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cioran, furibund, acuză românia că
ar fi o ţară, un loc al ratării. Para-
doxal in extenso cum era adeseori,
mai ales în scrierile de tinereţe,

făcea chiar elogiul ratării, ca o formă sigură a rea-
lizării. Posibil. Pentru unii!

dar pentru a nu mai rata încă o dată – şi
acum e vorba de o halcă mărişoară a istoriei noas-
tre naţionale, vorbim de acea jumătate de secol
petrecută de câteva generaţii umane sub ceea ce
s- a numit comunism! – pentru a nu rata acest
segment important al existenţei noastre indivi-
duale şi istorice, va trebui să- l privim, să- l con-
templăm şi să încercăm să- l descriem cu o anume
atenţie şi gravitate. recurgând chiar la unele ar-
tificii de logică, aşa cum, în matematică, în geo-
metrie se uzează de cunoscuta reducere la
absurd. (a caricaturiza, afurisi şi încondeia în di-
verse moduri această perioadă, sau, pe dos, a- i ri-
dica elogii, slujind mai ales interesele meschine
ale celor de azi, cum fac nu puţini comentatori, e
o cale sigură de a o rata!)

dacă întoarcem covorul pe dos sau răstur-
năm tabloul pur şi simplu – unele pânze ale pic-
turii moderne, din şcoala action painting mai
ales, pot foarte bine să fie răsturnate cu capul,
presupus, în jos! – vom descoperi, dacă nu lucruri
profund revelatorii, totuşi unele extrem de inte-
resante, pe care le- am putea numi chiar valori ale
dictaturii, ale oricărei dictaturi, din orice timp,
aproape! acest exerciţiu ne- ar convinge printre
altele că epoca teribilă şi nefastă a luat cu adevă-
rat sfârşit. se ştie că istoria, cea reală, profundă,
semnificativă, nu se ghidează după datele calen-
daristice sau după unele tratate savante; astfel
revoluţia franceză nu se termină brutal cu anul
1804 când Naopleon Bonaparte se declară împă-

rat; se ştie, campaniile sale militare care au cu-
treierat europa au fost tot atâtea ocazii şi
manevre de a implementa noile principii ale bur-
gheziei în mişcare, în ofensivă, iar simbolul fran-
ţei ales de el, albina, arată cultul ce trebuie
dedicat muncii – un termen absolut contradicto-
riu principiilor vechii aristocraţii! – spiritul co-
dului său şi al decoraţiei sale, legiunea de

onoare, nefăcând decât să întărească şi să răspân-
dească aceste idei ascunse şi extrem de noi, bur-
gheze, care au întovărăşit războaiele sale. la fel,
se spune pe bună dreptate că secolul xix nu se
opreşte la data sa calendaristică, iar secolul tre-
cut, al xx- lea, a trebuit să aştepte primul război
mondial pentru a- şi afirma profilul şi caracteris-
ticile!

unii, e drept, furibunzi la rândul lor, afirmă
şi clamează că sistemul nostru comunist nu s- a
terminat odată cu revoluţia din decembrie şi că
el, acest tip de organizare socială şi de valorizare,
continuă şi azi. i- am numit furibunzi, deoarece,
fără să vrea, şi unii dintre ei chiar şi fără s- o bă-
nuiască, au dreptate; numai că, vai, nu ştiu ce să
facă cu ea, o dreptate care, în gura lor, stropită de
gesticulaţia lor cu mult prea interesată, prea ve-
hementă şi partizană, devine iute o falsitate, un
neadevăr cras. Şi inteligenţa unora, în acest caz,
nu- i ajută prea mult!

dar înainte de a vorbi despre continuitatea
vechiului regim, azi, să încercăm a- l înţelege. mai
bine zis, să încercăm a- l privi şi pentru asta vă
propun să jucăm o mică piesă de teatru şi să ne
transformăm în actori – în buni actori! – ai unei
stări, ai unui scenariu. să facem pur şi simplu
elogiul acelei perioade, aşa cum, altădată, marii
scriitori îşi etalau opiniile, afirmând contrariul
bunului simţ, dacă nu al adevărului, al evidenţei.
astfel, erasmus face elogiul nebuniei, iar jonat-
han swift descrie omul contemporan când în
forma unui uriaş, când în forma unui pitic mărun-
ţel, pe care alţii, figuri exacerbate, îl puteau ridica
de jos şi ţine în palmă, uimindu- se şi amuzân -
du- se de precaritatea şi de ridicolul involuntar al
acestei gânganii.

există câteva date, valori sau principii
care, în mod curios, prind un anumit relief mai
ales în societăţile pe care le- am numit închise,
vase sociale închise. Noţiunile de elită, de exem-
plu, de aristocraţie, dar şi de valoare. ca să nu
mai vorbim de termenul de cultură care, decenii
la rând, în românia zisă comunistă s- a colorat de
cu totul alte valori şi substanţă. artele, literatura

şi ştiinţa, inclusiv ştiinţele umane, care, după în-
gheţul stalinist, au început nu numai să respire
şi să se manifeste tot mai clar şi mai plenar, mai
evident, dar au încercat un lucru care nu era po-
sibil pe scena deschisă a politicii şi a socialului:
continuarea vechii românii, a valorilor şi a nu-
melor ei marcante, în fapt, o negare, chiar şi sotto
voce, a stării de fapt, a presiuni politice formida-
bile, a falsei ei istoricităţi!

unele spirite grăbite şi uşurel furibunde de
azi, constatând că la noi nu au existat mişcări de
masă opuse regimului sau exemple marcante de
dizidenţi politici, conchid că nu a existat opoziţie
faţă de sistem. reducând formele de luptă contra
unei dictaturi doar la cele violente, deschise, de-
clarate. Numai că, ce să faci, nici dictaturile in-
stalate de ruşi în ţările din estul europei nu erau
perfect identice, ele luând, încet- încet, forma re-
liefului istoric şi psihologic al locului, provocând
şi reacţii pe măsură – în concordanţă cu istoria şi
reflexele locului. sigur, prin aceasta noi nu vrem
– şi nici n- am putea! – scuza sau nega în totalitate
aşa- numita pasivitate sau perplexitate româ-
nească în faţa acelui tăvălug „eliberator” ruso- bol -
şevic care a durat o jumătate de veac. dar, dacă
în românia nu a existat violenţă fizică, contesta-
tară, recuperată însă amplu de singura revoluţie
violentă a aceloraşi ţări din est, dar şi ea contes-
tată de acele spirite furibunde! – nu înseamnă că
nu a existat un spirit al negării, ca şi unul al vio-
lenţei, manifestat însă în forme aparent edulco-
rate. în realitate, forme, cum sunt cele ale culturii
sau ale gândului, ale creaţiei – dacă ele sunt
reale, majore! – sunt mai eficiente, uneori, decât
cele violent fizice. mai puţin spectaculoase, e
drept, dar mai durabile şi mai active în substratul
social şi psihologic. 

îndrăznesc să afirm, că, prin ampla mişcare
de creaţie în literatură, când câteva generaţii bio-
logice de creatori, uneori de prima mână, s- au
asociat, s- au recunoscut ca o formă a unei compli-
cităţi de fund, a unui entuziasm greu explicabile
azi şi care nu apar decât ca urmare a unei pre-
siuni politice generale, noi, românii am intrat,
am reintrat în europa cu decenii înainte de actul
administrativo- economic perfectat cu câţiva ani
în urmă! Nu puţini, probabil, mă vor acuza că ple-
dez pro domo vorbind de meritul acestei generaţii
‘60, care, cum o spuneam, a fost multiplă şi
enormă; dar cele două decenii de creaţie în liber-
tate socială a literelor autohtone nu au scos la
iveală nici a zecea parte din realele scrieri şi ca-
podopere ale deceniilor şase, şapte şi opt. Şi nici
de personalităţi reale, ca cei iviţi şi formaţi în acei
ani, în ciuda – sau, mai ştii, poate tocmai din
cauza! – interdicţiilor, cenzurii, obtuzităţii şi mi-
tocănismului aparatului de partid şi administra-
tiv. în cultură şi nu numai, deoarece cultura şi
oamenii ei erau în atenţia continuă a acestui apa-
rat, indiferent de etapele şi culorile sau tacticile
regimului. dictatura nu se teme precum azi de-
mocraţia şi capitalismul, de falimentul bănesc şi
economic; dictaturile, cu precădere cele zise ideo-
logice, o invenţie terifiantă a secolului trecut, cu
mult mai teribile decât cele cunoscute, militare,
care urmăreau doar puterea fizică şi armată –
dictaturile negre, brune sau roşii, indiferent, se
tem mai ales de spirit! deoarece terenul lor de
luptă, dar şi ambiţia lor istorică şi grandilocventă
este, în esenţă, pe acest teren! r
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Nicolae Breban
Istoria reală

Există câteva date, valori sau
principii care, în mod curios, prind

un anumit relief mai ales în
societăţile pe care le- am numit

închise, vase sociale închise.
noţiunile de elită, de exemplu; de
aristocraţie, dar şi de valoare. Ca
să nu mai vorbim de termenul de
cultură care, decenii la rând, în

România zisă comunistă s- a colorat
de cu totul alte valori şi substanţă.

n Editorial
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chiar dacă sadoveanu ar fi acceptat
o comandă oficială în acest sens
(ceea ce, fără doar şi poate, intră în
logica personalităţii lui), textul ne

pune la îndemână toate dovezile că a relativizat- o
sau a jucat dublu. marian Popa îşi continuă însă
nestingherit diatriba, fără a cunoaşte astfel de
nelinişti deductive: „este semnificativ că sado-
veanu nu vorbeşte niciodată despre români, ci
numai despre moldoveni, disociind în sens parti-
tiv şi sovietic Principatele române.” mă tem însă
că reproşul loveşte pe alături; disocierea cu pri-
cina e doar adecvare la spiritul epocii: în secolul
al xVi- lea moldovenii înşişi se considerau ca
atare, moldoveni, nu români. Nu erau chinuiţi de
patimi naţionaliste, de valori care au intrat în cir-
cuit ceva mai târziu. în plus, unele documente îl
absolvă pe sadoveanu: cine i- a citit însemnările
moscovite din 1953, nu e străin de opoziţia fermă
a prozatorului faţă de teoria identităţii specifice
a limbii „moldoveneşti”. sadoveanu nu accepta în
nici un caz această mistificare politică. culeg
unul dintre nu puţinele fragmente pe această
temă, pe care oricine le poate găsi într- un volum
recuperativ, pagini de jurnal şi documente inedite
(2005): „a venit la mine emilian Bâcov cu care
am stat îndelung de vorbă despre frământările de
la chişinău în ce priveşte limba moldovenească
despre care unii moldoveni ar vrea s- o diferen-
ţieze de cea românească, pentru nu ştiu ce inte-
rese. încercările de a da drept limbă deosebită
moldoveneasca, expresii şi cuvinte rostite provin-
cial, e lipsită de seriozitate. eminescu şi creangă
sunt înţeleşi de moldovenii din republica socia-
listă moldovenească mai bine decât bucureştenii,
cărora, pentru creangă, li se dă un glosar expli-
cativ. (…) e o lucrare de desfacere a limbii lite-
rare pusă la cale de nişte nepricepuţi analfabeţi.”
Nu e bine să ne jucăm cu vorbele. cu tot oportu-
nismul său politic, sadoveanu, unul dintre cei
mai „moldoveni” scriitori români, nu devenise to-
tuşi antiromân. Nu îl eroizez în nici un caz pe au-
torul lui Mitrea cocor (discuţia despre paterni -
tatea acestei cărţi sunt secundare: scriitorul a
semnat romanul, deci i- a făcut loc în opera sa, şi
l- a asumat!), a cărui obtuzitate politică interesată
este evidentă; dar nici nu mi se pare fair play să
îi punem în seamă toate ticăloşiile posibile. de ce
să ne încăpăţânăm să vedem în nicoară potcoavă
o carte antiromânească, când ea se vrea, totuşi,
cu totul altceva? Şi când ea este, cu oricâtă me-
fienţă ar fi citită, o reuşită stilistică. (inevitabil,
şi acest lucru i s- a reproşat…)

sigur, ar fi necuvenit să ignorăm cu totul
background- ul ideologic ar cărţii. dar cred că nu
el este esenţial astăzi la o relectură lipsită de pa-
timă. dimpotrivă, altceva avea de probat proza-
torul, pentru a mai rămâne credibil chiar şi
politic: că rămăsese scriitorul valoros pe care
lumea literară îl admirase. omul politic îşi căpăta
girul din autoritatea scriitorului, nu invers. Prin
urmare, o repunere în drepturi a acestuia din
urmă era o mutare strategică pe care un bun şa-
hist cum era conu’ mihai nu avea cum să nu o in-
tuiască. nicoară potcoavă îl readucea, de fapt, pe
sadoveanu pe terenul său. îi oferea şansa de a
face o demonstraţie de forţă, de vitalitate, în fond:
scriitorul trebuia să confirme că este încă viu. 

Nu e o constatare inedită: nicoară potcoavă
nu este un roman istoric. e un roman istoric în
aceeaşi măsură în care, să spunem, tache de ca-
tifea al lui Ştefan agopian este un roman istoric.
locul său nu se află alături de neamul Şoimăreş-
tilor, nunta domniţei ruxandra, Zodia canceru-
lui sau vremea ducăi- vodă ori Fraţii Jderi.
atunci când nu îl analizează în capitolul despre
cărţile istoriei şi ale miturilor din lucrarea „căr-

ţile” lui Mihail Sadoveanu (1981), ion Vlad are
dreptate; greşeşte în schimb atunci când nu in-
clude romanul în capitolul cărţile înţelepciunii,
pentru că acolo îi era locul. eugen simion observa
foarte bine, în Scriitori români de azi, vol. ii,
această tradiţie, specific sadoveniană, în care car-
tea trebuie plasată: „nicoară potcoavă este o
scriere de înţelepciune bătrânească şi mai puţin
o povestire istorică, unde acţiunea epică, desfăşu-
rarea rapidă a faptelor ar trebui să predomine.
(...) faţă de romanele istorice mai vechi (Zodia
cancerului, Fraţii Jderi), o deplasare de accent
s- a produs aici în favoarea limbajului şi a medi-

taţiei.” într- adevăr, nu eroicul este registrul
acestui roman; personajele nu mai au de demons-
trat nimic, ele intră deja în scenă cu acest statut
de eroi, ele sunt plasate din start de partea bună
a istoriei. Nu acţiunea ocupă prim- planul, nu
aventura captează atenţia cititorului, nu eveni-
mentele beligerante, nu înfruntările directe, deşi
nu lipsesc cu totul, dau ritm intrigii. densitatea
faptelor lasă de dorit, romanul nu mai este epo-
peic, aşa cum erau cele din anii ’30. Personajele,
deşi exemplare, impulsionate permanent de sim-
ţul sfintei datorii faţă de dreptate, par a avea o
mai mare plăcere de a sta locului şi a vorbi decât
de a purcede la drum şi a trece la fapte. acestea
parcă dau buzna peste ele. Pregătirea lor ţine de
sensurile adânci ale existenţei, se pregătesc pen-
tru moarte cu mai mare tragere de inimă decât
pentru cucerirea puterii. sunt mai mult înţelepţi
decât soldaţi. 

sunt, de fapt, şi aici vreau să ajung, nişte
personaje- sinteză. rostul lor nu e să rescrie o is-
torie, nici să o mute în mit. justificarea lor este
să ilustreze dacă nu întreaga tipologie sadove-
niană, atunci o bună parte a ei. Nicoară Potcoavă
nu mai este un personaj imprevizibil, ci unul cu
destinul deja scris, care nu se cere decât rescris;
el e, de la prima pagină a cărţii, un personaj de

legendă. cu alte cuvinte, viaţa i- a fost deja scrisă.
tot ce mai apucă să facă este repetitiv şi simbolic,
inclusiv sacrificiul inevitabil; singura sa posibili-
tate este să ilustreze o tipologie deja fixată, să
nuanţeze un rol prestabilit. în relaţie cu el, înso-
ţitorii săi nu fac decât să reia situaţii- tip din epo-
peea sadoveniană. Principala lor aventură este
aceea de a ilustra, cu o precizie şi o meticulozitate
demonstrative, „omul sadovenian”. eroi, înţe-
lepţi, tineri repeziţi şi înamoraţi subit, sărmani
care aşteaptă clipa dreptăţii, muieri focoase şi în-
dărătnice, preoţi vicioşi, orfani virtuoşi, în fine,
întreaga tipologie sadoveniană este chemată la
apel în roman. aproape toţi au harul sau măcar
plăcerea vorbirii; acesta este, de fapt, resortul
care îi mişcă. toţi sunt vorbitori ai aceluiaşi dia-
lect, cel sadovenian. mai mult decât atât, stilul
sadovenian consacrat a atins o densitate la limita
artificialităţii. scriitorul pare preocupat în exces
de a face, la fiecare pagină, o neîntreruptă de-
monstraţie de virtuozitate: este conştient de cali-
tăţile sale, de posibilităţile sale, de faptul că doar
lui îi este permis să scrie aşa şi se bucură de acest
privilegiu. romanul este scris, e limpede, din in-
teriorul unui stil brevetat, sadovenian. de
oriunde am decupa un pasaj, el se resimte de pe
urma acestui efort de reconstituire, în exces chiar,
a unei limbi specifice, îndelung încercate. iată, de
pildă: „când şi- a ridicat ochii tiviţi cu roş de pe
carte, moş hristofor a clămpănit de două ori din
fălci goale şi a prins a tremura. Văzuse, oprit în
uşa deschisă, pe vodă. Nicoară ascultase cartea
de ameninţare cu sprânceana încă mânioasă, dar
când diacul cel bătrân s- a spăimântat, măria- sa
a prins a se însenina şi a zâmbit.” fiecare cuvânt
este atent drămuit, sonoritatea pare a ghida
fraza, nu potenţialul ei de reprezentare. Patina
veche, efectul retro nu mai sunt păstrate pentru
scenele semnificative: stilistic, nu există nici o
frază ternă, neutră, apatică în roman. oricât de
palidă epic, fiecare pagină este, întâi de toate, o
performanţă stilistică. mai precis spus, o probă
de virtuozitate, o expunere a tuturor trucurilor şi
mărcilor stilistice ale operei sadoveniene.

Prin urmare, cred că nicoară potcoavă este,
înainte de a fi un roman istoric instrumentat
ideologic, o carte- sinteză. este demonstraţia fi-
nală, epilogul unei opere conştiente de ce are ea
mai bun. este un inventar al sadovenismului. un
bilanţ, de nu chiar un decont. are, din acest punct
de vedere, o încărcătură testamentară. un mare
scriitor îşi rescrie cartea de debut de pe o altă po-
ziţie, cu o altă anvergură, de pe edificiul propriu-
lui statut de scriitor clasic. din interiorul
propriului stil, sub presiunea unei tradiţii care e
propria operă. e un fenomen care se întâmplă
numai în cazul marilor scriitori: principala refe-
rinţă, principalul sistem valoric, singurul, de fapt,
cu care simt nevoia să mai intre în dialog devine
propria operă. „trup sfânt şi hrană sieşi”... sado-
veanu face o ultimă demonstraţie de forţă: nu
numai că doar el poate scrie aşa în literatura ro-
mână, dar numai lui i se cuvine să scrie aşa şi să
rămână, totuşi, original. nicoară potcoavă poate
fi citit ca un meta- roman. o interpretare a pro-
priei opere, venită într- un moment când resursele
miezului originar al acesteia păreau epuizate. e
orice numai un roman construit după reţeta rea-
lismului socialist nu! ceea ce poate părea şi chiar
era încărcătură ideologică este secundar în com-
paraţie cu această miză a reinterpretării propriei
opere pe care sadoveanu trebuie să o fi chitit
atent, dar discret. 

aşa cum este, de fapt, imensa învăţătură şi
cunoaştere esoterică strecurată în opera sa. r

■ fragment

Bogdan Creţu
Personaje-sinteză

Scriitorul pare preocupat în exces
de a face, la fiecare pagină, o
neîntreruptă demonstraţie de
virtuozitate: este conştient de

calităţile sale, de posibilităţile sale,
de faptul că doar lui îi este permis
să scrie aşa şi se bucură de acest
privilegiu. Romanul este scris, e
limpede, din interiorul unui stil

brevetat, sadovenian.
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Norocul a făcut să- mi pice în poală
o săptămână întreagă de linişte,
pentru a putea parcurge pe înde-
lete, cu creionul în mână, călăto-

ria în petalele trandafirului (ed. tipo moldova,
iaşi, 2013 – dar cartea a apărut în 2014), volumul
sumativ de 838 de pagini (plus referinţe critice…)
prin care simona- grazia dima îşi celebrează de-
ceniile de poezie. 838 de pagini înseamnă, grosso
modo, cam tot atâtea poezii, dar ele indică şi fap-
tul că masivul op este propriul său duşman la re-
ceptare, fiindcă e puţin probabil că se vor mai găsi
critici dispuşi să- l citească zile de- a rândul, pen-
tru a- i sesiza fervorile, mitologiile relevate şi as-
cunse, simbolurile. cu atât mai mult, cu cât ne
aflăm în faţa unei lirici sapienţiale, ceremonioase,
unde şi contingentul – atâta cât este – e voalat de
parabole, drapat în metafore ale înţelepciunii,
străbătut – până la intensitatea superioară a pa-
radoxului – de lumină. la simona- grazia dima,
viaţa însăşi este un miracol. aproape la fiecare
vers – oricum, la începutul fiecărui poem –, uimi-
rea de a fi şi de a înţelege lumea încarcă textele
cu o pozitivitate diafană, strălucitoare, venită din
inocenţă. „Noi am greşit cu inocenţă” – îşi spun
înfrânţii din lamento etrusc. „căderea mea se
transformă în frumuseţe” – consemnează poeta în
altă parte. înspre sfârşitul vieţii – sau să fie vorba
doar de premoniţia ei? –, un protagonist remarcă:
„ţinem încă în mâini sidefuri pe jumătate şle-
fuite.” artizani ai inefabilului („oameni albi-ar-
gintii”), eroii versurilor sale descoperă, în tot ceea
ce le înconjoară, „statui de jad”, o „strălucire spec-
trală”, cetăţi fantastice dintr- un ţinut al tuturor
vorbelor de duh şi de taină, care se numeşte No-
remaion, succesor luminos al unui alt ţinut, cel al
„fiinţelor mici”, pe care simona-grazia dima l- a
propus şi cultivat încă de la începutul carierei
sale lirice. 

e bine, aşadar, că acest volum masiv, sinte-
tic, există, fiindcă el trasează schiţa de portret al
unui poet care a dorit chiar de la început – fiind,
ulterior, consecvent acestei decizii iniţiale de di-
sociere – să meargă împotriva curentului, adică a
poeziei de notaţie stradală, ironic- sarcastică,
obiectivă, pentru care au optat marile nume ale
generaţiei din care simona- grazia dima face
parte. foarte târziu, spre sfârşitul volumului de
acum, ea va vorbi de „înotul asimetric ca salvare”.
la începutul său, într- un scurt eseu autojustifi-
cativ, ea invocă o „revelaţie”, o „clipă epifanică”,
trăită sub faldurile de amurg ale cetăţii de scaun
a sucevei, unde se afla – timişoreancă fiind de
baştină – pentru un colocviu. clipa respectivă i- a
trasat drumul şi vocea în poezie – mărturiseşte
ea – şi asta a însemnat, în esenţă, o abordare a
realului sub specie mitică, sapienţială şi simbo-
lică. ar fi avut atunci – sugerează tot autoarea,
critic literar redutabil, totodată – două căi de in-
trare în ceea ce se spune ritos că ar fi „poarta
mare a literaturii”: confruntarea cu realul, res-
pectiv hermeneutica ei domoală, dezvăluitoare de
taine mirifice şi de diafanităţi. Prima cale ar fi
fost aceea a istoriei, a cotidianităţii, şi ar fi însem-
nat în mod necesar tensiune, încrâncenare, opo-
ziţii radicale, adversitate. a doua presupune o
complicitate catifelată cu infinitezimalul diaman-
tin al vieţii: un mod aproape mitologic de a per-
cepe viaţa, acceptându- i slăbiciunile, inconsec-

venţele de sintaxă, cu scopul de a te adânci – aici
titlul volumului de acum ne ajută – în vasta „că-
lătorie” în inefabil, adică „în petalele trandafiru-
lui”. 

„mitologia fiinţelor mici”, pe care
simona- grazia dima a propus- o şi a cultivat- o,
corespunde unei asemenea percepţii mitologi-
zante a vieţii. Nu e neapărat fantasy, dar nici
foarte departe de acesta nu este. „jocul” (cuvânt
recurent în textele poetei) ei constă în construcţia
imaginară a unei lumi populate cu „oameni
albi- argintii”, trăitori într- un ţinut vecin cu înţe-
lepciunile de demult şi cu legendele, capabili să
crească din rădăcini, asemenea plantelor, arbori-
lor seculari şi florilor. într- o asemenea lume, „pie-

tre egal tăiate/ scânteiază în şiruri,/ iar solzii
subţiri şi fini/ pândesc acum pe creste, în vreme
ce într- un aproape medieval interviu (pp.
186- 192) un „poet faimos” coboară la târguit în
oraş, încălţat în „cipici magnifici”, fiind aşteptat
de un „erudit” pregătit să afle „secretele” marilor
sale viziuni. cu acest prilej, stupefiatul erudit
află că „maestrul” are un „pui micuţ” acasă, cu
„doi ochi mici/ de jar,/ scormonitori. chip minus-
cul, obraznic, lăbuţe/ smolite, cu gheruţe transpa-
rente”. miniaturizarea înseamnă – aflăm din tot
volumul – o eliberare a lucrurilor de „spaimă”
prin intermediul ludicului, al imaginaţiei. având
toate versurile laolaltă, abia în călătoria în peta-
lele trandafirului vedem cât de obsesivă este
teama – sau spaima – în percepţiile simonei-gra-
zia dima. Numai că e o spaimă explozivă, germi-
nativă, nu paralizantă, capabilă de a se converti,
prin intermediul mitologizării şi al ceremonialu-
lui, în „sărbătoresc”. iată un exemplu, intitulat
chiar pe drumul unei sărbători: „Balaur tânăr,
dragon tutelar,/ îmi surâzi din înalt, preaplin/ de
rodnicia curată a adâncurilor. / sub aripile tale
văd peşti ovali, fericiţi,/ descriind traiectorii pie-
zişe./ mă saluţi ca dintr- un cireş falnic/ pe drumul
unei sărbători câmpeneşti/ ce se va ţine în cer cu-
rând –/ îţi văd costumul de arlechin,/ romburi
roşii, romburi verzi,/ şi praştia la îndemână […]
vechi maeştri mi- au trimis în dar/ imaginea ta ne-
bunatică…”

anularea deliberată a „spaimei” prin „săr-
bătoresc” ar fi, aşadar, una dintre constantele
poeziei simonei- grazia dima. artizanalul împo-
triva anxietăţii. Poeta construieşte lumi fru-
moase, bune (ţinutul fiinţelor mici, Noremaion,
cetăţi simili- medievale, lumea „oamenilor
albi- argintii” etc.), pentru a le face uitate pe cele
disfuncţionale, rele. ritualuri gracile unesc voin-
ţele din aceste ţinuturi: „în codru se face amurg

roşietic – / să căutăm pe arbori/ literele zgâriate/
de fiinţele mici,/ care au scris/ în fugă/ poemul/
între faguri şi cetini,/ alergând/ cu fructe dulci şi
uscate/ în mâini.” sub fiecare brazdă sunt lumini,
miracole (poemul se intitulează un golf de lu-
mină): „Pământul se desface şi o ia/ în direcţii ne-
cunoscute/ sub cei ce dorm,/ se desparte în braţe
şi evantaie subţiri,/ întredeschise […] dacă dai la
o parte primul strat,/ vei zări ţărâna – mulţime
de boabe/ micşorate până la un strop de raze – as-
cultând şi fremătând./ Nu te speria de faptele pă-
mântului;/ chiar dacă vântul i- ar răsturna
brazdele,/ n- ar putea să cadă decât lumină.”

după spaimă (exorcizată prin miniaturi-
zare), al doilea aspect fundamental al acestui uni-
vers îl reprezintă creditul acordat pământului şi
forţei sale de a germina „lumină”. cu timpul,
atenţia poetei va fi captată de „incidentul celest”,
fervoarea religioasă a unor „înălţări” fiind lipsită
de echivoc, însă la teluric ea se va întoarce întot-
deauna, „fiinţele mici” constituind – aşa cum su-
geram şi mai devreme – o vastă reţea de rizomi
abia ridicaţi din pământ, de gnomi sapienţiali
care circulă peste tot, lăsând în urmă semne, scri-
jelituri magice, invitaţii oculte. Pe parcursul vo-
lumelor care se adună în timp, sugestia perceperii
lumii ca germinaţie mirifică îşi asociază alte im-
agini, intră în joc „castele” miraculoase, un vast
areal de simbolistică arabă şi extrem- orientală
sau upanişadică, populată cu „dervişi” şi căută-
tori de absolut capabili să împânzească toate dru-
murile pământului, ceea ce mi s- a părut a fi însă
remarcabil în aceste imagini uneori redundante
fiind capacitatea poetei de a propune continuu
mitologizări, ţinute, artizanal, deasupra vieţii.
iată un exemplu, dintre multiplele ilustrări posi-
bile: „Pe aici a trecut cuvântul. îl recunoaştem/
după lucrurile stângace lăsate- n urmă,/ ca noi, in-
timii lui, să- l îndrăgim oricum,/ fără- a ne lăsa în-
şelaţi, şi să- i purtăm/ în suflet casa, acea
construcţie simplă/ de piatră şi lemn, aparent
goală, deschisă- n/ bătaia vântului şi a ploii, lo-
cuită numai de lumină…”

decenii de- a rândul am tot citit poezie ne-
agră, încrâncenată, atroce. mi- o luaţi în nume de
rău dacă vă îndemn să deschideţi volumul simo-
nei- grazia dima pentru a da de mici bulgăraşi de
lumină? r

După spaimă (exorcizată prin
miniaturizare), al doilea aspect

fundamental al acestui univers îl
reprezintă creditul acordat

pământului şi forţei sale de a
germina „lumină”.

Ştefan Borbély
Fiinţe mici şi mari, gânditoare…

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
Flacără şi cuvânt
traducere de Constantin Lupeanu
Prefaţă de Alex Ştefănescu
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literatura română sub control politic
mai mult decât e. lovinescu, pentru care

după sincronizare urma să vină diferenţierea, lă-
sată, cum ştim, fără şansă de comunism, monica
lovinescu crede că literatura română interbelică
era perfect occidentală şi autonomă – cf. unde
scurte. Jurnal indirect, humanitas, 1990, p. 113.
editurile din rPr şi apoi din rsr, constată ea,
scot maculatură ideologică în tiraje enorme, iar
literatură adevărată, interbelică, modic şi deloc
metodic. la congresul al
x- lea al Pcr, din 1969, află
şi înţelege că scriitorii nu au
curaj şi realism. literatura
se traduce, se exportă, pe
banii ţării, ca propagandă
politic- culturală, adăugată
la aceea prin revista pentru
străini Glasul patriei. 

în perioada marcată
de propagarea protocronis-
mului şi neorealismului so-
cialist, desincronizarea lite-
raturii române ia forme oa-
recum noi şi, deloc de bine,
însă sigur de rău, avan-
sează. un bilanţ din Seismo-
grame, humanitas, 1993, la
17 iunie 1977, este înfieră-
tor şi în egală măsură înfio-
rător: „înţărcuit din nou de
propagandă, izolat iar de
dezbaterile reale ale culturii
contemporane, scriitorul ro -
mân este mai mult decât o
rudă săracă a literaturii din
restul lumii: se află într- un
fel de carantină a falselor
probleme, a falsei realităţi, mimează înfruntarea
de idei, e obligat la un joc straniu de- a v- aţi as-
cunselea cu contemporaneitatea, la care priveşte
prin gaura cheii: uşa nu se deschide niciodată
total.” în aceşti termeni, s- ar putea nu doar nega
un progres, dar afirma chiar un regres. Nu sunt
termeni absoluţi, sceptica autoare este şi ea rela-
tivistă şi, în termenii propri, lasă în scris contra-
dicţii fecunde, de observare şi impulsionare. Nu
poate fi acuzată de gravă orbire, efect eventual al
unei mânii, decepţii, aşteptări obositoare. există,
pentru ea, şi celălalt braţ al balanţei întru eva-
luare. „uimitor (…) se scriu totuşi romane onora-
bile”. Şi „abile”, împărţite viclean între context şi

text. acesta este un raport pe care monica lovi-
nescu îl consideră obligatoriu, ignorând posibili-
tatea eludării istoriei în scrisul chiar şi literar.
sau, dacă se întâmplă astfel, rezultatul nu îi
apare deloc semnificativ, ea fiind un cititor refe-
renţialist, de data aceasta, fără abatere relati-
vistă. ivasiuc şi ţoiu sunt romancierii
onorabilităţii literare abile. cel dintâi, reamin-
tesc, fusese declarat de foiletonistă un interesant
autor de roman realist socialist în păsările. dar
şi în acest fel de romane contextul este umbrit pu-

ternic de textul rămas cu
bruma lui de artă: „viito-
rul nu va mai avea cum
să găsească în ele o
epocă, ci doar talentul de
a te strecura printre lu-
cruri, numindu- le fără să
le numeşti, văzându- le
fără să le vezi, dându- le
ocol fără a ajun ge la mie-
zul lor” (id.). Nu le spri-
jină, parcă se sugerează,
nici neîncrederea în cu-
vânt. o artă a necuvântu-
lui, a cuvântului sus pec-
tat, le- ar imprima însu-
fleţire literară. dar sus-
pectând cuvântul, atragi şi
necreditarea referinţei, a
epocii istorice.

scriitorii, la con-
gresul educaţiei politice,
se pleacă, exersează noi
abilităţi, mai directe şi
ipocrite, nu se dau în lă-
turi, asemenea lui N. stă-
nescu, să se afişeze fideli
partidului comunist.

colocviul traducă-
torilor îşi dezvăluie sterilitatea: puţine traduceri
româneşti, încă şi mai puţin luate în seamă.

Vladimir colin explică realismul socialist
nu prin importul (sau exportul obligat) de la so-
vietici, dar, printr- o stranie cauzalitate, ca rezul-
tat al crizismului, impus, chipurile, prin Virgil
ierunca, cel care doar l- a semnalat. 

ideologia din ţara comunizată monolo-
ghează cu exilul (di)simulând dialogul, acum prin
tribuna româniei (condusă de Paul anghel), care
înlocuieşte Glasul patriei. de fapt, directorul pu-
blicaţiei nici nu recunoaşte exilul. în locul lui
vede doar o împrăştiere pe mapamond a unor ro-
mâni care i se par uşor şantajabili cu sentimentul
nostru specific, al dorului.

după congres, notează paradoxal, „călines-
cian”, jurnalista monica lovinescu, la 7 decem-
brie 1979, „scriitorii au câştigat o partidă, iar
partidul n- a pierdut niciuna” (posteritatea con-
temporană. unde scurte iii, humanitas, 1994, p.
107).

apar la noi, recunoaşte şi acum, „cărţi ono-
rabile şi chiar interesante pe plan estetic”. Vai,
estetic! ceea ce nu este, pentru dânsa, de ajuns.
Neajunsul mare, re- denunţat în gura mare la
radio, în exil, este violenţa ideologică asupra eti-
cii: faptul că „scriitorul român este hărţuit, pus în
competiţie cu amatorii, uneori la remorca lor, dis-
preţuit, abia tolerat”.

Nouă este acum „publicarea arhivelor secu-
rităţii în reviste ce- şi spun culturale”. Publicare
ultraselectivă şi previzibil ţintită. cum să credi-
teze monica lovinescu scrierile, s- ar spune, ultra-
măsluite (faţă de jurnalele doar măsluite, tip
aurel Baranga) ale regimului singur impus şi
reales?

Est-etica şi romanul
curentele literare, dacă exceptăm un

anume realism, de regulă strict referenţial, docu-
mentar, trecând drept autenticism (modalitate
estetică până la estetizantă, totuşi, de la gide ci-

tire), o lasă pe monica lovinescu rece sau îi trec
lejer pe la urechi. Poeticile, pare a îndemna, să le
desfacă alţii, eventual. exerciţiul său (hiper)critic
militant este unul strict limitat. de bun agent de
influenţă pentru un public cât mai audient. o lu-
crare de un profesionalism, mai presus de tot, vo-
ciferant. sau, cum şi- o asumă metodic autoarea,
ţipător.

susţinătoarea unui realism foarte limitat,
ţintit, aplicat, s- ar spune, dacă ar fi posibil, natu-
ralist- fotografic, monica lovinescu se aşază şi
de- a curmezişul, şi la antipodul, onirismului
estetic, un curent într- adevăr literar. mai pui că
şi original, în context universal. dar ce- o importă
literatura ca literatură pe realista à outrance,

pentru care contextul trebuie că absoarbe, vam-
pirizează, textul? 

în primăvară (7 mai 1982) scrie pentru ser-
tar (Jurnal. 1981- 1984, humanitas, 2002) că Vir-
gil tănase ar vrea bani din lecturi de la radio
„europa liberă”, dar bani nu prea ar exista, şi
onirismul n- ar fi de difuzat în serial. inutil de
adăugat că nici nu- i place „onirismul made in Bu-
cureşti”. în toamnă (27 septembrie 1982), când
Virgil tănase publică l’amour, l’amour, roman
sentimental, se loveşte pentru a se indispune de
„acelaşi real talent nestrunit. câte victime va
mai face onirismul made in Bucureşti?” talentul
victimizează? când este strunit de o viziune (teo-
rie, bine practicată) puternică, aşa cum este chiar
cazul noii poetici onirice? Şi, fireşte, devine neca-
zul unei comentatoare de artă literară gata să
scoată arta din ea însăşi? dar textul răzbună con-
textul, rămas, în definitiv, doar istorie.

Nu era în niciun caz de aşteptat ca monica
lovinescu să decline realismul care redă-oglin-
deşte- înfăţişează- arată etc., la modul elementar,
pentru textualism. însă combinaţia de textualism
socialist, din romanul cu lungă prefaţă tratament
fabulatoriu, de mircea Nedelciu, cu atât mai
puţin i- ar determina apropierea şi aproprierea de
această poetică experimentalistă. refuzul în jur-
nal (Jurnal. 1990- 1993, humanitas, 2003) este
datat 2 iunie 1991. disputa între scriitorii iviţi în
anii ’90, realişti liberi, şi cei din anii ’80, din fa-
langa textualistă, tăcută, reciclată, pleacă şi de la
argumentul înflăcărat al monicăi lovinescu. r

Marian Victor Buciu
Monica Lovinescu citind proză

Disputa între scriitorii iviţi în anii
’90, realişti liberi, şi cei din anii ’80,

din falanga textualistă, tăcută,
reciclată, pleacă şi de la
argumentul înflăcărat al 

Monicăi Lovinescu.



Moartea lui ivan ilici (1886), ro-
manul de dimensiuni reduse
aparţinând autorului rus, lev
tolstoi, este una dintre cele mai

cunoscute şi cele mai intens studiate opere lite-
rare ale acestuia, şi nu numai, din întreaga lume.
aşa cum au subliniat în repetate rânduri critici
literari şi cercetători cu background- uri acade-
mice extrem de diverse, de la literatură, sociolo-
gie, antropologie, filosofie, psihologie şi ajungând
la ştiinţele medicale, principala temă a scrierii
este moartea, mai precis, descoperirea inexorabi-
lei mortalităţi a fiinţei proprii, ei adăugându- i- se
sub- teme precum întâlnirea omului cu boala sau
critica burgheziei superficiale. 

deşi strâns legată de tema morţii şi muririi,
tema senectuţii şi a îmbătrânirii nu a suscitat la
fel de intens interesul specialiştilor şi nici nu a
atras la fel de mult atenţia publicului cititor.
unul dintre motive este că, cel puţin pentru epoca
contemporană, moartea protagonistului cărţii,
ivan ilici golovin, la 45 de ani, ar putea părea ac-
cidentală şi nedatorată vârstei. totuşi, conform
organizaţiei mondiale a sănătăţii, dacă media
speranţei de viaţă a populaţiei globale în 2012 a
fost de 70 de ani, în 1900 era de 31 de ani. Moar-
tea lui ivan ilici este o scriere relevantă inclusiv
pentru înţelegerea construirii socio- culturale a
bătrâneţii şi poate constitui un bun exemplu pen-
tru ilustrarea conceptelor de memorie autobiogra-
fică şi de sine narativ, esenţiale pentru mai multe

teorii ale îmbătrânirii (Pentru cei interesaţi, a se
vedea: Birren and schroots, “autobiographical
memory and the Narrative self over the life
span.” in james e. Birren and K. Warner schaie
(eds.), Handbook of the psychology of aging.
sixth edition. elsevier academic Press, 2006, pp.
447- 500). 

scrierea începe prin anunţul morţii lui ivan
ilici golovin, pentru a plonja apoi în primii ani de
viaţă ai protagonistului. după ce termină drep-
tul, ivan face eforturi pentru a- şi consolida statu-
tul social şi profesional. ajunge magistrat şi se
căsătoreşte cu Praskovya fëdorovna mikhel, cu
toate că nu o iubeşte. are totuşi o viaţă lipsită de
griji, până la prima sarcină a soţiei sale. supărat
pentru modificările fizice şi de stare aduse de sar-
cină soţiei sale (câtă actualitate, încă!), petrece
din ce în ce mai mult timp la serviciu, pentru ca,
în final, la vârsta de 40 de ani să primească o
funcţie prestigioasă în Petersburg. în timp ce îşi
aranjează draperiile în noua casă, destinată să 
reflecte ascensiunea sa socială, cade de pe scară
şi se loveşte. accidentul, aparent banal, îşi dove-
deşte gravitatea după câteva săptămâni, când în-
cepe să simtă un gust ciudat în gură şi un
persistent disconfort în partea stângă. ivan ilici
devine tot mai iritabil, astfel că până şi relaţiile
sale cu cei din jur, în special cele cu soţia sa, se
deteriorează. Numeroşii doctori cărora le cere aju-
torul sunt incapabili să- i ofere un diagnostic sigur
şi niciunul nu pare dispus să discute cu el despre
cât de gravă este, în fond, condiţia sa medicală.
durerea se înrăutăţeşte, împiedicându- l să mai
lucreze şi forţându- l să- şi petreacă întreaga zi în
pat. Protagonistul înţelege că nu natura bolii este
importantă, ci faptul că ea a declanşat procesul
muririi. confruntarea cu posibilitatea morţii
ocupă cea de- a doua jumătate a cărţii. ivan ilici
îşi examinează existenţa reactivându- şi memoria
autobiografică şi constată că singura perioadă cu
adevărat fericită a existenţei sale a fost copilăria.
este hăituit de ideea că viaţa sa a fost lipsită de
sens, dar respinge această perspectivă care- i
atacă coagularea fiinţială, străduindu- se să se
auto- persuadeze cum că, din moment ce şi- a trăit
viaţa potrivit convenţiilor sociale, non- sensul este
numai o iluzie. cu trei zile înainte de moarte,
ivan ilici este mistuit de durerea fizică şi men-
tală, urlând în continuu. ultima zi a vieţii sale
aduce acceptarea morţii şi, totodată, a lipsei de
autenticitate a existenţei lui, precum şi un senti-
ment inedit, de compasiune pentru cei dragi.
moare plin de bucuria că îşi va despovăra familia,

iar percepţia finală referitoare la moarte este că
aceasta nu (mai) există. la toate acestea e posibil
să fi contribuit şi o anumite acceptare, din partea
lui ivan ilici, a statului său de vârstnic. 

Boala necunoscută a lui ivan ilici este tere-
nul cel mai clar observabil care face posibilă apa-
riţia gândului morţii. dar, în contextul secolului
xix, când speranţa medie de viaţă în rusia nu
depăşea 40 de ani, boala nu este decât o formă de
manifestare a bătrâneţii. după câteva încercări
de a trata boala, doctorii şi cei apropiaţi lui ivan
ilici se resemnează aşa cum nimeni nu s- ar re-
semna astăzi în faţa unui bărbat de 45 de ani,
condamnat să moară fără să obţină măcar un
nume pentru ceea ce îl ucide. însă, în magma li-
terar- istorică în care se mişcă, ivan ilici este bă-
trân şi, prin urmare, lăsat să se descurce singur
cu situaţia sa considerată relativ firească. fără
să fie mutat în vreo instituţie de îngrijire pentru
vârstnici, cum vor dicta unele tendinţe occiden-
tale ale secolului xx, protagonistul este izolat în
propria casă, lăsat să se descurce după puteri cu
frământările lui existenţiale. 

deşi faptul că moartea este un lucru cert şi
apropiat se manifestă ca o revelaţie pentru per-
sonajul nostru, gestionarea unei asemenea con-
ştientizări se dovedeşte dificilă. el oscilează între
negare şi acceptare, ambele însoţite de disperare
şi furie. climatul familial în care evenimentul vii-
tor al morţii sale este trecut sub tăcere, conside-
rat firesc şi, prin urmare, inutil de discutat,
inerent banalizat, îl determină să se simtă mini-
malizat şi abandonat. spre sfârşitul agoniei sale,
pare a dori moartea, ca o eliberare de durere şi de
falsitatea care- l înconjoară, după cum, contradic-
toriu şi ezitant în ceea ce îşi doreşte, o şi respinge.
Visul său cu sacul negru în care îşi doreşte să
intre şi de care, totodată, se teme, a fost înţeles
de unii cercetători drept o reprezentare metafo-
rică a acestor sentimente ambivalente pentru
moarte. tolstoi realizează un impresionant şi rea-
list portret al fiinţei care se descoperă murind,
într- o bătrâneţe care vine brusc, mai degrabă so-
cial decât biologic. totuşi, predominantă este ac-
ceptarea morţii. la aceasta contribuie trei
lucruri: mai întâi degradarea progresivă a sănă-
tăţii sale, apoi afecţiunea sinceră, pe care i- o
arată gherasim, servitorul său, cu disponibilita-
tea lui totală pentru a alina suferinţele stăpânu-
lui, şi, nu în ultimul rând, activarea memoriei
autobiografice, înţeleasă ca strategie de investi-
gare şi de recuperare a sensului vieţii proprii. aşa
cum diverse teorii ale îmbătrânirii au arătat, me-
moria autobiografică, a cărei activitate se inten-
sifică la bătrâneţe, contribuie la construirea unui
sine narativ – acel sine pe care ni- l povestim
nouă, pe care- l posedăm şi care funcţionează con-
tra destrămării noastre entropice, de fiinţe muri-
toare – , a unui sine detaşabil de fiinţa care moare
şi ale cărui beneficii sunt conferirea de unicitate
pentru fiinţă şi de semnificaţii pentru sine. astfel,
datorită descoperirii sinelui narativ, dincolo de
bine şi de rău, ivan ilici se iartă pe sine pentru o
viaţă lipsită de autenticitate, şi îşi permite împă-
carea spirituală cu familia. o lecţie pentru bătrâ-
nii care suntem sau care devenim, lecţie cu foarte
puţine speranţe de transcendenţă, dar în urma
căreia sacul negru e aproape o plapumă gri. r

■ acest articol a fost finanţat de către Programul
operaţional sectorial dezvoltarea resurselor
umane prin proiectul „Sistem integrat de îmbu-
nătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoc-
torale din românia şi de promovare a rolului
ştiinţei în societate”: Posdru/159/1.5/s/133652.

7

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

IUnIE 2015

www.librariapentrutoti.ro 

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/

Adriana Teodorescu
O altă perspectivă asupra 
Morţii lui Ivan Ilici: bătrâneţea

Scrierea începe prin anunţul morţii
lui Ivan Ilici Golovin, pentru a

plonja apoi în primii ani de viaţă ai
protagonistului. După ce termină
Dreptul, Ivan face eforturi pentru

a- şi consolida statutul social şi
profesional.

lev tolstoi
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Constantina Raveca Buleu
Thanatologie ludică

Motto- ul bicefal al volumului voi plăti
pentru faptele mele, semnat de mar-
cel mureşeanu şi ilustrat de irina

Petraş, apărut în 2014 la editurile eikon şi
Şcoala ardeleană din cluj- Napoca, concentrează
o existenţă jalonată axiomatic de imperativul
creaţiei poetice şi de experienţa ludic- estetizantă
a trăirii, de exerciţiul menţinerii (vitale) în ca-
drele vieţii chiar şi atunci (sau mai ales atunci)
când ea este acompaniată de spectrul morţii.
„această carte a fost scrisă de mine doar pentru a
fi citită” – avertizează poetul şi continuă cu o re-
flecţie secundă: „Mare curaj acela de a trăi până
la moarte”.

Poezia, divinitatea şi viaţa de fundal îşi dau
întâlnire în (pseudo)mitologia genezei şi a mân-
tuirii imaginată în primul poem al volumului, În
logoceruri: „În casa conspirativă a poeziei, din lo-
gocer,/ ea se întâlneşte cu dumnezeu/ şi îm-
preună pun la cale mântuirea noastră/ de noi
înşine!”. însă, ludicul ficţiunii soteriologice din
prima secvenţă glisează înspre o (pseudo)apoca-
lipsă anunţată în logica jocului divin: „adormiţi
aşa nu- şi dau seama/ că plâng prin somn ca şi
cum ar boci/ un mort care merge singur la
groapă”. o ficţiune mitologică desfăşurată cu
vaste licenţe biblice reprezintă şi scenariul liric
din Florile Sfântului, unde girul sfântului ghe-
orghe funcţionează revalorificator la palierul lu-
crurilor desconsiderate. Şi aici, ca şi în primul
poem, divinităţile alunecă în perimetrul somnu-
lui, al visului, semnalând deja o absenţă accen-
tuată în alte poeme ale volumului. astfel,
convenţia, după ce statuează tranzitivitatea crea-
toare între eul poetic şi dumnezeu („aşa se poartă
dumnezeu cu mine:/ mă lasă să- l crez şi eu pe el
în sufletul meu!”), marchează limitarea frustrată
a celui dintâi prin edict divin („şi mă îmbie să că-
lătoresc în tot universul./ vorba vine în tot, că
n- ai cum!/ o nimica toată, susură el,/ ţi- am
extirpat glanda trufiei, asta trebuia să fac de la
început”) şi sfârşeşte printr- o mărturisită absenţă
a divinităţii din lume: „ba e un joc, surâde el, iar
surâsul/ i se preface în sculptură de nor,/ care nu
seamănă cu nimic./ ba e un joc, mai spune el,/
dar numai al vostru cu voi/ pentru că eu sunt
mereu plecat/ să aflu câte ceva despre Mine!”.

coregrafia absenţei se inserează şi în rechi-
zitoriul liric al iubirii din al doilea pas („cu ce aş
putea înlocui absenţa ta,/ a dragostei, sperjura?”)
sau în nostalgia ei virtuală din de parcă ar fi fost.
dar absenţa supremă se manifestă în siajul mor-
ţii, cel puţin „până la capătul veacului”, potrivit
precizării finale din Fără recurs, anatomie lipsită
de iluzii a morţii ritualice şi a „morţilor celor vii”.
la extrem, absenţa ironică, configurată în virtua-
litatea jocului poetic din Groparul şi ea, ar fi
moartea morţii: „aflu că se apropie de sfârşit/ şi
viaţa morţii,/ se droghează, bea sânge tânăr,/ îi
plac motocicliştii/ şi- a pus aparat de auzit/ şi
vorbeşte cu fierul de călcat”.

o apocalipsă amânată şi o divinitate justi-
ţiară intră în economia dramatizării lirice din o
palmă meritată, savuros amestec de elemente de
basm şi pedagogie ironică vecină cu cinismul:
„lumea- i pe moarte/ dar cine să se încumete la
sărutul periculos,/ cine să se aplece asupra gurii
sale/ în care au căzut zei şi împăraţi,/ sfinţi şi
gorgone?!”. un pas mai departe, o divinitate emi-
namente generoasă şi cu simţul umorului, foarte
departe de stihialitate veterotestamentară, se re-
varsă din scenariul liric al poeziei pe mâine:
„orice l- ai ruga, dumnezeu nu te poate refuza!/
aşa e firea lui, cu bunătatea asta s- a născut [...]
numai uneori, când unii dintre noi/ citim cu glas
tare psalmi,/ într- o limbă pe care n- o cunoaştem,
dumnezeu se uită cu mirare,/ tuşeşte discret şi
zice:/ «... dacă nu vă este cu supărare,/ mai repe-
taţi acasă!»”.

există şi mântuiri posibile şi, implicit, divi-
nităţi prezente, în poezia lui marcel mureşeanu,

după cum ni se istoriseşte în nebunul, poem con-
struit pe un scenariu christic explicit, sau ni se
sugerează în jocul lexical din lista de la Marea
Moartă, unde seria deschisă de „doctorul vin-
decă,/ învăţătorul învaţă,/ hoţul fură...” intră
sub incidenţa iertării divine: „iar dumnezeu pe
toţi aceştia/ îi iartă!”. acelaşi impuls ludic gene-
rează un discurs liric orientat obsesiv de atributul
„negru” (în poezia intitulată criptic n) – a cărui
amprentă se diseminează mai mult puţin explicit
în volumul lui marcel mureşeanu –, extins prin
referinţe literar- culturale succesive pe o linie ce
duce la destrucţia finală: „negru de fum [...]
negru- nceput şi sfârşit, negru de hău,/ negru de
ochi de păun, negru- călău”.

destrucţia traversează multe dintre isto-
riile lirice ale acestui volum. e fie agresiunea ci-
vilizaţiei pragmatice asupra naturii din n- aude
nimeni, fie violenţa consemnabilă în istoriile ofi-
ciale din când- cum. lor li se mai adaugă moartea
cutumiar- simbolică, marcată legendar din Întoar-
ceţi repede pagina, viziunea asasină a unui uni-
vers ce- şi pierde credinţa şi idealurile din
(pre)apocaliptica poveste când îngerii vor începe
să ucidă sau înscenarea amalgamată, cu protago-
nişti ai genului horror (contesa de Báthory, Vlad
ţepeş) din tablou celebru. 

Virtuţile creatoare ale fantasmelor sunt va-
lorizate sapienţial- destinal în „Stop imensităţii
clipei adormite”, unde lecţia esenţială se dese -
nează în spectrul morţii: „eram liniştit./ Ştiam
dintr- odată că aşa/ vom călători cu toţii de azi
îna inte”. convoiul mortuar al peştilor din această
poezie este dublat de imaginea şi mai pregnantă
a morţii în un veac, o întrebare, scenariu liric ce
valorifică o referinţă culturală accentuată în aria
catastrofică – titanicul – şi o proiectează în ta-
bloul vast al sfârşitului lumii. imaginarul apoca-
liptic lasă locul unei mitologizări personalizate şi
dramatizate într- un poem precum un ritual,
unde moartea este agentul excedat al unor ac-
ţiuni individuale, iar instaurarea sub imperiul ei
poate însemna eliberare: „iată- mă, am ajuns, sunt
clipa morţii tale!/ târziu, prea târziu, surato!/
de- acum voi rămâne între viaţă şi moarte,/ îmi
voi petrece veşnicia în agonie./ taci,
mă- ntâmpină ea, te voi scoate de aici!”. în siajul

aceleiaşi finalităţi, în poemul petarde se inse-
rează optativ redimensionarea unor idealuri şi
valori ce ţin de o lume mai puţin perfectă şi de un
spirit ce- i înţelege potenţialul revoluţionar: „atât
aş vrea, ca la intrarea în moarte/ să- mi mai aduc
o dată aminte/ că am trăit în cea mai asupritoare
dintre lumi,/ în care nu s- a cântat alt cântec/
decât Marsilieza!”.

sub vălul unei lejerităţi ludice, reflecţia li-
rică echivalează deseori cu retrospecţia existen-
ţială, vag simptom de sfârşit. este ceea ce
transmite un cizelat poem precum pelerinul: „un
melc traversează calea lactee!/ Se uită din când
în când/ la orologiul din turnul casei sale/ şi se
întreabă nu unde merge,/ nu când va ajunge,/ ci
dincotro vine”. multe dintre simbolurile inserate
în ţesătura pelerinului translează în perimetrul
visului în lucru, exerciţiu fantasmatic şi reflexiv,
cu fragmente de teatru absurd şi înţelepciune
destinală. conotat thanatic şi prospectiv, absur-
dul ocupă prim- planul unui poem precum laptele
mâţei sau un titlu sublim („acum, după moarte,
vă pot spune:/ vedeţi c- am avut dreptate/ a venit
vremea să fim despachetaţi/ şi să rupă fiecare
câte ceva din noi?”), miza fantasmei post- mortem
fiind prospectarea remanenţei eului, reflex al ob-
sesiei supravieţuirii creatoare: „numele meu va fi
tăiat în silabe/ şi dat câinilor flămânzi./ un
sfânt îşi va da teza de doctorat/ cu reconstituirea
lui, la sfârşitul/ acestui secol beteag”.

simbolistica întunericului, spectrul morţii
şi dăinuirea desenează ideatic şi materia lirică a
unui poem sensibil, dedicat fiicei sale, sânziana,
care- i împărtăşeşte impulsul poetic conser-
vându- şi mărcile personale, ce întuneric se făcu,
veni- va ziua: „creierul meu stă şi cloceşte în cu-
ibul său./ ce fel de ou ascunde el?/ pe tine te as-
cunde, iubito,/ tu eşti oul de aur [...] creierul meu
n- avea de unde şti/ că tu tocmai te întorceai de la
mormântul meu/ singurul loc unde ni se îngă-
duia/ să fim împreună”. dubletul acestui tip de
dăinuire se conturează în porţile, poemul dedicat
lui dafin (fiul), definiţie lirică în optsprezece sec-
venţe, ce dintâi afirmând: „aceasta nu este o ieşire
obişnuită, ea este o ieşire din uitare!”.

tipic discursului poetic al lui marcel mure-
şeanu, ludicul ascunde uneori în versurile acestui
volum un imaginar agresiv, cu referinţe carcerale,
erezii violente, desconsiderări gratuite şi fan-
tasme thanatice. este contraponderea de umbră
a unui constant efort de a trăi, de a valoriza ple-
nitudinea vieţii, frumuseţea creaţiei. partea întu-
necată a lucrurilor fixe consemnează atât gestul
creator, cât şi avansul irepresibil şi necesar al în-
tunericului: „azi aşa, mâine aşa, până- mi iau
avânt/ şi- o întreb: de ce, lumino,/ de ce, boie-
roaico?/ păleşte şi numai ce- o aud:/ ca să te odih-
neşti, prostule!/ nimeni nu se poate odihni cu
mine în braţe!”. într- o ordine organică a creaţiei,
cu valenţe de primordialitate şi terminologie mi-
tologică, lumina şi întunericul scurtcircuitează
microcosmosul fragil din oul. concentratul liric
al acestei dihotomii constante poate fi regăsit în
versurile: „cu lumină se îneacă întunericul,/ cu
întuneric se îneacă lumina,/ văd doi morţi unul
lângă altul/ şi ucigaşul lor nicăieri!”.

generată constant în siajul jocului cu moar-
tea şi plasată obsesiv în sfera luminii, Poezia re-
prezintă pentru poet o instanţă privilegiată, ce se
poate sustrage imperiului morţii, idee rafinat
transcrisă în intertextualul un poem eşuat. Pri-
vilegiul ei se menţine şi în sfera divinităţii, potri-
vit tabloului secund din târziul: „dumnezeu ţi se
uită peste umăr/ în poezie/ dar nu zice nimic/ şi
nici nu citeşte/ până îţi cere voie”. cât despre or-
ganicitatea raportului poet- Poezie, ea este proiec-
tată într- un poem al cărui titlu sugerează o
hermeneutică în cheie christică, iată omul:
„Strâng mâinile reci ale poeziei/ între mâinile
mele!/ aşa vom muri împreună”. r

Tipic discursului poetic al lui
Marcel Mureşeanu, ludicul

ascunde uneori în versurile acestui
volum un imaginar agresiv, cu

referinţe carcerale, erezii violente,
desconsiderări gratuite şi fantasme

thanatice.
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canonul literar, spune harold Bloom,
este alcătuit din singularităţi, nici-
cum nu se naşte din energii sociale,
cum credea gherea, marxistul. iar

singularitatea nr. 1 în vremea primei bătălii ca-
nonice, recunoscute ca atare de Nicolae mano-
lescu în istoria critică a literaturii române, era
eminescu, după care veneau alte singularităţi ca-
nonice: caragiale, creangă, maiorescu, slavici.
toţi aceştia l- au recunoscut ca întâi- stătător pe
eminescu, gloria lui maiorescu constând îndeob-
şte din crearea canonului la modul conceptual.
definitivează edificiul în anul morţii tragice a
poetului, în cel mai consistent studiu critic al său,
eminescu şi poeziile lui. acest studiu, dincolo de
unele aprecieri erodate de timp, înseamnă recu-
noaşterea fiinţării canonului estetic naţional:
„acesta a fost eminescu, aceasta este opera lui.
Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura
poetică română va începe secolul al 20- lea sub
auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale,
care şi- a găsit în poetul eminescu cea mai fru-
moasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de
plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vest -
mântului cugetării româneşti.”1

canonizarea lui eminescu este cheia de
boltă a carierei de critic literar a lui titu maio-
rescu. deşi o ştie prea bine, Nicolae manolescu îşi
începe de aici propria contradicţie. din promotor
al canonului, el se transformă, în chip neaşteptat,
în ideolog mascat al Şcolii resentimentului, care
şi- a făcut un titlu de glorie din distrugerea cano-
nului, arată Bloom. criticul român s- a pomenit
brusc prizonier al vechilor ideologi marxişti ai ca-
nonului proletcultist sublimat într- o falsă aureolă
a esteticului de după „obsedantul deceniu”. unul
dintre campionii „deconstrucţiei” canonului naţio-
nal a fost z. ornea. lui i s- a alăturat şi Nicolae
manolescu, patronând împreună, spre exemplu,
faimosul nr. 265 al dilemei din 1998. Şi mai stra-
nie a fost alăturarea la resentimentari a lui Petru
creţia, devenit şi el un captiv al ideologiei post -
moderniste. împreună, ei şi- au propus să dis-
trugă ceea ce au numit mitul poetului naţional,
sintagmă consacrată de g. călinescu, nuanţată
mai înainte de Nicolae iorga în „expresia inte-
grală a sufletului românesc”, iar după al doilea
război mondial de Noica prin „omul deplin al cul-
turii româneşti”. friedrich Nietzsche şi ernest
robert curtius au afirmat lucruri similare despre
goethe şi în acest mod îl receptează ca autor ca-
nonic de prim rang şi harold Bloom. se mai pot
adăuga şi alte formule memorabile, precum cea a
lui dimitrie Vatamaniuc: „coloana infinită a spi-
ritualităţii noastre naţionale”. sau ilie Bădescu:
personalitatea eponimă a culturii româneşti2. cu-
rios că „demitizarea” canonicităţii eminesciene se
face fără argumentele estetice ale canonului, îm-
potmolindu- se într- o penibilă sofistică, fals aureo-
lată cu o „exigenţă” critică îmbrăţişată, în ultimii
ani, de tot mai mulţi resentimentari.

„argumentul” dintâi al distrugătorilor de
canon este că noţiunea de „poet naţional” (iar de
aici şi celelalte formule amintite) nu funcţionează
în literaturile occidentale şi, în consecinţă, ar fi o
invenţie a naţionaliştilor români. dacă i- am crede
pe cuvânt pe resentimentari, în lumea euroatlan-

tică n- ar exista decât canonul occidental fără va-
riante naţionale. e curios că Nicolae manolescu,
adept al diferenţelor, se poziţionează în adept al
omogenizării prin estetic, când, în realitate, este-
ticul nu poate fi rupt de singularităţi, aşa cum de-
monstrează harold Bloom. resentimentarii
gândesc în logica terţiului exclus, fie la nivelul de
realitate al materiei omogenizante, fie la nivelul
materiei eterogenizante, ratând apropierea de
starea t, acolo unde antitezele sunt în semipoten-
ţializare şi în semiactualizare, sub logica terţiului
ascuns3. aşadar, universalitatea canonului, care
este universalitatea esteticului, nu poate fi decât
abuziv despărţită de naţional. credeam că de
multă vreme asemenea ecuaţie a fost rezolvată,
iar la noi, după cum am văzut, o consacraseră
deja iorga, ibrăileanu, ralea, Vianu, călinescu,
eliade, Noica. să vedem dacă harold Bloom îi
confirmă pe resentimentari cu teza inexistenţei
canonului naţional. cel puţin, Nicolae manolescu
ar fi trebuit să evite o asemenea teză, de vreme
ce el şi- a propus să scrie o „istorie canonică” a li-
teraturii române, recunoscând că limba română
este factorul particularizant al acestei literaturi,
considerând intruse scrierile în alte limbi. totuşi,
el continuă şi în istoria critică… să aprecieze ca
maladivă situarea lui eminescu în centralitatea
canonului românesc. criticul porneşte, în capito-
lul despre eminescu, de la cartea demolatoare a
sintagmei poet naţional, semnată în 2001 de
ioana Bot (eminescu – poet naţional român), com-
bătând, simultan, şi formulele canonice ale lui
iorga şi Noica sub pretextul că un eminescu „pa-
radigmatic şi anistoric neschimbător şi pururi
exemplar pentru toată suflarea românească” ar fi
o formulă „mortificantă”: „un poet naţional intan-
gibil nu mai este cu adevărat de citit.”4 toate
bune şi scrise cu „spirit critic”, numai că iorga,
Noica şi atâţia alţi mari intelectuali români n- au
fost atât de dogmatici, încât să susţină imaginea
unui eminescu „imobil”, „frigid”, „mortificant”,
„ilizibil” în canonicitatea lui. lucrurile stau exact
pe dos, fiindcă un scriitor canonic este viu, stimu-
lativ, invitând la controversă, la gândire şi la
trăire estetică. tocmai bogăţia spirituală a geniu-
lui îl scuteşte pe eminescu de mortificare. când
un scriitor iese din canon, numai atunci el devine
de necitit. ce rost ar mai avea să- l numeşti „omul
deplin al culturii româneşti” când el nu e deplin?
Noica l- a gândit pe eminescu exact în spiritul ca-
nonului occidental şi naţional, el fiind, totodată,
şi adeptul „despărţirilor” de marile modele, dar
într- un mod creator, cum preconizează, altmin-
teri, şi harold Bloom. o veritabilă „despărţire” de
centrul canonic întăreşte canonul însuşi. Parado-
xal, iorga şi Noica sunt bine ancoraţi în canon.
manolescu, nu. forţa extraordinară a spiritului
eminescian este catalitică, nicicum modelatoare.

când harold Bloom consacră centralitatea
canonică a lui shakespeare, el recunoaşte deopo-
trivă că „divinul brit” este şi centrul canonului en-
glez. ceva similar se petrece cu dante pentru
italia, cu goethe pentru germania, cu tolstoi
pentru rusia ş.a.m.d. în 1930, spre a- l confirma
pe maiorescu, tudor Vianu contura un peisaj si-
milar al canonului occidental, neezitând să- l
aşeze în postura de vârf canonic pe eminescu. la
comemorarea morţii poetului, în 1939, un gândi-
tor de valoarea lui c. rădulescu- motru întărea
spusele lui Vianu astfel: „în mihai eminescu noi
am ajuns a recunoaşte pe cel mai reprezentativ
maestru al nostru. el este pentru noi ceea ce este
goethe pentru germani, shakespeare pentru en-
glezi, dante pentru italieni. el este geniul în care
s- au întâlnit, deopotrivă de ridicate, puterea de
invenţiune cu aceea de reflexiune critică. în poe-
zia şi proza lui, simţirile cele mai caracteristice
ale vieţii noastre naţionale şi- au găsit o expresie
artistică nepieritoare. el a fost maestrul care a
ştiut alege metalul pur şi nobil din minereul brut
al sufletului naţional”5. Bloom are grijă să stabi-
lească o asemenea ierarhie şi pentru literatura
americană, prilej cu care el vorbeşte extins despre

canon naţional, emblema naţională fiind Walt
Whitman. de reţinut: doar şase poeme exemplare
îl fac pe Whitman autor canonic şi „poetul nostru
naţional”6. desigur, al statelor unite! Bloom ad-
mite că un scriitor canonic poate să oscileze ca in-
teres pentru literatura universală, dar nu se
poate mortifica pentru limba în care a creat:
„cred că a fi centrul unui canon naţional în-
seamnă a rămâne definitiv în circulaţie într- o
anumită limbă, dar această permanenţă rareori
depăşeşte graniţele lingvistice. în străinătate,
Whitman şi- ar putea pierde importanţa, dar nu
şi în statele unite.” convingerea mea (şi nu
numai) este că eminescu se află cu mult peste va-
loarea lui Whitman, dar nu asta are importanţă
acum. resentimentarii noştri fac grimase în faţa
mitizării lui eminescu. ce- ar spune să afle că,
pentru americani, Whitman este creatorul „reli-
giei americane”, după cum dante este al celei ita-
liene? în cântec despre mine însumi, poetul însuşi
se considera un iisus american. e de reţinut că
mitizarea lui Whitman dă forţa spirituală a ame-
ricii convertită în putere imperială. imaginaţi- vă
ce oale de lături ar fi aruncat resentimentarii de
pe malurile dâmboviţei în capul lui eminescu
dacă acesta ar fi fost un „deviant” sexual precum
Whitman, cu autoerotismul său masturbator.

calitatea primă a personalităţii din centrul
canonic este că nu se istoricizează. oricât de mult
ne- am strădui să- l depăşim pe shakespeare, prin
despărţirea de el, în sens nicasian, faptul este im-
posibil, spune Bloom, deoarece autorul lui hamlet
mereu va fi cu un pas înaintea noastră. Noi, ca ro-
mâni, avem acelaşi sentiment şi aceeaşi convin-
gere în faţa lui eminescu, după cum eminescu a
trăit, la rându- i, aceeaşi senzaţie în faţa lui sha-
kespeare, fiindcă numai un geniu canonic are in-
tuiţia puterii spirituale a centrului canonic. chiar
şi „demitizanţii” lui eminescu ştiu asta şi, nu
mă- ndoiesc, de aici răsare ura lor anticanonică.
Nu există fapt de cultură laică în măsură să- l în-
treacă pe shakespeare, nici chiar în filosofie. Şi
asta fiindcă gratuitatea estetică în canon este on-
tologică, la antipodul jocului de „cuvinte goale”.
„în toată istoria filosofiei – arată Bloom – nu
există originalitate cognitivă comparabilă cu cea
a lui shakespeare şi este şi ironic, şi fascinant să
vezi cum se întreabă Wittgenstein dacă există
vreo diferenţă autentică între reprezentarea sha-
kespeariană a gândirii şi gândirea însăşi”. este şi
motivul pentru care „shakespeare, care nu s- a
bazat prea mult pe filosofie, e mai important în
cultura occidentală decât sunt Platon şi aristotel,
Kant şi hegel, heidegger şi Wittgenstein.” aici se
încifrează întreaga taină a esteticului, pe care cri-
ticii superficiali o refuză, refuzând hermeneutica
însăşi, precum face şi N. manolescu. de aceea,
aceşti critici nu vor înţelege niciodată
de ce eminescu identifică arta cu ade-
vărul fiinţei. Nu, nici eminescu n- a fost

Theodor Codreanu
Eminescu şi canonul occidental

Indiscutabil, Mircea Cărtărescu are
talent literar, o imaginaţie lexicală

debordantă şi strălucitoare, însă
această strălucire seamănă, din
nefericire, cu un splendid joc de

artificii.

ð
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■ Nicolae Breban
Pândă şi seducţie

■ Veaceslav samoşkin
Poştaşul nocturn

1 titu maiorescu, opere, ii, ediţie, note, co-
mentarii, variante, indice de georgeta rădu-
lescu- dulgheru şi domnica filimon, note şi
comentarii de alexandru george şi al. săndu-
lescu, editura minerva, Bucureşti, 1984, seria
„scriitori români”, p. 108.

2 ilie Bădescu, timp şi cultură, editura Şti-
inţifică şi enciclopedică, Bucureşti, pp. 286- 323.

3 cf. Ştefan lupaşcu, omul şi cele trei etici
ale sale, trad. din franceză de Vasile sporici, edi-
tura „Ştefan lupaşcu”, iaşi, 1999.

4 Nicolae manolescu, istoria critică a litera-
turii române, editura Paralela 45, Piteşti, 2008,
pp. 377, 378.

5 c. rădulescu- motru, cuvântare la come-
morarea lui Mihai eminescu (1939), în „convor-
biri literare”, an. lxx, nr. 6- 9, iunie- septembrie
1939.

6 harold Bloom, canonul occidental, trad.
din engleză de delia ungureanu, grupul edito-
rial art, Bucureşti, 2007, p. 286.
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filosof, dar el, aidoma lui shakespeare, îi
întrece pe filosofi şi, întâi de toate, pe fi-
losofii români. de aceea, este un titlu de

glorie pentru un filosof român să recunoască su-
perioritatea gândirii lui eminescu în raport cu
propria sa filosofie. aşa au procedat, bunăoară,
Blaga, rădulescu- motru, anton dumitriu, emil
cioran şi Noica, spre marea lor cinste. în profeţia
lui, titu maiorescu a spus că secolul al xx- lea va
îmbrăca nu vestmântul doar al poeziei, ci al în-
tregii „cugetări româneşti”. aici se vede scânteia
genială a lui maiorescu. dar, vai, ce mai haz fac
resentimentarii când îi refuză lui eminescu forţa
gândului filosofic! care e dincolo de filosofie! mă
gândesc cu bucurie şi cu mirare că tot ceea ce- i re-
fuză distrugătorii de canon lui eminescu se află
contrazis de două femei exemplare din cultura oc-
cidentală: rosa del conte şi svetlana Paleologu-
matta. cea din urmă a citit bine că în esteticul
eminescian se ascunde cea mai înaltă gândire a
fiinţei din cultura românească. Şi asta
se- ntâmplă în luceafărul, operă canonică de prim
rang, pe care nu întâmplător resentimentarii în-
cearcă s- o detroneze din condiţia canonică. la fel
procedează şi Nicolae manolescu, în pofida faptu-
lui că, spre deosebire de i. Negoiţescu, a bănuit
cât de importantă este autodefinirea poetului din
versul „cuprins de- adânca sete a formelor per-
fecte”. oare poate exista definiţie mai exactă a es-
teticului ca temelie a canonului? or, această
adâncă sete este ontologică, adâncul orb al naturii
shakespeariene, despre care vorbeşte şi harold
Bloom. luceafărul ajunge tocmai în abisul Fiin-
ţei, acolo unde cunoaşterea umană nu mai are pu-
tere: „Nu e nimic şi totuş e/ o sete care ’l soarbe,/
e un adânc asemene/ uitării celei oarbe.”7 în
acest catren distinge svetlana Paleologu- matta,
încurajată şi de filosoful Ştefan teodorescu, ver-
sul fundamental al poemului canonic: „suntem în
punctul cel mai adânc al poemului, ca un centru
al lui virtual”, „o adevărată variantă românească
a fiinţei: o autorelevare cu totul insolită, poetul
fiind atras de o alteritate necunoscută şi, totuşi,
deşi fără acces, manifestată în el.”8 Profesoara din
elveţia a intuit bine: centrul virtual despre care
vorbeşte este chiar centrul canonului literar ro-
mânesc, demn de forţa gândirii lui shakespeare.
superficialitatea fudulă a criticii resentimentare
trece ca orbetele pe lângă el. din păcate, o face şi
Nicolae manolescu. el crede că luceafărul este o
operă mediocră, supralicitată „din raţiuni mai de-
grabă de ideologie literară decât propriu vorbind
poetice”9. mai mult, versul iambic de 7- 8 silabe nu
i- ar putea sluji poetului la realizarea unei viziuni
cosmogonice, iar „reflecţiile lui hyperion” anihi-
lează simbolurile romantice majore. din neferi-
cire pentru criticul nostru, hyperion nu
„reflectează” nicăieri în poem, meditaţia aparţi-
nând demiurgului! Şi apoi ce fel de fineţe critică
în faţa faptului stilistic este aceea când nu ai ochi
şi urechi pentru subtilităţile prozodiei şi versifi-
caţiei unei capodopere ca luceafărul? ca de obi-
cei, Nicolae manolescu se referă doar la
exterioritatea faptului estetic, având organ doar
pentru ritmul mecanic, nu şi pentru cel interior,
de adâncime. în ultimele decenii, eminescologia a
progresat esenţial şi- n domeniul stilistic. mă gân-
desc, între altele, la cărţile despre eminescu ale
lui adrian Voica10. în cele 98 de strofe ale poemu-
lui există nu mai puţin de 75 de „scheme ritmice”
diferite, ca oglindă, şi pe acest plan, a setei adânci
de forme perfecte, care forme nu sunt niciodată
moarte la eminescu, ci, după cum el însuşi le- a
teoretizat, sunt forme dinamice, vii. adică „iden-
titatea” uniformizatoare a iambului se insolitează
într- o ansamblu/armonie de diferenţe impresio-
nantă. mă voi opri doar la un singur exemplu din
analiza lui adrian Voica: versul 115. el sună ast-
fel: „Şi din a chá- o- su- lui / vǻi”. Bara marchează
atât cezura, cât şi cele două celule ritmice ale sti-
hului. este o minune de vers, cum numai emi-
nescu era în stare să conceapă muzical-mate -
matic. Prima celulă este prelungă, septasilabică,
cu ictusul forte tocmai pe cháosului. celula sep-
tasilabică, numită antehipermesomacru, este pre-
zentă în foarte puţine limbi, româna fiind
privilegiată din acest punct de vedere. Numai
maeştrii poeziei îşi permit asemenea arhitectură
metrică. iar în cazul de faţă, asocierea celei mai
ample celule ritmice cu cea monosilabică, numită
cretică, permite lui eminescu să sugereze tocmai,
în aparentul sărac vers octosilabic, infinitatea
cosmogonică pe care d- l manolescu nu reuşeşte
s- o distingă. dar cu armonia estetic- muzicală a
poemului criticul putea să se întâlnească şi prin
g. călinescu: „unitatea se înfăptuieşte muzical.
unele strofe tac, altele cântă, în acord cu flautele

unei orgi. la sfârşit răsună toate într- un ţipăt
coral”11.

te întrebi atunci de ce încercarea de a eli-
mina din opera eminesciană tocmai un poem ca-
nonic de primă speţă? de admis că în luceafărul
nu peste tot tensiunea estetică e aceeaşi, emi-
nescu însuşi intenţionând să revadă poemul pen-
tru forma ce ar fi trebuit să intre în volum, cum a
observat, între primii, george munteanu. dar Ni-
colae manolescu, simulând o exigenţă specioasă,
elimină din canon şi alte poeme. doină i se pare
lipsită de orice valoare estetică, dar în spatele
aprecierii lucrează criterii extraestetice, căci cri-
ticul pune diagnosticul „xenofobă”. Pricini simi-
lare îl împiedică să vadă excepţionalitatea, de
suflu shakespearian din poemul Împărat şi pro-
letar („lunga şi greoaia poemă, fără merite lite-
rare remarcabile”12). desigur, eminescu nu poate
fi „uşor” de înţeles de oricine, în canon funcţio-
nând principiul elitar. pe lângă plopii fără soţ…,
continuă criticul, „nu se mai poate citi astăzi fără
oarecare jenă”. lui manolescu nu- i plac nici Scri-
so rile. în prima, „Perfecţiunea retorică stânje-
neşte lectura. combustia lirică e redusă”, iar a

treia e „şcolărească”, nedepăşind legendele lui Bo-
lintineanu! cu Scrisoarea ii, este ceva mai îngă-
duitor, depistând în ea o „biografie aproape
postmodernă”. Scrisoarea v are „versuri rele de
tot” şi „desăvârşeşte misoginismul anilor ’80-’89”.
odă (în metru antic), despre care laurenţiu ulici
spunea că este cea mai frumoasă piesă a liricii ro-
mâneşti, n- ar fi deloc „eminesciană”, frumuseţea
„abstractă”, „versurile par traduse”, conchizând
că e o poezie de „concepte goale”, „în care autenti-
citatea lirismului poate fi pusă la îndoială”. Me-
mento mori? „moloz” cu „câteva construcţii fără
egal în tot restul poeziei eminesciene”, dar, în an-
samblu, cu repetări supărătoare şi „improprie-
tăţi” care fac poemul „dificil la lectură”. aşadar,
lui Nicolae manolescu nu- i plac poeziile „dificile”?
trece sub absolută tăcere care ar fi „improprietă-
ţile” din poem. ţine să- l combată pe i. Negoiţescu
pentru că supralicita poemul atribuindu- i valenţe
plutonice. dimpotrivă, ne luminează criticul,
eminescu este un poet solar („al sudului însorit”).
cât priveşte scena de bătălie dintre daci şi ro-
mani, aceasta nu poate fi decât „grosolană în fal-
sitate”, net inferioară dinamismului din dum  -
brava roşie, de V. alecsandri. în finalul evaluării,
cu nereţinută milă, criticul ne previne că emi-
nescu ar fi trebuit „să lucreze mult la definitiva-
rea acestei panorame a deşertăciunilor ca să
scoată din ea o capodoperă”. povestea magului că-
lător în stele are „versuri greoaie, deseori
şchioape, imaginaţia neslujită de metafore, o
proză deasă copleşind mai peste tot poezia”. o ne-
reuşită este şi Gemenii, iar „Valoarea dramatică
a tabloului este nulă”, în Mureşanu. Pentru cri-
ticilor mei nu găseşte decât epitetul „banală”; ru-
găciunea unui dac, capodoperă din care descinde
filosofia kynic- amară a lui emil cioran, după cum
a recunoscut chiar acesta, nici măcar nu este po-
menită. îngăduinţă are d- l manolescu pentru Mai
am un singur dor, Mitologicale, cum negustorii
din constantinopol, din berlin la potsdam,
umbra lui istrate dabija-voievod şi antropomor-

fism, poezii care au urme de… postmodernism.
(la acestea, mai adaugă contrafacerile lui Petru
creţia, după o metodă a „reconstituirilor” sanc-
ţionată de eminescologi de meserie ca d. Vatama-
niuc şi N. georgescu). or avea postmodernism,
dar aceste poeme (exceptând pe prima) sunt alese
parcă înadins pentru a- i bara calea spre canoni-
citate centrală lui eminescu.

renunţ la a mai sublinia uşurătatea cu care
criticul „desfiinţează”, în continuare, rând pe
rând, teatrul, proza, publicistica, notele şi cores-
pondenţa, acestea având, desigur, cu mult mai
multe vulnerabilităţi. faptul nu ne poate mira,
dacă ţinem seamă că aceeaşi Şcoală resentimen-
tară se străduieşte de ani buni să dărâme centrul
canonic occidental. harold Bloom arată că resen-
timentarii îl vor pe shakespeare un scriitor „isto-
ricizat”, precum comilitonii lor din românia pe
eminescu, adaug. el face comparaţie cu alunga-
rea platoniciană a poeţilor din cetate. Postmoder-
niştii trăiesc cu iluzia ideologizată că noi îi
inventăm pe shakespeare şi pe eminescu, pe
când, în realitate, ei ne inventează pe noi. de
aceea, criticii anticanonici au iluzia că poţi face
din eminescu orice, chiar şi un biet scriitor „isto-
ricizat”. harold Bloom îl citează pe emerson, una
dintre pietrele de temelie ale canonului american:
„shakespeare este deasupra categoriei autorilor
importanţi, cum este şi deasupra mulţimii. înţe-
lepciunea lui este de neimaginat, a celorlalţi se
poate imagina. un cititor experimentat poate pă-
trunde şi continua gândul platonic, dar nu şi pe
cel shakespearian. aici rămânem pe dinafară…
Prin facultăţile sale creatoare, shakespeare este
unic”13. la fel, nu vom putea niciodată să conti-
nuăm gândul eminescian, pentru că el este mereu
înaintea noastră şi poetul o ştia, recunoscând
ceea ce resentimentarii nu vor pricepe vreodată:
„Ne’nţeles rămâne gândul/ ce- ţi străbate cântu-
rile,/ zboară vecinic, îngânându- l,/ Valurile, vân-
turile”. (dintre sute de catarge). „fără shake -
speare – ne avertizează harold Bloom – nu avem
canon, pentru că nu avem nici posibilitatea de a
ne cunoaşte propriul sine, oricine am fi. îi dato-
răm lui shakespeare nu numai reprezentările
noastre cognitive, ci şi o mare parte din capacita-
tea noastră cognitivă. diferenţa dintre shakes-
peare şi cei mai importanţi rivali ai lui este una
şi de gen, dar şi una de grad, şi această dublă di-
ferenţă defineşte realitatea şi necesitatea cano-
nului. în absenţa canonului, încetăm să gândim.
Putem vorbi în gol, la nesfârşit, despre înlocuirea
standardelor estetice cu consideraţii etnice şi fe-
ministe, iar ţelurile sociale pot fi admirabile. to-
tuşi doar puterea se poate uni cu o altă putere,
aşa cum Nietzsche susţinea mereu.”14

asta fac şi criticii noştri care nu mai pot de
grija centralităţii lui eminescu în canonul româ-
nesc: emit „cuvinte goale” şi pun la cale, „femi-
nist”, căci etnicismul nu mai este la modă,
„standardele estetice”, ignorând esenţialul: că
fără eminescu nu avem canon românesc. Şi emi-
nescu a avut harul să pună în ecuaţie fiinţa în
ipostază naţională fiindcă, aşa cum deja am ară-
tat, a avut norocul, dar mai cu seamă forţa ge-
nială, să- l pătrundă cel dintâi, la noi, pe shake-
speare ca axă a canonului occidental. când Nico-
lae manolescu trece, cu seninătate, pe lângă
poema cărţile, închinată lui shakespeare, el nu
poate decât să facă observaţia zadarnică şi dezar-
mantă că respectivul text ar atesta doar „familia-
rizarea cu opera marelui brit”15. (în realitate,
pentru eminescu, shakespeare este nu „marele
brit”, ci divinul brit, ceea ce vrea să spună cu totul
altceva!) într- adevăr, eminescu, anticipându- i pe
marin sorescu din poema Shakespeare (1964) şi
pe Bloom din cartea la care ne referim, face mai
mult: vede în shakespeare un dumnezeu. este
chiar condiţia de a ocupa centralitatea în canon. r

(va urma)

7 am redat strofa după mihail eminescu,
poesii, editura floare albastră, Bucureşti, 2004,
ediţie critică sinoptică de N. georgescu, p. 175.

8 svetlana Paleologu- matta, eminescu şi
abisul ontologic, ed. Nord, aarhus, danemarca,
1988, p. 148.

9 Nicolae manolescu, istoria…, p. 390.
10 adrian Voica, versificaţia eminesciană,

editura junimea, iaşi, 1997, col. „eminesciana”.
11 g. călinescu, istoria literaturii române de

la origini până în prezent, fundaţia regală pen-
tru literatură şi artă, Bucureşti, 1941, p. 418.

12 Nicolae manolescu, istoria…, p. 386.
13 apud harold Bloom, p. 66.
14 harold Bloom, p. 66.
15 Nicolae manolescu, istoria…, p. 394.
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Paul celan (pseudonimul lui Paul
Peisah antschel, n. 23 noiembrie
1920, cernăuţi – d. 20 aprilie 1970,
Paris) este considerat unul din

marii poeţi moderni ai lumii. Viaţa lui a avut o
traiectorie sinuoasă: născut la cernăuţi (Buco-
vina de Nord), într- o familie de evrei germanofoni
în epoca în care această regiune făcea parte din
românia, a trăit în austria, românia şi apoi în
franţa. a scris în limba germană şi a tradus în
această limbă literatură română, portugheză,
rusă, engleză şi franceză, iar din limba germană
a tradus în româneşte povestirile lui franz
Kafka. a colaborat la prestigioasa revistă Secolul
20. în anii ‘90 a apărut în seria caitete culturale
ale revistei realitatea evreiască, o monografie
ochiul meu rămâne să vegheze (un vers celanian),
sub îngrijirea lui geo Şerban. Primul poem al lui
celan a fost intitulat de ziua mamei (1938). de-
oarece universităţile româneşti, care se subordo-
nau legilor rasiale şi- au închis porţile în faţa
studenţilor evrei (numerus clausus şi numerus
nulus), iar Viena de după anschluss a adoptat le-
gislaţia nazistă antisemită, Paul celan a plecat
în 1938 în franţa, la Paris, la unchiul său, Bruno
schrager – care, ulterior, a fost deportat şi ucis la
auschwitz – şi a început să studieze medicina la
tours, dar nu a perseverat. în 1939 s- a reîntors
la cernăuţi, unde izbutise să fie admis ca student
la universitatea din oraş, la literatură şi limbile
romanice. în 1941 oraşul trece sub administraţie
românească, se înfiinţează un ghetou, iar celan,
cu toate condiţiile mizerabile de acolo, a ascultat
cântece în idiş, a tradus sonetele lui shakespeare
în germană şi a continuat să- şi scrie poemele.
îna inte de dizolvarea ghetoului, celan a fost în-
cadrat în detaşamentele de muncă obligatorie.
tatăl şi mama sa au fost arestaţi în noaptea zilei
de 27 iunie 1942 şi transportaţi cu un camion şi
apoi într- un vagon de vite până la un lagăr de tri-
ere din transnistria, unde peste două treimi din-
tre deportaţi au murit. evreii au fost duşi în marş
forţat la două lagăre de muncă; martori oculari
i- au povestit lui celan că tatăl sau a murit de tifos
exantematic în iarna anului 1942, iar mama sa a
fost împuşcată în cap, pentru că era epuizată şi
nu mai putea munci. în noaptea în care i- au fost

ridicaţi părinţii, celan nu era acasă. Prietenii îşi
amintesc imensa sa suferinţă şi sentimentul de
vinovăţie pentru faptul că a fost separat de pă-
rinţi înaintea morţii acestora.

în 1945 s- a decis să se stabilească la Bucu-
reşti, unde a locuit până în 1947. ca membru
activ al comunităţii literare evreieşti din româ-
nia, el a tradus literatură rusă în limba română
şi a publicat cărţi sub diferite pseudonime. între
anii 1945 şi 1947 scena literară română era do-
minată de suprarealism. după ce mişcarea îşi
pierduse orice suflu în franţa, ţara de origine,
andré Breton, întemeietorul acestui curent,
afirma: „centrul lumii (suprarealiste) s- a mutat
la Bucureşti”. în 1947, anul în care s- a instaurat
regimul comunist în românia, Paul celan s- a re-
fugiat la Viena. aici s- a împrietenit cu ingeborg
Bachmann, care tocmai încheiase disertaţia sa de
doctorat despre filosofia lui martin heidegger. în
faţa unui oraş împărţit în zone ale armatelor de
ocupaţie şi golit de comunitatea evreiască din
epoca imperiului austro- ungar, s- a mutat la Paris
în 1948, unde a găsit şi editorul primei sale colec-
ţii de poeme, der Sand aus den urnen (nisipul
din urne). la Paris, în noiembrie 1951 a întâlnit- o
pe graficiana gisèle lestrange, cu care s- a căsă-
torit la 21 decembrie 1952, în ciuda opoziţiei fa-
miliei aristocratice a gisèlei. în următorii 19 ani,
ei şi- au scris peste 700 de scrisori în care se re-
simte influenţa stilului lui franz Kafka din Scri-
sori către Felice şi Scrisori către Milena. celan a
purtat şi o corespondenţă celebră, de o certă va-
loare literară, cu scriitoarea Nelly sachs, viitoa-
rea laureată a Premiului Nobel pentru literatură.
Numit profesor de limba germană la école Nor-
male supérieure, celan şi- a continuat activitatea
de traducător. în 1955 a fost naturalizat cetăţean
francez. a trăit la Paris până la sinuciderea sa
(s- a înecat în sena) în jurul datei de 20 aprilie
1970. celan a vizitat periodic germania. aceste
vizite au inclus un curs ţinut la universitatea din
freiburg la 24 iulie 1964, la care a luat parte şi
filosoful martin heidegger, care i- a dăruit un
exemplar din Was heißt denken (ce înseamnă a
gândi). apoi heidegger l- a invitat pe celan să- i
viziteze căsuţa din orăşelul todtnauberg din re-
giunea schwarzwald (Pădurea Neagră). la o
plimbare făcută împreună cu heidegger, acesta
i- a povestit despre interviul său acordat revistei
der Spiegel intitulat numai un Zeu ne mai poate
salva, cu condiţia să fie publicat postum. celan
i- a trimis lui heidegger poezia todtnauberg
într- un prim exemplar al unei ediţii bibliofile cu
tiraj limitat. heidegger i- a răspuns cu o scrisoare
de mulţumire destul de rece. cel mai celebru
poem al său Fuga morţii (în original: todesfuge)
comemorează lagărele morţii. în contradicţie,
theodor W. adorno vine cu aserţiunea că „a scrie
poezie după auschwitz este un act barbar”. Paul
celan, întotdeauna sensibil la critici, a luat
această afirmaţie la propriu. Poemul său de ma-
turitate engführung (Stretto sau Îngustarea) a
fost o rescriere a propriului său poem Fuga morţii
într- un limbaj şi mai disperat. o versiune a poe-
mului todesfuge a apărut în limba română sub
titlul tangoul morţii în luna mai a anului 1947
în contemporanul, în traducerea lui Petre solo-
mon. chiar dacă există şi un substrat suprarea-
list puternic al poemului, se pare că dansul şi
concertele muzicale erau realităţi ale lagărelor de
concentrare. Poemul noapte şi ceaţă, traducerea
lui nacht und nebel, denumirea germană a pro-
gramului lagărelor de concentare, include o des-
criere a orchestrei auschwitz- orchester, celebra
orchestră organizată de ss şi obligată să inter-
preteze dansuri şi cântece populare germane la
sosirea trenurilor cu deţinuţi la auschwitz.

în discursul ţinut la acordarea Premiului
Bremen, celan declara că după auschwitz limba
„a supravieţuit, în ciuda celor întâmplate”. Poezia
sa de maturitate a devenit treptat tot mai crip-
tică, fracturată şi monosilabică, suportând o com-
paraţie cu muzica lui Weber. unii critici cred că
Paul celan a încercat fie să distrugă, fie să refacă
din temelii limba germană. forţa poeziei sale
vine din necesitatea de a exprima o mărturie
într- o limbă care nu păstreaza niciodată sufi-
ciente cuvinte pentru a reproduce ce s- a
întâmplat. jacques derrida în volumul Schibbo-
leth (în ebraică: Spicul) a ales poezia lui Paul
celan drept exemplu pentru a sugera forţa pro-
cesului de deconstrucţie. a fost onorat cu premiile
herder, Bremern şi georg Buchner. a publicat
der Sand aus den urnen/ Nisipul din urne (1948),
Mohn und Gedächtnis/ Macii şi amintirile (1952),
von Schwelle zu Schwelle/ din prag în prag
(1955) Sprachgitter/ vorbirea- grilă (1959), die
niemandsrose/ trandafirul nimănui (1963)

atemwende/ respiraţie- întoarcere (1967), Faden-
sonnen/ Sori împletiţi (1968), lichtzwang/ lu-
mină- impuls (1970). în limba română au apărut
Mac şi memorie, traducere de mihail Nemeş şi
george state; prefaţă de dan flonta (editura Pa-
ralela 45, 2006), apoi un volum de corespondenţă:
Paul celan, ingeborg Bachmann, timp al inimii,
traducere din germană de iulia dondorici, Bucu-
reşti, editura art, 2010. despre el au scris mircea
ţuglea, paul celan şi avangardismul românesc
(2007), andrei corbea hoisie, paul celan si me-
ridianul său: repere vechi şi noi pe un atlas cen-
tral- european (editura Polirom, 1995), Petre
solomon, paul celan. dimensiuni româneşti ş.a.
editura Polirom a publicat recent primul volum
din opera poetică, traducere de george state,
care va fi urmat de încă două volume, inclusiv
postume, ciorne etc. clubul de socializare concep-
tual lab a organizat o lansare în seara zilei de 12
iunie, moderatori: miruna Vlada, Bogdan alexan-
dru stănescu, la care au luat cuvântul andrei
oişteanu, gabriel decube şi traducătorul. r

Celan, cu toate condiţiile
mizerabile de acolo a ascultat

cântece în idiş, a tradus sonetele
lui Shakespeare în germană şi a

continuat să- şi scrie poemele.
Înainte de dizolvarea ghetoului,

Celan a fost încadrat în
detaşamenteledemuncă

obligatorie.Boris Marian
Paul Celan revine în România

n Marginalii
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în stil dinamic, fluent, flexibil, alert, ex-
presiv (se simte mâna de povestaş),
adr ne invită să citim carte după carte
din vastul său program de cercetare,

ritmul apariţiilor fiind impresionant.
în fapt, adrian dinu rachieru îşi constru-

ieşte o operă densă, ca om creativ cu asupra de
măsură, dar şi cu măsură în toate. adr are multe
de spus şi le spune cu seriozitate şi răspundere,
abordând teme grele şi de pe versantul sociologiei
(„critica literară fără sociologie minimă, refulată
nu există”), şi de pe versantul criticii şi istoriei li-
terare. Vederea rigidă, în alb- negru, cu accent pe
dezacord, îi repugnă; adr vede coerent, în vremi
de criză culturală şi de răsturnare a scării valori-
lor, aşadar de dez- orientare.

o astfel de temă grea e raportul Putere/ cul-
tură, scriitor/ politică (Vezi literatură şi ideologie,
seria academica, ed. excelsior art, 2013). cartea
începe abrupt: adr promite să deschidă un şan-
tier pentru istoria politică a literaturii române
postbelice. îi aştept cu nerăbdare opusul, materie
primă fiind destulă. autorul ne asigură că nu va
părăsi „exigenţa unui demers estetic”. cum altfel,
când nihilişti vehemenţi, în criză de argumente,
s- au transformat în procurori, iar la polul opus în
(im)presari, supralicitând valori medii, ca să nu
spun mai rău; când cărţi aşezate, trainice rămân
în umbra maculaturii în floare; când câştigă teren
poezia şi proza ilegitime estetic, conform „bursei
relaţiilor (utile)”? Post- ismele de tot soiul fac ra-
vagii: în post- totalitarism, înaintam spre post-et-
hnos, post-cultură, post-literatură. Postmodernis -
mul „neţărmurit”, ca odinioară realismul socia-
list, a avut ce- a avut cu şaizeciştii şi cu şaptezeci-
ştii, pentru ca douămiiştii să se răfuiască şi cu
unii, şi cu alţii, cu toţi „dinozaurii” scriind ca Bre-
ban, ca Preda, ca Buzura, ca radu mareş (ia în-
cercaţi să scrieţi ca ei!). un scriitor de top a
recomandat altuia să fie contracultural. ce- ar în-
semna asta? să dea o palmă literaturii predece-
sorilor. zis şi făcut: douămiiştii îl urmează pe…
marx: se despart de trecut, râzând şi înjurându- i
pe înaintaşi. le atrag atenţia că neo- barbarii n- au
nici istorie, nici istorie literară.

„avem, consemnează a.d. rachieru, o tra-
diţie a respingerii propriilor valori”, fapt regreta-
bil, observat/ comentat şi de mircea eliade, şi de
tudor Vianu, şi de edgar Papu, ei înşişi respinşi,
„lupta cu statuile, în formulare adr, e ciclică în
istoria noastră literară”, motivarea fiind elibera-
rea soclurilor. adr impune prin comentariul
calm, argumentat, pentru o imagine „reală” a li-
teraturii după recitire. în perioadele ceva mai re-
laxate ale cenzurii (din ce în ce mai aberantă în
anii optzeci) au apărut cărţi care nu pot fi dis-
truse apud alte lecturi, cu alte dioptrii.

după „borna ’89”, revizitările (ca să nu le
spun revizuiri, cuvânt antipatic, pus în practică
de demolatorii proletculturnici, de cei în „serviciul
credincios” Pmr/ Pcr) au dus, în cazuri nenumă-
rate, la derută prin propuneri de excomunicare a
tot ce s- a creat după cealaltă bornă, borna ’48, a
reformei. Nici n- ar trebui să- i spunem reformă,
ci ruptură, hiat. în ce mă priveşte, am „beneficiat”
de o punere la punct urâtă în „scânteia”, pentru
că îndrăznisem să aşez cuvântul ruptură lângă
acea reformă.

adrian dinu rachieru apelează la diferen-
ţierea lui alexandru george: literatură comunistă
şi literatură din vremi comuniste. sigur că textul
nu poate fi rupt de context, că ideologia trece, căr-
ţile rămân (scriitorii noştri au fost, de regulă,
atraşi de afrodisiacul numit Putere, ce să- i faci?),
dar ideea unei siberii a spiritului, a găurii negre
cât românia în creaţie nu se poate susţine.

deşi minciuna ideologică a fost înscrisă în
plan, planificată după nefastul 1948, tezismul
ideologic jdanovist n- a reuşit să deşertifice picio-
rul de plai carpatin. criteriul pur (şi simplu) ideo-
logic a fost sabotat de „generaţia orfelină” care
şi- a recuperat părinţii – maeştrii, scoşi din litera-
tură de „eichmanii culturali”, spre a le spune ca

Virgil Nemoianu. tradiţia blochează? Nu. dacă o
poţi asimila, mai ales că e întăritoare de fiinţă et-
nică. Nicolae labiş, al cărui talent a sfidat dogma,
devenit inconvenabil pentru lampadofori (gogu
rădulescu l- a trecut pe lista lui neagră, ne aduce
aminte adr), exponent prim al „generaţiei orfe-
line”, e ocărât ca stângist; s- a eliminat Moartea
căprioarei din manualele şcolare, deşi tânărul
poet şi- a dat demisia de la „gazeta literară”, îm-
piedicat să- şi facă datoria de redactor de şefii lui:
Paul georgescu (recuperat), crohmălniceanu (re-
cuperat), macovescu (recuperat), Vicu mândra
(recuperat). Şi, culmea, încercări de recuperare a
politrucilor se tot fac; lustrate sunt victimele lor.
Victima studentului Vicu mândra, g. călinescu
e de aruncat la tomberon (nu şi ivaşcu). detaşat
(adică epurat) de la universitate la institut, în
noiembrie ’49, recuperat ca profesor onorific în
’60, intrat în Pcr în ’62, călinescu a rămas vic-
timă a studentului Vicu mândra şi a politrucului
N. doreanu (că ar fi găsit calităţi legionarilor, în
bietul ioanide), în ciuda concesiilor. cedarea a
fost inutilă.

sunt satanizaţi marin Preda şi augustin
Buzura, scuzaţi Petru dumitriu, care n- a avut
destulă cenuşă să- şi toarne- n creştet pentru oroa-
rea intitulată drum fără pulbere şi galan cu bă-
răgan. edgar Papu la fel (nu şi ileana Vrancea),
anton dumitriu (nu şi gulian, rămas academi-
cian postsocialist), ion gheorghe (nu şi dan deş-
liu), Nichita stănescu (nu şi Nina cassian). da,
diriguitorii partinici au încercat deşertificarea în
proletcultură (şi n- au reuşit), dar un alt soi de de-
şertificare se încearcă şi acum dacă un ministru
al învăţământului cerea ca elevii să nu mai fie
„stresaţi cu eminescu”. theocidul comunist a că-
pătat noi feţe: ortodoxia e rău blamată de cei
de- spiritualizaţi, pe vechi şi pe nou: Voiculescu şi
crainic (declarat „nul stilistic”) sunt ocărâţi ca
fundamentalişti ortodocşi. în numele aşa- zisei in-
corectitudini politice, sunt etichetaţi confuzi ideo-
logic (or, confuz ideologic a fost şi este o acuză
eliminatorie) Nae ionescu, Petre ţuţea, cu „ţuţe-
rii” lui cu tot. maiorescu apare ca ucigaş de emi-
nescu, iar eminescu însuşi e inconvenabil, şi ca
poet naţional, şi ca gazetar.

adr se opune net abuzurilor în valorizări
nou- nouţe, dar şi nu- ului spus greilor. cu furie
demolantă, critici literari de nouă generaţie dau
„bătrânilor” nota zero şi tot zero primeşte şi cul-
tura de la buget. reperele solide ale „estimii”
noastre sunt refuzate prin sentinţe umorale care
nu onorează, de tip „sula lui guţă” pentru co-
loana infinitului; iorga rămâne „un vulcan care
scuipă borş”, ca- n proletcultură. cum spuneam,
românia e prezentată ca o zonă calamitată, unde
n- a crescut/ răsărit nimic. Personalităţi de vârf?
Ba personulităţi. N- am avea poezie emblematică,
n- am avea proză emblematică, n- am avea eseis-
tică emblematică. eliade, cioran, Noica? Nişte
„deşuchiaţi”, cauţionând legionarismul, respectiv
hitlerismul şi socialismul.

actualele strategii ale deprecierii elitei cul-
turale par a fi inspirate de politrucii anilor cinci-
zeci. în ştiuta notă violent proletcultistă, marile
repere au fost blamate ca depăşite, ca reacţionare,
ca indexabile. Şi cine s- ar fi aşteptat ca emil cio-
ran să fie din nou etichetat „promotor al fascis-
mului”, cum a făcut- o crohmălniceanu, la
conferinţa scriitorilor (1962, vă rog!)? un culpabil
naţionalist şi Blaga ăsta, cu spaţiul lui mioritic,
ce mai deal- vale!

revizuirile, demonstrează a.d. rachieru în
„7 studii de caz” (călinescu, labiş, Noica, goma,
marino, i.d. sârbu, Breban) n- au urmărit, cum
ar fi fost firesc, recuperări, ci contestări şi demas-
cări. revizuirea (repet: firească) a dat în revizio-
nism, fireştile urcări şi scăderi de cotă sunt
folosite în scopul ierarhizărilor falsificate. recu-
perări? fondane, nu eminescu, Bonciu, nu re-
breanu, Ştefan roll, nu goga, gellu Naum, nu
arghezi. se caută înlocuitori pentru cei trei B, Ba-

covia, Blaga, ion Barbu, alţi B fiind: Beniuc,
Banuş, Baranga, total disculpabili.

se inocentează pe alese şi pe sărite. au fost,
în anii ’50, scriitori demolaţi de lupta de clasă,
acum de lupta corect- politică. zigu ornea e decla-
rat om- instituţie literară, iar Noica (turnat de re-
dactorul de carte la securitate, contribuind la
excluderea lui socială), a fost tăgăduit, fără con-
trol critic şi autocritic, de acelaşi ornea, care i- a
acuzat statutul de guru de la Păltiniş. în lumea
„violată de politic”, Noica a fost blamat pentru că
a solicitat Puterii „dreptul de a fi folosit” (şi asta
după puşcărie şi după domiciliu obligatoriu), când
avea 55 de ani, din dorinţa de a publica. Ştiţi ce
înseamnă ani şi ani de tăcere, mai exact două de-
cenii? eu ştiu.

Şi ce îngăduitori suntem cu Paul cornea şi
necruţători cu edgar Papu, pe aceleaşi criterii po-
litice! cineva a propus uitarea definitivă a proto-
cronistului. adr nu ezită să se pronunţe
împotrivă: „Protocronia rămâne, însă, o datorie a
oricărei culturi”, reamintindu- ne ce i- a făcut Pu-
terea cărturarului, preluându- i teza şi ridiculi-
zând- o prin exagerări. edgar Papu nu s- a putut
apăra de verdictul dat de gogu rădulescu în „ro-
mânia literară”, propagandistul punând semn
egal între protocronism şi extrema dreaptă (1986,
vă rog!). Profesorul Papu, puşcărizat câţiva ani, a
rămas fără drept de replică, şi a fost trimis la colţ
roşu: „despre această bătălie (protocronismul,
nota mea, magda u.) care a inflamat, la noi, fron-
tul literar în deceniul opt al veacului trecut, se va
putea vorbi, cândva, sperăm, fără năbădăi pam-
fletare, cu argumentele pe masă”. Şi cu studiile
eminentului comparatist recuperate de la ghenă,
unde le- a vrut trimise mircea zaciu.

cu fiecare carte a sa, adr dă fără preget re-
plici la cutremurul galaxiei gutenberg. demons-
trează că literatura română nu începe în 1990,
cum n- a început nici la 23 august ’44, când
treapta de sus a valorilor era ocupată de a. toma,
cu piuici şi fraţii lui mici, poem de manual şcolar,
şi de poetul cizmar th. Neculuţă, pe calapodul
dogmei.

adrian dinu rachieru e „conştiinţă respon-
sabilă pentru destinul culturii şi civilizaţiei româ-
neşti”, consun cu theodor codreanu.

la apropiat ceas aniversar, îi urez să dez-
mintă balada („ce ziua lucra/ noaptea se surpa”)
şi tot ce ridică ziua să nu se dărâme noaptea. e
vorba de zidul de apărare al cetăţii culturii, îngri-
jorător fisurat. r

Magda Ursache
Teme grele

Adrian Dinu Rachieru e
„conştiinţă responsabilă pentru
destinul culturii şi civilizaţiei

româneşti”, consun cu 
Theodor Codreanu.

La apropiat ceas aniversar, îi
urez să dezmintă balada („ce ziua
lucra/ noaptea se surpa”) şi tot ce

ridică ziua să nu se dărâme
noaptea. E vorba de zidul de

apărare al cetăţii culturii,
îngrijorător fisurat.

AdriAn dinu rAchieru
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având caracteristici proprii în fie-
care epocă istorică, populaţia, prin
numărul şi structura ei, prezintă o
deosebită importanţă pentru înţe-

legerea unor aspecte de prim ordin ale istoriei
economice, sociale şi po litice. dinamica popula-
ţiei, depinzând, la rândul ei, direct de structura
economică şi de organizarea societăţii, este –
într- un fel sau altul – reflectarea trăsăturilor unei
anumite perioade istorice. deşi unele aspecte ale
variaţiilor demografice apar puţin legate sau
chiar independente de caracteriticile perioadei
respective, există în fond o relaţie dinamică între
condiţiile vieţii materiale şi indicii demografici.

în orice etapă concretă a dezvoltării istorice
se manifestă legături şi interacţiuni strânse şi
continue între factorii economic, politic, cultural
şi demografic.

„dimensiune a istoriei – cum o definea cu-
noscutul istoric francez al populaţiei, marcel
reinhard – demografia intervine în istorie sub
dubla ei înfăţişare: cantitativă şi calitativă”.

demografia cantitativă pune accentul pe
factorul numeric, viaţa statelor – sub diverse ma-
nifestări – explicându- se în mare măsură prin nu-
mărul populaţiei. efectivul populaţiei este o
componentă a însăşi existenţei unui stat. de po-
tenţialul demografic depinde în mare măsură bo-
găţia statului, forţa lui. fără o anumită densitate
a populaţiei structura politică nu se poate afirma,
organizarea administrativă este irealizabilă şi
dezvoltarea economico- culturală devine de necon-
ceput. Pentru societăţile premoderne, mai ales –
când tehnica era relativ slab dezvoltată –, în-
treaga viaţă economică a fost puternic influenţată
de masa şi dinamica demografică.

în cazul istoriei româniei, până în secolul
al xix- lea, izvoarele de care dispunem nu dau po-
sibilitatea stabilirii – decât cu foarte mare apro-
ximaţie – a efectivului şi structurii populaţiei, a
evoluţiei acesteia, a cunoaşterii puterii materiale

şi a ideologiei diferitelor categorii sociale. Nu s- au
păstrat pentru ţările române, mai ales pentru
ţara românească şi moldova, izvoare de tipul re-
censămintelor, a urbariilor, a registrelor funciare,
cutume scrise, charte ale cetăţilor etc. absenţa
acestora îngreuiază aprecierile cantitative ale
unor fenomene social- economice. cu toate aces-
tea, s- au putut întreprinde cercetări cu caracter
demo grafic interesante.

modificările intervenite în cursul vremii în
efectivul populaţiei, în special cele de creştere, se
resimt în apariţia unor fenomene şi instituţii noi,
ca şi în marile evenimente istorice. studiul varia-

ţiilor demografice este de aceea absolut necesar
pentru mai deplina înţelegere a modificărilor in-
tervenite în mersul istoriei. izvoare diferite prin
natura lor furnizează informaţii care, coroborate,
evidenţiază existenţa modificărilor intervenite în
decursul vremii în efectivul şi structura popula-
ţiei, învederează fluctuaţii ale populaţiei, înles-
nind studierea consecinţelor acestora. în ultima
vreme, atât în cazul transilvaniei – unde sursele
documentare cuprind mai multe detalii –, cât şi
al ţării româneşti şi moldovei, este tot mai sus-
ţinut efortul cercetătorilor ca în reconstituirile is-
torice să pună accentul pe elementul cantitativ,
rezultatele din unele discipline apropiate ca profil
sunt folosite pentru a depăşi prezentarea adesea
prea schematică a istoriei, încercându- se să se
stabilească rolul pe care l- a avut în istoria româ-
niei factorul demografic. a fost lărgită perspectiva
cu privire la structura populaţiei, repartiţia geo-
grafică a diferitelor categorii de sate pentru unele
perioade din evul mediu, constituirea, structura
şi evoluţia domeniului feudal, gradul de antre-
nare a unora dintre sate în schimbul de mărfuri,
mişcările de populaţie, colonizările şi consecinţele
lor.

larga deschidere în cercetarea istorică este
de natură să evidenţieze că fapte neexplicate sau
explicate altădată prin determinări politice, geo-
grafice sau religioase capătă o semnificaţie nouă,
ţinându- se seama de considerente de ordin demo-
grafic, de aspectul cantitativ al fenomenului stu-
diat.

Prin acordarea unei atenţii sporite investi-
gării factorului populaţie se va surprinde mai
exact esenţa a ceea ce s- a numit „miracolul româ-
nesc”.

dacă populaţia daco- romană a persistat pe
teritoriul actual al româniei în condiţiile vitrege
ale migraţiei popoarelor, aceasta s- a datorat, desi -
gur, în bună măsură numărului însemnat al celor
rămaşi aici după retragerea oficialităţii romane,

creşterii acestui număr
prin sporul natural şi prin
admigrările continue, în
special în secolele iV–Vi,
de populaţie romanizată
din sud.

migraţiunea de popu-
laţie de limbă latină de la
sudul la nordul dunării –
fenomen surprins în izvoa-
rele istorice – constituie un
fapt istoric de- a dreptul
opus celui închipuit de cro-
nicari şi de mulţi istorici, al
fugii populaţiei romanizate
în faţa „barbarilor”. el se
explică prin împrejurările
economice din acele secole
din imperiul roman de ră-
sărit.

din vremea lui dio-
cletian (284–305) imperiul
roman a început să devină
o vastă maşină de exploa-
tare a masei rurale de lo-
cuitori; colonii au fost legaţi

de glie de către stăpânii funciari; populaţia a fost
cumplit sărăcită prin ruina şi decăderea pieţelor
interne de desfacere a produselor; oraşele au de-
căzut, o opresiune fiscală în creştere s- a manifes-
tat pentru susţinerea unei armate de gen nou şi
a maşinii birocratice a imperiului. se simţea ne-
voia de sume tot mai mari de bani şi ele erau
stoarse de la contri buabili.

în schimb, în regiunile aşa- zise „barbare”,
circulaţia monetară nu era atât de dezvoltată; po-
pulaţia supusă „bar barilor” datora stăpânitorilor
vremelnici livrări periodice de grâne şi animale.

acest contrast economic între imperiu şi
„lumea barbară” a favorizat persistenţa elemen-
telor romanice rămase sub stăpînirea popoarelor
migratorii şi a favorizat, de asemenea, deplasări
mari de populaţie agricolă din imperiu spre regiu-
nile din afara lui. fenomenul acesta este caracte-
ristic mai ales pentru partea de răsărit, unde
statul roman, bazat pe robirea comunităţilor să-
teşti şi pe exploatarea fiscală a acestora, a supra-
vieţuit, pe când în apus el a încetat, după
pierderea provinciilor, în secolul al V- lea.

informaţii din izvoare scrise atestă pactiza-
rea cu „barbarii” a locuitorilor din imperiu. con-
stantin cel mare (306–337) a dat un edict (28
aprilie 323) în timpul războiului cu goţii (edictul
se află în codul theodosian) că cei ce vor da aju-
tor şi merinde „barbarilor” năvălitori să fie arşi
de vii. asemenea măsuri de mare severitate nu se
pot explica decât prin existenţa unui curent în fa-
voarea goţilor la elementele rurale. scriitorul
orosius consemna la începutul secolului al V- lea
că se află romani care voiesc mai bine să trăiască
săraci, dar liberi între „barbari”, decât să suporte
între romani greutatea dărilor. Priscus din Pa-
nion (Priscus Panites), solul împăratului teodosie
ii la curtea lui attila, a întâlnit un fost cives ro-
manus, care i s- a plâns de greutatea dărilor din
imperiul roman şi care socotea că situaţia de
supus al „barbarilor”, în speţă al hunilor (sciţilor)
este „mai bună”, fiecare bucurându- se de „ceea ce
are” în timp ce în imperiul roman „legile nu sunt
deopotrivă pentru toţi”. în de guvernatione dei,
V, 7, salvianus scria: „toţi romanii (cuceriţi de
„barbari”) au o singură dorinţă: aceea de a nu mai
reveni la supuşenia romană... şi astfel, fraţii
noştri nu numai că nu vor deloc să fugă înapoi la
noi, ci dimpotrivă, ne părăsesc pe noi pentru a
fugi la ei”.

s- a constatat că în secolele iii–iV a avut loc
o scădere a numărului populaţiei de limbă latină
a imperiului roman, părăsirea ogoarelor, descom-
pletarea armatei. 

s- a admis că în acea vreme s- a produs o scă-
dere importantă a numărului de naşteri. s- a pus
însă şi întrebarea dacă scăderea numărului popu-
laţiei imperiului nu este cauzată şi de emigrarea
braţelor de muncă în regiunile stăpânite de „bar-
barii” de dincolo de graniţele imperiului şi s- a în-
clinat spre un răspuns afirmativ.

fenomenul concentrării pe „barbaricum” al
populaţiei romane, dacă nu este specific numai
romanităţii orientale, în orice caz a avut în răsă-
rit proporţii mult mai mari decât în apus, unde
imperiul s- a prăbuşit şi provinciile romane au fost
transformate în mare măsură în state germane.
în răsărit, nu a existat un stat „barbar” la mar-
ginea imperiului, ci numai o „viaţă barbară”, în
contrast cu viaţa imperiului.

Pătrunderea elementelor romanice în seco-
lele iV–Vi la sudul dunării a fost o prelungire a
romanizării, care n- a fost întreruptă în secolul al
iii- lea, în urma retragerii din dacia a legiunilor
romane şi a aparatului administrativ imperial.
monumente, obiective, urme arheologice, desco-
periri monetare ilustrează continuarea şi după
secolul al iii- lea a procesului de roma-
nizare la nordul dunării.

Ştefan Ştefănescu
Democraţia, dimensiune a istoriei

Editura Academiei Române 
n Avanpremieră editorială

Ştefan Ştefănescu a marcat prin
prezenţa sa istoriografia

românească timp de mai bine de o
jumătate de veac, atât prin opera

de istoric, cât şi prin rolul
important pe care l- a deţinut în

evoluţia istoriografiei din România
într- una din perioadele ei cele mai

grele şi complicate. Ajuns la o
vârstă venerabilă, 85 de ani,

bilanţul pe care l- a realizat este
remarcabil şi, în acelaşi timp,

dincolo de operă, prezenţa sa în
domeniul istoriografic a fost în nu
puţine rânduri hotărâtoare pentru

mulţi colegi ai săi, pe care i- a
apărat – şi trebuie să mărturisesc

că mă număr şi eu printre ei – şi i- a
ajutat, cu asumarea conştientă a

riscurilor pentru propria sa
devenire. 
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admiterea, pe baza izvoarelor do-
cumentare existente, a fenomenului
migraţiei unor elemente romanice din

sudul dunării, care au întărit nucleul de romani-
zare băştinaş de la nordul dunării, nu însem-
nează excluderea ideii că a pu tut avea loc şi
fenomenul invers. în anumite momente, din
cauza vicisitudinilor istorice, s- au produs depla-
sări de populaţie de la nordul la sudul dunării.

în cadrul procesului general de dezvoltare
istorică, care a provocat schimbări adânci în fizio-
nomia vieţii rurale de pe teritoriul româniei în
secolele ix–x, factorul demografic şi- a avut im-
portanţa lui. efectivul populaţiei, mărit prin asi-
milarea de către băştinaşi a unora dintre
migratori, a determinat o creştere a numărului
de aşezări umane, atât în zonele de podiş, cât şi
în cele subcarpatice şi de câmpie. începând cu se-
colul al x- lea s- a conturat în linii generale peisa-
jul rural aşa cum îl găsim mai târziu,
în secolele xiV–xViii. încă din acea
vreme, s- a trecut la împărţirea ţării
în trupuri de moşii, s- au stabilit ho-
tarele satelor, considerate încă din
primele documente emise de cance-
lariile ţării româneşti şi moldovei
ca „vechi şi bătrâne”.

Presiunea şi apoi instaurarea
în secolele xii–xiii a stăpânirii re-
gatului maghiar în transilvania au
provocat, pe lângă o permanentă re-
zistenţă armată, şi un curent de emi-
grare a populaţiei la sud şi la est de
carpaţi. în diploma ioaniţilor regele
maghiar ţinea în mod expres să fie
inclusă clauza ca în ţinuturile de la
sud de carpaţi, concedate cavalerilor
ioaniţi, aceştia să nu primească pe
ţăranii din regatul maghiar „de orice
stare şi neam ar fi”. introducerea
unei atari clauze arată că la data
emiterii diplomei, la mijlocul secolu-
lui al xiii- lea, emigrarea ţăranilor
din ţinuturile intrate sub stăpânirea
regatului maghiar – în cazul dat, din
transilvania – la sud de carpaţi cu-
noştea proporţii însemnate. înmulţirea populaţiei
cu valurile de nou- veniţi din transilvania – şi
acest fenomen va continua în cursul secolelor,
fiind o permanenţă a istoriei noastre ca, de altfel,
şi fenomenul invers – a contribuit la dezvoltarea
economică şi la maturizarea raporturilor feudale
la sud şi la est de carpaţi. s- a creat, astfel, cadrul
intern necesar apariţiei statelor de sine stătă-
toare ţara românească şi moldova. împrejurări
externe – criza din marile state vecine şi pericolul
tătar – au înlesnit şi au grăbit procesul de for-
mare a celor două state româneşti ce aveau să se
impună în a doua jumătate a secolului al xiV- lea
ca factori importanţi pe arena vieţii politice euro-
pene.

formarea statelor medievale ţara româ-
nească şi moldova a contribuit, prin stabilirea or-
dinii de stat şi asigurarea în mai mare măsură a
securităţii populaţiei, la dezvoltarea mai rapidă
a economiei, la creşterea efectivului ţării.

înmulţirea şi concentrarea populaţiei în
anumite zone geografice au impus luarea unor

măsuri de organi zare politică şi religioasă a ţării.
în actul sinodal din octombrie (1370) de înfiinţare
a celei de a doua mitropolii a ţării româneşti – a
severinului –, se motiva această măsură ca fiind
determinată de numărul mare al populaţiei ţării
(„întrucât cu trecerea timpului neamul acelui loc
s- a nimerit să fie numeros şi aproape nemărgi-
nit”).

constatarea din amintitul act sinodal cu
privire la numărul mare al populaţiei ţării nu
poate fi neglijată când se încearcă să se explice
apariţia în aceeaşi vreme a fenomenului de aso-
ciere la domnie, care presupunea, se pare, chiar o
împărţire teritorială a ţării.

în secolele xiV–xVi o însemnată parte a po-
pulaţiei rurale continua să trăiască în sate libere,
grupate mai ales în regiunea subcarpatică – unde
era şi cea mai mare densitate a populaţiei – fără
să fie absente şi în câmpie. aici, însă, populaţia
era rară şi avea adesea un caracter mobil, reflec-
tat de altfel şi în toponimie (Pribegi, hoinari, go-
niţi, Băjenari, Pitulaţi etc.).

studiul demografiei cantitative face mai de-
plină înţelegerea istoriei marilor lupte şi victorii
obţinute de poporul român împotriva invadatori-
lor străini în secolele xiV–xVi. Pierderile umane
cauzate de războaie, însoţite adesea de ani de foa-
mete şi epidemii, ar fi dus în scurt timp la căderea
ţării sub stăpânire străină, dacă nu ar fi existat
condiţii social- economice de refacere a potenţia-
lului uman, care realiza în fapt bogăţia ţării şi că-
ruia i se datora apărarea ei. în ţara românească
şi în moldova, pe lângă faptul că se păstra într- o
proporţie însemnată ţărănimea liberă, interesată
în apărarea libertăţii ei şi a ţării, sarcinile ţăra-
nilor dependenţi faţă de stăpânii feudali erau in-
comparabil mai reduse decât în ţările vecine.
fertilitatea solului făcea să crească interesul lo-
cuitorilor în lucrarea şi apărarea pământului de
care depindea bunăstarea lor. Nevoile militare,
desele solicitări la sacrificiile ţăranilor au menţi-
nut în secolele xiV–xVi la un nivel scăzut sarci-
nile ţăranilor faţă de stăpânii feudali. aceasta a
făcut ca sporului populaţiei, rezultat din natali-
tatea mare, specifică acelei vremi, să i se adauge
un procent însemnat de imigranţi din ţările ve-
cine, atraşi în ţinuturile româneşti de condiţiile
de viaţă mai bune, de politica domnească şi a stă-

pânilor de domenii privind acordarea de scutiri,
pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, noilor ve-
niţi, de obligaţiile la care erau impuşi băştinaşii.

Victoriile obţinute de poporul român, de oş-
tile româneşti, formate în cea mai mare parte din
ţărani, împotriva invadatorilor străini, au asigu-
rat o amânare cu consecinţe însemnate a datei la
care ţările noastre au intrat în sistemul politic al
dominaţiei otomane. această amânare a îngăduit
poporului român în secolele xiV–xV un progres
economic, bazat pe dezvoltarea oraşelor, a produc-
ţiei de mărfuri şi a schimbului. Progresul econo-
mic a avut consecinţe însemnate în creşterea
numărului populaţiei, în dezvoltarea culturii şi
artei.

Ştirile documentare care s- au păstrat nu fac
posibilă întocmirea unor statistici riguroase cu
privire la numărul, densitatea, structura popula-
ţiei şi variaţiile demografice. despre schimbările
demografice în direcţia creşterii numărului popu-
laţiei sunt elocvente însă două fenomene pome-

nite de izvoare: fenomenul de „roire a satelor”,
care era un fel de sciziparitate a unui sat mai
vechi în locul căruia apăreau două sau mai multe
sate noi şi fenomenul de creare a unor sate de co-
lonizare („slobozii”), prin chemarea unor colonişti
din afara hotarelor ţării. existau şi cazuri de „slo-
bozii” cu colonişti strânşi din ţară. satele de colo-
nizare erau create în ţinuturile cu slabă densitate
a populaţiei, în special în câmpie, unde, din cauza
deselor incursiuni străine, fenomenul de „pus -
tiire” a satelor era mai frecvent.

i. donat a încercat să transpună pe hartă
repartiţia geografică a „sloboziilor” în ţara româ-
nească, iar matei Vlad s- a ocupat de regimul lor
fiscal şi administrativ. efortul celor doi pionieri
în studiul populaţiei se impune a fi continuat, în
vederea lămuririi unui fenomen demografic foarte
important al istoriei noastre. odată întocmită
harta noilor aşezări, pe ansamblul ţării, ar trebui
studiată apartenenţa socială a imigranţilor, dacă
ei se înrudeau sau nu, condiţiile în care se stabi-
leau, puterea lor materială, consecinţele econo-
mice ale imigrării, rolul ei în popularea şi
punerea în valoare a resurselor ţării, măsura în
care noii veniţi îşi menţineau obiceiurile şi limba,
în cazul în care proveneau din afara hotarelor
ţării. adăugate celor istorice, cercetările lingvis-
tice, onomastice, toponimice şi etnografice pot
aduce precizări şi elemente noi în studierea sate-
lor de colonizare şi în cunoaşterea raporturilor lor
cu vechile aşezări. sub influenţa nou- veniţilor
s- au putut introduce unele cuvinte în lexic, a su-
ferit unele transformări toponimia, a fost înrâurit
portul şi modul de construire a locuinţelor. la
rândul lor, coloniştii au suferit influenţa mediului
în care s- au aşezat şi foarte adeseori s- au asimi-
lat, amintirea venirii lor păstrându- se doar în
unele toponime.

luarea în considerare a datelor pe care le
furnizează nu numai izvoarele istorice, ci şi ling -
vistice, toponimia, onomastica, etnografia etc., va
putea aduce mai multă lumină în ceea ce priveşte
modul în care s- a manifestat în ţările române,
ca şi în alte ţări, ideea mobilităţii vieţii ţărăneşti
în evul mediu.

cu tot efortul militar la care a fost obligată
moldova în a doua jumătate a secolului al xV- lea,
stabilitatea politică, asigurată de domnia lui Şte-

fan cel mare, s- a răsfrânt pozitiv în
domeniul demografic prin înmulţi-
rea populaţiei, fapt ce a contribuit la
progresul economic general al ţării.

creşterea numărului popula-
ţiei în a doua jumătate a secolului al
xV- lea şi pătrunderea în mai mare
măsură la sate a economiei băneşti,
exprimată prin transformarea pro-
duselor agricole în marfă, au dus la
mărirea consumu lui de mărfuri pro-
duse în oraşe şi au stimulat, prin
aceasta, activitatea orăşenească. Pe
măsură ce se înmulţeau la sate cum-
părătorii de mărfuri meşteşugăreşti,
se mărea numărul şi diversitatea
acestor mărfuri.

sporirea populaţiei – alături
de alţi factori, cum a fost lărgirea su-
prafeţelor agricole şi odată cu
aceasta creşterea cantităţii de ce-
reale – explică creşterea însemnată
a preţului satelor cumpărate şi vân-
dute de boieri. dacă, de exemplu, în
1440–1450 un sat va lora în moldova
în medie 52 zloţi şi jumătate, în
1501–1505 valora peste 250 zloţi,
preţul lui a crescut deci de circa cinci

ori. moneda în care au fost calculate preţurile
fiind de aur (zlotul), însemnează că mărirea valo-
rii satelor a fost reală, preţurile nefiind afectate
de cunoscuta depreciere a valorii argintului în
toată europa.

creşterea numărului populaţiei a avut ur-
mări importante şi în ceea ce priveşte organizarea
teritorială şi economică a marilor domenii, a con-
tribuit la sporirea considerabilă a veniturilor stă-
pânilor funciari. aceştia au devenit tot mai
interesaţi în mărirea numărului de ţărani depen-
denţi şi în întărirea dreptului de stăpânire asupra
lor. în ţara românească se constată că la sfârşi-
tul secolului al xV- lea, pentru a împiedica plecă-
rile ţăranilor de pe moşie, stăpânii le- au impus,
în cazul în care ar fi voit să se strămute, o dare
specială, ,,găleata de ieşire”, un fel de compensa-
ţie materială pentru pierderea mâinii de lucru. r

■ Fragment
în curs de apariţie la editura academiei
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eu nu fac pedagogie cu scriitorii, nu
vreau să îi învăţ cum să scrie. unii
scriitori mă întreabă: „la ce îmi
ajută mie că ai scris chestia asta?”

dar nu mi- am propus în nici un fel să îi „ajut”. eu
vreau să mă fac folositor cititorilor − şi scriitorilor
în calitatea lor de cititori. mă adresez, deci, tutu-
ror cititorilor. îmi fac datoria faţă de ei. îi infor-
mez în legătură cu ceea ce am citit, pentru că nu
toată populaţia unei ţări poate citi toate cărţile
care apar. fiecare are altă îndeletnicire. un critic
literar este un om care nu face altceva decât să ci-
tească şi să îi ţină la curent pe ceilalţi cu ceea ce
crede că ar merita să citească la rândul lor. este
foarte important ca el să îşi facă datoria faţă de
public. ce deosebire există între scriitor şi criticul
literar? în general, prin tradiţie se crede că scrii-
torul este foarte important, este un creator, iar
criticul – un fel de umbră a scriitorului, un profi-
tor al muncii scriitorului; nu face decât să inhibe
spiritul lui creator, să- l descurajeze. chiar marele
eminescu a căzut în capcana acestui resentiment
faţă de criticul literar. să ne aducem aminte ver-
surile lui: „critici voi, cu flori deşarte,/care roade
n- aţi adus/e uşor a scrie versuri/când nimic nu
ai de spus”. dar eminescu nu se referea la titu
maiorescu, ci la o serie de autori obscuri care îl
defăimau şi printre ei erau nu numai critici lite-
rari, ci şi poeţi de mâna a doua. de fapt tot emi-
nescu mărturisea undeva că visul său e să scrie o
poezie care să- i placă lui titu maiorescu, căci cri-
ticul ideal la care se gândeşte când scrie ceva sau
revizuieşte ceva e titu maiorescu. avea deci în
minte un cititor, iar titu maiorescu era cititorul
profesionist. Poetul se adresa – cum e şi firesc –
ideii de cititor. 

după părerea mea, între un scriitor şi un
critic literar nu este o foarte mare deosebire. se
poate sesiza o deosebire flagrantă doar în ceea ce
priveşte obiectul scrisului lor. scriitorul scrie des-
pre realitate, iar criticul despre realitatea litera-
turii. amândoi scriu. doar că scriitorul scrie
despre ce vede în jur, despre existenţa reală (sau
visată) a oamenilor, despre relaţiile dintre ei, iar
criticul literar scrie despre reprezentarea scriito-
rului, scrie despre ce a scris scriitorul. asta a dus
la ideea că un critic face o literatură de gradul doi,
adică o literatură despre literatură. Poate apărea
şi o literatură de gradul trei sau patru, când un
critic scrie despre, de exemplu, opera critică a lui
călinescu, apoi vine altul care scrie despre criti-
cul care a scris despre călinescu ş.a.m.d. 

toate aceste oglindiri succesive pot să dea
impresia de inutilitate, de narcisism, de ocupaţie
sterilă. dar nu sunt. de fapt este un joc intelec-
tual, o permanentă activare a minţii, o formă de
înnobilare a fiinţei omeneşti. Problema este dacă
mai are cineva timp de toate astea. Nu are. din
păcate. Şi asta spre paguba celor care nu au timp.
se pierd multe din cauza modului febril, nesăbuit

în care ne trăim viaţa. dar asta este o discuţie pe
care ar trebui să o susţină un filosof. 

iată şi alte întrebări posibile. când trebuie
să facă cineva critică literară? la tinereţe sau la
bătrâneţe? călinescu a dat acestei întrebări un
răspuns de neuitat. a folosit o formulă parado-
xală, în stilul său caracteristic: criticul literar este
un scriitor care a ratat în poezie, proză şi teatru.
adică a experimentat toate genurile pe care le cu-
noaşte, le- a înţeles mecanismele şi în cele din
urmă a ajuns să aibă competenţa necesară ca să
se şi pronunţe asupra poeziei, prozei sau teatrului. 

eu, fără să desconsider deloc ingeniozitatea
interpretării lui călinescu – cine ar putea să o
facă?– am totuşi o altă opinie: cred că foarte bine
e să faci critică literară când eşti tânăr şi abia
apoi, dacă simţi nevoia, să scrii poezie, proză sau
teatru. când eşti tânăr, scriind critică literară,
înveţi cum e făcută literatura, te uiţi la ea şi te
întrebi cum a fost creată, o analizezi atent, înveţi
din această examinare atentă. Pentru că cititorul
obişnuit nu o citeşte atent, o citeşte lăsându- se
transportat de poveste, de emoţie, de frumuseţea
ei literară. Pe de altă parte, tânărul este integru
din punct de vedere moral, curat, are reacţii spon-
tane, nu minte. Nu există critic literar care să- şi
păstreze această integritate morală până la sfâr-
şitul vieţii. oricât de cinstit ar fi, oricât ar dori să
lupte cu presiunile făcute asupra sa, cedează în
cele din urmă, intransigenţa lui se erodează. mă
refer la criticii cinstiţi – şi avem mulţi – iar nu la
cei care de la început fac o afacere din critica lite-
rară. Pe aceştia nici nu- i consider critici literari.
se produce în timp o cedare pentru că presiunile
pe care scriitorii le exercită în timp asupra criti-
cilor sunt infernale şi dovedesc o inventivitate ex-
traordinară. Nici nu înveţi bine să te aperi în faţa
unui tip de imixtiune, că se şi inventează altul.
criticul este mereu nepregătit; şi este vulnerabil
şi pentru că, stând mai tot timpul în casă, ca să
citească, nu are experienţă în lupta cu viaţa.
când iese din casă este precum o bufniţă care se
rătăceşte ziua pe o stradă. 

se exercită asupra lui multe presiuni. în
primul rând este reacţia imediată de nemulţu-
mire. cei despre care scrie că nu au talent nu- i
mai răspund la salut, îl ameninţă, îl jignesc –
practic ar putea ajunge, fiind cinstit până la
capăt, în situaţia de a nu mai putea ieşi în socie-
tate sau de a fi mereu atent cui întinde mâna, ca
să nu rişte să rămână cu ea inutil întinsă. 

unii autori sunt şi subiectivi, şi instabili
afectiv. mă gândesc uneori, amuzat, să public o
carte, şi am să şi fac asta spre sfârşitul vieţii, o
carte în care să reproduc pe o coloană toate dedi-
caţiile primite de- a lungul timpului de la scriitori
şi alături, pe altă coloană, toate reacţiile lor după
ce le- am comentat şi evaluat creaţia. Şi atunci se
va vedea: în stânga – „lui alex Ştefănescu, cel
mai talentat critic literar, singurul în care am în-
credere, care chiar dacă mă desfiinţează are drep-
tate” etc., iar în dreapta – „eşti un dobitoc, n- ai
înţeles nimic, degeaba ai citit atât, faci parte
dintr- o mafie literară, ştiu cine te- a influenţat...
ce bani ai luat, mă, ca să mă distrugi?” ei bine,
chestiile astea pot părea amuzante, dar când sunt
trăite nu mai sunt deloc amuzante. sunt zile în-
tregi când poţi fi afectat de aceste reacţii, de
aceste treceri dintr- o extremă în alta. 

există şi alte forme de exercitare a presiu-
nii. sunt autori care declară că li s- a făcut... rău
după ce au citit ce ai scris despre ei, că au avut
probleme cu inima. sunt autori care te invită,
când îţi înmânează cartea, la restaurant. sunt
autoare frumoase, care se uită la tine semnifica-
tiv, pe sub gene, şi în clipa aceea aproape că în-

cepi să şi crezi că sunt talentate. Nu- i uşor să
rămâi indiferent la asemenea priviri. 

forma supremă de integritate a unui critic
literar ar fi să tacă. dacă vrea totuşi să se ex-
prime, trebuie să lupte ca să spună ce crede. 

în românia sunt aproximativ 2500 de
membri ai uniunii scriitorilor şi încă 7000- 8000
de autori care nu sunt membri ai acestei organi-
zaţii. dar dumnezeu nu distribuie tuturor talen-
tul, ca pe un ajutor social. din cei aproximativ
10.000 de autori, după părerea mea, doar vreo
sută sunt scriitori adevăraţi, şi doar vreo zece
sunt foarte buni. ceilalţi au doar meritul că scriu. 

Nu înţeleg de ce cred unii scriitori că un suc-
ces regizat, falsificat poate să însemne ceva pen-
tru ei. eu nu m- aş mulţumi deloc cu un succes
obţinut prin aranjamente şi insistenţe. adevăra-
tul succes pentru mine ca scriitor ar fi ca mergând
pe stradă să văd că un necunoscut are cartea mea
în mână şi că, nerăbdător s- o citească, a deschis- o
încă de pe stradă şi că, absorbit de lectură, merge
neatent, lovindu- se de ceilalţi trecători. acesta e
succesul: să vezi că pe cineva îl interesează cu
adevărat ceea ce scrii tu. în rest, premii literare,
cavouri la Bellu pe aleea scriitorilor, traduceri în
străinătate, laude ditirambice la lansări – toate
astea nu înseamnă nimic, absolut nimic. 

românia este unică în lume prin amploarea
interesului faţă de literatură; cu asta ar trebui să
ne mândrim. eu am vorbit, poate, sarcastic des-
pre această situaţie, dar ar trebui să ne bucure că
la noi nu s- a stins interesul pentru literatură. 

este adevărat că dacă aş face o statistică –
am schiţat una cândva, dar n- am competenţa unui
sociolog – s- ar vedea că interesul pentru literatură
s- a refugiat în oraşele mici şi sate. în oraşele mari
este diminuat. dacă statul român ar înţelege
acum că producţia de texte literare reprezintă o
valoare, că talentul literar e ca un zăcământ, la fel
de important ca acela de ţiţei sau de aur, ar putea
să- l exploateze inteligent şi avantajos pentru toată
lumea. am trimis odată un memoriu unui guvern
postrevoluţionar în care explicam că literatura
este cea mai bună marfă pentru export, pentru că,
după ce ajunge în afara ţării, rămâne în conti-
nuare şi în ţară, în aceeaşi cantitate. 

mă întorc la ce face criticul literar copleşit
de abundenta producţie de texte literare. este
foarte important să discearnă, să stabilească ce
anume merită să fie considerat literatură şi ce nu.
Pentru că în literatură funcţionează un principiu
neîntâlnit în alte domenii, şi anume: numai ceea
ce este valoros există. asta este foarte interesant.
de exemplu, o maşină bună există ca şi una
proastă. se află amândouă acolo, nu poţi să le oco-
leşti, ocupă un spaţiu. dar literatura nu există
decât atunci când are valoare. altfel, pur şi sim-
plu nu există. degeaba are forma unei cărţi, de-
geaba coperţile unei cărţi proaste seamănă într- o
bibliotecă cu cele ale unei cărţi bune. una există,
alta nu există. în domeniul literaturii, criteriul
axiologic devine criteriu ontologic. criteriul de va-
loare devine criteriu de existenţă. 

Noi nu putem introduce în circuitul vieţii
culturale „cadavre” de literatură. de aceea avem
o mare responsabilitate. Noi trebuie să ne asu-
măm răspunderea şi să îndemnăm publicul să se
apropie de literatura adevărată, bună sau mai
puţin bună, dar de literatură, nu de o falsă lite-
ratură, nu de o literatură fantomatică pe care de
fapt nu o citeşte nimeni. r
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Scriitorul scrie despre realitate,
iar criticul despre realitatea

literaturii. Amândoi scriu. Doar că
scriitorul scrie despre ce vede în
jur, despre existenţa reală (sau

visată) a oamenilor, despre
relaţiile dintre ei, iar criticul

literar scrie despre reprezentarea
scriitorului, scrie despre ce a scris

scriitorul.Alex. Ştefănescu
Profesia de critic literar, azi

n Literatura română după o revoluţie
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■ Emil raţiu
Meşterul Manole

■ Adrian Dinu rachieru
Generaţia orfelină



16

AnUL XXVI  t nr. 6 (759)  t 2015

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

ediţia în trei volume a scrierilor lui
d.d. roşca – opere filosofice (edi-
tura academiei române, Bucu-
reşti, 2012- 2014) – îngrijită de

Vasile muscă, mă face oarecum nostalgic, un pic
melancolic şi mă determină la o explicitare. Nos-
talgia se leagă de două fapte. Prima este cea a
amintirii profesorului d.d. roşca, care, în
1966- 1967, înainte de a se retrage la pensie, a
mai predat la anul i al promoţiei mele de studenţi
în filosofie şi sociologie de la universitatea
Babeş- Bolyai cursul de istorie a filosofiei antice.
Nu antichitatea elină era atunci interesul nostru
primordial, căci tocmai apăreau traducerile din
hegel, mult mai incitante, pe care d.d. roşca le
coordona, dar şi filosofii greciei antice retrăiau
printre noi graţie exactelor analize şi plasticelor
formulări ale profesorului. 

al doilea fapt este cel al apetitului nestăvilit
pentru lectură al acelor studenţi, care se între-
ceau să epuizeze fondul de la Biblioteca centrală
universitară şi să lupte cu textele lui leon robin,
ueberweg- heinze sau höffding, pentru a nu le
scăpa ceva. Pe atunci, complexul pe care îl aveai
deoarece nu ai apucat să citeşti o carte anume îţi
compromitea odihna nopţilor şi orice altceva. 

Vasile muscă, asistentul de odinioară, pro-
fesorul de azi ce încheie de fapt disciplina la uni-
versitatea clujeană, editează acum scrierile lui
d.d. roşca – prilej de melancolie. subliniez din
capul locului meritul editorului de a restitui în-
treaga moştenire filosofică a profesorului clujean.
Vasile muscă se află printre cei care cunosc raţio-
nalismul filosofic şi implicaţiile lui culturale şi so-
cietale. drept urmare, editându- l pe d.d. roşca,
un filosof ce socotea raţiunea drept suport al exis-
tenţei omului în lume, el nu face doar operă de
restituire, ci şi o pledoarie în spaţiul public. ca
discipol ce nu se dezminte, Vasile muscă este evi-
dent cucerit de datoria de a evidenţia încă o dată
forţa raţionalismului, pe care d.d. roşca l- a re-
prezentat concludent. aici este – într- un moment
de rătăcire a multor angajaţi în filosofie, care o
convertesc în explorări pe teme ce nu aparţin dis-
ciplinei sau pe care nu le stăpânesc – încă un
merit al lui Vasile muscă şi al ediţiei pe care a
realizat- o.

dar această ediţie ne pune în faţa unei obli-
gaţii – aceea de a face mai mult decât restituiri,
adică, în cazul lui d.d. roşca, de a filosofa din-
coace de ceea ce el ne- a lăsat. aceasta din motivul
simplu că d.d. roşca, la rândul său, a înţeles pro-
fesura universitară în filosofie ca datorie de a da
treptat filosofarea proprie. iar de această datorie
nici o generaţie nu se poate deroba. remarc fap-
tul că Vasile muscă însuşi şi- a organizat vederile
într- o viziune ce apără valorile ce i- au nutrit pe
Kant şi maiorescu, pe Nietzsche şi Windelband.
el înaintează pe linia raţionalismului lui d.d.
roşca, înăuntrul unui clasicism ce nu şi- a pierdut
virtuţile şi care, însoţit de cultură, rămâne atră-
gător.

dar d.d. roşca, despre care vorbim aici, la
lansarea ediţiei operelor filosofice, poate fi dus
mai departe şi pe o altă direcţie. se poate ancora
nu numai în fecunda reflecţie asupra ştiinţei şi fi-
losofiei din existenţa tragică, cât într- una din
consecinţele ce rezultau din analiza ştiinţei a lui
d.d. roşca: ideea conform căreia cultura ştiinţi-
fică generează o „disciplină intelectuală” şi poate
fi punctul de plecare al unei „etici a spiritului cri-
tic”. Nu reiau ceea ce am spus în intervenţia etica
spiritului critic (tipărită în volumul tudor căti-
neanu, coord., d.d. roşca în filosofia românească,
dacia, cluj- Napoca, 1979, pp.331- 341) şi nici ob-
servaţiile din nevoia reconstrucţiei filosofice (ti-
părită în volumul lucian blaga, d.d. roşca. 110
ani de la naştere, casa cărţii de Ştiinţă,
cluj- Napoca, 2007, pp.9- 18). Vreau să fac aici un
pas înainte în raport cu aceste două explicitări in-
dicând punctul din care, chiar din acea „disciplină
intelectuală“ schiţată de d.d. roşca se poate îna -

inta spre filosofare sincronă cu timpul pe care îl
trăim.

Nu ezit să amintesc că d.d. roşca nu era
deloc încrezător în filosofia de după marii clasici
germani. la curs, a şi spus o dată că filosofia s- a
încheiat în mare cu hegel. i- a mai examinat pe
neotomişti, care aveau o ascendenţă în trecutul
îndepărtat, iar pe pragmatişti i- a tratat cam de
sus, fără să- l preocupe cu deosebire. Personal, am
resimţit opinia sa ca fiind incomodă, din două mo-
tive. 

Pe de o parte, ca student după 1966, într- o
vreme în care jean Piaget, liderii grupului „Pra-
xis” din zagreb, Paul fraisse sau jean fourastie
veneau la facultatea de specialitate din cluj, am
perceput că se deschideau ferestre spre contem-

poraneitate. am trăit cu apetit pentru explorarea
vieţii trăite, cu foame de actualitate. cursul de is-
torie a sociologiei a lui ion aluaş ne- a prezentat
conceptualizări rivale ale societăţii contempo-
rane, cel de istorie a filosofiei politice a lui Nicolae
Kallos evoca importanţa liberalismului lui john
locke, teoriile psihologiei prezentate de Nicolae
mărgineanu aduceau în atenţie optica acţiona-
listă, gall ernö ne plasa în dilemele morale 
dinăuntrul tragediilor secolului, iar achim mihu
ne- a acomodat cu sociologia americană a micro-
grupurilor. Profesorii Waismann şi stugren ne fa-
miliarizau cu fizica relativistă şi cuantică,
respectiv cu darwinismul şi genetica. universul
de informaţii, întrebări şi soluţii ce rezulta din
astfel de cursuri şi seminarii nu mai încăpea ni-
cidecum în hegel şi ne smulgea nu numai di-
năuntrul grandioasei arhitecturi a Filosofiei
spiritului, ci din orice încremenire. 

Pe de altă parte, pentru generaţiile de stu-
denţi clujeni de la sfârşitul anilor şaizeci, marxis-
mul răsăritean nu a mai fost matricea formării.
lukacs, gramsci şi marcuse, adică „teoria critică
occidentală”, cum s- a numit, au dat de departe
tonul în ceea ce mă priveşte, după ce albert
camus m- a pus, şi pe mine, în faţa tulburătoarei
întrebări privind sensul vieţii. de aceea, nu am
dat credit opiniei că filosofia s- a încheiat cu hegel
şi am bănuit tot timpul că, de fapt, d.d. roşca nu
a spus tot ce gândea în Însemnările despre Hegel
(1967). îi citeam pe neohegelienii existenţiali (lö-
with, glockner, marck) şi găseam însemnările
drept text ce vrea să scape de reala dificultate a
subiectului. eram convins că hegel şi marx am-
putaţi de teoria înstrăinării nu sunt decât un
schelling în cuvinte de circumstanţă. odată cu
studiile în germania federală, pe care le- am în-
ceput în 1975, ruta mea s- a plasat înăuntrul filo-
sofiei efectiv contemporane, habermas devenind
referinţa. iar când, în 1978, dumitru isac, care
preluase conducerea istoriei filosofiei, logicii, eti-
cii şi esteticii, m- a invitat să preiau predarea fi-
losofiei contemporane şi să profilez această
catedră la universitatea clujeană am simţit că va
trebui să examinez mai exact cum a văzut d.d.
roşca lucrurile. 

am fost captivat de seriozitatea cu care
d.d. roşca privea ştiinţa, iar faptul că teillhard

Andrei Marga
Dincoace de 
raţionalismul lui D.D. Roşca

Îl reîntâlnim însă pe D.D. Roşca
într- un punct important. Aşa cum
se poate uşor observa examinând

regulile de „etică a spiritului critic”
pe care le- a delimitat, acestea au

un statut dual. Ele exprimă,
condensat, învăţături dintr- o lungă
practică a succeselor şi eşecurilor
argumentării, dar sunt norme fără
de care argumentarea nu are cum

să izbutească.
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de chardin – a cărui antropologie a fost prilejul
debutului meu – simţise că nici teologia nu se mai
poate face fără ştiinţa timpului m- a convins defi-
nitiv de un adevăr ferm: ne putem, filosofic, îndoi
de aproape orice pe lume, dar progresul cunoaş-
terii ştiinţifice iese dintr- o astfel de discuţie. Ni-
meni în cultura română până la d.d. roşca, poate
cu excepţia lui constantin rădulescu motru, nu
a lămurit mai limpede şi mai hotărât ce are de
făcut filosofia în condiţiile expansiunii ştiinţelor,
după ce ştiinţa a fost luată ca atare. am înaintat,
desigur, pe linia deschisă de Brentano a sesizării
condiţionării „intenţionale” a oricărei cunoaşteri,
şi de Peirce, a sesizării „comunităţii” ca prealabil
al cunoaşterii, apoi pe cursul captării mai adânci
a componentei transcendentale şi a „sensului”, de
către husserl, a celei „existenţiale”, la heidegger,
şi a dependenţei linguale, de către Wittgenstein,
până la conceptualizările mai noi ale lui straw-
son, Quine, gadamer, Kuhn, apel, culminând cu
teoria „intereselor conducătoare de cunoaştere”
ridicată pe suportul lui fichte, hegel, marx,
Nietzsche, Peirce de către habermas. dar abor-
darea ştiinţei ca atare, adică drept forma cea mai
matură şi mai sigură de cunoaştere de care dis-
punem ca oameni, pe care d.d. roşca şi- a asu-
mat- o, a rămas pentru mine reper. Putem, altfel
spus, sonda – iar filosofic trebuie să o facem – con-
diţiile de posibilitate ale ştiinţei şi apoi de apli-
care cu sens, dar de aici nu rezultă, decât cu
preţul revenirii la filosofeme desuete, că ştiinţa
ar fi relativă. în spatele ştiinţei trecem filosofic,
desigur, dar pentru a o înţelege, nu pentru a- i
căuta alternative sau a o substitui! 

d.d. roşca considera că ştiinţa ar trebui să
conteze în viaţa noastră ca atare, dar şi ca „disci-
plină intelectuală”. ea poate fi inspiratoare
atunci când vrem să cunoaştem – căci ne arată,
înainte de toate, cum se ajunge la „determinarea
exactă a stării de fapt”, care este decisivă. cum
stabilim „stări de fapt” când opiniile sunt diferite,
poate contradictorii? d.d. roşca ştia bine că, în
condiţiile pluralismului opiniilor, nu doar adevă-
rul, respectiv justeţea contează, ci şi calea pe care
se ajunge la ele. adevărul şi justeţea nici nu sunt
accesibile în afara anumitor căi ale obţinerii. 

cu această convingere, d.d. roşca s- a con-
centrat asupra căii sugerate de practicile ştiinţei
şi a configurat- o în câteva linii ale unei „etici a
spiritului critic”. el a procedat la detaşarea „inte-
ligenţei” de „pasiuni”, apoi a circumscris „însuşi-
rile” celui care se încumetă să se angajeze în
dezbatere – îmbrăţişarea „disciplinei intelec-
tuale” şi „curajul intelectual” – pentru a încheia
cu delimitarea de reguli pe care trebuie să le ur-
meze intervenientul. acestea sunt: a) recunoaşte-
rea dreptului la liber examen oricui; b) edificarea
suficientă în subiectul supus dezbaterii; c) distin-
gerea cu limpezime a unghiurilor de vedere; d)
tratarea completă a subiectului; e) folosirea co-
rectă şi deplină a resurselor limbajului natural;
f) apelul la probe în susţinerea afirmaţiilor; g) în-
locuirea metaforei cu logica atunci când este
vorba de probare; h) evaluarea unei soluţii după
probele ce o susţin; i) disponibilitatea vorbitorului
de a- şi aplica sieşi pretenţiile pe care le emite faţă
de interlocutor.

dacă examinăm aceste reguli, ne
dăm repede seama că ele se referă la jus-
teţea interacţiunii dintre vorbitor şi inter-
locutor (a, i), la veracitatea fiecăruia (b, c),
la inteligibilitatea exprimărilor (e, g) şi la
susţinerea argumentativă a pretenţiilor
de adevăr (d, f, h). astăzi, le putem înca-
dra în pragmatica vorbirii – disciplină ce
face parte din abordarea comunicării din
perspectiva atingerii înţelegerii. în cul-
tura română, d.d. roşca s- a apropiat cel
mai mult, cu regulile de „etică a spiritului
critic”, de această disciplină. 

deoarece era încrezător că adevăru-
rile se impun în virtutea evidenţei create
de probele ce se administrează (socotind
că riscurile de înşelare şi autoânşelare pe
lume sunt mici!), asimilând fără ezitare
propoziţiile deontice cu cele cognitive (so-
cotind că, în orice situaţie, oamenii se
pliază la un adevăr stabilit dincolo de 
cadrul instituţional al vieţii lor!) şi rămâ-
nând la distanţă de analiza „actelor de
vorbire” iniţiată de austin şi a „jocurilor
de limbaj” identificate de Wittgenstein, de
cercetările de pragmatică în general (des-
pre care avea o imagine prea sumară!),
d.d. roşca s- a oprit în faţa pragmaticii
vorbirii, spre care se deschidea inspirata
sa „etică a spiritului critic”. celor care ve-
neam în câmpul cugetării din generaţii ul-
terioare le- a revenit, în succesiunea
generaţiilor, să se angajeze în linia explo-
rării sistematice a condiţiilor comunicării
verbalizate. aceasta, tocmai pentru a
salva adevărul şi justeţea ca valori fără de care
societatea poate fi funcţională, dar lasă deschisă
întrebarea dacă este pe măsura omului. raţiona-
lismul mai rămânea viguros numai dacă înainta
pe terenul comunicării sau, altfel formulat, doar
dacă raţiunea se extindea inclusiv asupra condi-
ţiilor comunicării. instituţiile ce fasonau comuni-
carea, interacţiunile ce o subîntindeau nu mai
puteau fi dizolvate nici în legităţile lumii, nici în
regularităţile istoriei şi nici în mişcarea spiritu-
lui. ele trebuiau conceptualizate ca mediu al vie-
ţii oamenilor, în care se decide de fapt sensul, pe
care filosofia era chemată să- l abordeze frontal,
pentru a mai putea pretinde că rămâne „timpul
exprimat în forma gândului”, cum cerea hegel în-
suşi. Pe un plan mai general considerând lucru-
rile, tocmai pentru a exprima timpul nostru,
filosofia nu se putea reduce la apărarea moşteni-
rii, cum înţeleg cei mai mulţi în zilele noastre să
facă filosofie, ci trebuia să- şi asume iniţiative de
conceptualizare proprii şi, de ce nu, dezvoltarea
moştenirii. 

d.d. roşca a apărat ideea sănătoasă că sta-
bilirea cu acurateţe a stărilor de fapt este primul
pas al „inteligenţei” demne de acest nume. el a
tematizat stabilirea adevărului în mediul plura-
lităţii opiniilor şi a înaintat până în faţa pragma-
ticii actelor de vorbire. tributar, însă, unei
concepţii clasice asupra adevărului, conform că-
reia acesta se impune de la sine odată ce s- au fur-
nizat probele, nu a mai făcut temă din de pen-
denţa adevărului de latura performativă a actelor
de vorbire şi din condiţionarea tablourilor reali-

tăţii de comunicare. medierea comunicativă a cu-
noaşterii şi acţiunii nu mai intra în vederile pe
care le- a apărat. în plus, el a privit valorile, de
pildă, justeţea, ca fiind dependente de adevăr,
fără să- l mai preocupe împrejurarea că însuşi
adevărul propoziţiilor se poate stabili doar în con-
diţii ce presupun o idealitate ce ar trebui explici-
tată. altfel spus, doar atunci când vorbirea este
caracterizată de inteligibilitatea exprimării, ve-
racitatea vorbitorului şi justeţea interacţiunii cu
interlocutorul se deschide posibilitatea adevăru-
lui propoziţiei. doar posibilitatea, căci adevărul
mai presupune argumentare în care participanţii
nu se lasă în seama nici unui considerent şi nici
unei forţe în afara forţei celui mai bun argument.
Numai atunci când ei virtualizează orice con-
strângere (tradiţii, instituţii, opinia celorlalţi, re-
presiunea etc.) din afara argumentării şi se lasă
doar în seama argumentelor propriu- zise se ajun -
ge la adevăr. 

aşadar, în aceste două puncte – păşirea 
înăuntrul pragmaticii vorbirii şi abordarea argu-
mentării din perspectiva virtualizării oricărei
forţe ce ar putea afecta deznodământul argumen-
tării, afară de forţa celui mai bun argument – tre-
cem dincoace de raţionalismul lui d.d. roşca.
trecem, adică, la un raţionalism discursiv, care
îşi leagă certitudinile nu atât de evidenţele raţiu-
nii, care rămân importante, cât de argumentare
în condiţii ele însele trecute prin examenul raţiu-
nii. d.d. roşca îşi lega speranţele de mai bine
într- o lume ce avea abateri, dar părea să urmeze
un curs previzibil, de persoanele care cultivă forţa
orientatoare a raţiunii proprii, folosită conform
unor reguli. raţionalismul discursiv îşi leagă spe-
ranţele de mai bine într- o lume inevitabil lărgită,
ce lasă să se observe mai multe posibilităţi de evo-
luţie decât pot fi captate, de deschiderea comuni-
cării şi de cultura argumentării, în urma căreia
triumfă soluţiile mai bune. raţionale pot fi per-
soanele, dar câştigă toţi dacă argumentarea în-
săşi satisface criterii de raţionalitate. 

îl reîntâlnim însă pe d.d. roşca într- un
punct important. aşa cum se poate uşor observa
examinând regulile de „etică a spiritului critic” pe
care le- a delimitat, acestea au un statut dual. ele
exprimă, condensat, învăţături dintr- o lungă
practică a succeselor şi eşecurilor argumentării,
dar sunt norme fără de care argumentarea nu are
cum să izbutească. altfel spus, ele ţin de acea
asumpţie conform căreia „viaţa bună”, cu care ve-
chii greci ne- au obişnuit gândirea, se mai poate
realiza doar sub însufleţirea unui autentic idea-
lism. d.d. roşca atribuia acest idealism clasicis-
mului german. Nu putem să nu- i dăm dreptate.
în fapt, interogaţiile lui Kant privind condiţiile de
posibilitate ale experienţei, ideea lui fichte a „ra-
ţiunii” ce include „voinţa de raţiune” şi fenomeno-
logia istorică a lui hegel – cel puţin acestea – nu
au fost „deconstruite” de istoria ulterioară, ci se
înalţă şi acum peste ruinele lăsate în urmă de
aceasta. r
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răuvoitorii şi cârcotaşii care susţin
că prin cultura română şuieră vân-
tul sălbatic al crizei se fac vinovaţi
de minciună în falş, ca să citez

dintr- o intelectuală cu pielea de sagri găurită la
foc automat acum mai bine de un sfert de veac la
comanda altor intelectuali de bine. cel puţin pe
tarlaua culturii scrise cu litere de tipar astfel de
insinuări veninoase nu pot fi calificate decât ca
grave, impardonabile calomnii. cum să rosteşti
cuvântul criză fără să- ţi pice limba cea despicată
într- o ţară în care, de la vlădică până la opincă,
toţi cetăţenii cu drept de vot şi cu liceul terminat
– ba unii chiar fără ambele – scriu în prostie şi ti-
păresc aşijderea?! când zic vlădică mă refer,
se- nţelege, la cel dintâi bărbat al ţării, preşe-
dintele Klaus Werner iohannis, cum ar veni, iar
când spun opincă mă gândesc la scriitorii români
şi la sumele pe care le primesc ei ca drepturi de
autor, dacă mai ţine minte vreunul această sin-
tagmă aproape complet ieşită din uzul raţiunii
editurilor noastre.

de când s- a instalat la cotroceni, domnul
prezident iohannis scrie în draci. dacă menţine
ritmul din ultimul an, are toate şansele să- l de-
păşească pe lope de Vega despre care enciclope-
diile literare consemnează că are o operă
constând în: 3.000 de sonete, 3 romane, 4 nuvele,
9 epopei, 3 poeme didactice şi circa 1.800 de co-
medii, după părerea lui juan Pérez de montal-
bán, contemporanul său. (în privinţa ultimei
cifre, părerile statisticienilor sunt împărţite, iar
ale istoricilor literari sunt înmulţite. cu doi.).
este dificil de anticipat cu ce rezultate se va solda
în final călătoria bildungsromanescă a domnului
K.W. iohannis atâta vreme cât, cu cel de al doilea
tom, ne aflăm abia la primul pas. monstruosul
succes de care s- a bucurat volumul- pilot este vi-
zibil cu ochiul liber de prejudecăţi elitiste: la can-
celaria Preşedintelui s- au raportat deja 130.000
de exemplare vândute şi încasate, iar un grup de
literaţi independenţi, oneşti şi animaţi de spirit
critic dintr- un municipiu de pe malul oltenesc al
bătrânului danubiu au desemnat pas cu pas car-
tea anului 2014, premiind- o ca atare. să sperăm
într- o continuare pe măsură. Până una- alta, Pro-
vincia s- a pronunţat; aşteptăm capitala…

singura concurentă serioasă a fluvialei bio-
grafii prezidenţiale vine dinspre falanga feminină
a cronicărelii cotroceniste: fosta doamnă săftoiu
a incendiat Bookfestul, tabloidele şi urmaşele
otV (adică, majoritatea absolută a canalelor de
televiziune ale patriei) cu câteva episoade de
alcov şi politică înaltă din timpul când dumneaei
deschidea când vroia uşa biroului lui traian Bă-
sescu, iar elena udrea o închidea idem. autoarea
pretinde că a scris un eseu despre putere, despre
singurătatea ei, despre cum devine un democrat
liberal un dictator liberal- democrat şi despre alte
lucruri la fel de gingaşe, dar, din păcate, s- a do-
vedit că subtila carte n- a întâlnit cititorii pe care
îi merita: bizonul dâmboviţean în călduri indife-
rent de anotimp a receptat- o în cheia de la biroul
nr.1 al Palatului cotroceni ca pe gâlceava dintre
două cadâne aspirante la graţiile masculine ale
lui traian- bey, sultanul călare pe situaţie şi îm-
părţitor de favoruri la fel de secrete ca serviciile
cu acelaşi nume. 

în fine, dar deloc în ultimul rând, criza căr-
ţii este combătută în românia liberă a puşcăria-
şilor de toate soiurile şi calibrele prin prevederile
articolului 76 din legea 275/2006. el este menit
să confere substanţă unui vechi imperativ uma-
nist ce sună astfel: cartea te face liber! arbeit
macht frei în variantă intelectuală şi, mai ales, în
sensul cel mai propriu. dacă ai călcat pe bec sau
pe toată instalaţia, dar în celulă eşti capabil să
elaborezi ori măcar să plagiezi o lucrare ştiinţi-
fică, ai parte de 30 de zile reducere din perioada
în care eticheta şi gardienii te obligă să porţi cos-
tum vărgat. ultimii ani de democraţie penală au
dovedit că românul este născut nu numai poet, ci

şi cercetător, eseist, savant de renume carceral şi
aşa mai departe. gigi Becali, george copos şi alţi
succesori într- ale scrisului ai lui adrian Năstase
(cu diferenţa că acesta din urmă chiar ştie să
scrie!) au ieşit mai devreme de la brutărie mulţu-
mind celui care a inventat papirusul şi alte
obiecte din aceiaşi gamă. la rândul său, Biblio-
teca Naţională mulţumeşte noilor combatanţi pe
ogorul culturii scrise de alţii pentru creşterea cu
încă un raft a fondului spiritual al neamului.
amin!

♦

să mai adăstăm oleacă pe tăpşanul culturii
menţionând că la un recent şi sumar inventar al
reţelei muzeale româneşti, circa 110 lăcaşuri de
profil au ieşit lipsă. imobilele care le găzduiau au
fost revendicate, iar statul degeaba român le- a re-
trocedat pe dată şi fără remuşcări intelectuale.
chestia asta cu restitutio in integrum se dove-
deşte nu numai o formă grosolană de devalizare
a ţării de bunuri vitale – pământuri, păduri,
lunci, munţi… –, ci şi un atac pervers la mintea
şi inima locuitorilor ei. Poate va număra cineva
vreodată câte instituţii de cultură, spitale, mater-
nităţi şi, iată, muzee au dispărut de pe harta ro-
mâniei recente sub loviturile nemiloase ale unor
oameni la fel de recenţi! Poate va evalua cineva,
cândva nu doar pierderile materiale provocate de
această hoţie la drumul mare, cât, mai ales, ines-
timabilele pierderi de ordin spiritual care au în-
soţit- o. să nu ne mirăm dacă acestea din urmă se
vor dovedi mai consistente. Poate, atunci vom
avea revelaţia că ţinta veritabilă a atacului pe
care nişte legiuitori fără scrupule au permis- o, ba
chiar au facilitat- o a fost alta decât nişte neînsu-
fleţite lucruri şi obiecte, oricât de valoroase în
bani vor fi fost ele.

♦

este de- a dreptul stupefiantă încrâncenarea
cu care media româneşti menţin în actualitatea
cea mai fierbinte un personaj expirat prin firea
lucrurilor şi cursul istoriei. mă refer, se- nţelege,
la traian Băsescu. animat de tupeul dintot-
deauna şi de o autentică vocaţie a provocării şi
amplificării, prin orice mijloace, a scandalului 
public, fostul preşedinte nu poate accepta că nu
mai este buricul pământului strămoşesc şi se
comportă ca- n pauzele de suspendare pe care i
le- a oferit, în două rânduri, parcă, Parlamentul.
respectiv, cu trufia sfidătoare a celui care doar
temporar nu se mai află la butoane, dar care are
grijă să amintească supuşilor ca un vechil exer-
sat: nu e bine, domnu’ (chestor, preşedinte în
exerciţiu, simplu alegător, ministru, procuror ge-
neral, general cu trei- patru stele! etc., etc.), grijă
mare că nu mai e mult până să mă- torc şi- atunci
hă, hă, hă…

toate astea nu justifică însă campania de o
violenţă atroce pe care antena 3 o dezvoltă seară
de seară împotriva lui Băsescu pe care îl vrea cu
orice preţ la puşcărie, în locul lui dan Voiculescu.
Nu vreau să mă pronunţ cât este treabă de justi-
ţie şi cât este sete de răzbunare în aceste demer-
suri repetate până la saţietate, cu toate că am
oarece opinii în chestiunea asta. Vreau să semna-
lez doar faptul că o condamnare a lui Băsescu
traian, fie şi la numai o lună cu executare, ar face
un mare rău româniei. după asasinarea unui
preşedinte (fie el şi comunist), după întemniţarea
unui fost prim- ministru, doar o trimitere la zdup
a ex- preşedintelui de până mai ieri ne mai lip-
seşte pentru a lăsa mapamondul bouche- bée de
oroare şi perplexitate. Poate că unele dintre cul-
pele ce i se pun în seamă lui Băsescu sunt reale
şi se cuvin pedepsite cu detenţia. să nu uităm
însă că: 1. în istorie sunt momente în care până
şi justiţia trebuie să facă un pas înapoi în faţa vie-
ţii şi 2. traian Băsescu nu s- a instalat în fotoliul

prezidenţial de capul lui, ci de mâna alegătoare a
câtorva milioane de cetăţeni cu drept de vot. Bă-
sescu în puşcărie echivalează cu condamnarea (cu
suspendare, dar tot condamnare!) a votului lor.
cam asta ar fi morala: istoria se asumă în inte-
gralitatea ei sau deloc…

♦

câţiva copii de 8- 10 ani, cu mustăţi şi bărbi
lipite, cu batiste peste fizionomie şi în mâini cu
pistoale (probabil, cu dopuri) năvălesc peste un
grup de congeneri, iar unul dintre atacatori
anunţă viril ca- n filmele americane de duzină:
atenţie, acesta este un jaf! urmează capturarea
unor sandvişuri de la victime, împărţirea lor (ine-
chitabilă) şi, în fine, reclama explicită la nu ştiu
ce pateu ori salam.

de câtă prostie nescuzabilă trebuie să su-
fere cineva pentru a infesta spaţiul public cu o
asemenea inepţie? Şi câtă indiferenţă poate să co-
pleşească niscai conduceri de canale tV pentru a
accepta pe post astfel de condamnabile familiari-
zări cu violenţa ale copiilor? N- ajungea nenoroci-
rea răspândirii acestui flagel social prin filme
(inclusiv cele pentru copii) sau benzi desenate;
trebuia să- şi facă datoria de dezonoare şi publici-
tatea – mascată sau ne. adevărat lucru: ce- şi face
copilul cu mintea adultului se numeşte delinc -
venţă juvenilă!

♦

în editorialul intitulat a fi contra dintr- un
număr trecut al dilemei vechi, domnul andrei
Pleşu, luat oarece de valul amintirilor, riscă la un
moment dat următoarea afirmaţie: „în prima mea
tinereţe, circula prin patria noastră o carte tra-
dusă din ruseşte cu titlul Biblia hazlie. ceva de
genul: «auzi dumneata, cică dumnezeu a făcut- o
pe eva dintr- o coastă! haida de! cum să faci un
om dintr- un os?». a coborî la un asemenea nivel e
a comite marea imprudenţă de a ignora – cu un
curaj sinucigaş – 2000 de ani de analiză de text
şi comentariu expert…”. etc., etc.

câteva mărunte observaţii:
aşa cum bănuiam de multă vreme, andrei

Pleşu a fost un tânăr precoce: în anul apariţiei în
patria noastră a cărţii cu titlul biblia hazlie
(1960) el număra doar 12 anişori (n. 23 august
1948). Poate de aici şi micile confuzii din scurtul
fragment de articol reprodus mai sus. de exem-
plu:

biblia hazlie este o carte celebră, scrisă de
un franţuz pe nume léo taxil şi apărută într- o
primă ediţie la Paris în 1882 sub titlul le bible
amusante pour les grands et les enfants. au urmat
alte ediţii atât în ţara de origine cât şi în nume-
roase altele, printre care şi românia, unde volu-
mul lui léo taxil a apărut în mai multe versiuni.
de ce- ar fi trebuit însă tradusă biblia hazlie din
ruseşte nu- mi e clar. Poate doar ca să- i prileju-
iască domnului Pleşu miştocăreala aia cu eva,
coasta şi osul (fiindcă, nu- i aşa, de la ruşi, în ge-
neral, şi de la sovietici, cu deosebire, te poţi aş-
tepta la orice inepţie şi la coborârea ameţitoare a
nivelului…).

ar mai fi o explicaţie: ca andrei Pleşu să
confunde, pur şi simplu, biblia hazlie cu o altă
carte intitulată biblia pentru credincioşi şi necre-
dincioşi care, nimic de zis, circula şi ea fără milă
în epocă. aceasta din urmă da, era cu siguranţă
tradusă din ruseşte, printre altele şi fiindcă au-
torul său, em. iaroslavski, era rus. 

în rest, articolul domnului Pleşu este, ca de
obicei, interesant în formă şi judicios în conţi-
nut. r

Gelu Negrea
Cartea care ne face liberi

n Rondul de zi
Ar mai fi o explicaţie: ca Andrei

Pleşu să confunde, pur şi simplu,
Bibliahazlie cu o altă carte

intitulată Bibliapentrucredincioşi
şinecredincioşi care, nimic de zis,

circula şi ea fără milă în epocă.
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cu un impozant roman, de o „decon-
certantă sinceritate”, cum, imediat,
s- a remarcat, livrat sub eticheta de
best- seller (eu nu ascult de nimeni!,

editura pastel, 2013), revine, pe piaţa literară,
braşoveanca elena- maria cernăianu. acest nou
titlu, un roman- jurnal, de fapt, încărcat, copleşi-
tor, cu substanţă autobiografică, urmează – după
o lungă pauză – celor trei volume de poeme, tipă-
rite precipitat între 2005- 2007: primăvara phoe-
nix, tu eşti dragostea mea (ambele, în 2005),
respectiv Învierea din fruct. aşadar, un jet liric
care nu anunţa ampla desfăşurare prozastică, fri-
sonată, e drept, de vibraţii poematice şi inserturi
eseistice. trecută prin grele şi dureroase încer-
cări, mânată de un irepresibil elan confesiv, au-
toarea se descarcă; rememorează alert „marele
roman al vieţii”, construind personaje vii, de re-
lief, atentă la contextele în prefacere, developând
traseul convulsionat al unei existenţe feminine,
„aruncată” într- o lume care nu i se potrivea. Vo-
luminosul opus (647 de pagini!) poate fi şi o trilo-
gie a vârstelor / ipostazelor feminităţii, observa
mihaela roşu Bînă, propunând o lectură „mioa -
pă”, cum se spune, foarte atentă la oferta tex-
tuală, escortată cu fidelitate. Şi remarcând,
subtil, că eu nu ascult de nimeni! fagocitează trei
cărţi distincte, autoarea dezvăluindu- se fără rest,
cu o impresionantă erudiţie, ţinând de o fabu-
loasă memorie afectivă.

„spărgând” romanul, putem decupa, într- o
primă parte, amintirile lugojene, descinzând
într- un oraş patriarhal, cu reguli rigide, în care
iscoditoarea Nuca, fragilă, sensibilă, acuză nevoia
de protecţie. care, din păcate, întârzie datorită
neînţelegerilor părinţilor, aflându- şi – asaltată de
spaime – refugiul în visătorie şi în casa / sfaturile
bunicii (mami), conservând obiceiurile Provinciei.
o lume nepotrivită, spuneam, pentru o fată bol-
navă de romantism, aşteptând „pârjolul iubirii”.
alternând cu pricepere vocile, apelând la graiul
bănăţean (de unde şi un simpatic dicţionar, la fi-
nele romanului), prozatoarea încearcă să împace
aura Provinciei (din cărţile lui sorin titel) cu vi-
ziunea brebaniană, mizând pe grotesc (cf. c. un-

gureanu), încercând desprinderea de periferia bă-
năţeană, cucerită de „miile de grobei” (vezi, în
plus, şi „dezintoxicarea” lui marchievici). „trecă-
tor” prin Banat, tinerelul N. Breban, „fantasmatic
şi lipsit de măsură” era cunoscut, în anii lugojeni,
drept Brebingway; iar primele romane, recunoş-
tea prozatorul, le- a gândit / scris pe malul timi-
şului, deşi în Banat, cum suna un vechi reproş,
deloc surdinizat, a fost primit cu o „certă indife-
renţă” (vezi Sensul vieţii, iV). trimiterile la Bre-
ban nu sunt, aici, întâmplătoare. romanul
elenei- maria cernăianu aminteşte de moara lui
Breban („uleiniţa din vecinătate”) şi, desigur, de
întâlnirea memorabilă cu atleticul Nicu, remar-
când, cu ochi expert, dentiţia Nucăi. invocăm
aceste chestiuni, ţinând de anecdotic, deoarece
autoarea intră, credem, într- o polemică (involun-
tară) cu scrisul brebanian, deloc impregnat de
mentalitatea bănăţeană. să recapitulăm.

întotdeauna incitant şi incomod, prozator
cu „oase tari”, producând romane arborescente,
de reverberaţie ideatică, Nicolae Breban are, se
ştie, o încredere fanatică în cultură. spirit orgo-
lios, cu pulsiuni paranoide, contrariant prin ma-
sivitatea operei şi, nu mai puţin, prin spectacu -
losul biografic, sedus de meseria „de a descrie”,
mânat de plăcerea vicioasă de a experimenta im-
postura, plonjând în psihismul abisal, Nicolae
Breban trăieşte sub fascinaţia romanului. el este,
indiscutabil, un prozator puternic, de cursă
lungă, propunând cezura, un pariu tipologic
(acele „rupturi” caracteriologice, deturnând „eul
genetic”, sfidând logica internă a romanului) şi
crezând, nedezminţit, în viitorul genului tărăgă-
nat chiar dacă multe casandre de serviciu
anunţă, cu o răutăcioasă bucurie, moartea roma-
nului. mai mult, orgoliosul Breban vede în laco-
mul roman o ştiinţă vie.

ideea Îngerul- ului de gips, reamintim, se
născuse la lugoj, în vara lui ’67, prinzând chip
peste cinci ani. romanul, cu un minda detracat,
„aproape suicidar”, putea fi citit în cheie realistă,
anunţând – orin degradarea eroului – o temă
dragă, obsesivă: metamorfoza; dar era, în princi-
pal, o „halucinaţie tematică”, cum o definea, me-

morabil, însuşi Breban, construind
dual, pe suportul unui story realist,
adevărata sa capodoperă.

tot despre degradare, dublată,
însă, de o metamorfoză ascensională
„vorbeşte” şi romanul fostei lugo-
jence. anarhiştii lui Breban, perso-
naje rebele, fireşte, se zbăteau în
mâzga imaturităţii. claudia, prota-
gonista cărţii d- nei cernăianu, fiica,
adică, este o adolescentă răzvrătită,
lansând acuze, jigniri, planuri miro-
bolante etc.; traversând, scăpată de
sub control, o „experienţă sinuci-
gaşă”, cu toane şi dependenţe (beţii,
droguri), încercând, în haosul post-
decembrist, o viaţă nouă, prin căsă-
toria cu elveţianul markus W.
Părăsind, adică, românia – o ţară
„cu obloanele trase”. ceea ce putea
prefigura o viaţă diferită, o relan-
sare, anunţă, de fapt, dezastrul, că-
derea definitivă. înstrăinarea se
agravează chiar dacă dezordonata
adriana- claudia îl aduce pe lume pe
Kyle (cailuncă, autohtonizat) iar
elena intră în pielea mamei, fie la
Braşov, fie la zürich. Plus convorbi-
rile telefonice, redate minuţios, cu
precizia unor înregistrări. sunt in-
sule luminoase pe un fundal întune-
cat, deceptiv; „mama” elena, tot mai
singură, caută – compensativ – iubi-
rea nepotului, înţelegând că iubirea
(îngerul de cristal) e de neatins în de-
plinătatea ei. renaşte, intrând
„într- o altă dimensiune”.

romanul, de un minimalism ficţional, sca-
nează filmul unei vieţi. fără încruntări pedante,
lepădându- se de orice lest resentimentar. în par-
tea ultimă, chiar şterge orice distanţă dintre per-
sonajul- narator şi autor, propunând, printr- un
survol eticist, cu scintilaţii stilistice, o retroana-
liză, dorind a identifica autoamăgirile, izvoarele
răului, cauzele atâtor lovituri ale destinului
într- o biografie deloc serafică. acuză, în două rân-
duri, naufragiul sentimental: în timpul stu -
denţiei, cu arătosul N.d., părăsit, încercând îm-
plinirea maternă prin revărsare de iubire pentru
„răsad” (claudia), apoi o căsnicie silnică (17 ani),
cu certuri, crize de gelozie, accese maniacale din
partea lui d.d. medic de profesie, îşi transferă
adoraţia asupra lui Kyle, întâmpinând tragediile
(ultima: dispariţia fiicei) cu înţelegere existenţială.
descoperă frumosul, armonia, comunicând cu di-
vinitatea; ştie că suferinţa smereşte. femeie pu-
ternică, în pofida fragilităţii, îşi propune un alt
început, vădind putere transfiguratorie. trecută
prin calvarul unor experienţe-limi tă, devine o ini-
ţiată, mlădiind circumstanţele. mereu singură în
faţa marilor întâmplări, primeşte lecţiile vieţii,
ucenicind; Viaţa ca maestru, munca cu propria fi-
inţă, forţa de a merge mai departe („păcălindu- şi”
optimismul) o întăresc. întâmpină cele trei morţi
(mama, tata, fiica) aflând / ştiind că „părinţii mor,
copii niciodată”. ispitită de esoteric, poate în-
ainta, potolindu- şi oscilaţiile emoţionale, stăpâ-
nind vicleniile minţii. dacă discuţiile cu claudia
(irecuperabilă) erau „o luptă”, drumul conştienti-
zării, deloc lesnicios, îi asigură înseninarea.

fără a aşterne fraze melifere, vom conchide
că masivul roman eu nu ascult de nimeni! pro-
bează forţă epică şi apetenţă ideatică. Biograficul,
desigur, irigă ţevăria romanescă, conjugând liris-
mul congenital cu un desen imagistic aluvionar,
evitând garderoba Postmodernismului. emisia
discursivă curge firesc; din nou, mihaela roşu
Bînă are dreptate: nu „ştiinţa textului”, ci instinc-
tul epic o salvează pe autoare. ceea ce nu în-
seamnă că ar fi mânată doar de stihiile talen-
tului, oferindu- ne partitura / „filosofia” păsării
cântătoare. dacă va „sparge” romanul (aşa cum,
aflăm, intenţionează), elena- maria cernăianu va
izvodi o tetralogie, încheind cu Îngerul de cristal
(în lucru), meritând, certamente, vizibilitate lite-
rară, deocamdată, pe nedrept, refuzată. r

Adrian Dinu Rachieru
Aşteptând „îngerul de cristal”…

Trecută prin grele şi dureroase
încercări, mânată de un irepresibil
elan confesiv, autoarea se descarcă;
rememorează alert „marele roman
al vieţii”, construind personaje vii,

de relief, atentă la contextele în
prefacere.



v ă propun să începem cu statutul
actual al geologiei ca ştiinţă care, îşi
diversifică aria de cercetare prin
inter- relaţionare cu alte ştiinţe. la

asta vă refereaţi odată când spuneaţi că geologia
ar trebui redescoperită? În ce sens?

la începutul acestui mileniu, în care pro-
gresele ştiinţei au trecut numeroase frontiere, o
privire într- un trecut îndepărtat indică interesul
constant pentru ceea ce s- a denumit materii
prime: fier, aluminiu, cărbune, cupru, silice, pe-
trol, aur... şi câte altele. în ultimii două sute de
ani, geologii au fost aceia care, iubind şi înţele-
gând natura, au elaborat ipoteze şi au emis con-
cepte despre structura şi evoluţia scoarţei
terestre – acest înveliş fragil ce protejează man-
taua pământului şi acumulează de miliarde şi
sute de milioane de ani bogăţii minerale pe care
le conservă şi le ţine ascunse. de la început, geo-
logia a grupat o comunitate de specialişti cu for-
maţie complexă, pregătiţi pentru a aborda prin
metode mereu avansate – fizice, fizico- chimice,
optice, radiometrice, geofizice – locurile de con-
centrare a substanţelor minerale şi energetice,
forma corpurilor geologice în care sunt localizate,
adâncimea la care se găsesc şi, nu în ultimul
rând, rezervele economice şi calităţile lor. Pe de
altă parte, e clar că geologia rămâne un domeniu
indispensabil oricărei economii emergente în care
provocările prezentului cheamă, la aceeaşi masă,
geologi, economişti, fizicieni, chimişti, biologi care
să elaboreze proiecte multi-  şi pluridisciplinare,
în care soluţiile propuse să fundamenteze o stra-
tegie economică bazată pe cunoaşterea şi valori-
ficarea resurselor naturale. 

am avut o şcoală de geologie remarcabilă, o
tradiţie care s- ar cere continuată. care este statu-
tul geologiei în românia după 1989? Se poate
spune că asistăm la un declin? dacă da, ce îl de-
termină?

la noi în ţară, geologia, ca ştiinţă de
sine- stătătoare şi ca disciplină de învăţământ, a
apărut la iaşi în 1860 când grigore cobălcescu
inaugura cursul de geologie şi s- a extins rapid la
Bucureşti, în 1864, prin gregoriu Ştefănescu şi,
apoi, la cluj, în 1872. în anul 1901, ludovic mra-
zec, tânărul şef al catedrei de mineralogie din
universitatea de la Bucureşti devenea, la numai
34 de ani, membru al academiei române şi se
gândea la crearea de instituţii capabile să moti-
veze şi să reprezinte în românia şi în lume acti-
vităţile geologice. a înfiinţat în 1906 institutul
geologic al româniei. Şi de atunci, patrimoniul
ştiinţific s- a îmbogăţit permanent. declinul de
imagine (interes) sau conul de umbră prin care
trece geologia în prezent este un fapt real. el vi-
zează nu numai românia, ci şi ţări mai evoluate
din punct de vedere economic, cum sunt germa-
nia, franţa, marea Britanie, unde interesul pen-

tru pregătirea universitară în
acest domeniu a scăzut şi unde
„absorbţia” absolvenţilor este din
ce în ce mai redusă. două sunt di-
recţiile în care trebuie să interve-
nim pentru ca valorile tradiţio-
nale ale geologiei să nu se piardă,
iar rolul ei în societate să fie mult
mai mult simţit. Prima este le-
gată de poziţia ei în învăţămân-
tul preuniversitar şi universitar
(formativ) şi, cea de a doua, de
poziţia ei instituţională, plecând
de la rolul pe care- l are în struc-
turarea şi eficientizarea pârghii-
lor economice. sub ochii noştri se
schimbă priorităţile, societatea
îşi caută şi îşi găseşte noi resurse,
se nasc noi specializări, iar noile
cuceriri ale ştiinţei îşi găsesc si-
multan aplicabiliate în domenii
cât mai variate; inteligenţă în-
seamnă şi capacitatea de adap-
tare. Prin înţelegerea şi accep-
tarea acestor realităţi, ne putem
îndrepta privirea înainte. 

dar, urmărind evoluţia cri-
zelor la nivel global, începem să înţelegem că
odată cu evoluţia acestora se schimbă priorităţile.
Bugetele destinate educaţiei şi cercetării sunt re-
duse şi redirecţionate spre sectorul militar. con-
textul geopolitic începe să- şi spună cuvântul, iar
geologia şi geofizica coboară mult pe lista priori-
tăţilor. dar chiar aşa, să nu se uite că înzestrarea
armatei cu echipamente moderne are nevoie de
resurse minerale (fe, cu, al, ti...) şi energetice
(ţiţei, gaze, u...). Şi atunci?

În acest context, cum apreciaţi destinul în-
văţământului universitar de profil? 

o carieră universitară este un drum spre
înăl ţimi, spre locul orizonturilor deschise. în
viaţă trebuie să ai o ţintă şi mijloace să o poţi
atinge. este căutarea permanentă care te ţine
treaz şi- ţi insuflă, constant, emoţii – starea împli-
nirilor. dar pe drumul acesta nu eşti singur.
mereu, în jurul tău se află studenţii, cei care aş-
teaptă de la tine şi cărora oferindu- le motivaţii,
în timp mereu altele, te pot preţui. lor trebuie să
le întinzi mereu o mână şi gestul te va răsplăti.
generozitatea este o stare de satisfacţie. Progra-
mele de învăţământ ale disciplinelor pe care le ur-
mează studenţii de la facultăţile de geologie,
geofizică, ecologie sau ştiinţa mediului din ţară le
asigură pregătirea de bază privind atât natura re-
surselor minerale, cauzele care le- au generat, lo-
curile în care pot fi descoperite, cât şi procesele
de preparare a acestora, natura haldelor, proble-
mele de transfer chimic din halde şi iazuri în
pânze freatice şi sol. să nu uităm totodată că
aceste discipline de învăţământ le consolidează
cunoştinţele despre cutremure, vulcanism, alune-
cări de teren, schimbări climatice şi, de aseme-
nea, îi înarmează cu principii de biologie şi
ecologie despre cauzele apariţiei şi evoluţiei vieţii
pe Pământ. trebuie schimbată doar percepţia
despre rolul pe care geologul îl are astăzi în socie-
tate şi despre modul în care el poate contribui,
într- adevăr, la o dezvoltare durabilă şi la un echi-
libru geologic pe terra.

Şi să nu uităm că dacă astăzi ne bucurăm
de un prestigiu adesea evocat, meritul este, în pri-
mul rând, al celor ce- au ştiut să adune „pietrele”
şi să vadă, dincolo de scurgerea timpului, cate-
drala, al celor ce ne- au dat motivaţiile şi conşti-
inţa împlinirii prin cunoaştere.

ce şanse au tinerii specialişti să- şi găsească
un loc de muncă unde să se poată afirma profe-
sional?

spaţiul geologic românesc rămâne plin de
surprize şi tinde să devină o „arie europeană de
cercetare” gata să ofere probe aparaturii de vârf
care aşteaptă în noile laboratoare din românia
sau din occident. tineri masteranzi sau docto-
ranzi din toate universităţile româneşti lucrează
în ele. tineri geologi, specialişti în geologia petro-
lului, geologia cărbunilor, a pietrelor şi metalelor

preţioase şi rocilor decorative, în probleme de pro-
tecţia mediului şi de hidrogeologie, sunt angajaţi
în numeroase companii străine şi în cele foarte
puţine din ţară. tinereţea – prin energiile ei
mereu reîncărcate – este o garanţie a nevoii de a
descoperi proiecte şi de a le pune în aplicare. ală-
turi de programele de şcoală care ne iniţiază şi
sunt obligatorii, preocupările din asociaţiile ştiin-
ţifice/profesionale din sistemul iugs ( uniunea
internaţională a Ştiinţelor geologice) apar mai
motivante; ele ne aduc laolaltă şi ne lansează în
competiţii, de multe ori, revelatoare pentru sinele
nostru. 

am lăsat la urmă o întrebare care preocupă
pe mulţi, aceea a resurselor naturale. prognozele
sunt destul de pesimiste. care e situaţia reală pen-
tru ţara noastră?

teritoriul româniei se identifică cu o arie
geologică de o mare diversitate petrografică,
structurală şi metalogenetică. scoarţe de tip
„oceanic” şi de tip „continental” se confruntă în
zona carpaţilor, a dobrogei şi a platformelor care
le mărginesc. în decursul a zeci şi sute de mi-
lioane de ani, prin procese magmatice şi meta-
morfice, precum şi prin procese sedimentare, s- au
concentrat substanţe minerale utile de foarte di-
ferite feluri: de la aur şi argint (în maramureş şi

munţii metaliferi) la cupru, plumb şi zinc (în
Banat şi maramureş), de la molibden la uraniu
(în Bihor şi carpaţii orientali), de la fosfaţi la
sare, de la feldspaţi la caolin şi, în acelaşi timp,
de la turbă şi cărbuni la hidrocarburi (petrol şi
gaze naturale – în carpaţii orientali, depresiu-
nea getică, Platforma moesică, şelful continental
al mării Negre, Bazinul transilvaniei); apele mi-
nerale şi cele termale sunt un efect al prezenţei,
în zonele profunde, a unor focare vulcanice
adânci, dar inactive astăzi. toate acestea se con-
stituie, de fapt, în resurse minerale şi energetice
şi devin – sau ar trebui să devină – depozite ex-
ploatabile (zăcăminte), atunci când rezervele lor
se pot extrage în condiţii economice profitabile.
astăzi, conform legii minelor, terenurile în care
subsolul conţine astfel de resurse sunt proprieta-
tea statului, se concesionează (prin licitaţie pu-
blică) sau se dau direct în administrare; agenţi
economici cu capital de stat sau privat (companii
naţionale, societăţi comerciale) îşi pot asuma ris-
curile, investesc în echipamente, tehnologii, per-
sonal, extrag, procesează şi vând.

am citit de curând o ştire conform căreia re-
zervele noastre de aur sunt încă mari şi că am
putea fi optimişti. aşa este?

minereurile de aur din carpaţi sunt cunos-
cute de multă vreme şi, după cum se ştie, ele au
fost exploatate încă de pe vremea romanilor. re-
zervele rămase în aceste zone se cifrează la cca
700 tone şi situează românia pe primul loc în eu-
ropa. locaţiile tradiţionale sunt în munţii apu-
seni, anume în patrulaterul aurifer (Musariu,
troiţa, trestia, Săcărâmb, certej, roşia Mon-
tană, bucium- tarniţa, baia de arieş), şi în mun-
ţii gutâi – zona Baia mare (dl. crucii, Săsar,
valea roşie, Firiza, Herja). aur a fost identificat
şi în aluviunile din bazinele hidrografice ale ar-
geşului, arieşului, bistriţei aurii, Mureşului,
nerei sau timişului. în prezent, nu se mai ex-
ploatează aur, toate minele fiind închise. dar re-
zervele conservate ne dau speranţe. r
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Despre„conştiinţaîmpliniriiprincunoaştere”

n Elena Solunca în dialog cu Nicolae Atanasiu

nicolAe AtAnAsiu

Minereurile de aur din Carpaţi
sunt cunoscute de multă vreme şi,

după cum se ştie, ele au fost
exploatate încă de pe vremea

romanilor. Rezervele rămase în
aceste zone se cifrează la cca 700

tone şi situează România pe primul
loc în Europa. Locaţiile

tradiţionale sunt în Munţii
Apuseni.



Ionel- Valentin Vlad 
Scrisoare deschisă Domnului 
Gabriel Liiceanu, Directorul 
Editurii Humanitas 

răspuns la scrisoarea deschisă pe care 
mi- aţi adresat- o în data de 1 iunie 2015

din scrisoarea dumneavoastră rezultă că aţi
aflat despre o presupusă ameninţare ce v- ar fi fost
adresată de acad. Nicolae Breban în cadrul unei şe-
dinţe a secţiei de filologie şi literatură a academiei
române. din această scrisoare deschisă am aflat
prima dată situaţia pe care o relataţi. în acest con-
text, doresc să fac cunoscut că în academia română
au loc două tipuri de întâlniri, unele cu caracter 
public, cum sunt adunarea generală dedicată zilei
academiei (ziua Porţilor deschise), adunarea gene-
rală dedicată acordării Premiilor academiei ro-
mâne, sesiuni ştiinţifice, congrese, simpozioane,
conferinţe naţionale şi internaţionale şi altele cu ca-
racter intern, cum sunt şedinţele de lucru ale secţii-
lor, cazul din situaţia relatată în scrisoare. Pre-
şedintele academiei române nu ascultă, nu supra-
veghează şi nu cenzurează şedinţele interne ale sec-
ţiilor ştiinţifice ale academiei române, care reflectă
opiniile specialiştilor din domeniu. în urma semna-
lării dumneavoastră, am discutat cu Preşedintele
secţiei de filologie şi literatură, acad. eugen si-
mion, care a exprimat deja public un punct de ve-
dere în data de 1 iunie 2015 şi care a negat existenţa
vreunei ameninţări la adresa dumneavoastră din
partea acad. Nicolae Breban. academia română nu
dispune de probe care să susţină afirmaţia dumnea-
voastră conform căreia domnul acad. Nicolae Bre-
ban v- ar fi ameninţat în mod real şi cred din toată
inima că, oricât de tumultuos ar fi temperamentul
domniei sale, nu ar putea să dorească moartea
cuiva, fie că este vorba despre o personalitate a cul-
turii române sau despre oricare alt cetăţean. în ca-
litate de Preşedinte al academiei române, regret că
astfel de interpretări au fost posibile, dar şi că omul
de cultură gabriel liiceanu plasează academia ro-
mână într- o dezbatere publică pornind de la un in-
cident aflat sub semnul prezumţiei, care ne poate
aduce prejudicii, pe fondul unei informări precare şi
viciate a cetăţenilor, într- un spaţiu public prea ade-
sea tensionat şi conflictual. îmi exprim, de aseme-
nea, îngrijorarea faţă de scindarea mediului
intelectual românesc şi de radicalizarea atitudinilor,
însoţite în ultima vreme de un limbaj agresiv, im-
propriu elitei culturale şi ştiinţifice. am încrederea
că discipolul lui constantin Noica şi directorul pres-
tigioasei edituri humanitas are capacitatea de a
oferi societăţii româneşti modelul solidarităţii, ge-
nerozităţii şi înţelepciunii, „cuvânt împreună despre
rostirea şi despre fiinţa românească”. în ceea ce pri-
veşte academia română, a fost şi rămâne, conform
menirii sale, cel mai înalt for de spiritualitate al ro-
mâniei, chiar şi în condiţiile traversării, asemenea
întregii societăţi româneşti, a unor vremuri bune şi
vremuri tulburi, regimuri democratice sau dictato-
riale, perioade faste sau mai puţin faste. cu gându-
rile şi sentimentele cele mai bune pentru poporul
român, din care şi eu şi dumneavoastră facem parte. 

acad. ionel- Valentin Vlad 
Preşedintele academiei române

3 iunie 2015

Nicolae Breban
Un denunţ calomnios 
al dlui G. Liiceanu

aflu cu surprindere că dl g. liiceanu a publi-
cat un denunţ calomnios, în care afirmă că, într- o
şedinţă a secţiei de literatură şi lingvistică a aca-
demiei române, eu i- aş fi menţionat numele şi aş fi
afirmat că el, g. liiceanu, „ar trebui împuşcat”. Pen-
tru a clarifica situaţia, repet ceea ce am comunicat
zilele trecute şi agenţiei mediafax. la academie am
repetat pe scurt ceea ce am spus la antena 3, în emi-
siunea domnului radu tudor. la emisiunea punctul
de întâlnire din data de 10 mai 2015, am afirmat că,
dacă dl Patapievici ar fi fost în Polonia şi ar fi mur-
dărit şi înjurat istoria şi identitatea poloneză, pro-
babil că polonezii l- ar fi împuşcat. insist, polonezii,
nu eu. a fost o comparaţie pentru a sublinia ideea
că dispreţuiesc atacurile la adresa neamului româ-
nesc şi a istoriei acestui neam. Voiam să spun că
probabil polonezii ar fi reacţionat foarte ferm. Pe
când în românia nu a reacţionat nimeni. eu îi dis-
preţuiesc pe cei care atacă istoria şi limba româ-
nească. N- am spus nimic de dl liiceanu, care nu a
participat la acea şedinţă a academiei române. cu
toate acestea, el minte cu neruşinare, inventând,
răstălmăcind grosolan afirmaţiile mele şi lezân -
du- mi astfel imaginea publică. 

referitor la antiromânismul agresiv, cunoscut
publicului larg, al dlui Patapievici, înainte de a mă
pronunţa, reiau câteva citate din textele d- sale: 

■ „radiografia plaiului mioritic este ca a feca-
lei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira
spinării.” „un popor cu substanţa tarată. oriunde te
uiţi, vezi feţe patibulare… guri vulgare, trăsături
rudimentare.” „românii nu pot alcătui un popor fi-
indcă valorează cât o turmă”. ■ „româna este o
limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim
sau… să o folosim numai pentru înjurături…”
(h.r.  Patapievici, politice, ediţia 1996, pag. 64)
■  „Puturoşenia abisală a stătutului suflet româ-
nesc… spirocheta românească îşi urmează cursul
până la erupţia terţiară, subreptice, tropăind vesel
într- un trup inconştient, până ce mintea va fi în
sfârşit scobită: inima devine piftie, iar creierul un
amestec apos.” (h.r. Patapievici, politice, ediţia
1996, pag. 49) ■ „ca poet naţional, eminescu nu mai
poate supravieţui, deoarece noi ieşim azi din zodia
naţionalului”, „Poet canonic eminescu nu mai poate
fi, deoarece revoluţia sociologică din învăţământul
superior care a avut loc după 1990 a adus la putere
studioşi care fac alergie la auzul cuvântului canon
şi manifestă tendinţa să pună mâna pe revolver
când aud cuvântul tradiţie”, „eminescu joacă rolul
cadavrului din debara. sec spus, eminescu nu mai
este azi actual, deoarece cultura română, azi ca şi
ieri, se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincroni-
zare”. „Pentru noua tablă de valori acceptate, cara-
giale a fost găsit «politic corect», în timp ce punerea
lui eminescu la patul lui Procust al noului canon 
(…) a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al ro-
mâniei clasice e «politic incorect»” (h. r. Patapievici,
inactualitatea lui eminescu în anul caragiale, Fla-
cara nr. 1- 2, 2002, p. 86)

uzând de un fals de logică şi forţând grosolan
valoarea eseistului Patapievici, dl liiceanu îl pune
pe acest calomniator al limbii şi naţiunii române
alături de mari scriitori europeni, crezând că în
acest fel, prin asemenea enormităţi, pot fi justificate
aceste scabrozităţi, precum şi altele, ale dlui Pata-
pievici. 

oare prin asemenea diversiuni şi provocări
mediatice grosolane vrea cumva dl liiceanu – auto-
rul volumului dragul meu turnător – să- şi pregă-
tească intrarea în academia română? 

1 iunie 2015, bucureşti

Scrisoare deschisă Domnului Ministru de
Externe al Poloniei, Grzegorz Schetyna

stimate domnule ministru,

am fost foarte neplăcut surprins să citesc ur-
mătoarea declaraţie a domnului ambasador marek
szczygieł: „am fost foarte neplăcut surprins să citesc
declaraţia domnului Nicolae Breban, preşedintele
consiliului consultativ al icr, preluată în masă de
presa din românia, conform căreia în Polonia cineva
poate fi impuşcat pentru exprimarea unor păreri sau
aprecieri privind subiecte istorice. consider nepotri-
vit ca persoane de calibrul domnului Breban, care se
bucură de autoritate şi care reprezintă o instituţie
precum icr, să recurgă în discuţia purtată la nişte
argumente atât de absurde şi evident neadevărate.
acest gen de acuzaţii la adresa Poloniei nu fac
onoare unui scriitor, membru al respectatei acade-
mii române. Polonia reprezintă de mulţi ani un
exemplu de ţară în care domină libertatea nestinghe-
rită de exprimare, garantată direct prin constituţie.
acest lucru este demonstrat de însăşi poziţia înaltă
a ţării noastre în clasamentele internaţionale referi-
toare la libertatea presei. domnii gabriel liiceanu
şi horia- roman Patapievici, pentru care am un
enorm respect, se află printre cei mai străluciţi inte-
lectuali români, sunt persoane cunoscute şi respec-
tate şi în Polonia. Va asigur, domnule Boroianu, că
în ţara mea nu- i ameninţă nici un pericol. am toto-
data rugămintea ca pe viitor, în fervoarea dezbate-
rilor publice, reprezentanţii icr să nu mai folosească
argumente care să- mi pună ţara, atât de apropiată
româniei, într- o lumină nefavorabilă şi falsă”.

Precizez că n- am reprezentat, nici nu reprezint
icr. N- am afirmat niciodată enormitatea conform
căreia „în Polonia cineva poate fi impuşcat pentru
exprimarea unor păreri sau aprecieri privind su-
biecte istorice”. am fost foarte neplăcut surprins de
faptul că un ambasador, care are datoria nuanţelor,
a putut interpreta atât de impropriu enunţul meu,
care reprezintă o comparaţie între popoarele român
şi polonez. e posibil ca acea comparaţie să nu fi fost
inspirată, caz în care îmi exprim regretul, dar în nici
un caz ea nu avea sensul unei acuzaţii la adresa sta-
tului polonez, precum că nu ar respecta libertatea de
exprimare şi că „în Polonia cineva poate fi impuşcat
pentru exprimarea unor păreri sau aprecieri privind
subiecte istorice”. din contră, era vorba de o sugestie
admirativă la adresa patriotismului arătat în istorie
de poporul polonez. la emisiunea punctul de întâl-
nire din data de 10 mai 2015 difuzată de antena 3,
am afirmat ideea că dispreţuiesc atacurile la adresa
neamului românesc şi a istoriei acestui neam de
genul celor proferate de eseistul h.- r. Patapievici.
N- am spus nimic de dl liiceanu. cu toate acestea, dl
liileanu minte fără jenă, afirmând că l- aş fi atacat,
lezându- mi astfel imaginea publică.

faptul că în contextul campaniei calomnioase
împotriva mea şi a academiei române, duse de dnii
liiceanu şi Patapievici (campanie, în care s- a impli-
cat în chip regretabil şi dl r. Boroianu, de curând de-
venit preşedinte al icr), care mă acuză că eu aş
„incita la uciderea lor” într- o şedinţă a secţiei de ling -
vistică şi literatură a academiei române, dl amba-
sador îşi exprimă admiraţia în ceea ce- i priveşte,
constituie o susţinere implicită a calomniei şi o tacită
acceptare a scabrozităţilor scrise de dl Patapievici
despre istoria, identitatea şi limba poporului român.
or, un asemenea comportament este incompatibil cu
statutul unui ambasador şi aruncă o pată peste poli-
tica externă a unei ţări care se bucură de multă sim-
patie în românia şi în cărţile mele.

sper că dumneavoastră, în înalta calitate pe
care o aveţi, veţi cere ambasadorului să- şi retragă
afirmaţiile tendenţioase şi să- şi ceară scuze pentru
acţiunea sa.

cu stimă reală,
acad. Nicolae Breban

Bucureşti, 11 iunie 2015

scrisoare remisă ministrului de externe al româniei
şi Preşedintelui icr
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citesc în adevărul din 2 iunie a.c. un
articol semnat de d-  na simona
chiţan cu un titlu menit să înspăi-
mânte chiar şi pe diavolii cei mai

negri, stâlpii iadului: academia nu se dezice de
„plutonul de execuţie” al lui nicolae breban. Şi,
pentru ca spaima cititorilor să fie deplină, autoa-
rea aduce în subtitlul articolului precizări şi mai
înfricoşătoare: „scandal. academia română nu se
delimitează de afirmaţiile lui Nicolae Breban,
conform căruia «horia Patapievici şi gabriel lii-
ceanu ar trebui împuşcaţi», pe motiv că declaraţia
respectivă nu a fost făcută în aula înaltului for, ci
la un post de televiziune”… cum numele meu
apare în această naraţiune neagră încerc în cele
ce urmează şi dau, pe scurt, unele explicaţii pen-
tru cei interesaţi de adevăr şi mai puţin de istorii
poliţiste şi de fabule deocheate cu subiect acade-
mic. încerc, totodată, să-  i răspund şi lui
roman- horia Patapievici, filosof (cum anunţă
articolul din adevărul) implicat în chip direct în
această istorie care, după cât se vede, agită spiri-
tul intelighenţei româneşti la începutul acestei
veri.

aşa dar: Scandal, pluton de execuţie în aca-
demia română condus de scriitorul academician
Nicolae Breban, scrisoarea de protest a d-  lui ga-
briel liiceanu, fabula şugubeaţă a foarte şugube-
ţului deputat theodor Paleologu şi, evident,
articolul din adevărul care culpabilizează acade-
mia română, încă din titlul şi subtitlul dezvoltat
al articolului, că nu se delimitează de plutonul de
execuţie şi de conducătorul lui… toate acestea
par capitole dintr-  un roman poliţist care n-  a fost
însă scris. din fericire sau din păcate, depinde pe
ce poziţie te fixezi. 

cum n-  am timp azi să citesc naraţiuni de
acest fel şi nici să imaginez fabule scabroase, mă
rezum să spun că academia română nu are de ce
să se dezică şi nu are de ce să se delimiteze, în
cazul de faţă, pentru că „plutonul de execuţie” n-  a
existat şi n-  am auzit să fi existat vreodată în aca-
demia română, iar marele scriitor român Nicolae
Breban n-  a spus în academia română ceea ce i
se impută că a spus. aşa cum i-  am explicat în
prealabil şi jurnalistei de la adevărul, atunci
când m-  a consultat asupra acestei întâmplări, Ni-
colae Breban n-  a ameninţat în prezenţa colegilor
săi că vrea să împuşte pe cineva pentru că nu este
de acord cu el, a vorbit doar în şedinţa secţiei de
filologie şi literatură de atitudinea icr, sub con-
ducerea lui horia-  roman Patapievici, faţă de cul-
tura naţională şi faţă de valorile româneşti. îşi
prezentase deja, într-  o formă amplificată, punctul
de vedere într-  o emisiune tV şi solicita, acum, ca
academia română să intervină mai des şi în
într-  un chip mai categoric în societatea româ-

nească atunci când este
vorba de limbă, tradiţii
spirituale, naţiune, iden-
titate culturală… cine a
răstălmăcit aceste opinii,
în fond, juste, rău a făcut.
le-  a schimbat sensul, le-  a
mistificat şi, iată, a pro-
dus scandalul pe care cei
interesaţi l-  au amplificat
şi cer acum socoteală aca-
demiei pentru ceva ce nu
s-  a întâmplat. deputatul
cu fantezia slobodă (repu-
tat pentru „pleaşca” noro-
coasă ce ar fi căzut pe
capul naţiei noastre la-
tine în ultimii zece ani)
mărturiseşte că ştie sigur
având „două surse” că Ni-
colae Breban a cerut îm-

puşcarea lui horia-  roman Patapievici şi a lui
gabriel liiceanu. Nu cunosc sursele d-  lui Paleo-
logu, dar îl pot încredinţa că în privinţa celor dis-
cutate la secţia de filologie-  literatură sursele lui
sunt mincinoase, iar fabula lui cu adulterul de pe
canapeaua din sufragerie… este fără haz, pot
spune chiar că este de prost gust… „faptul că un
academician îşi permite să facă asemenea acuza-
ţii, oriunde le-  ar face, rămâne extrem de grav” –
scrie el şi trage înţelept, morala fabulei: „adulte-
rul rămâne adulter”. las morala fabulei deoparte
(e sublimă, dacă n-  ar fi aşa de caraghioasă) şi,
pentru că dl th. Paleologu se bagă în atât de
multe lucruri şi ne comunică atâtea înţelepciuni,
l-  aş întreba: dar dacă adulterul n-  a avut loc, dar
dacă Nicolae Breban n-  a propus împuşcarea lui
horia-  roman Patapievici pentru ceea ce el a scris
despre poporul şi limba română, dar dacă totul
este o mistificare şi acuzaţiile sunt nedrepte? un
înţelept adevărat ar trebui să ia în calcul şi
această posibilitate… dacă n-  o ia şi merge pe
surse nesigure, atunci… atunci ne aflăm în
treabă şi construim fabule licenţioase… 

tot din adevărul, aflu că dl. gabriel lii-
ceanu intervine şi el în afacerea „plutonului de
execuţie” şi trimite o scrisoare academicianului

Valentin Vlad, Preşedintele academiei, cerând lă-
muriri pe un ton autoritar şi într-  un stil al urgen-
ţei maxime. citind-  o, mi-  am dat seama că este
vorba de ceea ce în vechea retorică se cheamă eto-
pee: istoria unei întâmplări închipuite, cum este
ultimul capitol din Învăţăturile lui neagoe către
fiul său teodosie. deosebirea, mare, este că eto-
peea la care mă refer are un caracter profund re-
ligios şi moral, pe când naraţiunea de acum (sau
ce-  o fi ea), se ocupă de eroi sângeroşi, instigări la
crimă şi condamnări la moarte. sunt nevoit să-  l
dezamăgesc, de la început, pe autorul scrisorii. în
şedinţa secţiei de filologie-  literatură n-  a venit
vorba de el. îmi vine să cred că se bagă singur în
seamă. Nicolae Breban n-  a putut să sugereze, nici
metaforic măcar, lichidarea directorului editurii
humanitas pentru că de data aceasta (cel puţin
de data aceasta) N. Breban nu i-  a acordat atenţia
cuvenită. aşa că problema cu „plutonul de execu-
ţie”, cu „moartea lui liiceanu”, analogia cu veni-
rea minerilor în capitală etc. cade în gol. adică în
retorică. Pot să-  l asigur pe dl. liiceanu că se în-
şeală şi că apocalipsa pe care o imaginează în scri-
soarea lui n-  a avut loc în spaţiul academiei
române. dacă o să apară, cumva, într-  o zi, o să
încerc să-  l ţin la curent. Şi pentru că în epistola
lui citează numele academicianului grigore Brân-
cuş, intelectual, într-  adevăr, integru şi specialist
de primă mână în sfera filologiei româneşti, aş su-
gera să-  l consulte direct pentru a afla ce s-  a în-
tâmplat, cu adevărat, în secţia academiei din care
face parte şi în ce proză insalubră, de un fantastic
întunecat, vor să-  l introducă unele victime închi-
puite, în pierdere de notorietate. 

apropo de victime şi de agresori, „plutoane”,
de adulterul şi de „pisica” d-  lui Paleologu ce este
mutată de la televiziune la academie şi de repli-
cile date de fanii d-  lui liiceanu care, după câte
înţeleg, se simt înfricoşaţi de Nicolae Breban şi
de vorbele pe care le-  ar fi spus între „zidurile aca-
demiei”… dl. liiceanu îmi reproşează, în mesajul
trimis Preşedintelui academie, că eu, ascultând
pe N. Breban, nu m-  am grăbit să sun la 112 sau
să-  l dau afară din sală după ce el n-  a spus ceea ce
dl. liiceanu spune că ar fi spus. N-  am sunat, ade-
vărat, nicăieri, întâi, pentru că nu aveam de ce şi,
în al doilea rând, nu este în tradiţia academiei

Eugen Simion
Jurnal public
O etopee postmodernă sau despre „un pluton
de execuţie” inventat şi o fabulă şugubeaţă
despre un adulter care n- a avut loc

În fine, nu-  i o exageraţiune, îmi
vine să-  l întreb pe Horia-  Roman

Patapievici, nu-  i o mare şi
regretabilă necuviinţă în aceste

propoziţii nesăbuite, provocatoare
de la un capăt la altul? Şi, apoi,
cum să judec credinţa Dvs. că

„limba română nu-  i bună decât
pentru înjurături”? Este o credinţă
cinstită, o dovadă de mare iubire
spirituală, cum crede Dl. Gabriel
Liiceanu?! Că mie nu mi se pare.

n Polemice

eugen simion
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să-  i iei vorba din gură unui om care vorbeşte şi,
nici atunci când nu eşti de acord cu ideile lui, să
chemi poliţia sau ambulanţa. înţeleg ironia d-  lui
liiceanu, dar pot să-  i spun că ea cade alături…
iar când înlocuieşte ironia cu indignarea, iarăşi
nu prinde nota bună („ceilalţi, înfricoşaţi, au
tăcut mâlc, făcându-  se, astfel, complici cu cele pe-
trecute sub ochii lor”). ceilalţi, adică membrii sec-
ţiei care nu s-  au ridicat în picioare, n-  au protestat
contra „vorbitorului setos de sânge”… o fantezie
cât se poate de sumbră. au tăcut, cum zice delicat
dl. liiceanu, „mâlc” şi nu s-  au repezit să-  l re-
prime „golăneşte” (vorba este a petiţionarului, în
continuare) pe vorbitorul setos de sânge pentru că
nu era cazul. Vorbitorul nu arăta că vrea să verse
sânge nevinovat şi, în genere, la academie – când
unul vorbeşte – ceilalţi îl ascultă. în paranteză fie
zis, ziarul adevărul se înşeală când scrie că eroul
acestei farse tragice a vorbit în „aula academiei”
(într-  un spaţiu, altfel zis, public), nu, el a spus
ceea ce gândeşte despre icr într-  o reuniune la
care au asistat 12-  13 confraţi… discuţia a avut
un caracter intim, cum au toate reuniunile de
acest gen. cineva a dorit însă – şi trebuie să re-
cunosc că a reuşit – să facă din această banală şe-
dinţă academică un eveniment care să contra-
careze certurile politicienilor şi festivalul cătuşe-
lor… tristă glorie, urâtă bârfă de obor…

fragmentul cu adevărat semnificativ din
epistola apostolică a d-  lui gabriel liiceanu este
însă altul. N-  aş fi scris, mărturisesc, acest răs-
puns la o naraţiune închipuită în stil poliţienesc,
dacă n-  aş fi descoperit acest fragment în care au-
torul justifică, filosofic, opiniile negaţioniste ale
d-  lui horia roman Patapievici despre poporul
român, despre limba şi, în genere, despre cultura
şi, deci, identitatea românească. se cunoaşte ce
crede fostul director al icr despre tot ceea ce căr-
turarii mai vechi numeau „specificul” sau „spiri-
tul românesc”. Pe unele dintre ele le citează acum
şi dl. liiceanu. Pe altele le reproduc dintr-  un ar-
ticol scris de un tânăr cercetător. spun acest
lucru nu ca să-  l insult pe dl. horia-  roman Pata-
pievici, nici pe apărătorul, dl. liiceanu. Pur şi
simplu am părăsit completamente eseistica d-  lui
Patapievici în clipa în care am descoperit că îi ju-
decă pe scriitorii români în termeni ce cu greu pot

fi reproduşi pe hârtie. N-  am scăpat nici eu, se
pare, de asemenea caracterizări descalificante, fo-
losite de regulă în locurile dosnice ale mahalalei
bucureştene. cel puţin aşa deduc din articolul,
altfel pitoresc, al unui eseist moldovean. aşa că
mă folosesc, citându-  le aici, de ceea ce au desco-
perit alţii, mai tari în virtute – după cum se zice
– decât mine.

dar ce scrie dl. Patapievici (pe care, dacă
îmi amintesc bine, dl. liiceanu îl compară la în-
ceputurile lui cu Kirkegaard) despre români şi
creaţia lor? Nu scrie deloc de bine, le contestă
totul, inteligenţa, caracterul, istoria, în fraze im-

posibile, greu – repet – de reprodus… dl. gabriel
liiceanu, ca bun amic, nu se arată supărat, îl
apără, spunând că „în marile iubiri pândeşte de-
zamăgirea” şi că, uneori, „cu cât mai aprigă e iu-
birea cu atât mai mari sunt exigenţele faţă de
fiinţa iubită”. aşa scrie el cu gândul, evident, la
cioran. gându-  i merge apoi, spre eminescu (din
care reproduce o frază), la i. l. caragiale, apoi
trece la hegel, Nietzsche şi schopenhauer, zicând
că şi aceştia şi-  au detestat, în momentele lor de
dezamăgire, ţara… încheierea demonstraţiei este
previzibilă: dacă aceştia au putut scrie propoziţii
incendiare despre popoarele lor, de ce n-  ar avea
dreptul şi horia-  roman Patapievici, publicist bu-
cureştean reputat în cercurile elitiste, să scrie,
când este dezamăgit în iubirea lui sublimă pentru
poporul român, câteva propoziţii negative? Pro-
blema este că dl. horia-  roman Patapievici nu-  i
nici hegel, nici Nietzsche, iar comparaţia cu emi-
nescu şi cioran este, cum să zic mai politicos?, o
sfidare prea mare şi prea puternică a adevărului.
eminescu, într-  un moment de mânie împotriva
românului care îşi revendică privilegiul patriotis-
mului şi al naţionalităţi, scrie, într-  adevăr, că
„aşa român de paradă mi-  e ruşine să fiu”… Şi are,
nu mai încape vorbă, dreptate. Nu-  i nimic vexant
în această propoziţie ce stă lângă alte sute, mii de
propoziţii în proza filosofică şi politică a lui emi-
nescu. criticând ca nimeni altul în epocă fantas-
magoriile românilor, el apără cu ardoare dreptu-
rile naţiunii române şi laudă valorile spirituali-
tăţii ei.

Păstrând în toate privinţele proporţiile, mă
întreb dacă politicele d-  lui horia-  roman Patapie-
vici, pe care mulţi le incriminează şi pe care le
apără, acum, dl. gabriel liiceanu cu o priete-
nească râvnă, vituperând, în acelaşi timp, limba-
jul violent al prozatorului Nicolae Breban, mă
întreb, zic, dacă autorul frazelor de mai jos merită
acelaşi exces de îngăduinţă. 

căci, iată ce scrie el, de pildă, despre ches -
tiunea specificului naţional, copiind în chip fla-
grant stilul din Schimbare la faţă a româniei,
fără a avea însă geniul limbajului pe care îl are
tânărul cioran. horia-  roman Patapievici coboară
invectiva, am impresia, în bucătăria publicisticii
oborene: 

„Numai violenţa, numai sângele
mai pot trezi acest popor de grobieni din
enorma-  i nesimţire. mă simt personal
jignit de prostia băşcălioasă, de acreala
invidioasă, de stridenţa de ţoapă a aces-
tei populaţii ignare. fondul ultim al
subs tanţei naţionale româneşti este in-
adecvarea. Privit la raze x, trupul popo-
rului român abia dacă este o umbră: el
nu are cheag, radiografia spaţiului mio-
ritic este ca a fecalei: o umbră fără
schele, o inimă cu un cur, fără şira spi-
nării. toată istoria, mereu, peste noi a
urinat cine a vrut. când i-  au lăsat roma-
nii pe daci în formula hibridă străromâ-
nească, ne-  au luat la urină slavii: se
cheamă că ne-  am plămădit din această
clisă: daco- romano-slavi; mă rog. apoi
ne-  au urinat la gard turcii: era să ne îne-
căm, aşa temeinic au făcut-  o. demnita-
tea noastră consta în a ridica mereu gura
zvântată, iar ei reîncepeau: ne zvântam
gura la călugăreni, ne-  o umpleau iar la
războieni, şi aşa mai departe, la nesfâr-
şit. apoi ne-  au luat la urină ruşii care
timp de un secol şi-  au încrucişat jetul cu
turcii, pe care, în cele din urmă, având o
băşică a udului mai mare (de, beţiile…),
i-  au dovedit. Noi ne-  am zvântat puţin
între 1866 şi 1940, cu intermitenţe, apoi
ne-  au luat iar: acum însă, inovaţie, au în-
ceput să urineze şi unii români peste ro-
mâni, patrioţii de la 1 ianuarie 1948,
când, ca la start, au început crimele în
masă şi deportările. Valea plângerii a
fost transformată de români pentru ro-
mâni într-  o vale a urinei corosive. care

era mai şmecher se suia pe capul vecinului şi-  l
pişa. Şi, cum românii e deştepţi, urinarea a fost,
din nul paşopt încoace, generală. românii devin
stimabili prin generaţia de la 1848 şi meprizabili
prin cea de la 1948. o sută de ani, atât a durat
românia în spirit. în rest, valuri şi valuri de
urină” (p. 63).

*
Poate în aceste condiţii poporul român, care,

după cum se vede, trăieşte într-  o vale a urinei, să
beneficieze de votul universal de care beneficiază
toate popoarele europene? dl. horia-  roman Pa-
tapievici ne lămureşte: Poporul mioritic, care are

profilul moral pe care am văzut că-  l are, nu poate
avea acces la decizie: „în condiţiile votului univer-
sal şi egal dictează cei cu urina puternică. româ-
nia ar fi putut fi salvată de români prin votul
cenzitar. dar românia va fi distrusă de români,
care nu pot alcătui un popor, pentru că valorează
cât o turmă; după grămadă, la semnul fierului
roşu. este inutil să-  l salvezi pe imbecil de propria
sa vocaţie (p. 64) şi mai departe:

*
„ies pe stradă şi nu văd oameni normali. ca

într-  un coşmar, aproape toţi cei pe care îi întâl-
nesc se bâlbâie, îşi bâţâie ochii, dau din picioare
ca apucaţii, înjură, se zdrelesc între ei cu plăcere,
vorbesc schimonosit, rostesc idioţenii. când, ra-
reori, întâlnesc câte un om normal, el este fie
foarte bătrân, fie foarte tânăr: neputincioşi în am-
bele cazuri. oamenii valizi în românia de azi
sunt tâmpii, flecarii, estropiaţii, gângavii şi cra-
puloşii” (p. 65)

*
ce se întâmplă cu cei care cred, totuşi, că în

democraţie lucrurile pot sta altfel şi că votul uni-
versal n-  ar strica deloc românilor? cum îi jude-
căm pe cei care cred că naţia este, aşa cum este,
merită, fără discriminări, să-  şi exprime opţiunile
prin votul universal? dl. horia-  roman Patapie-
vici este de părere că nu va fi bine de ei. îi aş-
teaptă ca pe trădătorul spân ispăşiri grele: „este
cert faptul că se vor găsi intelectuali notabili care
vor lua poziţia publică, eventual la tV, sub patro-
najul graseiat al trădătorului spân din poveste,
mă gândesc la răzvan theodorescu, omul căruia,
până când voi muri, nu-  i voi mai citi nicio carte,
căci l-  am condamnat spiritual la moarte” (39-  40)

dar revoluţia sau, mă rog, aşa zisa revoluţie
anticomunistă din 1989? ce s-  a întâmplat cu ea
şi cu poporul român? dar ce se poate întâmpla
când: „suntem un popor cu substanţa tarată.
oriunde te uiţi, vezi feţe patibulare, ochi moho-
râţi, maxilare încrâncenate, feţe urâte, guri vul-
gare, trăsături rudimentare, o vorbire agramată
şi bolovănoasă. moralmente, tonul general este
dat de laşitate şi ticăloşie, de vanitate şi egoism
meschin, de invidie joasă şi delaţiune lipsită de
remuşcări, de îngâmfare şi bârfă (…) un neam
flecar şi lipsit de dumnezeu, nerâvnitor în sfinţe-
nie şi agramat în grandoare (…) un astfel de
popor, urgisit nu prin soartă, ci prin mediocrita-
tea sa, ce semn mai poate aştepta, decât poate
doar semnul infamant al lui iuda, ca diferenţă
specifică” (ibid., p. 34). „aici, la Bucureşti suntem
o mână de lucizi înecată într-  un hârdău de fecale
spurcând de Nestinsa Putoare” (ibid., p. 40).

în fine, nu-  i o exageraţiune, îmi vine să-  l în-
treb pe horia-  roman Patapievici, nu-  i o mare şi
regretabilă necuviinţă în aceste propoziţii nesă-
buite, provocatoare de la un capăt la altul? Şi,
apoi, cum să judec credinţa dvs. că „limba ro-
mână nu-  i bună decât pentru înjurături”? este o
credinţă cinstită, o dovadă de mare iubire spiri-
tuală, cum crede dl. gabriel liiceanu?! că mie nu
mi se pare.

acesta-  i fragmentul, zic, din scrisoarea d-  lui
gabriel liiceanu ce merită a fi discutat, dacă reu-
şim să strivim în noi furiile şi orgoliile, resentimen-
tele, complexele. cât despre faptul, semnalat în
scrisoarea d-  lui gabriel liiceanu, cum că „Breban
a cerut ca horia Patapievici şi cu mine [g.l., n.n.]
să fim împuşcaţi” ţin să-  l asigur, încă o dată, fiind
martor ocular la evenimentul invocat, că despre
dvs., domnule liiceanu, n-  a fost deloc vorbă (nu
vă faceţi griji degeaba!), iar în ceea ce priveşte „plu-
tonul de execuţie” şi ameninţarea cu moartea adre-
sată d-  lui horia Patapievici, ţin, de asemenea, să
vă comunic că toate aceste barbarii pe care le im-
aginaţi nu s-  au petrecut, cum ziceţi, între „zidurile
academiei române”.

concluzia, formulată de gabriel liiceanu în
finalul scrisorii sale, cum că în şedinţa secţiei de
filologie/literatură a academiei române, a lansat
„o instigaţie la crimă” este, să-  mi fie scuzate vor-
bele, o pură aberaţie. ca şi comparaţia pe care o
face cu mineriadele… toate acestea – şi încă al-
tele, pe care le citesc prin gazete – mă fac să cred
că etopeea, gen desuet, se hrăneşte copios din uto-
piile negative ale secolului nostru şi se pregăteşte
să revină la putere…

P.s. este de mirare pentru mine să constat
că 90 de gazetari, scriitori, oameni politici (prin-
tre ei inevitabila doamnă macovei care veghează,
neabătut, cum se ştie, la statul de drept) au putut
crede, cu atâta uşurinţă, fără a verifica, că ceea
ce se zvoneşte este adevărat sau este doar o închi-
puire pusă într-  o etopee publicistică?! r

cultura, iunie 2015
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gabriel liiceanu a publicat la 1
iunie o scrisoare deschisă, adre-
sată preşedintelui academiei ro-
mâne, care avea să aibă o curioasă

carieră publică. titlul „Nu sunt de acord sa fiu
împuşcat” sugera doar pe jumătate conţinutul.
directorul editurii humanitas susţinea că la o
şedinţă a secţiei de filologie şi literatură a aca-
demiei române, scriitorul Nicolae Breban şi- ar fi
exprimat dorinţa împuşcării lui şi a lui horia- ro -
man Patapievici „spre binele culturii române şi al
ţării în general”. astfel motivat, liiceanu a con-
struit două portrete, unul diabolic, lui Breban, un
altul elogios, lui Patapievici, ambele în stilul ne-
măsurat care i- a devenit marca de autor. Breban
este suflet înnegurat, bolnav mintal („să se sune
la 112”), răstălmăcitor ordinar, vorbitor setos de
sânge, colaborator al generalului Pleşiţă căruia îi
livra date despre prietenii apropiaţi şi rudele lor.
Pe celălalt mal al condiţiei umane, Patapievici
este proiectat ca una dintre cele mai rafinate per-
sonalităţi ale culturii noastre. în anii faşti ai pre-
zenţei sale în fruntea icr, românia ar fi fost mai
mult şi mai bine onorată în faţa altor culturi ca
niciodată în istoria ei.

Dezminţirile
tot la 1 iunie, Nicolae Breban a trimis la

mediafax o dezminţire, reproducând cele spuse la
o emisiune a postului antena 3 şi reluate la aca-
demie: „…am afirmat că, dacă dl Patapievici ar fi
fost în Polonia şi ar fi murdărit şi înjurat istoria
şi identitatea poloneză, probabil că polonezii l- ar
fi împuşcat. insist, polonezii, nu eu. a fost o com-
paraţie pentru a sublinia ideea că dispreţuiesc
atacurile la adresa neamului românesc şi a isto-
riei acestui neam”. 

tot atunci, criticul eugen simion, care con-
dusese şedinţa secţiei a infirmat susţinerile lui
liiceanu. ulterior, investigaţia preşedintelui aca-
demiei a ajuns la aceeaşi concluzii. or, gabriel
liiceanu nu doar că nu lăsase vreun dubiu pri-
vind autenticitatea celor „relatate”, ci chiar insis-
tase asupra veridicităţii lor. „Vorbitorul setos de
sânge” era citat cu ghilimele: „derbedeii ăştia ar
trebui împuşcaţi!”. 

sub orice interpretare rezonabilă, fraza
„dacă dl Patapievici ar fi fost în Polonia şi ar fi
murdărit şi înjurat istoria şi identitatea poloneză,
probabil că polonezii l- ar fi împuşcat” nu poate
avea sensul dat de liiceanu. ea îi poate supăra
pe polonezi, zugrăviţi ca o populaţie gata să- şi re-
zolve disputele intelectuale cu arma, dar nu are
legătură cu „incitarea la crimă”. calitatea decla-
raţiei lui Breban poate motiva comentarii acide.
adevărata urâţenie a celor întâmplate se află
însă în altă parte, în înscenarea „incitării la
crimă”, fantezie preluată şi tratată drept o con-
cretă şi gravă ameninţare la adresa vieţii lui lii-
ceanu şi Patapievici, chiar după dezminţirea lui
Breban şi a academiei. 

Actorii
totul confirmă că acuzaţiile aduse lui Bre-

ban fuseseră un montaj falsificator. spectacolul,
uluitor prin lipsa lui de sens, are mulţi actori, în-
cepând cu Nicolae Breban. la numirea lui în
fruntea consiliului consultativ al icr, în loc să
vorbească despre opţiunile de susţinere a culturii
româneşti în lume, Breban a ţinut să aducă insis-
tent reproşuri lui liiceanu, Pleşu şi Patapievici,
cum o face de ani de zile în cele mai diferite ocazii.
Partea paradoxală a situaţiei este că această ob-
sesie adaugă puncte la faima creată în jurul unor
autori pe care- i consideră sub meritele domniei
sale. deşi niciodată Breban nu a avut în răfuielile

sale cu cei trei genul de ostilitate tăioasă şi batjo-
coritoare în care excelează primii, totuşi acest tip
de fixitate îi afectează intelectul. în particular, el
revine şi tot citează spuse „infamante” ale lui
horia Patapievici, refuzând să perceapă cadrul
unic în care acestea au fost aşternute pe hârtie,
intensitatea cu care se trăia, până la paroxism,
imediat după revoluţie. ce este mai firesc pentru
un romancier decât căutarea sensurilor în con-
text? 

după dezminţirea lui Breban, horia- roman
Patapievici a încercat să salveze cele spuse de lii-
ceanu, „explicând” fraza despre polonezi în sensul
că Breban deplânge lipsa de curaj a românilor de
a pune mâna pe pistol şi de a- l împuşca. citez ra-
ţionamentul: „să nu uităm că în societate sunt
mulţi oameni dezaxaţi. ei pot judeca în modul ur-
mător: «Breban, academia română, romancier
extraordinar – dacă un astfel de om poate spune
ca Patapievici poate fi împuşcat asta e ceva; n- aş
fi eu bravul român care poate face asta?»”. 

ca să păstreze acuzaţia „incitării la împuş-
care”, Patapievici selectează cuvintele şi apoi le
interpretează, şi el, „la propriu”. cu o asemenea
lectură, eseistul oferă de fapt argumente repro-
şurilor lui Nicolae Breban. legitimează pe cei
care îi iau spusele la propriu: atunci când scria
despre radiografia plaiului mioritic, comparând- o
cu „o inimă ca un cur”, când susţinea că românii
au „feţe patibulare, guri vulgare, trăsături rudi-
mentare” şi ar trebui să folosească limba „numai
pentru înjurături”, chiar asta se afla în mintea
lui. 

andrei Pleşu s- a asociat scandalului cu un
crochiu mai degrabă mucalit şi, mai ales, menit
să glorifice împlinirile triadei: 30 de milioane de
cărţi publicate de directorul editurii humanitas,
propagarea culturii autohtone în străinătate în
timpul celor 7 ani în care Patapievici s- a aflat în
fruntea icr, înfiinţarea pe timpul ministeriatu-
lui său a muzeului ţăranului român, comisiei
Patrimoniului etc. de urmărit acest mecanism de
transformare a privilegiului de a exercita o func-
ţie de stat, dătătoare de mijloace şi putere,
într- un capital personal. surprinzător riscul
asumat de Pleşu, de a aminti cuvintele mieroase
adresate de Breban, pe vremuri, lui Ple-
şiţă. Nu- l motivează oare pe romancier
să- i replice invocând laudele aduse, pe
vremuri, lui ceauşescu? adăugând chiar
că în timp ce el se adresa lui Pleşiţă pen-
tru a- i susţine pe goma, Negoiţescu şi pe
mama lui matei călinescu, Pleşu punea
pe hârtie astfel de cuvinte ca să- şi sus-
ţină cauza proprie?

Pus în situaţia de a răspunde ape-
lurilor adresate academiei române,
ionel- Valentin Vlad, preşedintele insti-
tuţiei a anunţat rezultatul investigaţiilor
sale: nu există vreo dovadă privind acu-
zaţiile lansate de gabriel liiceanu. deşi
concluzia răsturna vinovăţiile, domnia
sa a găsit să se explice în faţa lui lii-
ceanu, şi a făcut- o în termeni nepotrivit
de prăfuiţi: „am încrederea că discipolul
lui constantin Noica şi directorul presti-
gioasei edituri humanitas are capacita-
tea de a oferi societăţii româneşti
modelul solidarităţii, generozităţii şi în-
ţelepciunii, «cuvânt împreună despre
rostirea şi despre fiinţa românească»”.

lista autorilor cunoscuţi care au
intrat în discuţie este prea lungă pentru
a o trece în revistă aici. ciudată este apa-
riţia în această istorie a lui theodor Pa-
leologu, primul care a lansat în mass
media calomnia „incitării la crimă”. mai
amintesc că, deşi aflase care era formu-
larea folosită de Breban, căci o invoca,
dorin tudoran a reluat teza „Breban ce-
ruse ca Patapievici şi liiceanu să fie îm-

puşcaţi”. acuzându- l pe Breban de încălcarea
standardelor de decenţă ale discursului public,
poetul a propus ca reper propriul său model de
„civilitate”: „Nicolae Breban e un jeg, un colabo-
rator împuţit al lui Nicolae Pleşiţă”. un alt para-
dox este ca tocmai c. t. Popescu să i se adreseze
lui Breban pentru încetarea „verbozităţilor crimi-
nale”. 

există şi un actor colectiv, grupul pentru
dialog social. în ciuda faptului că Nicolae Breban
clarificase spusele, gds concepe o scrisoare de
protest intitulată „incitările la crimă ale d- lui Ni-
colae Breban, inacceptabile”. Până la 8 iunie,
aceasta va fi susţinută prin semnătura lor de 100
de personalităţi. formularea din titlu este repe-
tată cu insistenţă în text, o dată, când se vorbeşte
despre o „retorică agresivă [a lui Breban], incita-
toare la crimă”, şi a doua oară, căci Breban ar fi
vorbit „despre necesitatea împuşcării colegilor
noştri”. gds asumă punerea pe spatele unui om
a unor acuzaţii grave fără ca acesta să fie respon-
sabil de ele – şi în modul cel mai evident, Breban
nu a fost. 

dacă la începutul anilor 1990, gds proteja
prin astfel de acţiuni interesele publice, în ultimii
ani, protestele survin în susţinerea membrilor
săi. iar de această dată, grupul i- a târât pe sem-
natari într- o situaţie moral inconfortabilă. de
multe ori, oamenii solicitaţi la telefon în numele
unei solidarităţi civice spun un „da” fără să
ajungă la detaliile cazului. cum între timp ade-
vărul despre „ce spusese de fapt Breban” a ieşit
la lumină, devine pentru fiecare o chestiune de
onoare să se dezică de acuzaţia falsificatoare pe
care a semnat- o. doar că ieşirea din pluton nu va
fi uitată. Precum istoria a dovedit- o, pentru un
creator de cultură consecinţele pot fi usturătoare.

Un exemplu de adevărată 
execuţie publică

Pentru cineva care priveşte „din afară”, in-
trarea atâtor oameni în povestea iluzionistă a „in-
citării la crimă” are ceva straniu. ea sugerează o
regresie tribală, cu efecte devastatoare asupra
perceperii etice. sugestia este verificată şi prin
lipsa sau slaba reacţie faţă de situaţiile în care
ne- am aştepta la manifestarea oprobiului public.
între ele, locul dintâi îl ocupă execuţiile publice
(simbolice, desigur) din românia postdecem-
bristă, autentice, nu spectacole. între exemplele
mai cunoscute unul este crima simbolică, printr- o
tehnică rapidă, brutală, a cărui victimă a fost
adrian marino. sau aceea în etape, mai elabo-
rată, menită să- l elimine din conştiinţa valorilor
noastre culturale pe Ştefan aug doinaş. o să mă
opresc aici la ultimul „act criminal” din inventa-
rul meu.

într- un articol publicat în dilema veche la
început de aprilie, andrei Pleşu s- a ocupat de ma-
rele eveniment al începutului de an, implicaţiile

Gabriel Andreescu
Falsele şi adevăratele execuţii publice
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unei decizii a curţii constituţionale privind în-
scrierea la ora de religie. el dă lecţii privitoare la
„înteţita dezbatere despre orele de religie” şi sus-
ţine poziţia lui, că predarea religiei (materie
„amplă şi subtilă”) ca materie de învăţământ este
legitimă şi binefăcătoare. de observat că nu
aceasta, predarea religiei, era subiectul în dezba-
tere, ci metodologia de înscriere la respectiva dis-
ciplină. în improvizaţia sa, andrei Pleşu îi
apostrofează pe liberii cugetători care ar discuta
astăzi tema religiei în şcoli ignorând „2000 de ani
de analiză de text şi comentariu expert” practicate
de intelectuali prestigioşi – pe care- i numeşte: sf.
augustin, origen, Pascal… . evident însă, gândi-
rea lui origen, sf augustin etc. nu poate avea vreo
relevanţă pentru relaţia dintre elev şi religie în
instituţiile de învăţământ ale statului modern. 

Partea principală a articolului este de fapt
diatriba lansată împotriva profesorului de filosofie
emil moise, din Buzău, ale cărui eforturi duseseră
la schimbarea metodologiei de înscriere la disci-
plina religie. andrei Pleşu a susţinut că ştiinţa
lui moise în materia religiei şi a includerii ei în
programa şcolară este cvasi- nulă, că nu s- a ocupat
niciodată serios de domeniul la care se referă, că
implicarea sa ar fi motivată de vanitate şi se ex-
plică printr- o „stingheritoare suficienţă intelec-
tuală”. Niciun om cu mintea aşezată nu l- ar putea
lua în serios, căci am avea de- a face cu un caz cla-
sic de decompensare psiho- socială. emil moise
s- ar lupta cu frustrările unei minicariere şi
marginalităţii provinciale. s- ar fi luat de popi şi
de miniştri ca să- şi facă un mic monument public.
acţiunea în justiţie a lui moise „a făcut valuri la
curtea constituţională”. Profesorul de liceu, apă-
rut în diferite studiouri de televiziune, „combă-
tând ţanţoş”, trezeşte amuzamentul întrucât
discursul său are volubilitate arogantă, ton me-
sianic, eroism gata de sacrificiu, fanatism ireduc-
tibil. este un mistic pe dos, un fundamentalist de
semn contrar, arată şubrezenie proprie, vădită in-
cultură în teritoriul în care se agită fără complexe,
„iancu jianu de cartier”. emil moise se dă în
stambă, se comportă precum un veleitar ilegalist.
Pleşu regăseşte plăcerea stigmatizării fizice: ca-
drul didactic din Buzău ar poseda „luciul tenebros
al unei priviri aprige, dar mulţumite de sine”. 

Profesorul inimos din Buzău batjocorit în
asemenea termeni prin mijloace de presă naţio-
nale este un tip de erou specific vremurilor mo-
derne, alături de alţi tineri dăruiţi valorilor
publice. la începutul anilor 1990 a participat la
mişcările de stradă din timpul revoluţiei. ulterior,
a colaborat cu asociaţia Pro democraţia pentru
asigurarea corectitudinii alegerilor. a iniţiat pro-
iecte ale administraţiei locale privind drepturile
copilului, a strâns şi donat cărţi şi reviste la bi-
blioteci şcolare, judeţene şi ale caselor corpurilor
didactice. a organizat pentru copii concerte de
muzică clasică, a lansat un program de promovare
a tenisului de câmp. emil moise a putut excela
prin acţiuni în instanţă datorită „geniului” lui
aparte în această activitate: pentru salvarea unei
păduri de la marginea oraşului Buzău, eliminarea
tratamentului discriminatoriu, în favoarea avoca-
ţilor, în instanţele de judecată, eliminarea discri-
minării pe motive ce ţin de religie, vârstă sau
boală. în anul 2004, a convins cNcd că prevede-
rile legii care interziceau transferul cadrelor di-
dactice din mediul rural în cel urban sunt
discriminatorii. a câştigat propriul proces în
această cauză şi zeci de mii de educatori şi profe-
sori de la sat au beneficiat de rezultat. iar recent,
printr- o pledoarie decisivă, a convins curtea con-
stituţională să ia o hotărâre fundamentală pentru
viitorul educaţiei religioase în românia. după
alte luni de eforturi, a determinat şi ministerul
educaţiei şi cercetării să o aplice.

cele enumerate, doar parte dintr- un incre-
dibil ansamblu, au reprezentat un efort enorm,
fără nici un beneficiu material, făcut de un om de-
votat copiilor până la uitarea de sine. în alte so-
cietăţi, acest fel de oameni – da, îi putem numi pe
emil zola sau pe rosa Parks – devin repere ale
drumului unor comunităţi spre mai mult uma-
nism şi mai multă libertate. în românia, această
execuţie publică a unui erou civic, nedreaptă şi
grosolană, nu a trezit niciun protest colectiv.
asum acum, aici, protestul meu individual.

cazurile invocate, cu gust tribal, vorbesc
despre un grav deficit de etică publică. funcţiona-
rea „în clan” afectează perceperile, nuanţele şi em-
patia. speranţa este ca astfel de evenimente să
lucreze ca o hârtie de turnesol a cărei culoare să
ne permită accesul la soluţii decente pentru o so-
cietate modernă. r

observator cultural, iunie 2015

încep să cred din ce în ce mai ferm că pen-
tru unii români libertatea e o prăpastie.
relativ nu de mult, un prieten a făcut o
metaforă, care mi s- a părut iniţial cvasi-

sinistră. după 1990, românii au înaintat printr- un
culoar; la capătul acelui culoar era o uşă, pe care
scria libertate. românii au deschis- o şi s- au prăbu-
şit într- o prăpastie. cum arată acea prăpastie? cine
a căscat- o acolo, în fundul acelui culoar imaginat şi
real, în egală măsură? oare nu noi înşine? liberta-
tea a fost şi rămâne un şoc; libertatea a fost şi ră-
mâne a fi un taifun. libertatea a dizlocat destine ce
păreau majore, a aruncat în aer cariere, instituţii,
obiceiuri. surpându- se un regim dictatorial, în chip
firesc, în lumina reflectoarelor, înaintea tuturor, au
apărut – nu o dată în istoria popoarelor lumii – opor-
tuniştii vremurilor noi, inchizitorii de serviciu, pro-
curorii culturali, ştabi ai timpurilor noastre. în acel
haos postdecembrist, s- a instaurat o ordine irepro-
şabilă pentru un grup de profitori. în cartea româ-
nia noastră, Virgil Nemoianu susţine nu fără
amărăciune că „s- au creat nişte categorii de noi
«ştabi» înlocuitori, aproape echivalenţi ai celor vechi:
Patapievici, Pleşu, dinescu, în loc de râpeanu, ion
dodu Bălan, Victor tulbure sau cicerone theodo-
rescu”. în postcomunism, mişcarea anticomunistă a
început să fie manipulată, în timp, din ce în ce mai
grosolan, în special, în ultimul deceniu. tot ce venea
din comunism, era rău, foarte rău, tocmai bun de
aruncat la gunoi, dacă nu direct la stâlpul infamiei.
cunoscuţi intelectuali occidentali au taxat nu puţini
intelectuali români penru înverşunarea cu care ju-
decă trecutul şi istoria poporului, din care ei înşişi
fac parte. interesant e că profitorii, fiii şi fiicele po-
litrucilor de altădată se arătau şi sunt, în conti-
nuare, nu rareori, cei mai vocali, simţul practic,
interesele şi oportunităţile ghidându- i noapte şi zi.
Nelipsit de interes e şi faptul că unii dintre cei ce au
avut o poziţie privilegiată în timpul dictaturii, o au,
straniu, şi acum, în zilele noastre, în care, scria ci-
neva, se vede de la distanţă, că „orice impostură îşi
are momentul ei de grandoare”. (theodor codreanu)
la începutul celui de- al treilea mileniu, impostura
îşi trăieşte unul dintre vârfurile gloriei. impostura
zgomotoasă, grăbită să obţină avantaje din orice
mişcă, respiră. important e ca această impostură
să- şi primenească cu promptitudine dosarele, să in-
venteze disidenţă acolo, unde nu e nici vorbă de aşa
ceva; să- şi potrivească în funcţie de interese veşmin-
tele, mintea, ritmurile respiraţiei. 

Ne place sau nu ne place, e timpul să luăm
focul cu mâinile noastre. Nu ne mai putem permite
să luăm focul cu mâini de împrumut. m- a frapat o
imagine din cartea comunismul cu rele şi rele, sem-
nată de magda ursache, care ne spune o poves -
tioară de trezit adulţii, „cea cu flăcăruia care se
obrăzniceşte, sare din sobă pe masă şi dă foc la
casă”. magda ursache îl invocă pe Baudelaire, care
susţine că naţiunile fac tot ce le stă în puteri ca să
nimicească oamenii mari. românii „recenţi” – scrie
magda ursache – cu siguranţă fac tot ce le stă în
puteri ca să nu oprească vânătoarea de oameni
mari. „oamenii recenţi”, oportuniştii vremurilor noi
adică, taie de pe listele lor şi calomniază tot ce- i in-
comod, tot ce le ameninţă recunoaşterea tablei de
valori noi, despre care a scris h.r. Patapievici. 

dintr- o farsă am lunecat în alta şi ne- am
trezit, pare- se, pe marginea unui regim construit pe
model sud- american: dacă eşti atent la faţada socie-
tăţii româneşti, tragi concluzia că e vorba de o de-
mocraţie în toată legea; dacă, însă, analizezi fondul,
găseşti suficiente argumente, ca să te referi la o dic-
tatură în toată regula. dictatură a intereselor, dic-
tatură de catifea i s- a spus adesea. am fi continuat
să- i spunem la fel, dacă majoritatea posturilor de
televiziune şi a publicaţiilor n- ar fi fost împânzită
de telenovele cu cătuşe, de simbolice execuţii pu-
blice, de dezinformări, atacuri în haită, campanii de
compromitere şi manipulări făcute conform unor
stranii principii tribale, decupate parcă din pe-
rioada stalinisto- dejistă şi adaptate vremurilor new

media, când informaţia se răspândeşte fulgerător şi
– grăbindu- se toţi nu se ştie din ce motive şi nici nu
cred să se afle vreodată încotro anume – nu mai e
timp să fie verificată într- un context în care majo-
ritatea presei româneşti s- a tabloidizat în ritmuri
alerte. o parte a mass- mediei româneşti inventa-
riază consecinţele dezastrului din ultimul mandat
prezidenţial de durata unui deceniu. se constată
existenţa unui regim mafiot, răspândit aidoma unei
caracatiţe, un regim care a jefuit ţara lui dimitrie
cantemir şi a lui Nicolae iorga, ţara lui mihai emi-
nescu şi lucian Blaga. după modelul stalinis -
to- dejist, care înfiera fiii de burghezi, evreii, elitele
din politică, ţărănime, intelectualitate, acest regim,
numit de toţi, fără excepţii, epoca băsescu, a învrăj-
bit o pătură socială împotriva alteia, reprezentanţii
unei meserii împotriva altora. unii tineri detestă
bătrânii, umiliţi şi reduşi la muţenie în ţara lor,
simţindu- se vinovaţi de faptul că există şi că au de-
venit o povară pentru ceilalţi. unii dintre cei anga-
jaţi în „câmpul muncii” sunt porniţi împotriva
bolnavilor şi a mamelor, care îşi cresc copiii din alo-
caţiile tăiate drastic. unii angajaţi ai instituţiilor
statului nutresc resentimente faţă de unii indivizi
din categoriile dezavantajate şi faţă de unii minori-
tari; „du- te şi ia- ţi pensia unde te- ai născut, nu aici,
în românia!” a exclamat o angajată a casei de Pen-
sii, îmbrâncind- o pe mama mea – născută în Basa-
rabia – care nu- şi cerea decât un drept garantat de
constituţie. muribunzii bolnavi de cancer şi de he-
patită, cărora li se taie abuziv tratamentul, încep să
urască guvernul, factorii care aplică tăierile de fon-
duri, în condiţiile în care întreaga naţiune este in-
formată că nu există bani, s- a ajuns la fundul
sacului etc. se închid spitale, şcoli, librării. Biblio-
tecile nu mai au fonduri pentru achiziţii de carte.
se taie din fondurile salariale, din alocaţii, se impo-
zitează pensiile. se taie de pretutindeni din decla-
rata lipsă a fondurilor. 

aceasta e realitatea traumatizantă, imorală,
în care am trăit până acum câţiva ani. avem în spa-
tele nostru un regim care a promovat genocidul, dis-
criminarea, ostilitatea, ura, vrajba, jaful la scară
naţională. se pare că proporţiile jafului sunt greu
de neglijat. Nici unul dintre preşedinţii statului
român – cu excepţia dlui t. Băsescu – n- a reuşit
performanţa de a construi un sistem mafiot, clăti-
nând la temelii nu puţine instituţii ale statului. de
bună seamă, suntem supăraţi. supăraţi pe bună
dreptate. Ne întrebăm, vinovaţi, unde şi cu ce am
greşit? sângele tinerilor vărsat în 1989, în zilele re-
voluţiei, a fost zadarnic? a fi un bun român, în ro-
mânia anului 2015, când scriu aceste rânduri,
înseamnă a fi comunist etc.; nu sunt comunistă, nici
n- am fost vreodată, dar ţin la originile mele şi ale
neamului, din al cărui trunchi am crescut şi m- am
format. a- ţi asuma identitatea, rădăcinile, tradiţia,
înseamnă a fi ceauşist. oare? Nu e o confuzie tică-
loasă la mijloc? o confuzie între naţionalismul ceau-
şist, instrumentalizat în scopuri propagandistice, şi
naţionalismul european; confuzie, a cărei menire e
să servească adepţii politicii corecte, practicanţi ai
unui neoliberalism de o brutalitate unică în istoria
ţării noastre. Neoliberalism ce are faţă globalistă,
menit să distrugă totul în calea sa: istoria, rădăci-
nile identitare, tradiţia, valorile fondatoare, valorile
de vârf ale naţiunii române, prin care s- a conservat
caracterul european al culturii române, mai cu
seamă, în vremuri fără dumnezeu. în românia
anului 2015, e în plină desfăşurare un fel de expe-
riment Piteşti iii, aplicat cu mijloace insidioase,
subtile, la scară naţională. 

cum au fost posibile abuzurile, inventariate,
la ora actuală, cu uimire, spaimă, patetism, oroare?
oare mecanismele instituţionale ale unui stat demo-
cratic nu aveau menirea să oprească orice derapaj,
orice început de abuz, orice abatere de la normele de
drept ale unui stat european? cât de consolidată şi
matură este democraţia românească?
existenţa regimului trecut – sper, trecut
– oare nu este un argument în favoarea

Aura Christi
Intelectualii „recenţi” 
şi prăpastia libertăţii
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faptului că democraţia românească este fi-
surată în esenţă, e şubredă şi că n- a ajuns
nici în pubertate? câţi dintre partenerii

noştri europeni – în frunte cu cei din statele nordice
– îşi pun aceste întrebări? ce are de câştigat româ-
nia din răspunsul la această avalanşă de întrebări?
ce are de pierdut? Şi cât a pierdut? cum a fost posi-
bil regimul Băsescu? această întrebare îmi revine
obsesiv în minte; dincolo de analizele făcute, dincolo
de posibilele reacţii, se lasă o tăcere asurzitoare. Nu
vreau să condamn pe nimeni. Nici nu- mi stă, de al-
tminteri, în fire. Nu sunt membru al nici unui partid;
nu sunt nici de dreapta, nici de stânga. Nu ţin să
apăr pe nimeni; sunt scriitor român şi fac ceea ce ştiu
să fac cel mai bine: scriu. de ce scriu despre acest su-
biect? Pentru că vreau să înţeleg ce se întâmplă cu
noi, cu ţara mea, de unde ezit să plec, deşi mă gân-
desc tot mai insistent şi tot mai des s- o părăsesc
până n- am îmbătrânit de tot. îmi doresc să înţeleg
ce am făcut, ce facem, cine suntem şi încotro ne în-
dreptăm. 

în românia, dreapta nu este ceea ce pretinde,
ca şi stânga, de altfel. Partizanatul politic s- a lăţit
la scară naţională. clasa politică este compromisă
iremediabil; excepţiile, ca de obicei, nu fac decât să
confirme regula. Politica românească nu are, la ora
actuală, personalităţi de anvergura unor „monştri
sacri” ca regele carol i, ferdinand, maniu, Bră-
tianu. Nu există interese ale naţiunii române; în
schimb, există interese ale unor partide, care îşi
schimbă vertiginos componenţa la trei secunde după
alegeri. a pretinde că orice face dreapta – inclusiv o
dictatură de durata unui deceniu – e binevenit şi e
corect politic, iar orice ar face stânga – e condamna-
bil, diabolic etc., înseamnă a judeca ca orbeţii, adop-
tând un exclusivism politic cel puţin straniu şi,
evident, de departe, defavorabil naţiunii române. a
pretinde că stânga e alcătuită preponderent din
moştenitori ai protagoniştilor regimului ceauşist şi,
prin urmare, e de aruncat la groapa de gunoi a isto-
riei, iar dreapta e curată ca dimineaţa aceasta de în-
ceput de iunie, înseamnă a te ascunde de realitate,
mistificând- o şi iluzionându- te, eventual, în scopuri
oportuniste. Partizanatul politic domină la modul
excesiv societatea românească, inclusiv – adevăr, în
esenţă, de neacceptat – cultura română; domină şi
bruiază existenţa ei firească. în domeniul culturii
scrise, în perioada postcomunistă, se fac revizuiri,
epurări şi excluderi tendenţioase – de o brutalitate
comparabilă cu cea specifică perioadei stalinisto-de-
jiste – în funcţie de două criterii: apartenenţa la
dreapta politică şi dosarele securităţii, care sunt,
după cum s- a văzut în ultimul deceniu, manipulate.
dacă în anii proletcultismului revizionismul era
practicat cu înverşunare de adepţii real socialismu-
lui, în zilele noastre epurările simbolice, lapidările
publice, excluderile, campaniile de compromitere
sau tăcerea, boicotul – adică un alt tip de valorizare
– sunt puse în scena realităţii de un grup de intelec-
tuali de dreapta, care şi la douăzeci şi cinci de ani
după revoluţia din 1989, în condiţiile în care româ-
nia este membru al uniunii europene şi aliat
Nato, continuă să lupte cu obstinaţie împotriva co-
munismului, identificându- se cu o ipostază a rino-
cerismului şi a mancurtizării intelectuale. (N.
sălcudeanu, revizuire şi revizionism în literatura
postcomunistă, editura muzeului Naţional al lite-
raturii române, 2014) „elita noastră intelectuală
[mai exact, o parte a acesteia – n.n.] este defazată,
fiind orientată spre dezbaterea unor teme vetuste.
Problema româniei nu este lupta împotriva comu-
nismului”. (c. schifirneţ, condiţia intelectualului în
contextul europenizării societăţii româneşti)

câţiva scriitori valoroşi au lunecat într- un
partizanat politic cel puţin straniu. dacă acum
două- trei decenii aş fi citit afirmaţiile de mai jos ale
anei Blandiana, mă îndoiesc că admiraţia mea faţă
de această scriitoare de versuri ar fi rămas intactă:
„Problema este aceeaşi oriunde în lume: să nu i se
dea niciodată unei persoane sau unui partid prea
multă putere, deoarece acesta va cădea în ispită.
acesta este marele pericol şi în românia cu postco-
muniştii premierului Ponta. el în funcţia de preşe-
dinte şi o majoritate absolută a Psd- ului în

Parlament ar însemna dictatură. ar însemna dis-
trugerea statului de drept. tocmai pentru că în ul-
timii ani, în domeniul justiţiei, s- au făcut progrese,
pe care le datorăm fostei ministre a justiţiei, mo-
nica macovei, dar şi preşedintelui traian Băsescu.
un aspect care nu este deloc pe placul multor politi-
cieni de astăzi”. (cotidianul elveţian berner Zeitung)
în toamna anului 2014, când această scriitoare
făcea declaraţiile tocmai citate, ieşeam dintr- un de-
ceniu, în care dreapta a avut toată puterea, aproape.
dreapta, care are în rândurile ei nu puţini reprezen-
tanţi ai regimului ceauşescu (inclusiv urmaşi ai po-
litrucilor de odinioară), în frunte cu lăudatul de
către poetesa Blandiana preşedinte. 

comparată cu „o sfântă de litere” a literaturii
ruse, anna ahmatova, în realitate, Blandiana a fost,
după cum am citit pe site- ul revistei observator cul-
tural, „o răsfăţată a tuturor regimurilor”. sub dicta-
tura ceauşistă, dna Blandiana a beneficiat de
sprijinul câtorva persoane suspuse, care au servit
asiduu regimul opresiv. în perioada debutului, ana
Blandiana era cunoscută ca fiică de preot legionar,
arestat de autorităţile bolşevice. în dosarul r 512
din arhivele Naţionale istorice centrale, fond cc
al Pcr secţia cadre, se menţionează faptul că tatăl
poetei, gheorghe coman, „în anul 1934 s- a înscris
în organizaţia legionară în care a deţinut funcţia de
şef de cuib. a participat la rebeliunea legionară din
timişoara, fapt pentru care a fost condamnat la 2
ani închisoare cu suspendare. în 1959 a fost con-
damnat la 6 ani închisoare pentru participare la ac-
tivitate ostilă de nuanţă legionară; este decedat din
1964”. Pentru că nu trebuie luat ad litteram orice
înscris, am încercat să verific informaţia tocmai ci-
tată. în această ordine de idei, este interesantă măr-
turia profesorului ion ianoşi, membru de onoare al
academiei române, autor al unei impresionante
opere ce denotă un spirit mitteleuropean, pe vre-
muri instructor în cc, care, după ’89, spre onoarea
d- sale, şi- a asumat trecutul – ceea ce nu l- a împie-
dicat pe mircea mihăieş să recurgă la o tentativă de
linşaj mediatic. ion ianoşi notează, între altele, că
„sub gheorghe gheorghiu- dej, în ultima sa pe-
rioadă, actele de neiertare şi de iertare au fost ba
succesive, ba concomitente”, precizând mai multe
aspecte referitoare la biografia autoarei Fals tratat
de manipulare: „conducerea de partid orădeană îi
era categoric ostilă [anei Blandiana]: fiica unui
preot legionar şi militant împotriva noii orânduiri
nu merită să fie reabilitată. clujul avea o raportare
mai nuanţată; iar rectorul universităţii, constantin
daicoviciu, i- a susţinut, direct şi hotărât, cauza. Noi
ne- am situat de la început de partea ei şi, întăriţi de
sprijinul clujean, am întocmit referatul solicitat, în
termeni favorabili. «de sus» ni s- a dat undă verde
spre a acţiona. am invitat- o pe coman- Blandiana la
Bucureşti. s- a prezentat la secţie, la data şi ora fi-
xate. o am în minte: tânără, sfioasă, de o frumuseţe
ieşită din comun, mimând încântarea de a fi primită
la cc. Şeful de sector, constantin drăgoescu, s- a
umflat în pene, i- a sugerat că în obţinerea succesu-
lui i- a revenit partea leului. ceilalţi doi prezenţi la
scurta întrevedere, cât de cât părtaşi la soluţionarea
favorabilă a «cazului» – totuşi, decisă în sferele în-
alte – ne- am simţit stânjeniţi. tânăra a fost înma-
triculată studentă la filologie şi a reînceput să
publice în reviste, cu precădere în contemporanul,
condus de george ivaşcu. tatăl, scurtă vreme după
graţiere, a murit în condiţii teribile: pare- se, ars de
benzina care a luat foc în timp ce- şi curăţa podeaua
locuinţei. în acelaşi an 1964 a avut loc debutul ei
editorial, cu placheta de versuri persoana întâia
plural, prefaţată de Nicolae manolescu. (dată la
cules în ianuarie, bun de tipar în martie, în tiraj de
1 650 de exemplare broşate.) în condiţiile date, nu
erau nici ieşite din comun şi nici retroactiv imputa-
bile poemele conformiste incluse în volum, fără de
care editura pentru literatură nu l- ar fi publicat.
cea dintâi poezie se intitula partidului; a doua –
n- am traversat hiatul îndoielii. mai încolo urma re-
voluţia, care îl invoca pe lenin. Penultimul poem,
eseu la Hunedoara, apăruse înainte în Gazeta lite-
rară (25 iulie 1963). ultimul, cules în cursive, post
scriptum, avea următorul final: «de continentul tris -

teţii ne mai atinge un istm, Ne vom desprinde pă-
mântul de el în curând,/ Şi- o să te cânt, iubire, o să
te cânt / în comunism»”. (ion ianoşi, internaţionala
mea. cronica unei vieţi, editura Polirom, 2012)

eliberat din închisoare la intervenţia unuia
dintre tartorii regimului dejist, i.g. maurer, şi
numit la conducerea revistei contemporanul, ge-
orge ivaşcu le- a oferit rubrică săptămânală anei
Blandiana şi lui N. manolescu. iată un adevăr pe
care tinerii de azi nu- l prea cunosc: a avea rubrică
permanentă timp de ani, decenii, sub ceauşescu în-
semna a face parte din nomenclatură. ca şi N. ma-
nolescu, a. Blandiana a avut rubrică sub ceauşescu
răstimp de decenii. ana Blandiana a fost sprijinită
de geo Bogza şi de gogu rădulescu – una dintre cele
mai influente persoane din epoca ceauşescu. ca şi
Blandiana, gogu rădulescu avea o casă la comana,
unde primea nu puţini scriitori importanţi. (ar fi in-
teresant de văzut cine sunt aceştia şi ce rol au avut
aceste personaje, cum s- au poziţionat după ’90, când
nimeni nu- i mai obliga să joace un rol fals.) era
vorba de un grup de scriitori, care îl curtau, pentru
a obţine diverse avantaje: volume publicate în co-
lecţia Biblioteca pentru toţi, nenumărate călătorii
în Vest, când o călătorie era un vis etc.; scriitori pe
care, jucând rolul unui liberal, g. rădulescu îi folo-
sea fie pentru a influenţa mediul intelectual, fie pen-
tru a culege informaţii, nu neapărat politice, dar
foarte importante pentru controlul situaţiei. gogu
rădulescu, unul dintre oamenii de bază ai dictato-
rului, a fost cel care a stat neclintit lângă N. ceau-
şescu: a apărut lânga dictator la tVr, în timp ce
acesta înfiera serviciile străine şi huliganii. în liber-
tate, autoarea volumului Somnul din somn, în cola-
borare cu liderul opoziţiei de dreapta, corneliu
coposu, a desfăşurat o amplă activitate în calitate
de membru fondator al alianţei civice şi a înfiinţat
memorialul de la sighet. Nimeni nu contestă meri-
tele acestei scriitoare. a vorbi, însă, excesiv de cele
câteva mărunte acte de opoziţie la dictatură şi, res-
pectiv, despre cele câteva interdicţii de semnătură
ale anei Blandiana ca despre o disidenţă „faimoasă”
şi a trece sub tăcere disidenţa reală a unor scriitori
ca, de pildă, Paul goma, Nicolae Breban, Virgil tă-
nase, dumitru ţepeneag sau gabriel andreescu, în-
seamnă a falsifica istoria disidenţei româneşti. încă
un detaliu, care ţine de istorie literară şi de profilul
moral al unor scriitori. sub dictatură un scriitor nu
putea fi arestat dacă era membru al uniunii scrii-
torilor din românia. Ştiind că astfel îl aruncă pe
mâna zbirilor ceauşişti, în 1977, ana Blandiana a
votat pentru excluderea disidentului Paul goma din
usr. Printre cei care au procedat la fel se află N.
manolescu, Ştefan aug. doinaş, fănuş Neagu. scrii-
toarea ştie, de bună seamă, că prestanţa d- sale,
atunci, în timpul dictaturii, a fost departe de a fi tot
timpul fără reproş. o spune răspicat într- un poem
din volumul patria mea a4: „mai nevinovată, dar nu
nevinovată,/ în acest univers în care/ înseşi legile
firii hotărăsc/ cine trebuie să ucidă pe cine/ Şi cel ce
ucide mai mult este rege:/ cu ce admiraţie este fil-
mat/ leul placid şi feroce sfârtecând căprioara,/ iar
eu, închizând ochii sau televizorul,/ am senzaţia că
particip la crimă mai puţin,/ deşi ştiu că- n opaiţul
vieţii/ trebuie pus mereu sânge,/ sângele altuia.//
mai nevinovată, dar nu nevinovată,/ am stat la
masă cu vânători,/ deşi îmi plăcea să mângâi ure-
chile lungi/ Şi mătăsoase ale iepurilor/ azvârliţi, ca
pe un catafalc,/ Pe faţa de masă brodată./ Vinovată,
chiar dacă nu eu apăsam pe trăgaci,/ ci- mi astupam
urechile,/ oripilată de zgomotul morţii/ Şi de miro-
sul sudorii neruşinate a celor ce- au tras.// mai nevi-
novată, dar nu nevinovată,/ totuşi mai nevinovată
decât tine,/ autorul acestei perfecţiuni fără milă,/
care ai hotărât totul/ Şi apoi m- ai învăţat să întorc
şi celălalt obraz”. (animal planet) întrebarea fi-
rească este următoarea: cunoscându- şi, evident,
concesiile – unele dintre ele, justificate, probabil, în
contextul sălbăticiei dictaturii româneşti – din ce
motive ana Blandiana nu şi le asumă, din ce motive
încearcă să- şi primenească dosarul (de pildă, în Fals
tratat de manipulare), erijându- se în ceea ce n- a fost
niciodată: un disident faimos al regimului ceau-
şescu? o face, fiindcă nu are încredere în valoarea

m. cărtărescu - t. Băsescu
volodiA tismăneAnu - t. Băsescu. 
În fundAl theodor BAconschi Andrei pleşu - t. Băsescu
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propriei opere, traduse în peste douăzeci de ţări, sau
din alte motive?

Nu judecăm pe nimeni. Nici nu facem analize
psihologice şi portrete morale în funcţie de modul în
care se potriveşte sau nu cineva portretului- robot al
unui erou. departe de noi o asemenea intenţie. în-
cercăm să aducem în lumina prezentului câteva
fapte şi să pricepem din ce cauze unele realităţi sunt
mistificate, altele ascunse, iar altele oferite publicu-
lui larg drept adevăr unic etc. una dintre temele ex-
trem de interesante, care merită discutate en detail,
aşadar, rămâne a fi raportul dintre intelectuali şi
putere. e limpede că, în absenţa girului unei părţi
a presei, a unei părţi a instituţiilor statului, a unei
părţi a societăţii civile şi a unor lideri de opinie ş.a.,
regimul Băsescu ar fi fost imposibil. care sunt in-
stituţiile şi intelectualii, care au girat acest regim
de tristă pomină? în ce măsură răspunderea, în
această ordine de idei, revine următoarelor perso-
nalităţi şi instituţii? uniunea scriitorilor din româ-
nia, un soi de „placă turnantă”, condusă de acad.
Nicolae manolescu, până nu de mult ambasador
numit în funcţie de dl t. Băsescu; editura humani-
tas, înfiinţată de excelentul librar gabriel liiceanu,
care, în 1990, preluând fondurile consistente şi con-
tractele editurii Politice, a lansat în forţă mişcarea
humanitas, beneficiind, în trecut, de sprijinul şi au-
dienţa a doi excelenţi şi curajoşi cronicari de radio
la europa liberă: monica lovinescu şi Virgil ie-
runca, propulsaţi în ipostaza de sfetnici ai naţiei;
colegiul Noua europă şi revista dilema veche, con-
duse de andrei Pleşu; PeN club românia, prezidat
şi politizat în exces de magda cârneci, preşedintă a
grupului de dialog social, ş.a. Prin politizare exce-
sivă şi exclusivistă, prin excluderea dialogului, oare,
PeN club românia nu calcă principiile cartei PeN
international la capitolul libertatea de opinie a scrii-
torilor şi libertatea de circulaţie a ideilor? 

din acest început de enumerare nu are cum
lipsi, de bună seamă, grupul de dialog social
(gds), cu organul său, revista 22 – simbolurile de
odinioară ale revoluţiei, care acumulaseră în cinci-
sprezece ani un prestigiu uriaş. farsa istoriei e că,
eliminând din rândurile sale vocile critice, vocile in-
comode (gabriel andreescu, sorin ilieşiu ş.a.), gds
s- a transformat într- o sectă exclusivistă, manipula-
torie, care a girat regimul trecut, împreună cu inte-
lectuali de curte ai lui băsescu – sintagmă care nu
este un stigmat, după cum susţine, falsificând gro-
solan trecutul imediat, eseistul h.r. Patapievici, în
timp ce îl compară cu stigmatul aplicat de unii an-
tisemiţi unora dintre reprezentanţii poporului iu-
daic. intelectualii de curte ai lui băsescu e o
sintagmă care trădează o realitate, în esenţă, de ne-
acceptat. o realitate neregretată nici de andrei
Pleşu, nici de gabriel liiceanu, nici de h.r. Pata-
pievici, nici de ana Blandiana, nici de mircea căr-
tărescu, nici de Vladimir tismăneanu, nici de
mircea mihăieş, nici de alţi intelectuali de curte ai
fostului preşedinte al româniei, afirmaţi ca „agenţi
manipulatori de opinie”, care au ideologizat excesiv
spaţiul public şi, mai cu seamă, cultura, prin mass
şi new media, transformând- o – într- un regim de-
mocratic de faţadă – într- un „transportor insidios de
ideologie şi chiar de propagandă prin cultură, după
modelul războiului rece cultural”. (Nicoleta sălcu-
deanu) exclusivismul, „agresivitatea vocilor publice
larg mediatizate”, „violenţa şi intoleranţa atitudini-
lor publice curente”, „tendinţa de a denunţa drept
«comunist», «neocomunist», «criptocomunist», «nos-
talgic» orice punct de vedere diferit de canonul do-
minant” (Vladimir Pasti), respingerea dialogului,
autoritarismul practicat de intelectualii „recenţi”, la
care tocmai am făcut referire, se circumscriu, fără
dubii, „anticomunismului bolşevic”. în opinia disi-
dentului gabriel andreescu, care face, la rândul lui,
un inventar impresionant al „mănunchiului de in-
stituţii cu impact” deţinute de grupul de intelectuali
de dreapta amintiţi adineaori, e vorba de o comuni-
tate „coalizată în jurul exploatării statutului de in-
telectual”, „rolul de placă turnantă” avându- l dl
acad. Nicolae manolescu, preşedinte al usr. (g. an-
dreescu, Melodrama forului. documentele Securită-
ţii despre identitatea şi rezistenţa intelectualilor)

aparatul de propagandă băsist a fost servit la-
borios de eseistul fără operă, h.r. Patapievici, după
ce acad. augustin Buzura a fost dat afară de la con-
ducerea icr. motivul demiterii autorului romanului
drumul cenuşii? „fiecare vine cu echipa lui” a afir-
mat dl t. Băsescu. în timpul campaniei de alegeri
din 2009, sprijinindu- l pe dl t. Băsescu, h.r. Pata-
pievici i- a mărturisit jurnalistului spaniol félix flo-
res pentru cotidianul la vanguardia urmă toare-
le: „avem oligarhi, iar ei au un rol neplăcut. lupt
împotriva lor în calitate de intelectual în spaţiul pu-
blic. din acest motiv, sunt unul dintre intelectualii
lui băsescu”. Nu se ştie împotriva căror oligarhi a
luptat dl Patapievici. cert e că în postura sa de pre-
şedinte al icr a profitat cu asupra de măsură de câ-
teva circumstanţe, care i- au înlesnit îndeplinirea
misiei de a promova convingerea preşedintelui ţării,
conform căreia „românia e o ţară second hand”: 1.
a avut la dispoziţie un mecanism performant, înfi-
inţat şi perfectat de romancierul augustin Buzura
în scopul de a promova peste hotarele ţării valorile
naţionale româneşti consacrate; 2. de mai bine de
două decenii, lumea culturală e sfâşiată, cum scria
relativ recent Bogdan creţu, pe criterii politice, iar
„presa culturală [şi nu numai aceasta – n.n.] suferă
de aceeaşi meteahnă”. Principiul dezbină şi stăpâ-
neşte îşi trăia unul dintre vârfurile postdecembriste;
3. influenţa grupului coagulat în jurul domnilor lii-
ceanu, Pleşu şi manolescu (care a transformat usr
într- o „placă turnantă”), cu nucleul în gds, care –
susţine acelaşi critic şi istoric literar ieşean – „are
un mecanism de propagandă bine lubrifiat, îndelung
verificat”, plus o reţea impresionantă de instituţii
controlate de triumviratul liiceanu-Pleşu-Patapie-
vici şi acoliţii lor. (Bogdan creţu, nu trageţi în ni-
colae breban!, în observator cultural, iunie 2015) în
condiţiile anarhiei axiologice postcomuniste, în loc
să propage valorile naţionale reale, dl Patapievici a
servit asiduu convingerea preşedintelui ţării – şi a
comisarului uniunii europene Vivian reiding, care
e de părerea că „românia e o ţară bananieră”
(apropo, ca şi alţi lideri politici europeni, dna rei-
ding datorează scuze ţării noastre pentru amestecul
ilegitim în treburile ei interne) –, adică a făcut tot
ce a putut ca, în primul rând, europa să beneficieze,
prin cele nouăsprezece filiale ale icr, de o imagine
exotică, pitorescă, bizară, minoră, antinaţională,
cultura română fiind una minoră şi în opinia „filo-
sofului” liiceanu. g. călinescu – poate singurul cri-
tic de geniu al literaturii române – n- a fost tradus
cu nici un titlu în programele tPs ale icr, probabil,
tocmai pentru că, în 1942, a afirmat răspicat faptul
că literatura română este o literatură majoră. un
sondaj rapid, făcut acum 2- 3 ani, arată numărul de
titluri traduse sub egida şi cu sprijinul icr din au-
torii lucian dan teodorovici (7), cecilia Ştefănescu
(3), andrei Pleşu (2), lucian Boia (2), andrei oiş-
teanu (2), gabriel liiceanu (1), Vladimir tismă-
neanu (1), Nina cassian (3), filip florian (11),
gabriela adameşteanu (10), mircea cărtărescu (20)
sau dan lungu (13), Norman manea (9), ana Blan-
diana (5), dumitru ţepeneag (11), Nora iuga (4),
lucian Blaga (3), constantin Noica (5), mihai emi-
nescu (1); george Bacovia (0), tudor arghezi (0), ion
Barbu (0), max Blecher (7), mircea eliade (11),
camil Petrescu (3), Nichita stănescu (3), mihail se-
bastian (4), emil cioran (2), Nicolae manolescu (1),
angela marinescu (1), alexandru ecovoiu (2), ioan
groşan (1), Panait istrati (3), liviu rebreanu (0),
hortensia Papadat- Bengescu (0), dumitru radu Po-
pescu (0), Ştefan Bănulescu (0), sorin titel (0), au-
gustin Buzura (0), Nicolae Breban (0), Paul goma
(1), adrian marino (0), marin Preda (0), eugen io-
nescu (0), cezar ivănescu (0), Nicolae Balotă (0),
eugen uricaru (0), ileana mălăncioiu (0), eugen Ne-
grici (0), eugen simion (0), Valeriu cristea (0),
marin sorescu (1). Kominternistul Vladimir tismă-
neanu – despre care, într- un acces de euforie opor-
tunistică, mircea cărtărescu a lansat amuzanta
enormitate că ar fi „un marcel Proust al comunis-
mului românesc” – şi gabriel liiceanu sunt la ega-
litate cu mihai eminescu – unul dintre fondatorii
literaturii române moderne. adameşteanu, teodo-
rovici, lungu şi cărtărescu sunt mai promovaţi

decât lucian Blaga. Vârfurile romanului româ-
nesc – romanul denotă maturitatea unei culturi –
lipsesc cu desăvârşire. topul celor mai traduse cărţi
în perioada patapieviciană sub egida icr arată o
imagine a literaturii române aflată la kilometri dis-
tanţă de imaginea ei reală. Nu puţini scriitori pro-
movaţi excesiv prin intermediul icr- ului condus de
„Kierkegaard al româniei” – cum l- a numit g. lii-
ceanu pe h.r. Patapievici, victima inexistentului că-
pitan soare – sunt autori publicaţi şi promovaţi de
editurile humanitas şi Polirom, revistele usr, re-
vistele 22, românia literară, Suplimentul de cul-
tură. editurile humanitas şi Polirom publică tomuri
semnate de dl Patapievici, un fel de filosof fără
operă specifică. ca şi dl liiceanu. 

Prin politica culturală dusă de icr- ul patapie-
vician şi de acoliţii săi, valorile de vârf ale culturii
scrise româneşti au fost, aşadar, tăiate cu brutali-
tate. după activitatea echipei Patapievici la icr,
imaginea culturii române peste hotarele ei este pre-
ponderent mizerabilistă; atunci, desigur, când se
poate vorbi de o imagine a româniei în străinătate;
nu spun că literatura ce propagă imaginea mizera-
bilistă a româniei nu e necesară şi, uneori, valo-
roasă. dacă însă este favorizată exclusiv această
imagine, fără îndoială, românia este calomniată din
interior, epicentrul caricaturizării, al denigrării ro-
mâniei şi a imaginii ei aflându- se la Bucureşti. Nu
străinătatea este vinovată de propagarea unei ima -
gini- caricatură a româniei în lume, ci statul roman,
care, în lipsa unei strategii culturale solide şi efi-
ciente, prin nu puţini oameni numiţi în funcţii de
conducere ale instituţiilor culturale, creează o ima -
gine de ţară second hand, de ţară bananieră, cum
am aflat în vara de foc a anului 2012, când peste
şapte milioane de români, cu ştampila în mâini, au
dat „o lovitură de stat”. reluând acea statistică in-
clusă în cartea mea acasă – în exil, mă grăbesc să
precizez că, între timp, cu sprijinul icr au apărut
traduceri din opera lui rebreanu, Blaga şi din alţi
importanţi scriitori români. mi s- a comunicat dis-
cret că la icr nu se mai lucrează, ca pe vremea lui
Patapievici şi mihăieş, cu liste. totuşi, valorile na-
ţionale consacrate ale culturii române nu şi- au găsit
locul cuvenit în scara de valori promovată de icr.
la recentul salon internaţional de carte de la to-
rino, marii scriitori români, cunoscuţi lumii întregi
– cioran, celan, eliade, rebreanu – au avut parte
de lansări de carte în ultimele zile ale salonului, în
prima zi fiind înscăunat cu lansări eternizatul favo-
rit al caselor de pariuri la Premiul Nobel – mircea
cărtărescu, un excelent scriitor minor, fără anver-
gură, un fel de minulescu al postmodernismului au-
tohton, care a slujit cu fervoare laborioasă regimul
băsist, fiind ultrarăsfăţat de acesta, şi n- a ezitat să
atace poporul român, identitatea şi valorile neamu-
lui românesc; presimt că acest expert în domeniul
victimologiei va scrie, din nou, că este atacat de sub-
semnata, de parcă n- ar face diferenţa între un atac
şi o opinie critică. iată şi câteva citate din autorul
excelentului volum levantul, care e la o distanţă as-
tronomică de ceea ce crede creatorul său – lipsit de
spirit autocritic – şi anume că această carte ar fi „o
piatră tombală pusă la poezia română”: „a trăi în
românia e ca şi cum ai înota în acid sulfuric”, „falia
care- i desparte esenţial pe optzecişti şi postoptze-
cişti de cei dinainte este falia dintre două lumi:
lumea francofilă a costumului şi a cravatei, a muzi-
cii clasice, a sărutatului mâinii şi a respectului pen-
tru marile valori şi, pe de altă parte, lumea
pătrunsă de spiritul american, lumea hainelor de pe
stradă, a muzicii rock, a pletelor, a culturii populare,
a emancipărilor de tot felul” etc. Nu voi cita din poe-
mul căderea, dedicat lui N. manolescu, poem în care
m. cărtărescu preia, fără ghilimele, un amplu frag-
ment de o jumătate de pagină din tristram Shandy
de lawrence sterne. (editura pentru literatură
universală, 1969, pag. 194) din jenă şi respect faţă
de lectorii care mă urmăresc, nu voi cita nici din vo-
lumele doi şi trei ale trilogiei orbitor, volume de
proză autobiografică, inundate de vulgaritate şi por-
nografie, traduse şi promovate pe banii icr în peste
douăzeci de limbi. Profilat ca vârf de
lance al postmodernismului românesc,
m. cărtărescu şi comilitonii săi, postmo-
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derniştii, „nu mai vieţuiesc în canonul occi-
dental, respingând «marile valori», ci în
plină Şcoală a resentimentului, oblăduită

de political correctness”. menţionând că literatura
occidentală a apărut în urma rupturii de Biblie (!) şi
punându- şi umărul la zdruncinarea canonului ro-
mânesc, N. manolescu îl supraevaluează pe m. căr-
tărescu fără simţul măsurii. să spere, oare, acest
critic pe timpuri eminent – în vremuri tulburi, apă-
rător şi susţinător al valorilor româneşti – că auto-
rul volumelor levantul, orbitor, de ce iubim femeile
ar putea fi instalat, pur şi simplu, pe locul lui mihai
eminescu? discipolul inegalabilului titu maiorescu
„îi recunoaşte [lui eminescu – n.n.] o canonicitate de
rangul al doilea, subminându- i, în schimb, statutul
ontologic de centru al canonului românesc. enigma
istoriei manolesciene în jurul acestui fapt se- nvâr -
teşte. eliminându- l pe eminescu din centru, cu sla-
bele argumente, care sunt nu atât estetice, cât
ideologice, ne- am fi aşteptat să producă o «revoluţie»
privitor la reconfigurarea canonului naţional prin
descoperirea altui centru canonic decât eminescu”.
te pomeneşti că „revoluţia” e… m. cărtărescu, des-
pre care acelaşi critic şi istoric literar erudit, din
care am citat adineaori, theodor codreanu, scrie ur-
mătoarele: „indiscutabil, mircea cărtărescu are ta-
lent literar, o imaginaţie lexicală debordantă şi
strălucitoare, însă această strălucire seamănă, din
nefericire, cu un splendid joc de artificii”. cine să
creadă, oare, că acest canon iradiant al literaturii
române, care este mihai eminescu, poate fi spulbe-
rat prin focuri de artificii? interesant e că nemţilor
nu le- a venit ideea să clatine ori se dărâme canonul
literaturii germane – j.W. goethe. Nici englezilor
nu le- a trecut prin cap să atenteze la canonul lor de
secole, al lor şi al întregii literaturi iudeo- europene
– William shakespeare. Nici ruşilor nu li s- a năzărit
să- l ucidă în efigie pe aleksandr Puşkin. am avut
privilegiul să admir, emoţionată şi bucuroasă, chi-
purile lui mihai eminescu şi Paul celan, aşezate în
preajma basoreliefului acestor mari poeţi ai lumii de
pe zidul Poeziei, înălţat după proiectul poetului chi-
nez jidi majia pe malul lacului Qinghai, la o altitu-
dine de trei mii trei sute de metri, pe acoperişul
lumii.

mă gândesc cum ar fi arătat imaginea româ-
niei în europa, dacă programul tPs, lansat de icr
– program de sprijinire a editării în străinătate a
traducerilor din scriitorii români consacraţi – ar fi
cuprins o parte din volumele editate de fundaţia
Naţională de Ştiinţă şi artă. Nu exclud faptul că lu-
crurile, mai exact, valorile ar fi fost aşezate în matca
lor firească, dacă ar fi fost consultată academia ro-
mână, inclusiv profesorul, criticul şi istoricul literar
eugen simion, autor al unei opere de ctitorie unică
în istoria culturii române postdecembriste. îm-
preună cu echipa de cercetători de la institutul de
lingvistică şi literatură „g. călinescu”, sub sigla
fundaţiei Naţionale de Ştiinţă şi artă, eugen si-
mion a editat în facsimil, în 38 de volume, manus-
crisele eminesciene, păstrate în custodia academiei
române, iar în eleganta colecţie de tip pléiade –
opere fundamentale – a aceleiaşi fundaţii, care
funcţionează sub egida academiei române, înce-
pând cu anul 2000, acelaşi profesor, critic şi istoric
literar, a editat circa 160 de volume, între care opera
scriitorilor clasici români: poemele integrale ale lui
mihai eminescu în ediţia Perpessicius, g. Bacovia,
lucian Blaga (teatru şi poezie), publicistica lui g.
călinescu, marin Preda, Nichita stănescu, i.l. ca-
ragiale, cele opt romane ale hortensiei Papadat-
Bengescu (inclusiv Străina), ion d. sîrbu (jurnalele
intime şi corespondenţa), maiorescu (jurnal, i), mi-
hail sebastian (proza şi primele două tomuri din pu-
blicistica lui), ion Budai deleanu, c. Negruzzi,
discursurile parlamentare ale lui maiorescu (două
tomuri), hasdeu (patru volume). urmează să fie
continuate ediţiile integrale începute (arghezi, sla-
vici, goga, sorescu, Nichita stănescu etc.). margi-
nalizat, ocolit, blamat răstimp de mai bine de două
decenii pentru curajul de a se fi pronunţat, în pri-
măvara anului 1990, împotriva imixtiunii politicii
în literatură, marele critic eugen simion, autor al
unei opere majore, care depăşeşte cincisprezece mii
de pagini publicate, deplânge dezinteresul institu-

ţiilor statului român faţă de cultură şi valorile sale
scrise: „Nu mai vorbim de dezinteresul total arătat
de instituţiile culturale ale statului faţă de aseme-
nea proiecte care, evident, nu aduc bani, dar dove-
desc, repet, că românia nu este culturaliceşte
ultima ţară din europa. dimpotrivă, este o naţiune
culturală, marii ei poeţi şi moralişti, de exemplu, pot
demonstra acest fapt…”.  

Nu cred, însă, că h.r. Patapievici l- ar fi con-
sultat pe eugen simion. în primul rând, pentru că
autorul volumului politice nu are o părere grozavă
despre naţiunea română, părere exprimată – în pa-
ginile cărţii respective; şi nu numai acolo, după cum
se va vedea de îndată – prin tertipuri retorice trans-
parente pentru un om de meserie: „radiografia pla-
iului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet,
o inimă ca un cur, fără şira spinării”; „un popor cu
substanţa tarată. oriunde te uiţi, vezi feţe patibu-
lare… guri vulgare, trăsături rudimentare”; „româ-
nii nu pot alcătui un popor fiindcă valorează cât o
turmă”; „româna este o limbă în care trebuie să în-
cetăm să mai vorbim sau… să o folosim numai pen-
tru înjurături… ” (h.r. Patapievici, politice, ediţia
1996, pag. 64); „Puturoşenia abisală a stătutului su-
flet românesc… spirocheta românească îşi urmează
cursul până la erupţia terţiară, subreptice, tropăind
vesel într- un trup inconştient, până ce mintea va fi
în sfârşit scobită: inima devine piftie, iar creierul un
amestec apos” (h. r. Patapievici, politice, ediţia
1996, pag. 49); „ca poet naţional, eminescu nu mai
poate supravieţui, deoarece noi iesim azi din zodia
naţionalului”; „Poet canonic eminescu nu mai poate
fi, deoarece revoluţia sociologică din învăţământul
superior care a avut loc după 1990 a adus la putere
studioşi care fac alergie la auzul cuvântului canon
şi manifestă tendinţa să pună mâna pe revolver
când aud cuvântul tradiţie”; „eminescu joacă rolul
cadavrului din debara. sec spus, eminescu nu mai
este azi actual, deoarece cultura română, azi ca şi
ieri, se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincroni-
zare”; „Pentru noua tablă de valori acceptate, cara-
giale a fost găsit «politic corect», în timp ce punerea
lui eminescu la patul lui Procust al noului canon (…
) a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al ro-
mâniei clasice e «politic incorect»”. (h.- r. Patapie-
vici, inactualitatea lui eminescu în anul caragiale,
în Flacăra, nr. 1- 2, 2002)

l- am urmărit nu o dată pe autorul scabrozi-
tăţilor reproduse adineaori, comentând fie contextul
în care au fost scrise o parte din aceste infamii – ten-
siunea de după revoluţie, mineriadele etc. –, fie pre-
cizând că nu sunt decât nişte rânduri dintr- o serie
de scrisori etc. Precizările, de obicei, sunt făcute cu
o bine pusă în scenă umilinţă, cu o voce cvasisera-
fică, de înger ultragiat care se justifică în faţa unor
tartori, a unor bestii. am asistat nu o dată la spec-
tacole de un penibil care frizează grotescul. ultimul
spectacol de laşitate, lipsă de bărbăţie şi ipocrizie a
fost înscenat la postul realitatea tV, la emisiunea
lui Bogdan rareş din data de 3 iunie 2015, cu un
titlu pompos cum se poate restarta românia. lipsa
de replică a lui Bogdan rareş descalifică acest jur-
nalist. de vreme ce se justifică, să înţelegem că Pa-
tapievici nu mai împărtăşeşte ordurile scrise despre
românia în acele scrisori? să înţelegem că nu îm-
părtăşeşte şi celelalte enormităţi ce vizează neamul
românesc şi valorile acestuia, scrise de d- sa în alte
contexte decât cel inflamat, din 1990? atunci, de ce
nu le- a regretat niciodată? de ce le- a reluat în toate
ediţiile acelei cărţi dezonorante, politice, pline de cli-
şee, de expresii suburbane şi de atacuri la identita-
tea, tradiţia şi limba naţiunii române? din ce motive
a continuat să atace valorile naţionale româneşti
consacrate? din ce cauze invocă „noua tablă de va-
lori acceptate”? acceptate de cine şi când anume?
scabrozităţile de acest tip intră sub incidenţa codu-
lui Penal. dacă, desigur, dna m. macovei n- a omis
articolul respectiv din noul cod Penal, pentru a se
proteja şi pentru a- şi proteja aliaţii, care se erijează
în singura elită exclusivistă a ţării şi, în loc să re-
grete realitatea de a fi fost intelectuali de curte ai
lui t. Băsescu, joacă, din nou, teatrul ieftin al unor
victime ale naţiunii, după un discurs impetuos al ro-
mancierului Nicolae Breban la icr, minţind groso-
lan că acest scriitor ar fi afirmat, apoi, într- o şedinţă

a academiei române că „Patapievici şi liiceanu ar
trebui împuşcaţi” – diversiune pusă în scenă de un
grup abuziv de procurori ai culturii române. Nicolae
Breban are dreptate să deteste şi să- şi exprime dis-
preţul faţă de oricine atacă identitatea, limba, tra-
diţia şi valorile naţiunii, din care el însuşi face parte
şi căreia i- a dăruit – ca şi mihail sadoveanu – două-
zeci de mii de pagini, în care a abordat teme de an-
vergură europeană. 

campania de presă din ultima săptămână a
acestui început de iunie 2015 seamănă izbitor cu o
execuţie publică, cu o mineriadă mediatică, a cărei
ţintă este unul dintre cei mai importanţi romancieri
români şi – nu ezit să spun – europeni din ultima
jumătate de veac. ţinta acestei tentative de linşaj
mediatic este, fără îndoială, şi academia română.
gabriel andreescu face un inventar succint al per-
sonalităţilor, instituţiilor, media şi new media, im-
plicate în punerea în scenă a tentativei de lapidare
publică a romancierului N. Breban, menţionând,
între altele, faptul că „pentru cineva care priveşte
din afară, intrarea atâtor oameni în povestea iluzio-
nistă a «incitării la crimă» are ceva straniu. ea su-
gerează o regresie tribală, cu efecte devastatoare
asupra perceperii etice”. între posturile de televi-
ziune, în frunte cu televiziunea publică, B 1 tV,
realitatea tV, ziarele românia liberă, evenimentul
zilei, românia literară ş.a., „există şi un actor colec-
tiv” al tentativei de linşaj: grupul pentru dialog so-
cial. deşi Nicolae Breban explicase detaliat că nu e
vorba de nici un fel de incitare la crimă, iar afirma-
ţiile dlui g. liiceanu sunt o invenţie calomnioasă,
„gds concepe o scrisoare de protest intitulată inci-
tările la crimă ale d- lui nicolae breban, inaccepta-
bile. Până la 8 iunie, aceasta va fi susţinută prin
semnătura lor de 100 de personalităţi. formularea
din titlu este repetată cu insistenţă în text, o dată,
când se vorbeşte despre o «retorică agresivă [a lui
Breban], incitatoare la crimă», şi a doua oară, căci
Breban ar fi vorbit «despre necesitatea împuşcării
colegilor noştri». gds asumă punerea pe spatele
unui om a unor acuzaţii grave, fără ca acesta să fie
responsabil de ele – şi în modul cel mai evident, Bre-
ban nu a fost”. dintr- o voce a societăţii civile, gds,
prezidat de dna magda cârneci – preşedintă şi a
PeN club românia – s- a transformat în instrument
de manipulare şi dezinformare publică: „dacă la în-
ceputul anilor 1990, gds proteja prin astfel de ac-
ţiuni interesele publice, în ultimii ani, protestele
survin în susţinerea membrilor săi. iar de această
dată, grupul i- a târât pe semnatari într- o situaţie
moral inconfortabilă. de multe ori, oamenii solicitaţi
la telefon în numele unei solidarităţi civice spun un
«da» fără să ajungă la detaliile cazului. cum între
timp adevărul despre «ce spusese de fapt Breban» a
ieşit la lumină, devine pentru fiecare o chestiune de
onoare să se dezică de acuzaţia falsificatoare pe care
a semnat- o. doar că ieşirea din pluton nu va fi ui-
tată. precum istoria a dovedit- o, pentru un creator
de cultură consecinţele pot fi usturătoare”. (gabriel
andreescu, Falsele şi adevăratele execuţii publice, în
observator cultural, iunie 2015) mă întreb dacă prin
pedepsele aplicate de conducătorii gds celor „ieşiţi
din pluton” nu se calcă principiile cartei PeN inter-
national la capitolul libertatea de opinie a scriitori-
lor şi libertatea de circulaţie a ideilor? Nu exclud
faptul că preşedinta PeN club românia, dna m.
cârneci, precum şi preşedinta de onoare a aceleiaşi
instituţii, dna Blandiana, se află în posesia răspun-
sului la această întrebare.

motivul acestor atacuri, diversiuni, manipu-
lări grosolane? Nici unul dintre intelectualii de curte
ai fostului preşedinte nu are bărbăţia de a recu-
noaşte faptul că a greşit pe parcursul ultimului de-
ceniu şi că s- a compromis, girând un regim abuziv.
cunoscând psihologia românilor, aceşti intelectuali
publici recurg la diversiuni pentru a ocoli fondul si-
tuaţiei lor jenante, se victimizează şi continuă altfel,
din alt unghi, cu aceeaşi virulenţă, cu aceeaşi înver-
şunare şi abilitate drăcească vânătoarea de oameni
mari, pusă în scena realităţii acum câţiva ani. de
epoca Băsescu e legat un fenomen sinistru, care a
luat proporţii îngrijorătoare: lapidarea în piaţa pu-
blică a marilor personalităţi ale culturii române –
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autori ai unor opere, care fac parte din patrimoniul
ţării, unii dintre aceştia plecaţi în lumea celor
drepţi; deci, inapţi de a se apăra. i- am numit nu o
dată pe aceşti mari bărbaţi ai neamului românesc,
amestecând viii şi morţii laolaltă, pentru că valoa-
rea nu e familiarizată cu noţiunile de moarte şi
viaţă: constantin Noica, Ştefan aug. doinaş, adrian
marino, cezar ivănescu, Nicolae Breban, augustin
Buzura, eugen uricaru, mircea iorgulescu ş.a. au-
gustin Buzura scrisese, cu amărăciune, un editorial
antologic, inventând trista sintagmă dosare care
ucid; dosarele cenesasice i- a îmbrâncit în mormânt,
la propriu, pe cezar ivănescu – marele poet, căruia
îi datorez numele meu literar – şi pe mircea iorgu-
lescu. în perioada băsistă, în retortele consiliului
Naţional pentru studierea arhivelor securităţii
(cNsas) se fabricau dosare pe bandă. decimarea
elitelor creatoare ale ţării atinsese una dintre cul-
mile ororii. motivul? un templu, oricât de vechi şi
solid, poate fi spulberat în doi timpi şi trei mişcări,
dacă i se dărâmă stâlpii de rezistenţă. Protagoniştii,
regizorii şi actorii dosariadei postcomuniste? Printre
membrii de vârf ai cNsas au figurat, ani de- a rân-
dul, horia roman Patapievici, andrei Pleşu, mircea
dinescu, ultimii doi ajungând la cârma acestei – or-
tografiez substantivul cu o mare rezervă – instituţii,
călcând legea; fiind, în trecut, membri ai Partidului
comunist, nu aveau ce căuta la conducerea cNsas.
Probabil, dosariada pusă în scena realităţii de amin-
titele personaje nu ar fi avut efectul scontat, dacă
nu ar fi fost, de câteva ori – cazuri înscrise, fireşte,
în istoria culturii române – girate şi promovate de
Nicolae manolescu. Nu puţine declaraţii denigra-
toare ale respectivilor indivizi intrau sub incidenţa
codului Penal – realitate despre care a scris nu o
dată gabriel andreescu, inclusiv în una dintre cele
mai comentate cărţi incendiare, cărturari, opozanţi
şi documente. Manipularea arhivelor Securităţii –
opus, care salvează bruma de demnitate şi onoare –
dacă se mai poate vorbi despre aşa ceva! – a multora
dintre membrii usr, fanariotizaţi în proporţii alar-
mante. tăcerea majorităţii membrilor usr a făcut
posibilă necrofagia, care luase, atunci – nota alar-
mat gabriel andreescu – proporţii, probabil, nemai -
întâlnite în istoria românilor. 

în timp ce italienii publicau traducerea roma-
nului În absenţa stăpânilor, iar unul dintre cei mai
importanţi critici din patria lui dante şi michelan-
gelo scria despre Breban ca despre un Proust al ro-
mâniei, câţiva colegi ai autorului capodoperei
bunavestire se întreceau în a- i bricola file, frag-
mente, extrase din dosarele cNsas, citând tenden-
ţios pasaje din convorbirile romancierului cu
generalului Pleşiţă, convorbiri susţinute în timp ce
acest scriitor incomod – tratat în rapoartele angaja-
ţilor securităţii drept un element ostil regimului –
era anchetat. înalta curte de casaţie şi justiţie a de-
clarat că N. Breban nu a colaborat cu securitatea,
iar acuzaţiile cNsas sunt neîntemeiate. deci, bri-
colorii de dosare au pierdut. dar nu s- au resemnat
cu înfrângerea. Pentru că intelectualii de curte ai lui
t. Băsescu nu ştiu să piardă. de aici, isteria extinsă
la scară naţională, lansată pe mai toate canalele,
alimentată de scribi plătiţi şi postaci agramaţi. Şi
pentru că intelectualii de curte din epoca Băsescu
ştiu că N. Breban este iubit, citit, urmărit şi admirat
de lectori, scriitori şi traducători din ţară şi din stră-
inătate, şi pentru că ştiu că Breban are o operă, are
prestigiu, o audienţă de invidiat, un nume care, fără
îndoială, contează şi peste care nu se mai poate trece
în oricare dintre istoriile literaturii române, deci, re-
prezintă un real pericol, au atacat în forţă: au regi-
zat o mineriadă mediatică, pentru a- l compromite.
N- o să trec în revistă toate enormităţile, calomniile
şi dejecţiile, care l- au avut ca ţintă pe acest om,
autor a circa douăzeci de mii de pagini. în treacăt
fie spus, s- a lansat zvonul că ar suferi de demenţă
senilă, iar c.t. Popescu – un strănepot al lui goeb-
bels, care a îndemnat la arderea operei lui Nichita
stănescu – l- a făcut, pur şi simplu, nebun. după ce
şi- a anunţat demisia în 1971, la Paris, în semn de
protest faţă de tezele din iulie 1971, şi, spre stupoa-
rea organelor, a revenit în ţară, acum mai bine de
patru decenii, securitatea a lansat acelaşi zvon: Ni-
colae Breban este nebun. zvonul a rezistat până a

fost publicat romanul Îngerul de gips şi, laolaltă cu
alte calomnii, s- a dus pe aripele vântului, ca să nu
zic în neant. la această oră, stă să apară romanul
Jocul şi fuga, scriere în care sunt aduse faţă în faţă
două realităţi: cea stalinistă şi cea legionară. un alt
zvon – N. Breban este colonel de securitate – lansat
pe urmele proaspete ale celui tocmai amintit a ţinut
până acum doi ani, mai exact, până la verdictul de-
finitiv dat de instanţa supremă. 

„cine are caracter, are o trăire- tip care se re-
petă mereu” scrie friedrich Nietzsche. se pare că
acest neamţ, catapultat în această „grădină a maicii
domnului” – care este, în opinia lui Papa ioan Paul
al ii- lea, românia – are caracter. Pe cale de conse-
cinţă, nu are decât să suporte propriile calităţi, in-
clusiv propriul caracter. Nu are decât să suporte
propria operă; d- sa nu e decât instrumentul prin
care dumnezeu i- a dăruit- o româniei. Nu are decât
să facă ceea ce a făcut dintotdeauna: să scrie, să ci-
tească, să asculte muzică, să călătorească, să apere,
să propage şi să sprijine valorile fondatoare ale na-
ţiunii române, în capul listei stând identitatea ro-
mânească – miza majoră a războaielor din cultura
română a ultimelor mai bine de două decenii; nota
bene, acest lucru trebuie spus răspicat, să audă cine
are urechi să audă: nu e vorba de o ceartă măruntă
între artişti vanitoşi, dificili etc.! lui Nicolae Breban
nu- i rămâne decât să se bucure de norocul de a avea
printre prieteni câţiva mari scriitori, mari oameni
de ştiinţă şi de vecinătatea colegilor din academia
română, care îi sunt alături şi care nu permit, nici
nu cred să permită vreodată terfelirea blazonului
academiei române – înfiinţate de câţiva mari boieri
şi mari scriitori – terfelirea neamului românesc, lao-
laltă cu valorile acestuia, valori care vor dăinui din-
colo de mineriade mediatice, diversiuni, scorii,
scabrozităţi, gunoaie şi murdării ce vor ajunge acolo
unde le este locul. loc desemnat de judecătorul ne-
cruţător care este timpul.

Nu pot încheia aceste însemnări polemice in-
corecte politic înainte de a menţiona faptul că am
crescut şi m- am format în republica moldova, la
chişinău, şi cu cărţile unor scriitori ca Nicolae ma-
nolescu, ana Blandiana, andrei Pleşu, gabriel lii-
ceanu. cărţi citite în condiţiile în care riscul de a fi
exclus din facultate era mereu la pândă. cărţi citite
la etajul unu al Bibliotecii „N.c. Krupskaia”, într- o
sală, pe a cărei uşă atârna următoarea tăbliţă: lite-
ratură străină. am admirat aceşti scriitori cu forţa
cu care e apt de a admira un postadolescent, pentru
care literatura naţională, identitatea, limba, istoria
română erau nişte fructe interzise. ceea ce s- a în-
tâmplat, însă, pe parcursul ultimului deceniu, mă
face să constat nu fără amărăciune că admiraţia
mea de odinioară este grav avariată. e limpede că
anticomunismul virulent, de sorginte bolşevică, din
perioada postcomunistă – după cum s- a văzut şi în
toamna anului 2014, dar şi relativ recent, în timpul
spectacolului de lapidare publică a romancierului N.
Breban – ia formele unui iacobinism revanşard,
irumpt dintr- un fond primitiv, resentimentar. Pre-
judiciile aduse, în acest context, ţării şi culturii
noastre devin, practic, incalculabile. Politica nu e
decât o prejudecată pe terenul gingaş care este cul-
tura scrisă. acest tip de prejudecată nu are ce căuta
în arealul culturii, în judecata de valoare, care nu
are nimic comun, fireşte, cu verdictele date la tribu-
nal. în loc să se ocupe de problemele reale ale ţării,
aceşti intelectuali „recenţi” se arată ultrainteresaţi,
în continuare, de vânători de comunişti, de diaboli-
zarea mistificatoare a stângii la douăzeci şi cinci de
ani după căderea regimului ceauşist, de reprimeni-
rea dosarelor proprii în funcţie de schimbările iscate
în arena socială şi politică, unde se distribuie perio-
dic funcţii, privilegii, onoruri. intelectualii „recenţi”
nu sunt străini nici de mistificarea trecutului ime-
diat. Problema româniei de azi nu este lupta cu co-
munismul şi cu urmaşii politrucilor totalitaris -
mului, cum afirmă ana Blandiana într- o intere-
santă discuţie cu dennis deletant: „ceea ce mi se
pare straniu şi tulburător şi deprimant acum, la 25
de ani din acel moment, este nu faptul că între timp
lustraţia nu s- a legiferat, ci că între timp clasa poli-
tică este formată din generaţia următoare, care, evi-
dent, nu mai poate fi lustrabilă, pentru că membrii

ei erau nişte copii în timpul comunismului, dar care
au azi aceeaşi perspectivă asupra lucrurilor ca şi cei
care erau atunci lustrabili şi împotriva cărora încer-
cam noi să luptăm printr- o lege a lustraţiei. ei sunt
acum fiii, cum spuneaţi, sau finii lustrabililor. V- aţi
întrebat vreodată cât de important a devenit în ro-
mânia cuvântul «fin»? acum, în fiecare proces, în fie-
care arestare de la dNa, apar cel puţin doi- trei
«fini» sau «naşi», dovadă că într- un mod de- a dreptul
savant s- au contopit regulile solidarităţii nomencla-
turiste cu regulile solidarităţii de tip mafiot, prin fa-
milii. Problema noastră acum nu mai este că nu
avem o lege a lustraţiei, ci că trebuie să luptăm îm-
potriva unor oameni care nu mai pot fi lustrabili,
dar au toate defectele şi păcatele pe care le aveau
lustrabilii”. (un englez în istoria româniei, dialog
între dennis deletant şi ana Blandiana, în convor-
biri literare, ianuarie 2015) o cruciadă împotriva
lustrabililor şi a oamenilor care nu mai pot fi lustra-
bili? aceasta să fie problema vitală a româniei,
aduse în context iudeo- european?

defazarea acestei declarate elite devine tot
mai evidentă, ca şi răul făcut româniei şi culturii
române, pe al cărei teren se cere grabnic reinstau-
rată autonomia esteticului, aflat departe de luptele
pentru afirmarea prestigiului în cultură, ce rămân
a fi o formă subtilă a luptei pentru putere. citându- l
pe gabriel andreescu, Nicoleta sălcudeanu nutrea
speranţa că peste nu multă vreme vom afla „în ce
categorie intră oamenii din reţeaua culturală care
au interiorizat logica aparatului de represiune şi fac
eforturi să- i preia rolul”, „constituindu- se în noua
poliţie politică”. cert e că istoria literaturii române
nu va ocoli o realitate amară: războiul postdecem-
brist din cultura română, mineriadele mediatice, la-
pidările publice, tăcerile şi boicotul ca formă de
excludere a scriitorilor incomozi, revizionismele pe
criterii etice şi politice, care au luat locul revizuirii
aşezate (asemuite de eugen lovinescu cu un act de
îndelungată asceză spirituală), epurările simbolice
făcute în funcţie de apartenenţa la dreapta politică,
clătinarea rădăcinilor identitare, fratricidul instau-
rat ca regulă de conduită politic corectă, cvasiuna-
nim acceptată. gabriel andreescu are, iarăşi,
dreptate, când susţine că în postcomunism, în chip
straniu, „lumina reflectoarelor a fost îndreptată asu-
pra unor foste victime. Va rămâne subiect de medi-
taţie istorică cum a fost posibil ca o parte din
intelectualitate să- şi hărţuiască simbolic cu atâta
cruzime colegii, în loc să- şi îndrepte degetul acuza-
tor către oameni care le striviseră pe vremuri aspi-
raţiile”. 

„Primejdia unei sterilizări spirituale prin dis-
trugerea sistematică a elitelor şi ruperea legăturilor
organice cu tradiţiile culturale autentic naţionale”,
despre care vorbea mircea eliade în conferinţa din
1953, destinul culturii româneşti, e mai vie ca nicio-
dată. ca şi riscul ca neamul românesc „să devină,
culturaliceşte, un popor de hibrizi”. e adevărat că
marele savant şi erudit se referea la soviete. locul
ideologiei sovietelor, însă, l- au luat, încet, treptat,
sub ochii noştri, câţiva adversari extrem de puter-
nici: era confortului şi globalizarea. 

P.s.: cineva îmi sugera că atât dosarul
cNsas, tentativa de linşaj adiacentă a domnului
acad. Nicolae Breban de acum câţiva ani, cât şi re-
centa mineriadă mediatică, în care s- a încercat ter-
felirea numelui autorului romanului animale
bolnave şi a blazonului celui mai înalt for cultural
şi ştiinţific al ţării, academia română, ar fi opera
unor instituţii oculte, mai exact, a serviciilor. Nu
ştiu. Nu pricep. ezit să mă pronunţ. mă îndoiesc
însă că serviciile româneşti ar face sau ar păstra
alianţe – în cazul în care acestea există – cu o seamă
de intelectuali iremediabil compromişi, adepţi ai
unui neoliberalism brutal, cu faţă globalistă. mă în-
doiesc că serviciile autohtone ar lucra asiduu la dis-
trugerea „obiectului muncii lor”: românia. r
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de multă vreme am încetat, făcând
şi o promisiune fermă în acest
sens, să nu- mi mai manifest spiri-
tul critic asupra societăţii româ-

neşti contemporane. mi s- a părut şi încă mi se
pare pierdere de vreme să vorbesc şi să scriu la
nesfârşit despre răul pe care îl trăim de 25 de ani
şi care capătă forme din ce în ce mai perfide şi
mai diversificate. am ajuns, pur şi simplu, la con-
cluzia că, în afară de propriul nostru suflet, nu
mai avem ce salva. Şi, cu toate acestea, mişcările
de trupe ale ultimei perioade, din zona culturală,
încercările de repliere ale oportuniştilor şi de în-
locuire a mâinilor şi a condurilor ce vor trebui pu-
paţi de acum înainte, generate de aşa- zisele
schimbări politice, îmi dau iarăşi ghes să scriu. 

au tăcut chitic o vreme liicenii, pleşii, căr-
tăreştii şi patapievicii, până să dibuiască cine îm-
parte de acum înainte dulcea pâiniţă culturală,
sinecurile şi finanţările din bugetul public, pentru
aşa- zise evenimente culturale menite să ne repre-
zinte peste graniţe şi să ne aducă la statutul,
mult râvnit, de naţiune europeană. dar, de acum,
lucrurile încep să se limpezească şi pentru noi, ig-
noranţii care nu- i merităm pe ei, şi pentru ei, fa-
rurile noastre călăuzitoare spre noi culmi de
civilizaţie şi progres cultural. rămâne cum au
stabilit: ei, lăudacii şi aplaudacii băsişti au făcut
totul ca să ne scoată din beznă, noi, îndărătnici,
am rămas tot într- un fel de primitivism cultural,
incapabili să pricepem şi să asimilăm noutatea,
progresul, liberalismul minţii. 

au prins din nou glas cei mai sus enume-
raţi, după ce au înţeles că lucrurile vor merge ca
şi până acum, adică se vor revizui fără ca să se
schimbe nimic sau „se vor revizui pe ici pe colo şi
anume în punctele esenţiale”. dar, până şi Nenea
iancu e depăşit, credeţi- mă! Viaţa din românia
contemporană bate literatura.

s- au liniştit. în politichia românească tot
băsescul lor rămâne tătuc. cine îi ţine astăzi locul
la cotroceni nu pare să aibă prea mari apăsări

culturale, cu excepţia vreunei cărţi de (auto)pro-
pagandă, lansate în context electoral. e adevărat,
cum ţipa mai deunăzi postul de televiziune „rea-
litatea tV”, că praful şi pulberea s- a ales de toate
valorile culturale consacrate, că pierdem pe
bandă rulantă muzee, monumente de artă şi co-
lecţii unice, că patrimoniul e praf, că artiştii nu
mai au nici o motivaţie, în afara propriei pasiuni
pentru ceea ce ştiu să facă. e adevărat, dar când
moderatorul îşi pune papion, ca să trimită un
mesaj de solidaritate subliminal faţă de conduce-
rea icr din perioada băsistă, şi îl invită pe ilus-
trul Patapievici să vorbească despre dezastrul
cultural din românia e ca şi cum l- ar fi chemat
pe lup să prohodească oile pe care tocmai le- a
mâncat. Problema e că nu suntem chiar toţi tâm-
piţi…

mă uitam şi eu, într- o seară, cu stupefacţie,
la un reportaj despre ultima ispravă artistică de
la icr New york. e clar, parte dintre aşa numiţii
artişti români contemporani, mă refer la cei pro-
movaţi peste graniţe, sfidând chiar şi cea mai ele-
mentară formă de bun- simţ, au un complex serios
legat de masculinitatea lor. de aici le izvorăşte
„creaţia”. altfel, de unde această abundenţă de
sexualitate explicită, violentă şi impusă cu de- a
sila, în formele cele mai gregare şi mai distorsio-
nate? Şi de ce îşi asociază sexul cu ţara?!! 

acum vreo cinsprezece ani semnalam, cu
spiritul protestatar al tinereţii, că ne îndreptăm
spre o nouă formă de dictatură culturală, costu-
mată în haina „noilor” trenduri, că artiştii auten-
tici vor fi marginalizaţi şi chiar excluşi, că noile
generaţii de oportunişti vor juca după cum se
cântă în apusul care şi- a pierdut demult orice fel
de direcţie estetică. „Noile” trenduri au ajuns
foarte repede la noi dintr- un occident profund de-
profesionalizat, unde amatorismul cvasigenerali-
zat e mascat într- un perpetuu „experiment”. Şi,
conform mentalităţii actuale, că, în numele liber-
tăţii totul e permis, extrapolând, şi în artă, orice
aberaţie, orice monstruozitate, orice rebut, au de-

venit opere unicat, expresii ale li-
bertăţii de exprimare.

Şi, pentru că, până de cu-
rând, cultura contemporană din
românia a fost reprezentată
numai de personalităţi unice şi
irepetabile, în chip samavolnic
înlăturate, în artele vizuale, la
care mă voi rezuma în conti-
nuare, situaţia se prezintă astfel:
asistăm la o prăbuşire fără prece-
dent a vieţii artistice, pe fondul
distrugerii oricărei forme de mo-
tivare a creatorilor profesionişti
de artă. Nu doar sărăcirea pro-
gresivă le- a tăiat artiştilor ela-
nul, ci şi dezinteresul făţiş faţă de
rolul şi opera lor, manifestat de
la vârful piramidei spre bază,
adică de la nivelul statului şi
până la publicul obişnuit. gale-
riile sunt, în general, goale, cu ex-
cepţia vernisajelor la care par-
ticipă rudele expozantului, prie-
tenii şi, în cel mai fericit caz, câ-
ţiva dintre colegii de breaslă.
evident, nu se vinde decât foarte
rar câte ceva şi la preţuri je-
nante. excepţie fac doar câteva
locuri din ţară, să le numeri pe
degetele de la o mână, unde mai
există câţiva entuziaşti şi opti-
mişti incurabili, artişti şi preşe-
dinţi de filială, care nu se dau
bătuţi şi înnoată împotriva valu-
lui. 

artiştii mor la vârste din ce
în ce mai mici, în plină forţă crea-
toare, lăsând în urma lor ateliere

pline cu lucrări care nu- şi mai găsesc nicăieri
locul: nici în colecţii, nici în muzee. asistăm la si-
tuaţia aberantă în care muzeele nu doar că nu
mai fac achiziţii, nici măcar nu acceptă donaţiile
din partea artiştilor sau a rudelor acestora. statul
însuşi nu mai achiziţionează lucrări de artă, fiind
total dezinteresat de orice formă de cultură, în ge-
neral. Şi toată această realitate dezastruoasă nu
se datorează lipsei de valoare. încă mai avem ar-
tişti profesionişti, chiar şi în pofida unui învăţă-
mânt artistic în evident declin. ce trăiesc artiştii
acum se datorează minimalizării şi excluderii
adevăraţilor profesionişti din viaţa culturală, spre
a fi promovate doar mediocrităţile şi non- valorile,
totdeauna disponibile să mimeze progresul şi
să- şi mascheze în „experimente” lipsa de viziune
şi de talent. eu cred că la oricare icr din europa
sau de peste ocean, românia s- ar putea remarca
prin expoziţii reprezentative, curatoriate cu bună
credinţă şi cu dorinţa de a- i face cunoscuţi pe ar-
tiştii de valoare pe care, încă, slavă domnului!, îi
mai avem. 

galeriile cu vânzare sunt în pragul falimen-
tului, doar pe la casele de licitaţie se mai mişcă
ceva, dar tranzacţiile se fac la preţuri foarte mici.
Până şi interbelicii se vând cu sume ridicole. 

Nu mai există o mişcare artistică sau gru-
pări artistice, nici altfel de tabere de creaţie în
afara celor organizate în sistem privat şi unde ar-
tiştii merg într- un fel de sejur gratuit, lăsând la
schimb o lucrare- două. 

într- o situaţie şi mai rea se află sculptorii
români contemporani. dacă lucrări de pictură,
grafică sau artă decorativă se mai vând uneori,
sculptură cam deloc. dacă aş fi sculptor român
contemporan m- ar paşte depresia. arta de for pu-
blic e subjugată de interese meschine, puţinele co-
menzi ale statului sunt de obicei cu dedicaţie. mai
mult, sculptorii mai trăiesc şi umilinţa să- şi vadă
lucrările de for public puse la pământ de edili se-
mianalfabeţi, care îşi permit să judece şi să con-
damne la distrugere creaţii realizate adesea din
altruism şi cu spirit de sacrificiu. 

avem în continuare un muzeu naţional de
artă contemporană care se ocupă cu nimic, în
timp ce singurul nostru muzeu adevărat de artă
contemporană, mă refer la cel de la galaţi, şi- a
depozitat patrimoniul extrem de bogat şi de valo-
ros în nişte apartamente de bloc. Şi câte n- ar mai
fi de zis… dar rămânem cu zisul. Pe fond de di-
soluţie generalizată nici artele n- au cum să se
simtă prea bine. 

e minunat că s- a organizat a doua ediţie a
târgului de arte numit „art safary”, că este con-
vertit la o funcţiune culturală un monument de
artă industrială. acesta e însă doar un eveniment
singular de o asemenea anvergură şi e nevoie de
mult efort, de mari abilităţi manageriale şi de o
tenacitate ieşită din comun pentru ca el să conti-
nue şi să ajungă la rezultate cu adevărat notabile. 

atâta mi- aş mai dori doar: să nu- i mai văd
la televizor pe cei care au contribuit din plin la
aneantizarea noastră culturală, deplângându- şi
temporara lipsire de dregătorii grase şi profitabile
pentru ei şi pentru găştile lor. r

Luiza Barcan
O privire blazată

Au tăcut chitic o vreme liicenii,
pleşii, cărtăreştii şi patapievicii,

până să dibuiască cine împarte de
acum înainte dulcea pâiniţă

culturală, sinecurile şi finanţările
din bugetul public, pentru aşa- zise
evenimente culturale menite să ne

reprezinte peste graniţe şi să ne
aducă la statutul, mult râvnit, de
naţiune europeană. Dar, de acum,

lucrurile încep să se limpezească şi
pentru noi, ignoranţii care nu- i

merităm pe ei, şi pentru ei, farurile
noastre călăuzitoare spre noi culmi

de civilizaţie şi progres cultural.
Rămâne cum au stabilit: ei,

lăudacii şi aplaudacii băsişti au
făcut totul ca să ne scoată din

beznă, noi, îndărătnici, am rămas
tot într- un fel de primitivism

cultural, incapabili să pricepem şi
să asimilăm noutatea, progresul,

liberalismul minţii.

n Marginalii
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domnule profesor, dacă îmi permiteţi să
încep cu o glumă, v-  aţi născut în aceeaşi zi cu un
rege al Scoţiei –   robert al ii-  lea… a fost sau mai
este astăzi criticul literar un rege de rangul al doi-
lea al literaturii, după scriitor?

criticul literar depinde, prin chiar menirea
şi funcţia sa, de scriitor, de cel care produce obiec-
tul său de studiu, textul literar. există, însă, ca-
zuri, nu puţine, în care criticul literar adăposteşte,
de-  a dreptul, în chip literal, în fiinţa şi fibra sa, un
scriitor. Butada lui călinescu, în legătură cu ne-
cesitatea ca un bun critic să „rateze” cât mai multe
genuri literare demonstrează necesitatea creati-
vităţii în acest domeniu relativ arid şi aparent lip-
sit de plasticitate şi expresivitate.

de ce aţi ales titlul ,,aproximaţii” pentru ul-
timul dv. volum? 

în opinia mea, toate textele literaturii, de la
începuturi încă, nu sunt nimic altceva decât cău-
tări febrile, intermitente ale unei forme încheiate,
armonioase, tentative de a prinde în conturul unui
cuvânt, al unui enunţ, al unei fraze semnificaţia
unui adevăr abia întrezărit, care nu se lasă, însă,
revelat în starea sa pură şi definitivă decât frag-
mentar şi insuficient. după cum scriitorul nu e
nimic altceva decât un căutător necontenit al aces-
tui adevăr, pe care încearcă să îl fixeze în scris, cu
mai mulţi sau mai puţini sorţi de izbândă. Pagi-
nile din această carte sunt, aşadar, aproximări ale
profilului unui scriitor, ale conturului unei opere
literare, ale fulguranţei unei idei.

poate fi considerat acest titlu şi o definiţie
într-  un singur cuvânt pentru critica literară?

evident, critica literară este, prin definiţie,
aproximaţie, chiar dacă îşi asumă rolul şi meni-
rea de a nu fi şi aproximativă. cine dintre criticii
de ieri şi de azi ar putea afirma că a surprins, cu
exactitate maximă, cu rigoare absolută, adevărul
operei literare, cine ar putea spune că a analizat
în toate nuanţele, cutele şi meandrele sale relieful
unui text? o astfel de prezumţie de exactitate
este cât se poate de iluzorie şi luciditatea criticu-
lui literar vizează şi asumă tocmai o astfel de pre-
misă a aproximării, a nedesăvârşirii intuiţiilor şi
interpretărilor proprii.

există şi o definiţie a literaturii?
există, nu una, ci foarte multe definiţii ale

literaturii. roland Barthes consideră că „litera-
tura este întrebare minus răspuns”. Pentru eu-
genio coseriu, literatura este „realizarea tuturor
posibilităţilor limbajului”, „locul de desfăşurare a
plenitudinii funcţionale a limbajului”. în ce mă
priveşte, aş considera, într-  o definiţie mai de-
grabă metaforică decât riguros exactă, că litera-
tura nu este decât o ficţiune salutară, boicotată
neîncetat de supliciile trupului, prin care încer-
căm să compensăm infirmităţile cărnii, ale tim-
pului şi ale istoriei.

Să ne întoarcem puţin în trecut… vă mai
amintiţi primele pagini scrise?

Primele pagini scrise, dar nepublicate, erau
încercări de proză şi datează din vremea când
eram elev de gimnaziu (clasa a Vi-  a sau a Vii-  a).
Ştiu că le citeam colegilor lungi naraţiuni, dialo-
gate, dense, anecdotice, care le captau interesul.
una dintre aceste naraţiuni a fost publicată într-  o
revistă pentru elevi („cutezătorii”), fapt ce, desi -
gur, mi-  a creat o oarecare notorietate în Şcoala
generală din luduş, oraşul natal, şi care a repre-
zentat un impuls pentru a continua să scriu. în
timp, proza a fost înlocuită de poezie şi, apoi, de
critica literară şi eseu.

cum a fost viaţa universitară la cluj?
a fost, înainte de toate, o viaţă exemplară

sub raportul lecturilor, al cursurilor audiate, al
experienţelor culturale. am avut şansa de a audia
cursurile unor profesori de excepţie, de la care am
deprins metode şi modalităţi adecvate de studiu
al literaturii, profesori de la care am învăţat lecţia
probităţii şi a demnităţii intelectuale, dar şi cu-
rajul afirmării propriei opinii, chiar în condiţiile
improprii pentru adevăr din era comunistă. aş
cita câteva nume ale unor astfel de profesori: mir-
cea zaciu, V. fanache, liviu Petrescu, ioana em.
Petrescu, ion Pop, marian Papahagi, mircea
muthu, ion Vartic ş.a. la fel de pasionantă şi de
fructuoasă, sub raportul modelării intelectuale, a
fost experienţa redacţională a „echinoxului”.
Şcoala echinox-  ului a fost, privind acum, retros-
pectiv, lucrurile, o adevărată ucenicie în ale scri-
sului, dar şi în ale vieţii. altfel priveşti existenţa,
după cum altfel înveţi să priveşti cărţile, poezia,
exerciţiul criticii literare, după ce ai trecut prin
redacţia revistei echinox, participând la toate
etapele configurării publicaţiei. criticii literari
formaţi în acest spirit se detaşează printr-  o aten-
ţie sporită la textul operei, prin formaţia lor filo-
logică riguroasă, care nu le îngăduie prea dese
divagaţii pe marginea textelor literare; ei s-  au
impus prin spiritul ironic şi prin conştiinţa fermă
a valorii pe care o au încrustată în mai toate aser-
ţiunile şi interpretările lor. criticii de stirpe echi-
noxistă sunt, fără nicio îndoială, livreşti şi
sceptici, analişti redutabili, fără să le lipsească,
însă, vocaţia sintezei. ei posedă un simţ al relati-
vităţii valorilor bine dozat, dar şi un echilibru
constitutiv al reacţiilor şi afirmaţiilor, niciodată
riscante, niciodată hazardate, mereu motivate,
întotdeauna fundamentate. cred, însă, că am-
prenta echinox-  ului se plasează mai ales, şi mai
apăsat, asupra textelor mele critice, care se re-
simt şi de aspiraţia spre sinteză, şi de tentaţia li-
vrescului, a relativităţii, dar şi de exerciţiul
analitic, ori de obsesia responsabilităţii, a deon-
tologiei literare pe care trebuie să o manifeste
orice critic literar care se respectă şi îşi respectă
autorii şi cititorii.

a existat vreodată tentaţia să… evadaţi spre
bucureşti sau străinătate?

chiar dacă au existat astfel de tentaţii „eva-
zioniste”, ele nu s-  au materializat, din lipsa unui
moment prielnic, a unui context favorabil. am
avut, în schimb, şansa de a putea deveni profesor
la universitatea „Petru maior” din târgu-  mureş
şi redactor al revistei „Vatra”, astfel încât pasiu-
nea studiului şi a scrisului şi-  a putut găsi debu-
şeele cele mai potrivite în exercitarea celor două
profesii, care sunt, orice s-  ar spune, complemen-
tare, prin obiectul comun de studiu pe care îl pre-
supun. în opinia mea, prima sarcină a profesoru -
lui universitar e aceea de a-  i orienta cât mai ferm
pe studenţi în spaţiul valorilor literaturii române.
apoi, profesorul trebuie să le stârnească studen-
ţilor apetitul pentru lectură, pentru interpretarea
şi analiza în mod optim a creaţiilor literare valo-
roase apărute la noi de-  a lungul timpului. litera-
tura are, prin chiar modelul şi structura sa, un
rol formativ, o funcţie modelatoare asupra conşti-
inţelor, asupra tinerilor, în general. trebuie însă
ca studenţilor de la specializările filologice să li
se ofere cadrul metodologic şi conceptual în care

se situează studiul literaturii, să li se ofere fun-
damentele teoretice şi să li se creeze deprinderi
şi reflexe în ceea ce priveşte studiul cât mai adec-
vat, mai oportun al operelor literare. altfel, s-  ar
putea ajunge la o standardizare a comentariilor
de text, la o interpretare a operei literare prin
prisma unor tipare ce nu au cum să redea cu re-
lativă fidelitate conformaţia alogică, relieful si-
nuos şi aleatoriu adesea al creaţiei literare. în
acest fel, în afară de date şi informaţii cu privire
la autori, opere, curente şi orientări literare, pro-
fesorul de literatură trebuie să incite la dialogul
cu opera, să trezească interesul studenţilor pen-
tru o interpretare a textului în limitele datelor
sale intrinseci, irevocabile. cu alte cuvinte, rolul
dascălului nu este doar unul informator, ci şi unul
formator, modelator. Pe de altă parte, nu pot fi
decât de acord cu aserţiunea lui constantin Noica
referitoare la o şcoală în care „nu se ştie cine dă
şi cine primeşte”, în sensul unei ambivalenţe a
procesului educativ, în care profesorul, la rândul
lui, are posibilitatea de a veni în contact cu noul,
cu privirea proaspătă, cu interogaţia aurorală a
învăţăceilor. în acelaşi timp, ca redactor al revis-
tei „Vatra”, încerc să discern, cu cât mai multă
eficienţă valoarea de nonvaloare, să propun nu-
mere cât mai vii, care să problematizeze, să
scoată din inerţie cititorii, să zdruncine habitu-
dini, să pulverizeze poncife. Nu pot, însă, să nu
constat, cu regret, o diminuare a interesului pu-
blicului pentru revistele de cultură în general.
într-  o eră a violenţelor de limbaj şi a lipsei de stil
în gândire şi vorbire, într-  o epocă a inculturii
crase şi a lipsei de gust, cu atât mai redutabil ar
fi rolul revistelor de cultură în educarea şi culti-
varea publicului. din păcate, acesta e atras mai
degrabă de satisfacţiile facile, de informaţiile di-
gerate deja, de divertismentul ieftin, decât de poe-
zie, proză, eseu. 

pentru un adolescent, există o listă de lecturi
esenţiale?

fiecare tânăr intelectual are, fără îndoială,
o listă de cărţi esenţiale, mai riguros sau mai di-
letant întocmită, cărţi prin care caută să se mo-
deleze pe sine, să-  şi făurească un orizont cultural,
şi, eventual, să-  şi edifice o carieră literară sau un
destin cultural.

dar pentru un tânar care ar vrea să devină
critic literar?

e limpede că tânărul ce are apetenţe şi în-
clinaţii spre critica literară trebuie să-  şi asume
un anumit tip de cărţi, să se consacre unor lecturi
din domeniu. din lista lui nu trebuie să lipsească
marile nume ale criticii literare străine, de la
sainte-  Beuve, să spunem, la roland Barthes sau
jean-  Pierre richard, sau numele criticilor de
prestigiu şi prestanţă ai culturii române (maio-
rescu, lovinescu, călinescu, Vianu, manolescu
etc.). exerciţiul critic nu poate fi efectuat în ab-
senţa unor lecturi temeinice, care să întemeieze
şi să consolideze un orizont conceptual, un reper-
toriu de metode şi de modalităţi cât mai adecvate
şi mai eficiente de analiză a textului literar. 

cum şi cât citiţi? cum şi când scrieţi? există
o metodă iulian boldea?

raportul dintre citit şi scris este, mereu,
unul paradoxal. scrisul şi cititul sunt aidoma
unor vase comunicante care formează metabolis-
mul omului de cultură, revelând auspiciile sub
orizontul cărora se regăseşte spiritua-
litatea şi sensibilitatea celui atras de
lumea literaturii. caut să citesc cât

„Poeziaelegăturanoastrăcustraturile
nebănuitealeadâncurilor”

n George Motroc în dialog cu Iulian Boldea

iuliAn BoldeA

Lui nichita i-  a lipsit poate şansa,
poate o mai bună promovare a operei,

poate o mai promptă cunoaştere a omului
şi poetului în străinătate, de către cei care

decid asupra acestui premiu.

ð
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dincolo de contrastul aparent dintre
percepţia stilului mental chinezesc
în celebra povestire a lui jorge
luis Borges, Grădina cu cărări ce

se bifurcă, şi exemplul enciclopediei chinezeşti fo-
losit de michel foucault, pentru a- şi ilustra con-
ceptul de heterotopie, există un raţionament ce le
poate aduce la acelaşi numitor. un foucault bul-
versat de taxonomiile chinezeşti, bazate pe nefa-
miliare tipuri de claisificare, făcea abstracţie de
hărţile Noii fizici întocmite după principiul non-
localizării sau superpoziţiei de stări. lumina e şi
undă şi corpuscul, dar nu şi una şi alta simultan.
la fel se poate spune că, redistribuind în timp la-
birintul spaţial al obiectelor fără graniţe catego-
riale, obţinem realizări alternative ale unor
matrici de stări multiple. Grădina cu cărări care
se bifurcă stabileşte o asociere între recentele teo-
rii despre stări posibile ale multiplicităţii cuan-
tice şi mintea artistului care proiectează „ficţiuni”
(titlul cărţii lui Borges) într- un labirint, nu spa-
ţial, ci temporal, cu traiectorii epice alternative.
unde foucault prezintă drept normativă o logică
a identităţii, dar într- o europă care opera de mult
cu logici polivalente, Borges oferea cunoaşterii
timpului său o oglindă orientală, devenită brusc
afină, aşa cum fusese resimţită cosmogonia ve-
dică de către contemporanii lui Kant şi laplace,
sau cum e în zilele noastre invocată geneza ca-
balei în contextul teoriei Big Bang- ului.

china apare occidentalului imensă şi labi-
rintică, simbolicul ajungând să intervină în rea-
litate ca o causa efficiens. Nici ordinea simbolică
nu- şi mai păstrează un statut independent faţă
de realitatea istorică. iată de ce enciclopedismul
şi discursul sapienţial al poetului jidi majia, du-
blat de un guvernator al treburilor publice, aşa
cum e idealizat acest rol de Platon în politicus, nu
se cuvine să ne apară ca o excepţie de la un pre-
supus model acreditat al poetului- prizonier în
turnul de fildeş, aşa cum afirmă jacques darras,
unul dintre numeroşii comentatori la superlativ
din volumul de eseuri intitulat În numele pămân-
tului şi al vieţii. ceea ce surprinde, cu siguranţă,
pe individualistul european este incapacitatea
poetului chinez de a se gândi în afara unei ordini
colective, intersubiective. Nu poate vorbi despre
sine, înaintea unor reuniuni de mari scriitori ai
lumii, a unor scriitori în devenire din propria
ţară, a unor oficiali implicaţi în administraţie, a
unor studenţi etc. decât prin referiri la modelele
care l- au inspirat, la locul său în literatura chi-
neză sau al literaturii chineze în context univer-
sal. cartea e un univers textual specular, în care
se intersectează priviri: majia despre confraţi, din
alte timpuri şi locuri, scriitori despre majia, alo-
cuţiuni de şi despre majia, cu ocazia unor festiva-
luri sau decernări de premii.

gândirea lui majia este holistă, personali-
tatea sa venerată în propria ţară şi admirată de
restul lumii prin traduceri în engleză, franceză,
germană, spaniolă, polonă, cehă, sârbă, coreeană,
îmbinând omul de aleasă cultură, poetul imagi-
nativ şi oratorul de primă clasă, care îşi hipnoti-
zează auditoriul printr- un crescendo ce include o
ceremonioasă adresare, de natură să inducă o
stare de elevaţie spirituală, o demonstraţie foarte
persuasivă, graţie concreteţei şi pertinenţei argu-
mentelor, şi un final apoteotic, care e, fie un pasaj
plin de lirism şi atmosferă în care auditoriul e in-
vitat să i se alăture într- o invocaţie pentru binele
spiritual al omenirii, sau în vreunul dintre mul-
tele programe, de mare anvergură, iniţiate, fie un
poem ce serveşte ca proiecţie în abis a temei în-
tregului eseu sau alocuţiuni. cartea e o sumă de
variaţiuni pe tema regenerării spirituale a unei
umanităţi alienate de comercialism şi hedonism
prin întoarcerea la natură şi artă, adică la peisa-
jului generic al literaturii pastorale.

jidi majia ne deschide porţile către o chină
reformată radical, începând din anii ’70, alegând
ca punct de pornire al periplului peisajul muntos

de pe „acoperişul lumii”, o parte a tibetului ocro-
tită de legislaţia internaţională ca unul dintre ul-
timele patru „pământuri pure”. e o puritate
aboriginară, daliangshanul fiind rămas, ca ma-
condo al lui marquez, în vecinătatea munţilor,
amintind parcă de frământările geologice titanice
ale facerii planetei, a templelor cu ritualuri încă
vii şi a unor peisaje de gigantism cosmic, descrise
cu mare forţă evocatoare: „ca rezident în munţi,
privirea întâlneşte orizontul la fiecare cotitură şi
singurul lucru ce- ţi apare la vedere este lanţ după
lanţ de munţi, revărsându- se în toate direcţiile.
scena a rămas aceeaşi în ere geologice. Pe funda-
lul de pace şi linişte se înalţă uneori unul sau doi
vulturi, rotindu- se în cerul azuriu fără pic de nori.
Vedeţi, acest decor colţuros este pentru noi, local-
nicii, viu, animat de mii de fiinţe vizibile şi invi-
zibile. aici fiecare colţ de natură, fiecare crâng,
fiecare vârf de deal, fiecare pârâu, fiecare ciocâr-
lie, totul e sacru. Ne închinăm lor. chiar şi o pri-
vire îndelungă înspre munţi e un prilej să ni se
umple ochii de lacrimi, e un moment poetic în
care alunecăm fără să vrem. Poporul yi s- a năs-
cut poet”.

amfitrionul ridică vălul de pe o chină mai
puţin cunoscută. simbolistica zidului, asimilat de
occidentali izolaţionismului, e inversată. zidurile
mani au semnificaţie religioasă, îngrădind un
spaţiu sacru, prin urmare, transcendent. alte
două monumente din Qinghai semnifică tocmai
dorinţa de comuniune cu ordinea da valori a în-
tregii umanităţi: o expoziţie în aer liber de in-
scripţii ale celor mai mari poeme epice din
literatura universală şi un zid cu plăcuţe come-
morative ale celor mai mari poeţi, printre ei nu-
mărându- se mihai eminescu şi Paul celan.
festivalurile diverselor arte – plastice, literatură,
cinematografie – sunt alte porţi deschise către
lume, majia călătorind, sau găzduind, întinzând
punţi între compatrioţi, mai ales minorităţi (el în-
suşi descinzând din tribul yi), şi mari centre sau
evenimente culturale de pe mapamond. eseistul
consideră că depăşirea perioadei dogmatice, gu-
vernate de o gaşcă de minţi înguste şi inculte,

Maria-Ana Tupan
Grădinile lui Jidi Majia

n Avanpremieră editorială mai mult, mai ales cu creionul în
mână, însemnându-  mi pasaje, sin-
tagme sau cuvinte care îmi solicită

atenţia. scriu mai ales dimineaţa, de mai bine de
15 ani am înlocuit maşina de scris cu tastatura
pc-  ului, scriu când îndatoririle didactice sau ad-
ministrative nu mă acaparează, scriu adesea sub
teroarea termenelor scadente, a colaborărilor din
ce în ce mai numeroase care trebuie, o dată accep-
tate, onorate, scriu în virtutea unei profesii asu-
mate, a unui metabolism cultural care îmi
dictează ritmurile lui severe şi exigenţele impera-
tive. metoda/ reţeta pe care am adoptat-  o nu con-
ţine prea mare lucru: doar perseverenţă în
atingerea scopurilor şi idealurilor, răbdare şi
voinţă. Şi, bineînţeles, înfrângerea tuturor tenta-
ţiilor care te-  ar putea abate de la scopurile pro-
puse. concentrarea asupra unor ţinte precise,
fermitatea, străbaterea unui itinerariu stabilit di-
nainte, munca tenace, racordarea la cele mai noi
achiziţii ale domeniului cunoaşterii în care se în-
cadrează activitatea ta, iată câteva repere ale
acestei posibile reţete. aş privi, parafrazându-  l pe
stendhal, actul critic ca pe o oglindă purtată de-  a
lungul labirintului format din cărţi ce ne asal-
tează, ne acaparează, ne exasperează simţurile,
puterea de reacţie, inteligenţa; sunt cărţi de toate
soiurile: unele atroce, altele lâncezi, unele ro-
buste, altele flasce, cărţi care ne opun rezistenţă,
altele ce ni se oferă cu uşurinţă, cărţi trândave şi
cărţi revelatoare. mi-  aş dori să găsesc în acest la-
birint mai multe cărţi cu adevărat modelatoare,
care să mă introducă fără întârziere şi fără rest
în propriul lor univers ficţional, să mă facă prizo-
nierul lor, să mă tortureze cu interogaţiile lor, cu
gândurile şi trăirile spuse sau subînţelese.

aţi debutat în anul 1994 cu volumul ,,cartea
de vise”… 

da, prima mea carte publicată e o carte de
versuri, în care erau adunate poeme cu tematică
diversă, poeme calofile, livreşti şi problemati-
zante, în linia lirismului echinoxist. Pentru mine
poezia reprezintă o oglindire a lumii în straturile
inefabile ale unor cuvinte ale căror sensuri ni se
destăinuie numai parţial şi intermitent. Poezia e
legătura noastră durabilă, dar atât de fragmen-
tară şi fragilă, cu lumea înaltului, sau cu stratu-
rile nebănuite ale adâncurilor.

aţi câştigat de-  a lungul timpului foarte
multe premii literare… care vă este cel mai drag?

Premiile uniunii scriitorilor, filiala
târgu-  mureş, dar şi premiul „Vasile conta” al
academiei române, pentru coordonarea (îm-
preună cu eugeniu Nistor) a volumului opera
blagiană. Filosofie şi destin.

apropo de premii… credeţi că literatura ro-
mână va câştiga vreodată nobelul? 

de ce nu? dacă scriitorii români vor înceta
să-  şi saboteze confraţii cu oarecari şanse, dacă
vom abandona, odată şi odată strategia „zidului
părăsit şi neisprăvit” care jalonează întreaga
noastră istorie, avem anumite şanse…

publicaţi cu regularitate în revista contem-
poranul… am citit un articol despre nichita Stă-
nescu, ce i-  a lipsit acestuia sa câştige nobelul?

lui Nichita i-  a lipsit poate şansa, poate o
mai bună promovare a operei, poate o mai promp -
tă cunoaştere a omului şi poetului în străinătate,
de către cei care decid asupra acestui premiu.

cine ar intra într-  un top personal al celor
mai interesante cărţi citite si despre care aţi scris
în 2011?

andrei Pleşu, cu despre frumuseţea uitată a
vieţii, Ştefan Borbely, cu existenţa diafană, ioan
es. Pop, cu unelte de dormit, lucian Boia, cu cap-
canele istoriei, matei Vişniec, cu la masă cu Marx
ş.a. r

ð
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care înăbuşeau elanul creator, a fost posibilă, în
mare măsură, graţie „dopării” unei societăţi fun-
damentaliste cu spiritul liber şi cultivat, ema-
nând din influxul masiv de traduceri din
literatura occidentală. renaşterea „bunelor li-
tere” a readus china în concertul artei universale,
transformarea poeziei în instrument redemptiv al
unei societăţi globalizate, superdezvoltate tehno-
logic, dar sărăcite spiritual, fiind resimţită ca o
necesitate istorică şi ca o operă colectivă. 

jidi majia restabileşte statutul personalizat
al autorului ca geniu, profet şi erou prometeic,
aşezându- l, prin cuvinte, pe fiecare pe un pedes-
tal, şi refuzând orice formulă de uniformizare sau
subsumare: „Poetul indian rabindranath tagore,
poetul francez saint- john Perse, poetul francez
henri michaux, poetul italian salvatore Quasi-
modo, poetul italian montale eugenio, poetul ita-
lian giuseppe ungaretti […]”.

Preferinţele sale merg către poeţii de genul
lui Puşkin, leopardi sau lu xun, apăruţi în mo-
mente de exacerbare a tiraniei sau guvernării cri-
minale, care au ales să nu tacă, ci să- şi slujească
poporul cu devotament prometeic. majia absolu-
tizează rolul poeţilor în societate: istoria rusiei,
de exemplu, ar putea fi scrisă în absenţa ţarilor,
dar nu şi a lui Puşkin. artiştii sunt paşaportul po-
poarelor pentru istorie, sunt eroii civilizaţiei, iar
uneori au un rol medicinal, cum e cazul acestor
vremuri de criză spirituală.

majia îi este o figură familiară cititorului
din toate punctele de vedere. e un poet dublat de
un teoretician şi critic cu admirabile intuiţii ale
naturii şi valorii literaturii. având formaţie de fi-
lolog în selecta comunitate universitară mai nouă
din centrele metropolitane ale chinei, jidi majia
citeşte mult şi cu discernământ, scriind cu dezin-
voltură pe teme de istorie literară universală, in-
ventariind forme generice (un veac de singură -
ta te), amuzându- se să dea amănunte despre
herta müller ca aparţinând unei minorităţi na-
ţionale din românia, publicate cu un grupaj
într- o revistă din china, în vreme ce până şi în
germania ei de adopţiune Premiul Nobel a venit
ca un şoc, sau speculând asupra faptului că juriul
Nobel preferă mai nou studiul unor critici acade-
mici popularităţii artificial construite mediatic a
unora, ceea ce a favorizat premierea unor scriitori
foarte mari din lumea a treia. 

majia îşi declară filiera poetică din Puşkin,
iar crezul artistic e împrumutat din matthew ar-
nold, un promotor al literaturii înalte: tot ce a fost
creat mai bun de- a lungul timpului. revine ade-
sea sintagma „dulceaţă şi lumină”, preluată
dintr- un eseu al unui geniu iluminist, jonathan
swift, poetul oprindu- se la galeria de poeţi care
au revoluţionat ideea de poezie la graniţa dintre
iluminism şi romantism în sensul acordării unei
ponderi sporite literaturii în raport cu istoria
reală.

discursul lui jidi majia urmează propriul
crez al importanţei lecturilor din toate domeniile,
viziunea sa fiind transdisciplinară, asemănătoare
studiului crizei occidentale din bioistorie: declinul
şi prăbuşirea occidentului de jim Penman, o
carte recent apărută la editura cambridge scho-
lars Publishing. discrepanţa grotescă dintre
abundenţa materială şi derizoriul culturii de en-
tertainment îi pune pe gânduri pe ambii antropo-
logi ai culturii. care mai este sensul existenţei,
cu ce scop suntem în lume? Penman compară
semnele decadenţei de acum cu perioadele ime-
diat anterioare prăbuşirii atenei sau romei sub
barbari, la puţin timp după perioade de maximă
înflorire, sau a destrămării dinastiilor chineze în
anarhie, şi le găseşte îngrijorător de asemănă-
toare: decalajul tot mai prăpăstios dintre bogaţi
şi săraci, căderea în sclavie a oamenilor liberi,
pierderea încrederii în guvernanţi, renunţarea la
sistemele tradiţionale morale şi religioase. atât
majia, cât şi Penman apelează la câteva disci-
pline – biologie, istorie, antropologie, etnografie –
pentru a anatomiza civilizaţia contemporană.
majia împrumută termeni din genetică pledând
pentru salvarea multiculturalităţii în paralel cu
biodiversitatea, deoarece „omenirea este unică
între creaturile pământului prin aceea că lanţul
său biologic e constituit atât individual cât şi co-
lectiv.” i se pare ridicol să protejezi o umilă specie
biologică, în vreme ce dispar minorităţi etnice.
clopotul uneia bate pentru toţi, spune majia, deş-
teptând un ecou dintr- o predică celebră a lui john
donne, care sugera în acest fel nevoia de frater-
nitate în interiorul Bisericii catolice universale,
ameninţate de schisme religioase (expresia a fost
preluată de hemingway ca titlu de roman): „aflu
că în fiecare zi moare o limbă sau două. ce poate

fi mai rău prevestitor de atât? unele comunităţi
etnice sunt mici, chiar prea mici pentru a fi luate
în seamă, dar vorbesc o limbă care codifică pre-
cum adN- ul moştenirea lor culturală, stilurile de
viaţă şi sistemul de valori. unul dintre cei mai
respectaţi antropologi ai americii ne atrage aten-
ţia asupra legăturii intrinseci dintre limbă şi gân-
dire. Noi, oamenii, pierdem cu toţii când nu se
mai aude vreuna dintre limbile existente”. este
interesant că ambele critici vin din afara centre-
lor metropolitane al căror tumult derutează pri-
virea: unul este chinez, celălalt australian. spre
deosebire de Penman, însă, care studiază căderile
pentru a intui posibilitatea reversului, a reluării
creşterii, majia are o viziune pesimistă asupra is-
toriei, care ar cunoaşte o ciclitate a răului: „când
istoricii privesc în urmă la ceea ce s- a întâmplat
în secolului trecut, nu au nevoie de multă docu-
mentare pentru a trage învăţăminte atât morale,
cât şi politice. a fost un secol de crime mon-
struoase comise de- a lungul a două războaie mon-
diale. decenii de conflicte sângeroase, de supra -
stimulare a dorinţelor consumeriste, de exacer-
bare a plăcerilor senzuale şi de alte atrocităţi şi
acte iraţionale au generat o dinamică a probleme-
lor scăpate de sub control. Ne confruntăm acum
cu intensificarea conflictelor religioase, cu o ma-
sivă degringoladă geopolitică, cu epuizarea resur-
selor naturale, cu dezechilibrul ecosistemelor şi
dispariţia diversităţii culturale şi biologice, ca să
nu mai spunem că şansele de dezvoltare sunt în
mare parte compromise. asta înseamnă că trăim
într- o epocă de «schimbări incontrolabile la nivel
mondial». Nu cred să existe sarcină mai dificilă
decât aceea de a calcula tributul plătit pentru
aproape un secol de lăcomie şi prostie omenească,
ale căror consecinţe sunt uşor de prevăzut. tre-
buie să ne asumăm însă formidabila 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 per-
severat în erorile tragice comise anterior, ceea ce
s- a schimbat fiind doar locul şi timpul. Nici acest
început de veac, de exemplu, nu a produs o îmbu-
nătăţire decisivă. e o ironie a istoriei faptul că,
după încheierea războiului rece, ostilităţile, mai

ales cele regionale, sunt în creştere şi că se poartă
războaie sub acoperirea unor vechi pretexte de
dragul resurselor, doctrinei, religiei, culturii şi va-
lorilor. într- un sens, acest secol chiar a început
prost, dacă nu e chiar de mai rău augur decât pre-
cedentul, întrucât indică o drastică disproporţie
între abundenţa materială şi vidul spiritual”. 

Prin contrast, Penman vede în india şi
china civilizaţii străvechi cu un sporit factor de
stabilitate. deşi cu totul impresionant, revirimen-
tul economic al celor două state de proporţii con-
tinentale nu ar fi suficient pentru a justifica o
„rectificare în sens pozitiv” la bursa de valori a is-

toriei. ceea ce impresionează este trezirea acestor
uriaşi adormiţi la conştiinţa specificului şi valorii
proprii a celor care au măsurat timpul prin calen-
darul yi cu mult timp chiar şi înaintea civilizaţiei
mayaşe. 

în lumea decolonizată, se realizează profe-
ţia lui aziz din călătorie în india de e.m. forster:
„când englezii nu vor mai fi stăpâni, vom fi prie-
teni”. se investeşte mult în învăţământ, se racor-
dează propriile comunităţi la marile centre de
cultură, după principiul „rocile lor sunt bune pen-
tru fabricarea jadului nostru”, tinerii indieni ab-
solvă cu laude universităţi occidentale, confe -
rinţele internaţionale atrag puzderie de universi-
tari chinezi, iar scriitorii- cărturari din cele două
state redeşteaptă simţul identităţii şi propriei
demnităţi, readucând la lumină artefactele lumii
antice. ţara de pe glob este transpusă în comuni-
tatea imaginară a chinei sau indiei ca palim-
pseste culturale. Poetul jidi majia sau arheologul
indian tarun tapas mukherjee îşi „întregesc” bio-
grafiile reconstituind originile arhaice ale ţinutu-
rilor natale: daliangshan şi, respectiv, dantan/
dandabhukti. 

descoperirea unei gigantice mănăstiri din
secolul al Vii- lea la moghalmari îi prilejuieşte
universitarului indian de la colegiul Bhatter un
fascinant exerciţiu hermeneutic asupra alfabetu-
lui lacunar alcătuit din statui, inscripţii, anale,
tradiţii orale, pentru a reconstitui cronica regate-
lor apuse şi a reîntregi dantanul pe harta unui
dandabhukti smuls secolelor de „devastări, nepă-
sare şi amnezie istorică”. („relocating the past of
ancient dandabhukti in dantan”) sortit să se
nască într- un spaţiu cu orizontul dominat de
munţi pierduţi în nori, jidi majia simte totuşi că,
pentru om, mama Natură, oricât de spectacu-
loasă, nu e suficientă. Natura îl reduce la muţe-
nie, este, cum spune hamlet, „restul de tăcere” a
timpului. el scrie poezie „pentru a se vindeca de
muţenie”, pentru a se izbăvi, împreună cu ai săi,
de nefiinţă: „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 sistemul calendaristic al anului împărţit în
zece luni ale anului solar yi care a premers cu câ-
teva milenii calendarul maiaş, replica sa mezoa-
mericană, sunt mărci distinctive ale vechii noas-
tre civilizaţii. acestea sunt bunurile testamentare
ale strămoşilor, dar valoarea lor nu se limitează
la a fi oglinda curajului şi voinţei anticilor yi de
a fructifica resursele mediului, de a explora mis-
terele vieţii şi de a se adapta lumii, în care au fost
aruncaţi cu milenii în urmă. o întreagă pletoră
de societăţi tradiţionale s- a altoit pe tipul lor de
cultură, iar nouă ne revine, în calitate de repre-
zentanţi ai fiecărui grup etnic, datoria să fim pur-
tătorii de cuvânt ai poporului nostru”.

adăugând rafinamentului mandarin impli-
carea în marile probleme ale timpului, jidi majia
şi- a construit o poetică de tip renascentist, a uto-
piei sociale şi cunoaşterii enciclopedice. floarea
poezei sale se hrăneşte din mai multe izvoare,
„moştenirea longitudinală” a mitologiei şi tradi-
ţiei litterare naţionale suferind „transplantul ver-
tical” al canoanelor universale. invitat de onoare
al marilor festivaluri de poezie, tradus şi premiat
în alte ţări, aşteptat să- şi rostească discursul de
înţelepciune în foruri dintre cele mai diverse, jidi
majia a atins un statut de poet instituţionalizat,
de clasic în timpul care s- a scurs din deceniul al
optulea, al debutului. scrierile sale sunt însă mai
curând încercări de atingere magică a publicului
prin tonul potrivit unei exhortatio şi prin efortul
de a stabili afinităţi elective cu alţi scriitori ai
lumii, alături de care să dea trup unei poetici
care, de la existenţialism încoace, merită cel mai
mult numele de „umanism”.

Pe şoseaua ce aleargă în paralel cu carpaţii
orientali, unind sibiul cu Braşovul, reflectez că
munţii noştri, spre deosebire de „căciulile” alpine,
au formă de triunghi, aşa cum i- a văzut socrate.
în spatele fiecărui „triunghi”, se înalţă altul, cu
versanţi luminaţi de soarele ce se cerne printre
noi, făcând să sclipească zăpada creştetelor dia-
mantine. au fost, fără îndoială, creaţi de un de-
miurg geometru… Nu depăşesc trei mii de metri,
dar, în spatele lor, cu vârfuri pierdute în nori,
ochiul minţii vede munţii optimiari ai tibetului,
aşezaţi acolo de cartea lui jidi majia. r

■ Prefaţa la vol. În numele pământului 
şi al vieţii de jidi majia,

în curs de apariţie la editura ideea europeană
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Parcul – club. templul antic prefăcut
grădină publică primeşte, între
orele 6 şi 9 dimineaţa mai cu seamă,
dimensiunile unui club, ale unei

imen se săli de fitness, redevine
templu strămoşesc, doar că nu
oficiază călugări taoişti, ci
maeştri ai artelor marţiale, an-
trenori, artişti. în capitala chi-
nei, întâlneşti la tot pasul
asemenea locuri cu verdeaţă
abundentă, unde trepidaţia
metropolei dispare. impună-
toare sunt templele închinate
Pământului şi cerului, soare-
lui şi lunii, dispuse la nord şi
la sud, est şi vest de Palatul
imperial, astăzi punct de reper
fiind Piaţa tiananmen, tihna celestă, care îşi
trage numele de la poarta sudică a palatului.

templul soarelui, aflat peste drum de reşe-
dinţa noastră, a fost gândit, proiectat şi construit
în forma păstrată până astăzi în anul 1530. in-
trăm pe latura estică în aria rectangulară de mai
multe hectare, în mijloc cu cercul solar, delimitat
de un zid înalt de doi metri şi terminat cu olane
lăcuite pentru a reflecta razele din înalt, şi între-
git cu palate, pavilioane, grădini. altarul pentru
ofrande se află în centrul zidului circular, orientat
către apus. din loc în loc, protejaţi prin încercuire
cu balustrade din lemn şi inscripţii, pini vechi de
peste un mileniu, copaci bătrâni cu trunchiul vi-
guros, abia dacă pot să- i cuprindă doi sau trei oa-
meni, cu crengile cât bustul unui om răsucite spre
înalt, coroanele unora cât un bloc înalt, semn că
acum cinci sute de ani templul a fost ridicat pe o
osatură taoistă străveche.

în zori, la ora şase, când îşi deschide porţile
(noaptea este închis şi păzit de intervenţii nesă-
buite), templul – parcă devine pentru câteva ore
un club al sănătăţii şi vigorii, al veseliei, al bucu-
riei de a trăi în paradisul pământean. Pista pen-
tru jogging, circulară şi ea, lungă de vreo opt li,
abundă de alergători de toate vârstele. imaginea
stenică din urmă cu de-
cenii, când străzile erau
înţesate cu milioane de
biciclişti, a fost înlocuită
cu autoturisme de toate
tipurile şi dimensiunile,
fier poluant, în schimb,
locuitorii cei adevăraţi
ai capitalei de Nord
s- au translat în grădi-
nile publice. minunile dimineţii încep imediat
după ce depăşim pista de alergare.

chinezii, ca toţi asiaticii, se trezesc foarte
devreme. imediat după ora şase, parcul se umple.
Pe grupuri, de la cinci- şase persoane la câteva
zeci, cu câte un shifu师傅, să- i zicem: maestru de
ceremonii, tineri şi vârstnici exersează taiqiquan
太极拳, qigong气功 şi alte arte marţiale sau forme
de yoga, în scopul revigorării. cel mai simplu
exerciţiu, aflăm, este lovirea cu palmele pe piept,
umeri, coapse, fund, braţe şi picioare, de câte trei-
zeci şi şase de ori, exerciţiul încheindu- se cu un
strigăt lung aaa啊啊啊, gen tarzan, pentru a eli-
mina din capul pieptului aerul stătut, nociv,
strâns peste noapte şi a înlesni respiraţia, circu-
laţia sanguină şi a detensiona punctele de acu-
punctură legate între ele printr- un sistem
invizibil de canale subtile, esenţiale fiind: creşte-
tul capului baihui百会, burta dantian丹田, jos hu-
iyin会阴 şi spate qianyin, houyin前阴后阴。

devenim repede parte a unui grup condus
de maestra Wang guangdi王光迪，economist la
primăria de sector, în orele dimineţii antrenor al
mişcărilor de bază taiji太极. exersăm pe un peri-
metru mic. în faţă teren deschis, iarbă şi flori, în
spate un zid, închipuind muntele care nu lasă să
se pieardă qi- ul, esenţa vitală, energia primară
din cosmos, în dreapta unul dintre arborii mile-
nari, un pin sub coroana căruia nu ne atinge
ploaia, când se dezlănţuie pe nepregătite. învă-

ţăm mişcările, de la cele lente, în care privirea şi
gândul şi respiraţia se suprapun pe mişcarea ca
unduirea brizei a braţelor, la trimiteri iuţi, spor-
tive, în sus şi în jos. concentrarea nu lipseşte ni-

ciunde, şi înţelegem de ce
grupurile pot rămâne atât de
aproape fără să se supere. fie-
care trăieşte în universul său.
când nici noi nu vom mai auzi
muzica stridentă de alături şi
nu îi vom mai vedea pe trecă-
tori, ni se spune, înseamnă că
am atins concentrarea de-
plină.

duan jinfu 段金福stă ca
un cocostârc într- un picior,
minute în şir, fără să se undu-
iască. o coloană de granit. din

timp în timp îşi schimbă picioarele. talpa picio-
rului ridicat este cu o şchioapă deasupra capului.
are şaptezeci şi şapte de ani. Ne- a văzut exersând
taiji.

Nu, nu am fost gimnast, ni se destăinuie.
eu am fost muncitor şi am început să exersez
după ce m- am pensionat. exersez zilnic, nu
numai aici, ci şi acasă, dimi-
neaţa şi după-amiaza, câ-
teva ore bune. stilul meu se
numeşte moliciune, ruan-
gong. tu faci taiji, este o.k.
este ca şi cum am mânca le-
gume. Nu contează ce le-
gume mâncăm, toate sunt la
fel de folositoare. fiecare
exerciţiu este bun şi dă re-
zultate, cu condiţia să- l
practici zilnic, ani la rând.
Binefacerile se văd în câteva luni. decât să mergi
la spital şi să înfuleci hapuri, mai degrabă faci
aceste exerciţii. după trei ani, organismul cu-
noaşte o a doua tinereţe.

Ne arată un şpagat, pentru care l- ar pizmui
sportivii: vârfurile picioarelor şi şezutul fac o linie
dreaptă. îl rugăm să repete statul într- un picior.

ridică piciorul stâng până la ge-
nunchi, apoi îl conduce în sus, drept,
cu ambele mâini; mai că nu este o
prelungire a piciorului celuilalt,
rămas înfipt îm pământ! mâna
stângă ţine călcâiul, braţul drept se
desprinde şi este înălţat în sus. cu
degetele, schiţează semnul victoriei.
Priveşte înainte, concentrat. încet, se
desprinde de parc, de noi. este în

lumi astrale, trupul doar a rămas pe pământ, ca
un stâlp. Noi, privitorii, nu putem rămâne noi în-
şine mult timp nemişcaţi. N- am învăţat să ne con-
trolăm.

alături, unii se mişcă pe incantaţii bud-
dhiste. în partea opusă, la patru- cinci metri de-
părtare, se dansează pe muzică modernă. mai
departe, un profesor predă dans latino. sub un
platan uriaş, în mână cu evantaie mari
şi săbii minuscule, grupuri de femei şi
bărbaţi exersează cu graţie dansul cla-
sic chinezesc. 

lecţii de canto, operă italiană,
operă de Beijing şi yueju, unde bărbaţii
interpretează şi rolurile feminine. într- o
parte, unii joacă şah, internaţional şi
chinezesc, alţii joacă (nu pe bani) cărţi.

sunt alei anume cu pavaj denive-
lat, unde se face presopunctură dacă păşeşti des-
culţ. se ştie că pe tălpile picioarelor sunt puncte
de acupunctură corelate cu toate organele noastre
interne. 

N- am reuşit niciodată să numărăm grupu-
rile strânse unele în altele sau separate de ron-
duri cu flori, de pâlcuri de copaci, de pavilioane,
de cele două mari porţi cu zid gros, medieval, păs-
trate la intrările de nord, vest şi de sud. 

în locuri anume, pe nişte plăci patrate de un
cot, se caligrafiază. la orele dimineţii, caligrafia
este cel mai spiritual şi mai eficace exerciţiu de

respiraţie şi gând, antrenând memoria. cu pen-
sule mari, ca nişte mături sau şomoioage, se tra-
sează cu apă pe ciment caractere chinezeşti, de
regulă poeme vechi, iar caligrafia aceasta rezistă
cât o respiraţie prelungă, absorbită de cald şi de
frig deopotrivă. 

să nu- i uităm pe alpiniştii care se caţără pe
munţii de beton construiţi anume pentru ei, unul
înalt doar de zece metri, pentru copii, şi celălalt
cât ceahlăul. Şi nici pe jucătorii de badminton,
nu puţini. Şi pe atâţia alţii. Numai în cercul soa-
relui nu pătrunde nimeni. oricât de moderni am
fi, locul este socotit sacru!

două- trei ore, Parcul soarelui este clubul ti-
nereţii de spirit. oamenii sunt aceiaşi? sunt alţii?
Vin pentru o oră, mai puţin sau mai mult, se în-
carcă cu energie şi pleacă la slujbele care le ocupă
toată ziua, viaţa. grupurile se succed cu sigu-
ranţă. Nouă parcă ni se par aceiaşi, dar te asigur,
prietene, că se predă o ştafetă nevăzută, şi cel de
la ora şase nu este cel pe care îl vedem acum, la
opt şi jumătate, în calea mea spre sediul institu-
tului. 

Pe drum, îmbogăţiţi cu energia cosmică, ne
amintim ce le spunea confucius discipolilor săi:

Viaţa este simplă, doar oame-
nii o complică inutil. învăţăto-
rul evidenţia trei calităţi
morale ale unui om: înţelepciu-
nea, bunătatea şi curajul, în
altă abordare: spiritul drept,
simţul onoarei, respectul. să
nu uităm că el era nu numai
cel mai erudit om al epocii sale,
ci şi maestru în artele mar-
ţiale! Practicarea iubirii şi vir-
tuţii nu fac nici un rău

nimănui, zicea! în scrierea chineză, caracterul iu-
bire, ai愛, exprimă deopotrivă, prin părţile care îl
compun, devoţiune, blândeţe, bucurie, plăcere,
pasiune, în componenţa sa intrând însemnele:
inimă, a respira, mişcare rafinată. Putem conclu-
ziona că iubirea dă energie inimii şi presupune
acţiune plină de graţie. 

Vara aceasta, prietene, ca o inimă grijulie
de mamă, s- a instalat cu străşnicie în viaţa noas-
tră, îi simţim căldura şi ne supunem ei, o ascul-
tăm. Vremea caldă apare brusc în Beijing,
imediat după cele două săptămâni ale celebrării
primăverii. se duce o luptă atunci, prin martie,
între cerul cald şi cel posomorât, subjugat încă de
îngheţul siberian. sunt zile când aceste două pu-
teri ale naturii, fierbintele şi îngheţul, vin la pu-
tere pe rând şi înving, aşa cum ştim, binele şi
confortabilul, iar când căldura atinge punctul
maxim şi se ajunge la exces, însă după legea filo-
sifică a schimbării yijing, se transformă în contra-
riul său. 

în aceste momente ale anului, atenţia se
concentrează aici pe iubirea atotbiruitoare. în
timpurile străvechi, iubirea dintre împăratul
xuan zong al dinastiei tang şi tânăra de două-

zeci şi doi de ani yuan
inel de jad este conside-
rată a fi fără egal. Poe-
tul patriot lu you din
dinastia song, cărtura-
rul sima xiangru din
dinastia han au rămas
în istorie şi prin iubirile
adevărate pe care le- au
trăit şi cărora le- au în-

chinat pagini literare de valoare. liang shanpo şi
zhu yingtai este o poveste romantică, ei sunt
romeo şi julieta chinei; împiedicaţi de părinţi şi
de clan să se căsătorească, îşi pun capăt zilelor şi
se transformă în doi fluturi care retrăiesc în fie-
care primăvară iubirea încheiată atât de repede
şi de tragic. iubirea pură. r

iunie 2015, de la 
templul soarelui, 

Beijing, china

Constantin Lupeanu
Energia cosmică şi iubirea

n Feedback către un prieten În aceste momente ale anului,
atenţia se concentrează aici pe

iubirea atotbiruitoare. În timpurile
străvechi, iubirea dintre împăratul

Xuan Zong al Dinastiei Tang şi
tânăra de douăzeci şi doi de ani

Yuan Inel de Jad este considerată
a fi fără egal.
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după cum bine se ştie, Premiile
gopo (la care ne- am referit într- un
număr anterior al revistei) şi Pre-
miile uniunii cineaştilor (care, de

câţiva ani, au dobândit o amploare suplimentară)
constituie, la fiecare ediţie, principalele distincţii
ale anului cinematografic românesc anterior. edi-
ţia 2015 a respectivelor premii a stabilit, aşadar,
palmaresul anului cinematografic 2014. deşi mo-
dalităţile de lucru ale celor două categorii de pre-
mii sunt întru totul diferite (Premiile gopo sunt
stabilite prin votul a peste 400 de cineaşti, de di-

ferite profesii, iar Premiile uniunii cineaştilor re-
prezintă hotărârea unui juriu care, anul acesta,
a fost alcătuit din cristian tudor Popescu – pre-
şedinte, criticul de artă marina constantinescu,
actriţele margareta Pâslaru, ana ularu, artistul
plastic Petru lucaci, regizorul laurenţiu da-
mian, Prof. univ. dr. titus Vâjeu, directorul de
imagine alexandru sterian, scenograful mihai io-
nescu), ambele manifestări au demonstrat că
anul cinematografic românesc a fost „anul caran-
fil”, filmul regizorului Nae caranfil closer to the
Moon obţinând atât principalele premii gopo, cât
şi trofeul uniunii cineaştilor, în timp ce, la
această ultimă competiţie, Nae caranfil a primit
şi premiile de regie şi de scenariu, directorul de
imagine marian Panduru a primit premiul de
ima gine, scenograful cristian Niculescu – pre-
miul pentru scenografie, iar cătălin cristuţiu –
premiul pentru cel mai bun montaj. efectiv, fil-
mul regizorului (şi scenaristului) Nae caranfil, a
cărui acţiune porneşte de la aşa numitul „mare
jaf al secolului trecut” (când un grup de indivizi,
prin anul 1959, a devalizat o furgonetă a Băncii
Naţionale a româniei), este un film de excepţie,
îndeosebi datorită originalei „chei” tragico- comice
la care recurge autorul în tratarea subiectului.
oricât ar părea de ciudat, acest film politic cu su-
biect grav (dacă ar fi de luat în consideraţie doar
faptul că autorii jafului de atunci au fost condam-
naţi la moarte şi executaţi) devine, în interpreta-
rea cineastului, un savuros film de „umor negru”,
fapt care nu prejudiciază nicidecum virulenţa me-
sajului, ci, dimpotrivă, o potenţează, prin con-
trast. Vorbit în limba engleză şi susţinut de o
distribuţie internaţională de înaltă ţinută artis-
tică (filmul este, de altfel, o coproducţie interna-
ţională), filmul closer to the Moon – intitulat
astfel, deoarece, tocmai în zilele „marelui jaf”,
omenirea se apropia de lună, cum o spune şi un
şlagăr celebru –, rămâne, şi din perspectiva Pre-
miilor uniunii cineaştilor 2015, cel mai valoros
film românesc al anului 2014. ar fi de subliniat
şi faptul că – aşa cum au demonstrat- o, deopo-
trivă, Premiile gopo şi Premiile uniunii cineaş-
tilor – anul cinematografic românesc a avut şi un
al doilea vârf artistic, filmul regizorului andrei
gruzsniczki Quod erat demonstrandum (Q.e.d.),
nominalizat în ambele cazuri la titlul de cel mai
bun film al anului (la Premiile gopo obţinuse
chiar 17 nominalizări!), pentru ca, în final, să ob-
ţină şi el trei premii ale uniunii cineaştilor, pre-
miul pentru cea mai bună interpretare masculină

„geo Barton”, înmânat de fiica ilustrului actor,
aida Barton (sergiu leoveanu, pentru rolul ma-
tematicianului sorin Pîrvu), premiul pentru cos-
tume (svetlana mihăilescu) şi premiul pentru
machiaj (adriana Panaitescu, dana angelescu,
adelina Popa). filmul, a cărui acţiune se petrece
în anul 1984 şi care este realizat în alb- negru
(trama nu suporta culoarea!), vorbeşte explicit
despre cenuşiul spiritual al „epocii de aur”, deru-
lând povestea zbuciumată a unui matematician
care intenţionează să- şi publice o importantă lu-
crare ştiinţifică într- o revistă a unei universităţi

americane, intrând ast-
fel în colimatorul secu-
rităţii. Prin acest film –
multiplu premiat la fes-
tivaluri internaţionale
importante –, regizorul
andrei gruzsniczki, aflat
la al doilea lung metraj
(după cealaltă irina),
intră, neîndoios, în pri -
ma linie a cineaştilor
„noului cinema” româ-
nesc, afirmat cu tărie în
ultimii ani.

un alt premiu im-
portant al uniunii ci-
neaştilor, Premiul de
interprtetare feminină,
a revenit actriţei clara

Vodă pentru rolul dana din coproducţia spa-
niolo- româno- suedeză noaptea vine în india de
chema rodriguez. un film întrucâtva exotic, dar
cu merite reale în analiza şi dinamica psihologii-
lor aduse pe ecran. Premiul pentru cea mai bună
coloană sonoră a revenit inginerului de sunet
mihai orăşanu, care a lucrat la filmul cripta de
corneliu gheorghiţă. câştigătorul premiului pen-
tru cea mai bună muzică originală a fost Paul
ilea, compozitorul filmelor planşa de andrei ghe-
orghe şi al spectacolului tV Shakespeare by and
by căciuleanu. cu premiul pentru cel mai bun
scurt metraj de ficţiune au fost recompensate, ex

aequo, filmele trece şi prin perete de radu jude
şi Kowalski de andrei creţulescu. Premiul pentru
film documentar a revenit lui răzvan georgescu
pentru filmul paşaport de Germania, iar cu pre-
miul pentru cel mai bun film de animaţie a fost
onorat ion truică pentru filmul obeliscul, inspi-
rat de o proză scurtă a lui geo Bogza, apărută în

revista contemporanul. s- a mai acordat şi un pre-
miu pentru cel mai bun film tV, lui sinişa dragin
pentru pădurea, în timp ce premiul opera Prima
„alexandru tatos”, înmânat de liana tatos şi
constând într- un superb „măr roşu” din porţelan,
a revenit filmului planşa de andrei gheorghe. un
premiu mai puţin obişnuit, pentru cel mai bun
cascador (acordat în premieră) a revenit, ex
aequo, cascadorilor ion caragea (un veteran al
breslei) şi mai tânărului Valentin Vasilescu (care,
printre cei cărora a vrut să le mulţumească pen-
tru acest premiu i- a amintit şi pe cei „care i- au
dat foc” şi pe cei care „l- au stins” în rolul premiat). 

cele două premii ale preşedintelui uciN
laurenţiu damian au fost acordate regizorului
mircea drăgan, pentru întreaga sa creaţie cine-
matografică şi regizorului radu jude, îndeosebi
pentru ultimul său lung metraj, filmul aferim!.
m- am bucurat foarte mult, cu acest prilej, să- l re-
găsesc, după ani de nelinişte, într- o acceptabilă
condiţie fizică şi (mai ales) spirituală pe regizorul
mircea drăgan, un cineast care, prin filmele sale
(şi mă gândesc acum la titluri precum Setea, lu-
peni ’29, Golgota, columna, dar şi la ciclul
bd- urilor şi al chiriţelor, mai valoroase, azi,
decât la data premierei, pentru că, între timp,
umorul naţional s- a degradat copios), dar şi prin
remarcabilele sale calităţi pedagogice (el fiind – o
spun în bună cunoştinţă de cauză – unul dintre
marii noştri „profesori de cinema”) unul dintre
principalii cineaşti români ai tuturor timpurilor.
Nu insist asupra premiului acordat regizorului
radu jude: neîndoios, recentul său film, aferim!,
constituie un eveniment artistic major al cinema-
tografiei naţionale. în palmaresul Premiilor
uciN au figurat şi patru Premii speciale: Pre-
miul special „iurie darie” a revenit actorului sil-
vian Vâlcu, pentru rolul lui alex din filmul
planşa de andrei gheorghe, Premiul special
„mirel ilieşiu” a revenit documentaristului daniel
djamo pentru filmul ultimul an în 114 minute,
Premiul special „ovidiu gologan” a fost acordat
operatorului de imagine sorin drăgoi, pentru fil-
mul cripta de corneliu gheorghiţă, iar Premiul
special „adina darian” a recompensat- o pe li-
liana chiţescu pentru filmul Magia teatrului şi a
filmului – alexa visarion. s- a acordat şi un Pre-
miu de excelenţă: el a revenit ioanei Popescu (ani
de zile redactor la studioul „sahiafilm” şi, dease-
menea, ani de zile, punct de sprijin al uniunii ci-
neaştilor), pentru „contribuţia adusă la dezvol-
tarea dramaturgiei filmului documentar româ-
nesc”. 

în sfârşit, palmaresul premiilor din anul
2015 se încheie cu cinci binemeritate Premii aca-
demice, la care simt nevoia să mă refer mai pe
larg. un prim Premiu academic a revenit ilustru-
lui critic de film ecaterina oproiu, care a condus
ani de zile, chiar un sfert de veac (1964- 1989),
destinele revistei „cinema”, s- a dovedit, de- a lun-
gul anilor, un inspirat dramaturg şi scenarist,
este autoarea unor palpitante volume cu subiecte
cinematografice (printre care „un idol pentru fie-
care”, greta garbo”, „jurnal [i şi ii]”). un alt Pre-
miu academic i- a fost acordat, în anul împlinirii
a 80 de ani de viaţă, dramaturgului, prozatorului
şi scenaristului d.r.Popescu, unul dintre cei mai
importanţi scriitori pentru film ai cinematografiei
naţionale, în filmografia sa intrând titluri memo-
rabile precum un surâs în plină vară, balul de
sâmbătă seara şi păcală de geo saizescu, prea
mic pentru un război atât de mare de radu ga-
brea, duios anastasia trecea şi Fructe de pădure
de alexandru tatos, Mireasa din tren de lucian
Bratu, nelu şi cenuşa păsării din vis de dorin
mircea doroftei, rochia albă de dantelă de dan
Piţa, turnul din pisa de Şerban marinescu şi 15
de sergiu Nicolaescu. cu un Premiu academic a
fost distinsă şi realizatoarea tV lucia hossu lon-
gin, autoarea unui serial de excepţie precum Me-
morialul durerii, în care, pe parcursul
a câteva zeci de episoade, a evocat – cu
ajutorul unor preţioase documente de

Cele două premii ale preşedintelui
UCIn Laurenţiu Damian au fost

acordate regizorului Mircea
Drăgan, pentru întreaga sa creaţie

cinematografică şi regizorului
Radu Jude, îndeosebi pentru

ultimul său lung metraj, filmul
Aferim.

Călin Căliman
Premiile 
Uniunii Cineaştilor
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cândva mă gândisem să scriu o carte
de cronici de întâmpinare la cărţi
imaginare. am şi scris câteva, pier-
dute printre manuscrisele mele. in-

ventam scriitori şi cărţi, scriind despre ei şi
despre ele. mi- am adus aminte de această inten-
ţie citind manuscrisul unuia dintre cei mai inte-
resanţi scriitori şi gânditori (rareori sunt şi una
şi alta, din punct de vedere al sociologiei literatu-
rii!) de la dunărea de jos, ion manea. mai exact,
citind textul „reacţia lui călinescu la intrarea în
literatură a domnului Poponeţ”, unde am crezut
că scriitorul chiar inventează o carte şi un scrii-
tor. dar consultând imediat doamna gugăl, am
constatat, spre ruşinea mea, că există o carte nu-
mită consumatorul de suflete şi că un codin ma-
ticiuc este cât se poate de real. mai apoi am aflat
de un Paul rosolie, care a hotărât să fie înghiţit
de viu de un şarpe anaconda, pentru a- i studia
mai bine mecanismele digestiei. acest Paul roso-
lie semăna atât de bine cu o serie de personaje ale
lui ion manea, încât a fost cât pe- aici să fiu păcă-
lit: Nu, Paul rosolie chiar a existat sau există
dacă nu o fi făcut vreun alt experiment nebunesc
cu vreun şarpe! o confirmă aceeaşi doamnă
gugăl! din această perspectivă, mă tem că tot
ceea ce este relatat în „testul eminescu şi tunul
shakespeare” (comercializarea unui test de con-
firmare a sifilisului cu numele poetului naţional!)
este cât se poate de real!

acestea de mai sus sunt scrise pentru a vă
da seama de măiestria lui ion manea în concepe-
rea eseurilor sale care, uneori, ca nişte ouă kin-
der, au în interior şi câte o povestire sau o
anecdotă care slujeşte, moralist sau nu (doar
manea este şi un fabulist remarcabil!), eseului.
ca în textul care deschide festinul, „care strigă
acolo?” – că de acolo a venit sugestia cu ouăle kin-
der, deoarece apare un nepoţel ca personaj –,
unde bunicul constată că deja trăieşte într- o viaţă
s.f., unde impactul tehnologiei este oarecum alie-
nant, raportat la un stil de viaţă de acum câteva
zeci de ani. scrie ion manea: „aproape pe nesim-
ţite, lumea lui a fost odată se afundă tot mai mult
în istorie, eliberând scena pentru miturile mo-
derne şi postmoderne, care, în esenţă, aparţin lui
Se întâmplă acum, chiar în clipa aceasta”. satul
global al lui marshall mcluhan a produs o copi-
lărie globală, una în care Baba cloanţa nu mai
primeşte drept de rezidenţă, făt- frumos din la-
crimă sau din orice nu mai are audienţă, iar se-
tilă, flămânzilă et company rătăcesc cu cardurile
goale prin supermarketurile pline cu produse con-
trafăcute... dacă în lumea rurală a anilor ’50 co-
pilăria se năştea la lumina lămpii, astăzi,
aproape identic cu cea urbană, ea se naşte direct
lângă calculator, telefonul mobil şi tabletă şi, în
general, lângă întreaga aparatură, din ce în ce
mai sofisticată, de receptare a mesajelor din dife-

rite surse. Şi, în plus, peste tot în lume, la fel. în
satul global, copilul din galaţi se joacă la fel ca şi
cel din New york, tokio, Paris sau rio de ja-
neiro.”

între joaca nepoţelului şi a ginerelui la un
xbox sau ceva în genul şi vizita unor personaje
din basme, într- o visare, scriitorul meditează, de
fapt, asupra condiţiei umane la momentul actual,
aşa cum se întâmplă în toate textele, formaţia sa
de sociolog spunându- şi din când în când cuvân-
tul, mai pronunţat, ca, de pildă, în „Băşica de porc
cu grăunţe şi invenţia lui zuckerberg”. ori „cer-
vantes în lanţuri”, unde se detaliază şi pe margi-
nea unui termen care intră mai greu în limba
română, via sociologie şi… cinematografie, seren-
dipitate. sau „în căutarea oii rătăcite”, unde se
analizează un fenomen, festivalul şi târgul de
carte axis libri. unele eseuri sunt capitole
dintr- o sociologie a percepţiei publice literare,
cum este „Pururi tânăr, înfăşurat în like- uri!”.
câte un excurs istoric, de pildă asupra jocului
destinului care a dus la apariţia „caracterelor”
lui la Bruyère, slujeşte tot corespondenţelor, si-
militudinilor ori contrastelor care se pot observa
între trecut, prezent şi viitor, substanţă pentru
călimara cu pixeli în care ion manea îşi înmoaie
pana, tocul ori de unde- şi umple stiloul ori… desi -
gur virtuale, fără doar şi poate!

umorul, satira subtilă (care ne aduc aminte
de seria de cărţi dedicată personajului ion io-
nescu, despre care scriam că sunt rodul unui scrii-
tor pe care îl încadram oarecum între hasek şi
Kafka, absurdul ultimului fiind însă transformat
neaoş într- o jovialitate amintind de eugen io-
nescu cel tânăr, din tinereţe) contribuie la deza-
morsarea unor situaţii delicate ale contemporane-
ităţii (sau, dintr- o perspectivă istorică, continua-
toare, a unui saphism oarecare), precum cea a
unor minorităţi sexuale, în „julieta şi julieta sau
decadenţa unei paradigme”. unde este relatat
cazul… a două vaci îndrăgostite una de alta. că
o fi fabulă, că o fi reală situaţia, relatată într- un
cotidian tabloid, mai contează!? detaşându- se,
autorul scrie chiar şi despre umor în general, la
începutul textului „între calicul lui moş costache
şi rinocerii lui ionesco”, ion manea dovedindu- se,
nu numai aici, şi un teoretician, sau măcar un
bun cunoscător al teoriei, care îmbină cu har teo-
ria şi practica… literară. Pledează şi pentru … re-
povestirea poveştii şi reinventarea mitului, pe
urmele asumate ale lui mircea eliade, observând
cu atenţie şi cariera şi succesul autoarei lui harry
Potter…

cu aer de profet cumsecade, cu mult
bun- simţ, proroceşte că timpul rinocerilor iones-
cieni, al adevăraţilor rinoceri, abia urmează să
vină, ceea ce ne cam cutremură! Până atunci, ion
manea este un fin observator al fenomenului cul-
tural românesc în ansamblu (dar nici planul te-

restru în general nu este de neglijat, vezi şi anec-
dotele cu scriitori celebri!), pentru gălăţeni rezer-
vându- şi, probabil nişte memorii acide din
cuvintele cărora nu va scăpa nimeni! deşi, proba-
bil, încifrat, textul „scrisoarea lui Victor hugo şi
a 33- a carte a unui autor” are nişte aluzii la per-
sonaje, vorba vine, reale! Şi nu este vorba de Vic-
tor hugo, evident! aşa se întâmplă şi în „Nuntă
în cartierul cu metafore”, unde este satirizat „la
sânge” un fenomen: cel al apariţiei pensionarilor
scriitori, al editurilor de apartament ş.a.m.d.
uneori, precum în „cu rudyard Kipling prin li-
brării”, textul este precum un articol de ziar, adu-
cându- ne aminte că ion manea a fost şi este un
jurnalist remarcabil! de altfel, multe subiecte
sunt găsite în presă, fiind folosite ca pretexte, des-
pre multe neştiind mai nimic sau chiar nimic: de
exemplu, despre particularităţile haremului re-
gelui din swaziland, despre poezia stradală din
mexic (care se vinde precum shaorma ori hot
dog- ul!), despre suveica mamei ruţă, despre rolul
cenzurii în america democrată ori lulica, păpuşa
Barbie a ţiganilor din românia!

în „acarul din staţia cu destine literare” me-
ditaţia se îndreaptă asupra criticii literare şi asu-
pra rolului ei, de a distinge şi de a arăta răspicat
care este literatură de apartament şi care litera-
tură care corespunde criteriului universalităţii.

Printre informaţiile ascunse în eseurile
sale, spre final descoperim şi… un sicriu. Nu oa-
recare, şi nu gol! Şi nici pe un catafalc al unei bi-
serici oarecare, dacă poate exista o biserică
oarecare! ci într- un vagon special, care- şi pier-
duse fractul! iar în acel sicriu nu erau decât… ră-
măşiţele pământeşti ale marelui i.l. caragiale,
trimise din germania spre Bucureşti, rămăşiţe
care au rătăcit vreo două săptămâni prin eu-
ropa… iată un subiect literar! se va găsi un gogol
român – aluzie la ceea ce a făcut rusul cu „sufle-
tele moarte”, subiectul unui eseu al lui ion manea
– care să facă din acel sicriu ceea ce a făcut, de
pildă, un Victor cilincă cu sicriul în care era re-
patriat cehov!? mai exact, în distopia „das mio-
ritza reich”…

unii înaintaşi strigă! unii doar întreabă
„cine strigă acolo?” Bref, alţii răspund prin cărţi
memorabile, cum este şi această antologie de
eseuri, gen literar dificil, care presupune nu
numai talent literar, ci şi o solidă cultură gene-
rală, ancorare în realităţi contemporane şi din
totdeauna, calităţi pe care ion manea le are, pro-
punându- ne spre lectură o meditaţie asupra…
lecturii, rostului cărţilor în orice format ar fi ele,
destinului scriitorilor din totdeauna şi nu în ulti-
mul rând o oglindă pentru orice tip de cititor/
cumpărător sau nu de carte! r

■ ion manea, călimara cu pixeli, 
axis libri, galaţi, 2015

a.g. secară
Eseuri deloc imaginare

Satul global al lui Marshall
McLuhan a produs o copilărie

globală, una în care Baba Cloanţa
nu mai primeşte drept de

rezidenţă, Făt- Frumos din lacrimă
sau din orice nu mai are audienţă,
iar Setilă, Flămânzilă et company
rătăcesc cu cardurile goale prin

supermarketurile pline cu produse
contrafăcute.

epocă, al unor impresionante mărturii
contemporane – o perioadă istorică de
tristă şi tragică amintire din istoria po-

porului român, consemnând momente ale rezis-
tenţei anti- comuniste din românia, abuzurile
„puterii populare” din anii postbelici, întreprizând
o necesară, binevenită şi pioasă operă justiţiară.
serialul luciei hossu longin, scris cu lacrimă, cu
durere, cu patimă, cu furie, cu încrâncenare, ră-
mâne, neîndoios, o reuşită de anvergură – deopo-
trivă politică, morală, civică, filosofică, estetică –
a cinematografiei naţionale. cu un Premiu aca-
demic a fost distins şi regizorul stere gulea, din
filmografia căruia, pe lângă capodopera numită
Moromeţii, fac parte creaţii precum filmul tV Sub
pecetea tainei (în colaborare cu andrei cătălin
Băleanu), lung metraje ca iarba verde de acasă,
castelul din carpaţi, ochi de urs, vulpe vânător,
Stare de fapt, Hacker (în colaborare cu alexandra
gulea), Week- end cu mama, Sunt o babă comu-

nistă. un al cincilea Premiu academic a fost acor-
dat regizorului radu gabrea, a cărui carieră re-
gizorală (româno- germană) este, deasemenea
impresionantă. după lung metrajul de debut prea
mic pentru un război atât de mare, radu gabrea
a lansat pe piaţă un film de mare acurateţe rea-
listă, cu caractere puternice, dincolo de nisipuri,
inspirat de proza lui fănuş Neagu, apoi a realizat
în germania filme precum Fürchte nicht, Jakob!
sau ein Mann wie eva, pentru ca, la întoarcerea
în ţară să- şi îmbogăţească filmografia cu titluri
precum rosenemil – o tragică iubire, conferinţă
la nivel înalt, noro, cocoşul decapitat, călătoria
lui Gruber, Mănuşi roşii, trei zile până la cră-
ciun, o poveste de dragoste.lindenfeld… gala
Premiilor uciN a fost prezentată de tandem- ul
actoricesc andreea Vasile – andi Vasluianu şi a
fost însoţită de câteva numere artistice de efect,
printre care şi acela al tinerilor balerini „puşi în

pagină” de superba coregrafă liliana tudor-ior-
gulescu. 

în cadrul aceleiaşi gale au fost acordate şi
premiile anuale ale asociaţiei criticilor şi filmolo-
gilor din uniunea cineaştilor, asociaţie condusă
de criticul dana duma. cel mai bun film româ-
nesc al anului cinematografic anterior a fost con-
siderat – prin votul membrilor asociaţiei – filmul
regizorului Nae caranfil closer to the Moon. Pre-
miul „ion cantacuzino” a revenit site- ului
www.aarc, coordonat de criticii cristina corcio-
vescu şi magda mihăilescu, iar Premiul „george
littera” a fost acordat criticului clujean doru Pop
pentru volumul „romanian New Wave cinema.
an introduction”… r

ð
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în luna mai 2015, literatura română a
fost reprezentată la salonul internaţio-
nal de carte de la torino, graţie insti-
tutului cultural român care, prin

centrul Naţional al cărţii şi institutul român de
cultură şi cercetare umanistică de la Veneţia, a
organizat, pentru al şaptelea an consecutiv, stan-
dul ţării noastre. având tema le meraviglie della
romania/ Minunile româniei – după un concept
inspirat de tema principală a ediţiei din acest an a

salonului, le meraviglie d’italia – standul româ-
nesc a atras mii de vizitatori. au fost expuse, spre
vânzare, peste 2000 de volume de la edituri din ro-
mânia şi italia, fiind posibilă achiziţionarea unor
titluri în limba italiană, unele dintre ele apărute
cu finanţarea institutului cultural român prin
programul tPs (translation Publication support
Programme). Pe lângă spaţiul destinat vânzării de
carte, organizat cu sprijinul librăriei libris din
Braşov, standul a cuprins o zonă special creată
pentru a găzdui evenimente literare, o cabină
radio de unde a transmis, în direct, radio torino
international şi un punct de informare turistică or-
ganizat în parteneriat cu Biroul Naţional de tu-
rism al româniei în italia. totodată, traducătorii
şi editorii interesaţi au găsit la stand broşuri de
prezentare a programelor de finanţare derulate de
centrul Naţional al cărţii din cadrul icr (Progra-
mul tPs şi Publishing romania).

standul româniei a găzduit o serie de lan-
sări, prezentări de carte, recitaluri publice. Printre
cărţile lansate menţionăm, în mod special, în pri-
mul rând – aşa cum se cuvine la casele mari, aşa
cum se cuvine în literaturile majore, care se res-
pectă – titlurile clasicilor literaturii române, cărţi
semnate de mari scriitori români cunoscuţi în
lume, cum ar fi, de exemplu, traducerile din opera
lui emil cioran – un eveniment important, comen-
tat şi prezentat in extenso de giovanni rotiroti,
antonio di gennaro, massimo carloni şi horia
corneliu cicortaş, traducătorii şi îngrijitorii volu-
melor de emil cioran: Sulla Francia; al di là della
filosofia. conversazioni su benjamin Fondane;
tradire la propria lingua. intervista con philippe
a. dracodaidis; ineffabile nostalgia. lettere al fra-
tello (1931- 1885); la speranza e più della vita.
atenţia publicului a fost în chip evident captată de
romanul baltagul de mihail sadoveanu, apărut în
limba italiană, în traducerea regretatului profesor
marco cugno (editura atmosphere libri), despre
care au vorbit roberto merlo şi mauro di leo. N- a
lipsit de la standul românesc fondatorul romanului
românesc, liviu rebreanu, cu romanul adamo ed
eva în traducerea lui davide arrigoni, publicat de
editura milaneză rediviva – o instituţie tânără,
în evidentă creştere. avangarda românească, cu-
noscută publicului european – şi nu numai – a fost
prezentă la standul ţării noastre prin poeziile
avangardiştilor tristan tzara şi Paul celan în ca-
drul evenimentului intitulat roata cailor are
lămpi electrice. giovanni rotiroti şi traducătoarea
irma carannante au prezentat volumele tristan
tzara, le prime poesie (ed. joker) şi Petre solo-

mon, paul celan. la dimensione romena (editura
mimesis).

unul dintre cei mai traduşi scriitori români,
Norman manea a fost prezent la acest salon cu vo-
lumul varianti di un autoritratto de Norman
manea, apărut în traducerea lui marco cugno şi a
anitei Bernacchia (ed. il saggiatore) şi audio-
book- ul norman Manea e la lingua romena de do-
nato cerbasi (ed. Nuova cultura). 

regina genurilor literare, poezia, „poezia:
exil sau patrie? Poezia ro-
mana la feminin” a fost tema
întâlnirii cu poetele denisa
comănescu şi aura christi,
care au citit din volumele ri-
torno dall’esilio, traducere de
Bruno mazzoni şi mihail
Banciu (ed. transeuropa),
respectiv la sfera del freddo.
dall’ inferno, con amore, tra-
ducere de floarea maria Pop
(ed. rediviva). traducătorul
mauro Barindi a citit câteva
poeme din cartea la mi pa-
tria a4 de ana Blandiana,
apărută recent, în traduce-
rea sa, la editura aracne. în
timpul lansării antologiei
sale de poeme, proză auto-
biografică şi eseuri, intitu-
lată Sfera frigului · din

infern, cu dragoste/ la sfera del freddo. dall’ in-
ferno, con amore, în traducerea mariei floarea Pop
(editura rediviva, 2015), aura christi a menţio-
nat faptul că grădina culturii române este foarte
bogată în nume mari, de la cele cunoscute lumii în-
tregi, ca, de pildă, dimitrie
cantemir, mihail eminescu,
Nicolae iorga, constantin
Brâncuşi, george enescu, mir-
cea eliade, emil cioran, eugen
ionescu, tristan tzara, până la
lucian Blaga, tudor arghezi,
liviu rebreanu, george Bacovia,
ion Barbu, Nichita stănescu,
hortensia Papadat-Bengescu,
Nicolae Breban, augustin Bu-
zura, eugen simion, marin
Preda, dumitru radu Popescu,
Ştefan augustin doinaş ş.a.
„Poezia este respiraţia îngeri-
lor. iar menirea traducătorului
e de a face resimţit aburul acelei respiraţii”.

în cadrul programului saloneoff (organizat
de salonul internaţional de carte), pe scena tea-
trului Bellarte din torino a avut loc spectaco-
lul- lectură occidental express de matei Vişniec, în
regia lui luca Busnengo, producţie a Kataplixi
teatro. în public s- au regăsit elevi de la două licee
din torino, evenimentul adresându- se în primul
rând tinerilor. 

Poetul şi prozatorul optzecist mircea cărtă-
rescu a lansat volumele abbacinante. il corpo (edi-
tura Voland) şi il poema dell’acquaio (ed.
Nottetempo), ambele în traducerea lui Bruno maz-
zoni. 

la standul româniei a avut loc prezentarea
volumului Storia della romania de florin con-

stantiniu, apărut la editura rubettino. alături de
traducătorii floarea maria Pop şi fulvio de fabbro
au luat cuvântul profesorii roberto scagno şi ru-
dolf dinu. Participanţii s- au referit, printre altele,
la importanţa de a face cunoscută în italia istoria
românilor prin traduceri, aceste cunoştinţe repre-
zentând şi o bază pentru înţelegerea fenomenelor
literare din diverse epoci.

mini- spectacolul montat la standul româniei
de Kataplixi teatro a adus pe scenă un fragment
din occidental express de matei Vişniec. matei Viş-
niec a fost vizibil impresionat de talentul actorilor
italieni care interpretau textul său. autorul le- a
mulţumit traducătorilor care fac cunoscută litera-
tura română peste graniţe. matei Vişniec a com-
parat literatura română cu un pachebot fără
motoare, iar pe traducători cu nişte „vâslaşi în băr-
cuţe care îl fac să meargă înainte”. Nu în ultimul
rând, matei Vişniec a îndemnat publicul prezent
să viziteze românia şi să descopere cultura ro-
mână de calitate.

seria evenimentelor a continuat cu prezen-
tarea romanului scris în limba italiană rigor artis
de irina ţurcanu (ed. absolutely free). alături de
autoare au intervenit prof. smaranda elian şi Ni-
coleta azzolini. Profesorii dan octavian cepraga
şi roberto scagno au discutat despre italieniştii ro-
mâni din secolul al xix- lea, dezbatere ce a fost pri-
lejuită de apariţia volumului esperimenti italiani.
Studi sull’italianismo romeno dell’ottocento (ed.
fiorini) de dan octavian cepraga.

scriitorul Bogdan suceavă a vorbit, la stan-
dul românesc, despre cartea sa Miruna, o poveste,
apărută recent, cu sprijinul institutlui cultural
român, prin programul tPs, la editura atmos-

phere libri. la lansarea
volumului Miruna, una
storia au participat, ală-
turi de autor, traducăto-
rul roberto merlo şi
editorul mauro di leo.

standul româniei a
găzduit lansarea câtorva
volume apărute la cen-
trul cultural italo-român
de la milano/ editura re-
diviva, lilyan Kertay, i
confini del cuore şi ingrid
Beatrice coman, badante
per sempre. în cadrul
unei dezbateri moderate

de scriitoarea şi traducătoarea irina ţurcanu, au
discutat despre noile apariţii editoriale de la redi-
viva Violeta Popescu, ingrid Beatrice coman şi ro-
berto merlo.

atenţia publicului a fost atrasă de titlurile
colecţiei bilingve Biblioteca italiană, publicată la
editura humanitas şi coordonată de profesorii
smaranda elian şi Nuccio ordine. colecţia este
unică în românia prin faptul că propune în limbile
italiană şi română operele clasicilor literaturii ita-
liene, reprezentând astfel o punte între cele două
culturi. au intervenit profesorii smaranda elian,
Bruno mazzoni şi roberto scagno. 

a fost prezentat festivalul literar şi de tra-
ducere filit – iaşi, o manifestare de profil care
atrage anual un număr impresionant de autori
străini, stimulând colaborarea dintre editori, tra-
ducători şi scriitori. despre dificultăţile şi perspec-
tivele traducerilor din limba română în limba
italiană au discutat dan lungu, roberto merlo,
anita Natascia Bernacchia şi mauro Barindi,
într- o dezbatere moderată de Bruno mazzoni.

ca în fiecare an, salonul internaţional de
carte a reprezentat o importantă cale de acces a
literaturii române către publicul italian şi interna-
ţional, standul de la torino – o veritabilă vitrină
elegantă a ţării noastre – oferind posibilitatea de
a promova valorile româniei şi relaţiile bilaterale
româno- italiene. totodată, acesta a oferit nume-
roasei comunităţi de români din peninsulă un pre-
ţios contact cu literatura şi cultura ţării noastre. r

n Eveniment 

„Zilele literaturii române” la Salonul Internaţional
de Carte de la Torino 2015
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Pentru nichita danilov, viitorul este
o mare problemă a celor ce ne vor
urma şi, aşa- zicând, vor vieţui în el,
dar şi a celor de azi. el se întreabă:

ce se va întâmpla cu literatura, cu limbile şi cul-
turile naţionale şi, în legătură directă cu aseme-
nea interogaţii, ce se va întâmpla cu sufletul
omului ca urmare a globalizării uniformizante,
alienante?! ce va fi nu mai departe decât peste 50
sau o sută de ani?! întrebare ce revine şi în volu-
mul portrete fără ramă (un titlu ce sugerează
ima ginea unei lumi în continuă mişcare), apărut
la editura tracus arte, care e într- o deplină uni-
tate de viziune, de stil, de spirit, de lirism şi re-
flexivitate, ca şi de obsesii, cu precedentele sale
cărţi de eseuri, portrete şi pamflete literare: ure-
chea de cârpă (titlu inspirat parcă din universul
macondian al lui márquez) şi capete de rând.
sunt tentat să- i schiţez un profil în tuşe cât mai
relevante, mai expresive lui Nichita danilov, unul
care să se ridice cât de cât la nivelul admirabilelor
sale „portrete fără ramă”. Nu mă hazardez.
Nu- mi pot reprima totuşi o scurtă evocare. l- am
cunoscut pe Nichita, prenume norocos în litera-
tura română, prin anii ’70 când lucram la radio
iaşi ca redactor realizator de emisiuni literare.
Nu mi- a făcut o impresie deosebită nici ca om, nici
ca poet, deşi părea să aibă ceva din personajele
marilor scriitori ruşi, idolii mei, iar în fizionomie,
în privire o fermitate şi o candoare ce m- au dus
cu gândul la Nicolae labiş. dacă memoria nu mă
înşeală, l- am programat totuşi atunci cu nişte
versuri în lectură proprie. Prin modul de a se pre-
zenta şi de a aborda interlocutorul, frust, abrupt,
Nichita părea să te ţină mai mult la distanţă
decât să te apropie, să te „câştige”. timpul a tre-
cut peste noi şi prin noi. aş risca să alunec în pa-
tetism, dacă aş povesti cum au evoluat, de- a
lungul câtorva zeci de ani, sentimentele mele faţă
de scriitorul şi omul Nichita danilov. Voi mărtu-
risi doar ceea ce simt după lectura „confesiunii
autorului despre modul său de a fi, sau graniţa
fluidă”, aşezată în chip de postfaţă a volumului
portrete fără ramă. Născut şi petrecându- şi copi-
lăria „parcă pe o altă planetă, desprinsă din ru-
bliov- ul lui tarkovski”, într- un sat bucovinean de
pe „fluida graniţă” de la răsărit, aceasta, graniţa,
i- a marcat personalitatea şi destinul în mod fun-
damental: „graniţa m- a urmărit pretutindeni. a
fost o prezenţă constantă în viaţa mea. m- a ur-
mărit şi în anii de şcoală, şi în perioada facultăţii,
m- a urmărit şi în viaţa literară şi în viaţa socială.
între mine şi ceilalţi s- a aflat întotdeauna o fâşie
arată peste care nu puteam trece”.

abia acum îmi explic incapacitatea mea de
a nu- l fi înţeles pe Nichita danilov încă de la acel
îndepărtat început radiofonic. se vede că nici eu
nu puteam trece peste o fâşie, una pe cât de invi-
zibilă, pe atât de nedreaptă… 

Printre personajele, căci cei evocaţi în por-
trete fără ramă se transformă sub condeiul lui da-
nilov în personaje de roman, se află şi un artist al
imaginii: Mircea Struţeanu care, cu bătrânul apa-
rat de fotografiat, rămas miraculos şi în această
epocă a exploziei tehnologiei imaginii în mişcare,
îşi propune şi reuşeşte să surprindă ceva din is-
toria „secretă a literaturii române”. Nu am avut
ocazia să văd măcar o parte din fototeca, i- aş zice
de aur, a acestui practicant al „furtului de su-
flete”, cum însuşi se autodenunţă, dar confesiu-
nile sale consemnate de Nichita danilov, căruia
îi acord tot creditul, mi se par revelatoare: „în
drumul meu printre scriitori, am trecut dincolo
de priviri şi de gesturi, am căutat punctul acela
unic în care o expresie a feţei sau o poziţie a tru-
pului dezvăluie literatura”. Printre cei fotogra-
fiaţi de mircea struţeanu, fiecare chip imortalizat
însumând de fapt „o sumă de chipuri”, sunt scrii-
tori binecunoscuţi ca ana blandiana, claudiu
Komartin, nora iuga, norman Manea sau nico-
lae Manolescu. asupra acestuia din urmă Nichita
danilov zăboveşte câteva clipe mai mult pentru a
ne transmite ceea ce- aş numi un succint reportaj:

„criticul Nicolae manolescu e surprins în biroul
său prezidenţial, cu o mână sprijinită pe canapea
şi o alta pe picior. Bustul personajului e uşor în-
clinat, iar privirea pare să caute un interlocutor
nevăzut, aflat undeva dincolo de cadru. criticul e
sigur de ecoul pe care mesajul său îl va avea asu-
pra interlocutorului şi, poate, chiar şi asupra lui
însuşi, de aici şi detaşarea de care dă dovadă.
Pare un om stăpân pe sentimentele sale şi chiar
pe sentimentele celor incluşi în istoria critică a li-
teraturii române… «acesta sunt eu, chiar dacă vă
place sau nu!». dincolo de detaşare, se simte însă
şi o angoasă, pe care ne e greu s- o decriptăm. cri-
ticul nu pare să fie mulţumit cu totul de sine”.
dacă aici Nichita danilov relatează ceea ce a în-
registrat pe peliculă artistul fotograf struţeanu,
într- o altă naraţiune ne „dezvăluie” un manolescu
văzut de el sur le vif, mişcându- se cu graţie în pei-
sajul stimulator parizian, îmbrăcat într- un cos-
tum de primăvară şi făcând ca autorul Sufletelor
la second- hand să se tre-
zească deodată „bântuit de
tot felul de imagini din ta-
blourile lui mark chagall
(pictor pe care îl evocă şi în
alte contexte – nota mea), în
centrul cărora, în chip de lo-
godnic, distinsul profesor,
ba levitând cu un pendul
sub braţ pe sub turnul eif-
fel, ba planând deasupra
scenei cu o imensă carte îm-
brăcată în scoarţe de argint,
istoria critică a literaturii în
care consemna, din zbor, noi
şi noi impresii”. ciudat, ase-
menea viziuni chagalliene
se derulau în timp ce criticul
dejuna împreună cu câţiva
confraţi scriitori, desantaţi
în oraşul luminilor pentru
a citi din operele lor. acum,
ei îl ascultau aproape cu re-
ligiozitate pe amfitrion po-
vestind cu haz şi chiar cu
talent actoricesc. suntem,
cum altfel?!, în plină litera-
tură: „ehei, ce talent, am
murmurat în sinea mea.
apoi am completat: «un
adevărat critic, când scrie
istoria literaturii trebuie să intre în pielea auto-
rilor ca un adevărat actor. trebuie să le perceapă
ticurile, gesturile, vocea, un anumit fel de- a fi,
tocmai ca să- i poată portretiza cât mai veridic.
oare călinescu nu făcea la fel?!». Şi gândind aces-
tea, mi l- am închipuit pe divinul critic interpre-
tând ba rolul lui eminescu, ba al lui creangă sau
caragiale, pe care- i imita, bazându- se mai mult
pe modul cum erau articulate frazele, decât pe in-
tuiţie. dar nici intuiţia nu- l înşela. trecând de
proba clasicilor, criticul îşi imita contemporanii,
dând în faţa colii de hârtie un adevărat spectacol.
e posibil ca şi manolescu să fi adoptat aceeaşi me-
todă. oricum, în materie de actorie era as”.

dar să mă întorc, pentru o clipă, la mircea
struţeanu, pentru a cita fraza de final a lui da-
nilov: „am scris despre domnia sa pentru că şi eu,
la rându- mi, cu alte mijloace, chiar în această
carte, încerc să surprind, în fond, acelaşi lucru –
un scurt crâmpei din istoria literaturii noastre”.
a surprins mai multe. se înţelege, abscons nu în-
seamnă doar anecdotică, care are fireşte impor-
tanţa ei, ci mai ales ceea ce este semnificativ ca
trăire şi sens. de pildă, Nichita danilov dece-
lează, dincolo de mesajul erotic al poeziei şi prozei
Norei iuga „o tânguire, un strigăt al unui iov de
sex opus, aflat în groapa propriului său trup, în-
ainte de pulverizare”. de altfel, profilul acestei
scriitoare de o feminitate pe cât de decomplexată,
de explozivă, pe atât de rafinată, este unul dintre
cele mai memorabile din galeria lui Nichita da-
nilov. Nora iuga, căreia „curgerea timpului, în

mod paradoxal, pare a- i fi sporit atât vivacitatea
spiritului, cât şi vioiciunea trupului”, îi apare
„desprinsă parcă din paginile Scrinului negru al
lui călinescu sau, poate, mai degrabă din lumea
crailor lui mateiu caragiale”. o proză ce se inti-
tulează despre o întâlnire cu Guillaume îl are ca
personaj central pe Virgil mazilescu. regăsim în
această naraţiune nonfiction şi ceva din atmos-
fera şi mitologia faimosului restaurant al uniunii
scriitorilor din calea Victoriei – cel de dinainte
de 1990 – o lume dominată, strunită, pe cât de
discret şi diplomatic, pe atât de autoritar şi pro-
tector, de faimoasa, unica doamnă candrea. o fi-
gură de neuitat a acelei lumi irepetabile a fost
Virgil mazilescu, cu a sa „frunte mereu încrun-
tată” şi nimbată de „o aură de vid”, un mare poet
mistuit de alcool şi de o iubire ce i- a fost, se pare,

în cele din urmă, fatală.
Venit de la iaşi, pentru a- şi
lua exemplarele de semnal
ale unei cărţi apărute la
cartea românească, dar şi
pentru a- şi încasa consis-
tentul onorariu, lui danilov,
optzecistul în plină afir-
mare, îi este dat să trăiască
o întreagă aventură în nu
mai mult de 48 de ore, pe
traseul casa scriitorilor –
locuinţa lui mazilescu – cea
a lui ion drăgănoiu – gara
de Nord. or fi mai fost şi
alte puncte, dar ele s- au
pierdut în întunericul unei
nopţi bucureştene… eufo-
ria, inclusiv bahică, dato-
rată evenimentului, fiindcă
apariţia unei cărţi de poezie
constituia atunci un auten-
tic eveniment, fusese una pe
măsura acestuia şi chiar
mai mult decât atât. Pe
scurt, în acea euforie dani-
lov pierde cărţile de semnal,
banii încasaţi, biletul de că-
lătorie până la iaşi nu se
ştie cum şi unde, poate în
tramvaiul ce ar fi trebuit

să- l ducă la gară, dar a luat- o în altă parte…
umorul îşi găseşte totuşi rostul în această po-
veste: biletul de tren îi aminteşte că tolstoi, deşi
era conte, călătorea numai la clasa a doua, prin-
tre mujici, pentru a cunoaşte viaţa, rusia pro-
fundă: „cum nu eram conte, m- am mulţumit şi cu
clasa a doua. de altfel, a treia nici nu exista”. un
personaj fabulos este Nichita stănescu. creatorul
necuvintelor – comentează danilov – „şi- a desfă-
cut deasupra lumii stufoasa sa coadă de cometă,
îmbibată cu particule radioactive ce ne iradiază
şi acum, celălalt (Virgil mazilescu – nota mea) s- a
adâncit în el însuşi, transformându- se în crisa-
lidă”. după moartea lui Nichita stănescu, mazi-
lescu n- a mai trăit decât aproape un an,
rămânând însă în acest răstimp fără obiectul ră-
fuielii: „Nichita devenise o legendă. ce sens mai
avea să lupţi aici cu el? Virgil mazilescu n- a
cedat, a mers până la capăt. a mutat lupta pe un
alt tărâm, cel al umbrelor, devenit el însuşi o le-
gendă după neaşteptatul sfârşit…”. un sfârşit
care s- a produs, cu toate că poetul n- ar fi vrut să
o tulbure cu moartea sa pe femeia iubită, deşi
aceasta îl părăsise. o întrebare tristă formulată
moromeţian cade ca o cortină: „a tulburat- o
oare?”.

este unul dintre „crâmpeiele” dramatice ale
unei tumultuoase vieţi literare ce avea de toate:
şi obsesia creaţiei, şi decăderea, şi iubirea devas-
tatoare, şi moartea. o lume care îşi conţinea chiar
şi posteritatea! r

Constantin Coroiu
Portrete cu şi fără ramă

După moartea lui nichita Stănescu,
Mazilescu n- a mai trăit decât

aproape un an, rămânând însă în
acest răstimp fără obiectul răfuielii:

„nichita devenise o legendă. Ce
sens mai avea să lupţi aici cu el?

Virgil Mazilescu n- a cedat, a mers
până la capăt. A mutat lupta pe un
alt tărâm, cel al umbrelor, devenit

el însuşi o legendă după
neaşteptatul sfârşit…”.
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In honorem – acad. Alexandru Boboc
la împlinirea vârstei de 85 de ani, academi-

cianul alexandru Boboc a primit un dar spre fru-
moasă aducere aminte – volumul „filosofie şi
viaţă. in honorem alexandru Boboc” , apărut la

ed. academiei române. 35 de personalităţi ale
vieţii noastre intelectuale semnează scurte co-
mentarii ce, laolaltă, dau măsura contribuţiei
Profesorului al. Boboc la istoria gândirii româ-
neşti contemporane şi la formarea tinerilor „iubi-
tori de înţelepciune”. Volumul se deschide cu
textul semnat de acad. al. surdu, vicepreşedin-
tele academiei române, care împleteşte cu dibă-
cie consideraţii cu privire la opera „celui mai bun
cunoscător român al filosofiei moderne, în special
pre şi post- kantiene, pentru domnul Profesor
„Kant reprezintă punctul de referinţă al întregii
filosofii moderne”. Volumul, conceput în manieră
vestică este alcătuit din două părţi: prima pe care
am putea- o defini de întâmpinare a sărbătoritului
la simpozionul ce- i este dedicat; cea de a doua cu-
prinzând studii ce îi sunt dedicate. excelenţa sa
în gândirea filosofică este explicată de acad. teo-
dor dima de două modalităţi: „lecturi euristice ale
unor surse directe şi identificarea unor posibili-
tăţi multiple de comunicare şi dialog”. la acestea
am mai adăuga o deosebită atracţie spre poten-
ţialul nuanţelor de a se ridica la altitudinea idei-
lor între dimensiuni axiologice. între acestea,
lorena- Păvălan stuparu se opreşte, semnificativ
la „conştiinţa de sine a omului contemporan” su-
bliniază „lecţia” Profesorului relevând relaţiile
dintre unele „forme de viaţă care să aducă lao-
laltă universalitatea şi specificitatea în noile in-
stituiri valorice specifice lumii europene”. o viaţă
dedicată în special filosofiei modernă şi prelungi-
rii ei ideatice în cea contemporană căreia i- a de-
dicat cărţi, studii, articole cu valoare modelatoare
de conştiinţe dacă ţinem seama şi de activitatea
universitară. Poate acesta este şi „secretul” tine-
reţii sale spirituale febril căutătoare de aurul în-
ţelepciunii în „sterilul” cotidianului. la mulţi ani
domnule Profesor!

Etnologie românească – 
naşterea şi copilăria

cel de al treilea volum din seria „etnologie
românească. expresii ale naşterii în textele lite-
rar- folclorice. folcloristică şi muzicologie” este de-
dicat „naşterii şi copilăriei”, un subiect generos în

esenţa sa, dar care, din nefericire, a fost mai
puţin în atenţia cercetătorilor. Volumul este co-
ordonat de acad. sabina ispas şi Nicoleta coatu
şi urmează după „fenomenologia natalităţii” ana-
lizat ca fenomen cultural care pune o punte între
pragmatic şi sacru. lucrarea are două mari sec-
ţiuni – una semnată de stanca ciobanu şi regre-
tata irina Nicolau şi a doua, exegetică aparţinând
academicianului sabina ispas care urmăreşte cu
subtilitate modalităţile prin care momentul unic
al „trecerii la existenţă” a fost transfigurat într- o
epică nerituală de tipul basmului şi al baladei.
sunt urmărite cu scrupulozitate toate etapele,
felul în care sunt însoţite de ritualuri structura-
rea şi restructurarea pe care venirea pe lume a
unui prunc o aduc în relaţiile interumane – pă-
rinţi, bunici, naşi, cumetri. e o altă descriere a
aceluiaşi univers pe care cei mai mulţi dintre noi
îl priveam cu ochii sufletului şi pentru care o ase-
menea abordare poate fi ca o tentativă de dezvră-
jire a lumii. asta însă doar aparent, deoarece abia
aceste forme de înţelegere şi descriere aduc un
plus de cunoaştere păstrând nealterat farmecul
folclorului. aceasta datorită şi basmelor care ne
încântă ca odinioară şi, poate, îi încântă şi pe con-
sumatorii de internet prin frumuseţea liniei na-
rative şi muzicalitatea tainică a limbii folosite. o
atenţie deosebită este dată „naşterilor miracu-
loase” cum este „ciobănaşul cel isteţ” cu o origine
în lumea vegetală ce trimite gândul la rai şi care
par a transmite un mesaj despre ceea ce mircea
Vulcănescu socotea a fi „menirea acestei lumi”,
adică „să se îndumnezeiască, să se înfrăţească cu
firea dumnezeiască de care o desparte prăpastia
firii sale imperfecte; călcând asupra acestei im-
perfecţiuni, creaturile să se depăşească şi să de-
vină „părtaşi ai naturii divine”. folclorul religios
şi, nu mai puţin, cel nereligios poartă pe un ase-
menea drum care începe aici, „pe un picior de
plai, pe o gură de rai…”

O problemă deschisă – 
antropogeneza

în lucrarea „dilemele antropogenezei”, apă-
rută la editura academiei române, radu ol-
teanu se implică în dezbaterea unei probleme
devenită „clasică”. omul este o creaţie a lui dum-
nezeu sau efectul unei evoluţii? întrebarea pare
condamnată să rămână deschisă, fiecare nouă

descoperire inducând
mutaţii teoretice mai
mult sau mai puţin re-
levante care trimit la
afirmaţia emblema-
tică lansată de alexis
carrel – omul, acest
necunoscut. esenţa
problemei este „dacă
ştiinţa acceptă sau nu
miracolul”. Şi o obser-
vaţie de luat aminte:
„dacă evoluţioniştii
s- ar fi oprit la lumea
animală sau vegetală,
traseul teoriilor ar fi
fost lipsit de sincope”.

de ce omul? Pentru că, spunea sofocle, „în lume
sunt multe minuni mari, dar nu mai mari ca
omul.” apoi, însăşi folosirea conceptului de „mi-
nune” arată că este ceva ce nu se lasă prins în
vreun tipar epistemologic al omului. mulţumind
lui dumnezeu că este o fiinţă atât de minunată,
david mergea mai departe: „minunată este şti-
inţa ta, mai presus de mine; este înaltã şi n- o pot
ajunge”. Poate minunea vine din acel strop de
veşnicie pe care domnul l- a pus în toate, dacă e
să- l credem pe eclesiast. rămâne în faţa omului
mereu dilema apariţiei sale şi nu oboseşte să
caute înţelesuri chiar când par de neînţeles. 

radu olteanu procedează înţelept punând
sub lupa unei analize desfăşurarea evoluţiei şi a
teoriilor evoluţioniştilor, ca într- o oglindă şi, la un
moment dat descoperă o întrebare incitantă…
„întrebări care nu trebuie puse?”. iată: „care e lo-
gica evoluţiei?” Nu trebuie, cel puţin deocamdată
puse, pentru că ne aflăm într- un proces, când
omul însuşi, produs al evoluţiei, produce evoluţie.
rămâne în discuţie sensul evoluţiei ce poate des-

cifrat. Pentru asta se face un pasionant recurs la
istoria ideilor între evoluţia biologică şi cea cul-
turală prin care îşi ilustrează propria concepţie
în care este urmărită „competiţia” dintre ştiinţă
şi religie. de fapt, sunt două registre bine delimi-
tate– ştiinţa care operează cu metode ţinând de
raţiune, de intelect şi credinţa care, cum spune
sf. ap. Pavel, atestată prin fapte, fără de care e
moartă. între ele un amplu spaţiu al întrebărilor
şi răspunsurilor glisând spre dileme, întrebări,
speranţe într- o logică în care este mereu loc pen-
tru „terţiul inclus”. Şi, peste ele, acoperindu- le cu
înţelepciune celebrele cuvinte ale lui fr. Bacon:
„Puţină ştiinţă te depărtează de dumnezeu.
multă ştiinţă, te apropie de dumnezeu”. Şi, cine
ştie dacă, atunci când nu- ţi este clar de unde vii,
e important să conştientizezi unde eşti şi încotro
te îndrepţi sau poţi să o faci. Poate că răspunsul
este mirarea Psalmistului: „doamne, ce este omul
că te- ai făcut cunoscut lui?”

Tratat de chirurgie – neurochirurgie 
apărut sub redacţia prof. univ. irinel Po-

pescu, membru corespondent al academiei ro-
mâne şi constantin ciuce, cel de al Vi-lea volum
din tratatul de chirurgie, apărut la editura aca-
demiei române, coordonat de ioan Ştefan florian
şi ion Poeată este dedicat neurochirurgiei. în cele
peste 800 de pagini, volumul însumează contri-
buţiile a peste 80 de autori într- o amplă prezen-
tare a realizărilor şi perspectivelor din acest
domeniu care concentrează interesele ştiinţifice a
mereu mai multor specialişti. de fapt, este o a

doua ediţie, pentru că ritmul de apariţie al nou-
tăţilor impune sintetizarea şi sistematizarea lor
pentru o cât mai eficientă informare şi asimilare
a cunoştinţelor din această disciplină deosebit de
dinamică. metodic, „tratatul” se deschide cu ele-
mente de neuroanatomie chirurgicală, fiziologia
şi fiziopatologia lichidului cerebro- spinal, rolul
endoscopiei în neurochirurgie pentru a trece la
elemente concrete de organizare a sălii de opera-
ţie. cel de al doilea capitol dedicat semiologiei ne-
urologiei şi neurochirurgiei se deschide cu
anamneza, căreia, din păcate, i se acordă mereu
mai mică importanţă; justificată într- un anume
fel dacă ţinem seama de tehnologizarea mereu
mai accentuată a medicinii. apărută în urmă cu
o jumătate de secol, medicina nucleară facilitează
obţinerea unui plus de informaţii privind starea
de sănătate sau boală a unui organ. în topul nou-
tăţilor se află sPect, o tehnică sofisticată de me-
dicină nucleară care studiază direct fluxul
sanguin cerebral şi, indirect, metabolismul cere-
bral. examinarea creierului cu această metodă
are implicaţii diagnostice în traumatisme cere-
brale, demenţă, tulburări de comportament agre-
siv, convulsii, toxicologie ş.a. am folosit doar un
exemplu dintre atâtea şi atâtea pentru a înţelege
nivelul şi performanţele la care s- a ajuns în me-
dicină cu deosebire în neurochirurgie. desigur, la
toate rămâne constantă importanţa omului care,
folosindu- se de fiecare după propria- i expertiză
reuşeşte să redea sănătate şi chiar bucuria de a
trăi. lucrarea este adresată medicilor rezidenţi
ca şi altora de diferite specializări, un indispen-
sabil instrument de lucru şi, pe alt plan, o temă
de reflecţie asupra condiţiei umane trimiţând
gândul la acea „trestie” gânditoare de care vorbea
Pascal, acum parcă aruncată în vâltoarea tehno-
logizării în spatele căreia pândeşte alienarea. r

grupaj realizat de elena solunca moise
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Avanpremieră editorială

Nicolae Breban, Jocul şi fuga
Roman

Deşi se ţinea departe de vâltoarea politică a acelor ani – începutul stalinismului – era suficient de
perspicace şi bine dotat cu simţul ironiei pentru a nu ocoli în totalitate atât de tentantele şi extrem de
sugestivele paralele şi imitaţii cu clişeele vremii, chiar dacă adesea nu erau decât în limbaj şi în capul lui.
În felul meu, scriu şi eu un fel de istorie contemporană! îşi spunea Paul, jucăuş ca un copil, amuzându-se
în capul lui, formele sale de odihnă şi de vacanţă adultă, după propriile sale expresii. 

Această ironie a unei alte istorii contemporane deveni pentru el, pentru Paul, în primul rând, şi apoi,
mai târziu, după ample convulsii, şi pentru membrii Cercului, o realitate tot mai gravă. Istoria, dacă există,
ca ştiinţă sau artă, cum vreţi, nu e aproape niciodată unică. Singură, ca o catapeteasmă de biserică. Ea, cea
oficială cel puţin, îşi aruncă umbrele ei puternice prin toate ungherele realităţii. Sau se pardoseşte, pur şi
simplu, cu o alta, care tinde să o nege pe cea publică, acceptată, clamată. Şi care, uneori, iese, apoi, ca o
modestă şi încăpăţânată apă, pânză freatică, înzestrată cu un singular geniu sau noroc, la suprafaţă, adică
devine ea însăşi, din anonima, subterana, impostoarea etc., cea reală. Cea veridică! Mă rog, pentru o altă
generaţie sau pentru un timp. Care timp?! Cine ar putea spune...

Nicolae Breban

Nu cred că poate contesta cineva cu argumente solide, demne de luat în seamă, faptul că Nicolae Breban este unul dintre cei mai importanţi
romancieri ai literaturii române din ultima jumătate de secol. În plus, este singurul autor din generaţia ’60 care nu doar că nu a suferit, în ultimele două
decenii, de pe urma unor blocaje de inspiraţie (termen care, de altfel, nu îi este pe plac), dar şi-a înteţit ritmul scrisului. Breban reprezintă cazul, atipic
în literatura română, al scriitorului obsedat de propria operă, al celui care are ambiţia de a-şi construi opera ca un tot unitar, ca un templu. De aceea,
cărţile sale comunică între ele, reiau aceleaşi mari teme: relaţia dintre ucenic şi maestru, dintre călău şi victimă, voinţa de putere, amoralitatea, pe filieră
dostoievskiană. Prin urmare, fiecare nou roman pretinde o lectură atentă şi un efort comprehensiv ceva mai special; încadrarea sa în corpus-ul întregii
opere a lui Breban devine aproape obligatorie, întrucât există o anumită gradare semantică, o dispunere silogistică a cărţilor. Este acesta un motiv
pentru care, în ultimii ani, critica nu a mai ţinut pasul cu debitul marelui scriitor, s-a consolat să se refere la capodoperele mai vechi (În absenţa
stăpânilor, Animale bolnave, Îngerul de gips, Bunavestire, Don Juan, Drumul la zid rămân mereu titluri de referinţă) sau, şi mai grav, a mimat lectura,
oferind verdicte superficiale şi leneşe.

Nicolae Breban este unul dintre marii romancieri europeni. Acest lucru ar trebui rostit cu responsabilitate şi fără complexe. Citit în întregime,
peste o vreme, el va fi, cu siguranţă repus în drepturi. Drepturi pe care nu i le contestă serios, de fapt, nici azi, decât chibiţii şi rău-voitorii, pricepuţi
la ironii grăbite şi la îndemână, dar incapabili nu spun de creaţie monumentală, ci barem de admiraţia faţă de aceasta.

Bogdan Creţu
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