ei cu tot. Nevă-
zătorul Sever are o fereastră ca un ochi, sus, în
tavan; geamul Feliciei „este un ochi care minte”.
vrea să fie văzută de bărbat aşa cum este, ca să
se vadă pe ea însăşi aşa cum este. dar văzătorul
n- o vede.

Nu ştiu dacă experienţele din roman sunt
trăite sau numai imaginate, dar carmelia are
mâinile transparente şi silueta lui Iris, mănâncă
scorţişoară, „secretul tinereţii”, ca Felicia. Şi tot
ca Felicia (sau ca Făt Frumos) trece printre mun-
ţii ce se bat cap în cap, munţii fiind anii, dar şi
cărţile. Şi- ar picta, ca Felicia, un ochi în plus, să
vadă mai mult şi mai bine. într- o lume literară
megalomană, c.l. este excesiv de modestă; visă-
toria sa crede, cum am crezut şi eu mult timp, că
succesul literar vine de la sine, deşi, dacă nu eşti
promovat de o grupare literară, după tabela ei de
valori, nu exişti.

Mi s- a întâmplat să citesc titlul carmeliei,
văzătorul, într- un anunţ de promovare editorială
şi să- mi vină în minte omul văzător (sociologii ştiu
de ce), care nu gândeşte, dar vorbeşte pe canalele
tv, despre orice, oricât, oricum. coperta, garan-
tată de Klimt, nu de madam’ tatoiu, m- a avertizat
că sunt în eroare: autoarea naşte nesfârşitele con-
versări de discuţii ori discutări de conversaţii. N- o
să găsiţi în carte mizerii de canale tv, vuvuzeală
de starlete porno, glumiţe de creieraşe haioase, ci
literatură.

după fisura vieţii ei, Felicia scoate din casă
cărţile. le zvârle: „Iubeam literatura mai mult
decât pe dumnezeu”. I se pare că a neglijat să tră-
iască din cauza lor; cărţile, funie de nisip, curgând
unele din altele, mor pentru ea. vorbeşte cu omu-
leţii din televizor; o vedetă tv o înnebuneşte până
la a crede că poartă un copil de piatră în pântece.
tot prin ecran dau năvală în casă animalele cu un
ochi şi broasca ţestoasă, ca să devină ea însăşi o
broască. pe Iris încearcă s- o ucidă cu gândul.

Fapt semnificativ: de păstrat nu l- a păstrat
decât pe platon. când pricepe, în fine, că nu- l
poate salva pe Sever, întrezăreşte propria salvare:
Felicia, perdanta cu destin eşuat, pândită de soli-
tudine, boală, moarte, îşi cumpără o carte şi ochiul
dinlăuntru se re- deşteaptă. Femeia „lată cât un
televizor” închide televizorul („tele- viaţa”), des-
chide cartea şi regăseşte lumina. Ia totul de la
capăt citind, iar cărţile o răsplătesc: le aude mu-
zica, simfonia. animăluţele torturante devin
bune. Femeia nu mai e om văzător (de tv), ci clar-
văzător, sprijinindu- se pe ritualul uitat al lecturii.
cartea e ochiul magic, adevărata fereastră.

Să fi găsit, totuşi, carmelia leonte un sfâr-
şit în cheie fericită? da, da, da. r

■ Bref
Sub semnul autorilor- punte. 
România la târgul Internaţional
de Carte de la Londra 2015

târgul Internaţional de carte de la londra,
la care românia a devenit, de opt ani, o prezenţă
constantă, s- a deschis pe 14 aprilie la centrul ex-
poziţional olympia, situat în cartierul rezidenţial
Kensington, în vestul londrei. târgul londonez
este un veritabil forum de afaceri al profesioniş-
tilor industriei mondiale a cărţii, organizat
aproape în exclusivitate pentru a pune în contact
şi a facilita relaţiile comerciale între cei aproxi-
mativ 25.000 de editori, agenţi literari, tipografi,
producători de carte electronică şi echipamente
din domeniu, librari şi distribuitori de carte etc.,
provenind din peste 120 de ţări. din acest motiv,
invitatul special al fiecărei ediţii nu este o litera-
tură naţională, aşa cum se întâmplă la alte mari
târguri de profil, ci o piaţă de carte – o destinaţie
de afaceri şi ţintă de marketing. în 2015, piaţa
vizată este Mexicul, considerat din ce în ce mai
atractiv pentru dezvoltarea afacerilor editoriale. 

prezenţa românească, asigurată neîntre-
rupt din anul 2007, îşi propune, ca de fiecare
dată, să creeze în primul rând un context de ma-
nifestare pentru profesioniştii cărţii din românia
şi partenerii acestora. 15 edituri şi reprezentanţii
lor sunt aşteptaţi să transforme standul româ-
nesc, plasat într- o zonă destinată expozanţilor
din uniunea europeană, într- un spaţiu de întâl-
nire şi negociere pe cât de elegant, pe atât de pri-
mitor. întrucât la târgul propriu- zis au acces
exclusiv profesioniştii, evenimentele de public
sunt organizate la sediul Icr londra şi la libră-
ria europeană de lângă piccadilly circus, unde
funcţionează, de anul trecut, o secţiune de carte
românească în original, deschisă tot la iniţiativa
Institutului cultural român. 

programul românesc la ediţia de anul
acesta, constituit ca şi în anii precedenţi din eve-
nimente româno- britanice, a urmărit să evoce,
prin autorii invitaţi şi cărţile promovate, forţa li-
teraturii de a suscita întâlniri esenţiale şi reve-
laţii de diferite facturi: interioare, culturale,
geografice. Fiecare moment al programului şi- a
propus să pună în evidenţă puterea cuvintelor de
a aduce la lumină şi de a exprima, prin limbaje
diferite, dar fiecare pe deplin îndreptăţit, până şi
aspectele cele mai complicate ale identităţii. la
actuala ediţie, conceptul programului românesc
a gravitat în jurul ideii de autor- punte, a scriito-
rului capabil să dezvăluie, în afara spaţiului de
provenienţă, desenul profund al unei identităţi
culturale sau să traducă, în propria cultură, pro-
filul istoric, cultural sau intelectual al unei cul-
turi străine. 

axa care a structurat programul conceput
şi derulat de Institutul cultural român şi parte-
nerii săi s- a sprijinit pe doi scriitori – unul român,
celălalt britanic – care au făcut din opera lor, fie-
care în felul său, locul privilegiat al unor impor-
tante descoperiri culturale şi identitare. Invitata
specială a fost poeta ana Blandiana, nu numai
unul dintre cei mai importanţi autori români pos-
tbelici, ci şi o mare conştiinţă civică şi un neobosit
constructor de instituţii ale memoriei naţionale.
celălalt autor celebrat este Sir patrick leigh Fer-
mor (1915- 2011), cel mai important autor britanic
de cărţi de călătorie al ultimelor decenii, care a
transcris în sute de pagini elocvente şi subtile ju-
bilaţia întâlnirii cu oamenii şi peisajele româniei.
cele trei zile de întâlniri profesionale, dialoguri
publice, lansări şi evenimente conexe au reunit
oameni de litere care au construit legături perti-
nente şi durabile între spaţiul cultural românesc

şi cel britanic: poeţii Fleur adcock şi vidyan ra-
vinthiran, traducătorii viorica pâtea şi paul
Scott derrick, scriitorul liviu antonesei, cercetă-
torii Marius turda, daniel Briggs şi dorina
dobre, autorii Nigel Shakespear şi Ian Macil-
wain, istoricul alan ogden, jurnalistul tom Fort,
precum şi importante figuri culturale ale diaspo-
rei româneşti din Marea Britanie, precum Mi-
chael de Styrcea, Şerban cantacuzino şi
Marie- lyse ruhemann, cărora li se alătură mu-
zicienii Nicolas Simion şi Sorin romanescu.

Standul românesc şi programul de eveni-
mente aferent au fost concepute, organizate şi fi-
nanţate de Institutul cultural român prin
intermediul centrului Naţional al cărţii şi al Icr
londra şi realizate cu sprijinul ambasadei româ-
niei la londra, al asociaţiei editorilor români, al
librăriei europene din londra şi al patrick leigh
Fermor Society. (Biroul de presă al Icr)

■ Semnal
Nicolae Iliescu
Masca şi oglinda sau opreşte- te,
alege şi treci ne’ntârziat
editura Grinta

atunci când mucalitul Nicolae Iliescu pro-
mite un roman (pentru rigoare: romanţ în trei
acte, cu cinci viteze, şapte scene şi treizeci şi trei
de capricci) aşteptările se cuvine să fie îmblânzite
cu veselă circumspecţie. pentru că nimic nu este,
în proza lui Nic Iliescu, ceea ce pare. când fraza,
bine lustruită şi potrivit ceruită, pare să adul-
mece profunzimi greu accesibile, poţi descoperi că
totul nu e, de fapt, decât o vivisecţie a cuvântului,
deşurubat din mecanismul frazei, eliberat din
chingile silabelor, reconstruit, renăscocit şi pre-
făcut în cuminte rob al unui calambur, care nici
el nu e doar întâmplător surâs, ci pârghia cu care
se pune în mişcare tâlcul, care trimite la profun-
zimi greu accesibile, unde...

în Masca şi oglinda sau opreşte- te, alege şi
treci ne’ntârziat, Nicolae Iliescu, şăgalnic erudit,
nu se mulţumeşte să fie doar pilot cititorului na-
vigând prin strâmtori. voluptatea lecturii trans-
formă, îndată, romanţul într- o mistuire, în care
descoperi că ai devenit nu cititor, ci personaj al
cărţii. cioburile de realitate nu sunt revelaţii, ci
repuneri în posesie, dialogurile exced verosimilul
căutat, confecţionat, totul pare să facă parte
dintr- un set abil proiectat, cu care cititorul e in-
vitat să reconstruiască realitatea în care, oricum,
e deja captiv. realitate pe care Nic Iliescu refuză
să o numească istorie, găsind, pentru ea, mai po-
trivit un alt nume: romanţ.

daniel octavian Bejan
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este arta renascentistă o artă veche?
Numele însuşi al epocii ne contra-
zice. arta renascentistă reprezintă
însă un paradox, mai ales pentru

timpurile moderne, frământate, accelerate şi în
permanentă căutare, timpuri ale ştiinţei şi ale
schimbării, în care arta nu se mai scrie cu majus-
cule, deşi se spune că „arta modernă nu are vâr-
stă”. paradoxul constă în faptul că, deşi „veche”
de o jumătate de mileniu, arta renaşterii rămâne
un miraj şi o ţintă a frumosului la care mulţi din-
tre noi aspirăm şi pe care nu încetăm a o admira
an de an, generaţie după generaţie.

Iar aceasta în pofida faptului că, de aproape
două secole, arta se „perimează” de la o generaţie
la alta, iar, în ultimele decenii, de la un an la
altul. atunci, de ce arta modernă nu ar avea vâr-
stă, iar stilul de reprezentare renascentist, unora,
li se pare depăşit? pe de altă parte, nu credem că,
în cultură – a cărei istorie încă se cercetează –,
arta se poate perima atâta timp cât încă nu s- a
„liniştit” curiozitatea noastră istorică. deoarece,
într- adevăr, aşa cum s- a spus, timpul naşte per-
manent istorie, dar, uneori, ne determină să o şi
uităm. dacă nu am clasa faptele în inventarul
vremurilor trecute (şi, să presupunem, destul de
bine întipărite ca fapte „memorabile”), am repeta
istoria, riscând ca ea să devină mai mult decât o
piatră de care cu greu ne putem desprinde, ci un
zid peste care să nu mai putem trece. Se întâmplă
însă ca tocmai în istorie să găsim acele insule ale
tinereţii din care nu numai că nu reuşim să eva-
dăm fără patimă şi remuşcare, ci să şi rămânem
acolo încredinţaţi că, ori de câte ori ne- am în-
toarce, vom deveni la fel de tineri, în pofida vâr-
stei noastre „culturale” care ne poate face mai
inteligenţi, poate chiar mai înţelepţi, dar nu şi
mai buni!

putem considera arta renaşterii, ca şi capo-
doperele care încă rămân un ideal, o culme pe
care nu o vom mai atinge niciodată – unii o spun
cu regret, alţii pentru că nu doresc să ne facem
nicio iluzie. însă, oricât a fost cercetat, miracolul
ei nu a fost descifrat. Ştim însă cu siguranţă că
artistul contemporan nu se poate considera mo-
dern – în ciuda a ceea ce declara picasso – decât
experimentând cu nostalgie şi cu naivitate acel
miraj al „ştiinţei” divine de a face pe care fiecare
crede, în felul său, că l- au trăit un lenonardo da
vinci, un Michelangelo, un rafael. un singur
lucru este cert, şi anume că arta care să dureze
nu se face cu ochii aţintiţi la ziua de mâine, ci, aşa
cum au intuit maeştrii renascentişti, având pri-
virea ţintită către absolut. 

Folosim conceptul de artă renascentistă sau
artă a renaşterii, pe de o parte, în sens larg, cu
referire la creaţia culturală care, într- un fel s- au
altul, a reprezentat o cezură în dezvoltarea artei
în perioada medievală din vestul şi centrul euro-
pei. această cezură a fost generată, putem spune,
şi de reacţia artiştilor, unii dintre ei personalităţi
cu o cultură umanistă de excepţie, faţă de scolas-
tică sau de filosofia dogmatică. aceasta din urmă
a făcut din „dragostea de înţelepciune” un fel de
ancilla theologiae. pe de altă parte, există un sens
mai special al culturii şi, îndeosebi, al artei renas-
centiste, al cărei centru de referinţă şi iradiere îl
constituie arta şi cultura din Italia, locul în care,
în mai multe etape, s- a constituit acel stil de re-
prezentare artistică care a întrunit armonia şi
idealul curentului umanist, alimentat din valo-
rile, redescoperite, ale culturii greco- latine. cele
mai „frumoase mărturii” şi, totodată, culmi ale
stilului de reprezentare artistică, atunci când ne
gândim la renaştere, deşi, ca orice apreciere de
gust, şi aceasta este necesar subiectivă, le consi-
derăm a fi cele realizate în şcolile florentină, ve-
neţiană, romană, începând cu maeştri ca giotto,
Massaccio, verrocchio şi culminând cu triada in-
contestabilă reprezentată de leonardo da vinci,
Michelangelo şi rafael, deşi, încă o dată trebuie
subliniat, stilul şi, mai ales, idealul de artă renas-

centistă (care a „acompaniat” revirimentul filoso-
fiei platonice şi neoplatonice, al ştiinţei univer-
sale, întemeiată pe logica asitotelică) au înflorit
şi s- au făcut cunoscute în mai multe centre şi şcoli
din vestul europei. ceea ce propunem prin
această incursiune în arta reprezentării figura-
tive renascentiste nu este o exegeză monografică
şi nici o sistematizare a stilurilor sau autorilor, ci
identifi carea unor opere, maniere şi, mai ales,
moduri stilistice şi culturale de a proba impor-
tanţa artei în societate şi ca formă de cunoaştere
a unei realităţi estetice aflate în legătură cu un
anumit ideal al frumosului.

arta în general îşi realizează scopul – repre-
zentarea în operă a idealului de frumos aşa cum
îl „concepe” artistul într- un context cultural de-
terminat – pornind de la mijloacele materiale
(tehnice, în primul rând) şi în cadrul unei norme
estetice care, toate, au o influenţă (şi autonomie)
mai mare sau mai mică, în funcţie de talentul sau
geniul autorului. însă, dincolo de experienţă, în
artă contează (în afara unui anumit grad de cul-
tură estetică sau a pregătirii teoretice) talentul,
simţul artistic, care se poate educa până la un
anumit grad, dar nu în asemenea măsură încât
fiecare dintre noi să fim în stare să creăm capo-
dopere. în general, ceea ce îl ghidează pe artist
este un ideal formal care, până la un anumit mo-
ment, este idealul cvasiconsimţit al mediului so-
cial şi cultural despre frumos. de aceea, forma, se
poate spune, a prevalat asupra materiei, iar scul-
ptori precum Michelangelo puteau „vedea” forma
ideală a unei statui în interiorul unui bloc amorf
de marmură, ca şi cum aceasta ar fi existat din-
totdeauna acolo. „în arta autentică se porneşte
însă de la formă către materie. odată concepută
forma, este aleasă materia cea mai potrivită pen-
tru a o întruchipa. dar aceasta înseamnă că
forma este esenţială. […] putem vorbi despre
sculptură şi pictură fără să ne intereseze din ce
au fost făcute sau ar putea fi făcute statuile sau
picturile, de către cine, cu ce mijloace şi cu ce scop.
Mai mult, s- ar putea face abstracţie şi de majori-
tatea deosebirilor dintre sculptură şi pictură,
dacă s- ar pune în discuţie una dintre temele lor
comune, şi anume cea mai importantă – reprodu-
cerea fiinţei umane.” alexandru Surdu, în Penta-
morfoza corpului uman în sculptură şi pictură,
capitolul al vIII- lea din lucrarea citată, face o
analiză a artei clasice, îndeosebi a celei renascen-
tiste, pornind de la cele patru cauze ale lui aris-
totel (formală, materială, eficientă şi finală –
Metafizica, I, 3). Filosoful român ţine seama de
faptul că aristotel exemplifică conexiunea lor por-
nind de la o operă sculptată. dintre cele patru, în
concepţia Stagiritului, cauza formală, – deoarece
se identifică adesea cu cea finală – reprezintă
esenţa omului (quidditatea). alteori, aristotel
mai introduce un tip de cauză, între cea eficientă
şi cauza finală, cauza care poate fi numită instru-
mentală, fiind vorba despre „ceea ce folo seşte (in-
strumente şi acţiuni) la îndeplinirea scopului”.

potrivit importanţei cauzei formale sau a
formei în arta tradiţională, subliniată mai sus,
putem să ne gândim că, pentru estetica grecească
şi pentru arta clasică în general, forma îşi caută
conţinutul şi îl impune; în acest caz, forma umană
– care este o formă tipică, în arta grecească, sau
ideală, în arta renascentistă, neoplatonică, armo-
nioasă şi proporţionată – reprezintă idealul fru-
mu seţii şi, de asemenea, cea care iniţiază şi
încheie (finalizează) oricare dintre ciclurile (uma-
niste, deci profund spiritualizate) ale artei renaş-
terii. pe de altă parte, între cauza formală şi cea
finală, ciclurile artei clasice nu pot fi gândite (şi
realizate efectiv) decât într- un ritm de patru (sau
cinci, ţinând seama şi de cauza instrumentală)
etape. Fiecare ciclu pleacă, fie că ne referim la pic-
tură, fie la sculptură, de la forma imaginată, gân-
dită, ca să fie finalizat în operă. „cu referinţă
strictă la fiinţa umană, este clar că atât sculpto-
rul, cât şi pictorul îşi fac, înainte de a se apuca de

lucrul efectiv (la statuie sau la tablou), o imagine
asupra viitoarei opere. la început pur mentală,
ca apoi, treptat, prin schiţe parţiale, să ajungă la
desenul care consituie adevărata formă a viitoarei
opere. deci nu tiparul sau cofrajul în care va fi
turnată arama sau forma statuii, ci imaginea ei
mentală redată în forma unui desen. Sculptura,
ca şi pictura, era pentru leonardo da vinci, în pri-
mul rând, o activitate mentală (una cosa men-
tale). acesta este deci punctul de întâlnire al celor
două arte şi, totodată, punctul lor de plecare.”
(alexandru Surdu, op. cit.).

trebuie spus deci de la început: arta clasică,
în care integrăm şi arta renascentistă, este o artă
despre om, începe cu o formă imaginată care se
limpezeşte treptat, prin ştiinţa însuşită în atelier,
însă, mai ales, prin ştiinţa vieţii, care este totuna
cu ştiinţa spiritului. de aceea, logica artei care
tinde să atingă forma perfectă a reprezentării
omului – a omului ca chip în care se reflectă dum-
nezeirea, a omului integrat în Natură – este o lo-
gică intrinsecă, a esteticii vii, nu a celei de la
catedră. Numai acei artişti care au înţeles lecţia
marii ştiinţe şi s- au hrănit cu ea, precum leo-
nardo da vinci, nu vor dispreţui experienţa, însă
vor înţelege că arta nu se află în slujba ştiinţei,
ci, mai degrabă invers, se slujeşte de ea. „Ştiinţa,
filosofia hrănesc sufletul artistului, dar niciodată
ele nu vor face un artist. după ce a lăudat mate-
maticile (leonardo da vinci – n.n., M.p.), declară
«zadarnice şi pline de greşeli acele ştiinţe care nu
se nasc din experienţă, mama oricărei certitu-
dini». dar o spune deschis, «arta este deasupra
ştiinţei», iar arta supremă este pictura.”( Fred Bé-
rence, Renaşterea italiană, vol. II, p. 93).

un ideal atât de înalt al artei nu putea să
nu dea rezultate pe măsură. ţelul artei renascen-
tiste – cel puţin din perspectiva artistului- savant
care a fost leonardo da vinci – era unul clasic
prin identitatea sa de conţinut: idealul era Na-
tura, dar nu o natură lipsită de spirit, ci natura
ca formă în spirit. a imita Natura este ţinta celui
mai profund umanism, deoarece în creaţiile sale
există un echilibru pe care omul trebuie să îl
atingă pretudindeni: în artă, în morală, în ştiinţă.

există, în estetica renaşterii – de la neopla-
tonicieni, prin reprezentantul cel mai căutat în
epocă, Ficino, acest „trezorier secret al lui dum-
nezeu” – acel comandament solemn (o profesiune
de credinţă) care face elogiul naturaleţii, al unui
realism firesc, neafectat, care a reprezentat unul
dintre ciclurile fireşti, individuale – în sensul că
a fost asumat de fiecare artist al epocii, dar şi re-
luat cu fiecare operă –, ciclul frumuseţii clasice.
atunci când au eludat motivul din natură – care
punea modelul corpului sănătos, echilibrat, faţă
în faţă cu idealul de reprezentare a divinităţii
creştine, a lui dumnezeu – artiştii au alunecat
către un manierism ce friza artificiosul, mai puţin
ordinea ideală, adică o natură golită de suflet.
„artiştii ce vor să exprime natura minus senti-
mentele pe care le inspiră se supun unei operaţii
bizare ce constă în a omorî în ei omul ce gândeşte
şi simte, şi, din nefericire, pentru majoritate, ope-
raţia nu are nimic bizar ori dureros.” (charles
Baudelaire, Pictorul vieţii moderne şi alte curio-
zităţi, p. 306).

având în vedere cele câteva direcţii de „in-
vestigare” a Naturii şi a naturii umane (ambele
având a se bifurca, pe de o parte, către aprofun-
darea „simbolisticii” cu semnificaţii transcenden-
tale, pe de altă parte, către un „realism” cu efecte
pozitive pentru ştiinţe şi arte, care punea pe pri-
mul plan experienţa, fără a lăsa deoparte geome-
trismul, rigoarea matematică), arta renaşterii,
putem spune, a fost o experinţă culturală care rar
se mai poate repeta în istoria umanităţii. r

Din vol. ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii,
în curs de apariţie

la editura academiei

Mihai Popa
Ştiinţa de a vedea

Editura Academiei Române 
n Avanpremieră editorială
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am avut la dispoziţie mii şi mii de
zile pentru a ne bucura de prezenţa
în mijlocul nostru a lui grigore
vieru. N- am făcut- o. aşa cum nu

ne mai uităm de multă vreme la cer, decât la ie-
şirea din casă, pentru a afla dacă trebuie să luăm
cu noi umbrela, aşa l- am ignorat ani la rând pe
unul din cei mai sensibili poeţi din câţi au scris
în limba română, poet care, departe de a ne fi
ţinut în vreun fel la distanţă, era prietenos şi ac-
cesibil.

Moartea lui a suscitat interesul mai multor
posturi de televiziune numai şi numai pentru că
s- a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică
(mai exact: în data de 18 ianuarie 2009, la ora 1
şi 30 de minute), înaintea unei zile a săptămânii
în care se creează de obicei un vid de evenimente.
unde erau toate aceste posturi de televiziune pe
vremea când grigore vieru trăia şi scria? de ce
preferau să ne prezinte la nesfârşit tot felul de
false vedete, de o urâţenie morală dezgustătoare,
când exista un om atât de frumos? 

este o dovadă nu neapărat de cinism, ci de
obtuzitate să consideri un eveniment moartea lui
grigore vieru. adevăratul eveniment îl repre-
zintă existenţa poeziei lui. Iar posturile de televi-
ziune (cu câteva excepţii, printre care tvr
cultural) au ratat acest eveniment. (acum nu
mai există nici tvr cultural!)

în ultimii ani de viaţă, grigore vieru a mai
trebuit să suporte şi campaniile de presă îndrep-
tate împotriva sa de cercuri antiromâneşti din re-
publica Moldova. el a fost acuzat că apără limba
română, cu arme pe care adversarii săi le- au
numit „armele urii”, că nu are valoare ca poet, că
face spionaj în favoarea româniei. un semidoct

agresiv, Mihai conţiu,
scria asemenea inepţii
şi insanităţi:

„grigore vieru
este un binecunoscut
poet localnic, cultivat
cu osârdie de câteva
profesoare de limba şi
literatura română ca -
re au rămas încreme-
nite în proiecte inte -
 lectuale expirate. acest
om, ajuns la o respec-
tabilă vârstă, în loc să
se alinte în înţelep-
ciuni specifice bătrâ-
neţii, preferă să mâ-
nuiască armele urii
împotriva tuturor celor
care nu fac sluj şi- aport
în faţa sa. «N- a avut
tată să- l bată la timp!,
îmi spunea un respec-

tabil coleg din generaţia sa, iar maică- sa l- a ţinut
prea mult sub fuste!»”

cei cărora li se va face dor de poezia lui vor
avea o singură soluţie: să- i citească volumele de
versuri: „uşoară, maică, uşoară,/ c- ai putea să
mergi călcând/ pe seminţele ce zboară/ între ce-
ruri şi pământ!// în priviri c- un fel de teamă,/ Fe-
ricită totuşi eşti –/ iarba ştie cum te cheamă,/
Steaua ştie ce gândeşti.” delicateţea lui grigore
vieru, fără termen de comparaţie azi, este ininte-
ligibilă pentru tinerii îmbrăcaţi invariabil, indi-
ferent de sex, în blugi prespălaţi (uneori,
nespălaţi) care merg înarmaţi cu lanţuri la me-
ciurile de fotbal. ca şi pen-
tru tinerii cu veleităţi de
scriitori, angajaţi în deni-
grarea grobiană a scriitori-
lor aureolaţi cândva de
recunoaşterea publică. 

pe vremea când era
tânăr, grigore vieru scria
înfiorat de emoţie despre
lucian Blaga: „Nume -
le- acesta/ are ceva în el/
care sună nespus de fru-
mos –/ e ca şi cum/ boabele
copiilor/ care ne seamănă
de Sărbători/ s- ar lovi de
trupul unei viori.” unde
este astăzi tânărul care să
scrie astfel despre grigore
vieru? avem parte, în
schimb, de comentariul
croncănitor al aceluiaşi
Mihai conţiu:

„a fost făcut om de
urSS, pentru că dacă ar fi
trăit în imaginara lui ro-
mânie Mare, ar fi fost, cel
mult, magaziner la uni-
unea Scriitorilor. vieru nu
poate fi un reper moral
pentru nimeni, asta pen-
tru că nici până la ora actuală nu s- a dezis de ser-
vituţile făcute fostei urSS, deci nu poate fi
anticomunist autentic. în r. Moldova îi curtează
vremelnic pe politicienii autointitulaţi de dreapta,
iar în românia se înfrăţeşte cu cele mai sinistre
personalităţi naţionalist- comunist- ceauşiste. a
ajuns până acolo încât l- a determinat pe poetul şi

senatorul adrian păunescu să- l incrimineze pe
preşedintele vladimir voronin de la tribuna Se-
natului româniei”.

după cum se vede, obscurul comentator nu
este naiv şi apolitic, cum am fi putut crede, luând
în considerare judecăţile lui puerile, ci acţionează
ca un propagandist din siajul lui vladimir voro-
nin. putem să ne imaginăm ce suferinţă morală
i- a provocat poetului afirmaţia că „a fost făcut om
de urSS”. în realitate, marea lui dragoste a fost
românia. abia în 1973, la 38 de ani, i se îndepli-
neşte dorinţa arzătoare de- a o vizita: „dacă visul
unora a fost ori este să ajungă în cosmos, eu viaţa
întreagă am visat să trec prutul.” 

în perioada 1987- 1989 participă cu înflăcă-
rare şi curaj, alături de alţi intelectuali basara-
beni, la bătălia pentru limba română, care se
încheie victorios prin adoptarea, la 31 august
1989, a unei legi care consacră folosirea limbii ro-
mâne ca limbă oficială şi revenirea la alfabetul
latin.

după căderea comunismului în românia,
trece frecvent prutul. Şi continuă lupta pentru
cauza limbii române, folosind ca principală armă
poezia, care ajunge la sufletele a milioane de oa-
meni.

versurile sale răscolitoare le putem citi sau
reciti într- o carte cuprinzătoare, Taina care ne
apără, apărută în 2008. 

poezia lui grigore vieru este expresia unei
sensibilităţi ieşite din comun, aproape dureroase.
criticul literar care vrea să o analizeze simte o
sfială, ca şi cum ar trebui să atingă o rană. 

duioşia, delicateţea feminină, dorul sfâşie-
tor de casa părintească, adorarea mamei, aparte-
nenţa sufletească irevocabilă la lumea satului,

tonul tânguitor le- am întâlnit şi la Serghei ese-
nin. la grigore vieru apare, în plus, un senti-
ment de responsabilitate. poetul rus este un
solitar, un fiu risipitor chinuit de nostalgia spa-
ţiului pe care l- a părăsit. poetul român, chiar
dacă foloseşte şi el verbele la persoana
întâi singular, vorbeşte în numele unei

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Nicolae Breban
Pândă şi seducţie

■ Veaceslav samoşkin
Poştaşul nocturn
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Cine doreşte să afle ce au păţit
românii din Basarabia în perioada

în care s- au aflat sub stăpânire
sovietică trebuie să citească studii
de istorie. Cine doreşte însă să afle
ce au simţit românii din Basarabia

în aceeaşi perioadă trebuie să
citească poezia lui Grigore Vieru.Alex. Ştefănescu

Basarabeanul care a visat 
toată viaţa să treacă Prutul

n Literatura română după o revoluţie

CiTind din volumul TaiNa care mă apără
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exegeza pe care în deceniul patru al
secolului trecut, începând cu 1936,
heidegger o întreprinde asupra lui
Nietzsche, constituie un fapt hotă-

râtor pentru filosofia contemporană. ea uneşte
două din numele cele mai importante ale gândirii
moderne: Nietzsche şi heidegger.

* * *
Nietzsche este singurul mare filosof al cărui

nume este pronunţat de heidegger în discursul
său de instalare ca rector. cu toate că nu face tri-
mitere la celebra propoziţie nietzscheeană „dum-
nezeu este mort”, heidegger trimite aluziv la
aceasta. pentru el, în acel moment, profetul lui
zarathustra face parte din categoria căutătorilor
pasionaţi ai lui dumnezeu, care descind din tra-
diţia marilor mistici germani. căci moartea lui
dumnezeu cel vechi constituie condiţia căutării
unui dumnezeu nou, a cărui venire Nietzsche în-
suşi o anunţă prin personajul său, zarathustra.
Ne aflăm în aşteptarea neliniştită, îngrijorată a
sosirii acestui nou dumnezeu, care, odată cu ve-
nirea sa, poate aduce omenirii pierdute în „înse-
rarea” istoriei sale, salvarea.

trebuie menţionat că Nietzsche este o fi-
gură centrală în contextul ideologic creat de cel
de- al treilea reich. în epoca naţional-socialismu-
lui, filosofia lui Nietzsche a constituit un teritoriu
favorit al confruntărilor şi delimitărilor ideolo-
gice. Ideologia oficială a vremii a depus eforturi
considerabile pentru a- l anexa pe Nietzsche, aşe-
zându- l în grabă între înaintaşii ei. întreprinzând
în prefaţa la ediţia a II- a, din 1995, a lucrării sale
„Nietzsches philosophie der ewigen wiederkehr
des gleichen” („Filosofia lui Nietzsche a eternei
întoarceri” – ediţia I- a apare în 1935), o trecere în
revistă a etapelor exegezei nietzscheene, K. lö-
with observă în derularea acesteia o adevărată
dramă; ea trebuie să traverseze numeroase răs-
turnări de situaţie cu adevărat spectaculoase. „ea
a început – notează Karl löwith – prin recunoaş-
terea strălucitului moralist şi psiholog; a culmi-
nat prin supraestimarea (werehrung) lui
zarathustra odată cu generaţia primului război
mondial; a trecut în caricatura lui Nietzsche de
către cel de- al treilea reich, care, în fapt, a filo-
sofat cu ciocanul (das in der tat „mit dem ham-
mer philosophierte”) şi s- a încheiat cu teza
„sfârşitului istoriei” (endet mir der endgeschi-
chthlichen these), după care întreaga metafizică
apuseană s- ar împlini cu consecvenţă în Nietzs-
che.”

* * *
încă din toamna anului 1929, într- o scri-

soare a sa către Karl löwith, heidegger întrevede
o adevărată Nietzsche – renaissance – steaua fi-
losofică a lui Nietzsche urcă energic pe scara in-
tereselor spiritului european – („neu zur
entscheidung gevorden ist”). această preocupare
crescândă faţă de filosofia lui Nietzsche dă câteva

din primele sale rezultate şi exegeza nietzs-
cheeană realizează câteva din piesele sale de
primă importanţă. Să amintim, cu titlu de exem-
plu, doar câteva dintre acestea. în 1935, K. lö-
with publică „Nietzsches philosophie der ewigen
wiederkehr des gleichen”, iar peste un an, în
1936, c.g. Jung oferă protocoalele de seminar ne-
publicate încă – „eine psychologis che analise von
Nietzsches zarathustra” („o analiză psihologică
a lui zarathustra de Nietzsche”). toate acestea
îndreptăţesc observaţia lui Karl löwith – „vre-
mea favorabilă pentru opera lui Nietzsche părea
să se fi ivit atunci, cu puţin timp înainte de cel
de- al doilea război Mondial.”

în ceea ce îl priveşte pe Nietzsche, princi-
pala sarcină a ideologiei naţional- socialiste a fost,
desigur, aceea de a- l asimila cadrelor sale de gân-
dire. un exemplu tipic în acest sens îl reprezintă
cartea lui alfred Bäumler, unul din filosofii care
au aderat la noul regim – „Nietzsche, der philo-
soph und politiker” („Nietzsche, filosoful şi gân-
ditorul politic” – liepzig; verlag non phillipp
reclam jun., 1931). această lucrare ilustrează cel
mai convingător încercările ideologiei naziste de
a- l traduce pe Nietzsche în limbajul ei specific. „în
expunerea mea se va simţi lipsa jocului de culori
variat cu care ne- au obişnuit alte prezentări. aici,
însă, nu este vorba de poetul şi scriitorul, ci de fi-
losoful şi de gânditorul politic Nietzsche.” Ni se
pare îndreptăţită observaţia lui r. Şafranski, au-
torul unei cunoscute monografii de popularizare
despre heidegger – „prin Nietzsche, Bäumler
vrea să facă procesul metafizicii tradiţionale. Nu
există o lume transcendentă a valorilor, nu există,
fireşte, nici dumnezeu, există doar un motiv de-
terminat de instinct. Bäumler nu trebuie decât să
radicalizeze interpretarea fiziologică a lui Nietzs-
che şi ea se transformă în «rasă» şi «sânge».”

heidegger va protesta împotriva unei ase-
menea formule da a- l interpreta pe Nietzsche, în
care, din perspectivă fiziologică, principiul meta-
fizic al „voinţei de putere” este dizolvat într- o mis-
tică obscură a „sângelui” şi „rasei”. heidegger va
preciza hotărât că interpretarea pe care o dă lui
Nietzsche pe paginile celor două volume „Nietzs-
che”, apărute doar în 1961, îşi propune o confrun-
tare autentică cu gândirea acestuia prin care să
se pună capăt vechilor abordări când acesta era
„fie lăudat şi copiat, fin înjurat şi exploatat”.
„gândirea şi rostirea lui Nietzsche ne sunt încă
prea contemporane. din punct de vedere istoric,
noi şi el nu suntem suficient de puşi faţă în faţă
(auseinandergesetzt), astfel încât să se poată
ajunge la o distanţă critică din care să se ivească
aprecierea cu privire la puterea acestui gânditor.”

Mai târziu, cu ocazia ultimului interviu
acordat, în 1966, heidegger va reconfirma orien-
tarea filosofică generală a exegezei dată lui
Nietzsche în anii dinaintea celui de- al doilea răz-
boi Mondial. „în anul 1936 am conferenţiat des-

vasile Muscă
Nietzsche şi exegeza lui Heidegger

întregi colectivităţi condamnate la în-
străinare.

cine doreşte să afle ce au păţit
românii din Basarabia în perioada în care s- au
aflat sub stăpânire sovietică trebuie să citească
studii de istorie. cine doreşte însă să afle ce au
simţit românii din Basarabia în aceeaşi perioadă
trebuie să citească poezia lui grigore vieru. în
tradiţia lui eminescu, deşi n- are aceeaşi anver-
gură ca poet, grigore vieru s- a situat de la înce-
put în centrul vieţii afective a comunităţii lui
etnice, dovedind un remarcabil simţ al esenţialu-
lui. Fragil, copilăros, cu vocea sugrumată de un
început de plâns, el îşi afirmă totuşi în poezie o
atitudine de bărbat, care nu- şi pierde timpul cu
fleacuri. chiar şi poeziile lui cele mai tandru- ju -
căuşe sună ca un imn:

„vârful cel mai ridicat/ e- al ierbii creştet./
Nimeni încă n- a zburat/ Mai sus de iarbă,// peste
vârful înverzit/ prin care, tainic,/ urcă
laptele- ndulcit/ Şi sfânt al vacii.// cum să- nvingi?
de ce să- nvingi/ Străbunul are/ alba rouă pe fe-
rigi:/ pe tine, mamă!” (Iarba).

grigore vieru proslăveşte nu direct şi decla-
mativ „patria”. el evocă satul natal, casa „de pe
margine de prut”, bucuriile simple ale vieţii la
ţară, pe care sărăcia nu face decât s- o înnobileze,
ca o formă de asceză. până şi necazurile de altă-
dată îi sunt dragi. în mod special îi place să- şi
aducă aminte scene din copilărie cu mama lui,
pentru care are un cult. Nu există grandilocvenţă
şi nici demagogie în aceste evocări. tot ceea ce po-
vesteşte sau declară poetul ni se impune ca sincer
şi adevărat. Ideea de patrie se constituie difuz din
amintiri şi trăiri nefalsificate, neutilizate în scop
propagandistic.

limba română este folosită în poezia lui
grigore vieru cu mare grijă, ca apa în timp de se-
cetă. poetul se şi joacă uneori, dar nu cu cuvin-
tele. această seriozitate de artist a făcut o
puternică impresie în românia, în anii ‘80, când
au apărut în sfârşit, şi la Bucureşti, selecţii din
poezia lui. publicul era sătul de poezia- butaforie,
fabricată în cantităţi industriale în scopuri pro-
pagandistice, dar şi de jocul de- a poezia, inteli-
gent, dar şi cam infantil, practicat de o mulţime
de studenţi şi foşti studenţi de la litere care cre-
deau că astfel sfidează regimul. Sentimentalismul
răscolitor din cărţile poetului de dincolo de prut,
modul firesc în care poezia sa făcea atingere cu
folclorul şi, mai ales, gravitatea cu care era folo-
sită limba română creau impresia redescoperirii
adevăratei poezii.

emoţia trăită de cititori era intensificată de
gândul că mesajul în limba română venea dintr- un
fragment din românia pierdut în împrejurările
celui de- al doilea război Mondial şi supus decenii
la rând unei rusificări forţate. evidenţa faptului că
limba română supravieţuise acolo, prin forţe pro-
prii, fără nici un sprijin din partea ţării- mamă, îi
înduioşa pe mulţi până la lacrimi.

unele poeme sunt, pe bună dreptate, fai-
moase. printre ele − poemul În limba ta, remar-
cabil prin dramatismul ataşamentului faţă de
limba română:

„în aceeaşi limbă/ toată lumea plânge,/ în
aceeaşi limbă/ râde un pământ./ ci doar în limba
ta/ durerea poţi s- o mângâi,/ Iar bucuria/ S- o
preschimbi în cânt.// în limba ta/ ţi- e dor de
mama,/ Şi vinul e mai vin,/ Şi prânzul e mai
prânz./ Şi doar în limba ta/ poţi râde singur,/ Şi
doar în limba ta/ te poţi opri din plâns,// Iar când
nu poţi/ Nici plânge şi nici râde,/ când nu poţi
mângâia/ Şi nici cânta,/ cu- al tău pământ,/ cu
cerul tău în faţă,/ tu taci atunce/ tot în limba ta.” 

o remarcabilă popularitate au versurile în-
chinate mamei. Nu este vorba de o exploatare co-
mercială a unui sentiment universal, ci de poeme
cu adevărat frumoase, poate cele mai frumoase
care s- au scris vreodată în limba română pe
această temă. grigore vieru ar fi meritat premiul
Nobel pentru poezia dragostei de mamă:

„când m- am născut, pe frunte eu/ aveam
coroană- mpărătească:/ a mamei mână părin-
tească,/ a mamei mână părintească.” 

„…Iar noaptea/ Mama lucra croitoreasă./
cosea cămăşi de pânză/ din cânepă scorţoasă./ Şi
cântecul maşinii,/ Sunând fără oprire,/ Fu cânte-
cul meu de leagăn/ Şi cântecul de trezire.” (Cântec
cu acul). r

ð



17

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

MAI 2015

cu ocazia apariţiei la editura poli-
rom a controversatului roman Ra-
velstein, în 2008, Sorin antohi a

scris o prefaţă de 46 de pagini, adică aproape
20% din volumul tipărit. de ce era nevoie de
un asemenea preambul? personajul principal
era un alter – allan Bloom, prieten cu scriito-
rul, iar printre personajele negative se remarca
Mircea eliade, sub nume schimbat, coleg cu
Bellow la chicago university. Bellow a fost în
românia, în 1977, pe când era căsătorit cu ale-
xandra Bagdasar, fiică a doi oameni de ştiinţă
români. romanul – Iarna decanului nu este cel
mai reuşit din creaţia celui care în 1976 a pri-
mit Nobelul. dar opera sa, bogată în reuşite, a
meritat distincţia. Bellow a fost un scriitor in-
comod, de pildă, volumul său de note despre vi-
zita în Israel nu a fost acceptat de unii lideri ai
acestei patrii a evreilor. 

dar talentul nu poate fi negat, puterea
de înţelegere, de interpretare, cunoaşterea
mediului intelectual al americii sunt punctele
sale de forţă. Saul Bellow (10 iunie 1915 – 5
aprilie 2005) a fost unul dintre cei mai cunos-
cuţi prozatori evrei americani din seolul xx.
S- a născut în lachine, Québec (canada) într- o
familie de evrei, emigraţi din Sankt peter-
sburg, rusia. când avea 9 ani, familia s- a
mutat în chicago, Illinois (Sua), unde Bellow
urmează cursurile universităţii din chicago,
dar renunţă şi îşi ia un B.a. în sociologie şi
antropologie la universitatea Northwestern. 

chicago este şi locul unde se desfăşoară
acţiunea multora din scrierile sale. S- a decis
să devină scriitor după ce a citit romanul cla-
sic al lui harriet Becher Stowe Coliba unchiu-
lui Tom. Bellow se mută în 1993 din chicago
la Brookline, Massachusetts, unde moare la 5
aprilie 2005, la vârsta de 89 ani. a fost îngro-
pat în cimitirul evreiesc Shir he- harim din
Brattleboro, vermont. opera sa se defineşte
prin efortul de a descifra sensul existenţei
umane, ilustrată în mod pregnant de condiţia
intelectualului. a fost primul romancier care
a câştigat National Book award de trei ori. în
1975 a obţinut premiul pulitzer pentru Darul
lui Humboldt, iar în 1976, a câştigat premiul
Nobel pentru literatură, premiul National
Medal of arts, în 1990 National Book Foun-
dation Medal. în românia au fost publicate
Herzog, traducere radu lupan, 1992, Ravel-
stein, traducere antoaneta ralian, 2001,Tră-
ieşte- ţi clipa, traducere anda teodorescu,
2002, Darul lui Humboldt, traducere antoa-
neta ralian, 2003, Henderson, regele ploii,
traducere vali Florescu, 2003, Iarna decanu-
lui, traducere antoaneta ralian, 2005, Aven-
turile lui Augie March, traducere Nadina
vişan, 2008, Planeta domnului Sammler, tra-
ducere ruxandra drăgan şi călin cotoiu,
2008, Până la Ierusalim şi înapoi, traducere
Marcel ghibernea, 2003; 2008. 

a mai publicat Dangling Man (Omul
suspendat, 1944), victima (1947), Aventurile
lui Augie March (1953), Mr.Sammler’s Planet
(Planeta domnului Sammler, 1970) ş.a. prin
amploarea şi orizontul creaţiei sale, Saul Bel-
low rămâne un reper al prozei americane şi al
literaturii universale.

■ Marginalii

Boris Marian
Saul Bellow • 100

saul Bellow

pre Nietzsche – declară heidegger. toţi cei ce au
putut să le audă au înţeles că acestea nu erau
decât o dispută cu naţional- socialismul.”

* * *
de fapt, pe parcursul întregii sale vieţi, hei-

degger a dovedit un interes constant pentru filo-
sofia lui Nietzsche. Semnele acestui interes s- au
arătat de timpuriu, fiind anterioare discursului
inaugural din 1933. el este confirmat deja de cur-
sul din semestrul de iarnă 1929/30 – „die grun-
dbegriffe der Metaphysik” („concepte fundamen -
tale ale metafizicii”). dar, într- un mod mai sub-
stanţial, heidegger va participa la efortul de a
percepe sensul autentic al gândirii lui Nietzsche
prin prelegerile sale ţinute între anii 1936- 1940,
dar publicate mult mai târziu, abia în 1961 (la
günter verlag – I- II).

prin exegeza sa, heidegger reuşeşte să mo-
difice în mod esenţial optica asupra lui Nietzsche.
după cum va declara el însuşi şi cum vor observa
comentatorii săi, interesul pentru gânditorul
„voinţei de putere” se va desfăşura din unghi pre-
ponderent filosofic. demersurile lui heidegger se
concentrează pe demonstraţia că, în mod funda-
mental, Nietzsche este un metafizician, iar opera
lui trebuie restituită vastului teritoriu al istoriei
metafizicii occidentului. autorul „Introducerii în
metafizică” reconfirmă dimensiunea metafizică,
metafizicul pur şi simplu din gândirea lui Nietzs-
che. prin localizarea lui Nietzsche pe marea hartă
a metafizicii occidentale, cum arată Karl löwith,
heidegger încearcă să- l cureţe pe acesta de toate
acele pete cu care exegeza naţional- socialistă i- a
murdărit concepţia. la întrebarea ce înseamnă,
de fapt, Nietzsche, pentru heidegger – was be-
deutet für ihn überhaupt Nietzsche? – Karl lö-
with dă următorul răspuns: „pentru heidegger,
Nietzsche nu este doar ultimul filosof german
căutător cu patimă al lui dumnezeu, ci un «gân-
ditor metafizician (metaphysischer denker), care
trebuie aşezat în apropierea lui aristotel» şi care
nu gândeşte «mai puţin la obiect şi mai puţin ri-
guros ca acesta». un laic se miră cum de autorul
Consideraţiilor inactuale, al ştiinţei voioase, al
lui Aşa grăit- a Zarathustra şi Dincolo de bine şi

de rău, al voinţei de putere, al Antichristului şi al
lui Ecce homo, care îşi exprimă ideile în aforisme,
parabole şi în planuri nedeterminate, trebuie să
aibă o relaţie strânsă cu operele strict ştiinţifice
ale lui aristotel, cu Fizica, cu Metafizica, cu etica
şi politica şi cu geografia şi astronomia”. autorul
voinţei de putere este, în mod esenţial, un meta-

fizician, acela în concepţia căruia evoluţia de mai
multe secole, din antichitate până azi, a acesteia
îşi atinge punctul ei culminant.

exagerările fiziologizante legate de inter-
pretările în manieră biologică ale voinţei de pu-
tere pot degenera, crede heidegger, într- o mistică
a sângelui şi a rasei. apologia „bestiei blonde” nu
înseamnă pentru heidegger decât o degenerare a
principiilor concepţiei lui Nietzsche, o consecinţă
nihilistă a gândirii acestuia, ultima şi cea mai ra-
dicală a revoltei subiectului din spaţiul gândirii
moderne. de altfel, ideologii naţional-socialismu-
lui au înţeles adevărul, sensul real ascuns sub
exerciţiile exegetice ale lui heidegger şi i- au re-
proşat aceasta în 1934, deja, prin vocea lui
Krieck, un oficial al regimului – „Sensul acestei
filosofii – scrie el referindu- se la gândirea lui hei-
degger – este un ateism categoric şi un nihilism
metafizic, aşa cum a fost susţinut altminteri la
noi de literaţii evrei, deci pentru poporul german
un ferment al descompunerii şi dizolvării.” hei-
degger se va pricepe să întoarcă critica ce i s- a
adus împotriva nazismului însuşi. voinţa de pu-
tere invocată de naţional- socialism nu înseamnă
o depăşire a nihilismului, arată heidegger, ci con-
stituie o desăvârşire a acestuia, ultimul popas pe
drumul victorios al nihilismului european.

proiectându- l pe Nietzsche în istoria meta-
fizicii europene, pentru heidegger, acesta este cel
care a realizat „depăşirea” (Überwindung) şi „îm-
plinirea” (vollendung) metafizicii. Fundamental
el este şi rămâne un filosof, un metafizician, care
nu poate fi asimilat niciunui alt domeniu al gân-
dirii sau acţiunii omeneşti, nici chiar politicii. Mai
mult, poziţia pe care Nietzsche o deţine în proce-
sul istoric al metafizicii echivalează cu punctul
culminant pe care tradiţia acestuia o atinge în
gândirea occidentului. heidegger restituie gân-
dirii lui Nietzsche întreaga sa demnitate şi gra-
vitate filosofică, de esenţă metafizică. eforturile
exegezei heideggeriene merg în direcţia extragerii
lui Nietzsche din tabăra filosofiei vieţii, dar şi a
statutului de simplu poet- filosof sau filosof- poet
acordat atât de des şi de uşor.

exegeza concepţiei nietzscheene întreprinsă
de heidegger pleacă de la ideea centrală a voinţei
de putere, de la faptul că viaţa este înţeleasă ca
voinţă de putere. trebuie reţinut că împotriva fal-
sificării naţionalist- socialiste, heidegger îl apără
pe Nietzsche de nişte acuzaţii care au fost ridicate
de aceştia şi împotriva propriei sale filosofii, con-
siderată, şi aceasta, ca o variantă de nihilism. îm-
potriva acestor acuzaţii, heidegger va dovedi că
voinţa de putere nu înseamnă o depăşire a nihi-

lismului, cum susţin detractorii lui
Nietzsche ci, dimpotrivă o împlinire a
acestuia. apărându- l în acest fel pe
Nietzsche de denaturările comise de na-
ţional- socialism, heidegger foloseşte oca-
zia pentru a îndrepta un atac direct la
adresa metafizicii de sugestie biologizant
rasistă. heidegger admite că Nietzsche
poate fi înrolat în sprijinul ideologiei na-
ziste, dar el însuşi se dezice categoric de
aceasta. trebuie, de asemenea, spus că,
de fapt, heidegger înţelege prin metafi-
zică şi depăşirea ei cu totul altceva decât
Nietzsche. concepţia lui Nietzsche des-
pre metafizică nu surprinde esenţa me-
tafizicii iar tentativa sa de a o depăşi a
dat greş. ea trebuie reluată ca cea mai
importantă sarcină de viitor a gândirii. 

de pe înălţimea poziţiei pe care
Nietzsche se situează ca punct culmi-
nant şi totodată final al evoluţiei meta-
fizicii occidentale, heidegger pregăteşte
epoca unei noi metafizici (ontologii), iar
autorul acestui „non început” este, desi -
gur, heidegger însuşi Karl löwith, dis-
cipol şi prieten apropiat al lui heidegger,
reproşează interpretării date lui Nietzs-
che unele superficialităţi şi neglijenţe
care nu au acoperire în opera sau în in-
tenţiile lui Nietzsche însuşi.

„astfel – conchide r. Şafranski, şi
cu această concluzie putem închide con-
sideraţiile noastre – prelegerile despre
Nietzsche se transformă într- un atac
frontal la adresa metafizicii decăzute a
rasismului şi biologismului. heidegger
recunoaşte posibilitatea de utilizare par-

ţială a filosofiei lui Nietzsche în sprijinul ideolo-
giei dominante – el însuşi se distanţează de ea.
pe de altă parte, încearcă să pornească de la
Nietzsche, prezentându- şi propria gândire ca pe
o depăşire a lui Nietzsche, dar pe urmele lui
Nietzsche.” r

Ne aflăm în aşteptarea neliniştită,
îngrijorată a sosirii acestui nou

Dumnezeu, care, odată cu venirea
sa, poate aduce omenirii pierdute

în „înserarea” istoriei sale,
salvarea.
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privind lucrurile, fiinţele şi fenome-
nele naturii din punctul de vedere
istoric şi din punctul de vedere de
drept, cel mai important eveniment

petrecut în eterna şi fascinanta românie de la în-
ceputul anului de la christos 2015 şi până la sfâr-
şitul deceniului în curs este unul – mai e nevoie
să precizez? – absolut deplorabil. Mai precis, o mi-
zerie şi o ruşine – ambele de anvergură naţională
spre mondială. vorbesc, după cum v- aţi dat (sau
nu v- aţi dat) seama, despre faptul că Ioan holen-
der, remarcabilul om de muzică de talie continen-
tală, şi- a anunţat public decizia de a renunţa la
conducerea Festivalului şi concursului Interna-
ţional george enescu. la fel ca- n basmele nem-
ţeşti cu muşte asasinate de croitoraşi viteji şi ca- n
filmele minimaliste autohtone cu proşti rămaşi
pururi în viaţă, al şaptelea val s- a stins înainte
de vreme, incapabil să mai atingă ţărmul împli-
nirii: Ioan holender a renunţat la directoratul
Festivalului după şase ediţii ale celui mai proe-
minent eveniment muzical de pe harta culturală
a europei unite. cinicul din mine (sau, poate,
doar realistul capitalist) bombăne că de mirare
nu este gestul de abandon al celui care a condus
cu strălucire timp de douăzeci de ani opera din
viena, ci împrejurarea că bietul om a rezistat cu
eroism timp de doisprezece ani în duiosul infern
al cutumelor instituţionale şi apucăturilor de gât
carpato- danubiano- pontice (să trăiţi, dom’ prim-
mi nistru!). dacă cineva mimează inocenţa, fă-
cându- se a nu pricepe ce vreau să insinuez făţiş
şi- n gura mare cu vorbele de mai sus, n- are decât
să le parcurgă pe cele de mai jos şi se va dumiri,
sper. Sau măcar va înţelege odată în plus de ce- i
vine să- şi dea cu ciocanul în fluierul piciorului pe
ritmurile hitului naţional „M- am născut lângă
carpaţi” ori de câte ori îşi aduce aminte că e
român şi nimic din ce e românesc nu- i poate ră-
mâne străin.

aşadar, cum se face că Ioan holender – nota
bene: el însuşi român de- al nostru, din popor! – a
părăsit directoratul Festivalului george enescu
în condiţiile creşterii sensibile, în ultimii ani, a
calităţii şi renumelui său internaţional? un motiv
ar fi, de exemplu, „dezinteresul continuu al gu-
vernului şi al preşedinţiei româniei”, după cum
aflăm din documentul dat recent publicităţii sub
semnătura fostului director. Nimic de mirare
atâta vreme cât şeful statului, sub al cărui patro-
naj se desfăşoară Festivalul, nu calcă pe la Sala
palatului nici măcar la deschiderea manifestării,
loja oficială care îi este rezervată – lui şi domnilor
miniştri aflaţi în libertate la ora concertelor – „ră-
mânând pustie în timp ce mulţi dintre cei care vor
să cumpere bilete rămân afară!”.

acum, între noi, melomanii, fie vorba, la ce
ne puteam aştepta din partea lui traian Băsescu,
sub a cărui magistratură prezidenţială s- au con-
sumat cinci din cele şase ediţii ale Festivalului
enescu păstorite de Ioan holender? pe de o parte,
majoritatea timpului alocat culturii de perseve-
rentul admirator al lui Mircea cărtărescu a fost,
desigur, consacrat, în primul rând, terminării cu
succes a lecturii operei acestuia, Levantul. Iar
dacă, în rândul patru, barca de la geam şi urmă-
toarele, Băsescu se mai îndeletnicea printre pică-
turi (nici o aluzie…) şi cu alte produse fine
d- astea, d’ale spiritului, este cunoscut că gustu-
rile sale alese în materie au oscilat ameţitor
(idem, paranteza anterioară) între manele senti-
mentale, „periniţa” cu doamne îmbrăcate simul-
tan cu câte o duzină de fuste viu colorate şi
repertoriul estival al guriştilor de la reputatul
restaurant cireşica din Neptun. aflat, cu tot cu
Festival, sub înaltul patronaj artistic al unui om
aşa subţire, sărmanul Ioan holender se poate fe-
licita că a reuşit – după cum mărturiseşte el în-
suşi în persoană, „nu fără dificultăţi şi
opunându- mă chiar dorinţei preşedinţiei” – să
desfiinţeze companiile de animatoare îmbrăcate
aberant, după ultima modă din porturile mari-

time europene, care împărţeau spectatorilor flori
de nu mă uita, ce se asortau de minune cu paha-
rele de plastic în care erau oferite (contra cost,
evident…) băuturi nealcoolice la bufetul Sălii pa-
latului.

Şi fiindcă tot veni vorba despre principalul
spaţiu de desfăşurare a Festivalului george
enescu, se cuvin menţionate şi alte drăgălăşenii
care l- au stimulat pe Ioan holender în decizia sa
de a- şi lua lumea în cap şi a pleca de la conduce-
rea Festivalului. citez: „Indolenţa şi aroganţa,
împletite cu lipsa de cultură şi obrăznicia condu-
cerii Sălii palatului, instituţie subordonată gu-
vernului româniei, sunt factori permanenţi de
greutăţi şi înjosiri. Festivalul enescu a fost din-
totdeauna ca un ghimpe în coaste pentru
ra- appS, încurcându- le alte programări ce aduc
profituri mai ridicate”. (de pildă: paranghelii
electorale de diferite culori politice, manifestări
culturale gen „Miss piranda”, concerte cu horia
Brenciu, delia, vali vijelie sau Florin Salam etc.
în atare condiţii, calificarea stării Sălii palatului
ca „dezastruoasă” este nu un eufemism, ci de- a
dreptul un elogiu…). 

reiau citatele din mâhnitul anunţ de demi-
sie al lui Ioan holender: „Numeroasele schimbări
ale decidenţilor din cadrul Ministerului culturii
şi dezinteresul continuu al guvernului şi al pre-
şedinţiei de- a lungul ultimelor şase ediţii m- au
plictisit, obosit şi, în cele din urmă, m- au deter-
minat, enervat fiind de greutăţile şi indiferenţa
politicienilor aflaţi la putere, să renunţ la condu-
cerea festivalului”. (întrebare absolut deloc reto-

rică: dat fiind faptul că multe dintre cele
semnalate acum – ca să nu zic toate! – erau cu-
noscute mai de multişor poveste de toţi bravii te-
lectuali şi intelectuali care alcătuiesc ceea ce cu
mândrie numim societatea civilă românească, de
ce oare respectiva şi, of course, respectabila socie-
tate n- a mişcat un deget pentru eradicarea aces-
tor practici descalificante?! Mulţumesc, nu- mi
răspundeţi; n- am timp de răspunsuri – abia am
timp să pun întrebări, vorba poetului Marin So-
rescu).

Se citeşte multă lehamite printre rândurile
aparţinând omului care – cu competenţă, cu pro-
fundă dragoste, bună credinţă şi, pardon de vorba
cea proastă, patriotism – s- a pus, vreme de doi-
sprezece ani, în slujba unui nobil ideal cultural.
este oare în ordinea lucrurilor ca pasiunea şi efor-
turile investite de cineva pentru a fi mai bine în
ţara lui, să fie răsplătite sistematic cu indiferenţă
şi ostilitate? teoria spune că nu; practica (aia care
ne omoară…) spune că oho, şi încă cum! 

concluzia: depinde cine stabileşte ordinea
lucrurilor. 

Morala: dacă nu ştii să minţi, să înşeli şi să
furi în chip profesionist nu face cumva greşeala
să crezi că poţi compensa aceste minunate şi in-
dispensabile calităţi ale omului zilelor noastre cu
penibilităţi vetuste şi retrograde de genul: conşti-

inţă, talent, onestitate, dedicaţie pentru o cauză
înaltă, abnegaţie şi spirit de sacrificiu în benefi-
ciul comunităţii, loialitate şi aşa mai departe.
asta, fireşte, dacă nu ţi- ai făcut un scop în viaţă
din a- i distra pe contemporanii tăi mai pragmatici
şi mai eficienţi cu caraghioslâcuri şi ghiduşii
dintr- acestea infantil- umaniste…

Iertaţi- ne, domnule Ioan holender, că v- am
împiedicat să ne faceţi în continuare binele pe
care aţi încercat să- l implementaţi cu de- a sila
aici, în viaţa noastră ca o pradă. regula de aur a
conduitei civice în rrromânia este ingratitudinea
strigătoare la cer. Iar noi nu încălcăm niciodată
regulile, să fie clar!

♦

recunosc: spiritul gregar îmi dă uneori târ-
coale, îmboldindu- mă să abordez în această pa-
gină fel de fel de subiecte şi predicate frivole cum
ar fi:

– Mica şi mijlocia ţiganiadă, cu exemple zil-
nice, culese din Ferentari, fotbal şi parlament;

– Marea şovăială naţională, despre aventu-
rile lui dan Şova, declanşatorul războiului de 30
de ani- lumină dintre procurorii dNa şi diferiţi
membri ai Senatului româniei;

– unirea principiilor – legal vorbind, funda-
mental divergente – dintre înalta curte de casa-
ţie şi Justiţie şi direcţia Naţională anticorupţie
(conform declaraţiei liderului uneia dintre cele
două instituţii – deja nu mai contează care…);

– Sfânta miruială parlamentară, consacrată
tradiţiilor vrăjitoreşti din armenia şi Balcani rei-

terate în caz de nevoie de miniştri ajunşi
la ananghie sau chiar la puşcărie;

– episoade vesele din ciclul „robert
turcescu se întoarce la meseria lui de
bază”, urmate de concurs cu premii atri-
buite cui ghiceşte care e aceea; variante de
răspuns: ofiţer acoperit;

– umbra lui Mircea la cazierul pre-
zent, trecut şi viitor al fratelui său, traian
Băsescu, finului său Băsică şi nepoatei
sale Ioana de profesie publică notar agri-
col;

– etc., etc.
cu justificată mândrie intelectuală

sunt în măsură să declar că, astăzi, res-
ping în extremis toate aceste subiecte ten-
tante, considerându- le nesemnificative pe
lângă drama pe care cred că o trăieşte
elena udrea în zilele noastre libere, spre
deosebire de ale ei. Fosta doamnă ministru
nu reuşeşte să se obişnuiască deloc nici cu

ideea că a zburat puiul cu aţa când era frumoasă
viaţa şi nici cu condiţiile de detenţie din ospita-
lierul arest preventiv unde este găzduită moca de
câteva luni. ea se comportă ca şi cum ar fi iarăşi
ce- a fost şi mai mult decât atât: îl sfidează pe ge-
neralul coldea, se războieşte cu justiţia care a
avut impertinenţa să se dea la fizicul ei plăpând,
aruncă săgeţi otrăvite către vasile Blaga şi alţii
către care ar prefera să azvârle buzdugane cu
acuzaţii dacă un set minimal de scrupule n- ar
opri- o, regretă câteva lucruri jenante la care a fost
părtaşă, complice ori numai martoră întâmplă-
toare şi găseşte încă resurse să surâdă când prin
preajmă simte adierea tandră a unei camere de
televiziune. uneori chiar râde, deşi acela nu prea
mai e râsul ei natural, de la Băicoi- Buzău. câţi
dintre noi sunt în stare a fi capabili de atâta virilă
feminitate?!

Mărturisesc: am simpatizat- o rareori şi doar
temperat- continental pe elena udrea din cauza
apropierii ei excesive de traian Băsescu. Mea
culpa: uitasem că pe lume mai e şi ruxandra dra-
gomir… r

Gelu Negrea
Marea şovăială naţională

n Rondul de zi Majoritatea timpului alocat culturii
de perseverentul admirator al lui
Mircea Cărtărescu a fost, desigur,

consacrat, în primul rând,
terminării cu succes a lecturii

operei acestuia, Levantul. Iar dacă,
în rândul patru, barca de la geam

şi următoarele, Băsescu se mai
îndeletnicea printre picături (nici o

aluzie…) şi cu alte produse fine
d- astea, d’ale spiritului…
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Faţă de eugen Barbu, trecut pe lista
„băieţilor răi”, Marin preda a fost
recunoscut de supărăcioasa tagmă
scriitoricească, aproape unanim

până în decembrie ’89, drept un reper moral. aşa-
dar, „un clasic în viaţă” şi, după 1989, un scriitor
nomenclaturist, ultraprofitor, cu rezistenţă „in-
termitentă” şi „mers declinant” (scria gheorghe
grigurcu) sau chiar „o dejecţie a lumii rurale” (cf.
alexandru george). Marin preda rămâne, însă, o
figură luminoasă prin literatura sa gravă,
„acut- deliberativă” (zicea l. raicu), dezvăluind,
în numele nevoii de claritate, sub crusta întâm-
plărilor banale, sensurile fundamentale ale vieţii,
misterele prefacerilor sufleteşti, soarta omului
„păţit”, înlănţuit de circumstanţe. 

rămâne apoi o ciudăţenie, inexplicabilă
aproape, cum, în sufocantul deceniu şase, încor-
setat de dogme, nesperând într- o „relaxare” ideo-
logică, apar, totuşi, câteva romane esenţiale ale
literaturii noastre. printre ele, în primul rând,
Moromeţii (1955). reţeta, folosită industrios
atunci, era simplă şi de succes imediat. Invitaţia
de a redefini trecutul într- o violentă opoziţie
apăsa pe grotesc şi caricatural, instaurând o vi-
ziune maniheică; de unde şi structura romanescă
bipolară care a făcut vogă şi, negreşit, victime. Nu
este cazul lui Marin preda (1922- 1980). Scris pe
vremea când era „naturalist”, manuscrisul pome-
nit împărtăşea soarta unui text destinat sertaru-
lui. romanul, „ştiut” pe dinafară, mărturisea
tânărul scriitor, i- a „crestat” sufletul, dar nu- i în-
depărta starea de neîncredere. paginile lui, nere-
citite, purtate „în cap”, aşternute fără efort (ca
dovadă, rarele ştersături) închid sub crusta unei
durităţi mimate o suferinţă gravă, ascunsă; tul-
burat de îndoieli, prozatorul ezită şi, pentru a
evita un eşec, amână publicarea. Ne apare lim-
pede, coborând în context, că, după Desfăşurarea,
acele pagini „naturaliste” n- ar fi probat ideea evo-
luţiei scriitorului. doar „presiunile” dinei geor-
gescu, a doua cititoare a Moromeţilor, l- au
convins pe soţul ei, temutul (în epocă) paul geor-
gescu, să pledeze pentru ivirea cărţii şi apoi să- şi
abandoneze prietenul. o carte care, să recunoaş-
tem, glorificând universul autarhic, era con-
struită pe ideea rezistenţei la schimbările din
lumea exterioară, cu o redusă intenţie de „drama-
tism”. o carte care, jalonând un drum, nu părea
a satisface aspiraţiile tânărului scriitor (cum re-
zultă, de altfel, dintr- o scrisoare către aurora
cornu, din 1955; cf. Literatorul, nr.32/1992,
p.8- 9): „am senzaţia că, dând drumul acestei cărţi
de tinereţe, scap din mână ceva, n- aş putea să
spun ce, dar am acest sentiment nelămurit că

apuc pe un drum pe care nu l- am dorit aşa, pe
care l- am sperat altfel, care e totuşi bun, dar nu
e cel aşteptat, cel căutat de mine”.

preda trebuia să scape de teribila povară a
Moromeţilor şi, în pofida succesului imens, să- şi
caute în continuare drumul. Scris din interiorul
lumii ţărăneşti, reordonând un univers cunoscut,
romanul Moromeţilor aduce în prim- plan un
ţăran enigmatic, chiar „paradigmatic”. omul
câmpiei, apăsat de fatalităţile Istoriei, devine,
prin bătrânul Moromete, un ins problematic; tre-
cut prin păţăniile (verb esenţialmente predist,
cum observa eugen Simion) vieţii, acesta, împo-
triva spiritului achizitiv, a instinctului de pro-
prietate, desfigurând sufletul, crede în valorile
spiritului şi legea morală, priveşte cu ironie în jur
şi se uită în sine, coborând spre adâncurile fiinţei.
retragerea, însingurarea îi protejează iluzia li-
bertăţii. rolul privirii, implicit satisfacţia contem-
plării (în replică la „muţenia” din tinereţe) devin
esenţiale la acest înţelept ţăran, vânat, la
rându- i, de ochii uliţei şi condamnat, inevitabil,
vieţii „de relaţie”. el rămâne, cum s- a spus, per-
sonajul ordonator al prozei prediste. el confirmă
seducţia unui mit (mitul tatăluI) şi fascinaţia
paternităţii, sub care se aşază multe din paginile
semnate de Marin preda, fie că privesc eseistica
sau opera de ficţiune. chiar dacă finalul nu va fi
apoteotic (bătrânul va fi purtat în roabă de nepo-
tul Sande), chiar dacă agonia sa alungă, fără a
destrăma, aura „regalităţii”.

deşi fascinat de tatăl său, preda ascultă de
îndemnul mamei, decisiv. „o intuiţie adâncă şi
dramatică” (nota prozatorul; v. România literară,
nr.13/ 13 martie 1978) a condus- o spre această de-
cizie: preda va pleca din sat despărţindu- se, defi-
nitiv, de ameninţătorul destin de ţăran, îmbră -
ţişând literatura ca destin. ce putea ajunge acel
băiat scuturat de friguri, miop, acuzând o „stare
de încetineală” şi o vizibilă blegie? pe capul lui,
învăţătorul aşezase, e drept, o coroană, dar aspra
experienţă ţărănească îl speriase şi micul pre-
miant, adormit, atins de buimăceală, cerea ocro-
tire. amânat la şcoală, crescut într- o familie
numeroasă, cu un tată autoritar care îl mâna la
muncă, cunoscând duşmănia fraţilor, micul preda
se confrunta cu un destin ameninţător. el, vorba
lui M. r. paraschivescu, „n- avea oase tari” şi iată,
i se da drumul în lume. înfricoşat de acest destin
ţărănesc, terorizat de o oaie rea (celebra Bisisica),
visează ruptura, evadarea; dureroasa întrebare
Ce- i facem?, instinctul primejdiei, conştiinţa fra-
gilităţii îl conduc spre despărţirea de familie, în-
călcându- i voinţa. doar mama îi fusese aliat. Se
încheagă astfel, peste ani, o lume (spaţiul moro-

meţian), rescriind împrejurările din anunţatul
„unghi al vieţii”, impunând, romanesc, mitul au-
tobiografiei.

Mărturisindu- se, în viaţa ca o pradă (1978),
Marin preda reintră, fără precauţii ritualice, în
situaţia „fiinţei de atunci”, stăpânit de o „încre-
dere secretă” în bunăvoinţa destinului. cartea sa,
depănând aventurile meandrice ale vieţii, con-
stată că ele sunt, deopotrivă, şi ale conştiinţei.
între aventura conştiinţei şi aventura scrisului,
preda pune, fără ezitări, semnul egalităţii. încât,
viaţa ca o pradă relatează întâmplările prin care
trece spiritul „păţit”, marcând devenirea unui
scriitor şi, în acelaşi timp, se ocupă de statutul
scriitorului, insistând pe ce trebuie el să fie fără
a ofensa aspiraţia morală. adică, „învăţând” să
ajungă scriitor şi asumându- şi criza vocaţiei, des-
coperind pe cont propriu lumea. 

„ruralul” Marin preda, fire ambiţioasă, nu
s- a sustras, nu putea accepta orizontala destinu-
lui. problema ţărănească a fost atacată (vezi Im-
posibila întoarcere, 1971) cu ochi sociologic, deşi
prozatorul preciza că nu ştia „ce lume se naşte”.
oricum, soarta de ţăran i se părea un „destin
ameninţător”, stârnindu- i nelinişte. Iar dipticul
Moromeţilor face din Marin preda „poetul unei
grandioase dispariţii”. pe de altă parte, seducţia
cuvântului, întemeind o altă lume, reînfiinţând- o
şi oferindu- i o altă morală, a fost limpede şi răs-
picat recunoscută. or, Marin preda, omagiind
fragilitatea fiinţei gânditoare, afirma că vuietul
rotativei a însemnat pentru el cântecul destinului.
în viaţa ca o pradă, scriitorul, înţelegând că nu
poate avea o soartă comună cu natura, nu uită să
adauge că a fost fascinat nu de fiorul cosmic, ci de
cuvânt. Jocul întâmplării, avertismentele tulburi,
steaua şansei vorbesc, poate, de predestinare.
Iată, aşadar, suficiente motive ca să înţelegem că
smulgerea din ceea ce părea prescris, împotrivi-
rea, definesc destinul predist (şi, aidoma, pe cel
al eroului său, Niculae Moromete, sedus de „noua
religie”).

Fireşte, Moromeţii dezvăluie o realitate ar-
hetipală. romanul leagă ameninţările prezentu-
lui, dizolvând lumea veche, de fondul inconştient
al epocilor de altădată, prezentând o epopee ru-
rală, apărându- i integritatea. cina, secerişul, tă-
ierea salcâmului etc. pot fi incluse ritmului
naturii, cinstind străvechimea unor relaţii; dar
şocul Moromeţilor stă în intelectualitatea pe care
preda o descoperă într- o lume considerată ace-
fală. în acest „imperiu rural”, Ilie Moromete
(adică şeful clanului) are o viaţă interioară şi gân-
deşte ca un om liber, sfidând – prin jocuri mentale
– vicleniile istoriei. el „stă de vorbă şi bea tutun”,
iubind taifasul subţire, uimit sau încântat „fără
slăbire”. Se poate vorbi de o civilizaţie morome-
ţiană, elogiind conversaţia, bucuria de a gândi.
toate cărţile lui preda sunt, de fapt, cărţi de ati-
tudine. Delirul (1975) premerge contribuţiilor is-
toriografice, defrişând un spaţiu tabuizat. Marele
singuratic intra în competiţie cu literatura mo-
mentului şi este, mai mult decât alte romane ale
lui preda, produsul reflexivităţii explicite. ca
roman „teoretic”, Marele singuratic are un vizibil
scop demonstrativ; nici retragerea definitivă nu
este posibilă. prin Niculae Moromete, preda pro-
pune pionieratul activistului dubitativ. după ce,
în copilărie, fusese obligat să alerge după oaia de-
monică, Bisisica. cum în morala ţărănească nu
încăpea ideea gratuităţii, cufărul lui Cârstache,
înţesat cu cărţi, nu însemna şi o lume miracu-
loasă. doar împătimitul Niculae râvneşte la acele
cărţi; stăpânul cufărului „tot cârstache era” (în
sensul că „nu- i folosea la nimic acel cufăr”). „cul-
tura – comentează preda – putea fi pentru ei doar
o meserie mai bună, nu o formă de viaţă a spiri-
tului”. or, despărţirea îi îngăduia lui preda o an-
gajare în spirit, ieşind din „somnambulie”. r

Adrian Dinu Rachieru
Marin Preda, între vocaţie şi aspiraţie
(Delirul, după patruzeci de ani)

Preda trebuia să scape de teribila
povară a Moromeţilor şi, în pofida

succesului imens, să- şi caute în
continuare drumul. Scris din

interiorul lumii ţărăneşti,
reordonând un univers cunoscut,

romanul Moromeţilor aduce în
prim- plan un ţăran enigmatic,

chiar „paradigmatic”.

n Recitiri



Spuneau cei de odinioară „primum vivere,
deinde philosophari”. Acum deviza, pe urmele lui
Horaţiu, îndemnul este „carpe diem”, „trăieşte- ţi
clipa”. Se pare că omul contemporan nu mai are
disponibilitate pentru filosofie. Oare timpul nos-
tru nu este prielnic pentru filosofie?

dimpotrivă, aş zice, cu cât vremurile sunt
mai tulburi, cu atât mai favorizată este reflecţia
filosofică. aşa s- au născut, de altfel, şi sfinţii, toc-
mai în vremurile când creştinii erau hăituiţi. ce- i
drept, în vremuri de război sau de molime, riscul
de a- ţi pierde viaţa este mai mare. Să nu uităm
însă că hegel scria la Fenomenologia Spiritului
acompaniat de tunurile lui Napoleon Bonaparte.
a scăpat de artilerie, dar a murit de holeră. Scho-
penhauer însă a scăpat şi de holeră, ascun-
zându- se în pădurea Neagră. oricum, amândoi
au scris până la moarte.

Kantian vorbind, când lucrurile merg rău,
filosoful are prilejul să mediteze la cum ar trebui
să meargă bine. Şi prin „rău” nu trebuie să înţe-
legem numai situaţia economică sau politică, ci şi
decăderea morală, de exemplu. Numai în rai n- ar
mai fi necesară filosofia, iar în Iad n- ar mai fi po-
sibilă.

ce- i drept, decăderea învăţământului ar fi
un impediment pentru tinerii care n- ar mai putea
să afle nimic despre filosofie, dar nici despre alt -
ceva, rămânând neinstruiţi pe viaţă. dar nu toţi,
fireşte. Şi nici n- a fost vreodată aşa o afluenţă de
filosofi ca în zilele noastre, ceea ce nu înseamnă
însă că abundă cărţile de filosofie sau se obţin re-
zultate remarcabile, în ciuda miilor de doctori ro-
mâni în filosofie. este totuşi bine şi chiar foarte
bine faţă de ceea ce ne mai aşteaptă.

Fără să renunţaţi la preocupările pentru
studiul logicii, care v- au impus în istoria gândirii
filosofice româneşti contemporane, se observă o
anume reconfigurare a preocupărilor Dvs. Într- un
anume fel este o recapitulare personală a ceea ce,
după concepţia Dvs., s- a întâmplat cu filosofia ro-
mânească în care, iniţial, au dominat preocupă-
rile pentru logică. Aţi continuat cu elaborarea
unei concepţii sistemice personale bazate pe pen-
tadă. Se ştie câtă importanţă acorda Pitagora
acestui număr. Cât de reprezentativ este acest
număr pentru concepţia Dvs. filosofică în care,
după cum ne lăsaţi să înţelegem, mai aveţi încă
multe de spus?

la studiul logicii n- am renunţat niciodată,
căci ea este, ca să zicem aşa, unealta noastră, a
filosofilor, stetoscopul pe care îl purtăm atârnat
de gât şi cu care ascultăm pulsul universului.

construcţiile filosofico- sistematice cu care
mă îndeletnicesc acum m- au urmărit încă din ti-
nereţe şi ţin tot de logică, de partea ei aplicativă,
numită şi metodologie. S- a tot vorbit despre
aşa- numita „logică pură”, un fel de logică pentru
logicieni, care să nu- i mai intereseze pe alţii. Şi
chiar s- a făcut. din păcate, tocmai pe la noi,
aceasta a început să fie predată nu numai filoso-
filor, ci şi elevilor, care s- au obişnuit de tineri s- o
urască, la fel ca şi profesorii acestora, mirându- se
apoi de excluderea acestei materii din învăţă-
mânt. Se poate oare aşa ceva, când este ştiut că
titu Maiorescu sau Nae Ionescu predau această
disciplină cu sălile arhipline? e de mirare apoi
faptul că astăzi nu mai ştie nimeni să dea o defi-
niţie corectă sau să respecte măcar cea mai sim-
plă lege a logicii, principiul identităţii? depinde
ce fel de logică a învăţat pentru a gândi corect şi
ce fel de gramatică pentru a nu stârni râsul.

Aşa fiind, ce mai este necesar pentru a ela-
bora un sistem filosofic?

în privinţa sistemelor filosofice, a construc-
ţiilor sistematice în genere nu este necesară
numai logica elementară tradiţională, ci logica
dialectico- speculativă referitoare la totalităţi şi
procesualităţi infinite, căci filosoful trebuie să fie
„semădăul”, cum îi zicea constantin Noica, între-
gului univers, de la începuturile sale şi până la
sfârşitul lumii. dar mai ales al mecanismului de
funcţionare, bazat, cum zicea hegel, pe munca
negativului, pe opoziţie, contradicţie şi contrarie-
tate, pe întinderea coardei, la arcul lui heraclit,
care va lăsa să zboare săgeata în sensul contrar.
există scheme dialectico- speculative binare, ale
opoziţiei dintre pozitiv şi negativ, ale contradicţiei
dintre adevărat şi fals sau ale contrarietăţii din-
tre finitate şi infinitate. dar sunt şi scheme tri-
adice, ca teza, antiteza şi sinteza, despre care
vorbiseră Kant, Fichte, Schelling şi hegel. Să nu
uităm nici de schemele dialectico- speculative te-
tradice, de la hipocrates citire, cu cele patru tem-
peramente, patru anotimpuri şi patru perioade
ale zilei, pe care neglijându- le poţi omorî pacien-
tul, şi până la toma din aquino, cu schema sa de-
monstrativă (1. căci, 2. apoi, 3. contra şi 4.
răspunsul), şi la constantin Noica (temă, anti-
temă, teză, temă regăsită). în fine, cea mai com-
plexă este schema dialectico- speculativă penta -
dică, ilustrată magistral de către platon prin ra-
porturile dintre cele cinci genuri: fiinţa, acelaşi,
altul, mişcarea şi repaus, ultimele două fiind va-
riabile (finit- infinit; unu- multiplu) şi totodată
contrare.

cinci era un număr privilegiat la pitago-
reici. era cel mai mare număr intuitiv, al mâinii
cu cinci degete, al fructelor cu cinci sâmburi, al
celor cinci simţuri, al pentagonului, al tăieturii de
aur şi al proporţiei divine, al celor cinci vârste, al
distanţei de cvintă şi al gamei pentatonice. pro-
blema era aceea de a- i găsi mecanismul, perechea
sau perechile opoziţionale, pentada putând să cu-
prindă una sau două cupluri plus o sinteză a
unuia dintre ele; o binaritate şi o triadă (numărul
venerei, parul şi imparul: 2+3); o tetradă plus o
unitate, adică fiind un fel de sinteză a schemelor
dialectice subordonate, o schemă maximală a dia-
lecticii speculative.

pentada este numărul de aur al dreptei fi-
losofări pe baza căreia ne- am propus să ridicăm
edificiul filosofiei noastre şi nu suntem vinovaţi
cu nimic pentru faptul că aceasta şi numai
aceasta se dovedeşte cea mai potrivită metodă de
cuprindere a unului pitagoreic, care este şi totul
(to hen kai to pan, cum zicea parmenides), dar
este şi Infinitul, eternitatea şi absolutul, adică
tatăl atotţiitorul (ho pater pantokratos), Făcăto-
rul cerului şi al pământului.

Discursul Dvs. de recepţie pe care l- aţi sus-
ţinut în Aula Academiei Române s- a intitulat pro-
gramatic „Elogiul filosofiei româneşti”, apărută
recent şi ca publicaţie de sine stătătoare. Are ne-
voie filosofia românească de un asemenea elogiu?
De ce?

elogiul filosofiei româneşti merge pe linia
elogiilor dedicate satului românesc şi ţăranului
român, în ciuda faptului că filosofia nu s- a născut
în sate şi n- a fost practicată de ţărani. ea s- a năs-
cut în marile cetăţi şi au făcut- o cei dotaţi cu în-
văţătură şi înţelepciune. dacă ne gândim însă la
cei şapte înţelepţi, cu care începe filosofia occiden-
tală şi la faptul că patru dintre ei erau de origine
traco- getă, după cum ne relatează diogenes laer-
tios, adică: orfeus, Salmoxis, pittacos şi anachar-
sis, iar pe teritoriile traco- geţilor, din Munţii
pindului până în Nordul Mării Negre, nu erau
nici cetăţi şi nici vreo şcoală de înţelepciune,
atunci de bună seamă că aceştia învăţaseră totuşi
să creadă în nemurirea sufletului şi în tămădui-

rea acestuia prin cuvinte frumoase (epode) şi prin
muzică, deoarece ziceau, după relatarea lui pla-
ton din dialogul Charmides, că nu poţi vindeca
trupul dacă sufletul este bolnav, şi nici partea,
dacă întregul nu e sănătos, adică practicau psiho-
terapia prin sugestie verbală, meloterapia (or-
feus reuşind să îmblânzească şi animalele
sălbatice prin cântecul de liră) şi homeopatia.
cum? prin tradiţiile filosofico- terapeutice pe care
le mai practică ţăranii noştri prin satele pe care
le- au locuit de atunci şi până în zilele noastre.

vorbind despre izvoarele filosofiei româ-
neşti ne- am gândit întotdeauna la cultura popu-
lară românească şi, cum s- a căutat originea
filosofiei greceşti în mitologie, căci o spunea şi
aristotel că şi iubitorul de mituri este un fel de fi-
losof, la mitologia românească. din păcate ambele
au fost ignorate, iar de la apropiaţii pe care i- am
îndemnat s- o facă, aştept de aproape două decenii
o filosofie a culturii populare româneşti. aceasta
a stat la baza înţelepciunii traco- geţilor de care
se minunaseră grecii antici. dar, deşi panteonul
nostru este mai bogat decât cel grecesc, nouă ne- a
lipsit homerul la vremea potrivită, care să depene
pe îndelete caierul (ca şi grecescul kairos) mitolo-
giei noastre. prea târziu s- a trezit culegătorul
alecsandri, iar eminescu ne- a părăsit prea de-
vreme. Norocul nostru a fost cu Mircea vulcă-
nescu şi constantin Noica care au redescoperit
tezaurul filosofic al limbii române, lămurind prin
aceasta şi misterul reuşitelor noastre filosofice şi
chiar posibilitatea unei filosofii româneşti a limbii
române, căreia Noica i- a spus atât de frumos „ros-
tirea filosofică românească”.

despre toate acestea am crezut că este ne-
cesar să vorbesc în Elogiul filosofiei româneşti, pe
care, după 20 de ani (din 1994), m- am gândit s- o
reeditez spre aducere aminte celor care mai simt
încă româneşte, după ce, pe măsura putinţelor
mele, am încercat şi eu, urmându- l pe Noica, de
data aceasta după aproape 70 de ani, să public A
sufletului românesc cinstire. r
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Despre logica şi filosofia românească

n Elena Solunca în dialog cu Alexandru Surdu

alexandru surdu

Norocul nostru a fost cu Mircea
Vulcănescu şi Constantin Noica
care au redescoperit tezaurul

filosofic al limbii române, lămurind
prin aceasta şi misterul reuşitelor

noastre filosofice şi chiar
posibilitatea unei filosofii

româneşti a limbii române, căreia
Noica i- a spus atât de frumos

„rostirea filosofică românească”.



PURUŞA

când am scris Poema sfârşitului
era o seară smolită de gânduri
când orice disperare îşi creea dreptul la desăvârşire
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntâlneam tot mai des
surâdea apocrif.
ca un înger trecea deasupra noastră
puruşa în rochia-i de nenufar
canonizând absenţa.
dar nu aceasta-i consolarea noastră
clipă neagră şi lacomă clipă
despre munţii ascunşi prin ceruri
am vorbit cu clarvăzătorul von dogen
până când domestica absenţă da-n muguri
doar el ştia că începusem să scriu erezii
că nu mă interesează urmele zeilor
că nici un bătrân adevăr nu minte.
totul ştia. Nu râde, visează-nainte!

ÎNGERUL OBOSELII

e cenuşiul existenţei, Max!
Sau poate un gol care se-ntinde
ca o pecingine mută
de-aici până-n ţara de nimeni

ştiută.
e îngerul oboselii sau poate
plictisul depus ca rugina  pe scuturi
ca uitarea pe margini de gând.

e cenuşiul existenţei, Max!
în cele din urmă n-ai încotro:
cobori. urci. Iar cobori. laşi în urmă
o mare de zgură.
e cenuşiul existenţei, Max!
Şoarecii timpului rod fără-ncetare.
libertatea de-afară e plină de ziduri.

Spre seară
prin sufletul măreţ
auzi cum şuieră a pagubă pustiul.

ÎNGERUL GABRIEL

astă noapte mi-a căzut din raft
Un veac de singurătate
fantastica baroca celebra carte a lui
gabriel garcia Marquez
şi odată cu ea Toamna patriarhului
Colonelului n-are cine să-i scrie şi 
Cronica unei morţi anunţate.
Să fie doar răzbunarea unor cărţi
care se vor recitite sau ce semn îmi dă
regele gabriel?
atunci i-am bătut repede cu emailul într-un
geam de laptop prietenului alvaro Mutis.
Nimic rău, îmi scrise alvaro
ţi-o fi trimis gabriel un înger

de mângâiat nefericirea   un semn al
fericitelor sale totemuri.

atunci am deschis cartea lui gabriel garcia Marquez
şi în noaptea limpede am citit:
viaţa nu este ce ai trăit, ci ce îţi aminteşti
că ai trăit şi cum ţi-o aminteşti pentru a o povesti.
Şi: Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că sunt
o marionetă de cârpă şi mi-ar dărui o bucată
de viaţă, cu siguranţă nu aş spune tot ce gândesc, 
dar aş....
pe urmă am silabisit împreună între cărţile nopţii:
Nu-plân-ge – pen-tru – că – s-a – ter-mi-nat, zâm-beş-te 
pen-tru – că – s-a – pe-tre-cut!

ŞAH ORB

o, Feodor dostoievski, în paginile tale apune luna
şi răsare Moartea!

osândit ca şi tine
probez labirintul şi deşertul barbar apoi strig:
dacă NuMaI peNtru atât aI Făcut oMul,
doaMNe,
e prea puţIN!
apără-l, doamne, pe prietenul meu mort de feri-
cire pe câmpurile sintaxei,
pe actorii aşteptând replici şi gesturi suflate din
culisele lumii!
ocroteşte-i, doamne, pe fumătorii de marijuana 
pe cititorii în stele
pe beţivii din gări şi din porturi modelând norii
magelanici ai depărtării!
apără-I pe artIŞtII BoeMeI, ceI aluNecaţI
îN alcoolurI
ŞI Nu te Bucura câNd vezI cuM lI Se
chIrceŞte

Steaua
ŞI cuM lI Se uSucă trecutele glorII!

apără-i, doamne, pe rătăciţii în inima mea!

POFTIŢI, DOMNULE KAFKA!

S-ar cuveni un imn pentru
alunecarea-n abis
s-ar cuveni o dovadă!
Şi pe când se desface-n bucăţi zeul tău protector
şi înfloreşte văzând cu ochii labirintica civilizaţie

metatextuală
iar miracolul dezgolirii de sine atinge apogeul
cu aceeaşi febrilitate cu care neofiţii
îşi împart paradisul
nu dispera! lucrul în care nimeni nu crede
se-nfometează în sine
şi totul e salvator

până şi această peticită speranţă
până şi acest vis amputat

şi chiar această dimineaţă în care
stai şi priveşti picurii ploii pe un mormânt nou.
o trompetă rezemată de zid.
Mâna clipocind uşor înspre inimă.

UN PROLIGOMENE DE ŞOAPTE

zicea: toate uşile dau în haos
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul 
unui cuvânt
Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în zi-
duri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie
pas encore, Monseur le Best daniel, pas encore!
zicea: şi mormintele călătoresc
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are
mormântul în mare!
Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea la fie-
care răspântie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!

ÎNTOARCEREA MAGILOR

ce să  facă ei magii cu atâta  moarte
s-au întors răscolind neantul
peste egipt şi Mesopotamia
etiopia şi Marea caraibilor
peste creştetul vânătorilor de tigri
peste muzeele din memorie şi fragilele tratate de pace
peste ploile care nu spală niciodată nimic
şi peste tot unde umblă uimire omenească
s-au întors magii.

Şi mă întreb ce zi era şi care
ceas de crepuscul prin spaţii
la orizontul ca o cămilă rătăcind prin deşert
oamenii îşi erau propria măsură
iar cimitirele
acelaşi întuneric pe care creşte iarba.

TOPIREA
(Începusem să mor prea devreme)

începusem să mor. Muream încet în fiecare zi
în fiecare oră     în fiecare secundă.

consultam tomurile sănătăţii şi ale bolilor lumii
zeci de tratate ale trecerii
cărţi despre regi glorioşi
gladiatori, cruciaţi, castelani şi celebre madone, 
şamani, zoroaştri, exploratori, prinţi ai curajului
şi papi intermediari ai Bunului dumnezeu
şi din fiecare se înălţa ca un abur

abia perceptibil revoltătorul firesc
aşa cum din adâncul materiei nimicul.

începusem să mor vizibil. îmi spuneau
iubitele       prietenii       vecinii:
tu nu observi cum mori   cu câtă evidenţă
şi impardonabil fast chiar fără un pic de ruşine
în văzul tuturor te topeşti ca o apă
ce se scurge fără de noimă-n adâncuri
sau ca o avere căzută pe mâna părăduitorilor?

începusem să mor prea vizibil. vorbeam cu
mult prea ocupatele celule, cu sinapsele, cuarcii,
leptonii, gluonii
şi-i rugam să oprească un timp lunecarea
de nesuportat pentru cei care chiar în acel moment
mă acuzau de pierderea clasicei demnităţi
a minimei decenţe sociale.
dar totul căzuse în autism şi totul
lucra în defavoarea mea şi nici scepticismul
nu-mi mai era biserica sfântă a rugăciunii
iar iubita cea nouă-mi spunea:
– degeaba ai scris şase mii de poeme despre
sânii    mersul   şi părul meu auriu
uite cât de vizibil mori în fiecare zi, în fiecare oră
în fiecare clipă te zbaţi ca o floare tăiată
şi nu faci nimic. Nimic şi nimic.
Iar plecarea mea e foarte aproape.
– de mă părăseşti – spusei cu glasul pierdut – va fi
o rană,
dar ce spun eu
va fi un dezastru mai feeric decât
orice apus pentru că eşti atât de aşezată în
inimă, în sânge iar sufletul mi-i ocupat în întregime.
cum să te desprinzi?
va fi o rană pe care-o vor vedea toţi
care se va scurge pe bulevardul victoriei, pe strada
puşkin şi
lăpuşneanu, pe stradela Baudelaire prin clădirea
televiziunii centrale    prin pieţe    cluburi
de zi şi de noapte   o rană urâtă
ca o lipicioasă meduză    ca o inimă însângerată
pulsând

în dezordine
ca un monstru uriaş.
Iar oamenii zice-vor: ce despărţire urâtă
ca un muşuroi    ca un oraş oceanic după 
apocalipticul tzunami!
– Fă ceva – îmi spune noua iubită – şi pune capăt 

acestei ambiguităţi!

dar eu continui să mor vizibil
în fiecare zi    în fiecare oră

în fiecare secundă
crezând ca şi vechii greci în destinul câştigului
din pierderea lucrului de pierdut supus astfel măreţiei
pierzaniei şi golului absolut
continui să mor vizibil cu neruşinare,
în timp ce-mi îmbogăţesc impunătoarea colecţie de
timbre şi fluturi
sau fac adânci reverenţe unei glorii de trei parale
şi uneori chiar ascult zile şi nopţi în şir
cum din adâncul materiei urlă nimicul.

POEM DE DRAGOSTE

aveam patru sute de ani
tu

mi te uitai 
prin cărţi

surâzând
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de douăzeci şi cinci de ani noi tot
batem pasul pe loc şi nu putem ieşi
din clişeele confortabile în care
ne- am aşezat. am smuls masca de

pe epoca trecută, fără s- o înţelegem sau măcar s- o
analizăm cumsecade şi am trecut cu arme, muni-
ţii şi bagaje în aceeaşi barcă pneumatică, uitând
de unde am plecat. oameni simpli, un vaporean
şi o recepţioneră cu liceul ca seral, nişte farfuze
cu şcoli de trei ani într- unul singur, ca magazinul
victoria de mai an, ar fi trebuit să aibă ceva
bun- simţ ţărănesc. căci la noi dintotdeauna peş-
tele de la cap se împute şi ăsta dă tonul. dar asta
e, ţăranul nostru nu mai este nici pe câmp, nici
în cărţile de citire, nici pe scenă. el a devenit ma-
halagiu şi lucrează la salubrizarea marilor capi-
tale ale evropii, de unde învaţă cum să se poarte
la televizorul din camera lui de bonă. el este o
marfă exotică şi exoftalmică, trecută pe curat din
maculatorul existenţei lui simple şi oneste. 

S- a schimbatără conducerea, şi pe bună
dreptate, la Icr. paţachinevici ăla, că mi- e şi
scârbă să- i scriu şi numele, era o simplă nulitate,
un articlier banal şi atât. Fusese impus cu scan-
dal, cu ajutorul căpitanului Soare, de vă mai
amintiţi! Băietul se pare că este zdruncinat la
scufiţă, mi- au spus mulţi colegi de- ai mei care
l- au cunoscut, se zice că îşi cumpără reviste
porno, e amator de peep- show- uri, de altminteri,
este specialist în oja de pe deştele de la picioarele
puşcăriaşei de drept comun, elena udrea, în
nimic altceva! a scris o carte despre dante care
nu spune absolut nimic. pe acest prostuţ îl amâna
mereu din pagină, la Contrapunct, gelu Iova, de
bine mi- aduc aminte. de fapt aşa ceva şi este, bie-
tul de el, un veşnic aspirant la poşta redacţiei.
după el venise un om serios, de carte, care a şezut
foarte puţin şi care a fost viguros contestat încă
din start, deşi era singurul cu glagorie: andrei
Marga. Fost rector, fost ministru al învăţămân-
tului, profesor de filosofie, ştiutor de germană,
autor de cărţi şi gazdă a angelei Merkel. despre
el, ordura, gunoiul social Băsău se exprimă ireve-
renţios. un vaporean semianalfabet îşi permite
să aibă opinii! Nu sunt prieten cu andrei Marga,
nu uit nici că a fost împins să aprobe apariţia ma-
nualelor alternative în guvernarea cdr – fireşte,
nu era el, era altcineva! – dar îl cunosc de pe vre-
mea când îi citeam cu nesaţ rubrica din Tribuna,
condusă pe atunci de dr popescu, unde vorbea
despre habermas, Jaspers, Frege, carnap etc. în
vremea lui, a lui Marga, a căzut târgul de carte
de la paris, unde noi, românaşii, iar am făcut un
circ păgubos şi provincial. Să ne înţelegem, am
fost la faţa locului de câteva ori, la toate târgurile
astea noi nu existăm, iar la lansările noastre se
adună maximum două duzini de spectatori, nu
umplem o sală de festivităţi decât pe jumătate.
după Marga a fost aşezat acolo fostul şofer al lui

Manolescu, un om şters cu un nume ridicol, fără
semnificaţie.

cine spune că echipa hr paţachinevici şi a
publicistului Mihăieş – cel care mi- a făcut şi mie
o recenzie drăguţă în revista Orizont, de pe vre-
muri! – a avut vreo realizare cât de mică, se în-
şeală. Icr- ul a fost o reţea subterană de favoruri,
de traduceri impuse şi de articole comandate fără
niciun fel de impact, altul decât al unui folclorism
clorotic. Folclorism în sensul franţuzesc al terme-
nului, de bizarerie, de pitoresc facil, de ţopeală.
dacă vă interesează, după umila mea părere, un
astfel de stabiliment nici nu ar trebui să existe,
ministerul culturii ar trebui să se ocupe de toate.
Iar dacă există, după modelul făţarnic al marilor
culturi, trebuie să fie o simplă casă de cultură
care să programeze lucruri interesante pentru
publicul de pe alte coclauri: filme, discuţii, întâl-
niri, prezentări de carte şi de alte publicaţii, re-
ţete gastronomice, dansuri, obiceiuri, metehne.
Institutul Francez, pe care tot îl copiem, era bun
pentru colonii, ministerul de resort al Franţei era
când şi de comunicare, când al Francofoniei, al
răspândirii limbii franceze, vehiculul unei mari
culturi, al uneia dintre cele mai importante ale
omenetului. la noi, cultură tânără şi în plină afir-
mare, s- a simţit mereu nevoia unui stabiliment
de propagandă, în perioada interbelică ne uitam
înspre germania nazistă, alături de care am fost
înfrânţi la Stalingrad, şi de Italia fascistă, alături
de care ne făceam de basm aşa după cum rezultă
din proza lui curzio Malaparte, apoi ne tradu-
ceam prin arluS. 

Bref, ce i se reproşează lui Nicolae Breban?
Nimeni nu- i poate contesta valoarea de mare şi im-
portant scriitor contemporan, unul dintre cei mai
seamă romancieri ai literaturii române. ce i se re-
proşează? tonul. poate a fost oleacă prea vehe-
ment, am remarcat- o pe loc eu însumi, dar aşa
răbufnesc scriitorii. că e turnător, colaborator al
securităţii (deşi înalta curte de casaţie şi Justiţie
a dat verdictul definitiv şi irevocabil de necolabo-
rator, respingând „acţiunea formulată de consiliul
Naţional pentru Studierea arhivelor Securităţii”
şi declarând- o neîntemeiată!). de unde rezultă
asta? din discuţia cu un general al Securităţii
noastre. de aici nu iese, şi ştiu că am mai schimbat
replici cu un gazetar închipuit apărut după eveni-
mentele din decembrie 1989. Scriitorii vorbeau
orice, chiar vrute şi nevrute, şi chiar dacă ar fi fost
aşa, care e problema? o dovedeşte vreun angaja-
ment? astăzi este altfel? Măcar să fi existat o reţea
coerentă, serioasă şi să fi impus pe cineva valoros,
dar noi am avut parte numai de mediocrităţi şi de
ciurucuri, trebuie spus odată şi odată adevăru!
chiar de mai multe ori. toate chestiile astea sunt
lansate de Monica lovinescu şi de grupusculul ei.
ce- au făcut ei? ce- a rămas în urma lor? în loc să
ne chinuim să lăsăm cu toţii câte ceva, ne măcinăm

în războaie sterile. acum, vin dânşii, arendaşii
minţii, şi se plâng că se guduraseră a împăcare şi
nu le- a fost oferită. cu cine să te împaci, frate, că
ei numai împăciuitori şi obiectivi s- au dovedit, nu
s- au aburcat unii în spinarea altora, cu beveste şi
cu amante cu tot, păpând banii contribuabilului
onest! Nici o împăcare, niciodată, securişti au fost
atâţia şi mai ales acum, pe stil nou, după ’90. Sunt
mai penibili pupincuriştii lui Băsău, un dereglat
psihic şi un prost sadea care a uzurpat scaunul
prezidenţial, decât ăi ai lui ceauşescu. Iar Breban
a fost un opozant al regimului lui Nea Nicu. a pă-
răsit direct cc- ul, un gest care cântărea greu. ca-
raion, căruia i se mai propusese Nobelul de către
micii noştri fripturişti insignifianţi parizieni, ce
era? Ionesco însuşi nu l- a obţinut, şi îl merita –
deşi, după mine, este sub Beckett, care l- a luat, de
altfel. 

asta- i şi situaţia din literatură, din cultura
noastră, acum. Nu mai sunt sau nu se mai produc
în public, sau nu sunt lăsaţi să se producă, oame-
nii cu capul pe umeri, pătura aia de intelectuali
de rasă, de bună calitate, nu de cioflingari cu
ifose. Nici nu mai sunt instituţii de schimbat ast-
fel de păreri. aşa după cum nu avem clasă medie,
nu avem nici ţesutul ăla mijlociu de oameni cul-
tivaţi cu adevărat, nu după ureche.

Să nu ne înţelegem greşit, suntem cât se
poate de reconcilianţi, de oameni de bună condiţie
şi de bune moravuri, oameni cu frica lui dumne-
zeu, dar nu suntem nici cârpe. or, gaşca asta ce
s- a suit pe toate organismele importante ale ţării
– în primul rând cNSaS, ca să- şi ascundă pro-
priile legături, dar şi alte grupuri de presiune! –
trebuie să se obişnuiască şi cu alte opinii. din pă-
cate, li s- a spus doar adevărul. 

Nu se poate, nu credeam că suntem în stare
de asemenea gugumănii, asemenea nerozii! chiar
dacă par simpatic de dadaiste! Nici nu ştii de
unde să le începi, cum să le interpretezi, psihana-
litic sau patologic? toţi nechemaţii, toate nulită-
ţile patriei române, toţi inutilii de prin presă îşi
dau cu părerea. am crezut că numai dezaxatul
Naţional (Manolescu se referea cândva, pe bună
dreptate, la un „dobitoc agitat”, tare cred că i s- ar
potrivi şi ăstuia!) este penibil, jenant, mizerabil.
Nuuu, nicidecum, sunt alţii şi mai dihai. Mai ales
ăi de vor să pară intelectuali! Ferească dumne-
zeu, s- a introdus hipermodernitatea în capul gol
al ăstora făcuţi pe masterate la Spiru Maiorescu,
au prins limbariţă şi cred că se aplică şi la noi le-
gile evropii! ţară mică, drame mici şi, mai ales,
mese puţine, mese de la care să se înfrupte fe-
neanţii ridicoli autodenumiţi elitişti. că de fapt
asta e durerea, de unde mai pupă ei burse, ple-
cări, şederi, sosiri? a propos, dNa- ul nu se uită
şi în ceea ce a lăsat conducerea Icr- ului lui pa-
ţachinevici? r

Nicolae Iliescu
Breban

n Pamflet Gaşca asta care s- a suit pe toate
organismele importante ale ţării –

în primul rând CNSAS, ca să- şi
ascundă propriile legături, dar şi

alte grupuri de presiune! – trebuie
să se obişnuiască şi cu alte opinii.

Din păcate, li s- a spus doar
adevărul.

opoezie a cotidianului, în care co-
există prezentul alături de trecut,
cu detalii- amintiri dintr- o copilărie
îndepărtată, scrie dana catona

(poveşti mici, tracus arte, 2014), volumul fiind a
treia carte de poezie a autoarei, după Iepurele de
martie (Bucureşti: editura leda, 2008), volum
câştigător al concursului de debut literar unicre-
dit, ales în urma jurizării de către criticii literari
liviu papadima şi paul cernat, şi după Prinţesa
portocalie, volum apărut la Brumar în 2011. Ilus-

traţiile originale ale copertelor sunt realizate de
autoare, care este absolventă a academiei de arte
vizuale, la cluj- Napoca, în prezent lector la Fa-
cultatea de arte şi design a universităţii de vest
din timişoara.

poemele danei catona sunt fragmente
dintr- un jurnal- poem fără sfârşit, discursul ei
confesiv se continuă dintr- un volum în celălalt; în
primele două volume de poezii există câte un per-
sonaj- cheie, un simbol în jurul căruia se contu-
rează discursul poetic, iepurele de martie şi

prinţesa portocalie. în ambele volume, poemele
par să redescopere inocenţa din copilărie, în care
sentimentele din trecut sunt aduse dureros şi
nostalgic în prezentul maturităţii.

discursul poetic este fragmentat, lipsesc
metaforele în favoarea descrierilor, poeziilor-pas-
tel, sugerând suferinţa, dar şi rezistenţa unui su-
flet împietrit de durere; solemn dar
scurt, pare de multe ori o confesiune
adresată unui prieten: ,,poveştile
vechi şi triste/ sunt acoperite de un

Carmen Duvalma
O poezie a cotidianului

Poemele Danei Catona, o asociere
inedită de poezie şi pictură,

oscilează între umbră, lumină,
schiţă şi pete de culoare, sunt de
cele mai multe ori exclamaţii de

sensibilitate în faţa trecerii
timpului.

F
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recenta numire a lui radu Boroianu
în funcţia de preşedinte executiv al
Icr a dus la o schimbare semnifi-
cativă în organigrama acestei insti-

tuţii de importanţă vitală pentru cultura româ -
nească. până acum, preşedintele Icr ocupa şi
funcţia de preşedinte al consiliului consultativ
al Icr (un fel de parlament al instituţiei, care are
datoria de a confirma sau de a infirma, prin vot
majoritar, deciziile luate de preşedintele executiv,
dar mai ales este dotat prin lege cu vocaţia de a
propune eventuale modificări ale legislaţiei după
care funţionează Icr).

radu Boroianu a hotărât, în premieră în is-
toria instituţiei, să separe cele două preşedenţii
şi l- a numit pe academicianul Nicolae Breban în
fruntea acestui „parlament” interior. este
aproape o revoluţie de mentalitate. un conducă-
tor cu numire politică a simţit nevoia să- şi aso-
cieze, în rang egal, un conducător cu o autoritate
culturală. Nu ar fi putut face o alegere mai inspi-
rată. Nicolae Breban are maximum de autoritate
legitimă în lumea culturii româneşti de azi. poate
că s- ar mai fi putut găsi un academician cu maxi-
mum de autoritate culturală (mă gandesc, de
pildă, la matematicianul Solomon Marcus), dar,
cu siguranţă, nici un alt academician n- ar fi avut
maximul adecvării de om potrivit la locul potrivit
pe care o are Nicolae Breban în aces caz.

Scriitorul şi academicianul Nicolae Breban
cunoaşte ca pe propriul său stilou mediile cultu-
rale occidentale şi mediile culturale româneşti.

la Icr, această dublă competenţă este
cheia tuturor problemelor de conducere, întrucât
nu poţi fi un bun exportator de valori culturale
româneşti dacă nu eşti familiarizat cu ele şi, chiar
dacă eşti familiarizat cu ele, nu poţi înţelege în ce
afacere te afli dacă nu eşti familiarizat la fel de
bine cu exigenţele pieţelor culturale străine.

destinul său personal a vrut ca Nicolae Bre-
ban să fie un reprezentant de cel mai înalt nivel
al culturii române de azi, fiind, totodată, familiar
mediilor culturale din Franţa şi germania, ţări
în care a fost prezent ani de zile prin conjuncturi
de biografie şi prin traducerea cărţilor sale.

Multă vreme (prea multă), Icr a funcţionat
birocratic şi subcultural, lăsând marile decizii de
promovare a valorilor noastre pe seama unor pro-
ceduri aşa- zis impersonale. or, în materie de cul-
tură nu conteaza impersonalitatea unor proce-
duri, ci onestitatea şi curajul unor decizii asu-
mate de marile personalităţi. prea multă vreme
deja, tot mediul politic românesc a uitat de acest
principiu, lăsându- se târât în iluzia că orice func-
ţionar de stat ar putea învăţa nişte proceduri prin
care să identifice care ar fi diferenţa de valoare
dintre pictorul Mirel zamfirescu şi caricaturistul
dan perjovschi, ori dintre poetul Ion Mureşan şi
nu ştiu care epigramist.

Nu, de o mie de ori nu. valoarea culturală
nu se oferă unei cunoaşteri statice ori unor pro-
ceduri impersonale de recunoaştere. Iar dacă este
vorba despre înţelegerea modului în care valorile
autentice ar putea fi promovate pe pieţele străine,
desigur că, în esenţă, este vorba despre finanţa-
rea acestui demers. Iar dacă finanţarea nu este
încă suficientă, cu atât mai grav ar fi ca – în con-
diţiile unui buget insuficient – să risipim aceşti
bani pentru toate mofturile subculturale ori pen-
tru cine ştie ce snobisme de ultimă oră (şi de
unică... folosinţă).

N- am a face aici o laudatio. dar aş vrea să
reiterez o propunere pe care i- am prezentat- o în
trecut, fără succes, unui preşedinte Icr. propu-
nerea mea este atât de naturală, încât nici azi
n- am încetat să mă uimesc că n- a avut- o nimeni
înaintea mea! un sistem de burse Icr, în cadrul
editurii instituţiei, care să finanţeze corespunză-
tor documentarea unor autori români în diaspora,

dar mai ales în comunităţile româneşti din valea
timocului, din ucraina, din Basarabia, din un-
garia. Şi din canada, Sua, Spania, Italia etc.
aşadar, un sistem de burse de creaţie menit să
aducă în planul editorial al Icr cărţi despre co-
munităţile româneşti din afara ţării. ce fel de
cărţi? reportaje. Studii sociologice. Istorie re-
centă. Studii de mentalitate. Studii genealogice.
Studii economice. toate genurile de studii care ar
putea interesa autori români din ţară şi din stră-
inătate, publicul românesc şi... interesul naţional.

am lăsat în urmă interesul naţional în chip
polemic: până acum, acest interes a fost ultimul
în lista de priorităţi a Icr. Să sperăm că, iată, cei
din urmă vor fi cei dintâi.

Iniţiativele nemaipracticate de Icr ar fi,
oricum, mai numeroase decât cele deja practicate.
un târg internaţional de carte la Bucureşti, la pa-
latul parlamentului, de pildă, ar consolida poziţia
noastră pe harta culturală a lumii. la fel, o bie-
nală de arte plastice (care ar putea purta numele
lui Brâncuşi).

Nimic – în afară de cronica subfinanţare de
azi a Icr – nu ne- ar putea opri să concurăm cu
ţările vecine (ungaria, polonia etc.) în materie de
traduceri şi de promovare a acestor traduceri.
cine se va fi uimit, oare, că nu ne- am îngrijit ni-
ciodată cum se cuvine de exportul unui mare poet
cum este Blaga? decât o mie de mici manifestări
mai mai mult sau mai puţin relevante, trecerea
unor astfel de poeţi în limbi străine ar putea juca
rolul pe care, din păcate, azi, nici ambasadele
noastre nu- l pot juca pentru imaginea româniei.
căci imaginea ţării o dau realităţile şi cultura ei.
Iar cu realităţile noastre nu prea ne putem lăuda.

p.S. Nu avem librării româneşti nicăieri în
lume. Nu e o ruşine? ce altă dovadă de lipsă de
viziune în activitatea Icr de până acum, birocra-
tică, fals culturală, fără simţul realităţilor? r

Ioan Buduca
Nicolae Breban, preşedintele 
Consiliului Consultativ al ICR

n Polemice

Nu avem librării româneşti nicăieri
în lume. Nu e o ruşine? Ce altă
dovadă de lipsă de viziune în
activitatea ICR de până acum,
birocratică, fals culturală, fară

simţul realităţilor?

linţoliu/ o materie mată le acoperă
miezul/ transformându- le într- o rocă
dură şi nobilă/ care se loveşte de aerul
din jur/ asemeni unui zmeu împietrit

colorat dus de vânt/ tot mai înalt” (poveştile tri-
ste)

dacă în volumul de debut, poemele sunt
scrise sub forma unor file de jurnal, neavând
titlu, în cel de- al doilea volum al danei catona,
poemele par nişte fotografii, zilele sunt schiţate
într- un jurnal- poem, în care sunt amestecate în-
tâmplări trecute cu gânduri şi cu peisaje din pre-
zent: ,,plaja cu nisipul foarte fierbinte/ mă
împiedică să fac vreun pas/ îmi fărâmiţez gându-
rile până în locul/ în care liniştea se amestecă cu
apa/ acolo unde e teza de la matematică/ şi zgarda
câinelui gimi/ abandonată// proaspătă pe masă/ o
farfurie cu tocană de cartofi/ gătită de bunica/ şi
chiar ea/ fluturându- şi halatul la ieşirea din ca-
meră/ lovind tocul uşii cu pânza albastră// s- a în-
serat şi nisipul e răcoros/ mă ridic/ şi fac câţiva
paşi/ cu tălpile ascunse/ în nisipul umed” (memo)

Fericirea unor momente, detalii banale din
viaţa cotidiană, sugerează o linişte sufletească pe
care nu o preţuieşti, decât în momentul în care ai
pierdut- o, într- un poem fără titlu din volumul de
debut: ,,Fericirea e să îţi bei cafeaua de dimi-
neaţă/ şi soarele să îţi bată pe dunga ceştii, / mol-
com şi perpendicular/ iar tu să fii/ îmbrăcat în
pielea ta/ / ghivecele de flori să stea aliniate şi
mulţumite/ în ele/ Să îţi plimbi degetele peste
linia ceştii/ şi soarele să se strecoare/ printre de-
gete/ Iar tu să nu simţi nici un regret”.

autenticitatea discursului poetic este accen-
tuată prin confesiunile revelate de jurnalul- poem,
în care se conturează o lume aflată în căutarea
identităţii, discursul fiind o rememorare a locuri-
lor şi a întâmplărilor din copilărie sub forma unor
schiţe sau desene ale vieţii, căutarea fiind obse-
sivă, ca în poemul intitulat ,,Johanna”: ,,nu îmi
găsesc prietena din copilărie/ am căutat cu google
numele ei// am încercat mai multe variante/ cu j
în loc de i cu doi de n/ am încercat chiar şi cu un
h după prima literă/ a numelui ei vechi de fami-
lie// îmi amintesc că mi- a lipit o gumă de mestecat
pe cap/ am scos- o foarte greu/ de fapt părinţii
mi- au tăiat părul cu tot cu guma de mestecat// lo-
cuia pe o stradă îngustă şi umbroasă/ unde
tramvaiele uruie alături de zidurile din mortar
crăpat// odată mama ei a spus/ firesc ar fi ca noi
să trăim şi acum în timişoara aia veche/ poate că
totuşi o să reuşesc cu google/ tastând numele fir-
mei gumei de mestecat”.

poemele ultimului volum al autoarei par
texte narative încă din titlul ,,poveşti mici”, fiind
un jurnal alcătuit din notaţii scurte, pline de sen-
sibilitate, iar fiecare poem este centrat pe un
obiect- simbol, un peisaj sau un sentiment care
conturează o viaţă din amintiri, totul fiind un
amestec de tristeţe şi durere provocate de retrăi-

rea lor. ,,o nouă dimineaţă/ în care granulele de
polen/ se lipesc de mâna mea inertă/ granule co-
lorate/ galbene/ sclipitoare/ mă ameţesc în miro-
sul lor/ deşi/ nu e nimic/ în afară de multă
durere”(dolor)

Sentimentul de suferinţă provine dintr- o
conştientizare permanentă a trecerii ireversibile
a timpului şi dintr- o proiectare în prezent, cu nos-
talgie, a acelor momente speciale din trecut, pen-
tru a le memora pentru o clipă, poate pentru a nu
fi acoperite de acel ,,linţoliu” al uitării. ,,mi- e dor
de felul în care mestecai/ pâinea prăjită/ de felul
în care dintr- o săritură/ treceai peste toate trep-
tele/ şi noi te vedeam apoi/ atunci când se deschi-
deau/ uşile liftului/ brusc” (uşile liftului) ,,581 de
paşi/ mă despart/ de mormântul/ tatălui/ meu”
(581) ,,mi- eşti ca un braţ/ atârnând inert şi totuşi
legănat/ sau ca o parte din suprafaţa/ bătută de
soare a/ chipului meu întors spre umbră/ mi- aş
dori să vină drumarii/ să îşi întindă/ găleţile cu
vopsea/ să deseneze clare linii de/ demarcaţie/
timp în care ţi- aş putea şopti răspicat/ tu/ şi/ eu”
(tu şi eu)

poemele danei catona, o asociere inedită de
poezie şi pictură, oscilează între umbră, lumină,
schiţă şi pete de culoare, sunt de cele mai multe
ori exclamaţii de sensibilitate în faţa trecerii tim-
pului, în care autoarea pare că vrea să ne con-
vingă că un spectacol al vieţii se face din gesturi
mici. o trecere de la un peisaj la celălalt, o privire
aruncată dincolo de fereastră, de la o întâmplare
banală a vieţii urmărite în cele mai mici detalii,
scene, pare a fi poezia danei catona, volumele ei
conturând o lume aflată în căutarea veşnică a
identităţii, prin care sufletul reuşeşte să se înde-
părteze, în timp şi în spaţiu, de sursa durerii din
trecut. r
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Sugestii pentru tinerii poeţi 
şi prozatori autohtoni 

prezenţa mea astăzi, aici, printre
dumneavoastră, e deopotrivă prilej
de mândrie şi nostalgie. gândurile
mele zboară dintr- o dată către fie-

care pârâiaş domol şi pisc neîmblânzit din munţii
stâncoşi ai daliangshanului, unde locuieşte an-
cestralul meu trib. veniţi, vă rog, alături de mine,
pentru a saluta căminul meu de suflet, dalian-
gshanul, sau dealurile Quantockului. Iubesc fie-
care crâng tăcut, fiecare arbore milostiv, femeile
tribului meu Nuosa care şed în grupuri mici în
faţa casei ţesând la războaiele ancorate la brâu.
la vremea aceasta e iarnă şi un ger de crapă pie-
trele prin unele locuri. această bruscă lunecare
în memorie e dovada puternicei mele legături su-
fleteşti cu un pământ numit guhongmudi în
limba yi, care îmi e sursă de inspiraţie. plăcuta
mea prezenţă aici, în mijlocul unei noi generaţii
de scriitori şi poeţi aboriginari dă inimii motiv de
jubilaţie în perspectiva unor promiţătoare izbuc-
niri a gloriei literare în china. oricine am fi, as-
pirăm la viaţa spiritului, iar, în frăţia noastră,
figurile şamanice, sfetnicii Bimos caută un tărâm
de dincolo, difuz şi pieziş faţă de al nostru. ei
caută să dezlege ghicitoarea Numărul unu a
umanităţii, copleşitoarea întrebare: „de ce sun-
tem aici?”

o asemenea ghicitoare reflectă năzuinţa
noastră de a comunica în mod autentic cu Mama
Natură. din motive lesne de ghicit, încercarea ne
aruncă cel mai adesea într- o muţenie desăvârşită.
Mă îndrept către poezie căutând leac pentru mu-
ţenia mea. trebuie să spunem că, atunci când
sunt exprimate în mod firesc, toate emoţiile pu-
ternice sunt propice poeziei. ca fiu de trib care
am trăit departe de luminile oraşului, am o capa-
citate înnăscută pentru explorarea emoţiilor vii
şi simple, astfel încât acestea să nu răspundă
doar năzuinţelor mele lăuntrice, ci şi ale altora.
doresc să le transmit oamenilor că dorinţa mea
de comuniune e universală, e o legătură de loiali-
tate şi de ataşament, nu de ostilitate. în poemele
mele, Mama Natură e tratată ca scop în sine.
cum ele articulează, în primul rând, emoţiile şi
sentimentele compatrioţilor mei yi, am devenit
poetul naţionalităţii yi. 

a venit rândul să mărturisesc că atunci, în
anii copilăriei, s- a născut în mine sentimentul că
am o misiune, că trebuie să vorbesc şi să stihuiesc
în numele oamenilor din Nuosa. recunosc fără
ezitare vanitatea credinţei că ataşamentul unui
poet faţă de satul său natal îl face sensibil la un
potenţial poetic peste care altminteri ar trece fără
să- l observe. privitor la această comuniune, mă
simt tentat să citez clasica noastră cultură yi

pentru a dovedi vechimea originii noastre. ope-
rele ei canonice, împreună cu alte artefacte, pre-
cum sistemului calendaristic al anului împărţit
în zece luni conform anului solar yi ce a premers
cu câteva milenii calendarului maiaş, replica sa
mezoamericană, sunt mărci distinctive ale vechii
noastre civilizaţii. acestea sunt bunurile testa-
mentare ale strămoşilor, dar valoarea lor nu se li-
mitează la a fi oglinda curajului şi voinţei
anticilor yi de a fructifica resursele mediului, de
a explora misterele vieţii şi de a se adapta lumii
în care au fost aruncaţi cu milenii în urmă. o în-
treagă pletoră de societăţi tradiţionale s- a altoit
pe tipul lor de cultură, iar nouă ne revine, în ca-
litate de reprezentanţi ai fiecărui grup etnic, da-
toria să fim purtătorii de cuvânt ai poporului
nostru. poeţii care s- au rupt de rădăcini, după
cum se ştie din experienţă, rareori au ajuns de-
parte, fie în literatură, fie în societate.

Suntem munteni care deplângem erodarea
tradiţiilor. anumite elemente trebuie, într-ade-
văr, să dispară, dar altele se cuvine să rămână in-
tacte. chiar şi în această epocă a digitalizării, e
în interesul omenirii să îmbine modernitatea şi
tradiţia. trebuie să admitem că, în contextul
asaltului tot mai agresiv al modernizării, impac-
tul progresului se repercutează mai ales asupra
aborigenilor, acei oameni care, până nu demult,
au vieţuit pasivi în propriile lor hotare, aflate, de
obicei, la periferia civilizaţiei. ei se trezesc de-
odată atuncaţi în vârtejul maniacei preocupări
pentru venitul Naţional global. Schimbări atât
de radicale, precum cele înregistrate în china
într- un răstimp atât de scurt, nu au cum să nu
producă o profundă dislocare psihică. Nu e vorba
de o suferinţă personală, ci de indispensabilul rit
al trecerii care să ne maturizeze în epoca globali-
zării. ea e expresia unei anxietăţi generale încer-
cate de toată lumea şi care poate primi o rafinată
expresie artistică

Noi, poeţii cu profunde rărăcini etnice, sun-
tem reduşi la propriile resurse, în care sălăşluiesc
durerile şi munca rasei noastre. Suntem împinşi
în prima linie, luptându- ne cu „problemele inimii
în conflict cu ea însăşi”, singura temă ce promite
o literatură de valoare. e de la sine înţeles că ori-
care alt subiect nu ne duce nicăieri. delimi-
tându- se de societăţile metropolitane şi mercan -
tile, diversele culturi autohtone risipite pretutin-
deni în china (şi în lume) împărtăşesc un număr
de trăsături, de la moduri de producţie la modele
de evoluţie. Fireşte că ele perpetuează şi anumite
obiceiuri, cunoscând procese mentale şi percepţii
estetice îndeajuns de diferite în grad, dacă nu şi
de natură. această concepţie curioasă, chiar ca-
tolică, despre cultură este o chestiune de credinţă
care ţine de însăşi esenţa literaturii. Numai
printr- o cunoaştere profundă a propriilor noastre

culturi şi prin împlântarea rădăcinilor noastre în
pământul satelor natale vom putea crea cântece
despre natură vibrând de emoţii nepieritoare. Nu
trebuie să ne lăsăm conduşi pe drumul arătat de
altcineva şi nici să ascultăm de alt glas decât
acela dinlăuntrul nostru, ţintind cu privirea viaţa
de toate zilele, mustind de probleme care cer răs-
puns şi remediu.

dintre toate cuvintele- cheie referitoare la
scriitorii autohtoni în devenire, tradiţia e fără în-
doială o sabie cu două tăişuri. într- adevăr, una
dintre cele mai sigure chei ale succesului e o abor-
dare corectă şi echilibrată a noţiunii de tradiţie.
preluarea necritică iese însă din discuţie, întrucât
va dăuna mai curând decât sluji înfloririi impul-
sului nostru poetic, dar cred că trebuie să ne în-
suşim, printre altele, lecţia modelelor de creaţie
(cele cu specific autohton, în special) care prezintă
similitudini cu trăsăturile psihologice şi procesele
noastre mentale. Mintea unui yi, de exemplu, e
prin tradiţie înzestrată cu un patos firesc ce a co-
lorat aproape toate scrierile anterioare, atât cele
epice, cât şi poeme mai lungi. cu greu poţi da de
o pagină scrisă de vreunul dintre barzii noştri tra-
diţionalişti care să nu conţină acest amestec de
zâmbete şi lacrimi. Strămoşii noştri şi- au imagi-
nat zeităţile ca fiind „maiestuoase, dar lumi-
noase”, crezând în ele. pentru ei, natura posedă
un imens simbolism spiritual, adăpostind spiri-
duşi, zâne şi demoni, care se uitau la ei cu priete-
nie sau duşmănie prin ochii florilor şi stelelor, şi
copacilor, şi rocilor. toate fiinţele simţitoare au
avut suflete ca şi noi şi şi- au îngropat morţii între
cer şi pământ.

N- am putut prezice unde mă vor purta poe-
ziile atunci când am pornit pe drumul meu de
poet. desigur, nici o clipă nu m- am gândit că
într- o zi voi păşi pe această scenă ca să vă vor-
besc. ca descendent al ramurii Jidi a tribului
guhou, din munţii daliangshanuluiu, am studiat
izvoare scrise şi am refăcut călătoria de rămas
bun a sufletului (prezentă în ceremoniile fune-
rare).

am învăţat că nativii tribului yi au fost fer-
mieri cu mii de ani înainte de înfiinţarea rpc
(republicii populare chineze) şi că, în vremuri
pre- rpc, iobăgia prevala în destul de izolatele so-
cietăţi yi, unde populaţia se ridica la un milion
de locuitori. o adevărată enclavă patriarhală, da-
liangshanul dispunea de o economie agrară de
tipul „seceră- şi- arde”, care, din vechime, nu fu-
sese niciodată sustenabilă. Majoritatea membri-
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Jidi Majia
În numele pământului şi al vieţii

Citind aceste texte, ne putem uşor imagina, fo-
losind o metaforă a lui Artaud, „o ţară în care
clocotesc vibrante forţe subterane, unde aerul
aburind de păsări vibrează pe un ton mai înalt
decât oriunde altundeva”. E locul hărăzit pen-
tru a visa la paradisul pierdut pomenit de Le
Clézio cu referire la Artaud, care a mărturisit
după călătoria în singuratecul pământ al Chi-
huahuei, că „s- a trezit la o viaţă în care, până
atunci, se născuse strâmb”. Cu toate acestea,
Jidi Majia nu ne dă niciodată impresia că s- a
născut în mijlocul unui trib ancestral. Pare mai
curând să se fi hrănit din cerul culturii căreia
îi aparţine. În loc să se dezică de ea, el evocă în
deplină luciditate, ca un om deopotrivă tradi-
ţionalist şi modern, modul indigen de a privi
lumea aşa cum îl descrie Le Clézio: „visul unui
pământ nou, unde totul este posibil, unde totul
este deopotrivă vechi şi nou; visul unui paradis
pierdut unde se contopesc ştiinţa stelelor şi
magia zeilor”.

Françoise roy

Operele lui Jidi Majia sunt motive încrustate în
tapiseria tradiţiilor culturale moştenite de la
clanul Nuosa al poporului său, tribul Yi. Ele
creează o imagine din vechime, aspiraţia către
progres şi auto- depăşire nefiind de natură să
producă o ruptură cu trecutul, ci racordându- se
la rădăcinile spiritualităţii etnice. Portretul pe
care îl proiectează ele este acela al unui om în-
temeiat în iubire pentru cunoaşterea şi înţelep-
ciunea autohtonă, în ciuda statutului proemi-
nent câştigat de Majia pe plan internaţional. E
un om care se înfige cu putere în rădăcinile fi-
inţei sale, rămânând mereu umil şi modest,
deşi, cu timpul, a ajuns să fie venerat ca o
icoană. Operele sale emulează experienţa celor
care i- au premers, aducând cu ei schimbare şi
trezire la o nouă conştiinţă.

zolani Mkiva

Jidi Majia, de naţionalitate yi, nuosu, este
poet, scriitor chinez. S- a născut în anul 1961, în
Munţii Marele liang, provincia Sichuan. în
1982 a absolvit Secţia de limbă chineză din ca-

drul Institutului Naţionalităţilor din Sud- vest.
a fost secretar al Secretariatului asociaţiei
Scriitorilor din china, viceguvernator al provin-
ciei Qinghai. în prezent este membru al comi-
tetului permanent al comitetului provinciei
Qinghai, Şeful departamentului de propagandă,
preşedintele asociaţiei scriitorilor minorităţilor
naţionale, consilier al asociaţiei de poezie a
chinei. din anul 2007, organizează Festivalul
internaţional de poezie lacul Qinghai, fiind pre-
şedintele comitetului de organizare a festivalu-
lui, şi totodată preşedintele comitetului de
organizare şi preşedintele comitetului de acor-
dare a premiilor Festivalului internaţional de
poezie anvelopa tibetană de aur. a primit nu-
meroase premii pentru poezie în china şi în
străinătate. opera sa a fost tradusă in engleză,
franceză, germană, spaniolă, polonă, cehă,
sârbă, coreeană şi a fost publicată în mai bine
de o duzină de ţări.
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lor tribului meu erau agricultori destoinici, să-
raci, cinstiţi şi cu frică de dumnezeu, care tru-
deau din zori până în noapte pentru a smulge
pământului neprielnic cele trebuincioase familii-
lor lor. trăiam şi eu printre confraţii mei ţărani,
a căror expresie apăsată de griji şi hăituită a
aprins primul licăr al inspiraţiei mele poetice. Iar
din tradiţiile orale, transmise generaţiilor din
gură în gură, şi din cântecele de jale ale barzilor
yi pe care le învăţam pe de rost, am deprins reci-
tativul melodiilor care îmi înflăcărau inima tâ-
nără. datorez recunoştinţă modurilor tradiţiei yi,
de la care am învăţat mult, atât în privinţa for-
melor prozodice, cât şi a cadenţei interioare.

când am împlinit 21 de ani, ca student la
secţia de chineză a colegiului de Sud- vest pentru
Minorităţi Naţionale, am atras atenţia establis-
hmentului literar publicând prima mea poezie
într- o revistă literară intitulată Stele. acest tri-
umf neaşteptat a însemnat mult pentru mine, de-
oarece m- a catapultat aproape imediat pe orbita
unei pasiuni literare de o viaţă, pentru care le
sunt profund îndatorat editorilor acelei reviste.
dragostea de poezie a rodit mai apoi şi alte fructe,
prima mea carte fiind publicată de editura pen-
tru Minorităţi Naţionale, Sichuan. într- adevăr,
pe căile anevoioase pe care le- am parcurs în de-
venirea eului meu liric, am avut o mulţime de spi-
rite tutelare, adică poeţi din vechime, confraţi
literari, colegi de breaslă, critici, cărora le mulţu-
mesc pentru cordialitate şi pentru micile dovezi
de curtoazie care îmi fac călătoria mai uşoară şi
mai plăcută.

Sunt un fiu al Munţilor daliangshanului,
Quantockul meu spiritual, unde mă întorc în vis.
ataşamentul meu profund faţă de centrele cere-
moniale ancestrale sunt tema mea de căpătâi. în
oricare etapă a vieţii m- aş afla, indiferent de ce
mă mai aşteaptă încă, voi rămâne fidel vocaţiei
mele literare până în ziua din urmă.

pluralismul culturii contemporane 
şi umanismul scriitorului

Mă simt foarte măgulit să mă aflu astăzi în
prezenţa unor scriitori la început de drum, dintre
care unii îmi sunt vechi prieteni, iar cu alţii am
schimbat doar saluturi. Mă reconfortează consta-
tarea că întregul spectru al minorităţilor naţio-
nale din china este reprezentat aici – dintre care,
55 de minorităţi, în număr surprinzător de mare!
de aceea am acceptat fără ezitare propunerea de-
canului dumneavoastră de a ţine o prelegere.
Suntem cu toţii minoritari şi vorbim aceeaşi
limbă literară, ceea ce, cred eu, s- ar cuveni să fa-
ciliteze schimbul de opinii şi de cunoştinţe plăcut
tuturor celor prezenţi. am ales să vorbesc despre
Pluralismul culturii contemporane şi umanismul
scriitorului. 

după cum se ştie, trăim într- o perioadă de
mari transformări social- politice, cunoscută înde-
obşte drept globalizare; un subiect discutat pe

scară largă şi cercetat pretutindeni în lume. în
acest context, se interferează factori multipli, care
modifică radical lumea, sfârşind prin a o face de
nerecunoscut. omenirea se confruntă cu un val
de probleme care necesită soluţii comune.

înfloritoarea industrie cibernetică a inaugu-
rat o nouă eră a internetului şi digitalizării în aşa
fel încât distanţele mari sunt traversate în câteva
ore şi putem avea o percepţie instantanee a eve-
nimentelor globale, oriunde s- ar întâmpla aces-
tea, fie în Beijing, fie undeva foarte departe de
Beijing. Schimbarea este într- adevăr exponen-
ţială, pentru că ne putem conecta rapid prin in-
ternet şi tv, metafora „aplatizării pământului”,
folosită de scriitorul american Freeman pentru a
descrie lumea noastră intrând în limbajul curent. 

cu câştiguri sau cu pierderi, trăim astăzi,
fără îndoială, într- o realitate extrem de mobilă.
printre scriitorii lumii, a devenit evidentă ten-
dinţa abandonării tematicii metafizice pentru a
se dedica unor probleme concrete, cum sunt cali-
tatea vieţii sau posibilităţile existenţei umane.

unii oameni de cultură sunt cuprinşi de pa-
nică atunci când se confruntă cu fenomenul glo-
balizării şi neprevăzutul ce ne aşteaptă. Nu e
misiunea mea să formulez astăzi o judecată de va-
loare. cu toate acestea, e nevoie ca generaţia care
suferă drasticele răsturnări şi frământări cauzate
de globalizare să se ridice la înălţimea provocării
prin formularea unor puncte de vedere, indiferent
că ele ţin de filosofia occidentală sau orientală. Se
cuvine să oferim atât un diagnostic cât şi o prog-
noză, ajutându- i pe oamenii noştri să realizeze ce
a devenit lumea noastră şi încotro se îndreaptă. 

când istoricii privesc în urmă la ceea ce s- a
întâmplat în secolului trecut, nu au nevoie de
multă documentare pentru a trage învăţăminte
atât morale, cât şi politice. a fost un secol de
crime monstruoase comise de- a lungul a două răz-
boaie mondiale. decenii de conflicte sângeroase,

de supra- stimulare a dorinţelor consumeriste, de
exacerbare a plăcerilor senzuale şi de alte atroci-
tăţi şi acte iraţionale care au generat o dinamică
a problemelor scăpate de sub control. Ne confrun-
tăm acum cu intensificarea conflictelor religioase,
cu o masivă degringoladă geopolitică, cu epuiza-
rea resurselor naturale, cu dezechilibrul ecosiste-
melor şi dispariţia diversităţii culturale şi
biologice, ca să nu mai spunem că şansele de dez-
voltare sunt în mare parte compromise. asta în-
seamnă că trăim într- o epocă de „schimbări
incontrolabile la nivel mondial”. Nu cred să existe
sarcină mai dificilă decât aceea de a calcula tri-
butul plătit pentru aproape un secol de lăcomie şi
prostie omenească, ale căror consecinţe sunt uşor
de prevăzut. trebuie să ne asumăm însă formi-
dabila datorie de a realiza o sinteză istorică. Ne
ispiteşte să spunem că fiinţele umane par a fi o
rasă foarte ciudată, care nu au învăţat niciodată
din istorie şi au perseverat în erorile tragice co-

mise anterior, ceea ce s- a schimbat fiind doar
locul şi timpul. 

Nici acest început de veac, de exemplu, nu
a produs o îmbunătăţire decisivă. 

e o ironie a istoriei faptul că, după încheie-
rea războiului rece, ostilităţile, mai ales cele re-
gionale, sunt în creştere şi că se poartă războaie
sub acoperirea unor vechi pretexte de dragul re-
surselor, doctrinei, religiei, culturii şi valorilor.
într- un sens, acest secol chiar a început prost,
dacă nu e chiar de mai rău augur decât preceden-
tul, întrucât indică o drastică disproporţie între
abundenţa materială şi vidul spiritual. uriaşul
progres ştiinţific a revoluţionat dimensiunile ex-
terioare şi interioare ale vieţii într- o măsură
aproape capabilă să inducă o fundamentală remo-
delare a gândirii şi caracterului omenesc. în orice
caz, frontierele ştiinţei au fost împinse la limită,
aşa cum reiese din lista de uimitoare descoperiri
tehnologice din diverse domenii: am văzut ateri-
zarea cu echipaj uman pe lună, inginerie gene-
tică şi mari progrese în industria aerospaţială.
trebuie să recunoaştem că, în ceea ce priveşte vi-
teza de creştere economică, ceea ce a realizat
omul într- o singur secol depăşeşte suma totală a
realizărilor într- un interval de, să spunem, câteva
sute de ani sau în milenii.

ca reacţie la provocările ştiinţei, a apărut o
tendinţă critică profund sceptică cu privire la pro-
gresele realizate prin exploatarea la maximum a
resurselor naturale în detrimentul echilibrului or-
ganic dintre om şi natură. din asemenea preocu-
pări se naşte în mod firesc un consens asupra
necesităţii de a redefini progresul.

Se pare că omenirea tocmai s- a trezit pentru
a observa adevărata falie produsă în condiţia
umană. această ruptură e cauzată de efectul
masiv al crizei mediului, al dinamicii demografice
şi epuizării resurselor naturale. Nu e de mirare,
căci abia după ce trece o vreme se escaladează la
proporţii alarmante condiţiile în care se insta-
lează criza, şi, în plus, chestiunea a fost prea mult
timp neglijată.

în calitate de scriitori minoritari, suntem
intens conştienţi de consecinţele imprevizibile ale
industrializării iresponsabile întreprinse în regiu-
nile locuite de aboriginari. Suntem dovada vie a
vitregirii culturilor mici, absorbite inexorabil de
cele mari, spaţiul lor de viaţă, patrimoniul cultu-
ral şi identitatea rasială fiindu- le în mod constant
diminuate. lansarea unei asemenea dezbateri
printre cei prezenţi aici nu poate decât să le acu-
tizeze conştiinţa. avem responsabilitatea morală
şi civică de a asigura continuitatea culturii mino-
ritare.

trebuie să subliniem, desigur, că prin con-
tinuitate culturală se înţelege un principiu filoso-
fic complex. ce parte a patrimoniului etnic merită
conservată şi care poate fi abandonată nu e o op-
ţiune unilaterală. 

o minte luminată se va angaja într- un dia-
log fertil, examinând cu discernământ argumente
pro şi contra ale evoluţiei ştiinţifice înainte de
orice angajament sau opţiune. 

pe de altă parte, nu trebuie să şovăim când
e vorba de studierea chestiunilor vitale ale etni-
cităţii noastre. în felul acesta vom preveni ruptu-
rile care pot duce în ultimă instanţă la extincţia
tradiţiilor noastre culturale. realitatea diversită-
ţii etnice e de primă importanţă pentru oricare ce-
tăţean al planetei, indiferent de rasă, origine sau
religie. avem obligaţia să ducem în viitor toate
culturile de pe pământ. 

după cum e probabil evident pentru toată
lumea, acest pământ e prins într- un vârtej al glo-
balizării care, indiferent de intenţiile şi scopurile
fiecăruia, de apartenenţă rasială sau religioasă,
ne aduce pe toţi la o răscruce de drumuri.

în urmă, avem o istorie, în viitor, e alta în
germene. paşaportul ideal pentru viitorime sunt
tradiţiile şi patrimoniul cultural al fiecărui pie-
ton. continuitatea culturală presupune cu nece-
sitate o minte deschisă ce ne îngăduie să
îmbrăţişăm oricare altă civilizaţie pentru a o îm-
bogăţi şi revitaliza pe a noastră. toate moşteni-
rile culturale transmise de alte rase decât ale
noastre sunt daruri divine, valoroase prin ele în-
sele. Nu se poate nega acest lucru, şi dacă aceste
aspecte nu sunt tratate cu pricepere, ne putem aş-
tepta la un dezastru. pe fondul unei lumi globali-
zate, preeminenţa culturilor mari poate duce la
efecte nefaste asupra celor mici. acestea vor slăbi
şi mai mult, deoarece omogenizarea culturală
conduce la pierderea caracterului lor special.
cum schimburile culturale sunt premisa obţinerii
cetăţeniei în satul global, se cuvine să lansăm un
avertisment contra omogenizării – plaga globali-
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zării – deoarece specificul etnic şi
efectul cumulativ al diversităţii sunt
esenţiale pentru civilizaţia umană. 

convenţia diversităţii Biolo-
gice (convention on Biological di-
versity – cBd) e un tratat
internaţional cu forţă de lege având
trei scopuri principale: conservarea
biodiversităţiii, exploatarea de du-
rată a biodiversităţiii şi repartizarea
echitabilă a beneficiilor ce rezultă
din întrebuinţarea resurselor gene-
tice. obiectivul general e acela de a
încuraja acţiunile cu efect pe termen
lung. 

omenirea este, de asemenea,
unică între creaturile pământului
prin aceea că lanţul său biologic e
constituit atât individual, cât şi co-
lectiv. cercetătorii au demonstrat de
mult timp faptul că absenţa anumi-
tor verigi poate duce la disfuncţiona-
litatea întregului lanţ, ceea ce
înseamnă că, la moartea unei specii,
bate clopotul pentru toate celelalte.
prin urmare, contează fiecare crea-
tură sau specie, sau, cum specifică
cBd, „componentele biodiversităţii
sunt toate formele de viaţă de pe pă-
mânt, incluzând ecosistemele, ani-
malele, plantele, ciupercile, microor-
ganismele şi zestrea genetică”. Sa-
vana Serengeti e renumită pentru
că găzduieşte cel mai mare număr
de lei. dar cum gazelele şi antilopele
albastre se reproduc prea repede,
leii sunt cei care restabilesc echili-
brul. ce gândeşte dumnezeu în pri-
vinţa aceasta e greu de ghicit, dar
fenomenul pare să ţină de provi-
denţă. câţiva dintre membrii aces-
tui auditoriu provin din ţinuturi cu
pajişti. ei ştiu că menţinerea ecosis-
temului depinde de practici înţe-
lepte, precum culturile de intensitate scăzută şi
vânătoarea. aici există multe specii de plante şi
animale sălbatice. Şi ei observă că există o pira-
midă dominată de cel mai mare prădător: şoimul.
dacă i- ai împuşca pe toţi, şoarecii ar profita şi ar
împânzi păşunea, ceea ce ar conduce la dispariţia
ierbii, din care cauză ar dispărea oile şi bovinele,
iar ciobanii ar muri. ce învăţătură trageţi din
această parabolă ecologică de bun-simţ?

aflu că în fiecare zi moare o limbă sau două.
ce poate fi mai rău prevestitor de- atât? unele co-
munităţi etnice sunt mici, chiar prea mici pentru
a fi luate în seamă, dar vorbesc o limbă care codi-
fică precum adN- ul moştenirea lor culturală, sti-
lurile de viaţă şi sistemul de valori. unul dintre
cei mai respectaţi antropologi ai americii ne
atrage atenţia asupra legăturii intrinseci dintre
limbă şi gândire. Noi, oamenii, pierdem cu toţii
când nu se mai aude că dispare vreuna dintre lim-
bile existente.

cele de mai sus sunt implicit şi un apel
către societatea modernă de a se reorienteza pen-
tru ca fiecare şi toţi laolaltă să se pătrundă de im-
portanţa dimensiunii spirituale a vieţii şi a
salvării civilizaţiei noastre. putem face faţă aces-
tor probleme apăsătoare şi chiar sufocante fil-
trându- le prin rame teoretice relevante şi
semnificative etic. Fiind scriitori minoritari, fie-
care reprezentând un anume tip de moştenire cul-
turală, trebuie să ne dezvoltăm o viziune
cosmopolită şi universalistă, reverenţioasă faţă
de toate culturile umanităţii, fie ele mari sau
mici, aşa cum fac toţi scriitorii înzestraţi cu con-
ştiinţă. Să ne arătăm umili de dragul edificării
spirituale a omului şi să ne pronunţăm pentru o
orientare etică a schimbării istoriei. trebuie să- i
convingem pe toţi oamenii că pluralismul cultural
– exprimat în diverse religii, rase, traiectorii isto-
rice ale culturilor – e ceea ce ne dă viaţă pe pă-
mânt, ceea ce face lumea atât de incitantă şi
fermecătoare. Mai mult, trebuie să revizuim fal-
sele criterii predominante în acest moment care
acordă prioritate economiei în vreme ce ignoră
cultura şi continuitatea tradiţiilor (e, mai ales,
cazul minorităţilor). ele nu pot nicicum defini so-
cietatea ideală. trebuie să fie respectată suvera-
nitatea culturală a fiecărui grup etnic, astfel încât
membrii lui să poată decide ei înşişi în chestiunile
care privesc sănătatea lor spirituală. Se cuvine ca
ei să decidă ce model de evoluţie li se potriveşte
mai bine. după cum pot remarca unii, toate aces-

tea sunt de natură să aducă în prim plan o ches -
tiune fundamentală, anume aceea că logica in-
trinsecă a globalizării e uniformizarea crescândă,
nu diversitatea. aceasta deoarece toate deciziile
socio- economice, din care derivă performanţa eco-
nomică de bază, ţin de intensa cooperare interna-
ţională. Sigur că acest raţionament e corect. unii
scriitori au publicat eseuri în care cer cu vehe-
menţă intensificarea acţiunilor comune de rezol-
vare a problemelor presante cu care ne con frun-
 tăm cu toţii. alţii, dimpotrivă, aduc contra- ar -
gumente, care mută accentul pe soarta individu-
lui în societate şi pe criza existenţială sau des -
tinul istoric al unei rase anume. eu unul nu văd
o deosebire fundamentală între cele două.

Fiind scriitori minoritari, suntem răspunză-
tori de asigurarea continuităţii moştenirii noastre
culturale. în calitate de cetăţeni ai lumii, avem în
egală măsură obligaţia de a ne preocupa de chi-
purile pe care le ia epoca noastră. Ne- am născut
cu toţii în sânul unei anume etnii, am fost cres-
cuţi şi hrăniţi de tradiţiile şi istoria ei, în care e
codificat adN- ul întregului popor. consider că e
o datorie sacră să protejez şi să păstrez sănătatea
şi puritatea limbii noastre materne. 

pe de altă parte, oricare va fi fiind originea
noastră etnică, aceasta nu e o pură abstracţiune.
trăim pe acelaşi pământ, laolaltă cu mai bine de
şase miliarde de oameni, care se poate să nu ne
împărtăşească limba, religia sau moştenirea cul-
turală. în concluzie, misiunea noastră ca scriitori
minoritari presupune armonizarea a două seturi
de obligaţii aparent contradictorii: unele colec-
tive, altele personale.

în china trăiesc peste 55 de minorităţi re-
cunoscute oficial, contribuind fiecare într- o
anume măsură la patrimoniul civilizaţiei chineze.
guvernul de la centru a acordat întotdeauna im-
portanţa cuvenită păstrării valorilor culturale şi
a stilurilor de viaţă caracteristice fiecărui grup
aborigen. proiectul special privind identificarea
unor scriitori potenţiali, membri ai celor 55 de
grupuri etnice găzduiţi de Institutul pentru lite-
ratură lu xun – vestita pepinieră de oameni de
litere – dovedeşte hotărârea şi buna credinţă a
guvernului în păstrarea diversităţii culturale.
astfel răsfăţaţi, e cazul să ne străduim ca această
rară ocazie de formare să fie cu adevărat fertilă,
astfel încât, la sfârşitul programului, să plecăm
de aici mai buni şi mai înţelepţi. toţi dorim să
reuşim în viaţă. Sigur că un important rol joacă

norocul. în ultimă instanţă însă suc-
cesul ţine de cunoaştere, de modul
cum percepem cultura şi cum ne fo-
losim de educaţie în această lume ex-
trem de complicată. 

globalizarea merge înainte,
fără să ţină cont de noi. ceea ce con-
tează acum sunt voinţa şi abilitatea
noastră de a ne regăsi în traducere
autenticitatea, atât a realităţilor
chinei cât şi a vieţii din triburile
noastre. personal cred că, în epoca
digitalizării, discuţia despre conser-
varea moştenirii culturale în benefi-
ciul grupurilor etnice nu se rezumă
la a turna vin vechi în sticle noi.
„certitudinile dogmatice ale epocii
moderne trebuie să facă loc acceptă-
rii incertitudinii condiţiei umane.”

orice explozie de genialitate se
produce prin fuziunea a doi factori:
fidelitatea portretizării minţii şi su-
fletului propriului popor şi inspiraţia
venită dintr- o tradiţie cu rădăcini
adânci în sufletul etnic. capodope-
rele sunt în mod invariabil creaţii in-
genioase care tratează alegoric şi
metaforic unele dintre cele mai preo-
cupante – şi prin aceasta universale
– teme, aceasta fiind datoria de că-
pătâi a scriitorilor de oriunde şi in-
diferent de circumstanţe.

O sută de ani de singurătate,
considerată de mulţi a fi capodopera
lui Marquez şi unul dintre cele mai
mari romane ale secolului al xx- lea,
descrie naşterea şi moartea oraşului
mitic Macondo, care are însă nume-
roase corespondenţe în realitate,
precum şi mărirea şi decăderea mi-
nunatei familii Buendìa. traiectul
epic realizează un strălucit portret
spiritual al amerindienilor, precum
şi o cronică a vieţii hispanicilor la
cinci secole de la colonizarea de către

Spania (cu constantele sale manifestări de vio-
lenţă, represiune şi exploatare). O sută de ani de
singurătate e adesea citat ca exemplu de ceea ce
se numeşte „realism magic”, un stil care natura-
lizează supranaturalul şi transfigurează realul,
dându- i un aer straniu, nefiresc. garcía Márquez
realizează un amestec realist- magic prin magis-
trala orchestrare a mitului şi legendelor, în care
străbat viziunile despre lume, suflet şi moarte ale
aborigenilor. în roman există trei elemente mi-
tice: povestiri clasice despre origini şi întemeiere,
personaje asemănătoare eroilor mitici şi elemente
supranaturale. Scris în spaniolă, romanul intro-
duce ideea despre timp a indienilor americani
care diferă de aceea a occidentalilor ca progresie
lineară (de exemplu, metafora istoriei ca fenomen
circular, tema atemporalităţii sau eternităţii gân-
dite în ramele existenţei muritoare).

toate acestea dădeau povestirii lui fantas-
tice un aer realist, chiar dacă e vorba de o reali -
t ate disproporţionată şi deformată. realismul
magic a dat o lovitură romanelor tradiţionale ba-
zate pe naraţiuni lineare, personaje bine contu-
rate şi intrigi ingenioase, adică scrise în stilul
secolului al xIx- lea. 

în turul de forţă ce a produs acest roman se
mai simte influenţa lui Franz Kafka, ernest he-
mingway şi william Faulkner.

O sută de ani de singurătate s- a bucurat de
recunoaştere universală. această modă critică fa-
vorabilă conţine o morală pentru noi, scriitorii mi-
noritari care ne situăm în afara tradiţiiilor
literare hegemonice. Iată că dorinţa de inovaţie
şi originalitate nu e doar un vis zadarnic, ci ar tre-
bui să devină în totalitate o aspiraţie de occiden-
talizare. garcía Márquez, cel adânc înrădăcinat
în pământul său natal, unde coexistă o dezordine
la superlativ, înapoiere şi pericole de tot soiul,
reuşeşte să se impună ca un maestru. prin el, li-
teratura hispano- americană s- a ridicat calitativ
la nivelul literaturii indo- europene, devenind
moştenirea comună a tuturor naţiunilor.

Noi, cei care scriem în dialect, ar trebui să
fim instrumentul voinţei de expresie literară a po-
porului nostru, a cărei calitate depinde de inten-
sitatea preocupărilor pentru teme majore, cum
sunt supravieţuirea, controversele religioase şi
rasiale curente, reflecţia asupra atitudinii omului
faţă de viaţă şi moarte. orientarea socială şi po-
litică a timpului şi condiţia noastră ca popor sunt
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două faţete ale curiozităţii noastre intelectuale.
pe deplin conştienţi de criza globală prin care
trece spiritul uman, de complexitatea condiţiei
umane, noi putem alege ca, în loc să fim specta-
tori pasivi, să vorbim lumii şi să o influenţăm.
Numai familiarizându- ne cu cele mai valoroase
scrieri ale timpului nostru şi din toate timpurile
– fără să ne limităm la literatură – vom putea
găsi răspunsurile potrivite la probleme existen-
ţiale contemporane. căci literatura cristalizează
cu mare forţă edificatoare şi de persuasiune felul
în care noi şi alţii ca noi privim moştenirea cultu-
rală. literatura aruncă lumină asupra naturii cu-
rentelor istorice contemporane. Suntem fii şi
fiicele civilizaţiei umane. vom creşte şi ne vom
îmbogăţi din cele mai valoroase scrieri aflate în
posesia noastră. cititul e pentru propriul nostru
folos, iar, uneori, o opţiune mai presus de voinţa
noastră. cum putem crea artă dacă nu prin an-
gajare etică? Nu reuşim decât alcătuind tabloul
metaforic şi simbolic al autenticei noastre fiinţe
etnice. explorând de asemenea cataclismele isto-
rice care au zguduit lumea noastră. Fără pregă-
tire intelectuală şi competenţă culturală suntem
pierduţi fără speranţă în vârtejul istoriei, irosim
esenţa patrimoniului primit şi nu suntem capabili
să interpretăm corect realitatea, ajungând să nu
mai avem nici cea mai vagă idee încotro se în-
dreaptă omenirea. 

Mă voi opri acum la chestiuni ceva mai se-
nine. e vorba de noutăţi de pe scena literară, un
loc plin de surprize de genul cenuşăresei. unii
dintre dumneavoastră vor fi auzit poate deja că
pe 10 august comitetul Nobel a făcut cunoscut
numele laureatei acestui an în persoana unei ro-
mânce numită herta Müller. ea este în toate pri-
vinţele o necunoscută, într- o asemenea măsură,
încât atunci când s- au dat cărţile pe faţă, multe
agenţii de ştiri şi instituţii de profil au fost luate
pe nepregătite. Şi asta nu numai în china, ci şi
în ţări din rândul marilor puteri. Nimeni nu ştia
cine este această doamnă şi care sunt operele care
i- au adus atâta credit. un critic german a recu-
noscut că a fost atât de surprins, încât a căzut de
pe scaun!

reporterii din china s- au descurcat ceva
mai bine decât confraţii de prin alte părţi. Insti-
tutul de Studii literare afiliat academiei de Şti-
inţe Sociale a fost asaltat de telefoane de la
diverse persoane care cereau informaţii. S- a în-
tâmplat ca un grupaj de proză scurtă scrisă de
laureată să fi apărut într- un număr anterior al
revistei Journal of World Literature, împreună cu
o prezentare sumară a autoarei. doamna Müller,
se spunea, e o scriitoare puţin cunoscută, ale cărei
povestiri fuseseră adunate, traduse şi tipărite în
volum de un editor taiwanez. Mai aud şi astăzi că
nu are priză la marele public, dar e admirată de
cercuri selecte de scriitori şi critici. operele ei tra-
tează subiecte din viaţa unui grup minoritar din
românia. româncă de naţionalitate germană, ea
şi- a petrecut cea mai mare parte a vieţii în acea
ţară până la căderea regimului lui Nicolae ceau-

şescu, după care a emigrat în germania. acum
publică în germană, limba ei maternă, majorita-
tea operelor apărând în ţara de adopţiune. 

ce concluzie tragem de aici? Iată ce cred eu.
voi începe prin a vă atrage atenţia asupra exis-
tenţei unui nou curent în literatură. în ultimii
ani, mari instituţii publicistice scormonesc după
talente printre scriitorii care nu sunt bine cunos-
cuţi de către cititori de rând, dar ale căror lucrări
au atras atenţia cercurilor profesioniste dedicate
studiilor literare formate din universitari şi cri-
tici. opt octombrie rămâne marea zi în care ci-
neva care nu era mai nimeni a câştigat faimă
peste noapte. 

S- ar mai putea observa, de asemenea, că, în
ultimii douăzeci de ani, comitetul premiului
Nobel sau prix goncourt au depus mult efort pen-
tru a identifica talente care aparţin anumitor gru-
puri etnice, concentrându- se asupra contribuţiei
respectivului scriitor la cultura unei anumite re-
giuni. Sigur că, oricâtă pondere ar avea specificul
local în scrierile cuiva, acesta trebuie să fie anco-
rat într- o tematică universală. Nu poate fi vorba
de a descrie în mod reductiv o anumită rasă sau
cultură. ceea ce se caută şi se preţuieşte e capa-
citatea de a înregistra mişcările complexului uni-
vers spiritual. Se apreciază de asemenea eroismul
personajelor aruncate în împrejurări dramatice
care se ridică la înălţimea situaţiei.

după cum am mai spus, mulţi dintre lau-
reaţii Nobel au atins cel mult o reputaţie locală,
fiind necunoscuţi restului lumii. acest nou curent
ne spune ceva despre cum sunt văzute lucrurile
acum. Nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi: accentul
pus pe identitate culturală şi specific local nu în-
seamnă o relaxare a exigenţei criteriilor de selec-
ţie. Mai curând putem spune că laureaţii marilor
premii nu ajung pe scenă fără o motivaţie foarte
serioasă. în afara inovaţiilor tehnice, rafinamen-
tul lingvistic şi profunzimii tematicii, opera lor
trebuie să exceleze sub aspectul expresivităţii. îi
este confirmată valoarea intrinsecă. trebuie să
constituie oglinda spiritului unei anumite comu-
nităţi şi să aibă mai multe nivele semantice. po-
vestirile sunt obiecte de artă ce pot fi relevante în
plan sociologic şi antropologic. Nu se confundă cu
bestseller- urile şi se poate chiar să nu fie accesi-
bile unui public foarte larg. 

revin asupra faptului că scriitorii mai puţin
cunoscuţi sunt acum la modă şi se bucură de fa-
voarea juriilor literare. Făcând abstracţie de con-
sistenţa operei lor, trebuie să mai semnalăm un
fenomen interesant. există câteva nume, într- a -
devăr mari, care apar an de an pe lista prezum-
ptivilor câştigători ai premiului Nobel, fiind însă
excluşi în ultima clipă. îi putem menţiona aici pe
Milan Kundera, care a imigrat în Franţa din re-
publica cehă, sau pe scriitorii americani philip
roth şi Joyce oates. ca să fiu sincer, eu mă bucur
când sunt elogiate numele unor scriitori pentru
reprezentările unei culturi periclitate. 

un scriitor francez care a primit premiul cu
câţiva ani în urmă a vizitat china. el se situează

la periferia literaturii franceze, scriind mai ales
scene de viaţă situate în africa sau în lumea his-
panică, întrebuinţând material etichetat drept
„subcultură”. doris lessing, scriitoare britanică
distinsă cu premiul Nobel în 2007, a primit elogii
pentru capodopera sa The grass is Singing
(Cântă iarba, 1950), în care predomină tematica
africană.

în concluzie, într- un context de diversitate
culturală, importante distincţii revin scriitorilor
cu specific naţional, celor care tratează subiecte
naţionale sau care fac cunoscută lumii experienţa
unui anumit grup etnic. această nouă politică în
rândul juriilor de elită poate fi considerată excep-
ţional de importantă, ea aplicându- se unei liste
întregi de laureaţi Nobel din ultimul deceniu.

Scriitoarea germană de care vorbesc e un
caz elocvent. cu două zile în urmă am citit
într- un ziar că, la un târg de carte din germania,
câţiva participanţi au fost interpelaţi de reporteri
cu întrebarea ce ştiu despre ea, iar cei mai mulţi
păreau pierduţi în ceaţă; ştiau foarte puţine lu-
cruri, atât despre opera cât şi despre viaţa ei. Nu
e o celebritate, dar asta nu înseamnă că romanele
ei nu sunt bine scrise. de fapt, sunt superbe, atât
în ceea ce priveşte valoarea literară cât şi măies-
tria tehnică. ceea ce vreau să spun prin aceasta
e că, într- o epocă a comercialismului de masă, cul-
tura înaltă e înăbuşită, ca să nu mai spun că Mül-
ler se ocupă de un subiect atât de marginal cum e
viaţa unui mic grup etnic din românia.

un alt caz e autorul kenian Ngũgĩ wa
thiong’o, al cărui Nu plânge, copile a fost primul
roman publicat de un est- african în engleză. Se
zvoneşte că s- ar afla pe lista primilor nominali-
zaţi la premiul Nobel. pe lista de candidaţi se mai
află nigerianul chinua achebe, care s- a remarcat
cu trilogia sa africană devenită celebră în toată
lumea. prietenul său, wole Soyinka, laureatul
din 2001, îl situează pe achebe mai presus de
sine, numindu- l „tată al literaturii negre din
africa”. achebe e bine reprezentat în china. Sunt
disponibile câteva traduceri din opera sa. 

un alt caz este Mohamed dib, probabil cel
mai prolific şi binecunoscut scriitor algerian din
lumea francofonă. romanul de debut, La grande
maison, a fost primul dintr- o trilogie despre o
mare familie algeriană. Intriga acoperă întreaga
istorie a algeriei din secolul al xx- lea, cu accent
pe lupta pentru independenţă. chiar şi o ţară
mică, precum albania, se mândreşte cu un scrii-
tor de reputaţie internaţională cum este Ismail
Kadare, cunoscut pentru romanul său, generalul
armatei moarte, care a câştigat premiul Booker
(British Man Booker award). din anii ’60 el este
o figură literară de prim plan a ţării sale asupra
căreia a atras atenţia lumii întregi.

un alt gigant literar provenit dintr- o ţară
mică – Kirghizia din centrul asiei – e şi cinghiz
aitmatov. deşi reprezentant al unei minorităţi et-
nice, aitmatov e în vârful ierarhiei după toate
standardele internaţionale. aproape toate operele
sale sunt traduse în chineză.

Muhtar avezov din Kazahstan a scris Dru-
mul lui Abai, o carte aşezată de unii critici alături
de romanul Pe Donul liniştit de Mihail Şolokhov,
una dintre cele mai frumoase cărţi ale fostei uni-
uni Sovietice. 

toţi aceşti scriitori au ceva în comun: capa-
citatea de a atinge resorturile profunde ale sufle-
tului omenesc. am spus undeva că scriitorii vor
eşua iremediabil, dacă nu vor simţi locul unde bat
inimile lor, deoarece acesta e locul cel mai delicat
şi sursa oricărui sentiment liric autentic. dacă nu
posedă o cultură umanistă şi nu are o viziune
umanistă a lucrurilor, poetul nu poate pătrunde
până în miezul istoriei şi spiritualităţii. abia
atunci poate crea acele opere care sunt expresia
tangibilă a geniului unei naţiuni. Scriitorii mino-
ritari trebuie să se bucure atunci când sunt încon-
juraţi de un mediu al diversităţii culturale, fiind
convinşi că succesul depinde de efervescenţa cu-
noaşterii şi de capacitatea de a învăţa din ce s- a
scris vreodată mai valoros, fie de către predece-
sori, fie de confraţii contemporani. 

Prelegere adresată unui grup de scriitori
minoritari la Institutul de Literatură, Lu Xun 

23 noiembrie 2009
traducere de Maria- ana tupan

Fragment din vol. În numele Pământului 
şi al vieţii,

în curs de apariţie la editura Ideea europeană

Templul poeziei din Quinghai
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pentru europeni, religia este un com-
plex de idei, trăiri, acţiuni şi insti-
tuţii. ea înseamnă cinci compo-
nente reunite: a) „revelaţie” din par-

tea lui dumnezeu, care se îngrijeşte ca fiinţele
create după chipul şi asemănarea sa să cunoască
ceea ce au de făcut pentru a se împărtăşi din fe-
ricirea existenţei în care au fost plasate; b) „mân-
tuire (redempţiune)” pentru cei merituoşi, pe căi
pe care cele trei religii monoteiste – iudaismul,
creştinismul şi islamul – le- au diversificat; c) „li-
turghie” – ceremonial de chemare a voinţei divine
să intervină în viaţa oamenilor spre a o favoriza;
d) „organizare în societate” – sinagoga, biserica,
moscheea – cu ierarhii specifice; e) „credinţă” –

adică nu doar asumarea existenţei lui dumnezeu,
ci şi punerea soartei celui care crede în mâinile
Sale.

această concepere a religiei ce include, aşa-
dar, revelaţia, mântuirea, liturghia, instituţia,
credinţa este cea care a modelat, de multe secole,
însăşi noţiunea de religie. Iudeo- creştinismul a
devenit prototipul înţelegerii religiei, Jerusalimul
fiind originea acesteia. tocmai din perspectiva
acestei conceperi, religia a şi fost înţeleasă multă
vreme. în fapt până la expansiunea studiilor de
antropologie culturală din epoca colonială a eu-
ropei, care a adus în discuţie diversitatea credin-
ţelor şi a lărgit oarecum conceptul. 

este evident că, aşa stând lucrurile, nu
putem vorbi de religie în tradiţia chineză decât
într- un înţeles larg. cultura chineză tradiţională
conţine ceea ce se numesc în analize recente
„practici religioase individuale” (tehnici de sal-
vare, de meditaţie, asceză, devoţiune şi opere de
merit, tehnici ale corpului, precum artele mar-
ţiale, accesul la cunoaştere prin transă şi scrii-
tură inspirată) şi „practici religioase colective”
(cultul sfinţilor locali, al strămoşilor, rituri fune-
rare). „aceste practici integrează religia sacrifi-
cială antică, confucianismul ce o continuă,
taoismul şi budismul, precum şi mişcări sectare

de dată mai târzie. Forma majoritară este comu-
nitatea cultului, ce posedă un templu consacrat
unui sfânt local: o asemenea comunitate nu este
nici confucianistă, nici budistă, nici taoistă, ci în-
treţine raporturi cu toate trei. religia chineză
există fără a avea nume propriu, deoarece nu are
structură eclesială care să încadreze adepţii, nici
autoritate dogmatică globală” (vincent goosaert,
L’invention des „religions” en Chine moderne, în
anne cheng, direction, La pensée en Chine au-
jourd’hui, gallimard, paris, 2007, p.186). o anu-
mită religie este tradiţională în china, dar nu
este religia în accepţiunea deplină, europeană.

în secolul I al erei noastre, în china a pă-
truns budismul. S- au tradus, deja în secolul al

III- lea, scrieri indiene, încât a în-
ceput să prindă ideea unor „scrieri
sacre” şi a unui „canon”, de care
s- a legat, după secole de trans-
crieri, inovaţia tiparului, care
aparţine chinezilor timpului. Bu-
dismul s- a folosit de distincţia pe
care chinezii o făceau deja, dintre
latura materială a corpului şi spi-
rit (shen), pe care a aşezat ideea
nemuririi, dar nu a mai putut face
convingătoare ideea caracterului
iluzoriu al lumii dată în expe-
rienţa oamenilor. această idee era
„dificil de acceptat pentru orientă-
rile pragmatice ale unui popor în-
grijit să- şi cultive fiinţa şi să aibă
grijă de corpul său” (catherine
despeux, în pierre gentelle, direc-
tion, L’Etat de la Chine, la decou-
verte, paris, 1989, p.91). dar
taoismul – concepţia după care
lumea se află sub imperiul unei
legi universale – a deschis drumul
budismului. pe munţii din china
au apărut, tot mai frecvent, locuri
socotite sacre, în care se exercită
cultul corpurilor mumificate ale
unor sihaştri dispăruţi sau al altor
relicve. 

S- a observat că „budismul
chinez a reprezentat, de la origini,
o sinteză complexă şi mişcătoare a
elementelor indiene şi chineze.
Sub această formă, el s- a stabilit
în coreea, în Japonia şi în viet-
nam” (p.92). înăuntrul acestei sin-
teze şi- a făcut loc, la un moment
dat, „tantrismul” – o ramificaţie ce
invocă texte cu spuse ale lui Buda

pentru o reprezentare a acţiunii cosmice a unor
divinităţi, ce a impresionat minţile, mai ales în
tibet. aici, reprezentarea de care vorbim s- a dez-
voltat la nivelul viziunii potrivit căreia toate lu-
crurile din lume alcătuiesc o unitate, la care
înţeleptul ajunge făcând experienţa lumii din jur,
prin exerciţii de emancipare a spiritului, pe par-
cursul cărora ceea ce este vizualizat este scos
treptat din discuţie spre a obţine starea supremă,
a intuiţiei „vacuităţii tuturor lucrurilor”. Maes-
trul tehnicii acestei ascensiuni este „lama” – un
Buda reâncarnat, care capătă atribute ce îl fac
demn de a fi divinizat. 

Se sfârşeşte cu aceasta discuţia asupra re-
ligiei în china? Nicidecum. 

Budismul a dominat cu intensităţi variate
diferite perioade ale istoriei chineze, pentru a
sfârşi, la un moment dat, în apocalipsa declinului
lumii prin ocuparea ei de către demoni. pe de altă
parte, china a fost terenul manifestării a nume-
roase „secte”, primul lor teren, se poate spune.
aşa cum aveau să se petreacă lucrurile de multe
ori în istoria diferitelor ţări, în faţa puterilor sa-
mavolnice şi ale utilizării perceptibile a credinţei
în scopul dominaţiei, mulţi oameni s- au refugiat
în credinţa unor grupuri care anunţau cel puţin
relaţii egalitare şi bunăstare. „Sectarismul chi-

nez” a avut în reacţia la politici duse în fapt, în
mod proeminent, o dimensiune caracteristică.
”aşteptările mesianice şi milenariste au fost tot-
deauna prezente, în mod manifest sau latent. ast-
fel, pentru fidelii acestor secte, schimbarea
suveranului şi a guvernului este considerată con-
diţie necesară a succesului operei mesianice, căci
statul reprezintă nu numai ordinea politică, ci şi
ordinea cosmică. realizarea unei împărăţii teo-
cratice implică în mod necesar denegarea manda-
tului celest al dinastiei domnitoare şi dispariţia
ei”. în china, s- a făcut astfel o joncţiune specifică
între politică şi credinţe. 

S- a spus, pe drept, că, „reclamându- se, ca în
primele secole, dintr- una din cele două mari reli-
gii – taoismul şi budismul – sau afişând culori din
ce în ce mai sincretice, sectele s- au vrut tot-
deauna garanţii culturii chineze şi ale valorilor
autentice ale ansamblului tradiţiilor sale. Secta-
rismul chinez nu se pune, ca urmare, în termeni
de erezie, adică de opoziţie la vreo biserică sau
doctrină. Niciodată curentele sectare nu au fost
declarate schismatice de religiile oficial consti-
tuite” (p.95). în china, sectarismul a fost o formă
de evoluţie a credinţelor, de lungă durată şi cu
consecinţe sociale greu de circumscris, dar cu im-
pact vast.

discuţia asupra religiei în china nu se sfâr-
şeşte aici din cel puţin alte două motive: religia
creştină a pătruns în china şi a generat o nouă
atitudine a culturii chineze faţă de propria tradi-
ţie, iar china actuală este pe direcţia unei noi re-
laţii cu religia, la nivelul intelectualilor de vârf şi
chiar la nivelul oficial. Să precizăm aceste aser-
ţiuni.

creştinismul a pătruns în china în cadrul
„occidentalizării”, mai exact în împrejurările in-
stalării republicii conduse de Sun yatsen, la în-
ceputul secolului al xx- lea. Constituţia din 1912
şi constituţiile ulterioare, din partea continentală
a chinei şi din taiwan, au proclamat libertatea
credinţei religioase (fără cea a organizării reli-
gioase) şi au continuat să o prevadă. Nu s- a aban-
donat niciodată acest principiu. pe de altă parte,
atât în china continentală, în care conducerea a
fost preluată de partidul comunist, cât şi în tai-
wan, condus din 1927 de guomindang, s- a asu-
mat distincţia dintre „religie” şi „superstiţie” şi
s- a desfăşurat combaterea „superstiţiilor”. china

n Istoria mentalităţilor

Andrei Marga
Religia chineză?

Se poate observa din această
evocare că în China intelectualii de

frunte au o nouă evaluare şi
interpretare a religiei. Religioşi sau

nu, mai curând adepţi ai
confucianismului, cum ei înşişi
mărturisesc, ei dau o explicaţie

mult mai complexă religiei decât
cele istorizante, ce au fost multă

vreme în uz, în Europa, din secolul
luminilor încoace. Ei îşi asumă

coextensiunea dintre dezvoltarea
societăţii şi religie.
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a îmbrăţişat explicit „religia” în accepţiunea pro-
priu- zisă. „Noţiunea de religie, care este impor-
tată în china de la începutul secolului al xx- lea,
poartă, aşadar, o puternică amprentă creştină,
mai exact protestantă, cu un accent puternic pus
pe texte şi reflecţie individuală, în detrimentul li-
turgiei, ca şi pe angajamentul social (etică, opere).
din iunie 1912 şi în mod continuu în anii care au
urmat, statul chinez modern publică texte şi- şi
afirmă intenţia de a reforma religiile existente ur-
mând acest model” (p.190). Statul chinez recu-
noaşte de atunci, în mod continuu, „cinci religii
mondiale: catolicismul, protestantismul, islamul,
budismul şi taoismul”, la care, în taiwan, s- au
adăugat grupuri neoprotestante (p.191). Sub
toate constituţiile chinei moderne, s- a desfăşurat
combaterea „superstiţiilor” şi uneori o ofensivă
contra templelor.

pe măsură ce china a început să- şi pună în
valoare tradiţia, mai ales în zilele noastre, ofen-
siva contra templelor s- a oprit. „viaţa religioasă
a templelor, redescoperită de observatori plecând
din anii 1960 (în taiwan, hong Kong şi în dias-
pora, apoi în china însăşi, după anii 1980) este
astăzi bine studiată. Se asistă la o oarecare rea-
bilitare a cultelor locale sub denumirea de «religie
populară» sau minjian xinyang (literalmente «cre-
dinţe populare»), care a devenit ea însăşi, în 2005,
o categorie oficială a activităţilor religioase recu-
noscute de guvernul de la Beijing” (p.194- 195). în
plan conceptual, se asumă tot mai mult distincţia
dintre „credinţa (xinjang)” religiei şi „fide (xintu)”,
iar efectivul de credincioşi, estimat astăzi la peste
o sută douăzeci de milioane, se află în creştere
uşoară.

cum văd intelectualii chinei actuale religia
în construcţiile lor conceptuale şi în viziunile pe
care le articulează? la încheierea reuniunii glo-
bale a hanban din decembrie 2011, xu Jialul a
susţinut o elocventă conferinţă sub titlul My view
on Religion: All Human Beings Are Full Brothers,
în care punctul de vedere explicit asumat era cel
al unui „ateist”, adept al lui confucius. 

acest punct de vedere conţinea, însă, şi o
seamă de idei elocvente în raport cu întrebarea pe
care am pus- o adineaori. Nu insist asupra faptu-
lui că eminentul intelectual chinez i- a luat pe ga-
damer şi heidegger în sprijinul ideii că lucrurile
„uitate” s- ar putea să fie cele de care avem cel mai
mult nevoie în situaţia de viaţă în care ne aflăm.
Nu mă opresc nici asupra analogiilor pe care xu
Jialul le găseşte între vechiul Testament, Budism
şi confucianism sub aspectul redării nevoilor re-
simţite de oameni în împrejurări de viaţă aflate
la distanţă, dar totuşi asemănătoare, fructificând
cunoscuta deviză a lui confucius – „înăuntrul
celor patru oceane, toţi oamenii sunt fraţi”.

încep cu observaţia că xu Jialul consideră
unitatea naturii umane, reconfirmată de genetica
recentă, drept un dat fundamental, recunoscut de
intuiţiile înţelepţilor din vechime. „de aceea, po-
poarele moderne nu trebuie să privească de sus
la copilăria lor şi să se jeneze de ea. întrebările
puse de vechii înţelepţi vor continua să ne tul-
bure, precum originea universului, de ce corpul
uman este atât de complex şi de subtil şi care este
destinaţia ultimă a umanităţii”. Mai trebuie ac-
ceptat ceea ce spunea robert Belah, anume, că

ştiinţele moderne pun numeroase probleme pe
care ele singure nu le pot rezolva. oricum, origi-
nea religiei este chestiune peste care nu se poate
trece. ea constă în „curiozitatea umană, teamă şi
încredere (reliance) faţă de fenomene inexplica-
bile, obiective şi psihologice”, aşadar, într- o cau-
zalitate mult mai complexă decât s- a acceptat
atunci când s- a recurs la istorizare. în orice caz,
aşa stând lucrurile, „religia se desfăşoară conti-
nuu, pe măsură ce umanitatea şi societatea se
dezvoltă”. ea este coextensivă cu această dezvol-
tare. „credinţa este atât de importantă, încât oa-
menii nu pot trăi fără ea. credinţele variate,
incluzând credinţa religioasă, nu se vor reduce,
nicidecum nu vor dispărea pe măsura dezvoltării
ştiinţei. ca stare de fapt, religia posedă o abilitate
naturală, din naştere, de a se adapta la schimbă-
rile aduse de epoci şi de a atinge auto- reglarea.
pe măsură ce ştiinţa creşte, religia se dezvoltă”.
Ştiinţele ajung astăzi la „alienarea de sine”, viaţa
oamenilor în condiţiile globalizării devine mai
complicată, nevoia de răspunsuri este în creştere.
xu Jialul spune că, dacă se consideră că în „cre-
dinţă” oamenii au o abordare „deficientă” a lumii,
atunci „pentru societate şi istorie, aceasta în-
seamnă că moralitatea s- a pierdut”.

Se poate observa din această evocare că în
china intelectualii de frunte au o nouă evaluare
şi interpretare a religiei. religioşi sau nu, mai cu-
rând adepţi ai confucianismului, cum ei înşişi
mărturisesc, ei dau o explicaţie mult mai com-
plexă religiei decât cele istorizante, ce au fost
multă vreme în uz, în europa, din secolul lumini-

lor încoace. ei îşi asumă coextensiunea dintre
dezvoltarea societăţii şi religie. Iar în diagnoza pe
care o dau societăţii erei globalizării, ei atrag
atenţia că, fără suportul „credinţei”, moralitatea
sucombă.

evident, cele menţionate sunt poziţionări în
geografia vieţii culturale care nu numai că pla-
sează într- o nouă perspectivă evoluţia religiei în
china, dar fac din temă una dintre cele în care
această ţară are mult de spus în anii ce vin.

Să aducem, însă, în discuţie un alt argu-
ment în favoarea precauţiei în evaluarea situaţiei
din china şi a nevoii unui efort mai bine condus
de interesul de a cunoaşte şi înţelege faptele aces-
tei ţări. aşa cum Max weber, în reflecţiile sale
deschizătoare de epocă asupra genezei capitalis-
mului şi, cu acesta, a modernităţii, nu a întrevă-
zut ceea ce unii numesc „decreştinarea europei”,
tot astfel celebrul sociolog nu a anticipat „creşti-
narea semnificativă a chinei”. cel care ne atrage
în aceşti ani atenţia asupra acestui fapt este unul
dintre cei mai importanţi contemporanişti, Niall
Ferguson, o personalitate de referinţă în teme de
actualitate, în monumentala sa sinteză Civiliza-
tion. The West and the Rest (allen lane, london,
New york, 2011, p.277- 288). 

prestigiosul istoric al timpului nostru pune
în relief documente ale interesului deschis al au-
torităţilor chineze pentru tradiţia religioasă mo-
tivatoare de acţiuni de modernizare din europa.
preşedintelui Jiang zemin i se atribuie intenţia
de a face din creştinism religie oficială în china,
iar preşedintele hu Jintao a iniţiat organizarea
celei de a xIv- a plenare a comitetului central al
partidului comunist chinez cu tema „religia”.
această plenară a adoptat rezoluţia după care re-
ligia poate avea o mare importanţă în contextul
nevoii de a satisface trei cerinţe ale „creşterii eco-
nomice sustenabile” – „drepturile de proprietate
ca fundament, legea drept garanţie şi moralitatea
ca suport” (p.287- 288). 

Niall Ferguson adaugă date factuale – indi-
catori ai evoluţiei creştinismului chinez din ulti-
mele decenii. în china sunt acum în jur de cel
puţin 40 de milioane de protestanţi (unii spun că
cifra este între 75- 130 de milioane) şi aproximativ
20 de milioane de catolici. Bisericile se constru-
iesc în china într- un ritm mai ridicat decât
oriunde în lume. cele mai mari edituri care tipă-
resc Biblia sunt în china. tot mai multe perso-
nalităţi ale vieţii publice se revendică deschis din
creştinism. etica protestantă a muncii este mai
viguroasă în china decât în alte ţări. timpul de
lucru este net mai ridicat. economisirea se face
de către chinezi în măsură mult mai mare decât
în america. „în mod ironic, utopismul maoismu-
lui a creat un apetit pe care astăzi, cu o conducere
de partid care este mai mult tehnocratică decât
mesianică, numai creştinismul pare capabil să îl
satisfacă” (p.285). dincolo de toate, china a intrat
în procese istorice ce depăşesc de departe aştepă-
rile simpluţe, atât ale entuziaştilor, cât şi ale cri-
ticilor necondiţionaţi. r
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Gabriel Andreescu, Mihnea Berindei
Ultimul deceniu comunist
Scrisori către Radio Europa Liberă
vol. II (1986-1989), editura polirom

Mihnea Berindei şi gabriel andreescu con-
tinuă seria celor mai semnificative scrisori tri-
mise postului de radio europa liberă, de data
aceasta între anii 1986 şi 1989, o perioadă de

schimbări majore ce au
condus la prăbuşirea
regimurilor comuniste
din europa de est. în
1985, Mihail gorbaciov
devenea liderul uni-
unii Sovietice, iar un
an mai târziu introdu-
cea politicile de peres-
troika şi glasnost, adu-
când o rază de spe-
ranţă statelor din spa-
tele cortinei de Fier.
în ciuda acestor cir-
cumstanţe favorabile,
românia a continuat
să rămână izolată în
regiune, stare de fapt

confirmată de scrisorile trimise de cetăţeni, din
ce în ce mai critice la adresa conducerii ţării.
acestea denunţau mai ales înăsprirea fără prece-
dent a condiţiilor de viaţă, pe fundalul lipsei li-
bertăţii de expresie şi al cultului personalităţii
soţilor ceauşescu. Ultimul deceniu comunist este
o carte-document extrem de preţioasă, cu o incon-
testabilă valoare istorică.

Mite Kremnitz 
Amintiri fugare despre Mihai Eminescu
editura Muzeelor literare

în Anuarul de lingvistică, istorie literară şi
folclor de la Iaşi a apărut în numărul xxxII (1988-
1991), p. 113-137 textul corectat al Amintirilor fu-
gare despre Mihai
Eminescu al lui Mite
Kremnitz. toate edi-
ţiile de atunci au folo-
sit în continuare textul
transcris în 1933 cu
greşelile de atunci.
editura Muzeelor lite-
rare din Iaşi a editat
acum, într-o ediţie bi-
blingvă, textul corectat
din 1991 şi o versiune
românească datorată
lui horst Fassel (care
semnează şi prefaţa
ediţiei). cu această re-
publicare şi cu roma-
nul Radu, precum şi cu
Domnul Baby se vor completa informaţiile despre
cultura românească din secolul al xIx-lea văzute
de un martor ocular (Mite Kremnitz) care a trăit
din 1875 şi până în 1898 la Bucureşti şi a tradus
substanţial din literatura română.

Iacob Negruzzi, Jurnal
editura Muzeelor literare

principala con-
tribuţie a lui Iacob Ne-
gruzzi adusă literelor
româneşti rămâne ac-
tivitatea lui de redac-
tor-şef al revistei Con-
vorbiri literare. un do-
cument deosebit de va-
loros pentru felul cum
studiau şi se pregă-
teau studenţii români
pentru activitatea lor
ulterioară îl constituie
jurnalul intim al lui
Negruzzi pentru anii
1861-1864 (el studia
atunci la Berlin, dar

doctoratul şi l-a susţinut în august 1863 la hei-
delberg), publicat pentru prima dată în colecţia
Restituiri al editurii dacia din 1980. dar docu-
mentul lui Negruzzi are merite la fel de mari pen-
tru prezentarea vieţii culturale şi universitare
germane din epoca respectivă şi interesează şi pe
cititorii germani (jurnalul a fost scris în limba
germană, dar numai traducerea din 1980 l-a pre-
zintat până acum). în 1980 cenzura a scos nume-
roase pasaje, considerându-le puţin potrivite din
punct de vedere moral pentru un student român
şi prea fără perdea. în ediţia editurii Muzeelor
literare de la Iaşi a apărut textul integral, stabi-
lit, tradus şi comentat de dan Mănucă şi horst
Fassel, care publicaseră şi prima ediţie a jurna-
lului.

Mite Kremnitz, Radu
editura Muzeelor literare

prima scriere despre războiul de indepen-
denţă din 1877/1878 se datorează autoarei ger-
mane Mite Kremnitz. romanul ei Radu a rămas
necunoscut până azi, când editura Muzeelor lite-
rare de la Iaşi l-a pre-
zentat în traducerea
românească a lumini-
ţei şi horst Fassel. din
prefaţa lui horst Fas-
sel aflăm şi modelul
pentru protagonistul
romanului: radu vul-
teano este titu Maio-
rescu. deoarece şi cele-
lalte personaje sunt
elaborate (ca într-un
roman-cheie) pe baza
unor modele reale (ve-
reanu este Iacob Ne-
gruzzi, olga este Mite
Kremnitz) ni se relevă
tabloul societăţii româ-
neşti din anul 1877.
Interesant este faptul
că revista Nord und
Süd, când a publicat romanul în 1880, a cenzurat
textul, scoţând unele critici la adresa ruşilor, par-
teneri de război ai românilor în 1877.

Mihai Stelian Rusu
Memoria naţională românească
editura Institutul european

lucrarea abordează, într-o manieră simul-
tan comprehensiv-holistică şi detaliat-analitică,
fenomenul memoriei istorice româneşti, aşezat de
autor în centrul nervos al identităţii naţionale.
Interogând fenomenul pe care şi-l fixează ca
obiect de cercetare de pe poziţii social-construc-
ţioniste, abordarea analitică propusă de Mihai
Stelian rusu reuşeşte să surprindă, desfăşurate
în durata lungă a ultimelor două secole de exis-
tenţă istorică româ-
nească sub zodia ideii
naţionale, diferitele
ipostaze sub care s-a
alcătuit memoria isto-
rică elaborată pentru a
ţine treaz trecutul ro-
mânesc în conştiinţa
colectivă. alături de
ideea naţională, luată
drept axa centrală a
identităţii româneşti
şi vectorul memoriei
istorice, educaţia şco-
lară este acreditată nu
doar ca principala
agenţie de naţionali-
zare identitară, ci şi ca
o crucială instituţie
culturală a memoriei
naţionale. Fără excep-
ţie relativ la regimul
politic în care a fost or-
ganizată exercitarea
puterii de stat, şcoala
a fost însărcinată ideo-

logic cu misiunea de a
socializa populaţia în
narativa dominantă
despre trecut favori-
zată de status quo-ul
politic. ca atare, cartea
scrutează tripticul rela-
ţional configurat între
iden titate-memorie-
educaţie, arătând, pe
de o parte, cum identi-
tatea este dependentă
de memoria istorică şi
cum, pe de altă parte,
atât identitatea, cât şi
memoria utilizează edu-
 caţia ca instituţie so-

cială pusă în slujba socializării populaţiei în acest
„complex identitar-mnemonic” în care rezidă con-
ştiinţa istorică de sine a unei colectivităţi. 

Radu Carp
Politograma
Incursiuni în vocabularul democraţiei
editura Institutul european

volumul propune cititorului mai mult sau
mai puţin familiarizat cu meandrele sistemului
politic românesc, cu dinamica supranaţional eu-
ropeană sau cu complexitatea dreptului canonic
o analiză percutantă a
ceea ce numeşte „de-
mocraţia în acţiune”.
reunind o serie de
studii recente ale au-
torului cu privire la
evoluţia societăţii ro-
mâneşti, cartea con-
stituie o importantă
contribuţie, atât pen-
tru literatura de spe-
cialitate, cât şi pentru
dezbaterile publice
contemporane. Sunt
tratate teme de ma-
ximă importanţă, pre-
cum natura regimului
politic pe baza analizei jurisprudenţei curţii con-
stituţionale, dreptul de asociere în partidele poli-
tice româneşti în perspectiva comparată sau
democraţia directă sub forma e-democraţiei.

Sorina Soare (Universita degli studi Firenze)

analizele lui radu carp din acest volum
sunt o contribuţie importantă, nuanţată şi eru-
dită la dezbaterea de idei din spaţiul românesc şi
european. Intelectual public creştin-democrat,
radu carp este preocupat de evoluţiile care defi-
nesc prezentul, dar şi de originea conceptelor.
precis şi atent, scrisul său stabileşte un standard
de echilibru şi de sobrietate a analizei juridico-po-
litice. 

Ioan Stanomir (Universitatea din Bucureşti)
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Elogiul inginerului
Se întâmplă ca, adesea, purtându- ne paşii

pe străzi, să admirăm o clădire sau alta, sediu al
unei instituţii sau o casă ca oricare. Niciodată,
sau foarte rar interesează cine a proiectat- o şi
construit- o. Investiţia de muncă, pricepere, inte-
ligenţă şi talent rămân într- un anume anonimat.
la academia română există o frumoasă tradiţie
ca, îndeosebi la vârsta senectuţii, fiecare membru
să fie omagiat în cadrul unei ceremonii, prilej de
a exprima respectul pentru activitatea ştiinţifică
şi universitară. zilele acestea, această sărbătoare
a avut un caracter special – a fost dedicată prof.
univ. panaite Mazilu, membru de onoare al aca-
demiei române la împlinirea vârstei de o sută de
ani. o viaţă în care multe clădiri oficiale sau obiş-
nuite poartă pecetea nevăzută a expertizei sale.
o trecere în revistă a contribuţiilor care l- au
impus în elita inginerilor constructori ar trebui
să înceapă cu casa presei libere. la aceasta să
adăugăm blocurile de 6- 8 etaje din Bucureşti,
care nu au avut de suferit la cutremure, acoperi-
şul gării din Braşov, hangarele de la otopeni pen-
tru avioanele Boeing, proiectarea podurilor de la
giurgeni vadul oii, Feteşti- cernavodă. ca mem-
bru al comisiei guvernamentale de la galaţi, unde
au apărut grave avarii la blocuri a găsit soluţii
care, aplicate, au oprit avarierea. în 1976, ca res-
ponsabil pentru analiza calităţii locuinţelor a în-
tocmit un raport cu toate neajunsurile, care
considerat „nerealist” nu a fost înaintat forurilor
superioare. Şi am putea continua pentru a vedea
că, aşa cum s- a spus, întreaga activitate a gravi-
tat în jurul conceptelor de echilibru şi exactitate.
pentru toate a fost onorat cu diferite distincţii –
Medalia „Meritul ştiinţific”, doctor honoris
causa” al universităţii tehnice din Bucureşti şi
al universităţii tehnice din Braşov. în anul 1993
a fost ales membru de onoare al academiei ro-
mâne, după ce a beneficiat de o bursă acordată
din Fondul adamache. prin timp, a avut o bogată
activitate ca „deschizător de drumuri şi „ctitor de
şcoală ştiinţifică”, rămas în amintirile foştilor stu-
denţi prin exemplarul său profesionalism, corec-
titudinea şi fermitatea caracterului şi prin modul
cu totul particular prin care îşi apropia tinerii la
a căror formare a avut un rol decisiv. despre ca-
lităţile de mentor multe au de spus foştii săi stu-
denţi şi doctoranzi. începând cu anul 1945, a
parcurs toate treptele ierarhiei universitare şi cei
care l- au cunoscut i- au apreciat, deopotrivă, şti-
inţa şi înţelepciunea, refuzând- se oricărei forme
de idolatrizare a maşinilor. dar, „punctul forte” îl
reprezintă rezistenţa materialelor şi teoria elas-
ticităţii, în care numele său a rămas ca un reper
în dezvoltarea acestor domenii de importanţă în
construcţii. ca expert, după cutremurul din 1977
a coordonat o seamă de proiecte de consolidare
cum au fost cazinoul din constanţa, castelul
peleş, Spitalul Brâncovenesc, tribunalul şi tea-
trul din Focşani şi alte numeroase clădiri din Bu-
cureşti şi din ţară. Semnătura sa rămâne ca un
gir al calităţii, reconfirmat mai ales în situaţii de
excepţie cum sunt cutremurele. 

Foştii studenţi de la universitatea tehnică
de construcţii din Bucureşti sau de la universi-
tatea de petrol şi gaze din ploieşti sunt unanimi

în a- l considera „cel mai performant şi cel mai
iubit profesor universitar”. Sunt invocate frecvent
claritatea expunerii, rigurozitatea demonstraţii-
lor , caracterul de generalitate a teoriilor inspirat
asociat cu caracterul concret al aplicaţiilor; cali-
tăţi apreciate cu atât mai mult când e vorba de
rezistenţa materialelor, o disciplină care dă multă
bătaie de cap studenţilor. pentru toate, prof. univ.
panaite Mazilu este înconjurat cu dragoste, ad-
miraţie şi respect, cu bucuria de a fi împreună şi
speranţa de a fi încă mulţi ani de acum înainte.

Constantin Noica sau despre 
odiseea conceptelor deschise 

Simpozionul Naţional „constantin Noica”,
ajuns la cea de-a vI-a ediţie, aduce în prim-planul
vieţii noastre intelectuale felul în care s- a format
şi se dezvoltă o tradiţie de gândire ce, pornind de
la autorul „devenirii întru fiinţă”, îşi creează o
viaţă proprie rodind în abordări novatoare. cu tit-
lul „concepte deschise”, această ediţie a fost or-
ganizată de Institutul de Filosofie şi psihologie
„constantin rădulescu Motru” al academiei ro-
mâne, Biblioteca Judeţeană „alexandru şi aristia

aman” a consiliului Judeţean dolj, Mitropolia
olteniei şi Facultatea de teologie ortodoxă şi Fa-
cultatea de litere ale universităţii din craiova.
titlul a fost inspirat de lucrarea „concepte des-
chise în istoria filosofiei la descartes, leibniz şi
Kant”. în generoasa- i deschiere, acad. al. Surdu
vede în conceptele deschise un fel de „pâinea
noastră cea de toate zilele” nu atât prin deschide-
rea lor cât prin „imprecizie” în măsura în care
deschiderea închide în sine o imprecizie care îi şi
asigură perenitatea. dintre ele, vor fi amintite
mereu cele din „rostirea filosofică românească”,
ea însăşi ivită în deschiderea operată de Mircea
vulcănescu cu deosebire în „dimensiunea româ-

nească a existenţei”. în acest
orizont, pS Nicodim aduce
în discuţie conceptul de
„noroc” într- o abordare filo-
sofico-teologică pentru a
ajunge la o disociere deplin
lămuritoare asupra gândirii
celor doi Noica: „constantin
Noica sau devenirea în isto-
rie şi rafael Noica sau deve-
nirea întru fiinţă”. Indife -
rent însă de orientarea deve-
nirii, omul are nevoie de aju-
torul lui dumnezeu, „cel ce
a făcut cerul şi pământul”.
Schimbăm registrul pentru
a cunoaşte mai mult despre
„lucrul în sine” kantian în
interpretări de referinţă, în
care acad. al. Boboc, fidel
preocupărilor sale, de aceas -

tă dată glosând cu folos pe marginea „alegoriei li-
mitelor”. este citat c. Noica pentru care Kant
avea doar dimensiunile „mărginirii” şi asta a
făcut posibilă şi filosofia care i- a urmat. Impre-
sionantă unitatea tematică în ale cărei deschideri
succesive îşi află loc de tratare înţelegătoare cele
mai neaşteptate concepte. o culme a lor poate fi
simbolul cu virtuţile lui de închidere şi deschidere
care îi asigură un loc privilegiat în istoria filoso-
fiei şi teologiei. în loc de concluzie cităm articolul
semnat de alexandrina dragomir „exactitate şi
adevăr sau paradigma puterii comunicative”, cu
trimiterile cuvenite la excursul noician într- o in-
vitaţie la o reflecţie mai profundă şi nuanţată
asupra tăinuitelor căi ale comunicării întru comu-
niune. 

O enciclopedie a teologiei româneşti
lucrarea „dicţionarul teologilor români”

semnată de pr. prof. dr. Mircea păcurariu, mem-
bru corespondent al academiei române, apărută
la ed. andreiană, aflată la o nouă ediţie răspunde
unei reale nevoi de cunoaştere a istoriei ortodo-
xiei noastre prin care ne definim ca popor. în
„prefaţă”, dr. laurenţiu Streza, arhiepiscopul Si-
biului şi Mitropolitul ardealului subliniază că
această lucrare completează un gol în literatura
de specialitate, oferind „o sinteză a teologiei ro-
mâneşti”. în aceste condiţii, lucrarea este „o per-
tinentă carte de vizită a ortodoxiei româneşti în
care află sprijin oricine este interesat”. este o lu-
crare ca o mărturisire de credinţă făcută de per-
sonalităţile care au ilustra- o de- a lungul vremii”
şi, prin aceasta, fără să înlocuiască o lucrare de
sinteză, are un înalt grad de reprezentativitate.
pe parcursul a peste 700 de pagini sunt prezen-
tate, în respect cu toate normele genului, perso-
nalităţile unor mari dascăli ai ortodoxiei ca şi ale
unor ierarhi, monahi şi monahii, preoţi şi operele
pe care le- au scris şi care au îmbogăţit literatura
noastră dedicată ortodoxiei ca mod de a fi întru
credinţa întru dumnezeu- tatăl, Fiul şi duhul
Sfânt în care s- a scris istoria noastră. ediţia este
revăzută şi adăugită cu tot ceea ce reprezintă
noutate în spaţiul nostru eclezial. dacă primele
ediţii din anii 1996 şi 2002 dicţionarul cuprindea
720 de nume, la cea de a doua s- a ajuns la 800,
iar acum la 900 de teologi de toate vârstele şi din
toate timpurile. ca timp, dicţionarul acoperă în-
treaga istorie a românilor, de la perioada
pre- romană şi până în zilele noastre şi din toate
teritoriile locuite de români ca şi teologi care, fără
să fie români, şi- au desfăşurat activitatea pe pă-
mântul nostru. o precizare pe care o preluăm ca
atare pentru a da o imagine fidelă asupra acestei
noi ediţii. ea se referă la conceptul de „teolog”, că-
ruia i se atribuie o sferă foarte largă, incluzând
nu doar ierarhi sau profesori de teologie, ci şi co-
pişti de manuscrise, tipografi din cultura veche
românească, traducători din literatura patristică
şi protopatristică, compozitori, folclorişti, poeţi,
prozatori, ziarişti. criteriul este cel al obiectivi-
tăţii ceea ce face să fie incluşi tineri de la facultă-
ţile de teologie, „care au imprimat un suflu nou
învăţământului universitar prin lucrări şi abor-
dări originale, sinteze, lucrări publicate în limbi
de circulaţie internaţională, contribuind la o mai
bună cunoaştere a teologiei româneşti. 

în peisajul culturii noastre, această carte
rămâne ca un instrument de lucru de neînlocuit,
o lucrare de referinţă absolut necesară nu doar
specialiştilor ci, am spune, tuturor celor care ne
numim creştini ortodocşi şi vrem ca acest „nume”
să fie o devenire perpetuă întru lucrarea poruncii
celei noi dată de hristos: „Să vă iubiţi unul pe
altul cum eu v- am iubit pe voi”. în paginile cărţii
aflăm în cât de multe şi minunate forme ne
putem exprima iubirea faţă de dumnezeu şi de
semeni pentru că iubirea rămâne un nesecat
izvor de creaţie a omului întru îndumnezeire. r

grupaj realizat de elena Solunca Moise
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în anul 421, china era răvăşită de lupte
pentru putere. în politică, nimic nou nu
se- arată sub soare. cei cocoţaţi sus se
ceartă, iar cei de jos suferă, de când e

lumea lume sau cel puţin de când am părăsit ma-
triarhatul! în semn de răzvrătire, poetul 桃花源记
tao yuanming a întors spatele onorurilor manda-
rinale, s- a retras la ţară şi a trăit din rodul pro-
priului ogor. atunci a scris lungul poem narativ
世外桃源Tao hua yuan ji, Însemnări de la izvorul

florii de piersic. o utopie, s- a comentat mai târziu. 
în vizită în provincia hunan, chiar în mijlo-

cul ţării de Mijloc, pe locul unde, cu secole în
urmă, tao yuanming găsise o lume curată. dea -
luri molcome, ca la noi, la Breaza, şi peste tot pier-
sici. în sezonul acesta, piersicii sunt în floare.
urmez o potecă abia conturată, care se opreşte
spre vârful dealului. Beau ceai într- o colibă acope-
rită cu stuf, construită după desenele rămase din
vechime, încercându- se a surprinde atmosfera din
acele vremuri. ţăranii nu- mi dau atenţie, pesemne
că sunt la fel de munciţi şi singuri în inima lor. Fe-
tele sprâncenate se întrec cu pomii în floare. tao
yuanming recomandă în versuri traiul în armonie
cu natura, în spiritul filosofiei taoiste. prin 世外桃源
Shi wai tao yuan, La piersici, la margine de lume,
el descria viaţa calmă de dincolo de lumea zgomo-
toasă. pledoarie pentru a- ţi vedea de propriile- ţi
îndeletniciri şi a trăi dezinteresat de lumea mare.
expresia de mai sus circulă astăzi cu sensul de fru-
museţe sălbatică, nealterată de intervenţia omu-
lui. Beau ceai, iar prietenii care mă însoţesc recită
pasaje lungi din carte. Mă văd la Izvorul Florii de
piersic. îmi place să cred că e glasul poetului, re-
citând, înainte de a nota cu pensula caracterele
care au în ele linia domoală a dealurilor, silueta
persicilor, delicateţea fetelor. rămân aici, într- un
spaţiu al propriei regăsiri.

în Beijing, a nins în două rânduri, firav.
cum ai cerne cu o sită deasă speranţă, încredere.

azi noapte s- a stârnit vântul. dar tu nu ştii,
prietene, ce e vântul made in Siberia, cu şuier pre-
lung, cu suflu de balaur. S- a răţoit la mine până a
doua zi, neobosit, ţinându- şi răsuflarea numai
pentru câte un minut- două, numai pentru a prinde
puteri noi. în zori, când am deschis geamul, s- a re-
pezit spre mine cu un fâlfâit de aripă, a zgâriat
geamul cu un dinte tăios. îl urmărisem noapte de
noapte. Stăpânul văzduhului se răsucea de furie.
Sau de plăcere. eu nu mă tem, vânt cenuşiu! eu
ştiu că puterea ta este vremelnică. o să te răpună
un mugur de prun, o ramură de salcie. or să te îm-
blânzească aromele sudului: mandarine, mango,
lizhi, ochiul dragonului, mâna lui Buddha, duria-
nul.

S- a liniştit pe neaşteptate, de parcă i- aş fi
dat delete pe net. pe înserat a prins din nou viaţă.
o să urle iar toată noaptea, nerăguşit.

a doua zi, cer senin. Soarele lipsise trei zile
încheiate, acoperit de un smog de nepătruns. aş
cânta la soare ca la un nai circular, răsucind dege-
tele peste razele vesele, proaspete. acum ştiu, nu
la mine se răţoise vântul, ci la smogul cu miros de
petrol. el singur duce lupta cu poluarea, noi oame-
nii ştim doar să murdărim, nu şi să ne eliberăm de
propriul rău! 

trei prieteni: bambusul, pinul, piersicul.
Simboluri ale veşniciei. piersica este fructul dătă-
tor de viaţă lungă. în mituri, piersica este ca mărul
nostru de aur, oferă tinereţe fără bătrâneţe. ai ghi-
cit, prietene, este vorba de fructul rodit de piersicii
care înfloresc o dată la şase ani. cifra şase, cifră
benefică în antichitatea dintâi a chinei şi în bud-
dhism.

în nordul chinei, cei trei prieteni rezistă ne-
atinşi cât este iarna de lungă. Nouă ni se usucă bu-
zele de asprimea gerului şi de lipsa umidităţii,
iarba şi florile mor, copacii sunt despuiaţi de viaţă.
pe aici, până şi zăpada, atunci când cu parcimonie
o sloboade cerul, e seacă. golită de viaţă, ca o păs-
taie spartă. zăpadă de mucava. doar bambusul îşi
menţine culoarea verde, iar pinul nu îşi leapădă
acele; piersicul înfloreşte devreme, anunţă primă-
vara, ca la noi ghioceii.

primăvara pekineză este o iapă nărăvaşă. 
Ieri s- a înregistrat temperatura cea mai în-

altă din an, douăzeci de grade, să zicem, astăzi
sunt doar treisprezece grade celsius, mâine se
anunţă abia vreo zece grade. poimâine vor fi din
nou douăzeci de grade, răspoimâine paisprezece,
după care vom avea două zile cu nouă – zece grade
şi trei zile la rând cu douăzeci şi cinci de grade cel-
sius.

Jos hainele groase, sus hainele groase! Baba
dochia şi- ar umili legenda. o cursă amăgitoare ne
aşteaptă, se crede aici, de parcă iarna ar fi încheiat
un pact cu vara, pe urmele superputerilor pămân-
tene, să elimine celelalte două anotimpuri. hai să
ne dăm mâna, îşi zic, ajung două imperii- ntr- un
an: împăratul Iarnă şi împărăteasa vara.

circulă pe internet o comparaţie între est şi
vest, inteligent concepută de un tânăr chinez la
studii în uniunea europeană. el traduce în şarade
grafice două mentalităţi, cea apuseană, de adopţie,
şi cea răsăriteană pe care o are în sânge. Fără a
eticheta, ne atrage atenţia că exprimarea opiniilor
şi abordarea problemelor sunt într- o parte directe,
pe când în alta urmează căi ocolite, învăluitoare;
că şeful are în asia putere nemăsurată, este ascul-
tat ca un tată şi înfricoşetor ca o fiară, în lumea
noastră fiind doar unul dintre membrii unui grup;
că viaţa se trăieşte individual în apus, timpul liber
îi aparţine fiecăruia, pe când în est omul este legat
de familie şi comunitate, trăieşte şi acţionează în
colectivitate; că relaţiile stabilite simplu, direct
între indivizi, la el acasă se încadrează unei reţele
complicate, cunosc o întrepătrundere şi o cone -
xiune asemenea reţelelor atomilor.

Şi nu este singurul. Moda globalizării per-
sistă. în china, se conturează un curent care pro-
clamă un nou tip de artă, prin combinarea picturii
abstracte cu yixiang clasic, gând şi transcendent.
Modernizarea dorită unanim se doreşte reconec-
tată la trecut.

cum e mai bine să iei viaţa în cârcă? pieptiş
sau pe poteci unduinde, săpate- n stâncă? ar fi oare
bine să ne uniformizăm, se aud glasuri, să ajun-
gem roboţi, abstracţiuni? în loc de români, să ni se
spună neamul 8, de exemplu, de vreme ce am
ajunge să ne golim cu totul de tradiţii şi cutume.
ţara noastră nr 8 se învecinează cu 12, cu 13...
Iată de ce, comparaţia aceasta, dacă ne îndeamnă
să întoarcem spatele trecutului, pare periculoasă
pentru noi toţi. Să rămânem noi înşine, pentru că
oricum în străfunduri suntem cu siguranţă diferiţi,
chiar dacă nu recunoaştem!

îmi amintesc de zilele senine de vară, cu
bolta cerului ridicată mai sus ca nicicând. caii, va-
cile şi oile pasc împreună pe câmp. Nu se înghe-
suie. Nu se îmbrâncesc. poate îşi vorbesc, poate se
înţeleg din priviri. rup iarba pe alese, sunt plante
de care nici nu se ating. Şi nici de flori. 

eu când am ajuns în mijlocul câmpiei? cum?
Soare, iarbă şi holde cât vezi cu ochii. plus vântul,
ca un evantai nevăzut, sosit să- mi mângâie, să- mi
răcorească faţa. 

aştern pe jos un ţol şi mă întind cât sunt de
mare. Să nu mă pască şi pe mine vreun animal!
Nici o teamă, îmi zic, oamenii sunt alt soi, altoi.
vântul trece la o şchioapă deasupra nasului. de ce
animalelor nu le pasă de vânt, de ploaie? mă întreb
aşa într- o doară. 

Imperiul cerului îmi aparţine de- acum. al-
bastru nesfârşit şi zdrenţe de nori ici- colo. Ia
seama, mi se adresează cerul, eşti pe măsura mea.
priveşte şi în tine, nu numai în afara ta!

lupul ajunge greu la carnea de oaie. dar se
înfruptă, nu o dată. cum? prin efort şi perseve-
renţă. efortul şi truda construiesc viaţa, aduc iz-
bânzi. efortul este nu o dată luat drept inteligenţă,
noroc, soartă. a face înseamnă deopotrivă a fi şi a
avea.

efortul ar fi simplu dacă viaţa ar fi o pantă
pe care noi toţi ne dăm de- a dura. efortul presu-
pune însă a urca panta. 

Ştiu că gândul, dorinţele mă zguduie adesea
din temelii. râvnesc, plănuiesc, acţionez şi cel mai
adesea mă izbesc de refuz, ca de un bloc de granit

ieşit în cale. atunci capotez şi nu înţeleg că, oricât
de greu ar fi un moment, clipa aceea dificilă, hao-
sul acela care pare că mă înghite nu sunt decât
vise sporadice care se uită până a doua zi. Intens,
aprig, de neîndurat, blând şi plăcut ca o amintire
din copilărie, vântul vine şi se duce, vântul nu lasă
urme dacă nu- l iau în seamă. 

Succesul şi eşecul nu înseamnă nimic. Binele
şi răul vin şi de duc, dispar ca visele nocturne, ca
vântul, se topesc ca o lumânare. există numai azi.

Să fiu deschis, generos cu mine însumi şi cu
lumea, optimist. Să fiu liber, să nu mă restricţio-
neze nimeni şi nimic.

am în mine noţiunile false de bine şi de rău,
corect şi greşit, frumos şi urât şi câte altele, pri-
mite de mic de la părinţi, de la rude, în şcoală. voi
încerca să mă despart de ele. oare există aşa ceva?
Se opune pădurea vreunui copac? câmpul este
deschis tuturor. taoiştii trăiesc în patria
non- acţiunii, orice act este o impietate. cum să te
opui cerului?

visez. visez des, color, bogat. claritatea vi-
selor mele din timpul nopţii dispare când se face
ziuă. de ce? cu greu reuşesc să refac câte un vis.
Numai visul cu eva l- am ţinut minte pe
de- a- ntregul. uşor, fără efort, dimineaţa mi- a ră-
sărit în minte pur şi simplu. 

Mergeam la slujbă ca de obicei şi în faţa ma-
gazinului h&M l- am retrăit clipă de clipă. Mi s- a
tăiat răsuflarea. într- o curte, o magnolie yulan îşi
desfăcea bobocii trandafirii, care nu erau nici albi,
nici roşii, nici mov şi nici de jad, ci yulan. o rază
de soare s- a strecurat printre petale şi m- a lumi-
nat. 

visasem că avusesem în acelaşi timp acelaşi
vis cu o femeie, pe nume eva. în vis, ieşiserăm
amândoi în stradă, pentru că trebuia să ne întâl-
nim. Şi ne- am întâlnit sub un castan, pe o stradă
mică, rămasă nu se ştie cum parcă ruptă din isto-
rie. Se lăsase o ploaie rapidă şi ne- am refugiat
amândoi sub umbrela de frunze a copacului. întâi
ne- am ignorat, din politeţe. apoi ne- am salutat. pe
urmă ne- am privit atent. 

am plecat de- acasă să te- ntâlnesc, a spus ea
şoptit.

am plecat de- acasă să te- ntâlnesc, am repe-
tat eu.

Ne- am privit lung, până ce visul s- a sfârşit,
cum s- ar fi rupt pe neaşteptate o peliculă la cine-
matograful clasic.

Magnolia nu e castan. Magnolia nu e castan,
cuvintele acestea îmi jucau în minte, răsăreau şi
dispăreau ca stelele noaptea pe cer. M- au torturat
toată ziua, în timp ce lucram, la întrunirea la care
am participat, la masă, seara în pat. Magnolia nu
e castan, ştiam. repetând aceste cuvinte, vroiam
parcă să prefac magnolia în castan adevărat. a
doua zi în zori, am hotărât să caut castanul de pe
acea stradă din vis, rămasă neatinsă de secole.

N- am colindat mult, ceva mă ducea acolo
unde se cuvenea. întâi am zărit castanul, de de-
parte, de foarte departe. am recunoscut şi strada
care îmi apăruse în vis şi curând a apărut ploaia,
la fel de neaşteptată ca în plăsmuirea nopţii. M- am
îndreptat spre castan aproape zburând. primii
stropi m- au atins când am ajuns la doi paşi de eva,
care venise din partea cealaltă.

am plecat de- acasă să te- ntâlnesc, a spus ea
şoptit.

am plecat de- acasă să te- ntâlnesc, am repe-
tat eu.

Şi nu era vis.

erai lumină, foc, văpaie
râdeai şi ploaia îţi juca pe frunte
Nu pot să uit paltonul ca jadul
cismele cu carâmb scurt
poşeta de culoarea ochilor vii
caut neliniştea ghicită sub pleoape
Şi chipul pal, rotund
ţin minte judecăţile exprimate- n reprize
Mi- e dor de silueta ivită când nu m- aşteptam

de Sfintele paşti 2015, de la 
templul Soarelui, Beijing, china
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made in Siberia, cu şuier prelung,
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ţinându- şi răsuflarea numai pentru
câte un minut- două, numai pentru

a prinde puteri noi.
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în urmă cu doi- trei ani nici prin cap nu
mi- ar fi trecut că rubrica aceasta se va
transforma într- un fel de cronică-ne-
crolog. Şi, totuşi, sub privirile conster-

nate ale celor rămaşi, o generaţie întreagă de
artişti, şi nu numai, se subţiază dramatic. are loc
un fel de regrupare, pe care ne este greu să ne- o
imaginăm, a oamenilor cu har, cu o menire
aparte, în împărăţia lui dumnezeu. 

la sfârşitul lunii martie, după o grea sufe-
rinţă, ne- a părăsit graficianul şi profesorul de ex-
cepţie Ion atanasiu delamare. doar că el n- a fost
numai un mare artist, a fost un fel de ferment cul-
tural discret, dar neobosit şi eficient, al vieţii cul-
turale bucureştene. l- am cunoscut în ambele
ipostaze, în special datorită sculptorului alexan-
dru Nancu. Ne- am legat pe vremea „Seratei mu-
zicale” a regretatului Iosif Sava, pe când,
vremelnic, am realizat acea rubrică inedită din
cadrul celebrei emisiuni, cu vernisaje în… direct
la tvr 2. Studiourile mamut ale televiziunii na-
ţionale deveneau, pentru câteva ore, săli de expo-
ziţie, iar artiştii, pe rând, aveau ocazia să
vorbească despre creaţia lor şi despre lumea cul-
turală a epocii. Se întâmpla în secolul trecut.

ultimii 15- 16 ani au transformat românia
într- o feudă jecmănită şi umilită fără răgaz şi
fără milă. oamenii sensibili, vulnerabili, aşa cum
sunt, prin definiţie, marii creatori, marii gândi-
tori, au resimţit acut această prigoană, asediul
zilnic al imposturii, al prostiei şi al şmecheriei.
Iosif Sava o prevestise, ca
un vizionar ce era. aşa îmi
explic, astăzi, de ce ne pă-
răsesc, rând pe rând, cei
mai frumoşi dintre noi.
Ion atanasiu delamare
era, înainte de toate, un
om frumos, curat, şi de o
generozitate deconcertan -
tă. Iar arta lui rămâne,
peste timp, expresia lim-
pede, imposibil de alterat
a acestui fel al lui de a
exista şi de a se manifesta
în lume.

pentru că avea o
atât de mare disponibili-
tate spre comunicare, ver-
nisajul în direct la care a
participat, în 1998, Ion
atanasiu delamare a fost,
probabil, cel mai reuşit,
deşi nu ni s- a părut deloc
uşor, atunci, să fim în stu-
dio alături de o personali-
tate remarcabilă ca cea a
academicianlui virgil cân-
dea. pentru că acele expe-
rienţe unice se defineau

printr- o trăire puternică, am rămas prietenă cu
toţi plasticienii pe care i- am inivitat la vernisajele
„Seratei”. 

în 1998, am avut prilejul să intru pentru
prima dată în atelierul de creaţie al lui Ion ata-
nasiu delamare, din centrul istoric al capitalei,
pe strada Şelari. Nu cred că există vreun artist
bucureştean care să nu cunoască acel spaţiu,
dintr- un imobil de secol xIx, cu vedere spre cur-
tea veche, unde se năşteau idei, se croiau proiecte
de expoziţii, se visa frumos, cu ochii deschişi, se
aniversau zile de naştere şi
se împodobea bradul de cră-
ciun cu şi pentru toţi priete-
nii. acolo nu veneau însă
numai plasticieni, ci şi scrii-
tori, muzicieni, profesori
mulţi de la universitatea de
artă, colegi de- ai lui Ion, ve-
neau şi oameni care n- aveau
legătură cu artele decât ca
simpli spectatori. atelierul
lui Ion atanasiu delamare
era un atelier deschis tot tim-
pul, nu doar o dată pe an, de
„Noaptea atelierelor”. acum
realizez că, aşa cum cu peste
trei decenii înainte, garso-
niera lui Nichita Stănescu
din piaţa amzei devenise un
loc al confluenţelor culturale
şi al întâlnirilor boeme între
artişti şi literaţi, tot aşa va
rămâne în memoria tuturor
şi studioul lui Ion atanasiu
delamare. 

chiar şi în acele condi-
ţii de continuu du- te- vino prin atelierul său, ar-
tistul sensibil şi generos, debordând de imagina-
ţie, manifestând o incredibilă fervoare a naraţiu-
nii plastice, îşi găsea vreme pentru lucrul lui pa-
sionat şi tot mai rafinat. Ion s- a completat bine,
în tot acest interval de graţie care i- a fost trecerea
prin lume, cu pictoriţa emilia persu, prietena şi
iubita lui. de fapt, nimeni dintre prietenii şi cu-
noscuţii lor nu şi- a putut imagina vreodată altfel
decât împreună: el, un visător incurabil, ea un
spirit practic, mereu gata de acţiune.

Nostalgia acelor vremuri deloc îndepărtate
ca timp, dar parcă scurse într- o altă viaţă, nu mă
ajută deloc să mă concentrez asupra creaţiei lui
Ion atanasiu delamare, ci să- mi amintesc mai
mult de câte călătorii, expoziţii, întâmplări artis-
tice am pus la cale împreună timp de aproape
două decenii. cu Ion şi cu emilia am ieşit pentru

prima dată din românia,
în anul 2000, şi nicăieri
altundeva decât la vene-
ţia, în vremea faimosului
carnaval. cu ei şi cu ale-
xandru Nancu am revenit
în Italia doi ani mai târ-
ziu şi am vizitat tot nor-
dul peninsulei, după ce
deschiseserăm expoziţia
„visări levantine” la In-
stitutul cultural din ve-
neţia şi la chioggia. că-
ram lucrările a zeci de ar-
tişti cu maşina, străbă-
team graniţele pe timp de
zi şi de noapte, ne cazam
pe unde apucam şi ne
umpleam fiinţa cu frumu-
seţi de neimaginat până
atunci. Şi mai ales râ-
deam tot timpul, fiindcă
nu se putea altfel lângă
Ion. avea un umor ieşit
din comun. am în faţa
ochilor chipul lui de copil
mare, pe marginea unui
canal din veneţia, în faţa
casei lui tintoretto, stri-

gând în gura mare, de se adunaseră ca la circ ne-
lipsiţii turişti, pe „mama lui tintoretto” pe care o
ruga să- l lase pe tintoretto afară cu... hidrobici-
cleta. când se manifesta aşa, Ion de fapt croia o
viitoare lucrare, uluitoare prin asocierile de per-
sonaje, obiecte, contexte, suprapuse toate într- o
naraţiune funambulescă, la graniţa cu reveria şi
cu visul, ancorată totuşi în real. grafica lui, rea-
lizată îndeosebi în tehnică mixtă, dar apelând şi
la tehnicile gravurii sau chiar la pictura pe sticlă,
rămâne o mărturie unică a unei trăiri irepetabile,

împărtăşită cu generozitate
tuturor celor receptivi. Ion
atanasiu delamare a fost şi
un rafinat ilustrator de carte,
mai ales de poezie, pentru că
îşi găsea în cuvântul scris o
corespondenţă cu propria sa
poetică vizuală.

legat de numele lui va
rămâne şi un alt spaţiu, as-
tăzi, de asemenea, devenit
amintire: subsolul galeriilor
orizont, locul numit înainte
de 1989 „atelier 35”, fiindcă
acolo expuneau tinerii artişti.
la trecerea între mileniul II
şi mileniul III acea galerie
underground se revigora prin
preluarea ei de către adrian
andrieş care o transforma în
celebrul Art Jazz Club. astăzi
nu mai pot număra câte expo-
ziţii am organizat acolo, toţi
patru, câţi artişti au debutat,
câte concerte au însoţit acele
vernisaje. Şi totul se datora

vocaţiei pentru prietenie a lui Ion şi neobositei do-
rinţe a emiliei de a trăi în plin spectacol vizual.
acolo, am „repetat” peste timp o „Serată”, ultima,
ca o încununare a tuturor „Seratelor” lui Iosif
Sava, când mi- am lansat volumul „artişti plastici
la Serata lui Iosif Sava”, publicat la editura
Maiko şi ilustrat de pictoriţa rodica ciocârdel
teodorescu. 

asupra creaţiei lui Ion atanasiu delamare
voi mai reveni, aşa cum mi- am propus să nu las
uitării nici creaţia altor mari artişti care şi- au
găsit în altă parte pacea şi odihna. dar mă folo-
sesc de prilejul acestei pseudocronici plastice pen-
tru a sugera uniunii artiştilor plastici din
românia că atelierul lui Ion atanasiu delamare
de pe strada Şelari trebuie să devină un atelier
memorial. cred că vreunul dintre sculptorii prie-
teni îi va face o efigie şi va marca acel loc al boe-
mei bucureştene de la graniţa dintre milenii. Iar
atelierul va rămâne aşa cum l- a lăsat Ion, cu lu-
crările lui minunate, cu colecţia de obiecte vechi,
de cărţi, albume şi afişe mărturie ale unei rodi-
toare treceri prin lume. îmi place să cred că Ion
atanasiu delamare a plecat să se întâlnească cu
alţi prieteni dragi, într- un levant ceresc unde să
poată visa fără grija zilei de mâine, fără angoase,
privind un cer pur veşnic luminat de lumina cea
neînserată. r
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Neobişnuita intensificare a ofertei
festivaliere de primăvară a făcut ca
cinefilii bucureşteni să frecventeze
intens sălile de cinema (mai ales,

Studio şi elvire popesco) aproape zi de zi, de la mij-
locul lui martie, când a început one world roma-
nia, până la începutul lui mai când, după Next şi
Festivalul de Film Bucureşti a urmat cinepolitica.
pentru spectatorii atraşi de forme ale cinema- ului
minoritar (documentar, scurtmetraj, filme indepen-
dente sau de nişă) aceste ocazii de umplere a unor
goluri de informaţie devin de neratat, deşi exerci-
ţiul urmăririi lor e o probă de voinţă. o reconfigu-
rare a calendarului festivalurilor de primăvară ar
trebui să reunească organizatorii în jurul unei
mese de discuţii pentru inserarea unor pauze ne-
cesare „procesării” noutăţilor. deocamdată, despre
două dintre ele.

NeXT 2015, provocare şi divertisment

Iniţiat de ada Solomon pentru a întreţine vie
memoria tinerilor cineaşti cristian Nemescu (regi-
zor) şi andrei toncu (sound designer), dispăruţi
tragic în 2006, Next a devenit cel mai important
festival de scurtmetraje din românia. ediţia 2015,
a noua, a încercat să se identifice printr- un pro-
gram (de 146 de titluri) pe cât de divers, pe atât de
provocator în încercarea de a destabiliza reflexele
obişnuite ale spectatorului de scurtmetraj. Selecţia
semnată de tinerii critici Irina trocan şi andrei
rus a urmărit aceste obiective atât în lista de filme
a celor două competiţii (internaţională şi româ-
nească), cât şi în programele paralele (15 la număr)
printre care: NeXT is Feminst, Behind the Scenes,
Oscars Night, Monsters Night, Seara LgBT, Kung
Fu NexT.Festivalul şi- a justificat interesul şi prin
seminarele şi master- class- urile incluse în pro-
gram, drintre care cel mai aşteptat a fost cel al re-
gizoarei franceze claire denis, una dintre „vocile”
distincte ale cinemaului francez şi contemporan.

competiţia Internaţională a reunit 24 de
filme din 17 ţări, privilegiind, în afara duratei
medii mai lungă ca altădată, filmele îndrăzneţe la
nivel formal şi tematic. unul dintre acestea a şi
câştigat Trofeul NexT: The Island Is Enchanted
with You / Insula e vrăjită de voi, regizat de ale-
xander carver şi daniel Schmidt, o co- producţie
Sua- elveţia- australia. de o frumuseţe sălbatică,

amintind peliculele braziliene ale cinema Nôvo, fil-
mul porneşte de la povestea medicului Francisco
Javiér de Balmis, care călătoreşte la puerto rico în
1803, aducând mai mulţi copii orfani pe care se tes-
tează vaccinul împotriva variolei. comentariul
voice over întregeşte discursul anticolonialist, sus-
ţinut şi prin supraimpresionarea unor date şi cifre
privind Conquista şi urmările ei devastatoare asu-
pra lumii Noi, de la debarcarea caravelelor spa-
niole în 1492 şi până în prezent. Juriul interna-
ţional şi- a motivat opţiunea subliniind „poezia vi-
zuală şi abordarea îndrăzneaţă şi neconvenţională
a unei teme atât de controversate cum este colonia-
lismul”. 

premiul „cristian Nemescu” pentru Cea mai
bună regie a revenit lui carlos conceiçao pentru
goodnight Cinderella/ Noapte bună, Cenuşăreasa
(portugalia), o re- lectură amuzant sarcastică a bas-
mului celebru, într- un limbaj audiovizual de recon-
fortantă prospeţime. celălalt important premiu al

ediţiei „Andrei Toncu” pentru Cea mai bună co-
loană sonoră, a fost câştigat de spaniolul pedro al-
calde pentru „conceperea unui peisaj sonor absolut
original şi surprinzător, care ne provoacă să ne de-
păşim limitele în percepţia personajelor”, în filmul
Ancha es Castilla/ Totul e posibil, o poveste horror
neconvenţională cu păpuşi pe cât de urâte, pe atât
de expresive.

confirmând aşteptările, Premiul publicului
din competiţia internaţională a fost câştigat de pe-
licula belgiană Jung Forever, de Jean-Sébastien
lopez, o interesantă poveste despre relaţia psiha-
nalist- pacientă, care ar fi putut aluneca în melo-
dramă dar se opreşte la timp. au fost privite cu
mult interes şi alte filme ale competiţiei, precum
Quiet Zone (canada) de Karel limeux şi david
Bryant, o poveste relatată la persoana întâi de o fe-
meie care suferă de hipersensibilitate electromag-
netică, Stela (Slovacia) de Martin Kazimir, o
poveste cu iz SF despre ciocnirea lunii cu o cometă
amintind vag de Melancolia lui lars von trier,
Stella Maris (Italia) de giaccomo abbruzzese, o
dramă multistratificată despre familie, inechitate
socială şi mentalităţi arhaice, care ar putea deveni
un lungmetraj sau amuzanta comedie a olandezu-
lui Ben Brand 97% despre o aplicaţie care ţi- o
aduce pe fata visurilor. Motivat în primul rând de
reperarea acelor nume de cineaşti promiţători care
vor face (potrivit tradiţiei unui cristi puiu, cătălin
Mitulescu, adrian Sitaru) saltul de la scurt la lun-
gmetraj, interesul faţă de competiţia naţională a
fost enorm. una dintre particularităţile selecţiei,
prezenţa mai consistentă a regizorilor- femei, s- a re-
găsit şi în palmares, unde Menţiunea specială i- a
revenit peliculei In the House, de ana- Maria comă-
nescu premiat pentru că „reuşeşte, datorită regiei
bine stăpânite şi a montajului energic, să creeze un
dispozitiv cinematografic excelent”, potrivit moti-
vaţiei juriului. lista cineastelor din competiţia ro-
mânească a fost întregită de Katalin Moldovan
(După sezon), Ioana păltinel (N- ai fost acolo) şi ge-
orgiana Moldoveanu (Fereastra). pe bună dreptate
scurtmetrajul lui tudor cristian Jurgiu (deja cele-
bru după ce lungmetrajul său Câinele japonez a
fost ales să reprezinte românia la osca 2015), În
care eroina se ascunde şi apoi are parte de o întâl-
nire neaşteptată, a câştigat premiul secţiunii. Ju-
riul motivează astfel desemnarea sa drept Cel mai
bun scurtmetraj românesc. „cu o expresie cinema-
tografică reuşită şi originală, tudor Jurgiu utili-
zează toate mijloacele filmice – scenariu, regie,
lumină, joc actoricesc – pentru a prezenta o poveste
de o profundă modernitate”. aş mai adăuga un alt
argument solid, redescoperirea anei ceontea, ac-
triţă de mare forţă expresivă, despre care vom mai
auzi cu siguranţă vorbindu- se.

o poveste cu „băieţi de cartier” golanii, de
Bogdan drumea a câştigat Premiul Publicului pen-
tru film românesc. autor al unuia dintre cele mai
bune filme din secţiunea naţională, animaţia Pui
de somn, paul Mureşan nu a rămas nepremiat anul
acesta la Next, câştigând concursul The Pitch şi
un cec de 5.000 de euro din partea Shortstv pentru
proiectul Mom, Dad, I Have to Tell you Somet-
hing…, şi o Menţiune specială în cadrul NexT
Short Film Market. 

una dintre cele mai atractive secţiuni ale
Next, Behind the Scenes a propus o selecţie de
scurtmetraje care investighează „culisele” realiză-
rii filmelor. cele două din românia îşi sporesc far-
mecul prin includerea de replici şi situaţii
umoristice: Artă (regia adrian Sitaru) şi Fata care
mănâncă pizza, de Ion Indolean, Bogdan coste şi
adrian cârlugea. într- un alt registru al comediei,
mai aproape de satiră, scurtmetrajul sud- coreean
Understandind movies de ym Ji- eu este un auto-
portret de june regizor care intenţionează să pună
în filmul de absolvire tot ce a învăţat în facultate,
pornind de la infailibilele manuale de scenaristică
şi regie semnate de robert McKee şi louis gian-
netti. cei care au trecut prin şcolile de film se
amuză cel mai bine.

Bucharest International Film Festival

condus de iniţiatoarea lui, dana dimitriu,
Festivalul Bucharest International Film Festival
(BIFF) a purtat şi anul acesta marca selecţioneru-
lui andrei creţulescu. adică un număr destul de
mic de filme, în special din zona producţiilor inde-
pendente, dar justificându- şi interesul prin îndrăz-
neala estetică sau prin abordarea unor teme
sensibile. Şi peliculele prezentate în afară de con-
curs au mobilizat cinefilii cunoscători. în deschi-
dere s- a proiectat câştigătorul ursului de aur şi al
premiului FIpreScI la Festivalul de la Berlin
2015, Taxi, realizat de Jafar panahi (cineastul de-
monizat de regimul de la teheran), în semi- clan -
destinitate, la fel ca cele două filme anterioare,
This Is Not a Film (2011) şi Closed Curtain (2013),
iar la închidere noua ecranizare după Departe de
mulţimea dezlănţuită de thomas hardy datorată
danezului tomas vinterberg. 

Şi la BIFF prezenţa regizorilor- femei a fost
importantă. debutul în lungmetraj al anei lungu
Autoportretul unei fete cuminţi (selectat anterior la
rotterdam) este un portret de tânără femeie care
îşi pregăteşte doctoratul în inginerie seismică în
timp ce îşi reconsideră relaţia cu un bărbat însurat.
amintind de O lună în Thailanda prin descrierea,
cu instrumentarul noului cinema românesc, a pro-
blemelor unui grup de hipsteri, opera prima a anei
lungu a obţinut Premiul pentru regie, aprecierea
juriului subliniind „controlul vizionar al actorilor
profesionişti şi amatori prin montajul inteligent,
umorul ironic şi cadrele lungi, atunci când grani-
ţele invizibile dintre ficţiune şi neprevăzutul eve-
nimentelor reale improvizate dispar şi descoperă
curajos simbolurile şi incertitudinile tinerei gene-
raţii”. Autoportretul unei fete cuminţi a câştigat şi
premiul publicului. celălat film semnat de o fe-
meie, iraniana care trăieşte în Statele unite ana
lily amirpour, A girl Walks Home Alone at Night/
O fată merge acasă singură în noapte a câştigat
Premiul juriului criticii „pentru capacitatea cine-

matografică remarcabilă de a umaniza misterios şi
discret prototipul legendar al vampirului, eviden-
ţiind prin contrast dezumanizarea şi criza de iden-
titate tipice specifice tot mai multor oameni ai
societăţii contemporane din aproape orice parte a
lumii” şi o Menţiune Specială în palmaresul prin-
cipal. reconfigurând original convenţii ale wester-
nului Loin des hommes/ Departe de oameni ( regia
david oelhoffen) a câştigat Premiul cel mai bun
film, „pentru modalitatea inteligentă prin care se
foloseşte de elementele specifice genului western
pentru a explora dileme morale sincere, dar şi in-
tegritatea personală, pentru că te provoacă să te
gândeşti la vanitatea războiului şi, nu în ultimul
rând, să ne readucă aminte că astăzi trăim în si-
tuaţii identic de fragile, unde violenţa poate deveni
foarte uşor o armă împotriva umanităţii”, potrivit
motivaţiei juriului.

a rămas, din păcate, în afara palmaresului,
Cold in July/ Iulie însângerat (Sua, regia Jim
Mickle), un thriller atipic glosând pe tema căutării
filiaţiei paterne, în care strălucesc Sam Shepard,
don Johnson şi Michael c.hall. ediţia 2015 a BIFF
va rămâne în memoria spectatorilor şi graţie invi-
tatului special, charismaticul actor italian Fanco
Nero, cel care l- a jucat pe „adevăratul django” în
pelicula lui Sergio corbucci din 1966 şi a devenit
apoi unul dintre cei mai internaţionali actori euro-
peni, jucând sub direcţia lui luis Buñuel (Tri-
stana), John huston (The Bible: the Beginning) sau
rainer werner Fassbinder (Querelle). Bucureştenii
l- au putut vedea acum în filmele Nymph/ Sirena
(Milan todorovic, 2014) şi Jonathan degli orsi
(enzo g. castellari, 1994). r
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Intrate într- o frumoasă tradiţie, aceste aşa
zise „oscaruri româneşti”, premiile gopo,

au ajuns la ediţia a Ix- a. Menite să recompenseze
(prin votul a peste 400 de cineaşti, din toate dome-
niile de activitate) cele mai valoroase creaţii cinema-
tografice ale anului 2014, premiile gopo 2015 au dat
câştig de cauză filmului Closer to the Moon de Nae
caranfil, care a repurtat cele mai multe şi cele mai
importante premii ale ediţiei, fiind urmat de un alt
film de succes al noului cinema românesc, Quod
Erat Demonstrandum (Q.E.D.) de andrei gruz-
niczki, distins, de asemenea, cu multe premii (prin-
tre care toate cele patru premii de interpretare).
Closer to the Moon este, de fapt, o coproducţie ro-
mânia-S.u.a.-Italia-polonia- Franţa, ai cărei produ-

cători sunt Bobby păunescu, Michael Fitzgerald,
renata rainieri, alessandro leone, denis Fried-
man, un film vorbit în engleză, cu o prestigioasă dis-
tribuţie internaţională, care şi- a propus să evoce –
într- o originală „cheie” tragi- comică – „marele jaf co-
munist” din secolul trecut, când, în vara anului
1959, un spectaculos atac asupra unei furgonete a
Băncii Naţionale a pus pe jar întreaga ţară. autorii
jafului, identificaţi şi condamnaţi la moarte, au fost
obligaţi, înaintea executării pedepsei, să participe la
o reconstituire filmată (în scopuri „educative”), să- şi
joace, aşadar, fiecare, propriul rol în hold- up- ul efec-
tuat: acesta ar fi, în principal, subiectul „comediei
negre” realizate de Nae caranfil, şi distinsă, pe
bună dreptate, cu premiul gopo pentru cel mai bun
film românesc al anului 2014. Filmul este intitulat
Closer to the Moon pentru că tocmai în zilele jafului
bucureştean omenirea ajungea „mai aproape de
lună” şi un important şlagăr internaţional saluta
momentul. Să menţionăm şi faptul că, la categoria
„celui mai bun film” au mai fost nominalizate lung
metrajele Quod Erat Demonstrandum de andrei
gruzniczki şi Al doilea joc de corneliu porumboiu
(o nominalizare mai greu de înţeles, nefiind vorba,
practic, de un film, ci de o partidă de fotbal,
cap- coadă, comentată de regizor împreună cu tatăl
său, arbitrul adrian porumboiu). pentru superbul
său film, Nae caranfil obţinea şi premiul de regie
(la concurenţă cu aceiaşi andrei gruzniczki şi cor-
neliu porimboiu) şi premiul pentru cel mai bun sce-
nariu (categorie la care au mai fost nominalizaţi
oana Maria cajal şi Nicolae Mărgineanu pentru
scenariul la filmul Poarta Albă, şi andrei gruz-
niczki pentru Q.E.D.). Filmul Closer to the Moon a
mai figurat de câteva ori în palmaresul premiilor
gopo. directorul de imagine Marius panduru a pri-
mit premiul pentru cea mai bună imagine, la concu-
renţă cu pătru păunescu (operatorul filmului Ana),
george dăscălescu (O poveste de dragoste-Linden-
feld), Mihai Sîrbuşcă (Poarta Albă) şi vivi drăgan
vasile (Q.E.D.), cătălin cristuţiu, larry Madaras şi
roberto Silvi au primit premiul pentru cel maim
bun montaj, ceilalţi nominalizaţi fiind monteurii fil-
melor Bucureşti, unde eşti?, Paşaport de germania
şi Q.E.D., Florin tăbăcaru, alexandru dumitru,
Marius leftărache au primit premiul pentru cel mai
bun sunet, compozitorul laurent couson a primit
premiul pentru cea mai bună muzică originală, la
mare concurenţă, probabil, cu Mircea Florian (pen-
tru filmul Ana), adrian enescu (Kyra Kyralina),
pedro Negrescu (Q.E.D.), doina levintza a primit
premiul pentru cele mai bune costume, în competiţie
cu oana păunescu (Kyra Kyralina) şi Svetlana Mi-
hăilescu (Q.E.D.), o întreagă „echipă”, alcătuită din
laura ozier, elena tudor, lucas coulon, Maria an-
dreescu a repurtat premiul pentru machiaj şi coa-
fură. în total, aşadar, filmul lui Nae caranfil a

primit nouă dintre premiile gopo ale actualei ediţii,
filmul lui andrei gruzniczki Q.E.D. obţinând, şi el,
cinci distincţii importante, printre care, cum spu-
neam, toate premiile de interpretare. laureat al
premiului pentru cea mai bună interpretare mascu-
lină (rol principal) a fost Florin piersic jr., pentru
rolul securistului alex voinea, ceilalţi nominalizaţi
fiind Mark Strong şi harry lloyd din Closer to the
Moon, Serge riabukine din Cripta, Sorin leoveanu,
tot din Q.E.D.. pentru premiul de interpretare femi-
nină (rol principal) a fost aleasă ofelia popii, inter-
preta elenei Buciuman din Q.E.D., celelalte
nominalizate fiind vera Farmiga (Closer to the
Moon), victoria cociaş (O poveste de dragoste.Lin-
denfeld), olimpia Melinte (Planşa), crina Semciuc
(#Selfie). cel mai bun actor în rol secundar a fost
considerat virgil ogăşanu pentru rolul lui Martin
Scăunaşu din Q.E.D., aflat la concurenţă cu Marian
adochiţei (Planşa), Bogdan Nechifor (Poarta Albă),
dorian Boguţă (tot din Q.E.D.) şi răzvan vasilescu
(#Selfie). premiul celei mai bune actriţe în rol secun-
dar a revenit alinei Berzunţeanu – al cărei talent de
excepţie l- am remarcat, în ceea ce mă priveşte, cu
ani în urmă, într- un spectacol cu Proştii sub clar de
lună de teodor Mazilu –, pentru rolul valeriei din
Q.E.D., la concurenţă cu Iulia ciochină, Monica
ghiuţă, tora vasilescu, alina chivulescu. cel de al
cincilea premiu gopo obţinut de filmul Q.E.D. a re-
venit scenografului cristian Niculescu pentru cele
mai bune decoruri, la concurenţă cu dan toader
(Kyra Kyralina), Mădălina Marinescu (O poveste de
dragoste. Lindenfeld) şi dumitru Nicodim (Poarta
Albă).

în afara premiilor cucerite de cele mai valo-
roase lung metraje ale anului cinematografic, Closer
to the Moon şi Quod Erat Demonstrandum, palma-
resul premiilor gopo a cuprins alte distincţii repre-
zentative. premiul pentru cel mai bun lung metraj
de debut a revenit filmului Bucureşti, unde eşti? de
vlad petri, un portret al străzii bucureştene la
aproape un sfert de veac de la revoluţia din decem-
brie, celelalte nominalizări ale categoriei fiind Ame-
rica, venim! de răzvan Săvescu şi Planşa de andrei
gheorghe. premiul pentru cel mai bun film docu-
mentar a revenit filmului de lung metraj Toto şi su-
rorile lui de alexandru Nanau, o dramatică poveste
din Ferentari, în care regizorul a filmat vreme de 15
luni pe toto, un băiat de zece ani, şi surorile lui mai
mari, ana şi andreea, a căror mamă este la închi-
soare din pricina traficului de droguri; celelalte no-
minalizări au fost Al doilea joc de corneliu
porumboiu (n- am înţeles nici această nominalizare),

În numele primarului de anca hinte, Paşaport de
germania de răzvan georgescu, Un ultim an în 114
minute de daniel Nicolae djamo. cel mai bun scurt
metraj documentar a fost considerat un film al pres-
tigioasei „şcoli de la Sibiu”, O scurtă istorie – Astra
film de carmen lidia vidu, iar cel mai bun scurt
metraj de ficţiune a fost declarat Trece şi prin perete,
un ingenios film psihologic al titratului regizor radu
Jude. premiul „tânără speranţă” a revenit operatoa-
relor de imagine alexandra carastoian şi Boroka
Biro (pentru filmul Planşa), care au concurat îm-
preună cu tinerii actori diana Bogdan şi cristian

Bota, şi cu tinerii regizori ana Maria comănescu şi
paul Mureşan. cel mai bun film european care a
rulat pe ecranele noastre în 2014 a fost considerat
La grande belezza, un film sensibil, seducător de
paolo Sorrentino, care a concurat, printre altele, cu
cele două serii ale unui film foarte „în vogă” precum
Nimfomana de lars von trier. a fost acordat şi un
premiu al publicului, filmului românesc cu cei mai
mulţi spectatori în anul 2014: premiul a revenit fil-
mului # Selfie de cristina Iacob, care a fost văzut de
102.206 de spectatori, înregistrând un beneficiu de
1.147.487 de lei. 

în palmaresul premiilor gopo 2015 au intrat
şi câteva semnificative „premii speciale”. un premiu
pentru întreaga carieră a revenit, de pildă, actriţei
coca Bloos, care a ajuns la film destul de târziu
după ce izbânzile ei teatrale, pe scena de la piatra
Neamţ, ne cuceriseră, efectiv, pe noi , cei de la „con-
temporanul” – şi mă gândesc la laurenţiu ulici, la
aurel Bădescu, la dinu Kivu şi la mine – cu mulţi
ani înainte. la film a ajuns abia spre sfârşitul anilor
’80, când regizorul alexandru tatos a luat- o în Se-
cretul armei… secrete, după care a jucat în vinovatul
de alexa visarion, a fost judecătoarea pisăloagă din
Divorţ din dragoste de andrei Blaier, a apărut în
Casa din vis de Ioan cărmăzan, având şi un rol te-
ribil în Patul conjugal de Mircea daneliuc (era soţia
directorului de cinema jucat de gheorghe dinică, o
femeie la capătul puterilor, însărcinată, într- o epocă
în care curetajele erau foarte scumpe, economia de
piaţă era necruţătoare, iar salturile de pe dulap –
pentru neutralizarea fătului – teribil de obositoare.
au urmat alte roluri reprezentative ale actriţei, în
filme precum Crucea de piatră de andrei Blaier,
Această lehamite de Mircea daneliuc, Terente – re-
gele bălţilor de andrei Blaier, şi aşa mai departe,
până la rolurile sale din mileniul III, la început în
Niki Ardelean, colonel în rezervă de lucian pintilie,
mai apoi în Eva de adrian popovici, Loverboy de că-
tălin Mitulescu, şi caii sunt verzi pe pereţi de dan
chişu, Sunt o babă comunistă de Stere gulea, Ame-
rica, venim! de răzvan Săvescu. un premiu pentru
întreaga activitate a revenit şi actriţei eugenia Bo-
sînceanu, nu oricând, ci la câteva săptămâni după
împlinirea vârstei de 90 de ani. Fără a fi avut, în ca-
riera sa cinematografică de aproape şase decenii,
multe roluri de prim- plan, interpreta a trecut prin
câteva dintre cele mai valoroase filme româneşti ale
acestor 60 de ani, după debutul său în filmul regi-
zorului francez louis daquin Ciulinii Bărăganului,
şi după alte câteva capodopere precum Când primă-
vara e fierbinte de Mircea Săucan, Comoara din
vadul vechi de victor Iliu, răscoala lui Mircea Mu-
reşan, Duminică la ora 6 de lucian pintilie, după
Baltagul aceluiaşi Mircea Mureşan şi după Facerea
lumii de gheorghe vitanidis, după Atunci i- am con-
damnat pe toţi la moarte de Sergiu Nicolaescu, după
Păcală de geo Saizescu, după Septenbrie de timotei
ursu, după Întoarcerea lui vodă Lăpuşneanu de
Malvina urşianu, după Balanţa lui lucian pintilie,
până la filme din prezentul apropiat precum Bine-
venită fii, închisoare de Nicolae Mărgineanu, Italien-
cele de Napoleon helmis, 4 luni, 3 săptămâni şi 2
zile de cristian Mungiu sau Poziţia copilului de
călin peter Netzer. în sfârşit, este de consemnat
premiul Special acordat unui veteran al filmului de
animaţie, Ion truică, un regizor cu o tuşă stilistică
inconfundabilă, după cum a dovedit- o în întreaga sa
carieră, începută încă la sfârşitul deceniului şapte,
îndeosebi după ce autorul s- a arătat preocupat de
tălmăciri cinematografice după opere literare cele-
bre, realizând Carnavalul (1972), pornit de la poves-
tea „fetiţei cu chibrituri” a lui h.c. andersen, apoi
Hidalgo (1975), după cervantes, Remember (1978)
după Nichita Stănescu, Prinţul fericit (1980) după
oscar wilde, Crepuscul (1981), film axat pe motive
bacoviene, hiroshima (1983), după versurile lui
eugen Jebeleanu, Rovine (1983), cu ecouri din „Scri-
soarea a treia” eminesciană, şi aşa mai departe,
până la Obeliscul (2014), când regizorul s- a întâlnit
cu proza lui geo Bogza, pornind de la o povestire a
acestuia apărută în revista „contemporanul”… r

În afara premiilor cucerite de cele
mai valoroase lung metraje ale

anului cinematografic, 
Closer to the Moon şi Quod Erat

Demonstrandum, palmaresul
Premiilor Gopo a cuprins alte

distincţii reprezentative.

Călin Căliman
A IX-a ediţie a 
Premiilor Gopo
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Filmul Away from her (2007) consti-
tuie debutul regizoral al tinerei ac-
triţe Sarah polley, fiind transpus
cinematografic după o povestire a

laureatei premiului Nobel în anul 2014, scriitoa-
rea canadiană alice Munro (titlul povestirii este
The Bear came down from the Mountain, 1999) şi
constituie una dintre încă puţinele reprezentări
artistice ale modului în care demenţa de tip al-

zheimer afectează iremediabil atât viaţa celor bol-
navi, cât şi pe cea a familiilor lor, adevărate vic-
time colaterale. adoptând o dublă perspectivă, pe
de o parte fenomenologică (centrată pe interiori-
tate) şi pe de alta socială (centrată pe relaţiile in-
terpersonale), filmul aduce în prim plan, într- o
manieră lirică, dar, în acelaşi timp, realistă, as-
pecte ale vieţuirii lângă un bolnav de alzheimer,
aspecte neglijate de către discursurile predomi-
nante asupra acestei boli, ca de exemplu căutarea
sensului ce nu expiră o dată cu degradarea cogni-
tivă a bolnavului, nevoia constantă de ataşament
a acestuia etc. Mai precis, există două discursuri
care tind să monopolizeze înţelegerea şi reprezen-
tarea acestui tip de demenţă. este vorba despre
discursul biomedical a cărui abordare se încheagă
prin reducerea fiinţei umane la capacitatea sa
cognitivă, răpind cuvântul bolnavului considerat
inapt, pierdut, şi, apoi, despre cel mass- mediatic,
care pune accent pe catastrofismul bolii, relatând
fapte şi aducând în prim plan pseudo- teorii care
demonstrează creşterea numărului de cazuri de
alzheimer în societatea occidentală. concomitent,
discursul mass- mediatic nu uită să reamintească
faptul că alzheimer- ul este o faţetă neplăcută a
bătrâneţii. a se vedea, pentru cei interesaţi de su-
biect şi dornici să fie bulversaţi, cartea lui
Megan- Jane Johnstone, Alzheimer’s Disease,
Media Representations, and the Politics of Eutha-
nasia: Constructing Risk and Selling Death in An
Ageing Society.

Filmul prezintă povestea unui cuplu, alcă-
tuit din Fiona (Julie christie) şi din grant (gor-
din pinsent), un profesor universitar pensionat.
căsătoriţi de peste 40 de ani, trecând cu bine
peste episoadele de infidelitate a soţului, pere-
chea încearcă să facă faţă apariţiei uitării şi con-
fuziilor, tot mai frecvente, ale Fionei, precum şi
fricii că toate aceste simptome o să se agraveze.
Femeia acceptă diagnosticul de alzheimer cu uşu-
rarea paradoxală, documentată de către cercetă-
tori, a celor care primesc validarea suspiciunilor

proprii, în vreme ce grant pare mai speriat decât
soţia sa şi mai predispus să nege diagnosticul.
când starea de sănătate a Fionei se agravează,
ea decide cu fermitate să se interneze într- o uni-
tate de îngrijire pe termen lung pentru bolnavii
afectaţi de demenţă, numită Meadowlake. chiar
şi atunci, grant face eforturi să se (auto- )persua-
deze cum că e nu vorba decât de o despărţire tem-
porară. după o separare forţată care durează 30
de zile, din cauza politicii unităţii medicale, grant
îşi descoperă soţia mult schimbată. Nu îl mai re-
cunoaşte, este politicoasă, dar distantă şi pare a
fi legat o strânsă prietenie, cu implicaţii clar ero-
tice, cu un alt bărbat, rezident şi el, aubrey (Mi-
chael Murphy), mut şi dependent de scaunul cu
rotile. grant este decis să facă totul pentru a- i
uşura viaţa soţiei sale şi a stopa declinul acesteia.
astfel, pentru a alunga depresia cauzată de ple-
carea lui aubrey, luat acasă de soţia sa, Marian
(olympia dukakis), grant comite un soi de sacri-
ficiu. Nereuşind să o convingă altfel să îşi ducă
soţul înapoi la Meadowlake, el acceptă sfioasele,
dar indubitabilele ei avansuri sexuale şi începe o
relaţie cu aceasta. aubrey revine la Meadowlake,
iar ultima întâlnire a lui grant cu Fiona înfăţi-
şată în film este învăluită de lumina memoriei
parţial regăsite: starea Fionei pare să se fi îmbu-
nătăţit, îl recunoaşte şi îşi aminteşte de soţul ei. 

Majoritatea criticilor de film consideră
Away from her o producţie cinematografică de
mare succes, dovadă fiind şi faptul că ea a câşti-
gat 59 de premii, la care se adaugă încă 26 de no-
minalizări. unul dintre argumentele de bază este
că filmul reuşeşte să treacă dincolo de reprezen-
tările superficiale şi negative ale alzheimer- ului.
Sunt însă şi voci care, recurgând şi la comparaţii
cu nuvela lui alice Munro, acuză filmul tocmai de
superficialitate, dar şi de supra- estetizare. Super-
ficialitatea ar fi vizibilă, spun ei, în idealizarea re-
laţiei dintre cei doi soţi, care se menţin constant
într- un registru discursiv şi comportamental ro-
mantic (îşi citesc unul altuia, el o contemplă în-

Adriana teodorescu
Despre Alzheimer, inclusiv de bine

câteva cifre. Japonia – 12 miliarde
de euro, cifra anuală de afaceri, în
industria cărţii. germania – 7 mi-
liarde. Italia – 1 miliard. ungaria

– 250 de milioane. în românia – cam 100 mi-
lioane. adică fiecare român „sparge” pe lectură
circa 5 euro pe an. dar deţine supremaţia euro-
peană la privitul la televizor, cu peste cinci ore
zilnic, în timp ce nemţii nu rezistă mai mult de
un ceas şi jumătate în faţa micului ecran. în ţara
noastră, funcţionează 260 de librării. în trei ju-
deţe, nu există nici una. 

parcă în răspărul acestor evidenţe, în ro-
mânia, o mână de oameni, venind din mai multe
generaţii, se încăpăţânează să creadă în poezie,
să tipărească volume cu bani proveniţi din bună-
voinţă, să scrie literatură şi să dezbată acut ches -
tiunile culturale ale momentului. 

între 1 şi 3 mai 2015, asociaţia culturală
„direcţia 9”, condusă de scriitorul adrian Suciu,
a organizat prima ediţie a „atelierelor literare
poezia vie din vama veche”, eveniment organizat
în parteneriat cu revista Contemporanul, agenţia
de carte şi camping Sophia vama veche. o „în-
tâmplare pusă la cale”, complet despuiată de for-
malismele apretate sau de protocoalele plicti -

coase, pe care, de obicei, le presupune o adunare
de pe urma căreia cineva sau vreun „for” vânează
beneficii de imagine, o anonimitate superbă, înalt
semnificativă, petrecută în mijlocul unui puhoi de
turişti frenetici, pornit în căutare de clubbing şi
hamsii cu gust de plastic. 

în prima după-amiază, au susţinut recita-
luri tinerii poeţi alina Naiu, tudor voicu, lau-
renţiu vedinaş, teda peleş, Ionela- violeta anciu,
corneliu- octavian rodean, alex anastasiu şi
„mai trăiţii” adrian Suciu, corneliu antoniu,
şeful Filialei Sud- est a uSr, Marius dumitrescu,
emil Sude şi ciprian chirvasiu. în cea de- a doua
după-amiază, ploaia sâcâitoare, purtată de vânt,
părea că va compromite orice tentativă de dialog.
dar n- a fost să fie aşa. la recitalul reluat sub
nişte umbrele eroice, s- au adăugat scriitoarea gă-
lăţeancă Simona toma, precum şi poetele Silvia
Bitere, amelia Stănescu şi anca Mizumschi, ulti-
mele trei sosite de la constanţa. Surpriza noului
recital: nişte texte splendide, scrise de tinerii
poeţi, în jurul unor cuvinte- cheie, impuse aleator
de cu dimineaţă de către organizatori, texte pe
care corneliu antoniu s- a oferit imediat să le pu-
blice pe o pagină dintr- un număr proxim al revis-

tei culturale „antares”, care apare la galaţi, sub
egida uniunii Scriitorilor, şi pe care o conduce. 

câteva observaţii. 
● Selectate cu grijă sau nu, poeziile care au

„populat” întâlnirea de la malul mării au fost fără
îndoială texte literare de excepţie. întrebarea
aruncată spontan în eter de nu se mai ştie cine –
„hei, pe- aici nu mai citeşte careva şi o poezie
proastă?” – mi- a confirmat, fără s- o cer, părerea.
din păcate, este doar opinia unui poet. dar, ori-
când, accept provocarea la un skandenberg argu-
mentativ venită din partea oricărui critic literar
care ar putea ridica obiecţii.

● ca şi celelalte „întâmplări puse la cale” de
„direcţia 9”, în doar cei doi ani de existenţă pe
piaţa culturală din românia, „atelierele...” de la
vama veche au prilejuit un fel grav de emulaţie

Ciprian Chirvasiu
Poezia Vie la Vama Veche

Câteva cifre. Japonia – 12 miliarde
de euro, cifra anuală de afaceri, în

industria cărţii. Germania – 7
miliarde. Italia – 1 miliard. Ungaria

– 250 de milioane. În România –
cam 100 milioane. Adică fiecare

român „sparge” pe lectură circa 5
euro pe an. Dar deţine supremaţia
europeană la privitul la televizor,

cu peste cinci ore zilnic, în timp ce
nemţii nu rezistă mai mult de un
ceas şi jumătate în faţa micului

ecran. În ţara noastră,
funcţionează 260 de librării. În trei

judeţe, nu există nici una.

n Tabăra de poezie
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delung pe ea, el se sacrifică pentru ea, având
drept unic scop fericirea ei), dar şi în exhibarea
laturii pozitive a celorlalte personaje, toate coope-
rante şi pline de bune intenţii. Supra- estetizarea
ar fi, într- adevăr, observabilă în liricizarea peisa-
jelor (paşii în zăpadă, peisaje iernatice care conţin
întotdeauna perspectiva ştergerii compensată vi-
zual) şi în aspectul de catalog publicitar pentru
vârstnici al celor doi protagonişti, în special al
Fionei, slabă, cu aer tineresc, atletică, elegantă
inclusiv atunci când boala se agravează. e drept,
pe lângă un film întunecat şi care pare că decan-
tează mizeria din fiinţă, nicidecât invers, cum e
Amour, apărut în anul 2012, în regia lui Michael
haneke, Away from her conţine un optimism care
ne trage, doar pe jumătate serios, cu ochiul. 

dar, chiar şi în lipsa unui consens unanim,
Away from her, rămâne o reprezentare artistică
a alzheimer- ului şi a bătrâneţii, care atrage aten-
ţia asupra unor aspecte trecute cu vederea de dis-
cursul biomedical şi de cel mass- mediatic, legate
de bolnav şi de cei apropiaţi lui. evident, ca orice
formă artistică, filmul nu are pretenţia de a trata
exhaustiv problema alzheimer- ului. liricizarea
care s- a imputat filmului ar putea fi explicată ca
o strategie facilă de cucerire a publicului, dar
poate fi interpretată şi ca un efect al împletirii
perspectivei sociale a filmului, cu perspectiva fe-
nomenologică. prin fenomenologic înţelegând pre-
zentarea acţiunii din punctul de vedere al
subiectivităţii lui grant – constant ameninţată de
pierderea soţiei sale –, dar şi a subiectivităţii Fio-
nei – ameninţată, dar şi vizitată puternic, de des-
trămare. zăpada apare, în acest sens, ca un

simbol al uitării, al ştergerii, ca o me-
taforă subtilă a alzheimer- ului. urâ-
ţenia unei boli şi dificultăţile inerente
bătrâneţii sunt astfel sublimate prin
artă. 

Filmul arată că diagnosticul de
alzheimer nu întrerupe cursul vieţii
nici pentru bolnav, nici pentru cei
apropiaţi lui. deşi mult mai dificilă,
viaţa după diagnostic continuă să
curgă. Idealizarea iubirii, suspectată
de unii critici ca fiind adevărata tema-
tică a filmului, pe lângă care alzhei-
mer- ul ar juca doar un rol de
evidenţiere, de context, poate fi înţe-
leasă şi ca o strategie a celor doi pro-
tagonişti de a spori coeziunea relaţiei
lor în faţa ameninţării bolii. pe tot
parcursul filmului, grant (iar uneori
se creează impresia că însăşi Fiona)
rememorează momente importante
din relaţia lor, inclusiv pe cele mai

puţin fericite, cu intenţia clară de a le fixa într- o
naraţiune existenţială inter- personală, a cuplu-
lui. de fapt, această naraţiune existenţială co-
mună funcţionează asemenea unei promisiuni de
imortalitate simbolică, fiind transcendentă – ca
situare ontologică, ca bogăţie informaţională şi ca
posibilitate a acestor informaţii de a amâna şter-
gerea – în raport cu oricare dintre cei doi membri
ai cuplului priviţi în singurătatea şi fragilitatea
lor. 

o lecţie a filmului este că, în ciuda asemă-
nărilor, alzheimer- ul nu este sinonim cu moartea
nici pentru cel bolnav, nici pentru cei apropiaţi
lui. Mai mult, filmul arată că bătrâneţea nu este
o vârstă care s- ar caracteriza prin dezinteres afec-
tiv şi erotic. Moartea socială este numai parţială
şi relativă pentru Fiona, care, în ciuda declinului
cognitiv specific demenţei alzheimer, îşi găseşte
preocupări noi în unitatea medicală care devine
noua ei casă, îndrăgostindu- se de aubrey. ea în-
cearcă să îşi reconstruiască sinele continuu atacat
de boală, după cum şi grant încearcă să dea un
sens vieţii sale. relaţia sa cu Marian este atât un
sacrificiu adus cuplului pe care- l alcătuieşte cu
Fiona, cât şi o tentativă de reconstrucţie a sinelui
său. 

■ acest articol a fost finanţat de către programul ope-
raţional Sectorial dezvoltarea resurselor umane prin
proiectul „Sistem integrat de îmbunătăţire a calităţii
cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de
promovare a rolului ştiinţei în societate”: poSdru/
159/1.5/S/133652. r

n Bref

România la 
Salonul Internaţional de
Carte de la torino, 
ediţia 2015

în perioada 14- 18 mai 2015 are loc
cea de- a xxvIII- a ediţie a Salonului
Internaţional de carte de la torino.
tema ediţiei din acest an este Le me-

raviglie d’Italia/Minunile Italiei, iar ţara invi-
tată de onoare este germania. pentru al
şaptelea an consecutiv, Institutul cultural
român, prin centrul Naţional al cărţii şi Insti-
tutul român de cultură şi cercetare umanis-
tică de la veneţia organizează participarea ţării
noastre la cea mai importantă manifestare de
profil din Italia cu un stand naţional cu titlul
Le meraviglie della Romania/Minunile Româ-
niei. 

Standul româniei, cu o suprafaţă de 70
metri pătraţi, va fi realizat după un concept in-
spirat de tema principală a ediţiei din acest an
a Salonului, promovând, însă, o parte din „mi-
nunile arhitecturale şi istorice” ale româniei.
astfel, printr- un design modern special conce-
put, vor fi prezentate următoarele monumente:
arcul de triumf, ateneul român, cazinoul din
constanţa, palatul Mogoşoaia, castelul peleş,
palatul culturii din Iaşi, casa Sfatului din Bra-
şov, turnul cu ceas din Sighişoara, o biserică
de lemn din Maramureş şi podul Basarab. Si-
tuat în pavilionul 3 r10- S05, Standul româniei
va cuprinde: un spaţiu dedicat vânzării de
carte, organizat cu sprijinul librăriei libris din
Braşov; un spaţiu destinat evenimentelor lite-
rare care vor avea loc în cadrul Standului ro-
mâniei; o cabină radio care va găzdui echipa
radio torino International, unul dintre parte-
nerii media ai participării româniei la Salonul
de carte, şi un punct de informare turistică or-
ganizat în parteneriat cu Biroul Naţional de
turism al româniei în Italia.

pe durata celor cinci zile, atât la Standul
româniei, cât şi în alte săli din cadrul Salonu-
lui vor fi organizate manifestări care au scopul
de a promova relaţiile bilaterale în domeniul li-
teraturii, al traducerilor şi al politicilor edito-
riale. de asemenea, se doreşte stimularea
interesului specialiştilor, editorilor şi traducă-
torilor pentru literatura română, contactele di-
recte între scriitorii invitaţi şi publicul larg,
precum şi păstrarea legăturii comunităţii româ-
neşti cu valorile culturale ale ţării de origine. 

la manifestările organizate de Institutul
român de cultură şi cercetare umanistică de
la veneţia pe parcursul desfăşurării Salonului
Internaţional de carte de la torino vor parti-
cipa circa treizeci de invitaţi, români şi italieni,
aparţinând unor domenii variate, reprezenta-
tive pentru profilul manifestării: scriitori, ro-
mânişti, traducători de literatură română în
limba italiană, istorici, jurnalişti, critici literari
şi reprezentanţi ai unor edituri italiene.

organizarea anuală a prezenţei româniei
la Salonul Internaţional de carte de la torino
se înscrie în strategia Institutului român de
cultură şi cercetare umanistică de la veneţia
privind promovarea literaturii române în Ita-
lia.

parteneri: Salonul Internaţional de carte
de la torino, consulatul general al româniei
la torino, Biroul Naţional de turism al româ-
niei în Italia, pordenonelegge.it, librăria libris
din Braşov, Kataplixi teatro din torino, teatri
Indipendenti, compagnia di San paolo, centrul
cultural Italo- român din Milano şi asociaţia
Bucovina din torino.

parteneri media: radio torino Internatio-
nal, revista bilingvă „orizonturi culturale
italo- române” şi ziarul „vocea”.

paideică, cu dublu sens. dialogul profund între
câteva generaţii de poeţi care sunt frâmântaţi de
rostul, de mersul literaturii române, de atmosfera
sufocantă din care ea reuşeşte, din când în când,
să ridice capul şi să comunice fundamental, de
standardele calitative pe care scriitorii trebuie să
le menţină şi de la care să nu abdice, reprezintă,
până una alta, unul dintre puţinele semne vitale
ale naţiei. Iar fiindcă dialogul presupune o de-
prindere uitată, aceea de- a asculta cu atenţie, lu-
crurile s- au petrecut astfel: poeţii tinerii au
întrebat şi au fost atenţi la ce li se răspunde, cei
mai în vârstă au întrebat şi au avut enorm de în-
văţat de la debutanţi. 

● cel mai greu se ajunge la stupori simple.
chestiuni precum „cine sunt şi ce înseamnă poe-
ţii într- o lume care a luat- o razna?”, „ce înseamnă
poezia bună: exprimare firească sau rapel la ten-
dinţe?”, sau „pentru cine se mai scrie azi poezie?”
vor fi taxate drept naivităţi de către marii ştiutori
de tot. poate aşa şi sunt, dar faptul că la toate
acestea s- a răspuns cu o unanimă tăcere ar fi ni-
merit să- i pună o clipă pe gânduri. Mai ales că, pe
deasupra acestor stupori, s- a convenit că poezia
este o inutilitate atât de autoritară, încât e în
stare să schimbe din temelii concretul. 

de pildă, chiar să răsune prin staţiile de
metrou sau să deschidă librării în cele trei judeţe
din românia, unde nu există nici una. r
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perspectiva din care cornel ungu-
reanu panoramează generaţia şai-
zecistă, evident într- o selecţie ce îi
cuprinde numai pe acei scriitori

care s- au particularizat la modul superlativ în ca-
drul unui angajament estetic ce deborda (cu ve-
hemenţă) metoda realismului socialist (suverană
în deceniile patru şi cinci ale secolului trecut,
având susţinere oficială din partea noului regim
politic), fără a etala însă vreo platformă progra-
matică, special elaborată teoretic în acest sens,
este un demers de real interes, căci criticul timi-
şorean o aşează (metodic) în structura amplului
său proiect de rescriere a istoriei literaturii româ-
neşti (din vechime şi până azi), pe coordonatele
unei geografii literare („puţină geografie lite-
rară”), la care lucrează de mai mulţi ani şi din
care a elaborat deja câteva volume incitante, nici
vorbă, dacă ar fi să amintesc doar acea Istorie se-
cretă a litraturii române şi încă ar fi deajuns de
elocventă. a fost o generaţie care „a cochetat cu
ezoterismul” fiind „tentată de secrete, de religie,
de zonele interzise” – „participarea lui Marin So-
rescu la «meditaţia transcendentală» arăta o cu-
riozitate deschisă către arcane”. dar această
înclinaţie vine să adauge la strategia unui „dublu
limbaj” practicat: „unul propus pentru oficialii re-
gimului, pentru doctrinarii de serviciu, pentru
cenzori, altul pentru cei care încearcă să se sal-
veze de capcanele discursului oficial”. este astfel
– afirmă cornel ungureanu – „un moment impor-
tant al trecerii către altă literatură” ce „vizează
tocmai anularea gândirii utopizante din litera-
tura anilor ‘50. pe nimeni nu mai interesează ce
se va întâmpla mâine. Interesează ce s- a întâm-
plat ieri (…) sau azi, ce se întâmplă în imediata
noastră apropiere. Sunt scenarii ale contrautopii-
lor”. aceste contrautopii se regăsesc fertilizate în
creaţiile generaţiei tinere de sciitori din care fac
parte poeţi şi prozatori dezinhibaţi, pentru care
„scrisul e o sărbătoare, literatura, un fapt sărbă-
toresc”, „pe ultima sa linie de rezistenţă el, scrii-
torul, poate medita doar la supunerea faţă de
legile scrisului (…) orice altă libertate, decât cea
pe care o oferă scrisul, e iluzorie (…) aproape toţi
scriitorii generaţiei ‘60 se vor retrage în interiorul
unei formule trainice (sunt absorbiţi de ea!) pen-
tru a descoperi, prin ea, calea către orizonturile
originare”. e o interpretare incitantă şi cred că,
niciodată până acum, spusă cu siguranţa unui
verdict, a unui diagnostic atât de insolit. Iar pen-
tru susţinerea acestuia, cornel ungureanu oferă
câteva analize eseistice privind operele reprezen-
tanţilor generaţiei, dezvoltând o mai veche dar
constantă abordare, referitoare la relaţia dintre
centru şi provincie („centrul regal şi provincia
servitorilor”), lumea provinciei, cu temele şi mo-
tivele dramelor sale, încep să ocupe primul plan
al dezbaterilor. Nicolae Breban, bunăoară, îşi re-
clamă descendenţa din zone istorice provinciale
ce- i determină formaţia intelectuală („cu bunicii
dinspre partea mamei /aparţinând împeriului,
fiind marcaţi de această apartenenţă/ a bunicii
dinspre tată, aparţinând unui şir lung de preoţi
români”, confirmând faptul că: „Marii scriitori al
ardealului sunt fii de preoţi – legaţi de o cultură
şi o exprimare teologică”) şi- i marchează începu-
turile: „într- o primă etapă a prozei sale Nicolae
Breban descrie spiritul rebel, despărţirea de o
lume veche – o lume care şi- a epuizat mesajul.
între revoltaţii din deceniul al şaptelea, Francisca
afirmă un refuz programatic. Nu trebuie să facem
vreun efort pentru a demonstra că scriitorul calcă
în picioare, fără mari griji pentru supărarea citi-
torilor săi, o seamă de tabuuri romaneşti”. un alt
scriitor, aliniat generaţiei şaizeciste, Sorin titel
vine din Banat („provincia lui Sorin titel”) şi „ro-
mancierul reţine nota arhaică a unei lumi pendu-
lând între sat şi oraş, între civilizaţia rurală şi
cetăţile imperiale (…) e vorba de un Banat încă
patriarhal, în care riturile naşterii, ale căsătoriei
şi ale înmomântării dau o notă aparte acestei
lumi (…) universul insular al satului creează ilu-

zia unei fericiri perpetue. autorul consemnează
nu doar cu minuţie ci şi cu căldură cotidianul do-
mestic dând sens – cvasimitic – unor istorii cu-
rente”. george Bălăiţă vine „dinspe Moldova” şi
succesul romanului Lumea în două zile „începe de
la romanul «marginii» care devine centrul lumii
(…) scriitorul are capacitatea de a se entuziasma,
de a trăi patetic, de a crede în valorile locului”.
Fănuş Neagu aduce lumea Bărăganului şi dacă
„în începutul vremilor artiste în care era purtat
în sanie regală, scriitorul venea «din feerie», desă -
vârşit stăpân pe o artă a petrecerii, odată cu vară
buimacă şi Îngerul a strigat, în proza lui Fănuş
Neagu coboară îngerii apocalipsei”. Ştefan Bănu-
lescu aduce în literatura sa lumea deltei şi a do-
brogei, el aparţinând unei „mari familii de
scriitori care au semnalat fabuloasa geografie a
deltei (…) lumea lui Ştefan Bănulescu este stră-
veche – protoistorică – legată de aceste locuri, în-
grădită de ele, salvată de ele – aducând
străvechile ei legi. o lume trăind altfel: ca la în-
ceputuri”. în acest sinoptic îşi află loc şi petre
Stoica, ovidiu genaru, anghel dumbrăveanu,
adrian păunescu („între geografii reale şi imagi-
nare”) ş.a. între toţi aceştia „în perioada
1965- 1971, d.r. popescu devenea un adevărat
lider al generaţiei. era scriitorul care prelucra,
din zbor, temele care să străpungă barajul inter-
dicţiilor (…) este un adevărat lider al provinciei
literare tinere (…) demetropolizarea însemna ie-
şirea culturii din metropolă, din spaţiul capitalei,
pentru a valida o geografie literară care să nu ig-
nore spaţiile fertile ale culturii. Marginile deve-
neau echivalente centrului, cultura română
putea intra în alte relaţii cu marile culturi ale
lumii”. Sub semnul acestuia, ca reper vital al ge-
neraţiei, cornel unghureanu îşi organizează de-
monstraţia, acordându- i, fireşte, un spaţiu
privilegiat (35 de pagini din 145 ale cărţii) discu-
ţiei aplicate asupra operei acestui scriitor: Zilele
şi nopţile săptămânii. O introducere în opera lui
D.R. Popescu. (editura Fundaţiei Scrisul român-
hesc, craiova, 2014). Născut în Bihor, copilărind
pe meleagurile din Mehedinţi, cu şcoala primară
la dănceu şi liceul la oradea, d.r. popescu repre-
zintă pentru exeget, din acest punct de vedere, un
model pentru generaţia şaizecistă: „abundenta
operă a lui d.r. popescu se sprijină pe două serii
de modele/ margini: prima, oferită de satul oltean
al copilăriei, de amintirile părinţilor sau ale bu-
nicilor dinspre tată, cu încercările de a transcrie
«documentele oltenilor din acest spaţiu», şi o a
doua serie, realizată pornind de la imaginile din
oradea şi din spaţiul transilvan. prima serie nu-

meşte mai ales jocurile, petrecerea, originalitatea
eroilor, bucuria de a înscena o farsă, cea de a
doua, momentul grav care repetă o istorie tragică,
un scenariu arhetipal”. d.r. popescu caută – zice
cornel ungureanu – să recupereze personaje, is-
torii, anecdote, cuvinte ale locului, fiind „primul
scriitor al anilor şaizeci care evocă «satul demo-
nizat»”, un sat aşezat sub „blestemele” omului
tradiţional „deposedat de drepturi, avuţie, tre-
cut”, totul într- un teritoriu în care „colectivitatea
se solidarizează sub semnul crimei, al torturii”.
aşa în F, în vânătoarea regală, în Duios Anasta-
sia trecea sau în Dor. dar, perspectiva de inter-
pretare a actualităţii trece dincolo de realităţile
satului şi se proiectează, într- o simbolistică gro-
tescă, pe canavaua istoriei. este cazul piesei
Cezar măscăriciul piraţilor, în care „asasinatul e
un spectacol”, „crima e un moment înalt al spec-
tacolului” , când „cezar e spânzurat de şeful pi-
raţilor, care vrea să fie el cezar”, numai că odată
ajuns în această postură „şeful piraţilor la rândul
lui e ucis de un alt pirat, care devine cezar. Suc-
cesiunea piraţilor putea fi o aluzie la piraţii din
ţările socialiste, a sistemului, dar mai ales a lui
Nicolae ceauşescu”. comentatorul face, în acest
context, o trimitere la semnatarii cartei ‘77, în
speţă la havel, cel care arăta cum prin scris poţi
„să înfrunţi cu mâinile goale aparatul represiv al
statului comunist”. exemplul unui astfel de atac
îl oferă d.r. popescu şi în proză, abordând „para-
bola”, nuvela Leul albastru fiind ilustrativă în
totul: „Imaginea leului bătrân, cel care, după ce
e eliberat din cuşcă nu mai are decât energia de
a muri, la marginea teritoriului pe care i- l oferă
libertatea” este „una din cele mai profunde co-
mentarii asupra condiţiei scriitorului liber” în so-
cietatea contemporană, iar „crimele, asasinatele,
defilarea criminalilor şi a deţinuţilor, imaginile
abjecţiei, imprecaţiile greu suportabile trec din
cărţile mai vechi în cărţile mai noi ale lui d.r. po-
pescu”. criticul identifică în opera scriitorului un
„spaţiu al mitului” care „e jefuit fără încetare de
semnele sale – de sensul său; el nu mai e un spa-
ţiu securizat decât într- un vis posibil”, iar d.r.
popescu „apelează la mit, la parabolă, la persona-
jul alegoric în măsura în care acesta relevă struc-
turile «de adâncime» ale lumii sale”. prin aceasta
se distinge în seria şaizeciştilor: „Niciunul dintre
contemporanii lui d.r. popescu nu explorase, cel
puţin în anii de care ne ocupăm, «faţa nevăzută a
realului», imperiul convulsiv al visului expiatoriu.
a coborî în labirintul noscturn, a te retrage în vis
înseamnă, în prozele anilor ‘65, a coborî în infern:
a pătrunde în zona interzisă”. în nuvele Leul al-
bastru „visul şi reveria se complinesc. alungarea
din paradis e mitul central al nuvelei. paradisul
e grădina zoologică din care evadează leul bătrân
şi lumea colorată cu semnalele pe care naratorul
le colecţionează. visul poate adăposti avertismen-
tul. e etapa în care poezia nu mai purifică, nu mai
înnobilează. avertizează. în Dor şi în Duios Anas-
tasia trecea, în F… şi vânătoarea regală, visul re-
velează realitatea fisurată a lumii. realitatea
convulsivă a satului contemporan este placată pe
realitatea morţii omului pământului, a regelui
său”. prozatorul operează cu un „instinct al cari-
caturalului şi al grotescului”, pericolul turbării
din vânătoarea regală arată, sugerează cornel
ungureanu, că ne aflăm „într- o lume de animale
bolnave”. astfel, în anii şaizeci, d.r. popescu
„scrie fără complexe provinciale” textele lui mus-
tind de „idei, de replici vii, uneori ostentativ li-
bere. Scriitorul demască”. 

eseul lui cornel ungureanu e, în fapt, o ra-
diografie a insurgenţei generaţiei şaizeciste, în
care rolul de pivot, de promontoriu atitudinal îi
revine, în interpretarea sa, lui d. r. popescu, că-
ruia îi rămâne, totuşi, dator cu un studiu de mai
ample dimensiuni, în care desfăşurările analitic-
demonstrative să complinească şi să susţină de-
plin fişa diagnosticală pe care i- o face acum. r

Constantin Cubleşan
Generaţia ’60 şi D.R. Popescu

Prozatorul operează cu un „instinct
al caricaturalului şi al grotescului”,
pericolul turbării din Vânătoarea

regală arată, sugerează Cornel
Ungureanu, că ne aflăm „într- o

lume de animale bolnave”.



Marţi dimineaţa, în decorul ele-
gant al Salonului regina Maria
de la hotelul athenée palace-
hilton din capitală s- au întâlnit

academicieni, profesori universitari, scriitori, ar-
tişti plastici, arhitecţi, critici, istorici literari şi
muzicali, cercetători şi ziarişti. cu toţii au răs-
puns invitaţiei lansate de Fundaţia alexandrion
de a participa la o şedinţă de propuneri ce vor fi
analizate ulterior de noul juriu al premiilor Brân-
coveanu, care urmează să fie decernate spre sfâr-
şitul anului.

cu acest prilej, la Secţiunea MuzIcă au
fost consemnate următoarele propuneri: 1. Bea-
trice rancea, manager al operei din Iaşi. 2. gigi
căciuleanu, coregraf, personalitate de excepţie a
dansului contemporan. 3. dan dediu, compozitor,
rectorul universităţii de Muzică din capitală
(grigore constantinescu, critic muzical, membru
al Juriului, ultima propunere a fost susţinută şi
de prof. al petrovici, oana andra). 4. angela ghe-
orghiu, una dintre cele mai celebre soprane din
lume. 5. Marin cazacu, violonist (alexandru pe-
trovici, lector universitar). 6. Maria Slătinaru
Nistor, soprană celebră. 7. viorica cortez, celebră
mezzosoprană română (oana andra, mezzoso-
prană, solistă a operei române din Bucureşti). 8.
valentin gheorghiu (gabriel croitoru, violonist,
orchestra Naţională radio); 9. răzvan Suma. 10.
dana Borşan (toma popovici). 11. alexandru to-

mescu, violonist (aura christi, poet). 12. Forma-
ţia anton pann (petru romoşan, scriitor şi edi-
tor). 13. gabriel croitoru, violonist (dan Mircea
cipariu, scriitor). 14. cristian Mandeal, dirijor
(grigore constantinescu).

la Secţiunea arhItectură au fost pro-
puşi următorii: 1. Firma 4- B (arh. Silvia oostven,
gen. manager, care a anunţat că ulterior va pune
la dispoziţia juriului dosare ale unor realizări ar-
hitecturale ale unor arhitecţi de excepţie) 2. Ma-
rius Marcu, arhitect. 3. augustin Ioan, arhitect
(vlad ciobanu, sculptor).

la Secţiunea arte plaStIce: 1. Sorin
dumitrescu, pictor (prof. univ. Mircia dumi-
trescu, grafician). 2. Florin codre, sculptor (Ioan
Bolborea, sculptor, realizatorul statuii lui Brân-
coveanu ce se atribuie laureaţilor premiilor cu
acelaşi nume). 3. Mircia dumitrescu, grafician
(„Nu accept. îl prefer pe Sorin dumitrescu”, a re-
plicat dânsul la propunerea făcută de scriitorul
dan Mircea cipariu) 4. dragoş pătraşcu, grafi-
cian din Iaşi. 5. Ioachim Nica, fost rector al Insti-
tutului de arte plastice din cluj- Napoca.
6. Ştefan râmniceanu, pictor (aurelia Mocanu,
critic plastic). 7. vladimir zamfirescu, pictor
(aura christi, poet).

la Secţiunea IStorIe: 1. volumul „1968:
din primăvară până în toamnă”, de Mihai rete-
gan (constantin hlihor, prof. univ.dr.) 2. cartea
„Istoria diplomaţiei secolului xx”, autor constan-
tin vlad, ambasador, prof.univ. (george g. potra,
prof.univ. dr., membru al aoŞr; Ion calafeteanu,
prof. univ.) 3. „1989- 1992. presa liberă. presa în
românia post- comunistă”, de Matei gheboianu;
4. lary watts – „alianţe contra naturii”; 5. c. hli-
hor, M. Badea, gavriil preda, alex purcăruş –
„revoluţia română din 1989 şi percepţia ei în
mentalul colectiv” (Mihai retegan, prof. univ.
dr.). 6. Fundaţia Magazin Istoric (Filaret acatri-
nei, istoric, realizator tvr) 7. constantin cor-
neanu „o istorie însângerată – decembrie 1989”
(vasile Buga, cercetător). 8. „Istoria Senatului

româniei” – coordonator gh. Sbârnea (Ioan
Scurtu, prof.univ. dr.). 9. „evoluţia instituţiilor
politice ale statului român din 1859 până azi”, de
Sorin liviu damean ş.a (Ion calafeteanu, prof.
univ. dr).10. laurenţiu constantiniu, istoric. 11.
Ion Bulei, istoric. 12. dorin liviu Bâtfoi, istoric
(petru romoşan).

la Secţiunea lIteratură: 1. d.r. po-
pescu – opera omnia (petru romoşan, scriitor;
Ioan Buduca, critic literar; vlad ciobanu, scul-
ptor). 2. volumul Mircea Maliţa, Convorbiri cu
Dan Dungaciu (petru romoşan, paul cernat,
scriitor). 3. volumul „cioran: o mitologie a nede-
săvârşirilor”, de eugen Simion (dan Mircea ci-
pariu, paul cernat). 4. Ion Mureşan, poet. 5. Ion
es pop, poet. 6. liviu Ioan Stoiciu, poet. 7. octa-
vian Soviany, poet (dan Mircea cipariu). 8. paul
goma, romancier. 9. virgil tănase, scriitor şi re-
gizor. 10. Ileana Mălăncioiu, poetă (aura christi,
poet; paul cernat pentru virgil tănase; liviu
Ioan Stoiciu, pentru paul goma). 11. traian dia-
conescu, poet (Ionel oprişan, istoric literar, edi-
tor). 12. eugen Suciu, poet (vlad ciobanu,
sculptor). 13. Ion Ianoşi, scriitor şi eseist (dorin
liviu Bîtfoi, publicist). (www.cotidianul.ro) r
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La invitația Institutului Italian de Cultură şi a Librăriei
Cărturești din București Editura Rediviva din Milano este
onorată să se întâlnească cu publicul cititor român vineri, 29
mai, ora 18.00, la sediul Institutului Italian de Cultură, Aleea
Alexandru 41, şi sâmbătă, 30 mai 2015, ora 18.00, la sediul
Librăriei din strada Verona 13-15.

Vor fi prezentate ultimele apariții editoriale în română și
italiană, lansate la ediția din acest an a Salonului Internațional
de Carte de la Torino: Badante pentru totdeauna (Badante per
sempre) de Ingrid B. Coman; Frontierele inimi (I confini del
cuore) de Lilian v Kertay; Adam și Eva (Adamo ed Eva) de
Liviu Rebreanu (traducere în limba italiană de Davide Arrigoni)
și volumul Sfera frigului. Din infern, cu dragoste (La sfera del
freddo. Dall’ inferno, con amore) de Aura Christi, traducere în
limba italiană de Maria Floarea Pop, precum și alte volume
apărute în limba română: Morarul zeilor. Poezii din străinătate
de Viorel Boldiş, Satul fără mămici de Ingrid B. Coman etc.

Invitaţi din Italia: Ingrid Beatrice COMAN, Maria 
Floarea POP, Viorel BOLDIȘ, Violeta POPESCU, Claudia
BOLBOCEANU

Vă așteptăm cu drag

www.redivivaedizioni.com

editura ReDIvIvA din MILANO
la prima întâlnire cu 
cititorii din București


