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

Friedrich Nietzsche
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Muzeul Naţional al Literaturii
Române, în parteneriat cu Institutul
Cultural Român a organizat marţi, 7
iulie 2015, ora 17.30, la sediul ICR din
Aleea Alexandru 38, evenimentul cu
titlul: MOROMEŢII – 60.

Anul acesta se împlinesc 60 de
ani de la apariţia primului volum al
uneia dintre cele mai importante ca-
podopere a literaturii române, valoare
de necontestat a patrimoniului literar
naţional – Moromeţii. De- a lungul
celor şase decenii, fiind considerat
unul dintre romanele de referinţă
semnate de marele scriitor Marin
Preda, romanul a fost citit şi recitit,
reeditat în numeroase ediţii, a circu-
lat prin toată lumea datorită traduce-
rilor de care acesta s- a bucurat încă
de la început, a fost studiat de toate
generaţiile de elevi şi studenţi filologi
formate în această perioadă, analizat

din diferite perspective
de cei mai importanţi is-
torici şi critici literari din
ţară, montat şi ecranizat
de mari personalităţi ale
lumii teatrale şi cinema-
tografice româneşti. 

Muzeul Naţional
al Literaturii Române,
după sprijinul acordat
ICR Londra pentru reali-
zarea expoziţiei dedicate
evenimentului menţio-
nat, şi- a dorit să mar-
cheze acest eveniment şi
la Bucureşti, prin desfă-
şurarea unui nou pro-
gram cultural, care cu-
prinde expoziţia „MORO-
MEŢII 60” şi proiecţia ecranizării ro-
manului în regia lui Stere Gulea, film
realizat în 1987.

Proiecţia a fost precedată de o
dezbatere la care au participat acade-

micienii Eugen Si-
mion şi Nicolae Bre-
ban, actorii Luminiţa
Gheorghiu, Victor Re-
bengiuc şi Mitică Po-
pescu, operatorul Vivi
Drăgan Vasile, prof.
univ. Lucian Chişu şi
scriitorul Ioan Gro-
şan. Moderator: conf.
univ. Ioan Cristescu,
directorul Muzeului
Naţional al Literatu-
rii Române.

Partener: Institutul
Cultural Român

Parteneri media:
Radio România Cultural, RFI, TV
City, Observator Cultural, Cultura,
Contemporanul, AgenţiadeCarte.ro.

■ Eveniment 
Rotondele Muzeului Naţional al Literaturii Române

MOROMEŢII – 60



Ce veste senzaţională, de proporţii:
după mai bine de două decenii,
iată, a apărut un al doilea apel
către lichele! Da- da, aţi citit bine şi,

să vezi şi să nu crezi, semnat de acelaşi „domn”,
ca să zicem aşa – da, da, directorul de editură,
bine- cunoscutul autor al unor cărţulii scrise cu o
anume vioiciune, dar fără cine ştie ce substanţă,
nici literară şi nici de alt fel: da, „simpaticul”, în-
cruntatul şi niţel ferocele G. Liiceanu. Sigur, ape-
lul e făcut şi lansat de aşa- zisul Grup de Dialog
Social, dar ştim prea bine, dl. Liiceanu a fost din-
totdeauna şi este şi azi căpetenia, „inspiratorul”
şi factorul decisiv al sus- numitului „Grup pentru
Dialog Social”, grupare care, cel puţin în ultimul
deceniu, s- a făcut remarcată prin curtea asiduă
făcută ultimului Preşedinte al României, harnic,
împreună cu „suita” sa, delapidator al bugetului
naţional.

Da, dom’le, ce curios! Cu vreo două decenii,
acelaşi domn (ca să zicem aşa!) a adresat şi a
aruncat pe masa Naţiunii un Apel asemănător,
care a făcut, e drept, nu puţină vâlvă, deşi, după
nu multă vreme, nu puţini şi- au pus oarecum în-
trebarea: cam la cine şi despre cine ar putea fi
vorba, când autorul pamfletului bine- cunoscut se
adresează acestei „categorii”? De... lichele, se în-
ţelege, deoarece despre acestea se face vorbire, ca
să preluăm una dintre formele curente orale, de-
bitate cu sârg pe sticlă. Da, multă vreme şi mulţi
oameni, deştepţi sau nu, şcoliţi sau mai puţin şco-
liţi, şi- au frământat minţile cu această chestiune:
da, dom’le, toate bune şi frumoase, daţi- vă, bă, la
o parte, lichelelor, să nu mai aud de voi în marele
şi paşnicul areal naţional, gata, destul, v- aţi făcut
cheful, ne- aţi încurcat şi amărât traiul, dar acum,
gata, plecaţi, lăsaţi- ne în pace să ne construim cu
vigoare, curaţi şi liberi, în sfârşit, o altă viaţă, ba-
zată, se înţelege, pe muncă, cinste şi credinţă ne-
abătută în adevăratele valori. 

Totul foarte bine, foarte just, cum se spunea
altădată, dar o întrebare rămânea mereu vie şi,
ca şi în cazul unor mari rebusuri ale istoriei, încă
de pe la începuturile antichităţii, o întrebare sâ-
câietoare, care, cum se întâmplă, cu vremea, de-
vine cumva chinuitoare, aşa cum e vreo pietricică
sau aşchie care ţi se strecoată în pantof, persistă
şi încă de multă vreme: dar cine, Doamne,
iartă- mă, cine sunt astea, la urma urmei, liche-
lele, la care, iată, face apel distinsul director de
editură, filosof în orele sale libere? hai?!

Ei bine, ce să vezi: după mai bine de două
decenii, acelaşi „domn”, acelaşi autor, acelaşi sub-
semnat, cum se mai zice, face lumină: ce vă tot
miraţi şi vă minunaţi, fraţilor, păi, o să vă spună
chiar Nenea, Jupânul, despre cine e vorba; da,
dom’le, iată, după cum vedeţi stimaţi cetăţeni,
stimaţi confraţi, etc., etc., facem încă odată apel

şi, ce să vezi, de data aceasta, niciodată cei numiţi
„lichele”, şaradă sâcâitoare şi publică, aproape un
scandal, se arată, ca să vezi, voios „la apel”! Da,
n- o să vă vină să credeţi, ei, aceştia, de care am
mai făcut vorbire se prezintă cu nume şi pro-
nume, ba cei mai mulţi dintre ei îşi devoalează
profesiunea: scriitor! Ce frumos! (Cu o excepţie,
cel puţin, dna Monica Macovei, fost ministru de
justiţie, care, în această calitate a avut marele
merit de a deroba C.S.M.- ul – Consiliul Superior
al Magistraturii – de „ingrata” sarcină de a numi
procurorii şi magistraţii Patriei, însărcinându- l
pe bietul Preşedinte al României cu aceasta şi
obligându- l, vrând nevrând, să- i numească în zeci
şi zeci de posturi de înaltă răspundere pe apro-
piaţii d- sale!

Toate bune şi frumoase, numai că, în ceea
ce ne priveşte, noi am face o remarcă, poate chiar
o obiecţie, dacă ne e permis. (Se ştie, în vremurile
noastre e foarte imprudent să faci cea mai mică
observaţie sau remarcă, de obiecţii să nu mai vor-
bim, dacă, se înţelege, nu eşti ataşat trup şi suflet
GDS- ului! Aferim!) şi anume: cu toată dragostea,
cum o spunea simpaticul domn Bogdan Chirieac
la Antena 3, şi cu multă prudenţă, îndrăznim să
nu fim de acord cu acest apelativ, cel de lichele,
m- aţi înţeles. în acest caz, vorbim mereu de sem-
natarii celor două Apeluri, din Capitală (Protest
al Grupului pentru Dialog Social „Incitările la
crimă ale d- lui Nicolae Breban, inacceptabile”, re-
vista 22, din 26 mai 2015) şi de la Timişoara,
semnat de circa o sută de scriitori, care au răspuns
in corpore la chemarea editorului sus- numit.

Eu, mai blând, totuşi, i- aş numi pe unii din-
tre ei, să zicem, doar haimanale, adică inşi fără
căpătâi, dar... dacă ferocele şi inoxidabilul mora-
list care este, a fost şi va fi dl G.L. insistă, vom
accepta, cu un suspin prost ascuns, că... o fi ştiind
„marele om” ceva! De fapt, ce este, la urma urme-
lor, o lichea? Nu cumva cineva care afirmă vrute
şi nevrute pe socoteala altuia, mai degrabă, ches -
tii dezagreabile, binişor infamante, nu numai ne-
verificându- şi opiniile, dar şi ferindu- se să o facă,
de teamă ca nu care cumva să constate că se află
în impostură?! un fel de Iago de cartier, de la col-
ţul străzii, apt nu numai de a instiga la neînţele-
gere şi intrigă, dar şi bucuros de a se asocia unei
haite, dacă e vorba să sărim cu bâte şi ciomege
peste vreun ipochimen, ins arogant, megaloman
peste poate, care nici mai mult, nici mai puţin, se
arată nu numai „setos de sânge”, dar, ce să vezi,
doritor să- şi împuşte colegii! Chiar aşa? şi încă
pe nepusă masă!

Da, domnilor, avem, în sfârşit, o listă amplă
şi completă, până la această dată cel puţin, cu
acele „lichele”, la care, după cunoscutu- i obicei,
face încă odată apel dl Liiceanu. Insistăm, în ce
ne priveşte, şi parcurgând încă o dată cu ochi ui-

miţi lungul pomelnic de „hăitaşi”, zişi scriitori,
dintre care nu puţini, în cursul anilor, i- au decla-
rat semnatarului acestor rânduri nu de puţine ori
o sinceră admiraţie şi cordialitate expresă, asoci-
indu- se astfel zecilor şi zecilor de mii de lectori ai
mei din varii generaţii şi timp, de vreo jumătate
de secol, în vremuri nu uşoare şi în care a ridica
vocea contra Puterii discreţionare şi a face, mai
ales, acest lucru în public şi în foruri largi, euro-
pene, nu era la îndemâna oricui. Timp în care, nu
puţini dintre „colegii” de care vorbeam mai sus,
şopteau indignaţi, ba chiar şi revoltaţi în urechea
caloriferului din salon! Sau, la vreun birt, cuiva,
coleg sau nu, care dădea înţelegător din creştet
şi- ţi făcea un semn „colegial” să vorbeşti mai
încet, eventual s- o laşi mai moale, deoarece, se
ştie, „ei” sunt peste tot. A, nu, să nu se înţeleagă
greşit: când erau numiţi acei „ei”, sau „nos amis”,
nimeni nu îndrăznea să- i apeleze cu infamantul
lichele, epitet de care, editorul nostru, aspru pro-
curor moral, cum îl ştim, face cam prea mare caz;
a, nu, ei erau tovarăşii sau unii tovarăşi, care,
deşi păreau, atunci, extrem de „incomozi”, ba
chiar urâţi de unii „colegi”, azi, ce să vezi, în plină
libertate, tertipurile, năravurile, ura lor mimată
şi raportată, sunt minunat imitate şi reproduse
de nu puţini şi, totuşi, simandicoşi „colegi” de- ai
noştri de la CNSAS şi de la uniunea Scriitorilor. 

Pe cuvânt! Cum s- o numim această „aple-
care”, această „deprindere”, această plăcere de a
murdări?! Invidie joasă, crâncenă pe „capra veci-
nului”, bucuria de a te asocia, ca şi în grandioa-
sele vremuri ale Evului Mediu, românesc sau nu,
unei haite pornite la îndemnul unui staroste al
adevărului, urlat sus şi tare, cu un par sau vreun
ciomag de ocazie peste indiferent cine, sau, mai
bine, peste cineva care- şi face binişor treaba, nu
uşoară, deloc lucrativă, şi cu o mişcare hotărâtă
„să- l atârni”, să- l „spânzuri sus şi iute”, ca în fru-
mosul filmuleţ al lui Clint Eastwood?!

Bravos! halal popor! Frumoasă adunare! O
mică întrebare îmi rămâne agăţată în creier, ca
să zic aşa: dar de ce nu v- aţi pornit dvs., înalte
minţi şi cucernice firi, să vă ridicaţi şi să semnaţi
apeluri şi indignate proteste faţă de atâtea nere-
guli şi umilinţe publice sau chiar jafuri în dome-
niile care ne interesează direct pe noi, aşa- zişii
maeştri ai scrisului, faţă de abuzurile nemaipo-
menite din zonele înalt umaniste, mă refer la în-
văţământ, arte, litere, istorie, psihologie, socio-
logie, zone ale spiritualităţii şi identităţii unui
neam, ale unui popor?! V- aţi adunat, dragii mei,
fără o prea asiduă cercetare, cu bâte şi sudălmi,
contra unui ins mai degrabă singuratic, fără func-
ţii şi prerogative, fără prieteni suspuşi, care să- l
decoreze sau, eventual, să- l ducă urgent cu avio-
nul la ţărmul Mării Negre la un „sfat preţios”, la
un „divan” cu un ins mucalit, nu- i vorbă, om cu
mare experienţă, dar care, ciudat, nu dă prea
multe parale pe aşa- zişii intelectuali. De filosofi
să nu mai vorbim; la urma urmelor, are şi d- sa ni-
ţică dreptate: ce nevoie avem noi, aici, de aceştia,
într- o ţară de second hand? hai? V- aţi pus pro-
blema?!

La sfârşitul acestor, poate, prea numeroase
rânduri, am simţit ispita – Diavolul nu doarme,
cum se zice! – de a reproduce aici şi lista cu nu-
mele, vai, numeroase, ale atâtor „colegi”, care
s- au strâns înfriguraţi de teama că autorul prea
cunoscut al absenţei..., animalelor bolnave, al
drumului la zid, al buneivestiri şi al altor, nume-
roase, cărţi odată citite şi elogiate peste măsură
– unele binişor injuriate, precum don Juan, în-
gerul de gips sau bunavestire de alţi „simpatici
colegi”!... – dar... n- am îndrăznit. Mi- am făcut, to-
tuşi, curaj şi mi- am zis, bine, dacă nu- i citez, dacă
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Nicolae Breban
Apel către lichele*

Să mă amuz puţintel cu spectacolul
de o crudă şi colorată diversitate a
naturii umane. Să mă îmbăt uşor,
dacă se poate, cu tristul cântec al

colegialităţii noastre, al atâtor
jurăminte, dedicaţii şi ochi umezi

de admiraţie…

n Editorial

(continuare în pagina 12)
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După ce a lipsit câteva decenii din li-
teratura română, C. Stere revine în
ultimii ani, prin atenţia acordată de
câţiva editori şi istorici litetari pro-

fesionişti; mă gândesc în primul rând la z. Ornea
şi, mai ales, la Vbictor Durnea, care a realizat cea
mai bună ediţie a romanului în preajma revoluţiei
(două volume, în colecţia Opere fundamentale, co-
ordonată de Eugen Simion sub egida Academiei
Române) şi primele trei volume din publicistica au-
torului (începând din 2011 până în 2014). Este oca-
zia redescoperirii unei atitudini şi unui program
ideologic care a avut o mare influenţă la începutul
veacului trecut.

Pornesc de la câteva banale principii: orice
analiză a publicisticii lui C. Stere trebuie să ţină
cont de contextul nu numai cultural, ci şi istoric,
politic; nu putem cântări textele în sine, ignorând
cu totul programul ideologic al lui C. Stere. tot ce
a scris acesta are o miză ideologică. în concepţia sa,
literatura însăşi are o miză ideologică. Mentor al
poporanismului, alături de G. Ibrăileanu, socialist
declarat, revoluţionar el însuşi încă din prima ti-
nereţe, C. Stere nu poate fi judecat dintr- o perspec-
tivă limitat estetică. Nu numai publicistica sa, dar
şi romanul- document în preajma revoluţiei ar
pierde foarte mult dacă ar fi investigate cu un in-
teres strict literar. Nu susţin că trebuie să renun-
ţăm la criteriul valoric (căruia, oricum, autorul îi
face faţă aproape de fiecare dată), ci numai că tre-
buie să acceptăm că esteticul este permeabil, că el
e o valoare- sinteză, care pune în armonie politicul,
ideologicul, eticul şi alte posibile valori. 

Interesant este că C. Stere, alături de alţi au-
tori de orientare socialistă, alături de scriitorii din
jurul revistei „Viaţa românească”, printre care G.
Ibrăileanu trebuie socotit cel mai important, prin
influenţă şi portanţă teoretică, se situează din
start, prin opţiunile sale ideologice, în opoziţie cu
programul cultural al Junimii. Maiorescu nu este,
e limpede, idolul lor, valorile impuse de acesta în
seria sa de articole fulminante nu sunt cele pe care
jură intelectualii de stânga, influenţaţi mai de-
grabă de ideile şi tensiunile politice din Rusia decât
de criteriile estetice occidentale. Pagina de ziar este
spaţiul în care se fac delimitările, se definesc op-
ţiunile, spaţiul în care se negociază, adesea în ter-
meni aprinşi, radicali chiar, „direcţia nouă” a
culturii naţionale. Prin urmare, publicistica unui
intelectual şi om politic atât de influent cum a fost
C. Stere, admirat şi contestat, dar niciodată igno-
rat, are un accentuat caracter polemic. Altfel nici
nu ar fi avut efect, întrucât autoritatea ideologiei
junimiste părea definitiv stabilită, în direcţia
emancipării culturii române, a orientării sale către
modernitate. Există un scurt- circuit al receptării
în această privinţă: istoria dă mereu dreptate în-
vingătorilor, ne aminteşte un clişeu pe care nu e
bine să- l dispreţuim. Sintezele de istorie literară
pun o ordine abuzivă într- o epocă mult mai tulbure
şi mai amestecată decât ne poate părea azi. Impre-
sia este că, odată cu fasta campanie a junimiştilor
pentru orientarea estetică a literaturii, arta pentru
artă a devenit un reper necontestat, valabil la fi-
nele secolului al xIx- lea până în 1947, când realis-
mul socialist, dogma impusă oficial, a întrerupt
această venerabilă tradiţie estetică a literaturii ro-
mâne. Or, lucrurile nu stau deloc aşa. Ceea ce nu
înşeală e faptul că principalele orientări tradiţio-
naliste, sămănătorismul şi poporanismul, nu au
dat mari scriitori, legitimaţi valoric. Dar asta nu
înseamnă că ele nu au avut influenţa lor în epocă.
Ba, dimpotrivă. Odată cu încetarea campaniilor
maioresciene, odată cu mutarea lor din plan cultu-
ral în plan politic, prim- planul vieţii literare este
ocupat de personalităţi de orientare tradiţionalistă.
şi Iorga, şi Ibrăileanu, şi C. Stere, Ilarie Chendi
sau I. Trivale de asemenea sunt mai degrabă
anti- maiorescieni. Abia E. Lovinescu şi, după el,
generaţia criticilor interbelici, G. Călinescu, Pom-
piliu Constantinescu, şerban Cioculescu ori Vladi-
mir Streinu au reinstaurat supremaţia esteticului,
revendicându- se explicit de la Titu Maiorescu, in-
trat, abia post mortem, în rolul de patriarh al criti-
cii estetice. în orice caz, de la finele secolului al

xIx- lea până în al treilea deceniu al celui de- al
xx- lea totul a fost de discutat în critica româ-
nească. Cum literatura a răspuns, ca şi înainte de
mica unire, nevoilor, tensiunilor de ordin politic, o
parte consistentă a criticii s- a conformat şi a pro-
movat aceleaşi valori, în principal etnice, etice,
ideologice, politice, patriotice etc. în ultimă in-
stanţă specializat- literare. De aceea, toţi criticii de
orientare tradiţionalistă ai vremii sunt în primul
rând ideologi.

C. Stere nu e un critic literar în înţelesul mo-
dern al termenului, cel puţin nu în intenţie. şi to-
tuşi, el este unul dintre teoreticienii, ieşiţi din
actualitate, ai specificului naţional al artei. Altfel
spus, al artei cu tendinţă. Acesta este, de fapt, prin-
cipalul său subiect stabilit mereu în cheie pole-
mică. C. Stere a fost, trebuie spus din start, un
redutabil polemist, cu nerv şi temperament comba-
tant, în mai mare măsură decât
tovarăşul său de idei Ibrăi-
leanu. Ce înţelegea autorul prin
polemică o explică încă de la în-
ceputurile publicisticii sale,
într- un articol apărut în „Eveni-
mentul literar” în aprilie1894:
„Polemica e, de obicei, cel mai
plăcut gen de literatură pentru
cetitori şi pentru scriitori. Pen-
tru cetitori, graţie elementului
viu şi emoţional, care caracteri-
zează orice polemică serioasă,
pentru scriitori, din cauza uşu-
rinţei de a pune mai în relief ve-
derile proprii, opunându- le ve-
derilor acelora pe care dânşii îi
combat. însă, pentru aceasta,
polemica trebuie să împlinească
două condiţii esenţiale: 1) ea
trebuie să se bazeze pe princi-
pii, pe idei, iar nu pe jocuri de
cuvinte şi personalităţi; ea tre-
buie să fie cinstită, de bună cre-
dinţă; polemistul trebuie să
combată adevărata părere a adversariului său –
după cum i- a fost formulată de el – şi să o combată
serios, ceea poate fi numai în cazul când polemistul
în adevăr crede că părerea adversariului său e gre-
şită.” Nu cad în capcana de a afirma că autorul
acestor rânduri le- a respectat cu stricteţe de- a lun-
gul şi de- a latul deceniilor de campanii ideologice.
De altfel, polemistul autentic, cu nerv, nu are
structură clasică, nu se închină regulilor. Polemica
e un domeniu nesupus nici unei legislaţii. Nu mo-
rala o ghidează, în orice caz. Orice deontologie este
formală, decorativă, în fond. Sau cel mult propa-
gandistică. Cu cât este afişată mai insistent, cu
atât este trădată mai consistent. Maiorescu însuşi
a încălcat de atâtea ori orice principiu de faţadă,
rezumând fals, decupând din context pasaje palide
şi montându- le părtinitor în construcţii proprii, pe
care le va demola în aplauzele publicului... Mai
mult decât argumentele raţionale, elocinţa dă câş-
tig de cauză în disputele de idei. Se va vedea în cele
câteva texte pe care le voi analiza că Stere nu a pre-
getat să folosească el însuşi toatele trucurile şi
strategiile pe care le- a considerat oportune pentru
a- şi atinge scopurile.

Cum nu sunt istoric, mă voi limita la polemi-
cile literare ale mentorului „Vieţii româneşti”. în
acest domeniu, pe care nu îl socotea distinct, ci
parte a unui demers ideologic mult mai amplu, de
orientare socialistă, principala temă promovată po-
lemic este cea privitoare la opoziţia artă cu ten-
dinţă- artă pentru artă. încă de la începuturile
manifestărilor sale publicistice, în 1894, autorul,
care deocamdată îşi semnează contribuţiile din
„Evenimentul literar” cu pseudonimul C. şărcă-
leanu, publică un succint articol intitulat ce cerem
de la artişti? Este vorba de un text- program care,
alături de altele semnate de Ioan Nădejde, I. Glic-
sman, C. Vraja (akka G. Ibrăileanu) ori V. Rion, de-
finesc o reîntoarcere la orientarea gheristă a
implicitei tendinţe a oricărei forme de artă. Prin
urmare, Stere nu este creatorul unui program ori-
ginal, iar mai toate intervenţiile sale sunt declara-

ţii de adeziune la această teorie antijunimistă. De
altfel, tonul este de la bun început radical, nu in-
vită la negociere: „un lucru e lămurit pentru noi:
arta e o manifestare a vieţii sociale.” Această op-
ţiune va fi pusă sub semnul poporanismului.
într- un articol care poartă acest titlu, apărut în
acelaşi periodic în martie 1894, Stere defineşte
acest curent social, ideologic şi în mai mică măsură
literar ca o atitudine, ca o stare de spirit: „acesta
şi este poporanismul. El e mai mult un sentiment
general, o atmosferă, cum am zis, intelectuală şi
emoţională decât o doctrină şi un ideal bine hotă-
rât; analizându- l, putem scoate din el următoarele
elemente constitutive: iubirea nemărginită pentru
popor – sub care se înţelege totalitatea concretă a
maselor muncitoare şi producătoare –, apărarea
devotată a intereselor lui, lucrarea entuziastă şi
sinceră spre a- l ridica la înălţimea unui factor so-

cial şi cultural conştient neatâr-
nat, iar ca substrat teoretic
putem arăta ideea: 1) că poporul
numai el singur are dreptate, că
el, veşnicul martir, veacuri în-
tregi a muncit şi a vărsat sân-
gele său pentru a râdica pe
umerele sale întreaga clădire
socială, şi 2) că toate păturile
superpuse au, din pricina aceas -
ta, faţă cu poporul o datorie atât
de mare, că, dacă ar dori sincer
să o plătească, n- ar putea, cu
toate jertfele, cu tot devotamen-
tul şi abnegaţia lor, să plătească
măcar procentele.” (s.a.) Am ci -
tat in extenso pentru a nu pierde
efuziunea tonului, patosul care
transformă textul în tr- un dis-
curs propagandistic. Pare un
program politic, unul literar.
Nobilele intenţii nu duc decât
rar către literatură. Nu e vorba,
în nici un caz, de un curent lite-
rar, care să propună o poetică

inedită, ci de o tentativă de a transmite, prin inter-
mediul operei literare, un mesaj social şi ideologic.
Specificul literaturii este, în acest mod, abandonat
sau, în orice caz, împins în plan secund: mesajul
ideologic este cel care contează. Iar limbajul de
lemn, clişeul se instalează prompt, ca în orice dis-
curs propagandistic. După Junimea nu există con-
tinuitate. După eforturile convorbiriştilor de a
impune criterii clare, estetice, literatura se în-
toarce, la finele secolului al xIx- lea şi în primele
decenii ale celui de- al xx- lea, la vechile confuzii
(din perspectivă estetică). Dar această aşa- numită
„confuzie” este, aş spune, absolut firească, în logica
lucrurilor, a istoriei, mai ales: treizeci de ani erau
prea puţin pentru a se fi asimilat conceptele, pen-
tru a se fi format, de fapt, o sensibilitate nouă şi,
mai ales, un spirit critic funcţional. urgenţa poli-
tică era unirea cea mare, iar literatura îşi asumase
din nou sarcina pre- junimistă de a cultiva valorile
specifice, naţionaliste. Literar, aproape nimic nu se
salvează din respectiva tendinţă; civic, politic, efec-
tele nu sunt de dispreţuit. Oricât de mult am feti-
şiza esteticul, nu el reprezintă valoarea supremă,
oricând valabilă. El este, rar, o nobilă opţiune in-
dividuală, nu o valoare universală. Esteticul nu va
salva niciodată lumea; cel mult lumile alternative,
adiacente, de uz propriu. în orice caz, în momentele
de cumpănă istorică, politică, socială, esteticul de-
vine cel mult un mijloc, un instrument, dacă este
folosit politic şi nu un scop în sine. comit aceste ba-
nalităţi abrazive pentru a da de înţeles un fapt care
scapă cel mai adesea din vedere: dacă nouă, astăzi,
orientări precum sămănătorismul ori poporanis-
mul ni se par desuete, nu lipsite de ridicol, nu în-
seamnă că ele nu au avut resorturi puternice în
epocă. Publicul cititor, cu sensibilitatea lui şi ne-
voile sale civice a hrănit şi încurajat o asemenea li-
teratură, care, nu e nici o dramă, nu mai este citită
azi. Dar această ieşire din actualitate nu înseamnă
că ea nu defineşte cultura română într- un anumit
moment al ei. r

Bogdan Creţu
C. Stere – în actualitate (I)

Urgenţa politică era unirea cea
mare, iar literatura îşi asumase din

nou sarcina pre- junimistă de a
cultiva valorile specifice,

naţionaliste.
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„«Sunteţi o civilizaţie pierdută!» i- a strigat
triumfător antropologul căpeteniei indiene. «Nu
ne deranjează să fim pierduţi», a răspuns căpete-
nia. «Să fim găsiţi e ceea ce ne sperie»“. Cu acest
motto se deschide un fascinant capitol din volu-
mul lui David S. Landes (avuţia şi sărăcia naţiu-
nilor. de ce unele ţări sunt atât de bogate, iar
altele atât de sărace), cu privire la descoperirea
Americii. în traducere, în 1492 oamenii se temeau
de invazie, intruziune, imperialism şi expansiune,
pentru că acestea aduceau, implicit, distrugerea
civilizaţiilor aborigene, prădarea lor, prăbuşirea
unei lumi cu propriul ei ritm şi proprii- le credinţe.
Am putea presupune că, în câteva sute de ani, da-
torită dezvoltării fulminante a civilizaţiei, econo-
miilor, tehnicii, ştiinţei, aceste anxietăţi şi frici
au dispărut din imaginarul colectiv, eradicate
fiind de către emancipare şi înlocuite cu altele, ca-
racteristice secolului xxI. într- adevăr, lucrurile
prezintă şi această faţetă. 

Dar oare stau ele chiar atât de diferit faţă
de anii 1500? şi dacă da, cât de diferit? Volumul

coordonat de Cătălin Ghiţă şi Robert Beshara îşi
propune să răspundă acestor întrebări compli-
cate, spinoase, prin câteva analize minuţioase ale
sentimentelor de frică şi anxietate care ne domină
zilnic universul mundan, dar şi imaginar: pentru
că, pe cât este de adevărat că există pericole reale,
anxietăţi şi griji colective perfect legitimate, tot
atât de adevărat este că, în subtilitatea şi comple-
xitatea conştiinţei sale, fiinţa umană îşi fabrică
şi altele, care sunt, aşadar, construite, imaginate,
impregnate de un caracter ireal, iluzoriu şi pro-
pagate, exploatate de tehnicile care trebuiau să
ne aducă, în mod ironic, tocmai eliberarea de
către acestea.

în capitolul introductiv al volumului, cei doi
coordonatori menţionează şi premisele acestei
cercetări, specificând că, dacă ele au conotaţii
foarte distincte în funcţie de contextul istoric, dis-
curs, teorii şi cultură, nu ar trebui abordate strict
din punct de vedere psihologic, acest lucru adu-
cându- le în faţa unei perspective reducţioniste
care „does not honour the primacy, subtlety, and
complexity of human experience”. Cu alte cuvinte,
volumul ne propune interpretări culturale, lite-
rare, politice, psihologice etc., pentru că numai în
virtutea acestui câmp teoretic integrator putem
afla, cu adevărat, câte ceva despre frică şi anxie-
tate. Mai mult decât atât, abordările culturale
sunt necesare tocmai pentru că, aşa cum obser-
văm deja, nu mai vorbim despre evenimente
strict regionale, cu aplicabilitate limitată, ci,
într- un context socio- cultural ca al nostru, expe-
rienţele se cosmopolizează (şi se cosmopoliti -
zează!), transcend localul şi antrenează expe-
rienţe de viaţă universale, dar şi discursuri im-
pregnate de anxietăţi colective. Ele nu se mai
localizează, ci reverberează.

Cele şase părţi ale volumului – Xenophobia,
Islamophobia, Russophobia, cultural dimensions
of fears and anxieties, Imaginary aspects of

fears and anxieties şi fears and anxieties: bet-
ween the transcendent and the Immanent – con-
figurează multiplele faţete ale acestor experienţe
universale care, explorate şi exploatate fiind de
către mass- media creează nişte grile de interpre-
tare abuzive; în acelaşi timp, însă, imaginarul co-
lectiv prelucrează în maniere foarte peculiare
toate informaţiile şi evenimentele contemporane,
dând naştere la fricile construite, imaginate de
impulsul creativ al fiinţei umane, care, confrun-
tată cu posibilitatea lipsei de sens a universului
şi cu prăbuşirea segmentului sacral, trebuie să
găsească noi metode de menţinere a imaginaţiei
la suprafaţă. Reunind toate aceste aspecte, volu-
mul ne mai propune o dihotomie: aceea între pro-
blemele occidentale specifice Vestului, cum sunt
cele menţionate, dar şi existenţa altora, proprii
Estului pentru că, nu- i aşa?, nu ne temem cu toţii
de aceleaşi lucruri. Pe această bază culturală a
diversităţii este construită cercetarea, prin inter-
mediul căreia ni se revelează o construcţie men-
talitară care, dacă nu poate fi unificată, poate fi,

totuşi, subsumată unor grile, analize şi
incursiuni al căror efect este, cel puţin,
terapeutic. Să ştii realmente de ce îţi
este frică se constituie deja într- un an-
tidot.

Prima parte a cercetării explo-
rează una dintre cele mai pregnante
anxietăţi contemporane, aceea a celui-
lalt, vedere al cărei spectru înglobează,
uneori, versiuni destul de iritante ale
alterităţii. Este şi cazul studiului pre-
zentat de ştefania- Alina Cherata,
unde sunt decriptate şi analizate an-
xietăţile occidentalilor cu privire la in-
vazia cauzată de imigraţie – the
Invasion from the East care duc, de cele
mai multe ori, la generalizări discredi-
tante cu privire la populaţiile estice, la
schematizări şi clişeizări menite a re-
liefa responsabilitatea imigrantului
pentru toate problemele cu care se con-
fruntă societatea gazdă, de la crime şi

tâlhării până la chestiuni sociale şi economice mai
grave, transformând, astfel, cetăţeanul străin în
ceea ce René Girard numea ţap ispăşitor. Răspun-
surile politicienilor şi ale societăţii civile se înde-
părtează, în aceste cazuri, de acea politically
correctness cu care ne- a obişnuit democraţia occi-
dentală.

în aceeaşi sferă a alterităţii, dar, de data
aceasta în plan literar, Cătălin Ghiţă ne prezintă
patriotismul ca reprezentând tocmai frica de ce-
lălalt – patriotism as fear of alterity – recurgând
la teoriile propuse de Levinas şi Benedict Ander-
son pentru a explica această relaţie foarte com-
plexă între comunităţi, alteritate şi reflexul de
apărare faţă de orice element străin. Analizând
câteva poeme din literatura Estului (sârbă, ro-
mână, bulgară şi rusă), autorul creionează reper-
cusiunile pe care educaţia centrată pe valorile
patriotice le are asupra mentalitarului colectiv.
Luând în considerare funcţia didactică a literatu-
rii şi axiologia acesteia, Cătălin Ghiţă remarcă
faptul că, de cele mai multe ori, clivajul între sine
şi celălalt este determinat de ameninţarea tabie-
turilor sociale, de către intruziunea elementului
necunoscut, nefamiliar care, producând în primă
instanţă un anumit grad de anxietate devine,

prin prelucrare şi clişeizare, un instrument de
propagare a valorilor patriotice, naţionaliste, xe-
nofobe sau rasiste. Manipularea fricii, cum o nu-
meşte autorul, are loc atât prin intermediul
poeziilor patriotice ale unor autori precum Nje-
goš, Eminescu, Vazov şi Konstantin Simonov, cât
şi prin ulterioara integrare a unei axiologii la acel
nivel de popular culture, unde putem decripta cu
facilitate atitudini maniheiste, rasiste şi depre-
ciative. Reluând afirmaţiile lui Anderson, con-
form cărora naţiunea este „an imagined political
community”, iar membrii ei de cele mai multe ori
nu se cunosc, nu îşi vorbesc, nu se întâlnesc, Că-
tălin Ghiţă atrage atenţia asupra dificultăţii de a
mai vorbi, într- un spaţiu cosmopolit, de naţiona-
lism şi patriotism, cu atât mai mult cu cât rafina-
rea mijloacelor de producţie a armamentului şi
proliferarea ameninţărilor cu arme de distrugere
în masă constituie o realitate, una care ar putea
degenera foarte uşor în lipsa unui „generous set
of world- encompassing values”.

în partea a doua, Leonore Bell şi Ismee
Tames se axează asupra Islamofobiei, care a cu-
noscut şi ea o imensă dezvoltare în spaţiul public,
mai ales după evenimentele din 2001, determi-
nând o expansiune a ideilor şi manifestelor poli-
tice. Fie că vorbim despre nevoia publică de a
reacţiona pe măsură în cazul unor posibile atacuri
prin intermediul sportului, al tehnicilor crossfit
şi tough Mudder, create cu scopul declarat de a
induce un sentiment de securitate în planul con-
ştiinţei civice sau de aspecte ale islamofobiei în pe-
riodicele daneze, unde sentimentele puternic
exacerbate impun o dogmă şi stabilesc criteriul pe
baza căruia se defineşte societatea contemporană,
un lucru este sigur: fobiile naţionaliste sunt ex-
trem de percutante la nivel public. De altfel, până
şi spectrul literaturii este bântuit de previziuni
sumbre cu privire la islamizare, cel mai recent
roman al lui Michel houellebecq – soumission
(titlul se referă chiar la traducerea termenului de
islam, care înseamnă supunere) dovedind- o preg-
nant; autorul francez imaginează o Franţă islami-
zată în anul 2022, când un partid musulman,
frăţia Musulmană, preia conducerea statului.

Dialectica puterii care s- a stabilit între
Rusia şi numărul ţărilor post- sovietice benefi-
ciază de radiografia a două autoare, Katarzyna
Czerewacz- Filipowicz şi Agnieszka Konopelko.
Astfel, problemele care intervin în aceste spaţii
sunt determinate atât de chestiunea integrării, a
căutării unui segment care să permită dezvolta-
rea economică şi securitatea, stabilitatea politică,
fiind cunoscute anxietăţile provocate de co- depen -
denţă şi de supunere în faţa prerogativelor econo-
mice ruseşti (crizele financiare, preţurile pentru
resursele energetice), cât şi de ameninţările unor
conflicte viitoare, mai ales privind situaţia în lu-
mina recentelor evenimente din ucraina. Perpe-
tua oscilare între stabilitate şi ameninţare nu
poate să nu creeze confuzie, panică şi frică în rân-
durile populaţiilor care, privind în teritoriile ve-
cine, se simt periclitate de strategiile ruseşti
interne şi externe. O trecere în revistă a istoriei
popoarelor estice revelează tocmai această frică
în faţa neputinţei de a avea acces la sectoarele de-
cizionale, de a putea, cu alte cuvinte, contribui la
dezvoltarea propriului destin politic.

Aceasta se regăseşte şi la nivelul dimensiu-
nilor culturale pe care le poate lua sentimentul de
insecuritate; Melitta Szathmary inventariază fri-
cile românilor decelabile în presa cotidiană, iar,
printre cele referitoare la sărăcie, şomaj, sistem
sanitar, infracţionalitate, corupţie, este recurent
şi aspectul istoric al ideologiei totalitariste; deşi
aceasta s- a destrămat odată cu prăbuşirea blocu-
lui comunist, vechi simptome ale violenţei şi fricii
de a verbaliza unele sentimente persistă încă, du-
blate fiind de apariţia unora complet noi, pe care
democraţia şi liberalizarea presei ni le prezintă
zilnic, prin intermediul sondajelor, interviurilor,
emisiunilor politice. 

De când Nietzsche a afirmat
tranşant că „Dumnezeu e mort“, o
nouă frică a pus monopol asupra

societăţii umane; dintr- o dată,
lipsa unei zeităţi care să confere

legitimitate şi recompense
acţiunilor noastre, care să instituie
un sens, chiar dacă ulterior lumii,

a determinat apariţia unei angoase
existenţiale de proporţii.

oana Băluică
Vestul şi Estul, frica şi restul

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
Libertate, morală şi politică

(continuare în pagina 14)
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Cred că marea majoritate a scriitori-
lor români ar fi azi în încurcătură
în faţa întrebării dacă sunt de
dreapta sau de stânga. Sau ar re-

fuza împărţirea ca nemaifiind relevantă. De alt-
fel, de ce să mă ascund după deget, am asistat la
acest tip de discuţie cu rezultat indecis de cel
puţin trei ori în ultimele luni. Privind în jur, nu
doar în politică, ci şi în cultură, nu cred că se mai
poate vorbi în România de azi de dreapta şi
stânga, ca orientări ideologice. 

Putem însă vorbi de conservatorism versus
libertate de gândire. Avem oameni de cultură con-
servatori, care promovează controlul organizaţio-
nal- statal în diverse afilieri, uneori sur prin-
 zătoare, şi avem, din fericire, intelectuali antidog-
matici – nu- i mai putem numi în această epocă
nici progresişti, nici liberali – care încearcă în cât
mai multe ipostaze să protejeze dreptul la indivi-
dualitate, spiritualitatea nealiniată, reţinerea
doctrinară şi analiza critică.

Bătălia dintre cele două orientări este ine-
gală din două motive. 

în primul rând inteligenţele independente
nu sunt gregare, se aliază mult mai greu decât o
fiinţă socială medie şi o fac doar condiţionat. Spi-
ritele conservatoare sunt legate de o obedienţă ge-
nerică şi găsesc repede cauze comune cărora să le
subscrie necondiţionat. O primă consecinţă este
că oponenţii libertăţii au posibilitatea de a crea
un front comun şi un curent de opinie – chiar dacă
artificial – mult mai repede decât apărătorii aces-
teia.

în al doilea rând, demersul promotorilor li-
bertăţii este grevat de necesitatea unei onestităţi
raţionale. Nu poţi enunţa orice tâmpenie, într- o
înşiruire de falsuri logice şi istorice, doar ca să
justifici o concluzie prefabricată. un scrupul pe
care cei îndrăgostiţi de absolutism nu îl au. Pen-
tru aceştia din urmă, scopul instituţional la care
au aderat transcende orice individ şi chiar pro-
priile principii, dacă sunt incompatibile cu cauza
îmbrăţişată. Cu trista consecinţă că talibanoizii
ajung foarte uşor la un discurs agresiv, justificat
de respingerea absolută a „celuilalt”. Acest „celă-
lalt”, înţeles ca opinie contrară, este perceput ca
o negare intolerabilă a unui adevăr unic, a cărui
posesie o au numai cei înregimentaţi sub stin-
dard. Acestei agresivităţi iubitorii de libertate
nu- i pot opune decât o nesiguranţă onestă, dat
fiind că scopul lor este însăşi prezervarea alteri-
tăţii, a diversităţii de gândire şi de abordare gno-
seologică. O slăbiciune manifestată adeseori în
dezbaterile televizate sau în duelurile din publi-
caţiile tipărite, din social şi online media.

un Alex ştefănescu, de exemplu, are aplom-
bul de a susţine cu fervoare o conducere total
opacă, anacronică şi posibil coruptă a uniunii
Scriitorilor din România – întruchipată de un Ni-
colae Manolescu care pare că nu mai aşteaptă
decât elicopterul care să- l poarte departe de con-
secinţele unei dictaturi ce părea consolidată pe
viaţă. în acelaşi timp, se dă în spectacol ca inchi-
zitor al noii ofensive creştin- ortodoxe în spaţiul
public, punând semnul egalităţii între cultură şi
religie, şi deplângând lipsa unei legi care să- i pe-
depsească pe cei ce îndrăznesc să apere o gândire
nealiniată religios. Numitorul comun al celor
două ipostaze alexştefănesciene este conservato-
rismul, motivat de o obedienţă aproape maladivă.

De o altă factură, dar în aceeaşi filiaţie con-
servatoare, este discursul domnului Andrei Pleşu.
Dânsul nu- şi poate permite iraţionalismul gro-
bian al talibanilor din prima linie. Drept pentru
care practică, cu fineţe, auto- dezinformarea. Pen-
tru a ajunge la concluziile prestabilite, dl Pleşu
are o reţetă simplă, ce- i drept elegantă intelec-
tual. Domnia sa suferă de amnezie când expune
premisele unei probleme, decupând parcimonios
din realitate doar acele fapte care îi vor servi mai
apoi la desfăşurarea unui impecabil raţionament,
inatacabil logic şi stilistic, care duce cu necesitate
la concluzia dorită. Dacă luam aceleaşi două
exemple ca la Alex ştefănescu, problema nevoii

de reformă a uSR şi cea a religiei în şcoală, vom
constata funcţionarea metronomică a acestui me-
canism de falsificare care pleacă de la alterarea
premiselor. în cazul uSR, deşi cursese destulă
cerneală pe Dunăre, dl Pleşu s- a făcut că nu ştie
că problema nu este acordarea Premiului Emi-
nescu unui scriitor în detrimentul altora – unui
anume Chifu, nu vă miraţi dacă nu- i ştiţi prenu-
mele – ci lipsa totală de transparenţă a procesului
de jurizare, care frizează frauda. în plus, Andrei
Pleşu a ignorat cu superbie toată dezbaterea mult
mai serioasă care a urmat, privind încălcările sta-
tutului şi ale prevederilor legii de către actuala
conducere a uSR. în privinţa religiei predată în
şcoală, prin acelaşi procedeu de auto- dezin -
formare, dl Pleşu ignoră complet problema îndoc-
trinării, deplânge lipsa dascălilor şi termină
glorificând ca „elite” un dogmatic ortodox precum
Arsenie Papacioc, alăturându- l cu abilitate unui
Constantin Galeriu cu adevărat luminos.

Exemplele de personalităţi culturale ali-
niate conservatorismului pot continua, dar pen-
tru scopul ilustrativ al articolului de faţă cei doi
poli amintiţi mai sus, opuşi stilistic şi tempera-
mental, dar congruenţi în obiective, sunt sufi-
cienţi.

De ce îmi pare importantă această divizare,
generatoare de alinieri conflictuale?

Am asistat la Colocviul Naţional al Tinerilor
Critici – sesiunea în care au fost prezentate recent
apărutele volume din cronologia vieţii literare ro-
mâneşti: perioada postcomunistă (1990 – 1992).
Lucrarea documentează o divizare profundă a
scriitorilor în perioada imediat post- decem -
bristă, în primul rând pe criteriul opţiunii
politice – stânga versus dreapta, apoi pe
dezbaterea care privea „apolitismul” litera-
turii, poziţie combătută destul de virulent
la acea vreme de partizanii angajării inte-
lectualului în politic – reprezentaţi, printre
alte organizaţii, de GDS. Această polari-
zare s- a stins în timp (începând cu a doua
jumătate a anilor ‘90). Literatura română
şi- a consolidat, lent dar continuu, indepen-
denţa faţă de politic, discursurile s- au di-
versificat, luările de poziţie au devenit mai
nuanţate. A fost recreată, pas cu pas, diver-
sitatea firească a unei culturi şi literaturi
mature, de factură europeană.

De curând, însă, constatăm o nouă ra-
dicalizare a discursurilor aparţinând acelor
intelectuali care aleg să se manifeste în
spaţiul public ca militanţi ai unor cauze
culturale sau religioase. Disjuncţia şi exclu-
sivismul, mai agresive sau mai fardate,
conform exemplelor date mai sus, au fost
pornite de cei pe care i- am numit conserva-
tori. Pe de altă parte, pe măsură ce această
agresiune ajunge să deranjeze din ce în ce
mai mulţi apărători ai spiritului liber, în-
cepe să se constituie şi o contra- voce.
Această polarizare tinde să refacă divizarea
scriitorilor de la începutul anilor ‘90. Iar eu
cred că divizarea se va face – se face deja –
pe orientările expuse la început, conserva-
torism versus independenţă intelectuală.

Această ipoteză de lucru în interpre-
tarea şi înţelegerea numeroaselor articole
apărute în reviste literare sau în suplimen-
tele culturale ale altor publicaţii, semnate de per-
sonalităţi cu temperamente, istorii şi interese
extrem de diferite, poate fi utilă în introducerea
unei structurări măcar preliminare a discursului
scriitoricesc în spaţiul public. Mai mult, ea poate
servi şi demersul de decriptare a motivaţiei indi-
viduale, precum şi configurarea şi justificarea lo-
gică a unor tabere care pot părea surprinzătoare.

Revenind la exemplul iniţiativei de refor-
mare a uSR, cred că este absolut remarcabil că
promotorii reformei sunt de o diversitate nevero-
similă – în ceea ce priveşte orientarea literară,
simpatiile personale sau afilierile organizaţio-
nale. De o eterogenitate similară sunt şi susţină-
torii preşedintelui uSR, dl Nicolae Manolescu.

Reformiştii au reuşit să se constituie ca o
pluri- voce în jurul unor principii de drept şi mo-
rale, concretizate într- un program coerent, care
transcende gusturile personale şi care doreşte să
reinstaureze etica şi democraţia în uSR. Conser-
vatorii au ca numitor comun apărarea unui sta-
tus- quo, oricât de toxic ar fi acesta, recurgând la
argumente care refuză cu obstinaţie dezbaterea
reală, pe idei. De la recursul la autoritate la in-
vectivă sau superioritate emfatică, pro- manoles -
cienii acoperă tot registrul unui non- discurs
virulent.

Folosind distincţia conservatori – apărători
ai libertăţii de gândire, putem identifica câţiva
numitori comuni. Vom constata că reformiştii
sunt în marea lor majoritate scriitori indepen-
denţi, care au refuzat sistematic înregimentarea,
care şi- au rezervat permanent dreptul la o opinie
distinctă, nealiniată. în plus, sunt oameni care îşi
câştigă existenţa şi recunoaşterea literară în
afara sistemului de vasalitate cultivat de un sis-
tem vetust, care tratează cultura fie ca pe un
moft, fie ca pe o şpagă mai micuţă, sistem în care
uSR nu este decât vârful aisbergului. De cealaltă
parte a baricadei îi găsim pe beneficiarii acestui
sistem, cei care au interesul să- l prezerve, în toate
ipostazele sale. Atât Alex ştefănescu cât şi Andrei
Pleşu sunt oameni nutriţi de sistem, bine inte-
graţi într- o ierarhie relativ clară. Statutul lor so-
cial şi bunăstarea financiară sunt dependente de
„îngheţarea” stării de fapt actuale. Orice reformă,
fie că este vorba de uSR sau de predarea religiei
în şcoli, va fi percepută de ei ca nocivă. Chiar dacă

este clar că nu există o legătură directă între por-
tofelul domnilor ştefănescu sau Pleşu cu uSR şi
religia, solidaritatea lor conservatoare funcţio-
nează la nivel global. Ei ştiu foarte bine că schim-
barea este asemenea Cutiei Pandorei şi sistemul
se poate dărâma ca un castel de cărţi de joc, aşa
cum s- a petrecut de curând în lumea politicienilor
români.

Cred că vom asista în continuare la re- di -
vizarea literaturii române pe aceste două poziţii
ireconciliabile – conservatori versus creatori ne-
aliniaţi. Este foarte posibil ca rezultatul acestui
conflict să determine evoluţia vieţii literare româ-
neşti pentru următorii 25 de ani. r

Victor Potra
Noua divizare a Literaturii Române

De curând, însă, constatăm o nouă
radicalizare a discursurilor aparţi-
nând acelor intelectuali care aleg

să se manifeste în spaţiul public ca
militanţi ai unor cauze culturale

sau religioase. Disjuncţia şi exclusi-
vismul, mai agresive sau mai far-

date, conform exemplelor date mai
sus, au fost pornite de cei pe care

i- am numit conservatori.



Onouă cercetare filologică despre
evoluţia psalmului în literatura ro-
mână (după aceea a lui Al. An-
driescu) nu ar părea să aducă

surprize, dacă ne gândim că despre Dosoftei şi Ar-
ghezi, numele cele mai importante care ne vin în
minte când vorbim despre psalmi în limba română,
s- a scris mult şi inteligent, documentar sau specu-
lativ. Evident că psalmul românesc nu înseamnă
numai atât şi evident că psalmul însuşi, ca specie
literară, are nevoie de o nouă discuţie teoretică,
pentru definiţie şi istoric. Nu istoria veche a psal-
mului (elucidată, în bună măsură) constituie pro-
blema, ci istoria mai nouă, modernă şi post -
modernă. De aici, din aceste ultime secvenţe tem-
porale, vin surprizele plăcute ale cărţii Ancăi To-
moioagă, pentru că poezia însăşi, modernă şi
postmodernă, a simţit nevoia să se reconecteze la
tradiţia religioasă a psalmului, într- un context ce
părea nefavorabil, ca acela al secolului xx şi al în-
cepututlui de mileniu III. De ce se întâmplă
această recuperare simptomatică este o problemă
majoră ce merită discutată într- un context cultural
mai larg, iar Anca Tomoioagă îşi asumă această
interogaţie.

în cele patru capitole ale cărţii, de dimen-
siuni variabile, în funcţie de anvergura temei
avute în vedere, trei sunt marile probleme formu-
late şi analizate cu multă atenţie şi perspicacitate:
1). Codul genetic al psalmului, în funcţie de „voca-
ţia sacră a poeziei”, desemnată ca atare în primul
capitol şi dezvoltată în cel de- al doilea prin delimi-
tările considerate necesare între psalmul biblic şi
psalmul laic; 2). O vizionare, din perspectivă dia-
cronică, a evoluţiei psalmului românesc, în capito-
lele 3 şi 4, de la Dosoftei, trecând prin opera lui
Macedonski, Arghezi, Blaga, Voiculescu şi ajun-
gând la ştefan Aug. Doinaş şi Paul Aretzu, ca prin-
cipalele repere, şi extensiunea cronologică spre B.
Fundoianu şi Aron Cotruş, dar mai ales spre ime-
diata contemporaneitate, cu psalmişti de toate ca-
librele; 3). în sfârşit, a treia problemă esenţială,
una căreia nu- i este rezervat un capitol special,
pentru că este implicită în toată cartea, priveşte
aplicaţia unui criteriu axiologic, alegerea celor mai
importante valori din domeniu, pentru a pune ac-
centele trebuitoare şi pentru a acorda spaţiul cu-
venit fiecărui autor în funcţie de valoarea estimată
a psalmilor.

Capacitatea disociativă a autoarei, sprijinită
pe cele mai convingătoare argumente, este indubi-
tabilă şi ea dovedeşte o gândire critică matură,
echilibrată, clarificatoare. Se pot urmări cu folos şi
vor putea fi reţinute în exegeză disocierile dintre
poezia religioasă, poezia mistică şi poezia metafi-
zică – pe de o parte, pe de alta, disocierile la fel de
interesante între poezia pură, poezia filosofică şi
poezia tradiţionalistă. Dezbaterea despre vocaţia
sacră a poeziei are în fundal vechea idee, preg-
nantă în Evul Mediu, până în perioada Renaşterii,
când este progresiv destructurată, că teologia este

receptacolul tuturor artelor. Arta sau artele nu pot
fi, în sensul lor originar, viabil şi legitim, decât
sacre sau, mai bine zis, legate de sacralitate. Evi-
dent că, în drumul spre modernitate, artele au
ieşit din această matcă originară, resimţită în con-
strângerile ei, făcând din desacralizare şi demiti-
zare un program umanist şi apoi iluminist, din ce
în ce mai individualist şi mai inconformist în pe-
rioada romantică. Modernitatea şi postmodernita-
tea sunt, după cum bine ştim, demistificatoare
într- un mod tot mai agresiv. Dar, ca reacţie, se ma-
nifestă într- o tendinţă pregnantă nostalgia origi-
nilor sacre, pierdute, diminuate sau înstrăinate.
Istoria psalmului în literatura română atestă acest
fenomen de contra- moderni tate, pe care autoarea
îl relevă ca atare. Industria postdecembristă a
psalmilor e faţeta derutantă a unei mode sau a
unei recuperări formale. Cercetătoarea, deşi nu- şi
pierde cumpătul, se vede uneori excedată de acest
fenomen şi se mişcă nu fără o oarecare derută
printre psalmiştii din ce în ce mai productivi, mai
facili şi mai plini de fervoare artificioasă. E spaţiul
în care simţul axiologic al autoarei şi invocarea cri-
teriilor codului genetic al psalmului rezolvă parţial
problema. Mă întreb şi eu, deodată cu autoarea,
cui să acordăm mai mult credit ca psalmist, celor
mai pioşi sau celor mai sfidători? Lui Dorel Vişan?
Martei Petreu? Aurei Christi? Sau altora? Celor
mai fideli tradiţiei, ca simpli traducători, dar dând
dovadă de virtuozitate în versificaţie, precum
Eugen Dorcescu şi şerban Foarţă? unde începe
creativitatea psalmistului modern, creativitatea
care să- i confere deopotrivă legitimitatea de psal-
mist şi autenticitatea de poet? Răspunsul nu e
uşor de dat, iar Anca Tomoioagă, învingându- şi
sfiala, ca atunci când analizează poemele Martei
Petreu, se străduieşte să dea unul, cu gândul la
tradiţia inalienabilă a psalmului, care trebuie să
respecte un cod de conţinut mai degrabă decât un
cod al formei poetice fixe.

Nu am nici o ezitare să remarc nota de origi-
nalitate a interpretărilor, depistabilă atât în mo-
dalitatea de discuţie consacrată resurselor sacre
ale poeziei şi fondului biblic al psalmului, cât şi în
prezentarea minuţioasă, în analizele sensibile şi
inteligente ale etapelor de evoluţie a psalmului în
literatura română de la Dosoftei la Macedonski, de
la Arghezi, Blaga şi Voiculescu la ştefan Augustin
Doinaş, Paul Aretzu şi Marta Petreu.

Subliniez câteva idei critice, în măsură să re-
leve calităţile exegetei. Reţin explicaţia despre
„impostura” lui Macedonski, ca psalmist, identifi-
cându- se eretic cu suferinţele sau patimile lui
hristos: „Raportul de asumare a patimilor lui
hristos este aici inversat – comentează exegeta;
poetul nu retrăieşte suferinţele lui hristos
printr- un martiriu creştin, nu merge spre hristos
pentru a împărtăşi ca un mistic aceste suferinţe,
ci se regăseşte cu aroganţă el însuşi în aceeaşi po-
ziţie critică făcând trimitere la îndurarea aceloraşi
suferinţe, nu cu finalitate mesianică, pentru că nu
salvează pe nimeni, ci pentru propriul orgoliu”. în-
ţelegem astfel de ce psalmii macedonskieni sunt
numiţi, oarecum paradoxal, dar pe bună dreptate,
„psalmii ego- ului” sau, am mai putea spune, în
aceeaşi linie, psalmii unui egolatru, incapabili de
smerenia creştină. Mai notez o interpretare privi-
toare la Arghezi, fixată într- o formulare inspirată:
„Arghezi e un David reinventat, o replică modernă
a psalmistului, iar psalmul său o rugăciune a con-
ştiinţei moderne, înţesată totuşi cu vorbe vechi de
tămâie şi liturghie”. Autoarea continuă aici o idee
a lui Marin Beşteliu, criticul care crede cu tărie
într- un Arghezi poet religios şi tranşează această
discuţie în acest sens. O observaţie de altă natură,
una de istorie literară, am de făcut despre primul
paragraf din capitolul dedicat psalmilor arghe-
zieni: în recapitularea interpretărilor de critică li-
terară dedicate psalmilor arghezieni nu se
respectă cronologia, ordinea în care au fost ates-
tate aceste interpretări fiind denaturată de reedi-
tări: de pildă, volumul argheziana al lui şerban
Cioculescu, apărut în 1985, cuprinde studii mult
anterioare acestui an, unele aparţinând interbeli-
cului; identic este cazul lui Vladimir Streinu, citat

după o reeditare din 1972. Opinia lui Nicolae Ma-
nolescu despre Arghezi, poet nereligios, citată
după o sursă (un volum) din 2000 este mult mai
veche, dinainte de 1989. Dar corupţia cronologiei
de istoriei literară este parţial scuzabilă de faptul
că autoarea încearcă să facă un bilanţ al dezbaterii
şi al confruntărilor dintre teza religiozităţii şi teza
nereligiozităţii psalmilor arghezieni, lăsând în al
doilea plan priorităţile, deşi în acest fel se pierde
dinamismul replicilor şi al polemicii. Dacă tot sunt
la capitolul aspectelor discutabile, să mai notez
faptul că nu m- a convins apelul la peratologia lui
Gabriel Liiceanu în interpretarea psalmilor arghe-
zieni, deşi e lăudabilă iniţiativa de a căuta alte re-
pere, alte concepte (ca acela al limitei şi al
tentativei de depăşire a limitei), într- o exegeză
destul de obositoare prin repetiţii (mă refer la cri-
tica literară, în ansamblul ei) cum este aceea acu-
mulată în jurul psalmilor arghezieni. 

între analiză şi sinteză, autoarea nu a optat,
prioritar, pentru una dintre ele, le- a alternat şi nu
a greşit, fiindcă relevarea unei perspective de an-
samblu (o descriere a modalităţilor specifice unui
poet şi o contextualizare a creaţiei sale) se îmbină
cu plăcerea de a citi un text literar (analize deta-
liate, cele mai detaliate consacrate psalmilor lui
Arghezi, Doinaş şi Paul Aretzu, dar şi altora, mai
puţin importanţi în istoria speciei). Competenţa fi-
lologică îmbinată cu plăcerea cunoscătorului de a
savura pe îndelete subînţelesurile, conţinuturile
religioase şi formele estetice ale psalmului, nu lip-
sesc din nicio pagină a cărţii, dezvăluind o pasiune
estetică dublată de o interogaţie teologică atentă
la nuanţe.

Bibliografia critică utilizată ne demons-
trează amplul excurs exegetic pe care l- a între-
prins autoarea. Referinţele critice, sintezele de
istorie literară consultate, articolele de critică lite-
rară, psalmii glosaţi ne conving de seriozitatea şi
adecvarea preocupărilor Ancăi Tomoioagă pentru
subiectul ales. Sunt frumoase şi relevante demons-
traţii de critică şi istorie literară analizele desfă-
şurate pe psalmii lui Dosoftei, la originile româ-
neşti ale speciei, şi aplicaţiile interogative pe psal-
mii lui Arghezi, ca să relev zonele de excelenţă ale
cărţii.

Relevanţa interpretărilor Ancăi Tomoioagă
este incontestabilă, ea marcând şi un gest curajos
de angajare exegetică într- o investigaţie care sin-
tetizează, cu eleganţă şi probitate filologică deose-
bită, cu fineţe şi cu har, metamorfozele psalmului
în literatura română, în al cărei context autoarea
şi- a asumat cu generozitate un demers interpreta-
tiv pilduitor, care are meritul de a intersecta nu
numai literatura cu religia, dar şi teoria literară
cu istoria literară, cu critica literară, în aplicaţiile
ei specifice, dar şi alte domenii care ţin de sintaxa
intertextuală a temei. Să sperăm că din experienţa
acestui studiu filologic, meritoriu în toate compar-
timentele lui, va ieşi mai mult decât un specialist
în psalmi (ceea ce nu ar fi puţin lucru) – va ieşi un
critic de poezie sau pur şi simplu un critic literar.
Am această speranţă şi această încredere. Iar de
la debutanţii în care am încredere aştept să
schimbe subiectul (evident, după afirmarea prea-
labilă şi recunoaşterea acestei afirmări), pentru a
excela într- o nouă cercetare filologică şi pentru a- şi
extinde astfel competenţele.

Psalmul românesc beneficiază de o aplicaţie
riguroasă, inteligentă şi generoasă. Aprecierea glo-
bală a exegezei elaborate de Anca Tomoioagă ne
îngăduie să- i evidenţiem noutatea, seriozitatea ar-
gumentaţiei şi coerenţa organizării întregului edi-
ficiu. Sunt remarcabile documentarea ştiinţifică
riguroasă, capacitatea de selecţie a informaţiei bi-
bliografice, gândirea întregului într- o structurare
proporţionată, spiritul critic exersat cu fineţe şi
discernământ. un critic nou apăru. Să- l salutăm
după merite. r
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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/

Ion Simuţ
Psalmii în literatura română, 
modernă şi postmodernă

Psalmul românesc beneficiază de o
aplicaţie riguroasă, inteligentă şi
generoasă. Aprecierea globală a
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Tomoioagă ne îngăduie să- i
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discernământ. Un critic nou apăru.
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Constantina Raveca Buleu
Prolegomene la un Hasdeu ezoteric

Catalogat drept unul dintre cele mai
primare şi comprehensibile răspun-
suri la criza conştiinţei din secolul
al xIx- lea1, spiritismul reprezintă

o practică ezoterică organic legată de moarte, ofe-
rind consolarea nemuririi sufletului şi „dovada”
existenţei vieţii de dincolo de moarte. El intră în
arealul cultural şi cutumiar al secolului al
xIx- lea cu pretenţia de a fi ştiinţă, graţie france-
zului Allan Kardec (hippolyte Léon Denizard
Rivail ), fondatorul disciplinei, devenit rapid ex-
trem de popular. Deloc întâmplător, cota maximă
de popularitate a spiritismului se înregistrează în
timpul Primului Război Mondial, când moartea
devine o obsesie cotidiană, alimentată de numă-
rul mare de victime ale beligeranţei.

La Allan Kardec, ca şi în cazul lui hasdeu,
preocuparea spiritistă intră relativ târziu în eco-
nomia sa existenţială şi ia iniţial forma unor in-
vestigaţii privind manifestarea spiritelor în
cadrul aşa- numitelor „séances” asociate magne-
tismului animal, teorie mesmeriană populară în
prima parte a secolului al xIx- lea. Fostul peda-
gog, discipol al lui Johann heinrich Pestalozzi,
dezavuează valabilitatea acestei teorii în câmpul
fenomenelor mediumnice şi începe să studieze
mediumnitatea ca atare. El elaborează un chesti -
onar detaliat, la care răspund mai mulţi me-
diumi, străini unii de alţii, materialul rezultat
convingându- l pe cel care era încă Rivail de reali-
tatea spiritelor şi a comunicării spiritiste. El dez-
voltă baza documentară într- o filosofie, pe care o
numeşte spiritism, definită iniţial ca ştiinţă con-
sacrată studierii naturii, originii şi destinului spi-
ritelor şi a relaţiilor acestora cu lumea corporală.
în 1857, sub numele de Allan Kardec (adoptat la
sugestia unui mesaj spiritist, care deconspiră o
identitate trecută a sa – un druid cu numele de
Allan Kardec), Rivail face să apară cartea spiri-
telor, un tratat compus din întrebări şi răspun-
suri, la care se adaugă o serie de eseuri. Cele 1019
de seturi euristice (502 în prima ediţie) explo-
rează, fiecare, o posibilă implicaţie a naturii Spi-
ritelor şi a relaţiei lor cu lumea materială,
inclusiv „delicata” problemă a sexualităţii Spiri-
telor. La întrebarea cu numărul 200, „spiritele au
sex?”, răspunsul este: „nu în sensul în care înţe-
legeţi voi, căci sexele depind de alcătuire. între spi-
rite există dragoste şi simpatie, dar bazate pe
similitudinea sentimentelor”2. 

Dacă acest prim volum configurează baza
doctrinară, filosofică a domeniului, următorul
tom, intitulat cartea Mediumilor, furnizează in-
strucţiuni pentru practicanţii spiritismului, cu
aceeaşi conştiinciozitate contabilă pe care o găsim
şi în cartea spiritelor. Kardec inventariază aici
teoriile ostile spiritismului, manifestările spiri-
tiste, tipurile de mediumi şi trasează alfabetul do-
meniului: manifestări fizice, manifestări inteli-
gen te, bicorporalitate3, transfigurare, sematolo-
gie4, tiptologie, pneumatografie5, pneumatofonie,
psihografie etc. Acestor lucrări li se mai adaugă
şi altele (Evanghelia explicată de spiritism; Rai şi

Iad; geneza explicată de spi-
ritism; ce este spiritismul?),
cunoscute drept codificarea
spiritistă, precum şi o publi-
caţie periodică, la Revue
spirite, fondată în 1858. 

cartea spiritelor se
deschide cu două întrebări
fundamentale pentru doc-
trina spiritistă: „ce este
dumnezeu?”, respectiv, „ce
se înţelege prin infinit?”.
Răspunsurile sunt: „dumne-
zeu este inteligenţa supremă,
cauza primă a tuturor lucru-
rilor”, respectiv „ceea ce nu
are nici început, nic sfârşit;
necunoscutul; tot ceea ce este
necunoscut e infinit.”6. Ple-
când de la aceste definiţii,
spiritistul francez rescrie

pas cu pas istoria spirituală a omenirii ca istorie
traversată de Spirite, adică de „entităţile inteli-
gente ale creaţiei”, responsabile de propulsarea
universului aflat dincolo de lumea materială.
Kardec discută natura spiritelor de pe poziţia ini-
ţiatului, exemplar ilustrată de răspunsul la între-
barea: „au spiritele o formă determinată, limitată
şi constantă?”. „pentru voi, nu – subliniază el şi
continuă contrapunctic –; pentru noi, da. forma
lor este, dacă doriţi, o văpaie, o licărire sau o scân-
teie eternă”.

Kardec încorporează în doctrina spiritistă
teoria darwinistă a evoluţiei speciilor, element
asumat şi în corpusul hasdeian. Evoluţia devine
astfel criteriul clasificării Spiritelor în trei clase.
într- o primă instanţă, avem Ordinul al treilea al
Spiritelor imperfecte, Spirite impure, caracteri-
zate de preeminenţa naturii asupra spiritului, de
propensiunea spre rău, ignoranţă, orgoliu şi
egoism, Spirite care „au intuiţia lui dumnezeu,
dar nu- l înţeleg” urmează apoi Ordinul al doilea
al Spiritelor bune, în care spiritul domină natura,
dorinţa de bine, ştiinţa şi calităţile morale mani-
festându- se plenar. Aceste Spirite sunt dotate cu
capacitatea de înţelegere a lui Dumnezeu şi a in-
finitului, dar nu sunt complet dematerializate. în
sfârşit, în Ordinul întâi al Spiritelor pure spiri-
tualul exercită o influenţă covârşitoare asupra
materiei, fiind marcat de o superioritate morală
şi intelectuală absolută în raport cu primele două
categorii. „nemaifiind subiecte ale reîncarnării în
corpuri perisabile, îşi petrec viaţa eternă la sânul
lui dumnezeu” – scrie Kardec referindu- se la
aceste Spirite pure, din rândul cărora provin ar-
hanghelii sau îngerii. Ar merita poate să preci-
zăm că hasdeu, în documentele arhivei
spiritiste7, se referă deseori la spiritele familiale
ca la „îngerii” săi. Revenind la cartea spiritelor,
Kardec susţine inexistenţa demonilor propriu- zişi,
argumentând că un Dumnezeu drept şi bun, crea-
tor al Spiritelor, nu putea crea ceva rău. în con-
secinţă, demonii reprezintă entităţi ce ţin de
natura inferioară. Evoluţionismul funcţionează şi
în spectrul reîncarnării, impusă de divinitate pen-
tru a determina Spiritele să ispăşească, să asi-
gure ameliorarea progresivă a umanităţii sau, la
apogeu, să atingă perfecţiunea. în siajul acestei
evoluţii, referinţa supremă oferită de Dumnezeu
oamenilor este Iisus.

Ca multe alte mişcări ezoterice, spiritismul
se dezvoltă ca o replică la avansul agresiv al ma-
terialismului, iar discursul lui Kardec dă tonul în
această direcţie, precizând că spiritismul este
„oponentul cel mai redutabil al materialismului”8,
cu atât mai mult, cu cât omenirea poate să pă-
şească, prin intermediul lui, într- o fază nouă a
progresului moral. Antiteza nu înseamnă, însă,
incompatibilitate cu ştiinţa şi cu raţiunea, ci, dim-
potrivă, întreaga sa forţă se bazează pe apelul la
acestea. Departe de a se erija în întemeietorul spi-
ritismului (limitându- se doar la statutul de fon-
dator al corpusului doctrinar), Kardec atrage
atenţia asupra faptului că spiritismul nu repre-

zintă opera unui singur om, el fiind la fel de vechi
ca şi creaţia, diseminat în toate religiile, mai ales
în catolicism. Succesul spiritismului dezvoltat de
Kardec se explică prin climatul misionar generat
de o doctrină ce linişteşte angoasele cauzate de
moarte, acţionează mesianic şi creează euforie
prin prezentarea morţii doar ca pe o plonjare în
lumea divină. Efectele scontate de Kardec atunci
când întrezăreşte răspândirea mesajului spiritist
sunt: dezvoltarea sentimentului religios, resem-
narea în faţa vicisitudinilor vieţii, o mai mare to-
leranţă faţă de greşelile altora şi un progres al
ordinii sociale.

Dacă Allan Kardec9 explică fenomenele spi-
ritiste ca pe o intervenţie a supranaturalului în
viaţa de fiecare zi, pozitiviştii văd în ele manifes-
tarea unei puteri biologice aparţinând mediumu-
lui. Această dihotomie nu acoperă câmpul
spiritiştilor, deoarece în interiorul practicanţilor
şi al teoreticienilor domeniului putem găsi reîn-
carnaţionişti (precum adepţii lui Kardec) sau
non- reîncarnaţionişti (adepţi ai lui Swedenborg).
Apoi, există spiritişti care explică fenomenele do-
meniului prin intervenţia spiritelor şi a altor
forţe, diferite de spirite. Oricum, principalul in-
amic declarat al spiritismului este, ca şi în cazul
majorităţii ezoterismelor, materialismul, ambiţia
principală a spiritismului fiind aceea de a se con-
verti într- o alternativă viabilă la materialism.

Multe dintre doctrinele ezoterice situează în
centrul lor maniacala identificare a unei religii
sau forme spirituale originare. La începutul seco-
lului al xx- lea, cea mai influentă dintre acestea
este Tradiţia guénoniană, extrem de bine primită
şi asimilată în perimetrul românesc, graţie unor
spirite precum Vasile Lovinescu, Marcel Avra-
mescu (Ionathan x. uranus et alii) sau Mircea
Eliade. O alta se profilează în sic cogito: Spiritis-
mul, „unica religiune care se întemeiază întreagă
numai pe aceste trei principii [Dumnezeu, Nemu-
rirea, Destăinuirea], fără nici un alt amestec”10.
Dacă doctrina guénoniană postula existenţa unei
Tradiţii primordiale, care continuă să fie pre-
zentă, fragmentar şi ascuns, în toate religiile, doc-
trina spiritistă susţine că Spiritismul se regăseşte
diseminat în toate religiile la nivelul intrinsec,
central al dogmei. în termenii lui hasdeu, spiritis-
mul „cuprinde în sine miezul tuturor religiunilor”,
fiind totodată complementar ştiinţei pozitive. r

1 James Webb, the Occult underground. A Library
Book Press, Open Court Publishing Company, La Salle, Il-
linois, 1974, p. 43

2 Allan Kardec, cartea spiritelor. principiile doctri-
nei spiritiste cu privire la nemurirea sufletului, natura spi-
ritelor şi raporturile lor cu oamenii, legile morale, viaţa
prezentă, viaţa viitoare şi viitorul umanităţii. Traducere
din limba franceză de George Scrima, Editura herald, Bu-
cureşti, 2011, p. 77

3 Id., cartea Mediumilor. Traducere de Ioana
Wenger, Editura Esoteris, Iaşi, 2006, pp.122- 123: se re-
feră la fenomenul dedublării

4 Ibid., p. 151- 155: Sematologie se referă la limbajul
semnelor, în vreme ce tiptologia tratează loviturile, ciocă-
nelile.

5 Ibid., p. 156: pneumatografie sau scriere directă,
fără intermediar; pneumatofonie sau sunete directe pro-
duse de spirite; psihografie sau scriere prin intermediul
mediumului.

6 Id., cartea spiritelor. principiile doctrinei spiri-
tiste cu privire la nemurirea sufletului, natura spiritelor
şi raporturile lor cu oamenii, legile morale, viaţa prezentă,
viaţa viitoare şi viitorul umanităţii. ed. cit., p. 11

7 arhiva spiritistă hasdeiană a fost editată în 5 vo-
lume, publicate de editura Vestala din Bucureşti, între
2002 şi 2008, într- o ediţie îngrijită de Jenica Tabacu şi Ma-
nuela Anton.

8 Allan Kardec, cartea spiritelor. principiile doctri-
nei spiritiste cu privire la nemurirea sufletului, natura spi-
ritelor şi raporturile lor cu oamenii, legile morale, viaţa
prezentă, viaţa viitoare şi viitorul umanităţii. ed. cit., p. 334

9 Armando Pappalardo, dizionario di scienze oc-
culte, Edizioni Brenner, Cosenza, 1995, pp. 304- 307

10 Bogdan Petriceicu hasdeu, sic cogito. Postfaţă de
dr. Mihai Neagu Basarab, Editura Evenimentul, Bucu-
reşti, 1990, p. 11

Evoluţia devine astfel criteriul
clasificării Spiritelor în trei clase.

Într- o primă instanţă, avem
Ordinul al treilea al Spiritelor

imperfecte, Spirite impure.
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înainte de a mi se face cele două inter-
venţii, care mi- au schimbat viaţa şi –
nu ezit să mărturisesc – firea, am fost
întrebată la clinica privată a domnului

doctor Mircea Filip dacă voi avea nevoie de un
psiholog, care să mă consulte în perioada posto-
peratorie. Răspunsul meu negativ, dat de îndată,
un răspuns auzit mai degrabă de mine decât gân-
dit şi spus deliberat, mă uimeşte şi acum. îi spu-
neam, atunci, medicului meu că mă voi război
singură cu mine însămi. De unde ştiam că va
urma un război aproape? Sau, dacă nu un război,
în mod sigur, o luptă; o luptă dusă pentru a mă
obişnui cu ochii mei şi pentru a accepta noianele
de informaţii, avalanşele de lumină, ce dădeau
buzna, clipă de clipă, înlăuntrul meu. în perioada
imediat următoare intervenţiilor oftalmologice cei
din vecinătatea mea, nu o dată, au remarcat fap-
tul că sunt pe jumătate dacă nu de tot absentă.
Adevărul e că a urmat o perioadă de euforie, în
timpul căreia eforturile mele convergeau spre un
singur scop: s- o iau încet şi să mă bucur de fiecare
clipă. Reînvăţam lumea. Lumea mea nouă. Totul
mi se arăta dintr- un unghi diferit. Oriunde mer-
geam – fie la cumpărături, fie la redacţie, fie la
Palatul brâncovenesc din Mogoşoaia, fie altun-
deva – citeam toate inscripţiile, reclamele, afişele,
perfecţionându- mi lectura rapidă, inclusiv a tex-
telor culese cu corp de literă alte dăţi considerat
nesuferit de mic sau inaccesibil; odinioară acele
inscripţii practic erau ilizibile de ultramiopul care
eram pe vremuri. Apoi, savuram culorile, formele,
relieful oamenilor şi al lucrurilor; m- am surprins
în repetate rânduri că în timpul vreunei discuţii
cu cineva, de la un timp încolo încetam să recep-
tez cele spuse din cauza tensiunii cu care des-
criam interior persoana care tocmai îmi vorbea.
Vorbind răstimp de vreo patru- cinci ore cu un
vechi prieten şi întrebându- l, la un moment dat,
care e pricina tăcerii sale rezervate, el n- a ezitat
să- mi mărturisească faptul că îi par cu desăvâr-
şire străină; îmi lipseau ochelarii. Ajunsă la
munte, într- un acces de euforie, le- am mulţumit
soarelui, cerului, brazilor, buburuzelor, vacilor,
cailor, florilor şi, târziu în noapte, aştrilor că
există; văzusem pentru prima dată după atâţia
ani, în care am stat chiar la poalele sale majes-
tuoase, Vârful Omul, ba seara târziu şi cele trei
cabane pe care nu era în stare să le vadă cred că
nici unul dintre noi. Situaţii, contexte, detalii con-
siderate altminteri, de la distanţă, nostime,
atunci însă, totul era altfel, totul era nou, nemai-
văzut, nemaiîntâlnit…, adică aproape aşa cum a
rămas şi acum, la mai bine de un an şi jumătate
scurs de la acea experienţă la limită. ştiu că ma-
rele pictor – poate cel mai important artist plastic
român în viaţă – Vladimir zamfirescu, citind
aceste însemnări, ar tresări, repetând ceea ce îşi
spusese în clipa în care i s- au scos bandajele de
pe ochi după o intervenţie similară: „Cum am pic-
tat eu, Doamne, toată viaţa? Culorile sunt absolut
diferite!”. şi nu numai culorile, ci şi – aş risca să
nuanţez – intensitatea acestora sau, mai exact,
intensitatea cu care receptezi noile culori. Se în-
ţelege de la sine că pentru Mirel zamfirescu defi-
nitoriu – ca să nu zic salvator – se dovedise
instinctul cultural, instinctul culorilor. Probabil
că în ceea ce- l priveşte pe Mirel zamfirescu se de-
clanşaseră mecanismele asemănătoare întru-
câtva cu cele ce au funcţionat în cazul uriaşului
imposibil de egalat: Ludwig Van Beethoven. 

E limpede că odată cu schimbarea interve-
nită în ziua de sâmbătă, 31 august 2013, o mână
mare şi puternică m- a adus, din nou, în faţa „pro-
blemelor de nepătruns ale destinului”, ca să re-
curg la un adevăr emis de acel om superior de
neegalat, asistat un răstimp de Johann Peter Ec-
kermann. Ce viaţă stranie mai am şi eu, Doamne.
Ori de câte ori începea să mă pândească riscul de
a mă înstrăina de lucrurile fără de care eu nu mai
sunt eu însămi – sau ca să mă exprim şi mai sim-
plu, de Vocaţie; da, ortografiată cu majusculă –
mi se dăruia câte o boală care mă zdruncina la te-
meliile fiinţei, readucându- mă, în cele din urmă,

pe şina mea, ar fi spus un prieten apropiat, adică
pe drumul meu. ştiu că aceste încercări sau aba-
teri, aceste provizorii lunecări spre altceva decât
sunt eu în realitate, ca să le spun astfel, nu- mi
aparţin; nu eu am fost autorul acestor examene
destinale, căci nu eu hotărăsc. Ceea ce ştiu e că
odată cu ele, cu aceste lovituri, câteodată, de o as-
prime ce depăşeşte orice imaginaţie, oricât de bo-
gată, mi se dăruia puterea de a nu fi învinsă sau
chiar ucisă de ele, mi se îngăduia puterea de a re-
zista, căci, în definitiv – şi tocmai acesta e motivul
pentru care îndrăznesc să descriu aceste expe-
rienţe la limită fie direct, fie prin recursul la
unele personaje din romanele mele – cu adevărat
importantă este reacţia spiritului la boală, reacţia
psihicului şi, mai cu seamă, curajul moral în faţa
unui trup devastat de boală, căci nu e vorba de
trupul vreunui vecin, prieten, amic sau adversar,
ci de trupul tău, trupul care – dintr- un accident,
probabil – îţi aparţine, e casa spiritului şi a sufle-
tului tău, casă transformată liminar, după culcu-
şirea bolii înlăuntru, într- o entitate când ostilă,
când nepăsătoare, când… Marcel Proust are ne-
numărate pagini de o densitate unică, în care se
referă la trup ca la o… reptilă. O reptilă căreia
orice i- ai spune te trezeşti izbit de opacitatea- i în-
dărătnică. Aparenta opacitate îşi consolidează po-
ziţia şi îşi perfecţionează armele – sau cel puţin
aşa pare – până în clipa în care simţi că în adân-
curile tale se declanşează nişte resorturi secrete,

despre care nu ştiai mai nimic şi simţi cum obscu-
rităţile de altădată, încet, se limpezesc, transfor-
mându- se în altceva. De atâtea ori am avut dovezi
sigure, referitoare la faptul că trupul nostru ştie
mai multe decât noi; în plus, e mai rapid, mai în-
ţelept şi mai perspicace ca noi. Fără îndoială că
definitorii sunt, în acest context vital, instinctul,
inteligenţa, sensibilitatea, studiul şi imaginaţia
exersată neostenit. Dar mereu va fi la mijloc şi al-
tceva; în timp vei înţelege că în acel altceva e as-
cuns totul. Ce noroc e că ni se dezvăluie exact ce
şi cât trebuie să aflăm acolo, adânc, nebănuit de
adânc, în „măruntaiele fiinţei”, adică în subte-
rana unde, încolţit de boală, trădare, pierzanie, o
singurătate inumană, iminenţa sfârşitului, care,
de necrezut, se amână, de tot rătăcit şi abia
atunci reinstalat pe propriul drum necălcat de ni-
meni altcineva, încet, renăscând pe ruinele sufe-
rinţelor, te regăseşti în cea mai atroce intimitate
cu propriul eu, abia intuindu- l, redescoperindu- l
şi, odată cu el, apropiindu- te de o descoperire fără
de care ai fi fost de mult mort, mort de tot, vreau
să zic! „Vocaţia pentru mine este, în primul rând,
o descoperire – îmi spune Nicolae Breban, acest

maestru al romanului abisal – o descoperire a
mea şi a lumii. Dar o altă lume decât cea pentru
care am fost făcuţi. Nu, nu o utopie, ci, pur şi sim-
plu semnul îngerului. Salvarea.” Vocaţia pentru
mine înseamnă viaţă, prilej de a mă cunoaşte pe
mine însămi şi şansă de a cunoaşte, totodată,
lumea, lumea mea, prin care sper că voi fi salvată.
La capătul unui drum nefiresc pentru majorita-
tea, da- da, nu se poate să nu găsim sperata, aş-
teptata, răsvisata salvare.

De ce vorbesc despre un drum nefiresc? Răs-
punsul la această întrebare este nebănuit de sim-
plu. Este nefiresc să stai necontenit – cu foarte
scurte pauze, mereu trunchiate în fuga după ceea
ce eşti – izolat de ceilalţi. Este nefiresc să stai în-
chis între nişte ziduri, făcând mereu, ceas de ceas,
zi de zi, noapte de noapte, ani, decenii la rând,
aceleaşi lucruri; vreau să spun că e nefiresc să ci-
teşti, să scrii şi să asculţi muzică mai tot timpul.
Este anormal să stai ore întregi în faţa laptopu-
lui, cu aceleaşi pagini, pe care nu se ştie din ce
motive trebuie să le umpli le nesfârşit cu semne,
litere, linii, cuvinte, aşteptări, scâncete, gemete,
lacrimi, soare, durere, ardere de tot, un fel de ju-
puire de viu, vise, pregânduri, promisiune a unei
lumi inexistente pentru ceilalţi şi devenite pentru
tine casă, singura casă de pe faţa pământului în
condiţiile în care te regăseşti puţin gârbovit sub
greutatea nietzscheenei „certitudini de a exista
într- o oarecare, întâmplătoare, realitate”. Este
nefiresc să umpli zeci, sute, mii de pagini, în cău-
tarea puţinelor cuvinte prin intermediul cărora
să te apropii de ceea ce se numeşte de milenii
Adevăr, de care majoritatea fug mâncând pămân-
tul, pentru că – s- a întrebat şi Pilat în timp ce se
spăla, surâzând amar- ironic, pe mâini – ce este
adevărul? La urma urmelor, la ce bun adevărul,
de vreme ce unii gânditori l- au văzut ca pe o babă
hâdă? Cine are nevoie de adevăr? Nimeni. Ce
cauţi, în definitiv, stând ca un schimnic între
patru pereţi şi visând la lumi ce nu există? Ce aş-
tepţi trăind în proporţie de nouăzeci la sută într- o
lume de care nimeni nu are nevoie, deoarece ea,
această lume mirabilă, această lume neverosi-
milă, deci, profund adevărată, e la mii de kilo-
metri distanţă de tot ce muşcă, smulge, rupe cu
lăcomie din pământul lucrurilor utile – puterea,
confortul, banul, politica, vulgaritatea, globalis-
mul, inimile împietrite – şi, cu toate acestea, fără
acea lume de care oricine s- ar lipsi oricând, exclu-
siv cei ce au noroc şi li se deschid la timp ochii pri-
cep că în absenţa lumii aceleia nu se poate. Nu se
poate trăi, nu se poate respira. Ce anume, ce im-
bold ori poate minune ce nu- şi găseşte numele po-
trivit să fie la mijloc? Minune ce- şi sloboade
rădăcinile în trunchiul sufletului tău, fără să te
întrebe dacă ţi- ai dorit să- i devii patrie, liman. Ni-
meni din lume nu te obligă să scrii, să scrii, să pu-
blici o carte după alta, să scrii iarăşi şi iarăşi, şi
să aştepţi… Să aştepţi… ce? Ce aştepţi în zecile,
sutele, miile de ore când simţi că singurătatea ta
nu mai are loc în pietul tău, care se dilată, creşte
şi mişcă uşor, infinitezimal zidurile din loc? zi-
duri ce te acceptă, împotriva lor parcă, te primesc
aproape matern, ca pe un fiu rătăcit de tot ce con-
tează afară, dincolo de ele, acolo, departe, foarte
departe de tot ce este important pentru tine,
într- o lume atât de dificilă, grea şi rătăcită ea în-
săşi în micime, globalizare, fuga după bani,
confort, trădare, focuri de artificii, luminişuri
amăgitoare de durata unei clipe, ce se numesc fie
postmodernism, fie putere, glorie de trei lulele,
bani, avuţie… Ei, ce aştepţi? Pe tine te aştepţi şi,
odată cu tine, cel mânat de o forţă nevăzută şi
atotprezentă, care nu are nici un dram din ceea
ce numim orgoliu spiritual şi nici o legătură de
rudenie nu- l leagă de această noţiune, străină, de
tot străină, odată cu tine, prin tine, din tine pro-
babil aştepţi ceasul acela sfânt în care ţi se va da
încă o dată acel semn tainic, subteran, că te apro-
pii cu încă un milimetru, cu încă o respirare de
acea boare dumnezeiască numită Sal-
vare, care ţi se dă, câteodată, la capătul
celui mai obscur capăt, da, când nu mai

Aura Christi
Vocaţia – boare dinspre îngerul păzitor

Dar mereu va fi la mijloc şi altceva;
în timp vei înţelege că în acel

altceva e ascuns totul. Ce noroc e
că ni se dezvăluie exact ce şi cât

trebuie să aflăm acolo, adânc,
nebănuit de adânc, în „măruntaiele

fiinţei”.

ð
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aştepţi decât aşteptarea, când totul pare
pierdut în veci, ars de tot şi, abia atunci,
în veci împlinit. Vocaţia e boare venită

peste toate culmile dinspre îngerul tău păzitor.
Cu toate că această boare e simţită la propriu
când şi când, e obligatoriu să o îngrijeşti ca pe o
plantă exotică, rară, aproape, adică să citeşti şi,
mai ales, să reciteşti cărţi esenţiale, cărţi de că-
pătâi ale omenirii – în frunte cu Biblia, funda-
mentul civilizaţiei europene – lucrările
presocraticilor, Platon, filosofia idealistă ger-
mană, romanticii nemţi, în frunte cu Novalis şi
hölderlin, şi opera reprezentanţilor tribului
nietzscheenilor şi dostoievskienilor. De ce nu se
poate fără lectură şi fără studiu? Pentru că aces-
tea sunt inevitabilele instrumente folosite în
strunjirea, modelarea continuă de sine în scopul
autodesăvârşirii, în care talentul nu cred că îşi
are locul în spaţiul cultural al unei ţări ca Româ-
nia, unde şi buburuzele, şi muştele, şi plantele şi
animalele dulci care au împânzit colinele fericite
duduie de talent. 

îngânam aceste adevăruri esenţiale asis-
tată de Nicolae Breban, în a doua zi a învierii,
când prietenul meu m- a pus la zid – sau cel puţin
aşa părea în primii timpi – cu câteva întrebări
fundamentale.

– Care sunt cele două sărbători importante
pentru creştini? m- a întrebat prietenul meu, su-
râzând cu acel surâs ce ascunde trădând, toto-
dată, o lume ce poartă inconfundabila grifă
Breban. 

– Naşterea şi învierea Domnului, a urmat,
prompt, răspunsul.

– şi care dintre aceste două sărbători ale
creştinătăţii este cea mai importantă?

– învierea.
– Din ce motiv? Aura, nu te grăbi, e cea mai

grea întrebare din câte există pe lume.
– Pentru că e dovada vie a originii divine a

lui Iisus Christos, am răspuns, fără a sta prea
mult pe gânduri.

Protagoniştii acestor însemnări sunt, e lim-
pede, sufletul şi trupul. Despre suflet vom mai
vorbi; şi nu numai pentru că totul e suflet. îndră-
gitul de mine Thales din Milet – cel dintâi înţe-
lept al antichităţii – ajunsese la înţelepciunea
iluminată de a susţine că până şi lucrurile neîn-
sufleţite au suflet, atrăgând astfel, previzibil, iro-
niile însoţitorilor săi, care, nu încape îndoială,
aveau toată dreptatea din lume să facă băşcălii
pe seama acestui mare bărbat al grecilor din ve-
chime care vedea acolo unde ceilalţi susţineau că
nu e nimic de văzut. Tratând cu blândeţe gravă
otrava veselă şi nu rareori zgomotoasă cu care
era împroşcat, Thales a văzut dincolo de drepta-
tea însoţitorilor săi şi – ascultându- se probabil cu
aceeaşi curiozitate, uimit de tot ce ieşea din gura
spiritului său – a repetat, iarăşi, adevărul enun-
ţat cu o jumătate de gură: până şi lucrurile neîn-
sufleţite au ceea ce numim de când suntem suflet,
iar divinitatea e ceea ce nu are nici început, nici
sfârşit. Ca şi spiritul în care suntem azvârliţi din
naştere. şi trupul, acest pământ smuls din pă-
mântul care le ştie pe toate, dându- ne nouă, nes-
fârşiţilor, totul? şi trupul ce este? M- am gândit
de zeci, de sute de ori la ceea ce numim îndeobşte
trup ca la un prieten, ca la o casă sau ca la subte-
rana spiritului sau ca la subterana sufletului; nu
cred că e momentul aici, acum, să ating, iarăşi,
terenul străvechii şi ultrafrecventatei de milenii
dispute dintre trup şi suflet, în fond, o ceartă me-
tafizică niciodată dezlegată. Cert e că încet, în
timp, după interminabile războaie duse în sălaşul
spiritului, am învăţat să mă apropii din alt unghi
de ceea ce numim atât de stângaci, totuşi, trup,
unghi crescut în timp din acea apoftegmă biblică,
al cărei autor este nimeni altcineva decât unul
dintre ucenicii lui Iisus Christos, dacă nu chiar
El însuşi: „Iubeşte- ţi trupul cum Iisus a iubit Bi-
serica”. Cât de greu însă e drumul care duce
într- acolo, Doamne! La capătul sfezilor, oricât de
la limită, cu propriul trup, ajung, încet, treptat,
har Domnului, la înţelepciunea de a- l iubi. Pen-
tru că iubirea le rezolvă şi le împacă pe toate, ori-
cât de lungă şi anevoioasă se arată a fi lupta dusă
în adâncuri pentru tine, prin tine, pentru ceea ce
eşti, atât cât eşti. Ceea ce nu e puţin. Ceea ce
este, bineînţeles, un început. Iar începutul – de
la Blaga citire – se vrea fecund, ca şi acel miracol
neostenit care ne lucrează, redându- ne pe noi în-
şine nouă, redându- ne, câteodată, ochii – visul,
temelia a toate, căci la început a fost, totuşi,
pare- se, Ochiul, templu al culorilor, pecete a ne-
cunoscutului, efigie a dumnezeirii, căuş al luminii
imposibile, cu rădăcinile hrănite din soare. r

ð

Shakespeare a creat oameni naturali
aidoma Creatorului, fie că se numesc
hamlet, Ofelia, Iago, Othello, Lear,
Falstaff, Macbeth, Cordelia. Iată ce

notează Eminescu în Caietele sale, pentru care N.
Manolescu n- are ochi: „Flori mirositoare, însă săl-
batece ca florile din cununa nebunului rege Lear.
Oare amestecul ce pare fără înţeles a florilor săl-
batece ce se strecor prin pletele bătrânului rege nu
sunt metafora vie a creierilor săi, în care imagi-
nile, florile gândirei s- amestecau sălbatece şi fără
înţeles? şi câtă profunditate în acele gândiri, şi cât
miros în acele flori! Astfel sunt şi florile sălbatece
– cântecele poporale. Pe câmpiile lor a cules Sha-
kespeare şi orce poet naţional – pe alte câmpii însă
a cules poeţii aciia care vorbesc de rai şi iad, de în-
geri şi demoni, de stelele cerului şi de mărgărita-
rele din fundul mărei. Shakespeare a vorbit de om
– de om cum e. Beţivul său e beţiv, eroul său e
erou, nebunul său e nebun, scepticul său e sceptic
şi fiecare om e muruit din gros cu coloarea carac-
terului său, căci poporul concepe cum vede, şi Sha-
kespeare a fost al poporului său prin escelinţă”1.
Acelaşi lucru îl subliniase încă Samuel Johnson
(1709 -  1784): „La alţi poeţi, un personaj este ade-
seori un individ, la Shakespeare, el este, în gene-
ral, o specie”2.

Să se observe că universalitatea canonică a
lui Shakespeare este coroborată de scriitorul nos-
tru cu postura de poet naţional a „divinului brit”.
E de cercetat dacă nu cumva Eminescu vorbeşte
pentru întâia oară la noi de poet naţional, echiva-
lând sintagma cu ceea ce noi numim astăzi canon
naţional. Corespondenţele stranii dintre florile săl-
batice şi miresmele din cununa regelui Lear şi gân-
direa lui abisală, este o observaţie demnă de
gândirea canonică a unui Baudelaire. Dar Emi-
nescu are intuiţia ierarhiilor canonice din gândirea
lui Emerson şi a lui Bloom, distingând între un
scriitor canonic de primă speţă şi geniile filosofice,
sugerând, în acelaşi timp, celebrităţilor necano-
nice, „de un sfert de oră”, să- şi vadă lungul nasului:
„Nimărui din voi să nu- i abată cumva prin minte
că ar fi un geniu. Căci, copiii mei, pământul nostru
e mai sărac în genii decât universul în stele fixe şi
mai lesne se naşte în văile nemăsurate ale haosu-
lui un nou sistem solar decât pe pământ un geniu.
homer, Shakespeare, Raphael, geniile în arte se
nasc o dată la 3, 4 mii de ani, Newton şi Galilei,
Kant ori Darwin, geniile în ştiinţă, o dată la o mie
de ani, încât nu ştim zău dacă de la Adam până la
Papa Leo Ix au existat de toţi o duzină. încolo sun-
tem toţi nişte bieţi mizerabili cărora aceşti regi ai
cugetării ne dau de lucru pentru generaţii înainte.
Dacă avem talent, adică câteva centigrame de cre-
ieri mai mult decât simia communis, (î)l putem va-
lorifica, pentru vremea noastră, prin muncă
constantă; dacă nu muncim, rămânem asemenea
confraţilor noştri, dobitoacelor.”3

Cine parcurge, cu adevărat, cele 16 volume
ale ediţiei naţionale este uimit de locul pe care- l re-

zervă Eminescu lui Shakes-
peare. Nu încape îndoială că
poetul nostru a înţeles centra-
litatea canonică occidentală a
„divinului brit”, chiar dacă la
vremea aceea nu exista o teorie
de felul celei bloomiene. Oare
nu dovedeşte asta că oricât de
„şlefuit” şi de „estet” s- ar pre-
tinde resentimentarul, el, în
realitate, se află la distanţă
uriaşă în urma lui Eminescu?
Dacă ar avea geniu, iar nu doar
cele „câteva centigrame de cre-
ieri mai mult decât simia com-
munis”, ale talentului real
dăruit de natură, criticii resen-
timentari ar recunoaşte, măcar
cu un dram de umilinţă, cine
este cu adevărat Eminescu.
Dar mai bine să ne continuăm
demersul.

Ne vom ocupa mai de-
parte de epitetul divinul, acordat de poet lui Sha-
kespeare. Neavizaţii vor crede că punerea lui
Shakespeare în rândul divinităţilor este o faptă en-
comiastă. Nici vorbă de aşa ceva. Eminescu avea
proprietatea termenilor şi nu arunca vorbe- n vânt.
Transferarea conceptului de canon din teologie în
estetică nu este făcută la întâmplare. Cititorii su-
perficiali interpretează transferul în sensul menta-
lităţii seculariste a evoluţiei spiritului occidental.
Ateii, „liberii cugetători”, vor crede că laicitatea es-
teticului este o condiţie a lumii secularizate. şi ha-
rold Bloom dă adeseori impresia că gândirea
canonică este oglinda secularizării, numind- o
post- creştină. Nicolae Manolescu a înţeles canonul
occidental chiar ca un „liber cugetător”, cum se au-
todefineşte. Dar o asemenea grilă de lectură duce
la şcoala Resentimentului, adică tocmai la distru-
gerea canonului, întreprindere analizată aici prin
recursul la demitizarea lui Eminescu, echivalent al
detronării din altitudinea de centru canonic al lite-
raturii române.

Canonul estetic occidental s- a născut
printr- o diferenţă ivită în sânul canonului biblic.
Această diferenţă a fost posibilă prin ceea ce s- a
numit kenoza Mântuitorului: Dumnezeu s- a „mic-
şorat” şi s- a făcut om. în contextul iudaismului,
observă Bloom, apariţia canonului estetic n- ar fi
fost posibilă, tocmai din pricină că nu există per-
spectiva kenozei divine. Altminteri, Iisus însuşi a
făcut distincţia dintre împărăţia cerească şi împă-
răţia cezarică. Interesant că şi în iudaismul pri-
mar a existat un germene al umanizării lui
Dumnezeu, văzut chiar ca personaj de tip canonic.
De aceea, alături de Shakespeare şi de noul tes-
tament (îndeobşte, Evanghelia după Marcu),
Bloom pune la temelia canonului estetic şi Biblia
ebraică veche, datată cu un mileniu înaintea lui
hristos, cea scrisă de un presupus I (cartea lui I)
sau de o femeie hitită, Batşeba, căreia i se atribuie
primele trei cărţi din Vechiul Testament: geneza,
Exodul, numeri, răstălmăcite în vreme de diferiţi
copişti şi preoţi spre a da contur, finalmente, doc-
trinei iudaice clasice. în cartea Batşebei, exista un
Iahve preponderent uman: mânca, bea, era furios,
răzbunător, gelos, justiţiar, anxios, avea favoriţi
pe lângă el etc. De- aici se putea naşte originalita-
tea canonului estetic, ceea ce a pus în Dumnezeul
iudaic, creştin şi musulman ceva din realitatea
unui personaj literar. Iisus însuşi, mai ales în 

Theodor Codreanu
Eminescu şi canonul occidental (II)

1 M. Eminescu, Opere, xV, fragmentarium. 
addenda ediţiei, Editura Academiei Române, Bucu-
reşti, 1993, p. 138.

2 apud harold Bloom, p. 209. Bloom ţine să su-
blinieze această forţă de creaţie ca natura: „Capacita-
tea lui misterioasă de a construi voci autentice şi
diferite ale unor fiinţe imaginare provine în parte din
cel mai complex simţi al realităţii văzut vreodată în li-
teratură”. (p. 87).

3 M. Eminescu, op. cit., p. 142.



viziunea lui Marcu, are ceva de personaj literar4.
Reminiscenţe de precreştinism? zeii greci aveau
un comportament uman, ceea ce a şi făcut posibilă
apariţia pre- canonului, în epoca teocratică, prin
homer. Sorgintea creştină a canonului occidentală
este remarcată şi de Gianni Vattimo: „Dante, ca şi
Shakespeare, a scris în aşa fel, încât dacă nu ai
citit biblia, nu înţelegi nimic. Dar poţi citi biblia
fără să- i fi citit pe Dante şi pe Shakespeare. (…)
Eliminaţi biblia şi nu aş mai fi ceea ce sunt.”5 Din
acest punct de vedere, Shakespeare este biblia se-
cularizată, viziune centrală în gândirea lui Vat-
timo, a cărui gândire slabă se- ntemeiază pe kenoza
lui hristos, echivalentul umanizării sale până la
condiţia de „personaj” al canonului literar, despre
care am vorbit. „în cultura secularizată – spune
Vattimo –, vechile naraţiuni religioase sunt publi-
cate într- o ediţie nouă, traduse în dialectul laic,
într- o ediţie broşată la preţ redus. Acolo ele nu mai
sunt poveşti despre tranzacţii transcendente în
eternitate, ci poveşti despre saeculum, despre tim-
pul istoric, în care trăiesc oameni adevăraţi.” 

şi Nicolae Manolescu preia ideea că litera-
tura occidentală s- a născut prin ruptura de cartea
unică, Biblia. De la împărăţia Cărţii s- a trecut la
împărăţia cărţilor. Numai că el interpretează des-
părţirea de Biblie în sens limitat secularist, exo-
nerând însuşi sensul laicităţii canonului, la
graniţa ateismului. Destul de uşor se poate tălmăci
greşit şi conceptul de universalitate bloomiană.
Autorul american reacţionează la tendinţa religii-
lor de autolimitare, acestea sfârşind prin a se doc-
triniza. Astăzi, sunt interpretate în acest sens
fundamentalismele de tot felul. Autolimitarea duce
la conflicte şi războaie religioase. Din păcate, isto-
ria este plină de asemenea devianţe fundamenta-
liste. De- aici, harold Bloom ajunge la concluzia că
adevăratul universalism aparţine canonului este-
tic. Shakespeare trece opreliştile impuse de idio-
sincrasiile religioase, el îi apropie pe oameni, peste
graniţe de tot felul, fie că sunt la Paris, Moscova,
Tokio, Calcutta, Beijing, Buenos Aires, Cairo sau
New york. Altfel spus, Shakespeare este univer-
sal, pe când un creştin fanatizat sau un iudeu, nu,
pentru că ei nu vor fi „admişi” de un musulman
fără reticenţe „doctrinare”. în realitate, lucrurile
sunt cu mult mai complexe şi nu e cazul să intrăm
aici în amănunte. De pildă, cea mai mare neadec-
vare la obiect este să reduci creştinismul la o „ideo-
logie”, ceea ce Bloom dă impresia că nu poate să
evite. Trebuie spus, în treacăt, că niciodată Iisus,
Paracletul, ipostas al Sfintei Treimi, nu poate fi
acuzat de nenorocirile aduse pe lume de Inchiziţie
şi de războaiele religioase. Asemenea fenomene is-
torice sunt posibile prin abandonarea universalis-
mului iisusiac. Deoarece creştinismul nu poate fi
redus la condiţia de simplă religie, cum vor atâţia.
Or, după câte îmi dau seama, universalismul este-
tic s- a născut tocmai din asemenea pricini, fără ca
acest universalism să apară ca erezii de felul celor
din sânul creştinismului sau de felul diverselor
gnoze sau esoterisme masonice. umanismul este-
tic din canonul occidental, care nu poate fi opozant
nici celui oriental, s- a născut ca măsură a reapro-
pierii, în Duh, de Omul- Dumne zeu Iisus. Aşa se
explică de ce un poet canonic de felul lui Walt
Whitman se identifică cu Iisus. în suferinţa ne-
mărginită şi în plenitudinea bucuroasă a lui Iisus
se ascunde întreaga umanitate a canonului occi-
dental, ceea ce harold Bloom numeşte anxietatea
canonului, deopotrivă prezentă în durerea primor-
dială a lui hamlet sau Iago, în dorul eminescian,
în vidul existenţial bacovian, în anxietatea cano-
nică a eroilor lui Kafka. De aceea, autorii canonici
creează noi Biblii, noi religii naţionale, fără ca
acestea să fie simţite ca „erezii”, dimpotrivă, resti-

tuind universalitatea emanată de divinitate. în
acest mod trebuie înţeleasă şi afirmaţia lui Walt
Whitman: „Măcar atât avem din Dumnezeu: îl
avem pe om”. îl avem pe Omul Iisus. Dante a re-
creat omul italian, Cervantes pe cel spaniol, Go-
ethe pe cel german, Eminescu pe cel român,
Whitman şi Emily Dickinson pe cel american. di-
vina comedie a fost percepută ca un al treilea Tes-
tament, nesubordonat celorlalte două. Dante nici
nu şi- a conceput opera ca ficţiune: „El o va consi-
dera adevărată universal şi atemporal.”6 E aici
voinţa de a fi în dogma creştină ca revelaţie teolo-
gală (Petre Ţuţea). De aceea, spune Ţuţea7, poetul
e mai aproape de revelaţia divină decât filosoful
sau orice altă formă de gândire. 

Obsesia „ficţiunii” este una modernă şi post -
modernă, sfârşind prin a fi anticanonică, de ordi-
nul corectitudinii politice. în schimb, „Spiritul
sălbatic şi extrem de puternic al lui Dante e, în cel
mai înalt grad, incorect politic.”8 Este exact ceea
ce aprecia Eminescu (v. scrisoarea către Iacob Ne-
gruzzi, care însoţea Epigonii) în naivitatea şi în
elementaritatea înaintaşilor, în opoziţie cu menta-
litatea epigonilor: „Predecesorii noştri credeau în
ceea ce scriau, cum Shak(e)speare credea în fan-
tasmele sale; îndată însă cu conştiinţa, vine (gân-
dul) că imaginele nu sunt decât un joc; atunci,
după părerea mea, se naşte neîncrederea sceptică
în propriile sale creaţiuni”9.

Aşadar, la 20 de ani, Eminescu gândea cano-
nic, fapt care ţine de domeniul miracolului. El
atrăgea atenţia lui Iacob Negruzzi asupra primej-
diei ca epigonismul, cum e şi cel de tip postmodern,
să distrugă canonul însuşi. Recursul, din nou, la
Shakespeare arată intuiţia extraordinară a acestei
minţi, cea mai adâncă a veacului său. în acelaşi
spirit face trimiteri Eminescu la cel de al doilea
stâlp al canonului occidental: Dante. Vorbind des-
pre divina comedie ca de al treilea Testament, ha-
rold Bloom sesizează fluxul ascuns dintre Cartea
unică şi cărţile canonului occidental: „Opera, ca
toate celelalte scrieri canonice, elimină distincţia
dintre sacru şi laic. Beatrice este astăzi pentru noi
alegoria contopirii dintre sacru şi laic, dintre pro-
feţie şi poezie.”10 Ne aflăm în faţa unui text capital,
care elimină confuzia dintre laic şi secular, în sen-
sul biruinţei ateismului. Este ceea ce numim o so-
luţie transdisciplinară. în canon, laicul e în
armonie (antiteză împăcată, zice Eminescu) cu sa-
crul, pe când secularul, înţeles ca ateism, antiteza
teismului, care reduce cano nul/esteticul la joc, este
distrugător de canon. Dar aceasta este chiar obser-
vaţia lui Eminescu din scrisoarea către Iacob Ne-
gruzzi. şi cu aceasta ajungem din nou la primejdia
distrugerii canonului de către o lume dominată de
minţi care rup secularul de religios. Postmodernii,
observă harold Bloom, „au încercat să- l reducă şi
să- l suprime pe Shakespeare, căutând să distrugă
canonul prin atacarea centrului”. Ce altceva
se- ncearcă cu Eminescu? Bloom sesizează un re-
gres în istoria canonului: epoca aristocratică a
detronat zeii şi a proclamat eroii; epoca democra-
tică a eliminat eroii în favoarea omului; epoca hao-
tică e pe cale de a înlocui omul cu „supraomul” ca
terminator şi cyborg, pregătind o nouă epocă teo-
cratică, dar ca imagine caricaturală şi grotescă a
primei epoci teocratice: „După zei, eroi şi fiinţe
umane nu ne mai rămân decât cyborgii şi- i privesc
uneori cu teamă pe «terminatorii» musculoşi care
tind să înlocuiască umanul.”

Nu- l putem suspecta pe Nicolae Manolescu
de a fi ajuns la un asemenea grad de repulsie faţă
de canon. Am fi cu totul nedrepţi, cu atât mai mult,
cu cât el îşi face publică nostalgia esteticului. una
dintre dovezi este şi amintita reacţie faţă de lipsa
de orizont canonic a generaţiei 2000. Deşi el a pus
umărul la destructurarea canonului naţional, re-
cunoaşte importanţa memoriei literaturii naţio-
nale în căutarea conştiinţei de sine a omului
românesc. Pe de altă parte, chiar solidar cu gene-
raţia care a „descoperit”, ca altădată canonicul Ale-
xandru Grama, că Eminescu este „nul” ca poet şi
gânditor, Manolescu nu merge atât de departe şi- l
aşază pe Eminescu în rândul marilor scriitori. Alt-
fel spus, el îi recunoaşte o canonicitate de rangul
al doilea, subminându- i, în schimb, statutul onto-
logic de centru al canonului românesc. Enigma is-
toriei manolesciene în jurul acestui fapt
se- nvârteşte. Eliminându- l pe Eminescu din cen-
tru, cu slabele argumente, care sunt nu atât este-
tice, cât ideologice, ne- am fi aşteptat să producă o
„revoluţie” privitor la reconfigurarea canonului na-
ţional prin descoperirea altui centru canonic decât
Eminescu. Dar, repet, un asemenea demers cere o
arguţie atât de puternică, încât îţi trebuie cu ade-
vărat demiurgie spre a nu cădea în ridicol şi în cap-
canele duşmanilor naturali ai poporului român
dispuşi a începe cu nimicirea stâlpului de susţi-

nere a unei civilizaţii europene. Din păcate, inteli-
genţa critică nu i- a fost suficientă d- lui Manolescu
spre a nu eşua în ingrata postură de personalitate
sfâşiată. Neizbânda criticului o pun pe seama a
două cauze: pe de o parte, el a căzut în mrejele unei
ideologii transnaţionale, cu rădăcini în perioada
kominternisto- sovietică, mreje pe care le- a accep-
tat din pricina beneficiilor lumeşti, menite să- i sa-
tisfacă un imens orgoliu personal, iar, pe de altă
parte, prea marea legătură cu ethosul postmodern
care l- a împiedecat să recurgă la o lectură adec-
vată, bunăoară, a cărţii lui harold Bloom şi să în-
ţeleagă istoria canonului occidental. Nu e de
mirare că argumentul Shakespeare aproape că lip-
seşte din osatura cărţii d- lui Manolescu, el nere-
ceptând relaţia strânsă dintre canonul universal
şi cel naţional, reducând- o doar la expresivitatea
din sânul unei limbi naţionale, în cazul nostru, ro-
mâna.

Ducând mai departe gândul, dacă d- l Mano-
lescu ar fi găsit suficientă îndrituire să- l detroneze
pe Eminescu din condiţia centrală a canonului, el
trebuia să găsească un înlocuitor. După 1989, s- au
încercat şi asemenea demersuri: Caragiale în locul
lui Eminescu. unii cred că mai degrabă Caragiale
ar exprima cel mai bine „specificul românesc”. (Nu
argumenta Patapievici că, în vreme ce Caragiale
este „corect politic”, Eminescu – nu?) De ce nu şi
Ion Budai- Deleanu, cu Ţiganiada? N. Manolescu
a recunoscut în el un autor canonic excepţional, sa-
tisfăcând cu asupra de măsură gratuitatea este-
tică. Cu siguranţă, în imaginarul critic manoles -
cian, Budai- Deleanu e mai aproape de centralita-
tea canonică decât Eminescu. îl şi vede drept cel
mai de seamă precursor al postmoderniştilor, în
frunte cu Mircea Cărtărescu, dar şi al lui Borges
şi al altor corifei moderni şi postmoderni. Cât pri-
veşte pe Caragiale, alţii au văzut o complementa-
ritate între acesta şi Eminescu, între Mitică şi
hyperion, ca exprimând dualitatea ontologică a fi-
inţei româneşti. Laurenţiu ulici, de exemplu, a
dezvoltat undeva această idee. Dacă însă ne uităm
în istoria d- lui Manolescu, I. L. Caragiale, cu toată
canonicitatea lui, nu ocupă o ierarhie primordială.
Mai mult, combate cărţile care atestă modernita-
tea clasicului Caragiale, văzând, pe bună dreptate,
şi actualizări forţate. Totuşi, Caragiale a fost un
model pentru postmodernişti. Ioan Lăcustă scri-
sese o carte canonizantă: la uşa domnului cara-
giale. Eugen Ionescu, promotorul teatrului
absurdului, a recunoscut, de asemenea, în Cara-
giale, primul dintre precursorii săi. în pofida unor
asemenea precondiţii, Nicolae Manolescu nu are
de spus lucruri prea spectaculoase despre Cara-
giale, cu toate că nu exprimă scepticismul interbe-
lic al lui E. Lovinescu. După d- l Manolescu, partea
cea mai rezistentă a operei lui Caragiale sunt schi-
ţele. Aici, îl vede original şi drept „cel mai de
seamă impresionist român”11. în rest, îi aduce des-
tule reproşuri, ca acesta, bunăoară: „Caragiale e
victima zolismului, care a mai făcut cel puţin una,
în literatura din jurul lui 1900, şi anume Dela-
vrancea.” Dramaturgul răspunsese el însuşi, con-
vingător, acuzaţiei de „naturalism”. E de mirare că
d- l Manolescu n- a luat în seamă opinia lui Cara-
giale. Dar ceea ce- l supără cel mai tare la Cara-
giale sunt cele trei articole despre Eminescu. De
ce? Fiindcă aceste articole spun nişte adevăruri
fundamentale despre personalitatea lui Eminescu
şi despre destinul său în cultura românească, in-
clusiv în ordine umană. însă marea hibă e că au-
torul scrisorii pierdute recunoaşte în Eminescu
centrul canonic al românităţii. Repulsia faţă de ar-
ticolele lui Caragiale îi permite să oculteze situa-
rea caragialiană a lui Eminescu, după cum a
trecut uşor şi peste profeţia maioresciană. Altmin-
teri, toţi marii clasici (cel dintâi, Ion Creangă, ul-
timul, Slavici) au recunoscut în Eminescu inima
canonului naţional. Cu alte cuvinte, re-
cunoaşterea lui Caragiale pune capăt
unei controverse inutile şi nu putem

11
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Există, desigur, un sentimentalism
locvace la Cărtărescu, poate

asemănător cu al lui Ion
Minulescu. D- l Manolescu însă ne
asigură că ar fi doar simularea lui

subversivă. De exemplu, în Poemele
de amor, care ar reprezenta „cea

mai radicală şi completă încercare
de subversiune din literatura
noastră, a poeziei înţeleasă ca

expresie sau confesiune
sentimentală”. Cărtărescu este un

parodist pur sânge, vrednic de
pana unui George Topîrceanu. Şi
acesta este argumentul forte al

postmodernismului său.

4 harold Bloom, op. cit., pp. 33- 34.
5 Gianni Vattimo, spre un creştinism nonreligios,

în John D. Caputo, Gianni Vatiimo, după moartea lui
dumnezeu, cu o prefaţă de Gabriel Vanahian, trad. din
engleză de Cristian Cercel, Editura Curtea Veche, Bu-
cureşti, 2008, pp. 54- 55. 

6 harold Bloom, op. cit., p. 99.
7 Petre Ţuţea, Omul. tratat de antropologie creş-

tină – dogmele sau primirea certitudinii, 1989. Vezi şi
Cassian Maria Spiridon, petre Ţuţea. între filosofie şi
teologie, Editura Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 55- 65.

8 harold Bloom, op. cit., p. 99.
9 M. Eminescu, Opere, xVI, corespondenţă. do-

cumentar, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 34.
10 harold Bloom, op. cit., p. 103.
11 Nicolae Manolescu, Istoria…, p. 432.
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decât divaga închipuind că dramaturgul
l- ar putea substitui pe Eminescu, deşi
este un excepţional autor canonic.

Cu mai multă îndreptăţire, N. Manolescu îi
apreciază pe Mihail Sadoveanu şi pe Tudor Ar-
ghezi ca fiind cei mai mari scriitori români din se-
colul al xx- lea. Numai că şi aceştia se recunosc
descendenţi din canonul central eminescian. Are,
în schimb, un nume de rezervă, care trece şi- n se-
colul al xxI- lea. Brusc, viziunea manolesciană de-
vine una hegeliană şi sublimat materialist-dia -
lectică şi istorică, fiindcă el îmbrăţişează ethosul
modernist al progresului şi- n istoria literaturii: un-
deva, la capăt de drum, spiritul absolut, în ipos-
tază estetică, se împlineşte. Canonul apare
răsturnat: în viziunea lui harold Bloom, centrul
canonic e Alpha, tradiţia numită Shakespeare; în
cea a lui N. Manolescu, canonul e într- un punct
Omega, cel al postmodernităţii. Iar canonul româ-
nesc s- a pus de la sine în slujba autoconstituirii
întru gratuitate sans rivages prin opera lui Mir-
cea Cărtărescu, care e şi marea operă a descoperi-
rii critice a lui Nicolae Manolescu, aşa cum
Eminescu fusese „opera” lui Titu Maiorescu. Con-
templând, de departe, Istoria critică a literaturii
române, constaţi că pare a fi fost scrisă pentru a
demonstra că literatura română nu putea decât să
evolueze, de la 1521, când se înregistrează primul
document scris în româneşte, până la splendorile
estetice ale lui Mircea Cărtărescu, autorul care
primeşte cele mai numeroase şi mai înalte elogii
din cele peste 1500 de pagini. Centrul canonic al
literaturii române devine levantul, apreciată
drept sinteza epopeică a acestei literaturi. De de-
parte, nu există operă poetică, nici chiar Ţiga-
niada, care să se ridice la imaginarul exploziv,
uriaş, de poezie pură, din levantul. Dacă e să cău-
tăm un Shakespeare român, acesta nu e de găsit
în Eminescu, ci în Mircea Cărtărescu. Am trecut
ca fulgerul peste literatura română postbelică, de
la Eliade la Mircea Cărtărescu, deoarece şi comen-
tatorii la zi ai istoriei manolesciene, chiar cei opt-
zecişti, conced că tocmai partea de actualitate a
demersului constituie marele eşec. „Lista lui Ma-
nolescu” este ilustrată şi comentată de autorul ei
atât de tern, încât protagoniştii înşişi se simt ofus-
caţi. Se- ntâmplă asta, deoarece acum ies la supra-
faţă toate carenţele filosofice asupra esteticului
conceput şi practicat de Nicolae Manolescu. El nu
iese din fragmentul impresionist de suprafaţă. Alt -
minteri, nici nu are ce să spună despre cei mai
mulţi de pe „listă”, prea puţini disponibili a fi aşa
de repede „canonizaţi”, dat fiind că d- l Manolescu
a încălcat regula elementară a canonizării, în for-
mularea lui Bloom: trebuie să treacă două genera-
ţii pentru a stabili dacă un autor este sau nu
canonic. Cum poţi fi sigur că Victor Teleucă şi Gri-
gore Vieru, Paul Anghel şi Ion Lăncrănjan, Adrian
Marino şi Constantin Ciopraga, ca să mă rezum
doar la aceste exemple, nu sunt pasibili de „cano-
nizare”, pe când Călin Vlasie şi Florin Iaru, Dana
Dumitriu şi Adriana Bittel, Ion Bogdan Lefter şi
Mircea Mihăieş sunt? 

Constatarea mea, menită să stupefieze, este
că Nicolae Manolescu adoptă regula „estetică” de
tip polemic din Istoria polemică şi antologică a li-

teraturii române de la origini până în prezent, I,
1975. Acolo, Eugen Barbu, declarat programatic,
selectează ce i se pare lui mai expresiv din litera-
tura română, concepând- o, astfel, la modul este-
tic- antologic. în definitiv, la fel procedează şi
Nicolae Manolescu. Procedeul devine supărător
prin superficialitate, pentru mulţi scriitori listaţi,
dar mai cu seamă în cazul preferaţilor săi postbe-
lici. Partea proastă e că, în cele mai multe cazuri,
antologia lui Eugen Barbu este mai convingătoare,
în gustul care funcţionează, decât la Manolescu,
nevoit să citeze adesea versuri seci, preţioase, sim-
ple jocuri de limbaj, în vreme ce lui Goga şi lui
Eminescu nu le recunoştea lirismul din atâtea ca-
podopere ca scrisoarea I, noi sau Odă (în metru
antic).

Dar să mă întorc la canonizarea lui Mircea
Cărtărescu. Acestui autor îi sunt rezervate ceva
mai mult de 11 pagini, majoritatea covârşitor en-
comiastice, pe câtă vreme lui Eminescu îi sunt de-
dicate, strict numeric, mai multe, dar mai toate
demolatoare. încă de la faruri, vitrine, fotografii,
debutul din 1980, încep superlativele: „cel mai
strălucit debut din poezia postbelică.” Apoi: „întâ-
iul lucru care s- a observat la el era plăcerea cuvin-
telor. Rareori un poet a fost astfel vorbit de
cuvintele sale ca Mircea Cărtărescu.” şi: „cuvintele
ies, ţâşnesc, curg ca dintr- un corn al abundenţei;
se atrag şi se izbesc unele de altele cu zgomot, se
rotesc în vârtejuri din ce în ce mai iuţi; se lipesc
unele de altele ca atomii în moleculele uriaşe de
materie vie; cad, plutesc, zboară, alunecă sau se
rostogolesc. Din această vorbire neobosită răsare
viziunea lirică.” şi mai mult: „Poetul ştie să stru-
nească debitul său verbal colosal, să nu se lase
purtat de torent. El retează deliberat aripile pate-
tismului, alternează seriosul cu glumeţul, intro-
duce momente carnavaleşti în viziunile funerare,
e suav în atrocitate şi abstract în plină efuziune a
materialităţii. Amestecul acesta de abstract şi con-
cret, de idee şi metaforă e dozat foarte savant.”
Asemenea comentarii pot impresiona ca scriitură,
prin călinescianismul lor. Totuşi, criticul nu gă-
seşte exemplele potrivite spre a ne convinge că ase-
menea impresii au şi acoperire textuală. Pentru
ultima apreciere „savantă” nici nu se mai sinchi-
seşte să ofere vreo probă. în contrapartidă, eroul
canonului occidental, hamlet, respinge vorbăria:
„Vorbe, vorbe, vorbe!” Iar Eminescu, urmaşul său,
la fel, refuză vorbele: „Dacă tu ştiai problema astei
vieţi cu care lupt,/ Ai vedè, că am cuvinte pana
chiar să o fi rupt,” (scrisoarea II). Maiorescu
numea fenomenul „beţie de cuvinte”. Există, desi -
gur, un sentimentalism locvace la Cărtărescu,
poate asemănător cu al lui Ion Minulescu. D- l Ma-
nolescu însă ne asigură că ar fi doar simularea lui
subversivă. De exemplu, în poemele de amor, care
ar reprezenta „cea mai radicală şi completă încer-
care de subversiune din literatura noastră, a poe-
ziei înţeleasă ca expresie sau confesiune
sentimentală”. Cărtărescu este un parodist pur
sânge, vrednic de pana unui George Topîrceanu.
şi acesta este argumentul forte al postmodernis-
mului său. r

(Va urma)
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Extraordinar titlu, cartea lui Ge-
orges Blonde trebuie citită şi
recitită. Nu voi face o recenzie,
am să extrag ce m- a şocat mai

mult. De peste cinci secole irlandezii catolici
se războiesc pe faţă, sau pe alte căi, cu angli-
canii, adică englezii care de la regele henry
VIII nu se mai consideră legaţi de Vatican. A
curs sânge şi ura nu s- a potolit, nu numai din
cauza unui capriciu regal, dar şi din motive,
probabil, mai profunde – diferenţa de limbă,
tradiţie, dezvoltare socio- economică. Greu de
înţeles. Ce putem spune de alte popoare de pe
glob? în Europa medievală se cunosc doi ini-
ţiatori ai Reformei, înainte de Reforma pro-
priu- zisă Jan hus şi Savanarola. Jan hus era
un învăţat, un raţionalist, el nu a incitat ni-
ciodată la violenţă, a căutat răspunsuri pe
care sclerozaţii din vremea sa, începând cu
Papa până la preotul de ţară, nu le puteau ac-
cepta. A fost ars pe rug. Este greu să ne închi-
puim acest supliciu. Se confirmă un adevăr,
războiul ideilor duce, la societăţile nedemo-
crate, la războiul între oameni. Savonarola a
fost opusul lui hus. Cum s- ar spune un extre-
mist. Poate că de la el se trage obiceiul arderii
cărţilor, distrugerii unor opere de artă. Deşi
nu a fost primul în istorie, el a predicat cu ar-
doare distrugerea, în numele credinţei în
Dumnezeu, era un om al negării, nimicirii a
tot ce nu se încadra în dogma pe care a îmbră-
ţişat- o cu o patimă nebunească de a speriat şi
Vaticanul, care s- a simţit ameninţat. S- a pe-
trecut cu cinci secole în urmă. Naziştii au avut
un precursor, dar Savonarola nu a creat un
sistem, trecerea sa a fost de scurtă durată,
precum căderea unui meteorit. Savonarola
considera că şi nebunia este un dar al Dom-
nului. 

A căzut pradă aceluiaşi foc pe care l- a
provocat. Secolul xVI a fost marcat de războ-
iul ţărănesc german şi de Reforma lui Luther.
Furia catolicilor a fost egalată doar de furia
protestanţilor. Situaţia din Irlanda de Nord,
astăzi, este urmarea luptelor din Germania
secolului xVI. După ce a încercat să- i atragă
şi pe evrei de partea sa, Luther a devenit an-
tisemit, pentru că a fost refuzat ca profet. Re-
formistul a devenit fanatic. Calvin a fost mai
crud decât Luther, dar împotriva catolicilor,
la Geneva. în Anglia, regina Elisabeta, fiica
lui henry VIII a fost nemiloasă cu oricine nu
se supunea puterii ei de autocrat anti- papal.
în Franţa se cunoaşte Noaptea Sfântului Bar-
tholomeu, un adevărat pogrom anti- hughenot.
Richelieu a reuşit să aducă o pace relativă.
Dacă amintim de masacrele din cele două
Americi, prin care biserica a convertit pe bieţii
băştinaşi la o credinţă pe care aceştia nu au
înţeles- o nici astăzi, înţelegem că îndemnurile
să nu ucizi şi iubeşte- ţi aproapele ca pe tine
însuţi au fost uitate din clipa când au fost ros-
tite, la începutul mileniului I. Pogromurile an-
tievreieşti ale lui hmielniţki, din secolul xVII,
apoi din Rusia în secolul xIx, apoi holocaus-
tul, ca şi Gulagul, care aveau şi o componentă
esenţial antiumană, antireligioasă, luptele
tribale din Africa de azi, extremismul terorist
islamic, toate sunt forme de furie împotriva
Domnului, adică o ignorare totală a vocii care
ne cheamă la armonie interetnică, interreli-
gioasă. Furioşii Domnului vor mai dăinui,
poate Mesia să- i mai potolească. Dar de unde
va veni El? Nu va fi prea târziu? r

■ Marginalii

Boris Marian
Furioşii Domnului

nu le invoc, aici, numele, măcar să- i atârn pe pe-
rete, nu departe de reproducerea Madonei Sixtine
a lui Rafael, pe care am adus- o de la muzeul din
Drezda, iubită şi de fratele meu mai mare şi cu
mult mai ilustru, Fiodor Mihailovici, pentru ca,
în anumite ore sau în unele minute de plictiseală
sau chiar de măruntă deznădejde, să- mi alung
gândurile negre.

Să mă amuz puţintel cu spectacolul de o
crudă şi colorată diversitate a naturii umane. Să
mă îmbăt uşor, dacă se poate, cu tristul cântec al
colegialităţii noastre, al atâtor jurăminte, dedica-
ţii şi ochi umezi de admiraţie, ce s- au spart şi ri-
sipit într- o clipă, într- un ceas, la sunetul unei
goarne oarecari, la îndemnul oţărât al cuiva care,
părăsindu- şi prima vocaţie – şi calomniindu- şi bi-
nişor, el şi ortacii săi aflaţi în posturi influente! –
şi magistrul, pe naivul şi, orice s- ar zice, genialul
Noica! – a vrut să se strecoare printre noi, să de-
vină, ţine- te bine, romancier! Nu, dumnealui se
înşală, nu, eu nu- l urăsc, cum declară! Cum
strigă! Nu, după o reflecţie, constat faptul că nici
nu- l dispreţuiesc! Ce aş câştiga cu aceasta? I- aş
da doar importanţă; or, dânsul, se ştie, nu mai are

nevoie de asta, din acest articol are şi aşa prea
mult. Iar... despre foştii mei colegi, cei care s- au
grăbit, fără să întrebe prea multe şi neclintiţi de
dezavuările nete, ferme, ale unei înalte instituţii
de cultură şi ale unor reali şi demni colegi, să mă
facă în fel şi chip, ce să mai zic? Le urez tihnă în
faţa unei bune lecturi, pagini pe care să le sem-
neze fără tremur şi convingerea că, totuşi... n- au
ratat! Deoarece profesiunea noastră, aş zice, vo-
caţia noastră, este însoţită până în ultimul ceas
de unul din acele alter- ego- uri care poartă masca
asprei îndoieli. Dacă... vocaţia noastră este una
cu adevărat reală, dacă după ultimul ceas ne aş-
teaptă nu numai neantul fizic, dar, cine ştie,
poate şi vreun cititor tânăr, curios şi fără prea
apăsate prejudecăţi, deci, curat şi care, printr- o
întâmplare ciudată, să ne deschidă vreun op şi să
găsească acolo, printr- un mărunt miracol, încân-
tare şi povaţă într- însul. 

în rest, numai de bine,
acelaşi, 

Nicolae BREBAN
Iulie 2015 

* Ediţia I

Nicolae Breban
Apel către lichele*
(urmare din pagina 3)
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„Ah! în curând satul în vale- amuţeşte”.
M. Eminescu

„Ţăranul este omul absolut”.
Petre Ţuţea

Dragă Luca Piţu,

Aşa cum îţi scriam, comuniştii perioadei
Dej- Pauker şi- au propus să distrugă vatra sacră a
satului, i- au vrut ucis sufletul. Nimicitori de vetre
s- au arătat şi demagogii ceauşişti. Preţuiesc dorul
lui Petru după satul mitic, dar şi ironia ta, în linia
nonconformismului ludic: „Cum am fost aşe româ-
nem”. Adaug: de- ar da Dumnezeu să „românem”.
Cum merg lucrurile, înaintăm dinspre satul tradi-
ţiei („sufocantă” pentru smântânime, cum numeşte
Goma aşa- zisa elită) spre satul global din satul
mondial şi de acolo, mai ştii, spre satul extrateres-
tru. Doar veacul înaintează. urmând logica
şchioapă antiunionistă, manifestată ciclic în presa
iaşiotă de 24 ianuarie: dacă mica unire ar fi adus
moldavilor atâta rău, ia gândeşte- te ce- o să li se
întâmple în satul mondial.

Trebuie să ne mancurtizăm? întreb. Orgoliul
de naţiune, cultivat de toate ţările mari, SuA, An-
glia, Italia, Spania, trebuie călcat în picioare? Ne
batem de 25 de ani cu mândria naţională, o smul-
gem din brazdă ca pe- o buruiană rea. Numai noi
avem hoţi şi beţivi, mârlani şi leneşi şi proşti, dacă
apar mereu mici/ mari tratate despre hoţia la ro-
mâni, prostia şi beţia la aceiaşi, ca să nu mai vor-
bim despre trădarea şi despre laşitatea lor.
Calităţi? Doar defecte. Merite? Doar vicii.

zicea Bătrânu că se desfăşoară o altă „chia-
buriadă” contra ţăranului român. Ceauşescu l- a
dispersat din locul lui, transformându- l în mito-
can, în ţoapă, în om grosolan, uitând cuviinţa şi în-
ţelepciunea rurală. Ţăranul devenise un ins care
voia buletin de Bucureşti şi căruia îi duceau oră-
şenii pâine cu bicicleta. Comuniştii au vrut să dis-
trugă diferenţa sat/ oraş, mahalagizând satul, asta
au făcut. însă marea derută, argumenta Bătrânu,
deruta inversibilă a ţăranului, s- a produs în zilele
noastre când „a pierdut busola, ajutat de oligarhia
postdecembristă”. ha, comentam noi, dacă nu in-
dustrializa Ceaşcă România, de unde s- ar fi ivit bo-
gătaşii mitocani cu cai putere? Ceau voia nu satul,
ci oraşul global; acum, nu mai contează satul ro-
mânesc, ci satul global. Doar n- o să mai vorbească
ţăranii pe ţărăneşte, precum căjvănarii tăi. Or să
tacă definitiv.

Bătrânu, ca şi tine, dragă Luca, nu s- a dezis
de temeiul lui. îmi repeta că lui Ţuţea nu i- a fost
jenă de obârşie. A declarat că „fundamentul spiri-
tual e de ţăran din Muscel. Dimpotrivă, lui Adrian
Marino (culmea, activ politic în Partidul Naţional
Ţărănist, fapt plătit cu ani grei de puşcărie poli-
tică, pe motiv PNŢ- ist) îi era scârbă (declarată în
memorii) de ţăran, de drapel, de uniformă română.
Din Viaţa unui om singur: „Să elogieze cine vrea
Muzeul Satului. Nu l- am vizitat şi nu- l voi vizita
niciodată”. Nici Paleologu n- a fost boier când a de-
finit patriotismul „o strângere de buci”. Lui Ale-
xandru George i- am citit toate cărţile, dar în
afirmaţia că ţăranii sunt antidemocraţi şi leneşi
nu- l urmez. un fost director al MŢR avea ce- avea
cu căluşarul, care trebuia presărat cu naftalină.
Nu şi fustele suprapuse ale ţigăncilor. şi de ce ar
fi „kitsch- uri care vor să închipuie o tradiţie ilus-
tră”, „doina, dorul, râsu- plânsu, latinitatea într- o
mare slavă”, pentru europarlamentarul eseist Tra-
ian R. ungureanu? Apăruse la humanitas, în
2008, încotro duce istoria României. „Scoate din
casă cartea asta”, mi- a cerut Bătrânu. Repede”.
Despre defectele românilor, unii vorbesc cu durere,
alţii cu satisfacţie. „«Iubiura» lui Cioran nu şi- o
poate permite oricine.

Om echilibrat Bătrânu meu, dar gunoaiele ri-
dicate la suprafaţă de „veroluţie”, cum îi spui tu,
l- au îmbolnăvit de sindrom alergic. secături, le
zicea, autorilor de etnoblasfemii. „uite, Magda,
toată lumea – chipurile – bună îl citează pe Dumi-
tru Drăghicescu. Au preluat termenul de

ne- isprăviţi, dar în alt sens decât sociologul: el ac-
centua faptul că nu ducem la capăt, nu finalizăm,
nicidecum că am fi blegi şi leneşi în totalitate”. Nu
ţăranul acesta anonim (fost Marele) a spus: „Fap-
tele, nu oala cu laptele”? A găsit şi furca, şi cioma-
gul, şi parul, atunci când a fost nevoie de ele, în
lupta contra colectivizării forţate. De ce- o fi acuzat
mereu şi mereu de maladia numită „manolism”, a
construcţiei neterminate din lene, fără a se con-
sulta paremiologia? „Orice meserie face cât o
moşie”, „Nu averea face omul ci omul face averea”.

în vremi comunistichii, Petru ursache optase
pentru Maiorescu, nu pentru Gherea. şi- mi cita
deseori ce spunea nu Ornea, ci Ernest Bernea des-
pre Gherea: „un caraghios, un vagabond internaţio-
nal neserios complet”. şi câţi astfel de vagabonzi
internaţionali nu s- au strâns pe aici ca să „ajute”!

Petru a crezut cu tărie că odată şi odată „con-
ştiinţa nemulţumită a românilor va face saltul is-
toric” (Cioran). Modul lui de a participa responsa-
bil e şi modul meu de a participa la posteveni-
mente decembrii. Avem une âme- soeur şi mă mân-
dresc cu asta. Sunăm la fel faţă cu oportunismul,
cu ideile mestecate de alţii.

Să nu mai vorbim, dialogam noi, de noroc, de
suferinţă, de descurajarea provocată de nedreptă-
ţile istorice? N- o fi fost real faptul că „fraţii” sovie-
tici nu ne- au lăsat să luăm parte la Tratatul de
pace de la Paris (1946)? Italia a fost considerată
ţară cobeligerantă cu aliaţii; România nu; deşi a
luptat eroic contra lui hitler, pentru Churchill n- a
contat. şi nu l- am văzut mai abătut pe Bătrânu
meu decât când s- au semnat tratatele cu Rusia şi
cu ucraina.

Povesteşte Liviu Ioan Stoiciu că tatăl lui a
fost luat prizonier la Cotu Donului. Omul n- avea
armă, conducea maşina Crucii Roşii. Pedeapsa?
Trei ani de Siberie, într- o mină de azbest. „Aşa e
lumea făcută”, constată Lis, ghinionistul. şi tot el,
în ce i- a mai rămas (din substanţe interzise), des-
pre ţăranul istoriei recente, ba chiar postistoriei
(după antipaticul Fukuyama: History is still over):
„nimic nu mai e cum a fost, a pierdut şi ce n- a avut,
acum stă în ogradă cu ochii în gol şi/ îmbată ciorile
cu ţuică”.

Se teme că i- o tăia jihadul prunii?
Câtă naivitate, atâta dramă! Da, am visat la

restabilirea normalităţii, păşunistă cum sunt, prin
economie agrară, re- întoarcere la obârşie, nu la
satul global.

Am, recunosc, nostalgia ţăranului clasic, din
satul de dinaintea colectivizării, supus cutumei care
ţinea loc de lege scrisă, supus datinei (de unde au-
tocontrolul impecabil al săteanului). Am cunoscut,
în copilăria mea din munţii Buzăului, ţăranca din
satul izolat, care trăia direct în natură, pentru care
natura era organism unitar. şi ce demonstraţie de
vitalism primăvara, când cucii „cântă cu foc” îi ofe-
rea „Domnul, drăguţul” babei Veta! Despre concep-
ţia vitalistă privind frumosul natural a scris mult
şi bine Bătrânu, în Etnofrumosul sau cazul Mărie.

„Tobe şi tromboane”, „tâmpenii şi câmpenii”,
cum formulează aculturalii, ca să nu le zic cultur-
nici, generalizând că acel ţăran autentic nici nu mai
este? Ţăran ca- n Grigorescu? Adică în cămaşă na-
ţională curată, decentă, frumos la chip şi la suflet?
Nici unul! în Cajvana ta, ţăranul îmbrăcat festiv,
sărbătoresc n- a pierit încă. şi de ce l- am blama con-
tinuu? Societatea noastră în derivă are nevoie de
modele. şi el, ţăranul autentic, e un model.

Bătrânu meu i- a iubit pe ţărani aşa cum
sunt: pestriţi, contradictorii, religioşi şi nu pre,
darnici şi nu pre, miloşi şi nu pre; muncitori sau
pierzători de vreme prin crâşmă, luminoşi sau po-
somorâţi, înţelepţi sau nesăbuiţi, săraci lipiţi sau
(ceva mai) bogaţi, netemători de străini, ba chiar
bucuroşi de oaspeţi. L- au confirmat căjvănarii tăi,
cu multele lor feţe.

Cele mai penibile au fost lecţiile de patrio-
tism plângăreţ, date de activiştii – etno, preocupaţi
dintr- odată de icoane şi de ouă, desigur, înconde-
iate; pe de altă parte şi la fel de penibile sunt mi-
nimalizarea sau negarea valorilor literaturii orale.

urăsc, la fel ca Petru, tabula rasa zilelor noastre,
cu rădăcini în proletcultură.

„A nega valorile (şi când spunea asta privirea
nu- i mai era blând- albastră) nu este un fapt sti-
mulator de energie spirituală, Magda. Afectezi
structura de rezistenţă şi tot ce s- a clădit cade”.

De puţine ori am simţit atâta greaţă ca la ul-
timul colocviu de etnologie la care am participat,
organizat la 2 Mai de Centrul de creaţie populară
Constanţa. Echipa de zgomote era pusă pe desfi-
inţări. un cercetător care mai că nu dădea în gropi
cu studiile lui despre nu’ş ce bortă de fluier, susţi-
nea că „noi n- am creat instrumente muzicale”. O
cercetătoare abundentă de la „Brăiloiu” opina că
nu mai trebuie folosit termenul ţăran, ci fermier.
Alta „dizerta” despre şpaga la români (noroc de
terminologia lui Jaap Lindsvelt narator- naratar,
calchiată în donator- donatar. Excursioniştii întorşi
de la Varna păreau invidioşi pe castraveţii bulga-
rilor, pe gogoşarii şi pe iaurtul lor („Noi n- avem!”).
şi era abia începutul epocii de- des: de- structurare,
des- compunere, de-naţionalizare, dar şi a epocii
trans: trans- naţional.

Dacă mita la vamă e obiect de studiu etnolo-
gic, atunci se pot găsi şi alte titluri posibile. Ne- am
amuzat să le închipuim: sex- shopul în carpaţi,
probleme de erecţie în mediul sătesc, Menaj à trois
în Zalău- sălaj… Ne inspirase, ce- i drept, o docto-
reasă în patul – punct fierbinte al casei ţărăneşti.

„Foarte determinate fetele astea”, le- a râs
Bătrânu. Dar n- a mai râs când a citit despre obi-
ceiul masturbării cu ştiulete de păpuşoi (v. „Con-
trapunct”, nr. 13- 14, 1999, unde căpitanul scriitor
George Astaloş nota: „Tinerele fete de la ţară sau
de la bordura Bucureştiului (…) se masturbează
cu ştiuleţi de porumb înfăşuraţi în cârpe”).

Mereu a pledat Petru ursache pentru nece-
sitatea de a se revizui modul învechit de abordare
a folclorului; pentru reabordarea culturii populare
în consens cu spiritualitatea contemporană. S- a
opus manierei descriptiviste a tereniştilor, care
numără, pe bani publici, perii din barba caprei.
Primele porunci din decalogul etnologului Petru
ursache:

– a se feri de oportunismul temei;
– a se evita descriptivismul inutil.
Aceiaşi terenişti, adunaţi la colocviul doima-

iot trecuseră la studiul ţăranilor minoritari. Ţăran
român? Nu ne mai ocupăm de el. E în trend să ne
ocupăm (cu sârg) de ţăranul român italian, român
turc, român lipovan… Tereniştii trecuseră la stu-
diul ţăranilor minoritari, mai originali decât ai
noştri, care mâncau nu mămăligă ci pizza, nu
poale- n brâu ci şuberek. şi să vezi ce calităţi vor
găsi în curând etnologii şi etnografii saşilor: mun-
citori, bine organizaţi, consecvenţi, ba chiar meta-
fizici, aşa cum nici un ţăran român nu este.

şi, culmea, nu tereniştii, deveniţi draculologi
(„relaţionăm cu morţii”, scria cineva, „socializăm cu
ei!”) au fost acuzaţi ca învechiţi la acel colocviu (bine
organizat iniţial de C. Antonescu, scos nedrept pe
tuşă). S- a ajuns până acolo, încât o fătucă mizera-
bilistă de la „Brăiloiu”, fără cuviinţă elementară, în-
fiptă- n bătrâni, să se ridice în şortu- i minimalist şi
să urle: „Eu nu stau cu bătrâni la masă”.

Bătrânii, în frunte cu Bătrânu meu – el fiind
cel vizat – erau Nae Constantinescu, Paul Dro-
geanu, Ion Ghinoiu şi tinerii Silvia Chiţimia, An-
toaneta Olteanu, Lila Passima.

Dacă fătuca asta ar fi vrut să audă
ceva „den betrani”, ar fi auzit ce spunea

Magda ursache
Tot despre întâmplări 
cu sensul la urmă

lucA pitu

ð



în cadrul acestei dimensiuni culturale, se
poate observa cum, la un nivel mai profund,
putem discerne o frică determinată de singură-
tate: în faţa unor cerinţe economice, în faţa vio-
lenţei, în faţa excluderii sociale şi politice. Shally
Novita şi Evelin Witruk prezintă corelaţiile din-
tre dislexie şi anxietate, revelând faptul că cel
mai puternic factor care poate declanşa un senti-
ment de frică este cel al incapacităţii de a res-
pecta în totalitate normele sociale, culturale, de
a rămâne la o distanţă considerabilă faţă de se-
menii noştri, de a nu ne mai putea identifica la
un nivel pur teoretic cu aceştia. Deficitul, în
speţă, oricare ar fi el, generează panică, depresie
şi o nevoie stringentă de a demonstra o certă ca-
pacitate.

Există, apoi, şi nevoie umană de a imagina
şi construi pericole neataşate segmentului prag-
matic, real care conduce societatea. Impulsul a
fost îndelung analizat şi în psihanaliză şi în lite-
ratură, iar nevoile care îl determină sunt nume-
roase, poate cea mai importantă fiind aceea de a
păstra un reflex sacral, o imixtiune transcenden-
tală. Nicolae Panea şi Vlad Preda evidenţiază
predispoziţia culturii populare pentru orizontul
ontologic susceptibil de a fi bântuit, terorizat, su-
pravegheat de figuri al căror caracter este deter-
minat de stratul rezidual mitologic, de supersti-
ţiile locale şi generale. Avem un întreg spectru de
figuri – strigoi, vampiri, zombie – de a căror em-
blematică forţă nu putem scăpa decât apelând la
arsenalul de instrumente specific acestui segment
profund încărcat de spiritualitate: dezgropări, in-
cinerări, decapitări etc. Aceste ritualuri de puri-
ficare comportă, însă, şi o funcţie mult mai
importantă, recognoscibilă în cadrul comunităţi-
lor: decontaminarea presupune şi instituirea ar-
moniei, revenirea la universul benefic, curat,
privit din nou ca un sistem integrator, unde
igiena socială are un rol foarte bine determinat.
De altfel, modul în care femeia este percepută în
cadrul acestor societăţi impregnate de elemente
sacrale este simptomatic. Clara Pallejá- López de-
monstrează că până şi această emoţie primară a
noastră, frica, este determinată de gen. Femini-
nul şi masculinul au cu totul alte cadre de refe-
rinţă şi răspund la stimuli diferiţi. Dată fiind
recluziunea socială şi culturală resimţită de femei
de- a lungul istoriei, acestea au ajuns să dezvolte
o legătură cu totul specială între propriul sine şi
cămin. Realizând un preambul în literatura hor-
ror, autoarea ne prezintă o memorie a fricii foarte
distinctă, femeile fiind, cel mai adesea, pacienţii
fideli ai claustrofobiei şi arahnofobiei.

De când Nietzsche a afirmat tranşant că
„Dumnezeu e mort“, o nouă frică a pus monopol
asupra societăţii umane; dintr- o dată, lipsa unei
zeităţi care să confere legitimitate şi recompense
acţiunilor noastre, care să instituie un sens, chiar
dacă ulterior lumii, a determinat apariţia unei
angoase existenţiale de proporţii; Sukran Karatas
urmăreşte evoluţia acestei linii de gândire care,
în lipsa unei deităţi, pendulează între stări con-
tradictorii, declanşatoare de anxietăţi, confrunta-
rea cu neantul relevând aspecte cel puţin
neplăcute pentru o fiinţă înzestrată şi cu raţiune,
dar şi cu sensibilitate.

Ca urmare a prezentei stări de lucruri,
lumea contemporană plasează hedonismul şi aus-
teritatea pe aceeaşi traiectorie; ele coexistă, iar
tipologiile ambelor categorii îşi fac simţită pre-
zenţa în spaţiile culturale indiferent de ritmul
tehnologizării sau al schimbărilor sociale. Nu este
de mirare că, în lipsa unui sistem perfect ordonat,

responsabilizarea devine un lucru
foarte dificil. Izabela Dixon şi Magda-
lena hodalska încearcă să contureze
principalele confluenţe dintre contem-
poraneitate şi frica masculină de anga-
jament, de verbalizare a iubirii. însuşi
Pascal Bruckner schiţase câteva răs-
punsuri asupra problematicii, iar cele
două cercetătoare propun direcţii de in-
terpretare extrem de fecunde sub mai
multe paradigme. Avem de- a face atât
cu o etică feministă, cât şi cu probleme
ceva mai acute: comunicarea dintre oa-
meni, posibilitatea comprehensiunii to-
tale, maturitatea emoţională, diferen-
ţele dintre sexe. Nu în ultimul rând, ar
trebui să considerăm şi avântul aşa- nu-
mitei generaţii peter pan, care vede în
responsabilizare şi stabilitate amo-
roasă (a se citi monogamie) o plictiseală
burgheză.

După o asemenea peregrinare prin
tărâmul anxietăţilor, fricilor, angoaselor
şi panicilor, ne- am putea întreba, pe
bună dreptate, aşa cum o făcea şi Bruce
Chatwin în volumul său de eseuri (What
am I doing here?, publicat în 1988): „Ce
facem noi aici?“. Simplu: ne speriem. zil-
nic. Constant. şi uneori, cu o anumită
doză de voluptate. r

■ Cătălin Ghiţă, Robert Beshara
(coord.), fear and anxiety in the 21st
century, Inter- Disciplinary Press, Ox-
ford, 2015, 162 p.
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Petru ursache în dialog cu Silvia Chiţi-
mia, despre frumos, în fiinţare spirituală
cu mila şi cu smerenia.

un învechit ursache. Noi, junii etnologi, tre-
buie să predăm identitate europeană, nu româ-
nească. Vocea noastră identitară e (b)ovină, folclorul
n- are pic de specific (nici satu’, nici natu’). Ce tot su-
pravalorifică el clasicii şi capodoperele folclorului?

„Măi, băieţi, nu daţi hora de pereţi! ricana
Bătrânu. Vă ocupaţi de Feng (obiceiuri), de Feng
Shui, când avem obiceiurile noastre? Serbăm zilele
altora când avem sărbătorile noastre?”.

Alt oportunist se indigna că istoria literară
consacră un prim capitol literaturii populare, care
ar trebui scoasă din programă. Petru a ripostat. Să
nu ripostezi este indemn, cum spune Nicolae Bre-
ban.

Cât despre estetica folclorului, ce umblă
Petru ursache pe tema asta? Alegerea lui dintre
minime opţiuni a fost „să fii om responsabil printre
ai tăi şi în lume” (Etnoestetica).

Petru anapoda, Petru de- a- ndoaselea, ca şi
tine, dragă Luca, n- a vrut ca tradiţia să fie scoasă
din şcoli şi din cărţi; dimpotrivă, a văzut în „crea-
ţia folclorică o cale spre marea cultură”. şi ce tre-
buia să facă, în replică, decât să scrie cărţi? Să
răspundă cu Etnosofia, cu Etnoestetica, cu Etnofru-
mosul sau cazul Mărie, cu Moartea formei, cu gas-
trosofia sau bucătăria vie. Vor urma, Istorie,
genocid, etnocid, Istorie şi imagologie, cărţi struc-
turate de el. Nu ajunge? După mine, ajunge. Mai
sunt cărţile- proiect, Etnomoralia, Eros şi dor, nes-
tructurate de el, ci de mine. Poate şi studii de an-
tropologie creştină. O s- o fac, sper să pot.

Bătrânu nu se cheltuia pe nimicuri, ca mine.
I- am respectat voinţa de sinteză. Somnul scurt,
grăbit, de după- amiază, ca să se întoarcă proaspăt
la scris. în textele lui, repetă mereu: „încă nu s- a
observat” sau „drept urmare, se cuvine să reţinem”
sau „spus clar şi concis”.

Conaţionalii noştri au fost loviţi sistematic în
moalele capului cu ideea că „bătrânii erau moi, îşi
mânau carul cu boi” şi atâta tot (iacătă că m- am
molipsit de ticul lui verbal, atâta tot). Nimic mai
fals. Iar rolul Bătrânului sfânt e să împartă daruri,
asta e funcţia lui. în mâna dreaptă cartea ţine/
şi- n mâna stângă busuioc”. şi Petru a deschis o cu-
legere, folclor din dobrogea, să- mi arate ce daruri
dă Bătrânul Crăciun: „Măr din sân juneilor/ Busu-
ioc al fetelor/ Spic de grâu la lui norodul”.

în mentalul popular românesc, Petru ursa-
che i- a găsit şi pe Socrate, şi pe Platon. S- a întors
la multidispreţuitul etnosof şi a scris cartea minţii
ţăranului român: Etnosofia, comentând sentinţe
paremiologice. una dragă mie? „Cine cutează să
spună adevărul/ Poate lesne umbla bătut ca
mărul”, cu varianta „A vorbit adevărat/ şi- a venit
cu capul spart”. El însuşi s- a întors cu capul spart
de la „Golaniada” din faţa universităţii, în 1990.

Petru ursache a avut tăria de a augmenta
cartea sufletului ţăranului român, Etnoestetica, lu-
crare grea. în pofida faptului că Sorin Dumitrescu
spune că „folclor e cuvânt prost”, a analizat tezau-
rul de poezie populară (da, am subliniat cuvântul
tezaur) la cote înalte. A mers mai departe cu Etno-
frumosul sau cazul Mărie, cartea vastului gust al
ţăranului român. Scrie acolo: toate gusturile sunt
gusturi (cf. maxima: Tutti i gusti sono gusti), dar
fiecare se recomandă pe sine prin gustul propriu,
ca- n sentinţa: «Gustul omului e mare boier»”.

Neconvenţionalul Petru ursache, într- o lume
a urâtului, vorbeşte despre frumos, crede în fru-
mos:

„Frumosul în criză? Frumosul e universal şi
punctum”.

Să nu fie frumosul calitate, criteriu valoric?
Dar ce? urâtul? Antigustul, prostul gust? Vreţi
teorie non- estetică a literaturii? Poate a
non- literaturii.

Spuneam că, în cazul Mărie, Petru ursache
s- a dovedit, ca să parafrazez sintagma lui G. Căli-
nescu, profesor de etnofrumos. M- a confirmat la
Ora de veghe din 19 mai (repet, că trebuie) Nico-
leta Savin, uluită de faptul că „baioneta inteli-
gentă”, citiţi decanatul, l- a scos din universitatea
unde (are dreptate Isabela Vasiliu- Scraba) rămân
din ce în ce mai puţini „cărţari” cu simţul valorii.

Scrie în corinteni (12, 4) că sunt felurimi de
daruri. Petru mi le- a dat pe toate. A avut puterea,
după intervenţia cardio, să mă sune şi să- mi spună
(aproape striga): „Nu veni la spital acum. Vezi- ţi
de treaba ta. Scrie”.

îmi văd de treaba mea. r

ð

Avioanele în luptă cu îngerii

Avioanele, aceste statui răstignite
Pe cerul cerului,
Nu au instinctele
Păsărilor migratoare,
Cunosc îngerii doar din poveşti
şi nu ştiu că aceştia
Au religia lor, cerească,
Alta decât a pământenilor flămânzi
După trâmbiţa 
Vestind iertăciunea credulă.

Fără teamă de sine,  
Avioanele acestea răstignite
Mor de propria uimire,
Ca fluturii, muţi, după.  

n Un poem de…

Andrei Fischof

Andrei FischoF pe ţărmul mediterAnei

oana Băluică
Vestul şi Estul, frica şi restul
(urmare din pagina 5)
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în cele ce urmează ne vom referi la tex-
tul Meditaţiilor metafizice, situându- l cumva
la intersecţia celor două direcţii de reabili-
tare a retoricii – logic- argumentativă şi poe-
tic- lingvistică –, de pe poziţiile cititorului
„naiv” (care ştie de ele, dar îşi suspendă şti-
inţa cu bună ştiinţă). Poate să rezulte de aici
o bucurie nouă a lecturii care aspiră, în se-
cret, să treacă şi la alţii, fie că aceştia dau în-
tâmplător peste acest text cartezian, fie că,
silindu- l până aci să vorbească pe o singură
voce şi impunând celorlalte, virtuale, tăcerea,
îl readuc la condiţia de text plural, palimp -
sestic, multivocal. 

De la trufie la smerenie

Orice (minimă) familiarizare cu opera lui
Descartes, dar mai ales cu eseistica ce i s- a con-
sacrat, se fixează în memoria cititorului şi în
ideea- poncif – oricum în ideea- temă – a opţiunii
şi orientării radical antiretorice a filosofului. Idee
care urmează a fi nuanţată, cu precădere pe baza
textului Meditaţiilor metafizice.

Dând deocamdată retoricului înţelesul tri-
vial, ba chiar injurios, de adaos menit a „înfrumu-
seţa” artificial o cuvântare sau o scriere anume
pentru a persuada printr- o joasă vrăjire a minţii
auditorului sau cititorului astfel ca ea să nu le
poată supune unei cât mai imparţiale judecăţi cri-
tice, ai zice că Descartes, potrivit cu ceea ce de-
clară sau pretinde el, potrivit imaginii pe care şi- o
face despre spiritul care se despoaie în mod siste-
matic de opinii întâmplătoare primite de- a gata

şi, în genere, de prejudecăţi, nu avea nevoie de un
asemenea adaos, pe care era îndreptăţit – el cel
deprins cu rigoarea gândirii şi exprimării mate-
matice – să- l şi dispreţuiască.

într- adevăr, ce nevoie ar avea să recurgă la
capcanele amăgitoare ale retoricului un autor
care scrie în numele eului propriu purificat, ce co-
incide cu eul universal? Sau în numele şi cu au-
toritatea aptitudinii egal împărţită oamenilor în
mod natural, aceea de a judeca bine şi de a dis-
tinge adevărul de fals, adică exact ceea ce numim
bunul simţ sau raţiunea – cum susţinea Descar-
tes încă din primul paragraf al discursului despre
metodă (versiunea franceză: discours de la mét-

hode. în ce priveşte versiunea latină – dissertatio
de methodo, adică Expunere despre metodă –,
pentru bon sens sau raison se utilizează sintagma
bona mens, care a fost tradusă în româneşte prin
„înţelepciune”, opusă lui mala mens, „nebunie”).
Sau în numele unei mathesis universalis?

şi totuşi, în discurs, eul este cel al instanţei
vorbitoare la persoana întâi, care povesteşte o ex-
perienţă proprie. în ascuns, eul acela va fi dorit
să coincidă – prin felul cum, sub contingenţa şi
idiomaticul autobiografice, a reuşit să dezvăluie
şi să prezinte ca exemplare câteva reguli de me-
todă – cu însăşi buna folosire a minţii, „în mod fi-
resc aceeaşi la toţi oamenii”.

O retorică a persuasiunii „narative” şi a mo-
destiei uşor prefăcute, care urmăreşte ca discur-
sul să fie paideic eficace (vorba moralistului: cel
care refuză laudele o face pentru a mai fi lăudat
o dată), era prezentă în forma scriiturii alese de
filosof – una a povestirii autobiografice. (Aici ter-
menul retorică, asupra căruia vom reveni, nu mai
are într- însul nimic peiorativ). Nu tonul impera-
tiv şi certăreţ i s- a părut a fi cel mai potrivit. Nici
unul impersonal, de tratat. Polemica nu viza per-
soane, ci atitudini şi domenii (cultural- ştiinţifice)
cu care propria formaţie l- a pus în contact. „In-
tenţia mea nu este de a expune metoda pe care
fiecare ar trebui să o urmeze pentru a- şi călăuzi
bine raţiunea, ci doar de a arăta în ce fel mi- am
călăuzit- o pe a mea”. – Doar? Să- l fi crezut primii
lui cititori, aflaţi la atâta distanţă temporală şi de
mentalitate în raport cu cititorii de azi, aparţi-
nând mai cu seamă unor medii universitare şi
academice? Scriindu- l în franceză, Descartes voia
tocmai să spargă zidurile şcolii, încredinţată,
aceasta, autorităţii cărţii, a unor teologi şi filosofi

pe atunci indispensabili, şi să se adreseze celor
dispuşi să gândească cu mintea lor, în lumina ei
naturală. şi dacă e să acordăm greutate de ade-
văr mărturisit acelui doar, de ce prima ediţie a
Discursului, conceput ca prefaţă la scrierile ştiin-
ţifice cunoscute (Leyda, iunie 1637), apărea fără
nume de autor? Să fi fost la mijloc doar adevărul
moral al versului lui Ovidiu adoptat de filosof ca
înţelepciune practică: bene qui latuit, bene vixit
(cel ce se ascunde bine trăieşte bine)? S- o spunem
de la bun început: marea ruptură în raport cu fi-
losofia de şcoală, care se va dovedi totuşi a nu fi
fost chiar atât de mare, nu se putea comunica şi

nu putea prinde în absenţa unui aparat retoric
propriu menit a- şi persuada cititorul, a- l „con-
verti” la o dispoziţie mentală nouă – ceea ce nu se
putea realiza exclusiv prin constrângerile interne
neutre ale demonstraţiei. De altminteri, persua-
sivul şi demonstrativul nu operează disjunct: ele
sunt demersuri ale autorului şi efecte asupra ci-
titorului practic indisociabile. Sinteza lor o ex-
primă cel mai adecvat demersul argumentativ
care urmăreşte convingerea raţional- deliberativă.

Această altă retorică îl sfătuia pe Descartes
să- şi prezinte discursul doar – iarăşi doar! – „ca
o poveste sau, dacă preferaţi, ca o fabulă ale cărei
exemple pot fi urmate, dar şi ignorate”. şi el spera
astfel că va fi de folos unora şi nu va dăuna nimă-
nui şi că toţi îi vor fi recunoscători pentru since-
ritatea lui.

Până vom reveni la retorică, să identificăm
în discurs câteva paragrafe mai disimulat sau
mai vădit şi „sincer” antiretorice. Filosoful învă-
ţase să preţuiască studiile începute la şcoala pe
care o urmase (Colegiul din La Flèche). ştia pen-
tru ce este necesară învăţarea limbilor, la ce ser-
vesc „farmecul fabulelor”, citirea cu discernământ
a diverselor povestiri. Lectura cărţilor bune îi
apărea ca o „conversaţie cu oamenii cultivaţi ai
secolelor trecute”, tocmai aceia care le- au scris –
o conversaţie elevată, care ne dezvăluie cele mai
înalte gânduri. şi mai ştia el că „elocinţa are pu-
teri şi frumuseţi nebănuite, că poezia are subtili-
tăţi şi rafinamente deosebite”. (în dissertatio: „că
elocinţa are puteri foarte mari şi contribuie mult
la împodobirea vieţii”.) Deosebit de folositoare i
se păreau învăţămintele şi îndemnurile la virtute
ale scrierilor despre moravuri. Tot aşa, „teologia
ne învaţă cum să dobândim cerul”, în timp ce „fi-
losofia ne dă mijloacele de a vorbi cu uşurinţă des-
pre orice, stârnind admiraţia oamenilor mai puţin
cunoscători”. O undă de ironie parcă palpită în cu-
tele textului. (în dissertatio, mărturisea „că teo-
logia ne învaţă raţiunea de a dobândi cerul; că
filosofia ne dă bogăţia de a fi discursivi în mod ve-
rosimil legat de orice, şi, deloc neînsemnat, stâr-
neşte la oamenii mai neinstruiţi admiraţie faţă
de ea”.)

urmează, în ce priveşte tema abordată aici,
o rezervă semnificativă. în ciuda faptului că pre-
ţuia mult elocinţa şi era îndrăgostit de poezie,
„povestitorul” considera că şi una, şi cealaltă sunt
mai degrabă daruri ale spiritului decât roade ale
studiului. „Cei care raţionează cel mai corect şi îşi
expun clar şi inteligibil ideile conving totdeauna
cel mai bine chiar dacă ar folosi dialectul breton
şi chiar fără să fi învăţat retorică”. La fel, cei mai
buni poeţi vor fi „cei cu inspiraţiile cele mai inge-
nioase şi exprimate cu gingăşie şi abilitate”, chiar
„necunoscând arta poetică”. (în dissertatio, soco-
tea elocinţa şi poezia „mai curând printre darurile
naturii, decât printre învăţături”. Totuşi, altei ca-
tegorii de spirite descoperea Descartes a- i apar-
ţine: celor care sunt mai puternici prin raţiune.
Aceştia „îşi ordonează într- o ierarhie cât mai sim-
plă cele cugetate, încât să fie înţelese cu claritate
şi distincţie”; ei „pot vorbi întotdeauna în modul
cel mai potrivit spre a convinge, chiar de s- ar fo-
losi doar de barbara vorbire a goţilor şi fără să fi
învăţat, niciodată, nici un fel de retorică”).

O retorică a prudenţei, a bunei ascunderi în
faţa autorităţilor spirituale de- atunci, dar şi a
provocării „minţii sănătoase”, nestricată de
şcoală, şi, de asemenea, o retorică a speranţei că
proiectul şi (parţial) programul reformei întregii
gândiri îşi vor găsi susţinători. Inspiraţia o căuta
Descartes nu în erudiţie, nu la autorii de scrieri
filosofico- teologice, etice şi retorice de circulaţie şi
prestigiu în şocală (scolastice), ci, înainte de
toate, în ceea ce îi plăcea pentru „certitudinea şi
evidenţa raţionamentelor ei” – matematica: o dis-
ciplină, s- ar zice, „zero- retorică”, dacă nu chiar
tacit anti- retorică. Filosoful era totuşi uimit că pe
fundamentele ei „atât de ferme şi solide nu s- a
construit nimic mai deosebit”. Să notăm
că, ulterior, Descartes va căuta – potri-

Vasile Tonoiu
Reflecţii asupra meditaţiilor carteziene

Editura Academiei Române Odată ieşit de sub tutela dascălilor,
istoriseşte filosoful într- o frază
memorabilă, întemeietoare de

modernitate: „M- am hotărât să nu
mai caut altă ştiinţă în afara celei

pe care aş putea- o afla în mine
însumi sau în marea carte a

lumii...”. Marea carte a lumii, deci,
nu marea Carte, nici cărţile de

Şcoală.
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vit unei des citate imagini, şi ea retorică în felul
ei – adevăratele fundamente în metafizică. (în-
treaga filosofie, îi scria el traducătorului din la-
tină în franceză a principiilor filosofiei, e ca un
arbore ale cărui rădăcini sunt metafizica, al cărui
Trunchi e fizica... A mai spune că metafizica este
fundamentul radical înseamnă doar a repeta „ră-
dăcina”.) Filosofia căutată de către Descartes spre
a servi drept ultim temei întregii cunoaşteri şi, fi-
nalmente, adevăratei înţelepciuni nu mai era
defel filosofia care „ne dă bogăţia de a fi discursivi
în mod verosimil legat de orice”. în mod verosimil,
adică producând doar aparenţele şi asemănările
amăgitoare ale adevărului, mobilizând pentru
aceasta toate iscusinţele şi rafinamentele „elocin-
ţei”, „retoricii”. Câtă iscusinţă, totuşi, cât rafina-
ment retoric punea Descartes în – oximoronic
spus – preţuirea descalificantă a spectacolului
„regal” oferit privirii lui de către prestidigitatorii
şi virtuozii tradiţionali ai „discursivilor în mod ve-
rosimil” şi în umilinţa orgolioasă ce răzbat din
fragmentul care urmează. „Văzând că filosofia a
fost cultivată de spiritele cele mai alese ale seco-
lelor trecute şi că totuşi nu există vreun lucru
care să nu fie subiect de dispută – „câmp de
luptă”, îi va zice Kant – şi, în consecinţă, să fie şi
indubitabil, despre ea nu voi fi atât de orgolios
încât să cred că aş putea reuşi mai bine decât
alţii. Observând câte păreri pot exista cu privire
la aceeaşi chestiune, păreri susţinute de oameni
învăţaţi, fără să poată exista mai mult de una
care să fie adevărată, socoteam aproape fals tot
ceea ce nu apărea decât ca verosimil”. (De ce nu
mai multe păreri, toate mai mult sau mai puţin
îndreptăţite, potrivit multitudinii de aspecte şi
perspective, sau de ce n- am admite că, dimpo-
trivă, niciuna dintre cele formulate nu este şi ade-
vărată? – va replica „neoretorica”).

Odată ieşit de sub tutela dascălilor, istori-
seşte filosoful într- o frază memorabilă, întemeie-
toare de modernitate: „M- am hotărât să nu mai
caut altă ştiinţă în afara celei pe care aş putea- o
afla în mine însumi sau în marea carte a lumii...”.
Marea carte a lumii, deci, nu marea Carte, nici
cărţile de şcoală. discursul apărea în 1637. îna -
inte cu mai bine de un deceniu, Galilei afirma, în
Il saggiatore (1623): „Filosofia este scrisă în
această carte mare, universul, care stă deschis
încontinuu privirii noastre. Dar cartea nu poate
fi înţeleasă decât dacă învăţăm mai întâi limba şi
literele din care este compusă. Aceasta este scrisă
în limbajul matematicii, iar simbolurile sale sunt
triunghiurile, cercurile şi alte figuri geometrice
fără de care este omeneşte imposibil să se înţe-
leagă un singur cuvânt”. Analogia cu concepţia
carteziană vizează noua orientare matematizantă
a ştiinţei naturii, care atrăgea după sine şi sus-
pendarea calităţilor sensibile ale obiectelor ei.
Pentru Descartes, însă, filosofia este „scrisă” în
cogito, în subiectivitatea cugetătoare şi reflexivă.
Pe de altă parte, adevărul nu e deja dat, scris ca
atare, în marea carte a universului, rămânând
doar a fi citit de către cei ce înţeleg cuvintele şi
limba în care e scris. El nu se oferă decât spiritu-
lui care l- a produs prin efort propriu. în plus,
marea carte din fraza carteziană este orientată
mai puţin către univers şi mai mult către lumea
umană. Căci, spune el în continuarea pasajului
citat, după hotărârea luată şi- a folosit restul ti-
nereţii călătorind, frecventând oameni de diverse
temperamente şi diverse condiţii, acumulând di-
verse experienţe, făcând pretutindeni reflecţii
utile asupra lucrurilor întâlnite. „Mi se părea că
puteam găsi mai mult adevăr în raţionamentele
pe care le face omul obişnuit cu privire la ceea ce- l
interesează, şi în legătură cu care evenimentele
l- ar sancţiona dacă ar judeca greşit, decât în cele
ale unui om de litere în cabinetul său, speculaţii
care nu produc nici un efect practic, satisfăcând
doar vanitatea...”. De aici şi altă hotărâre a lui
Descartes: aceea de a- şi scrie discursul în fran-
ceză, cum citim în penultimul paragraf al aces-
tuia: „şi dacă scriu în franceză, care este limba
ţării mele, în loc să scriu în latină, care este limba

preceptorilor mei, aceasta se datorează faptului
că sper că cei care se slujesc doar de raţiunea lor
naturală vor judeca mai bine părerile mele decât
cei care nu cred decât în cărţile vechi”. Descartes
îşi doreşte ca singurii săi judecători să fie cei ce
îmbină raţiunea cu studiul. şi este sigur că ei nu
vor fi atât de părtinitori cu limba latină încât să
refuze să asculte şi să înţeleagă argumentele sale,
„doar pentru că le explic în limba vulgară”. (Să
notăm că, printr- un soi de autoreferenţialitate, fi-
losoful scrie în franceză despre faptul că scrie în
franceză, adică dă „limbii vulgare” o utilizare, ca
să zic aşa, meta- linguală. în versiunea latină
acest pasaj lipseşte. într- o traducere literală, ar
fi trebuit, paradoxal, să scrie în latină despre fap-
tul că scrie în franceză: enunţare autocontradic-
torie.)

Cel mai mare profit din studiul obiceiurilor
altora a fost faptul că „multe lucruri care nouă ne
apar extravagante şi ridicule sunt acceptate şi
aprobate de alte popoare”. Această remarcă a de-
venit un soi de axiomă pentru antropologia cultu-
rală modernă. A mai învăţat filosoful: „Să nu cred
prea uşor în lucrurile transmise pe calea exem-
plului şi tradiţiei; în acest fel m- am eliberat înce-
tul cu încetul de multe erori care pot întuneca
lumina noastră naturală...” Dincolo de orientarea
polemică – în particular, antiscolastică – a sintag-
mei „lumină naturală”, Descartes nu s- a întrebat,
sistematic şi radical, în spiritul remarcii menţio-
nate, cât de „naturală” este acea lumină şi dacă
nu cumva spiritul – al meu, al nostru şi al altora
– are o „natură” inalienabil culturală. Cum să- l
imaginezi ca pe un simplu conţinător de idei, opi-
nii, experienţe eteroclite pe care ar trebui, odată
în viaţă, să- l goleşti de tot ce a primit de la alţii,
de la viaţă, pentru a rămâne singur cu sine şi cu
lumina ce- i este proprie? Cum să nu iei la rost
această metaforă tradiţională a luminii? Ai des-
coperi poate, ceea ce tradiţia ştia deja: că nu
de- construieşti o metaforă de o atât de lungă
carieră retorică fără a recurge, inevitabil, în ul-
timă instanţă – ultimă? –, la alte metafore. Des-
cartes ar fi avut puterea şi dreptul s- o facă, fie şi
plecând doar de la observaţia de „bun simţ” că
„acelaşi om cu acelaşi spirit, fiind din copilărie
între francezi sau germani devine altul decât ar
fi fost dacă ar fi trăit mereu între chinezi sau ca-
nibali” (discurs despre metodă, partea a doua).
Dar faptul însuşi de a gândi şi scrie în latină sau
în franceză nu vine oare cu o „lumină” şi cu un
„fundal” care ar fi altele dacă ai gândi şi ai scrie
în chineză sau în dialectul breton? un spirit
„golit” de toate „conţinuturile” cu care l- au um-
plut părinţii, dascălii, experienţele vieţii, cărţile
citite ar mai fi oare capabil să gândească? Astfel
in- formată, întrebarea devine perplexitate – ea
însăşi goală ori simplă extravaganţă ludică. şi
cum l- ai goli fără să- ţi pierzi locuinţa, uzul însuşi
al raţiunii? Nu vedem nicăieri – observa Descar-
tes într- o sugestivă comparaţie „edilitară” – „dă-
râmându- se toate clădirile unui oraş doar în
scopul de a le reface altfel...”.

încă mai sugestivă în privinţa „golirii” mi se
pare altă comparaţie, de extracţie direct gospodă-
rească: „înainte de a începe să reconstruieşti lo-
cuinţa în care stai, nu este suficient s- o dărâmi şi
să- ţi faci provizie de materiale şi de arhitecţi (...)

şi să fi schiţat cu grijă planul (...), trebuie de ase-
menea să te îngrijeşti de o altă locuinţă în care să
poţi locui comod pe perioada lucrărilor...” (partea
a treia). Dar nici prima, nici a doua comparaţie
nu vin în atingere directă cu imaginea minţii din
care am evacua, odată în viaţă, tot ce s- a acumu-
lat în ea oarecum spontan şi prin învăţare for-
tuită, pentru a nu mai primi după aceea nimic
care să nu fi fost supus examenului critic al ra-
ţiunii sub lumina ei naturală. (Expresia „odată în
viaţă” este împrumutată din prima Meditaţie a
lui Descartes. Va trebui, odată în viaţa mea, „să
mă angajez cu toată seriozitatea să mă descoto-
rosesc de toate opiniile pe care le- am acceptat
până atunci să- mi ocupe încrederea şi, dacă vreau
să stabilesc ceva ferm şi constant în ştiinţe, să
încep totul din nou, de la fundamente”).

O a treia comparaţie din discurs se apropie
mai mult de efectivitatea sarcinii de a începe din
nou. (Prima îi servise pentru a respinge ca non-
sens proiectul unui particular de a schimba din
temelii un stat, răsturnându- l pentru a- l reclădi.
A doua, pentru a justifica o morală provizorie,
astfel încât să nu rămână fără nici un sprijin în
acţiunile sale în timp ce raţiunea l- ar obliga să fie
nehotărât în judecăţi). „Aşa după cum atunci
când dărâmi o locuinţă veche păstrezi de obicei
dărâmăturile pentru a le folosi la construirea
celei noi, tot astfel şi eu, distrugând toate părerile
pe care le consideram neîntemeiate, făceam di-
verse observaţii şi căpătam mai multă experienţă,
fapt care mi- a slujit în stabilirea altor idei mai si-
gure. în plus, continuam să practic metoda pe
care mi- o impusesem”. (Toate aceste comparaţii
care se dovedesc cu totul grosiere atunci când al
doilea lor termen se referă la – metaforic zi-
cându- le aşa – dărâmături şi reconstrucţii în or-
dinea mentalului, a spiritului, a ideilor pot servi
de minune, în post- modernitatea noastră postme-
tafizică, practicilor de sorginte sau de inspiraţie
heideggeriano- derridaiană numite de- strucţie şi
de- construcţie ale metafizicii).

ştim ce loc important ocupă obiecţiile şi răs-
punsurile la ele, care însoţesc textul destul de
concentrat al Meditaţiilor. în ascuns, poate că
Descartes nu aştepta mare lucru de la „cenzorii”
săi, deşi ţinea să se confrunte cu părerile celor
mai avizaţi dintre aceştia. „Rareori – mărturisea
filosoful în partea a şasea a discursului despre
metodă – mi s- a întâmplat să mi se obiecteze
vreun lucru pe care să nu- l fi prevăzut, cu excep-
ţia celor foarte îndepărtate de subiectul meu. Ast-
fel că eu n- am întâlnit aproape niciodată vreun
cenzor al părerilor mele care să nu mi se pară fie
mai puţin riguros, fie mai puţin echitabil decât eu
însumi. şi n- am remarcat niciodată că prin dis-
putele practicate în şcoli să se fi descoperit vreun
adevăr necunoscut mai înainte; căci fiecare, în-
cercând să învingă, urmăreşte mai mult să pună
în valoare aparenţa decât să cântărească argu-
mentele pro şi contra; iar cei care au fost timp în-
delungat avocaţi buni, nu sunt prin aceasta şi cei
mai buni judecători”. Ceva din acest scepticism
orgolios se va fi păstrat până la capăt în spiritul,
atitudinea şi dispoziţia mentală ale filosofului. şi
acel ceva îl va fi ţinut departe de aparenţele amă-
gitoare ale retoricii de şcoală, de pledoariile iscu-
site, dar pline, prin natura lor, de patimă, de
părtinire şi unilateralitate, ale avocaţilor, cărora
le sunt contrapuşi în această analogie juridică ju-
decătorii. Ei cântăresc argumentele pro şi contra,
forţa şi justeţea lor – adică tocmai ceea ce va pune
deplin în valoare neoretorica şi teoria argumen-
taţiei, discipline complementare ştiinţei demons-
traţiei în sens strict, şi aceasta destul de diferită
în raport cu vederile lui Descartes privind raţio-
namentul geometrilor (luat ca paradigmă a înte-
meierii prin demonstraţie). r

■ Fragment
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Erată

Dintr-o regretabilă eroare, în nr. 6 (2015) al re-
vistei noastre, la p. 13-14, titlul articolului acad.
ştefan ştefănescu, Demografia, dimensiune a is-
toriei, a apărut: Democraţia, dimensiune a istoriei.

Fragmentul reprodus cu acordul Editurii Aca-
demiei Române face parte din volumul acad. ştefan
ştefănescu, scrieri istorice, cu un cuvânt înainte de
acad. Dan Berindei, Ediţie îngrijită de dr. Bogdan-
Alexandru halic, publicat de Editura Academiei Ro-
mâne, 2014. 

Ne cerem scuze pe această cale domnului aca-
demician  ştefan ştefănescu şi cititorilor noştri.

Redacţia

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Nicolae Breban
Jocul şi fuga



Judecând după numărul celor care ci-
tesc, literatura pare să nu- i mai inte-
reseze pe oamenii de azi. Judecând
după numărul celor care scriu, ea

pare să fie redescoperită cu entuziasm. Ar fi ne-
voie de un studiu de sociologia culturii care să ex-
plice acest paradox. în ceea ce mă priveşte doar
semnalez fenomenul, straniu şi impresionant
prin amploare.

Printre nou- veniţii în rândurile autorilor de
cărţi de literatură se numără, iată, Diana Farca,
o tânără frumoasă şi inteligentă, care nu trăieşte
din scris (având o carieră demnă de respect în do-
meniul bancar). Se şi află, de altfel, la prima
carte, pe care, înainte de- a o tipări, mi- a trimis- o
şi mie, prin e- mail, în format electronic.

Am început să o citesc, sceptic, rulând cu
mouse- ul pagină după pagină. Dar, în scurtă
vreme, lectura m- a captivat. Romanul la limită,
are o construcţie care datorează mult spontanei-

tăţii şi instinctului artistic. Autoarea foloseşte o
tehnică narativă la care a recurs, cu succes, şi şe-
herazada: să- l cucereşti pe cititor (pe calif), să- i
menţii mereu trează atenţia, prin orice mijloace.
Este nevoie de personaje înduioşătoare? Creează
asemenea personaje! Trebuie să dai impresia că
totul s- a întâmplat cu adevărat? Fă orice ca să în-
treţii această iluzie! Cititorul vrea, în adâncul su-
fletului lui, şi puţină melodramă? Oferă- i!

Diana Farca are o remarcabilă intuiţie a aş-
teptărilor cititorului. Istorisirea ei nu trenează
nici o clipă, deşi din roman nu lipsesc portretele,
descrierile de natură, analizele psihologice. Aces-
tea sunt însă strict funcţionale, nu devin nicio-
dată un scop sine. Ritmul naraţiunii rămâne
mereu alert, fără să se ajungă însă vreodată la
acel stil precipitat şi eliptic care face de necitit
cărţile altor autori din generaţia Dianei Farca.

Protagoniştii romanului sunt aristocratica
(deşi săraca) doamnă Maria Popescu, copilul ei,
Alexandru, pe care ea îl creşte singură şi bătrânul
neamţ Albert von Guttenberg, considerat de cei
din jur „un bătrân ţăcănit, urâcios şi singuratic”.
Maria şi Alexandru se mută într- un sat uitat de
lume în care trăieşte, într- un conac părăginit, şi
Albert. Astfel, copilul, sensibil (visează să devină
pianist), are şansa să- l cunoască pe un un om in-
teresant, pe care o întâmplare tragică (moartea
neaşteptată a soţiei şi fiicei lui pentru care el sim-
ţea un fel de adoraţie mistică) l- a făcut să se pră-
buşească moral şi să nu mai vrea să trăiască.
Albert, de altfel, îl vizitează neanunţat tocmai
când bătrânul încearcă să se sinucidă şi în felul
acesta îi salvează viaţa.

Treptat între bătrânul tratat de ceilalţi copii
ca un nebun şi Albert se leagă o prietenie fru-
moasă, descrisă nuanţat de prozatoare. Această
prietenie, deloc idealizată, îi oferă lui Albert oca-
zia de a mai trăi o dată un sentiment de dragoste
paternă, iar lui Albert – posibilitatea de a face
paşi mari şi repezi în devenirea lui ca artist. La
sfârşitul romanului aflăm că Albert a ajuns în
cele din urmă, aşa cum şi- a dorit, un mare pia-
nist.

Sunt şi alte personaje care animă romanul.
Pitoresc- amuzant este „nea Gheorghe”, muncito-
rul îndrăgostit în taină de distinsa şi pentru el in-
accesibila doamnă Maria Popescu, căreia îi face

la nesfârşit servicii, ca un paj credincios, sperând
s- o cucerească într- un viitor nebulos.

O atenţie aparte merită din partea cititoru-
lui şi Lucia, adusă în prim- plan în momentele în
care Albert îşi retrăieşte povestea de dragoste.
Este un personaj enigmatic ca Otilia lui G. Căli-
nescu şi de o demnitate statuară ca doamna T. a
lui Camil Petrescu. împrejurările nu le- au fost fa-
vorabile celor doi, dar după tot felul de amânări
dureroase, provocate de intrigile celor din jur,
bărbatul şi femeia, destinaţi parcă unul altuia,
s- au căsătorit. Fetiţa care li s- a născut părea în-
cununarea iubirii lor. Tocmai de aceea moartea
soţiei şi fetiţei lui Albert, într- un accident de ma-
şină, are ceva zguduitor. Deşi un spirit educat şi
un caracter puternic, Albert nu poate să- şi conti-
nue viaţa de unul singur, izgonit din paradisul
unei vieţi de familie fericite. Ca printr- un miracol,
când totul părea pierdut, el redevine, la figurat,
tată, dându- i lecţii de pian lui Albert şi contri-
buind la formarea lui. 

Multe secvenţe din roman sunt emoţionante
şi greu de uitat. Printre ele aceea în care îl vedem
pe bătrânul nefericit mergând cu flori la mormân-
tul soţiei şi fiicei lui şi trăind un moment de co-
municare ocultă cu ele.

Am spus „îl vedem” pentru că romanul se
caracterizează înainte de toate prin vizualitate.
După încheierea lecturii ai impresia că ai văzut
un film, nu că ai citit un roman. N- am nici o în-
doială că textul, scris cu evident talent literar de
Diana Farca, va fi remarcat de cineaşti şi ecrani-
zat. 

Până atunci, mă bucur că mă număr printre
primii cititorii ai acestei cărţi, care aduce o adiere
de aer proaspăt în proza noastră de azi. Bine ai
venit în literatura română, Diana Farca! r

Pot participa scriitori nedebutaţi în volum, in-
diferent de vârstă şi fără restricţii de aparte-

nenţă la uniuni de creaţie sau alte organizaţii
literare.

Se acceptă grupaje de minim 5 şi maxim 10 poe-
zii, editate la un rând, cu Arial 14, obligatoriu cu dia-
critice (textele fără diacritice sunt eliminate din
concurs), în 3 exemplare imprimate pe hârtie A4, tri-
mise în plic A4 închis, pe adresa: Casa Municipală de
Cultură „Geo Bogza”, Str. Griviţei, nr. 95, 105600
Câmpina, jud. Prahova cu menţiunea „Pentru Con-
cursul Naţional de Poezie «Geo Bogza»” până la 22 au-
gust 2015, data poştei. în loc de semnătură, va apărea
pe fiecare pagină un moto ales de autor. în plicul cel
mare, va fi introdus un plic mic închis (având scris
acelaşi moto), care va conţine un scurt curriculum
vitae al autorului: numele şi prenumele; locul şi data
naşterii; studii; activitate literară; adresa completă;
numărul de telefon şi adresa de e- mail; motoul de pe
plicul mic şi de pe filele grupajului de poezii;

Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra
în patrimoniul Concursului. Laureaţii vor fi anunţaţi
până cel târziu la 28 august 1015, pentru a fi prezenţi
la festivitatea de premiere, care va avea loc sâmbătă,
29 august 2015, orele 11.00, la Casa Municipală de
Cultură „Geo Bogza” Câmpina, cu ocazia manifestă-
rilor dedicate zilei Limbii Române.

Juriul concursului va fi alcătuit din scriitori,
membri ai uniunii Scriitorilor din România.

Se vor acorda următoarele premii: Marele pre-
miu şi Trofeul „Geo Bogza”, Premiul I, Premiul II,
Premiul III, premii ale unor reviste literare şi ale
altor publicaţii sau instituţii culturale. Prezenţa pre-
miaţilor la festivitate este obligatorie, absenţa condu-
când la redistribuirea premiului. 

Juriul are dreptul de a propune, după caz, acor-
darea altor premii speciale.

Lucrări ale autorilor premiaţi vor fi publicate în
Revista nouă şi revista uRMuZ.

Contact: casabogza@gmail.com sau tel 0244.336.291

■ Bref 
Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câmpina organizează
Concursul Naţional de Literatură „Geo Bogza”, ediţia a VI- a
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Treptat între bătrânul tratat de
ceilalţi copii ca un nebun şi Albert

se leagă o prietenie frumoasă,
descrisă nuanţat de prozatoare.

Alex. Ştefănescu
Un nume nou: Diana Farca

n Literatura română după o revoluţie

diAnA FArcA
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Onouă ideologie, ai cărei promotori
sunt dominaţi de trecut până la a
nu mai gândi ce se petrece astăzi,
s- a instalat tacit. Se argumentează

reflex, mai curând în clişee, adesea în pofida stă-
rilor de lucruri. Trecutul se instrumentează pen-
tru a abate atenţia de la problemele zilei. Ca
exemplu, teoria „războiului civil european” a de-
venit nucleul unei viziuni improvizate, luată însă
ca orientare. Se consideră că războiul din
1917- 1945 ar explica ceea ce s- a petrecut în Eu-
ropa Centrală şi Răsăriteană până în zilele
noastre. Ne- am mişca, cum s- a spus, înăuntrul
unui „trecut care nu vrea să treacă”.

în fapt, trăim noi realităţi, iar după 2010,
suntem într- o lume în schimbare, inclusiv în ra-
port cu cea la care s- a ajuns, în mod salutar, în
1989, chiar dacă interpretările sunt inerte. După
1989, cel puţin, am intrat într- o lume ce pretinde
noi delimitări. Aceasta deoarece problemele vieţii
de astăzi – oricât caută şi la noi autori travestiţi
în istorici de ocazie să impună – nu mai sunt cele
de cu multe decenii în urmă, actorii situaţiilor
sunt diferiţi, pericolele sunt noi, iar soluţiile nu
pot fi construite cu analize întoarse cu faţa spre
trecut. Din aceste motive, şi din multe altele, ex-
trapolarea trecutului asupra prezentului nu dă
rezultate. 

Să ne oprim însă asupra teoriei amintite.
Punctul ei de plecare se află la unul dintre filoso-
fii de referinţă: autorul capodoperei fiinţă şi timp
(1927). Martin heidegger vedea în anii treizeci
două pericole pentru Germania: bolşevizata Rusie
şi pragmatista Americă. Dinspre Rusia el vedea
venind „revoluţia” şi felul de a fi „asiatic”. Dinspre
America se anunţau liberalismul şi gândirea uti-
litaristă, ce ar antrena „dezrădăcinarea (Entwur-
zelung) oamenilor. Scrierile filosofului din
perioada 1933- 45 (vezi elocventa conferinţă de la
Roma, Europa und die deutsche philosophie,
1936) atestă lupta sa pe ambele fronturi – cu bol-
şevismul şi cu americanismul – şi conţine adeziu-
nea la partidul lui hitler. în Einführung in die
Metaphysik (1935) heidegger vorbea de naţio-
nal- socialism – de „adevărul interior şi grandoa-
rea acestei mişcări (adică de întâlnirea dintre
tehnica determinată planetar şi omul modern)”
(p.52, în ediţia Tübingen, 1953). ulterior, pe fon-
dul catastrofei Germaniei şi la încheierea războ-
iului, heidegger a pus ceea ce s- a petrecut pe
seama „abandonării fiinţei în interpretarea teh-
nică a gândirii” (vezi lettre sur l’Humanisme, Au-
bier Montaigne, Paris, 1964, p.31) şi a făcut
răspunzătoare o forţă anonimă, adăpostită în ex-
pansiunea ştiinţei unite cu tehnica de producţie,
care ar determina societăţile moderne. 

Această schemă de interpretare nu a rămas
livrescă. Ernst Nolte a aplicat- o în scrierea isto-
riei şi a interpretat secolul al xx- lea drept con-
fruntare a ideologiilor pentru controlarea
modernităţii. într- o carte luată ca reper după
1989, die faschistische bewegungen (DTW, Mün-
chen, 1966), el consideră liberalismul ca presupo-
ziţie a fascismului („fără Giolitti nu ar fi fost
Mussolini”) şi, mai ales, preluarea puterii în
Rusia de către bolşevici ca premisă a fascismului.
„Nu există vreun fascism fără provocarea bolşe-
vismului” (p.11), spune el, admiţând că antibol-
şevismul nu epuizează nazismul. 

în principala sa carte, Războiul civil euro-
pean 1917- 1945. naţional- socialism şi bolşevism
(1997), tradusă în româneşte (Editura Corint, Bu-
cureşti, 2005) – pe care autodenumita „dreaptă”
politică din Europa Centrală şi Răsăriteană a zi-
lelor noastre o ia ca ultim cuvânt – Ernst Nolte
continuă maniera unei istorii eseistice prea puţin
îngrijită de probe factuale. El susţine că „epoca
poate fi văzută ca un război civil european numai
dacă în centrul ei sunt aşezate cele două elemente
antagoniste principale: bolşevismul, care dispu-
nea de un stat din 1917, şi naţional- socialismul,
care a dispus de un stat” din 1933, (p.18). Anta-

gonismul acestora ar fi miezul durabil al istoriei
europene. 

Se pot spune şi s- au spus enorm de multe
despre bolşevism şi fascism. Crimele ce le- au ja-
lonat istoria rămân capitole pline de tragedii fără
egal în istoria lumii şi obligă mereu la luare
aminte. Sunt, însă, probe că acel conflict a fost
central în configurarea istoriei europene deja din
1917? Că am fi prinşi tot în acea confruntare sau
măcar în prelungirile ei? La fiecare dintre între-
bări, răspunsul este negativ. 

Este de observat, din capul locului, că Ernst
Nolte nu este nicidecum singura voce proemi-
nentă şi nici vocea germană principală în aborda-
rea epocii menţionate. Mai mult, o actualizare a
însuşi discursului istoric despre Al Doilea Război
Mondial în dezbaterea publică a devenit de multă
vreme necesară. Căci, fără actualizarea discursu-
lui istoric şi, prin implicaţie, a discursului public,
nu vom avea decât o altă simplificare costisitoare. 

Să mai observăm că nici Ernst Nolte (pre-
cum urmaşii săi de astăzi) nu a dat importanţă
preciziei factuale a susţinerilor. El era interesat
de plauzibilitate în atmosfera ideologică. Era mai
preocupat, şi el, nu de o istorie lămuritoare, ci de
una care indică vinovaţi convenabili. El îşi ia
punctul de plecare pentru teza sa din discursul
lui hitler ajuns cancelar şi caută în urmă confir-
mările.  

Desigur că, din momentul în care au intrat
în conflict (după ce la un moment dat s- au aliat
şi şi- au jurat pace!), cele două mişcări, bolşevis-
mul şi nazismul, au luat notă fiecare de ceea ce
face cealaltă. Aici, probabil, Ernst Nolte are drep-
tate. Dar, relativ la întregul chestiunii, conside-
rând adică începutul conflictului şi încheind cu
posteritatea acestuia, afirmaţiile sale se cer pri-
vite cu rezerve.  

un istoric pătrunzător al contemporaneită-
ţii, hans Mommsen, a şi replicat felului de a scrie
istorie al lui Ernst Nolte argumentând că acesta
adoptă o perspectivă îngustă, contrazisă de datele
istorice. în fapt, Ernst Nolte nu ia în seamă ceea
ce este confirmat de arhivele Republicii de la Wei-
mar, anume, „hiperreacţia elitelor politice, care a
fost hotărâtoare, încât cultura politică a Wei-
mar- ului a fost marcată tocmai de o acceptare ca
ceva de la sine înţeles a violenţei, iar această vio-
lenţă, spre a ne aminti de Joseph Wirth, a venit
precumpănitor de la dreapta” (neue geschichtsbe-
wusstsein und Relativierung des nationalsozialis-
mus, în „Historikerstreit”.die dokumentation…,
Piper, München, 1989, p.180- 181). A fost, de fapt,
un „antibolşevism hibrid”, ce a constituit,
într- adevăr, valul pe care a urcat hitler, dar şi
suport pentru atitudinile celor care nu au vrut să
se suprapună cu SS- ul, precum Wehrmacht- ul.  

Două replici la interpretarea elaborată de
Ernst Nolte vin de la alţi istorici de prim plan.  

în brilianta sa carte, the age of Extremes
(Abacus, London, 1996), Eric hobsbawn a argu-
mentat că nici bolşevismul nu exista fără criza li-
beralismului, încât privirea asupra istoriei
trebuie mult lărgită. „Lumea care s- a descopus la
sfârşitul anilor 1980 a fost lumea ce a luat formă
sub impactul Revoluţiei Ruse din 1917” (p.4), dar
aceasta din urmă nu ar fi câştigat fără schimba-
rea adusă de Primul Război Mondial, prin care
s- a pus capăt unei civilizaţii. Este adevărat că
dreapta extremă, destul de vocală deja la sfârşitul
secolului al xIx- lea în Europa, şi- a sporit agresi-
vitatea în ţările europene, odată cu victoria bol-
şevismului, şi că, „în acest sens, apologeţii
fascismului au probabil dreptate să spună că
Lenin i- a generat pe Mussolini şi hitler. Totuşi,
este în întregime ilegitim să fie disculpat barba-
rismul fascist, pretinzând că a fost inspirat de
barbarismele anterioare ale Revoluţiei ruse, pe
care le- a imitat, cum par să facă unii istorici ger-
mani (Nolte, 1987) în anii 1980” (p.125).

Eric hobsbawn aduce două argumente îm-
potriva tezei lui Ernst Nolte: a) ea subestimează

impactul Primului Război Mondial asupra clasei
mijlocii, asupra soldaţilor angajaţi naţionalist şi
asupra tineretului, care a făcut ca „frontsol-
dat”- ul să devină parte a mitologiei dreptei radi-
cale, iar mulţimea celor care au luptat pe front să
se transforme într- o forţă în tulburările anilor ce
au urmat; b) dreapta radicală nu a reacţionat
doar la bolşevism, ci la toate mişcările timpului,
mai ales la cele ce evidenţiau puterea politică a
muncitorimii (p.124- 125) sau erau tolerante cu
acestea. 

La rândul său, un istoric care nu poate fi bă-
nuit de simpatii de stânga, Joachim Fest (vezi, de
pildă, în cartea din 2002, recent tradusă şi la noi
sub titlul în buncăr cu Hitler. ultimele zile ale
celui de al treilea Reich, 2002, Corint, Bucureşti,
2014), reconfirmă opinia istoriografică după care
evenimentele din Germania de la începutul anilor
treizeci nu duceau ineluctabil la preluarea puterii
de către nazism. El arată că, „la o analiză se-
rioasă, în cadrul căreia orice element speculativ
este lăsat deoparte, se poate constata că apariţia
lui hitler pe scena politică nu era un lucru neapă-
rat necesar, avându- se în vedere situaţia exis-
tentă în Germania” (p.51). Tocmai emergenţa
într- o situaţie dificilă, ca urmare a deznodămân-
tului Primului Război Mondial, şi tulbure, deci cu
variate posibilităţi de evoluţie a regimului extre-
mei drepte din Germania, explică duritatea fără
seamăn a acestuia. 

Joachim Fest pune în relief două fapte: a)
regimul nazist şi- a construit viziunea asupra
lumii, inclusiv scopurile politice şi militare, din el
însuşi („monstruosul plan îşi are rădăcinile în
sine însuşi”, p.55); b) situaţia a fost aparte prin
aceea că „nicăieri în ţări zguduite de tulburări nu
s- a întâlnit în perioada interbelică vreo persoană
care să aibă o abilitate retorică precum hitler,
care să dispună de capacitatea lui organizatorică
şi de priceperea lui tactică” (p.53). Germania a
ajuns, în orice caz, să- şi pună soarta în mâinile
unui om care împărtăşea vederi stranii. Joachim
Fest aminteşte o seamă de declaraţii edificatoare
ale lui hitler. De pildă, către ofiţeri: „Ce mare
lucru? Trebuie să lăsăm în urma noastră pârjol şi
pustiu” (p.57). Sau: „ştiţi, domnule Ribbentrop,
dacă închei astăzi un acord de pace cu Rusia,
mâine o voi ataca. Nu sunt în stare să procedez
altfel” (p.141). în orice caz, Joachim Fest formu-
lează evaluări ce trimit dincolo de interacţiunea
sumară pe care Ernst Nolte a găsit- o.

Nu vreau să limitez argumentarea mea la a
opune concepţii istoriografice uneia vizibil lacu-
nară. Problema o văd altfel. în orice situaţie, mai
ales în ţări cu redusă cercetare de istorie contem-
porană şi cu puţine tradiţii de înţelegere sociolo-
gică a istoriei, nu ar trebui dat credit exclusiv
unei concepţii înainte de a observa concepţiile
concurente şi de a le cântări cu grijă. Nimeni nu
ar trebui luat în braţe, în subiectul pe care- l dis-
cutăm, înainte de a consulta istoricii de efectivă
referinţă ai Germaniei perioadei, precum Martin
Broszat sau fraţii Mommsen, hans ulrich Wehler
sau Eberhardt Jaeckel. 

înainte de orice, trebuie dat, însă, credit ar-
hivelor. unul dintre volumele cele mai grăitoare
(der ausstieg der nsdap im augenzeugenberi-
chten, DTV, München, 1974) a tras, pe baza do-
cumentelor puse la dispoziţia cititorului, o
concluzie fermă, ce merită evocată: „înţelegerea
naţional- socialismului devine dificilă fără cunoaş-
terea cauzelor îndepărtate, care, într- adevăr, nu
îl condiţionează, dar îl fac posibil. Cine îl concepe
doar ca sumă a efectelor schimbărilor produse în
Germania lui 1918- 1919 scurtează în mod neper-
mis dezvoltarea sa anterioară subcutanată”
(p.14). Altfel spus, nazismul îşi are geneza în con-
diţii de altă natură, înainte de a intra în conflict
la scară europeană.

Mai aproape de zilele noastre, Niall Fergu-
son (în the War of the World: History’s age of
Hatred, 2006) a revizitat izvoarele abundente

Andrei Marga
Europa actuală şi 
războiul mondial

Înainte de confruntarea cu un
trecut adesea postulat, trebuie

dusă lupta pentru a rezolva
problemele prezentului. Cultura
democraţiei ca formă de viaţă şi
instituţiile corespunzătoare sunt

mereu soluţia la îndemână.
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aflate acum la dispoziţie şi a privit emergenţa na-
zismului pe fondul căutărilor de a depăşi criza
anilor treizeci şi, desigur, în legătură cu venirea
pe scenă a unei personalităţi malefice (cap.7).
Fără îndoială că ameninţarea „roşie” de atunci
era trăită de mulţi germani în mod intens, dar
problemele concrete pe care ei trebuiau să le re-
zolve ţineau de ceva mai acaparant – criza socie-
tăţii germane. Aşa se explică împrejurarea că la
apelul Führer- ului au răs-
puns la început nu doar na-
zişti, ci şi mulţi oameni de
la stânga spectrului politic,
inclusiv lideri, nu mai vor-
bim de intelectuali, de la
dreapta şi de la stânga. un
răspuns atât de larg în so-
cietate, la un moment dat,
nu venea doar dintr- o re-
plică în lupta politică. 

Putem consolida cri-
tica opticii lui Ernst Nolte
parcurgând biografii ale
personalităţilor de notorie-
tate universală care au spri-
jinit regimul lui hitler. Să
ne oprim, însă, înainte, asu-
pra lui hitler însuşi.  

O cercetare exhaustiv
documentată (Robert Wis-
trich, laboratory for World
destruction. germans and
Jews in central Europe,
university of Nebraska
Press, 2007), încununată cu
Premiul Austriei, a recon-
stituit minuţios traseul Fü-
hrer- ului, de la formarea sa
în periferiile capitalei impe-
riului, trecând prin ascen-
siunea suprinzătoare din
Germania, la sfârşit. Concluzia, în subiectul pe
care îl discutăm, este că „nazismul a fost produsul
societăţii germane de după Primul Război Mon-
dial, aflată pe marginea abisului, ameninţată cu
extincţia de costurile strivitoare ale reparaţiilor,
inflaţia galopantă, prevederile «inechitabile» ale
Tratatului de la Vesailles, ameninţarea revoluţiei
comuniste şi cronica absenţă a voinţei naţionale
sau autorităţii” (p.368). Pe acest fundal, hitler a
devenit atrăgător cu promisiunile sale eschatolo-
gice. Dar „seminţele violentului rasism naţiona-
list al lui hitler au fost plantate în cazanul
multiculturalului imperiu austriac. Paranoia sa
poporană (völkisch) reflectă criza de identitate a
acelor austrieci germani care s- au simţit tot mai
mult în defensivă în preajma încercuirii slave şi
a emancipării evreilor. Austria habsburgică a
fost, într- adevăr, laboratorul distrugerii lumii,
chiar dacă faptul a devenit sesizabil abia la două-
zeci de ani de la dispariţie” (p.7). Riguros istoric
privind lucrurile, se poate spune că „Viena a fost
prologul, iar contrarevoluţionarul München cata-
lizatorul care l- au lansat pe hitler pe calea con-
torsionată ce ducea la Auschwitz”. (p.377). şi sub
acest aspect, ceea ce s- a petrecut după 1917 avea
antecedente cu mult înainte. 

Cât priveşte personalităţile menţionate,
orice s- ar spune, Carl Schmitt a fost cel care a re-
formulat unele concepte (precum criza, politica,
legitimarea) şi legi pentru a înlesni juridic pre-
luarea întregii puteri de către hitler. Astăzi, ştim
bine că, de fapt, el întruchipa făţiş vederile fun-
damentalismului, clădit, în pofida succeselor cer-
cetării jesusologice a vremii, pe contrapunerea
tradiţională a creştinismului şi iudaismului în în-
săşi acţiunea Mântuitorului. Carl Schmitt era an-
tisemit înainte de confruntarea cu stânga
bolşevică. Donoso Cortez era inspiraţia sa de
bază. Mai târziu, în anii 1930, Carl Schmitt a pro-
movat, din poziţia de consilier al administraţiei
naziste, aberanta teză a „purificării” culturii ger-
mane de urmele evreieşti, lovind numeroşi inte-
lectuali recunoscuţi internaţional, precum
ilustrul jurist hans Kelsen (care, ironia soartei,
îl şi recomandase anterior pe Carl Schmitt pentru
una dintre cele mai puternice catedre de drept ale
timpului!). După prăbuşirea Germaniei, din 1945,
Carl Schmitt avea să reinterpreteze retroactiv in-
tervenţiile sale antisemite ca divergenţă reli-
gioasă (Raphael Gross, carl schmitt und die
Juden. Eine deutsche Rechtslehre, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2005, p.40) spre a se salva în
faţa criticilor.

La rândul său, heidegger era preocupat de
opoziţia culturii germane la bolşevism şi ameri-
canism, dar aceasta venea dintr- un proiect mai

vechi decât observarea înaintării celor două pe
scena europeană. Acest proiect era cel al afirmării
specificului culturii germane, ce s- a lărgit cu tim-
pul în proiectul Europei. Este proiectul pe care
heidegger l- a şi invocat după 1945, când a fost
confruntat cu critici aspre privind implicarea sa
în susţinerea lui hitler (vezi hugo Ott, Martin
Heidegger. unterwegs zu seiner biographie, Cam-

pus, Frankfurt am Main, New york, 1992,
pp.32- 42), pe care nu le- a putut infirma.  

în 1925, Ernst Jünger a preluat,
într- adevăr, conducerea organizaţiei stahlhelm-
bund der frontsoldaten, apoi a publicat materia-
le în care a expus programul „naţionalismului in-
tegral”. Acesta era axat pe resuscitarea a ceea ce
este mai specific naţiunii în mediul tehnicizării,
democratizării şi internaţionalizării vieţii în con-
diţiile modernităţii. Ernst Jünger a elaborat „cele
patru idei: naţională, socială, a războiului şi a dic-
taturii”, ce aveau să dea caracter mai organizat
nazismului, şi a intrat în contact cu opoziţia drep-
tei extreme faţă de Republica de la Weimar, in-
clusiv cu adjutanţii lui hitler. Dar ideile lui Ernst
Jünger din anii douăzeci erau legate mai curând
de consecinţele Primului Război Mondial şi de in-
tenţia ridicării Germaniei din umilire. Organiza-
ţia stahhelm avea „ca scopuri principale depă-
şirea republicii, revizuirea tratatelor de pace şi
cultivarea spiritului «camaraderiei de front», ca
premisă pentru noul început al naţiunii germane”
(vezi helmuth Kiesel, Ernst Jünger. Eine bio-
graphie, Siedler, München, 2007, p.282). Este
vorba de un proiect ce se alimenta din surse ce
preced în bună parte Primul Război Mondial.  

Analiza poate fi, desigur, dusă mai departe.
Cred însă că argumentele invocate sunt suficiente
pentru a sublinia cât de util ar fi să se ia act de o
istoriografie mult mai bogată în puncte de vedere
fecunde, decât schematica interpretare a lui
Ernst Nolte.  

Lărgirea orizontului istoriografic permite,
pe de altă parte, înţelegerea faptului că istoria
Europei nu prezintă aceeaşi situaţie, care „nu
vrea să treacă”, ci mai curând o succesiune de
„lumi”. Eric hobsbawn a arătat elocvent ce „lume”
s- a prăbuşit odată cu Primul Război Mondial –
„civilizaţia occidentală a secolului al xIx- lea:
această civilizaţie a fost capitalistă în economia
ei; liberală în structura ei legală şi constituţio-
nală; burgheză în imaginea caracteristicei ei clase
hegemonice; glorioasă în înaintarea ştiinţei, cu-
noaşterii şi educaţiei, în progresul material şi
moral; şi profund convinsă de centralitatea Euro-
pei, locul de naştere al revoluţiilor în ştiinţe, arte,
politică şi industrie, a cărei economie s- a răspân-
dit şi ai cărei soldaţi au cucerit şi subjugat cea
mai mare parte a lumii; a cărei populaţie a cres-
cut (incluzând vasta şi crescânda scurgere a emi-
granţilor europeni şi a descendenţilor lor) până la
a atinge o treime din rasa umană şi ale cărei state
de pondere majoră au constituit sistemul politicii
mondiale” (p.6). După Primul Război Mondial,
Europa a căzut sub dominaţia unor viziuni ce in-
terpretează economia modernă în „termenii opo-

ziţiei binare” – dintre un „capitalism”, ce intră în
criza din 1929, şi un „socialism”, impus de sus,
într- o ţară înapoiată – care a pregătit a doua con-
flagraţie mondială.  

Eric hobsbawn a mai arătat, cu instrumen-
tele istoricului, ce „lume” s- a instalat în urma
celui de Al Doilea Război Mondial: „douăzeci şi
cinci sau treizeci de ani de extraordinară creştere
economică şi transformare socială, care a schim-

bat societatea umană probabil
mai profund decât orice altă
perioadă de scurtime compara-
bilă” (p.6). Apoi ce „lume” s- a
conturat după 1989: „colapsul
pe o parte a lumii a revelat dis-
confortul (malaise) în restul
lumii. Cum anii 1980 s- au pre-
lungit cu anii 1990, a devenit
evident că în lume criza a fost
generală nu doar în sens eco-
nomic, ci la fel de generală în
politică. Colapsul regimurilor
comuniste între Istria şi Vladi-
vostok nu numai că a generat
o zonă enormă de nesiguranţă
politică, instabilitate, haos şi
război civil, dar a şi distrus sis-
temul internaţional ce a stabi-
lizat relaţiile internaţionale în
jur de patruzeci de ani. El a
dezvăluit, de asemenea, carac-
terul precar al sistemelor poli-
tice interne care s- au bazat în
esenţă pe această stabilitate.
Tensiunile unor economii în
turbulenţă au subminat siste-
mele politice ale democraţiei
liberale, parlamentare sau
prezidenţiale, care au funcţio-
nat atât de bine în ţările capi-
taliste dezvoltate de la Al Doi-

lea Război Mondial încoace” (p.10).  
Ne rămâne să lămurim astăzi în ce „lume”

s- a intrat după 2010, în care trăim de fapt, dacă
vrem să discutăm despre zilele noastre. Poate că
este deocamdată anevoios de descris sub aspect
istoric, căci timpul scurs este prea puţin, poate că
este greu de anticipat ce va fi, noi fiind la prea
scurt timp de la cotitură. Se poate însă spune, cu
destulă siguranţă, ce are această nouă „lume” de
rezolvat şi de atins, măcar în primă linie.  

Am în vedere trei schimbări majore. După
eşecul perceptibil al neoliberalismului, care s- a
crezut, la rândul lui, un fel de „sfârşit al istoriei”,
este ora restabilirii democraţiei în semnificaţia ei
genuină, cuplând acum democraţia marketizată
şi democraţia meritocratică, cum sugerează chiar
cele mai noi reflecţii din SuA, Germania, Franţa
şi alte ţări. Mai este nevoie de reconstrucţia sis-
temului relaţiilor internaţionale ca urmare a re-
configurării supraputerilor economice – SuA,
China şi uniunea Europeană – şi a supraputeri-
lor nucleare – SuA, Rusia şi China – şi, desigur,
ca urmare a noilor ameninţări: terorismul cu bază
confesională, recesiunea continuă, slaba integrare
socială a noilor generaţii, tensiunile geopolitice.
în sfârşit, este vorba de reafirmarea de către Eu-
ropa unită a proiectului iniţial, sintetizat deja în
tratatul de la Roma (1957), al unei Europe a ce-
tăţenilor şi a unităţii în condiţiile subsidiarităţii
şi democraţiei, ca premisă a revenirii Europei
unite printre actorii principali ai lumii. Peste
toate, o certitudine va fi de asumat: aceea că de-
mocraţia curată şi instituţiile funcţionale sunt
prima şi cea mai bună pavăză faţă de derapajele
şi ameninţările care pot surveni şi care nu par să
fie oarecari. 

Aşa stând lucrurile, este nevoie de cunoaş-
terea „lumii” în care s- a intrat recent. Lămurirea
nu poate fi destul de profundă dacă se iau distinc-
ţiile unei istoriografii înguste ca definitive. Nu ar
trebui procedat precum activiştii anilor cincizeci
din Europa Centrală şi Răsăriteană, care, decenii
la rând, au redus prezentul la combaterea „regi-
mului burghezo- moşieresc”, prin reducerea acum,
desigur invers, a ceea ce este de făcut, la lupta cu
alte fantome intrate în muzeu. Din trecut este de
învăţat, dar nu- l putem face reper indiscutabil.
Cred că preţul rămânerii cu faţa spre trecut este
prea ridicat, pentru multe ţări, inclusiv România,
şi chiar pentru Europa. înainte de confruntarea
cu un trecut adesea postulat, trebuie dusă lupta
pentru a rezolva problemele prezentului. Cultura
democraţiei ca formă de viaţă şi instituţiile cores-
punzătoare sunt mereu soluţia la îndemână. r
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un pui fraged de scandal didactic şi
pedagogic a tulburat timp de câ-
teva săptămâni universitatea Na-
ţională de Artă Teatrală şi Cine-

matografică (pe scurt, uNATC). Motivul: nişte
bani uşor de cheltuit, dar greu de justificat, nişte
meditaţii contra cost pentru candidaţii la admi-
tere, nişte favoruri sexuale gratuite, dar nu de-
geaba de la candidatele la admitere şi alte
drăgălăşenii similare care, la un moment dat, au
pus sub semnul întrebării chiar continuarea acti-
vităţii instituţiei de învăţământ cu pricina.

Eu zic că ar fi regretabil şi contraproductiv
ca, din cauza şi efectul unor astfel de omeneşti pă-
cate, să se- aleagă praful de bunătate de uNATC.
şi tocmai acum, când după ani de restrişte, în
faţa absolvenţilor săi se deschid porţile unui vii-
tor atât de luminos, că n- o să- l poată duce. Fiind -
că, se ştie: marea problemă a posesorilor de
diplomă uNATC este, de mulţi ani de şcoală,
lipsa locurilor de muncă. Or, spinoasa chestiune
părea a- şi fi găsit, în fine, soluţia optimă. Care?
DNA- ul şi DIICOT- ul! în traducere liberă: Direc-
ţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investi-
gare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism. Ce- are a face uNATC- ul cu PIP- ul
(adică, sulemeneala teatrală cu prefectura infrac-
ţionalităţii penale)? Oho- ho: ba, bine că n- are! Să
vă explic, dacă nu v- aţi prins încă…

Aţi observat că, mai de multişor poveste,
nici DNA- ul, nici DIICOT- ul nu se mai ocupă cu
depistarea, investigarea şi arestarea corupţilor,
infractorilor, criminalilor, organizaţilor şi teroriş-
tilor. Dar cu ce? Cu regizarea de spectacole de
sunet (de cătuşe), lumină, pirotehnie şi alte efecte
speciale conform unor scenarii menite să ofere nu-
meroaselor canale de televiziune happening- uri
cât mai spectaculoase, reality show- uri juridice
cât mai very funny şi breacking news- uri cât mai
naşpa. Or, cum pot fi realizate cât mai profesio-
nist asemenea paranghelii mediatice? Evident
apelând la profesionişti cu patalama. şi unde pot
fi ei găsiţi, chiar fără să- i cauţi? Fireşte, la
uNATC, că doar nu la Facultatea de drept. Doar
acolo lucrul bine făcut e la el acasă.

De- aia mă întorc şi zic: domnu’ Titieni,
domnu’ Gorzo, domnu’ Rus, domnu’ zamfirescu,
doamnelor şi domnilor uatecişti, acum v- aţi găsit,
oameni buni, să vă spuneţi adevărul în faţă şi să
vă complimentaţi ca la uşa cortului? La studenţii
şi absolvenţii pe care- i puteţi ajuta să mănânce şi
ei o franzelă sau măcar un covrig cu susan nu cu-
getaţi oarece? N- aveţi nici un dram de remuşcare
că le distrugeţi cariere dintre cele mai promiţă-
toare în spectacologia juridică a zilelor şi nopţilor
noastre furtunoase (de la furt…)?! Eu zic să vă fa-
ceţi un examen de admitere a conştiinţei voastre
de dascăli şi magiştri, apoi să faceţi tot ce puteţi
şi mai mult decât atât ca România să fie bine şi
tot artistul să prospere pentru că altfel, vorba mu-
sulmanului: dacă nu e putirinţă, geaba chichirez
gâlceavă! Adevărat estem?

♦

„Mai bine să rămână nepedepsiţi o mie de
vinovaţi decât să fie pedepsit un singur nevino-
vat”.

Vă mai amintiţi, poate, acest înduioşător
slogan aflat în frenetică circulaţie publică prin
anii celui dintâi deceniu postdecembrist. Era pe-
rioada romantică a promovării fără milă a demo-
craţiei liberale (aia originală sucombase rapid,
înăbuşită în ironie dâmboviţeană) şi a afirmării
vocale a drepturilor omului ca supreme valori ale
noii societăţi pe care România trebuia musai s- o
edifice pentru că aşa era, mă- nţelegi, trendy în
Europa şi pe continentele limitrofe. Era agitată
în special chestia asta, cu drepturile omului, prin
om neînţelegându- se însă, ca acum, minoritarul
etnic, sexual sau cromatic, ci conceptul generic de
om – „ce minunat sună acest cuvânt” (Maxim
Gorki) sau, ca să ne- ntoarcem la antici, „omul –
minune a lumii, pildă a vieţuitoarelor ” şi aşa mai
departe. Puţin mai lipsea să nu plonjăm în abisa-
litatea uşor ambiguă a zicerii tovarăşului Iosif
Vissarionovici Stalin, precum că „omul este cel
mai preţios capital”!

Ideea era că fiinţa umană, unică şi irepeta-
bilă, este atât de importantă, încât nimeni şi
nimic nu se poate atinge de un singur fir de păr
din creştetul sau din nasul său coroiat ori cârn
fără certitudinea culpabilităţii. Nuci măcar justi-
ţia. Ori, mai ales ea. Chiar şi dreptul de a greşi al
doamnei legate la ochi şi cu balanţa dreptăţii în
mână este obligatoriu să se exercite în favoarea
omului, nicidecum şi niciodată împotriva lui.

Din păcate, ca tot ce e mişto în viaţă, roman-
tismul trece, justiţia rămâne de capul ei, de că-
ruţă, de treci codrii de aramă etc. Iar ce- a rămas
din generosul slogan mobilizator şi umanist cât
cuprinde Declaraţia drepturilor omului de la hel-
sinki nu poate fi definit decât prin caragialianul
„viceversa”. Intrat cu capul înainte sub zodia po-
liţienească a infernalei sintagme „suspiciune re-
zonabilă” (?!?), frumosul imperativ de odinioară a
fost răsturnat cu capul în jos precum dialectica
lui hegel, ajungând să sune, în zilele noastre li-
bere (cât mai sunt aşa!) în următorul chip: 

„Mai bine să fie pedepsiţi o mie de nevino-
vaţi decât să rămână nepedepsit un singur vino-
vat!”. 

Comisarul Javert (Mizerabilii) şi anchetato-
rul Porfiri Petrovici (crimă şi pedeapsă) îşi râd în
barbă şi îşi freacă membrele superioare de satis-
facţie pe măsură ce se îngălbenesc de invidie.
Ehei, uite- aşa o justiţie tunată să fi fost pe vre-
mea lor nu mai ajungeau nici Jean Valjean, nici
Rodion Raskolnikov eroi de roman; îi haleau din
prima cu fulgi cu tot. Păi, nu?

♦

… Iar dacă mai stăteau cumva în cumpănă
(cu ambele picioare ridicate) dacă să- şi înfigă ori
ba unghia stângă în gât, ultima dovadă româ-
nească a ceea ce înseamnă statul de drept îi deci-
dea fără îndoială. Despre ce e vorba? un procuror
provincial, supărat pe existenţă, s- a gândit el în
gândul lui că, până să ajungă la puşcărie, aşa, ca
o uşoară încălzire, unui parlamentar autohton i
s- ar putea interzice să mai calce vreo două luni
prin forul legislativ al patriei. Drept pentru care
a intromisionat interdicţia respectivă în ordo-
nanţa de stabilire a controlului judiciar, în entu-
ziasmul unanim al Ministerului Public, Consi-
liului Superior al Magistraturii, Avocatul Popo-
rului, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii
Constituţionale, Curţii de la haga şi preşedinte-
lui Klaus Werner Johannis care au rămas privi-
tori ca la teatru la cel mai grav atentat la demo-
craţie pe care l- a îndrăznit cineva în această ţară
unde violarea sadică a Constituţiei s- a transfor-
mat din practică prezidenţială în sport naţional.
Apropo: mai ştie cineva ce tip de organizare so-
cială domneşte în România tristă a capitalismului
multilateral abuzat atâta vreme cât un ins ajuns,
din funcţionar juridic, un soi de dictator omnipo-
tent, mai tare în muşchi decât democraţia elec-
tivă şi decât prima putere a statului în poziţie de
drepţi, impropriu numită, în atare condiţii, Par-

lament? Republicanul procuror de la Ploieşti şi- a
băgat pixul sau pixelul rect în nu ştiu câte mii de
voturi câştigate de parlamentarul respectiv, anu-
lându- le scurt fiindcă, deh, voia la el ca la parche-
tul banului Ghica.

Dacă vă întrebaţi ce face în timpul ăsta so-
cietatea civilă şi o anumită parte a presei inde-
pendente de orice deontologie, vă voi răspunde că
bine, mersi: jubilează şi dau cu sâc din Isarlâk că,
în fine, uite a luat- o- n freză şi mogulul ăsta de Se-
bastian Ghiţă care, după ce că- i infatuat, mai e şi
prieten cu Victor Ponta care, la rândul lui, e laş
şi n- are curaj să dea piept cu uraganul ridicat de
Semiluna unde- şi tratează meniscul avariat în
împrejurări suspecte în loc să- şi prezinte demisia
şi să se retragă la ţară unde să cultive rarităţi
dendrologice precum ochiul boului şi rochiţa rân-
dunicii etc., etc.

Cât priveşte atacul la democraţie şi Consti-
tuţie comis de procurăraşul cel viteaz, rămâne
ca- n trenul galben fără cai care nu- i nici birjă, nici
tramvai…

♦

Imprevizibilul Parlament român a îngurgi-
tat Strategia de Apărare propusă de preşedintele
Iohannis într- o manieră care m- a făcut să- mi
treacă dorul de Marea Adunare Naţională. Pe ne-
mestecate şi într- o unanimitate penibilă, aleşii
neamului au achiesat fără crâcnire la toate pre-
vederile documentului, inclusiv la prostiile pe
care le conţine şi la maniera nici măcar foarte
subtilă a chiriaşului de la Cotroceni de a mai
trage pe vatra sa strămoşească atribuţii şi prero-
gative aparţinând altor puteri ale statului. Chiar
nici un parlamentar să nu fi avut minime rezerve
la rusofobia agresivă ce transpare printre rându-
rile Strategiei? Am îndoieli că nimeni n- a consi-
derat îngrijorătoare amplasarea de armament
greu pe teritoriul naţional în condiţiile în care
Vladimir Putin nu pare a fi nici cel mai temător,
nici cel mai răbdător dintre pământeni. Preciza-
rea recentă a Moscovei că România va deveni
ţintă în cazul unei confruntări militare nu- mi
pare a se plasa în registrul ameninţător, ci în
acela redundant.

în altă ordine de idei şi sentimente prezi-
denţiale, mă simt dator să menţionez vreo
două- trei timpuri- intempestive ieşiri în decor ale
lui Klaus Werner Johannis. Primul vulturaş an-
ticonstituţional care şi- a luat zborul de pe buzele
sale senzuale este acela cu „partidul meu”. Dacă
omul vrea partid, are dreptul să se retragă din
funcţia actuală şi să reintre în politica de grup;
preşedinţia este pentru cei capabili să se situeze
deasupra ei.

A doua este cererea publică şi imperativă a
demisiei lui Victor Ponta din fruntea Guvernului
României în condiţiile în care l- a instalat acolo
Parlamentul – instituţie la fizicul căreia domnul
K.W.I. a început să se dea cam riscant atâta
vreme cât este posibilă şi reciproca. O luăm iar de
la cap cu suspendările, referendumurile şi băsis-
mele de care abia am scăpat?!… 

în fine, repetatele încercări ale tăriei pere-
ţilor coşmeliei democratice cu ajutorul nucilor de
cocos din dotare nu- mi par nici ele de foarte bun
augur. De pildă, domnul Iohannis transmite or-
dine atunci când nu- i este îndreptăţit să formu-
leze nici măcar păreri avizate (cazul modificării
codurilor penale) sau se pronunţă descalificant în
privinţa tratamentului cuvenit românilor din
diaspora (treaba cu drepturile sociale…). Morala:
uneori, tot omul e bine să nu rateze ocazia de a
tăcea naibii din gura care poate bate restul ana-
tomiei… r

Gelu Negrea
DNA-ul, DIICOT-ul 
sunt ca cotul şi pişcotul!

n Rondul de zi

O luăm iar de la cap cu
suspendările, referendumurile şi

băsismele de care abia am
scăpat?!…

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Nicolae Breban
Singura cale
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lecturile

Se citeşte în acest roman, Jocul şi
fuga, suficient şi cu interes variat.
Citirea este şi, în punctul de înţele-
gere, autocitire. uneori, forma im-

proprie de lectură devine autocitarea. Disponibi-
litatea de a citi poate fi şi dezvăluită, face parte
dintr- un program sau plan de existenţă. E cazul
personajului predilect al acestui roman. El este
un cititor orientat, selectiv, raportat nu doar la
text, dar şi la timp. Ca orice altceva, şi lectura
este adecvată sau nu în funcţie de timp, al ei şi al
celui care o săvârşeşte. Dar şi timpul istoric, nu
numai acela cotidian, cere sau refuză actul de a
citi. „Nu pot citi orice, îi spuse cinic Paul lui Vir-
gil, şi nu oricând!” Cinic, adică sincer, neipocrit,
în adevăr, cu francheţe, cu tot riscul şi aşa mai
departe pe această cale de înţeles. şi de înţele-
gere. Esenţială, cum se ştie, în lectură.

Sunt citite în acest roman scrieri de litera-
tură, romane cam de toată mâna, chiar şi poezie,
eseuri diverse, filosofie. Eşti şi ce citeşti, iată su-
gestia. Cititul (auto)portretizează. Iar portretiza-
rea este poate cheia poeticii romaneşti la Breban.
Portretizarea totală, nu doar cea redusă la for-
mele clasice. Toate căile şi limbajele duc la por-
tret, pare a ne spune romancierul.

Pentru că este mai prezent în textul roma-
nului, Paul citeşte şi cel mai mult, mai multe şi
diverse cărţi. Chiar de la început îi aflăm deschi-
derea.  Paul citeşte şi contele de Monte- christo,
şi Hamlet.

El şi locutorul impersonal (naratorul sau ro-
mancierul, nu ştim cât de ficţional şi cât de real) se
referă adesea la romancierii numiţi de a doua mână.
Oarecum recurent e numele lui Cezar Petrescu.

Romanul pe care îl avem în faţă intră
într- un sistem de vase comunicante cu alte ro-
mane. Iar prin teme şi idei, cu alte texte, eseu,
filosofie. înţelegem în timp, în cel al lecturii, de
ce există romanul despre Monte- Christo: pentru
că se produce o linie narativă comună, între lite-
ratură (roman) şi existenţă (transformată în lite-
ratură, roman): două familii trec prin adulter şi
răzbunarea lui. Pentru că un tânăr îi seduce soţia
(cum simplist, unilateral, înţelege el), şi acesta îi
seduce aceluia mama. 

un titlu ca cel al romanului lui Dumas- fils,
Masca de fier, devine potrivit şi necesar pentru
problematica măştii în existenţa umană.

O femeie dubioasă, „damicela”, dar cu idei
sau teze, citeşte romane pentru adolescenţi, fran-
ţuzeşti, de felul aceluia despre Căpitanul Fra-
casse. Inadecvare între fundalul mental şi cărţi
sau doar disponibilitate: greu de decis între apa-
renţă şi esenţă. Semnificaţiile sunt alunecoase.
Este inutil inutilul ori de prisos prisosul?  Răs-
punsul avertizează că nu sunt deloc fără rost,
dimpotrivă, destule „romane cu inşi inutili, de
prisos”.

într- un roman monologic şi dialogic ca cel al
lui Nicolae Breban, punerea în dialog semnifica-
tiv între romane şi piese de teatru nu poate sur-
prinde. Devine previzibilă, în plan formal.
Teleologia narativă rămâne de urmărit şi înţeles.   

Paul se duce la piesa Henric al IV- lea de
Luigi Pirandello cu femeia pe care o deturnează,
descoperindu- i premise de transformare şi trans-
figurare imense, şi iată că face observaţii de scrii-
tor, dar şi de cititor al romanului, în care este
personaj, prin intermediul dramei văzută pe
scenă. El trăieşte spectacular, pe o scenă a exis-
tenţei, personale, colective, cotidiene şi istorice.
„Mi- ar fi plăcut să scriu eu această falsă dramă,
această fabulă, în care nebunia, psihoza de nu im-
portă ce natură, chiar şi delirul grandorii atât de
răspândit printre băcanii politici ai secolului nos-
tru, este reabilitată şi folosită într- un scop cari-

tabil.” Piesa nu i se pare o dramă autentică, ea
este una falsă. Numai că, explică el undeva, chiar
şi cuvântul fals a fost falsificat, pe cale intelec-
tuală, politică, ideologică. Legat de dramă,
aceasta se pare că n- ar mai putea fi cu nici un
chip şi pe nicio cale îndepărtată de fals. De aceea,
piesa îi apare ca fiind o fabulă. una despre resem-
nificarea bolii (temă esenţială şi în acest roman
al lui Breban), a nebuniei, psihozei, vanităţii
umane (mai nefastă în ipostază politică). Carita-
tea bolii, a îmbolnăvirii, iată o asumare a perso-
najului, care chiar scrie o mare parte din romanul
în care trece mai ales drept protagonist.

Ea, femeie fiind, nu înţelege fabula nebuniei
caritabile, şi se pare că nu o va înţelege în tot cur-

sul acestei transformări la care este supusă de el.
Manipularea este îndeosebi mentală. în sensul că
ea se produce mai cu seamă în mintea manipula-
torului. Autotransformarea domină transforma-
rea celuilalt. Subiectul rămâne deasupra, chiar
dacă nu cu totul exterior, obiectului, în relaţia
eu- celălalt, o relaţie de frăţietate prezentă în
roman, îndeosebi ca dorinţă, manifestată retoric
în formula locutorului impersonal: „fraţii mei”,
adresată tuturor receptorilor săi, din text sau din
afara acestuia. 

Când femeia îi dă să citească romane de D.
h. Lawrence, Paul trasează rapid şi ferm linia de
lectură: „Eu am pus accentul nu pe sex sau erotic,
ci pe libertate”. Este tot libertatea din fabula dra-
matică despre nebunie, la care ajunge prin L. Pi-
randello.

Pentru titlul său, Paul citeşte „un roman
minor englezesc Mai presus de orice, scris de un
autor tânăr, Eric Knight, care a murit se pare în
război, pe care mi l- a recomandat ea cu insis-
tenţă”. Fidel ţie însuţi, (îşi) cere a fi Polonius, per-
sonajul lui Shakespeare, citat, se pare că nu o
dată, şi aici. Romanul lui Knight ia drept moto
chiar acest fragment. Eric Knight, să- ţi rămâi
credincios ţie însuţi, cu acest titlu, îşi va aminti
Paul de romanul lăudat de Mioara. El va reco-
manda şi lăuda un altul, centrat pe tema bolii, nu
a oricăreia, dar a unei boli radicale: „un excelent
roman al lui Montherlant, les lepreuses”. Breban,

admiratorul entuziast al hortensiei Papadat-
Bengescu, ia şi el boala drept revelator, dar nu
moral, nu doar atât, ci şi spiritual, existenţial.  

Tot tematice sunt şi alte lecturi din Jocul şi
fuga. Epopeea despre Ghilgameş şi Enghidu intră
în raport cu prietenia şi moartea. Romanul lui
Swift despre Gulliver în ţara Brobdigang se află
în relaţie cu metamorfoza, transfigurarea. Aici
omul uriaş nu mai este bărbatul, ci femeia. Am-
biţia, prin Stendhal, în Roşu şi negru.  Ambiţioşii
Lucien de Rubempré şi Rastignac apar, nu fără o
mare rezervă critică arătată autorului: „Cărţile
aride ale dlui de Balzac”. Paul se vede „între Oblo-
mov şi mister Pickwick”, „viitor ratat”. Ratat
într- un sens salvator. Lumea sa este asemănată,
finalmente, cu a lui Lewis Caroll.

Nimeni în acest roman nu îl admiră pe F.
M. Dostoievski, maestrul prim, recunoscut de
Breban. Mioara, profesoară de franceză la bază,
citeşte – mult, într- un singur loc, de asemenea
precizat, la Biblioteca universităţii – literatură
engleză, nu rusă. E deranjată, la Dostoievski, mai
ales, de tema suferinţei, pe care ea o alungă, nici-
decum nu vrea să o caute, cu atât mai puţin să o
găsească şi să o încerce, să se înscrie astfel în cer-
cul ei. E chiar Cercul, în chip de organizaţie, în-
chipuit şi format de Paul, personaj teatral
deopotrivă pe dinlăuntru şi pe dinafară. Cum ea
nu este, nu vrea să devină.  „Ruşii sunt prea di-
recţi, iubesc prea mult teatrul… sentimentelor!”,
134, îi spune lui Paul. şi atunci, unde se află
punctul lor de joncţiune? în îndepărtarea de Dos-
toievski. Reală, la ea, prefăcută, căci teatrală, la
el. Autorul demonilor, citim, este „un autor pe
care Paul nu- l suferea”. Nu într- atât încât să- l ig-
nore ca cititor. El citeşte posedaţii sau demonii,
amintind ambele titluri, într- o discuţie cu Virgil
Bretan, căruia îi spune: „unul dintre personaje
mi- a adus aminte de dumneata”, fără a- l numi:
„să- l devoalezi dumneata”. Altădată, Paul îi
spune lui Virgil: „Vorbeşti ca într- un roman ru-
sesc”, ţinând să precizeze: „Eu le admir pe cele en-
glezeşti sau franţuzeşti”.  Virgil Bretan îl trece pe
F. M. Dostoievski după Leonid Andreev, între
acesta şi „blândul şi înţeleptul medic Cehov”. Op-
ţiunea sa, ca şi comportamentul, toată legătura
cu autorul Jucătorului (roman necitat în Jocul şi
fuga) sunt lăsate în explicaţia cititorului extra-
diegetic, a lecturii acestuia. Fie un cititor profe-
sionist, fie altul de rând.

La Shakespeare se (mai) referă, dincolo de
personajul Polonius, îndeosebi Paul. La Visul
unei nopţi de vară: Puk, spiritele. Regele lear este
jucată la Teatrul Naţional. Hamlet revine când îşi
aminteşte de „prinţul danez”. Pe linie strict tema-
tică survin aproape de finalul romanului nebunii
lui Shakespeare, Edgar şi Tom.

Virgil ia viaţa, totul, ca vis. Diferit, opus,
Paul îi interzice acestuia să- i povestească vreu-
nul. Virgil crede că literatura şi istoria sunt „am-
bele, de domeniul visului”, aşa încât îl citează pe
Prospero din furtuna: „Suntem făcuţi din stofa
din care ne sunt ţesute visele”. El îşi va împlini
visul morţii. Paul nu- şi va împlini planul Cercu-
lui, al organizaţiei centrate pe o idee abstractă şi
arbitrară. 

Prin Goethe, Paul disociază cunoaşterea de
făptuire şi ajunge să dea o idee despre metamor-
foză, transfigurare. Paul ştie de la Faust că „a şti
e infinit mai puţin important decât a face”. şi
orice fapt împlinit se înstrăinează.  Goethe scrie:
„Orice act sau acţiune care- şi atinge perfecţiunea,
chiar prin aceasta îl depăşeşte, devine altceva.”

Prima oară, aici, Paul se referă la Baude-
laire, în ipostaza, precizată de el, a cinicului, din
care citează „Je hais les mouvements qui deplas-
sent les lignes/ Et jamais je ne pleure, et jamais
je ne rit”. Va repeta că nu vrea să
schimbe nimic. A făptui schimbând în-
seamnă pentru el a înstrăina, a trăda.

Marian Victor Buciu
Lecturi

Paul citeşte textele legionare, se
referă la „tânărul Cioran”, la cartea
acestuia Schimbarea la faţă, căreia
îi refuză mai ales stilul „extrem de
aţâţat”. Stilul este pentru el chiar

omul, iar după citirea lui Nae
Ionescu reacţia este cu totul alta.

n Avanpremieră editorială 
o carte-eveniment ■ Nicolae Breban, Jocul şi fuga
Editura Contemporanul
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El vrea să fie, să rămână, să nu moară,
să nu ajungă destructibil, să stea fiind
fidel sieşi, ca Polonius. Dar Baudelaire

este şi omul unui vis, al unei obsesii, aspecte apă-
sătoare, chinuitoare, purtate în vecinătatea tra-
gicului, pentru Paul, cel urmărit din copilărie de
o pasăre agresivă, morbidă. în câteva rânduri, el
repetă ceva de felul: „Baudelaire care visa o fe-
meie gigantică”.

Vasile (Bastian) Bretan, o existenţă oximo-
ronică in extremis, despre care citim că este vital
şi nenăscut, „a citit mult şi amestecat”. El este ci-
titorul de poezie, îi face Mioarei, femeia giganti-
zată, o „curte poetică”.

un citat comic, din două versuri ale lui Th.
Speranţia, vorbeşte despre un cumnat, samsar,
frate cu nevastă- sa, „dar încolo- i un măgar!”. Prin
urmare, iată tot o făptură amestecată pe scara
viului. 

Sub camuflaj nominal (este vorba despre
Lucian Blaga), în chip aluziv, postmodern, citim
enunţul epic: „Acea nemaipomenită febră de
noapte şi de zi, de care vorbeşte şi Poetul în
noapte la mare”. 

Paul, improvizator ad- hoc de „teorii”, in-
vocă, citează, urmăreşte, urmează idei şi formule,
„filosofează”, cum citim uneori în roman, înţele-
gând fie amestecat, fie peiorativ ori dimpotrivă
sensul verbului. Sigur este că el, romanul, ca de
regulă la Breban, se află în ebuliţie reflexivă şi
expresivă, într- un fel riscat şi riscant, parcă
mereu la limite opuse. 

Iată şi câteva exemple, într- o istorie con-
juncturală, dacă nu şi conjecturală, a filosofiei şi
filosofării, prin acest pledant pentru existenţă în
abstract, necesară supravieţurii în concret. 

Prin horaţiu şi Aristotel, Paul îşi reamin-
teşte de dreapta măsură. un model inspirator
pare să- i fie J. J. Rousseau, „profet neliniştit (…)
cu un destin oarecum ridicol, un destin care a ne-
liniştit veacurile care i- au urmat”. O spune când
traseul său personal, existenţial, în roman, se
apropie de sfârşit. Citează, la începutul romanu-
lui, pe Schopenhauer: femeile sunt orgolioase, nu
prietenoase. un citat tematic, cu orientare spre
personajul feminin, care va ajunge să „troneze” şi
să substituie un rol de „divină”. Citeşte eseuri de
Ortega y Gasset, acasă, când îl caută din nou ur-
măritorul său Stamatopol. Nu ştim care eseuri
anume, nu încercăm acum să le deducem din te-
mele ideatice (re)formulate ale romanului.  

Paul are rezerve aproape depline privitor la
gândirea nihilistă sau asupra nihilismului, dar îi
reţine două afirmaţii; prin negaţie, se- nţelege.
una din heidegger despre Nietzsche: „Omul este
fiinţa care respectă adevărul, dar îl şi neagă, toc-
mai în virtutea acestui fapt.” Contrazice adevărul
şi- l vei cunoaşte, prin urmare. Personajul are
mereu această orientare. Totul se reface, la el, din
sine. Jocul, roata, din motoul romanului extras
din Nietzsche, prezumă „eterna reîntoarcere”, în-
cercuirea de sine. A doua afirmaţie, de tip nihilist,
în dublu citat, vine chiar din Fr. Nietzsche: „Res-
pectul faţă de adevăr este deja consecinţă a unei
iluzii.” Iar dacă gândul nu clarifică, iată- l pe mai
departe: „Adevărul este un fel de eroare fără de
care o anume specie de fiinţe umane n- ar putea
exista.” Adevărul este, deci, iluzia sau eroarea

care îl fixează în trecere doar necesi-
tatea (con-  sau supra- )vieţuirii.
Nietzsche, poetul şi filosoful german,
„un profet al timpului nostru”, un fel
de succesor al lui J. J. Rousseau, este
atât de renumit, încât apare şi nenu-
mit, prin ideea sa că Marile idei vin
pe picioruşe de porumbel.

Nu doar Paul, dar şi alţii, ci-
tesc lucrări de orientare ideologică,
naţionalistă, cu deschidere autoh-
tonă, dar şi europeană. 

Paul citeşte textele legionare,
se referă la „tânărul Cioran”, la car-
tea acestuia schimbarea la faţă, că-
reia îi refuză mai ales stilul „extrem
de aţâţat”. Stilul este pentru el chiar
omul, iar după citirea lui Nae Io-
nescu reacţia este cu totul alta: „M- a
atras stilul lui cald, convivial, cuce-
ritor”. schimbarea la faţă se face vi-
novată de antiromânism, de o furie
greu de înţeles a autorului, crede
Virgil Bretan, care identifică la ro-
mâni mai presus de orice (reiau in-
voluntar titlul cărţii lui Eric Knight)
„nevoia de şef”. în asemenea condiţii
etnice, nu pare nimănui de mirare că
se naşte o mişcare dictatorială bice-
fală: Căpitanul şi Nae, doi şefi. între
care, crede Paul, Nae voia să treacă
pur si simplu drept „un Christ”. în-
văţător, chiar gânditor, ademenitor,
dacă nu şi amăgitor, fapt de ajuns
pentru a intriga şi interesa. Paul,
voind să găsească o explicaţie fasci-
naţiei hipnotice produsă de Nae Io-
nescu în cercul său de discipoli, a
primit de la unul dintre aceştia explicaţia că „îl
făcea să gândească”. Paul nu se vrea gânditor, el
se doreşte experimentator, unul al întâmplării, al
faptei. Ar vrea să urmărească ce se petrece cu oa-
menii care intră la o idee abstractă şi arbitrară.
El este sedus existenţial şi mental de ceea ce aş
numi întâmplarea întâmplării balizată de o idee. 

Tatonând gândirea etnicistă, autohtonistă
şi naţionalistă, Paul este interesat şi de ideea lui
Lucian Blaga circumscrisă fondului tracic româ-
nesc. De filosoful, eseistul, Blaga, dar şi de poetul,
în totul „interzis şi hulit azi”, în stalinismul dictat
prin Gherorghiu- Dej, alături de alţi poeţi pros-
crişi, Minulescu, Topârceanu, Goga.

Prin Peter, Paul află că Virgil Bretan sus-
ţine într- un anumit cadru organizat şi tolerat de
noile autorităţi un referat, iar acolo el îl numeşte
pe Paul „un viitor mare critic şi filosof al istoriei”,
„un continuator al lui Vasile Băncilă, Pârvan.
Dacă nu, al lui Blaga, cu teoriile sale despre spa-
ţiul mioritic, boicotul istoriei, influenţa fondului
nostru nelatin”, acestora fiindu- le ataşat şi eseis-
tul Dan Botta.

Stamatopol, agent de influenţă sau informa-
tor sau chiar angajat al Securităţii, statutul e ne-
clar în astfel de cazuri, admiră, la modul
declarativ, filosofia germană, literatura italiană,
rostind nume ca Papini sau D’Anunzzio. Stama-
topol vede „spirite îndrăzneţe” în interzişii Minu-
lescu, Goga, Crainic, Nae Ionescu şi recunoaşte

chiar că au „geniu”. Nae, întâi, ar fi aflat ortodo-
xia, acţiunea, starea de a fi, chiar în stradă, cum
spun Papini şi D’Anunzzio, iar la noi principalul
său discipol Mircea Eliade. Simulant sau sincer,
în teorie (pe care el o numeşte dispreţuitor- preţios
teoretie), Stamatopol ţine să fie şi nuanţat, preci-
zând că încă nu este decis între Iorga şi Nae Io-
nescu. Nu este însă un ucenic ascultător al
acestor autori proscrişi datorită scrierilor lor, el
ascultă tocmai de stăpânii care vor să- i anihileze
spiritual. 

închid oarecum aici cercul lecturilor din
acest roman, în care fuga în texte multe şi variate
nu este deloc joacă, dar un joc la fel de serios ca şi
cele de alte feluri. Ca şi profesionistul cititului, şi
personajul, atunci când citeşte, pe el se citeşte –
şi astfel se dezvăluie.    

personajul
Ce soi de fiinţă este Paul- Cazimir? Nu doar

în particular, dar în absolut, el îi reproşează lui
Peter (care fusese împins de el în preajma actori-
lor noului regim politic) activismul, implicarea.
El, Paul, se derobează în chip total conservator:
„eu n- am să schimb niciodată nimic”. Preţul reac-
ţionarismului inactiv este de a fi „deplin izolat”.
El se arată conştient de fiinţa care este, într- o
aparentă devenire. îşi asumă, într- un racord re-
flexiv, filosofic, (post)existenţialist, (auto)desfiin-
ţarea, reificarea: „Mă voi considera pe mine în-
sumi ca pe un obiect uman – unde, în ce cărţulie
am întâlnit eu această expresie?”.

Fiinţa nu poate cunoaşte altă victorie decât
în ea însăşi, se susţine în suficienţa voluntară şi
în „aroganţa de a fi”. Mioara, care este „creatoare
de viu”, îşi impune simpla existenţă: „eu trebuie
doar să fiu!”. Exortaţie aluziv hristică: fii! şi ea,
precum Paul, printr- o metamorfoză regresivă, cu-
rentă şi în alte romane ale lui Nicolae Breban, se
trans- umanizează, se reifică, devine obiect.
Mioara „împietreşte cumva. Se osifică”. un vis de
încremenire a lui Paul şi a lui însuşi va dezvălui
şi Virgil Bretan. Paul o îndemnă pe Mioara să se
facă invizibilă, o închide într- un simbol, iar la un
congres al organizaţiei cere participanţilor să nu
fie el alesul, ci ea: „Ea ne va salva, această mică,
în aparenţă ştearsă profesoară”.

Paul, inginerul, un „ambiţios”, ia şi cursuri
de psihologie, dar nu profesează. De altfel, pro-
priu- zis, el nu lucrează. Doar se însingurează,
este un solitar care generează şi întreţine o
anume solidaritate abstractă, ideatică. Are o ideo-
logie, să- i spun, virilă. Crede, o afirmă el însuşi,
în singurătatea ca bărbăţie. E, de altfel, un fiu şi
bărbat, să spun aşa, tutorat, lipsit de paternitate.
Tatăl, general, făcuse închisoare. „Paul nu- şi cu-
noscuse tatăl, fusese crescut de un unchi al său,
amiral”. Aceasta în mod explicit, pentru că 
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absenţa mamei, inexistenţa ei, despre care nu se
spune nimic, este implicită. Nu are propriu- zis fa-
milie. Este un orfan, dar nu unul obişnuit, uman,
terestru. Existenţialismul urmat de el vine în
linie personalistă ezoterică, magică, dacă nu mis-
terioasă, la modul religios. Deşi nici sugestiile de
acest fel, biblice, nou- testamentare, nu- i lipsesc,
lui, cum nu lipsesc nici altora, asupra cărora le
proiectează. Se înclină şi închină la personalita-
tea vrăjitoare, misterioasă, cu atât mai reală cu
cât este mai invizibilă. Dezvăluie că „farmecul
persoanei e un fel de forţă ascunsă”. Este un me-
todic, un abstractizant, convins că natura şi omul,
deopotrivă, au doar „câteva, restrânse, forme şi
stratageme”. un esenţialist, un fenomenologist,
Paul face „tot felul de planuri şi de stratageme”.
îşi consumă energia, existenţa, în cerc, în încer-
carea nefinalizată, care nu transcende acţiunea,
o ţine doar vie. E un întors, nu un trecător, un
conservator în chip mai curând restaurator. Paul
declară: „Eu nu vreau să schimb nimic”. şi moti-
vează: „nu am aroganţa unui Lenin sau hitler să
atribui altora, milioanelor, propriile mele vexa-
ţiuni şi nevroze”. Nu transformă pe alţii, nici pe
sine, în fapt, el doar accentuează şi potenţează la
modul maximalist premisele metamorfozării. Le
descoperă şi le călăuzeşte, cu marea sa energie.
una existenţială, dar şi verbală.

Peter- Cristoph, inginer şi el, nu se sustrage
ocupaţiilor sociale. Doar că ajunge ghid şi trans-
lator pentru nemţi. Ghidat de Paul, va funcţiona
în noul sistem, ca ideolog, jurnalist, apoi chiar ac-
tivist. Potrivit lui Peter, „puterea umană are di-
ferite niveluri”. El o vede în afara şi nu înlăuntrul
omului. Vizibilă, nu ascunsă.  

Mioara, cea numită în multe feluri, Maria
Ionescu, în actul civil, femeie la 30 de ani, este
profesoară la liceul unei uzine. Absolventă de fi-
lologie, aflăm târziu că are o normă didactică
bizar amestecată, această „tânără profesoară de
franceză şi de drept civil, de constituţie…”.

Paul o proiectează în oglinda de el defor-
mată a lui Peter, încunoştinţat devreme în acest
scop de el: „Ea este un fel de alter- ego al tău”.

un punct fix în jurul căruia pivotează roma-
nul este genialitatea umană, la care toate perso-
najele din nexul cercului sunt raportate. Geniul
acestora este incert, cel mult aparent. Cum geniul
este centrul, lumea aceasta este una descentrată.
Cercul nu se adânceşte. Mai mult: se deschide. Se
fisurează, chiar grav. încredinţarea lui Paul este
că femeia aleasă de el pentru experimentul său
ideatic, idealist, irealist, abstract, vag conceptua-
list, pare a fi extraordinară, singura dotată cu
geniu. Nietzscheanism deturnat într- un femi-

nism, care nu este feminin, ci devirili-
zat, aparent masculin. Paul (se) conduce
ca un iniţiat- iniţiator, ucenic ce îşi des-
coperă şi formează maestrul. Iată un
proces paideic deturnat, în fapt răstur-
nat. într- o discuţie, Paul îi spune lui
Peter că a „întâlnit un maestru”. Intri-
gat, Peter, care conştientizează benevol
să fie transformat, replică: „Te credeam
pe tine un maestru”. Replica lui Paul
este întrebătoare: „Al cui?”. Iar răspun-
sul nu vine. Aparenţa se retrage dinain-
tea esenţei realităţii. Lămurirea însă nu
întârzie, Paul vrea să „răstoarne rela-
ţia” maestru- ucenic. O răsturnare gene-
rică, impusă de cineva lipsit la propriu
şi de mamă şi de tată: îşi alege drept
„maestru” o femeie, Femeia. O „obligă”,
cum spune, să- i fie maestru. Alegere şi
obligare prin supunere: cale inversă
celei comune. Dar totul vine dintr- o
adâncă observaţie, ipotetică, conjectu-
ral- conjuncturală. „Pentru Paul, femeia
Mioara poseda un germen, un centru al
misterului”. E, deci, fermecat de forţa ei
personală ascunsă. Această forţă supra-
umană îi alege, posedă, uneşte, în Idee,
întâi, apoi şi în realitate. O realitate
pândită constant de inversarea, perver-
sitatea ei, de irealitate. 

Pe Raoul Ionescu, Paul îl pune pe
urmele tânărului Virgil Bretan, îl patro-
nează, un timp, aflăm, chiar îl plăteşte.
Raoul poate fi numit un alter- ego, unul
ascultător, executor, al celui căruia i se
supune, în chip de ucenic ascultător.
Este numit, devreme chiar, „al doilea Paul”. Deşi
a absolvit deopotrivă Comerţul şi Literele, Raoul
este un ins limitat, eminamente pozitivist, realist,
practic, el „nu visa niciodată”. Poartă, în gândirea
sa pur concretă, o misiune de stăpân. „Ionescu
(Raoul) îl considera pe tânărul Bretan ca un fel
de posesie a lui”.

Călin este copilul Mioarei făcut extraconju-
gal cu Virgil Bretan. Neglijat, practic abandonat,
un caz similar cu al lui Paul, el este trecut sub tu-
toratul părinţilor mamei prin decizie judecăto-
rească. 

Virgil Bretan este omul unui spaţiu regional
românesc, este ardeleanul, cum se repetă, unul
emblematic, devreme ce nu se precizează de unde
vine. în Bucureşti, locuieşte în cartierul numit
cândva Lemetru, descris aici, după ce mai apă-
ruse în romanul francisca. Exmatriculat din fa-
cultate, este angajat şofer la garajul Ministerului

de Externe, dar are „gestiunea pieselor de
schimb”. Să nu ne grăbim a afirma autobiografis-
mul, care este unul prezent, dar indirect, spectral
aplicat de romancier tipologiilor esenţiale. 

Tatăl lui Virgil, Vasile, zis frecvent Bastian,
Bretan, „amic” cu Raoul, este un fost funcţionar
fiscal ajuns mic industriaş, care îşi petrecuse ti-
nereţea la Satu Mare. Paul îl însoţeşte, închipuit
ca nepot. 

Sergiu hrisanti Stamatopol, fiu de magis-
trat, „metodist” pe lângă „tovarăşul Doncea”, de
partea noului regim politic aşadar, există doar în
urmărirea lui Paul şi a Cercului său.  

Fantoşe ideologice sunt funcţionarii politici,
deopotrivă funcţionali, ai sistemului. Secretarul
partidului, Pânzaru George (Ghiţă, Guţă), apa-
rent flexibil, dar numai interesat, pe linie doctri-
nară, admite reconvertirea politică. Plac noii
puteri „mai ales trădătorii”, după cum o spune to-
varăşul Doncea. Mai există „tovarăşul Geambaşu,
de la cadre”, „tovarăşul Mudrui, mare mahăr în
zilele noastre la municipiul de partid”,
Ciucă- Averescu, secretar de partid la Braşov,
tatăl unei neconfigurate Paulina. Cum sunt şi
alte femei cu aparentă identitate: barmaniţa Eva-
rista Popescu (Eva, Evy, Tiţa), chelneriţa Corina,
femeia Catrina.

Sunt şi bărbaţi fără existenţă semnificativă,
trebuie să fie, ei umplu lumea. şefi de localuri,
dar şi un doctor Bejan, un farmacist Giury Ka-
tona, „inconturnabilul Jimmy”, Bocicariu Deside-
riu, familia Scheffer, tinerii Smarandache şi
Augustin, acesta însoţitor al lui Paul în micul
oraş J., „undeva în vest, nu departe de graniţă”.
unii au mici rosturi şi roluri în Cerc (organizaţie). 

Schematizat în pitoresc este un fost profesor
universitar, şchiop, ajuns acum acordeonist. Con-
stantin Iov (nume biblic înşelător), fost profesor
universitar, face conferinţe prin ţară cu voie de la
puterea politică despre „cuceririle ştiinţei sovie-
tice”, literatura realist socialistă, în numele cer-
cului, al cărui ideolog ajunge Avram (alt nume
biblic „trădat”), şi apropie ideologia cercului de
cea comunistă. un evreu numit ungar devine „cel
mai mare duşman al lui Paul”, şi din pricina sa
este persecutat, izolat, îmbolnăvit.

Maria Ionescu este vizitată de finii ei de la
Craiova: logodnica fiului finilor, Persida- Maria, a
fost refuzată la facultate, la Filosofie sau Filolo-
gie, ca şi Virgil, iar viitorul soţ urmează o facul-
tate tehnică, Electrotehnica, dar îl preocupă
ideile, ca de altfel şi pe Paul în primul rând.

Antierou între antieroi este Diavolul. Em-
blemă a principiului larvatus prodeo, el este
masca omenirii, „visul dreptăţii personale”, „o di-
vinitate cam lucioasă”, inconturnabilă, irezisti-
bilă: „Poţi să i te opui?…”. Paul, care mărturiseşte
că se simte rău la apropierea de o fiinţă care îl in-
teresează, şi- l apropie şi instrumentalizează: „Eu
am nevoie de Dânsul”. r

■ Fragment 

Institutul Cultural Român de
la Viena a organizat proiecţia fil-
mului Eu când vreau să fluier, flu-
ier (2010) în regia lui Florin
şerban. Evenimentul de la sediul
ICR Viena (Argentinierstrasse 39,
1040 Viena) se înscrie în programul
RKi Wien – Rumänisches Kino in
Wien, care prezintă periodic pro-
ducţii cinematografice româneşti. 

Eu când vreau să fluier, fluier
reprezintă debutul în lungmetraj
al regizorului Florin şerban, fiind
o dramă cinematografică realizată
după piesa omonimă de Andreea
Vălean. Filmul a primit două im-
portante distincţii în cadrul ediţiei
2010 a Berlinalei: premiul Alfred
Bauer, acordat din anul 1987 în
memoria primului director al Fes-
tivalului de Film de la Berlin şi
care revine unei pelicule ce des-
chide noi perspective în arta cine-
matografică şi ursul de Argint,
marele premiu al juriului, acordat
acestei prime pelicule româneşti,
prezentă în competiţia oficială de
la Berlin după 17 ani de absenţă.
De asemenea, Eu când vreau să
fluier, fluier a primit premiul
„New Blood“ la Festivalul Interna-
ţional de Film Thriller de la
Beaune (Franţa, 2010), premiul
pentru cel mai bun film de debut
la Festivalul Internaţional de Film
pentru copii şi adolescenţi de la
zlin (Republica Cehă, 2010) şi pre-
miul pentru cel mai bun film ro-

mânesc la Festivalul Internaţional
de Film Transilvania TIFF (Româ-
nia 2010).

Filmul prezintă povestea lui
Silviu (interpretat de George Piş-
tereanu) care, după patru ani pe-
trecuţi într- un penitenciar pe
malul Dunării, urmează să se eli-
bereze în scurt timp. Cu două săp-
tămâni înainte de eliberare,
primeşte o vizită neaşteptată. El
află că mama lui s- a întors acasă
din Italia şi vrea să îl ia pe fratele
lui mai mic. Silviu are cinci zile să
găsească o soluţie. Cele cinci zile
devin o eternitate când Silviu se
îndrăgosteşte de o studentă la So-
ciologie, Ana (Ada Condeescu), ve-
nită în practică la penitenciar.
Copleşit de emoţii şi presat de
timp, Silviu închide ochii… Liber-
tatea, vântul, drumul, primul
sărut. Din acest moment i se poate
întâmpla orice.

Din distribuţia filmului fac
parte şi Mihai Constantin, Clara
Vodă, Papan Chilibar şi Marian
Bratu. Scenariul este semnat de
Cătălin Mitulescu şi Florin şer-
ban, filmul fiind produs de Cătălin
Mitulescu, Daniel Mitulescu ală-
turi de Frederick zander şi Tomas
Eskilsson. Eu când vreau să fluier,
fluier este o coproducţie româno-
suedeză realizată de Strada Film,
Film i Väst şi The Chimney Pot.

George Piştereanu a obţinut
pentru acest rol premiul „Blue

Angel“ la Festivalul Internaţional
Art Film Fest (Slovacia, 2010), pre-
miul pentru cel mai bun actor la
Festivalul Internaţional de Film din
Damasc (Siria, 2010) şi la Festivalul
Internaţional de Film din Stock -
holm (Suedia, 2010) şi premiul spe-
cial pentru cel mai bun rol principal
masculin la Festivalul European de
Film Cinedays (Macedonia, 2010).
Tot la Festivalul Cinedays, Florin
şerban a obţinut Steaua de Argint
pentru regie. Filmul este subtitrat
în limba germană. 

Institutul Cultural Român
de la Viena

■ Eveniment 
Eu când vreau să fluier, fluier de Florin Şerban

la Cinemateca ICR Viena
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Am să- ţi împrumut una din cărţile
lui Cioran, care acum trăieşte ca un
pustnic la Paris, schimbarea la
faţă a României. Ai să înţelegi

multe, deşi nu trebuie să- mi spui neapărat păre-
rea dumitale după ce ai citit- o. Eşti destul de in-
teligent, dle Paul, ca să citeşti o carte de această
valoare şi destul de inteligent ca să taci, după
aceea. Crede- mă, am să apreciez. şi una şi alta! a
terminat ea şi nu şi- a putut reprima un mic aer
de autosatisfacţie, de bucurie a persoanei. Am dat
din cap nu prea convins şi m- am ferit să- i spun că
citisem deja opul cu pricina şi m- a impresionat
rău stilul vehement, extrem de aţâţat al autoru-
lui. întreaga- i inteligenţă era maculată, întune-
cată de acest stil, în care, în primul rând, voia să
se convingă de nişte adevăruri care, afirmate sub
platoşa altui stil, mai calm şi poate ironic, cât de
cât, ar fi trecut foarte greu. Sau deloc. Să- ţi pui
în discuţie în acest mod, vehement, cum spu-
neam, originile, în numele unui ideal, este cel
puţin problematic, dacă nu de prost gust. Faptul
însă că acest Cioran, despre care ştiam puţine,
era uneori atacat şi de profitorii intelectuali ai
noului stalinism, îl făceau, în ochii mei, intere-
sant, mai presus de textul său. Mă interesa mai
ales maestrul său ideatic din perioada româ-
nească, acel profesor de filosofie Nae Ionescu, pe
care Mioara declara că l- a cunoscut. Mă rog,
într- o formă pasivă, din bancă, într- o sală de curs,
un amfiteatru, ca studentă a unei alte facultăţi,
care îl asistă pe un tinerel profesor de filosofie
pentru că e la modă. Tinerii curg spre el şi, se în-
ţelege, distinsele dame şi demoazele! îi citisem
Metafizica, tipărită, se pare, după notele luate în
timpul cursului, şi m- a atras stilul lui cald, con-
vivial, cuceritor, apt de a interesa intelectuali de
largă formaţie, nu numai filosofică. Mi- am propus
să o recitesc, ca şi cartea lui Cioran, întrebarea
mea urma să fie dacă ucenicul, adică Cioran, îi fu-
sese cu adevărat emul, discipol profesorului, şi
dacă nu cumva Profesorul, chiar şi ocazional şi
temporar, îl depăşea: prin stil, chiar şi oral, în pri-
mul rând, şi, apoi, prin claritatea opţiunilor. Ieri
mi- a adus dl Spirescu, anticarul, o altă carte a
acestui Nae Ionescu, incriminat şi el de noii tova-
răşi, cu titlul Roza vânturilor. Mă voi documenta
însă cu acel aer de semidistanţă pe care îl iau faţă
de un text sau faţă de un individ care se bucură
de o faimă excesivă. Cine are dreptate? 

înţeleg că tovarăşii comunişti au nevoie de
istorie, în primul rând, de legitimitate, cum se
spune, şi, apoi, logic, de victime. De jertfe. şi le-
gionarii cu întreaga lor Mişcare le- au căzut bine

în palmă, acum, când li se pare că au puterea,
deşi, în realitate, puterea o au invadatorii noştri
de la Răsărit, bolşevicii ruşi, şi asta, legionarii
care trăiesc încă, fugiţi sau îndesaţi prin puşcă-
riile lor, care, se spune, întrec în sălbăticie orice
a fost în domeniu, o ştiu: faptul că nu poţi avea
dreptate în numele altuia sau al altora. Mai ales
când vorbim de dreptatea mulţimilor sau a isto-
riei. Or, cum o spunea tot Mioara în rarele noas-
tre discuţii pe această temă – eu, de altfel, în loc
s- o provoc pe acest teren mă ţin mai degrabă re-
zervat – forţa legiunii este faptul că dreptatea a
rămas de partea ei! 

Care dreptate? m- am întrebat eu în gând,
dar am tăcut. Ea a aşteptat să spun ceva, apoi a
continuat:

– E prima oară în istoria noastră când am
gândit cu capul nostru! Dar… am gândit cu prea
multă putere, cu prea mult geniu şi… asta nu se
iartă! Dar, da- da, noi am rămas cu acest popor
şi… nu ei! Noi îi suntem solidari şi fideli, fiindcă
noi, şi prin suferinţa, dar şi prin martirii noştri,
noi arătăm că suntem apţi de o asemenea fideli-
tate. Care rezonează adânc, în istorie. în cea a
veacurilor trecute. şi, mai ales, redeşteaptă cre-
dinţa noastră, ortodoxia. Noi am făcut din ea nu
numai un stindard, dar şi o spadă.

– Frumoase fraze! am spus eu cu o ironie ju-
căuşă, privind- o calm.

– Nu sunt numai ale mele. Eu… nu gândesc
chiar aşa, deşi…

Aici femeia a tăcut şi s- a întors cu spatele,
iar eu m- am ferit să- i întrerup brusca şi poate ne-
cesara izolare. Am simţit sau am inventat eu, în
tremurul vocii ei, altfel caldă şi uscată, mai de-
grabă, o… vibraţie care nu se potrivea stilului ei,
modului ei de a se exterioriza. încă o dată m- am
ferit să mă apropii sau să- i înterup tăcerea, nu e
bine să fii martorul unor irupţii intime, al unor
trădări ale propriei firi, cei care le trăiesc s- ar
putea să nu- i ierte sau să nu- i uite pe incidentalii
martori. în genere, ştiam de mult, nu e conforta-
bil şi mai ales nici util şi nici lipsit de riscuri să
fii martor, cum se spune.

Era inutil, nu- i aşa, s- o întreb, să insist asu-
pra a ce gândea ea; femeile cu tipul ei de energie
gândesc nu în forma unor fraze închegate, logic
dispuse, ideile lor sunt ca şi scăpărările unui foc
care se aprinde greu şi apoi scapără prin vârfuri,
dacă pot să spun aşa, dau flăcări iuţi şi neregu-
late. un fel de senzualitate a gândului sau de ins -
tinctivitate ce se sugrumă în fraze, în propoziţii,
aproape nici una din ele dusă până la capăt. O
formă a voinţei oarecum sacadată, nesigură de

sine şi, apoi, împinsă, busculată de o subită ener-
gie a fiinţei, care devine şi gând. Am putea zice
că aveam în faţă un fel de primitivitate a gându-
lui, dar resorturile sale, uneori, erau prodigioase.
Da- da, uneori, ha, ha, cuvintele, frazele ei scurte
făceau lumină, alteori erau doar un şir de icnituri,
de revolte silabice, de bolboroseală furioasă.

Pe mine, de altfel, nu programul acestora
sau al ei mă interesau – cu atât mai bine că fon-
dul ei de idei nefiind prea clar, prea distinct, sau
încă în plină fermentaţie – pe mine mă satisfăcea
tocmai această stare de ebuliţie; de nemulţumire
aspră, ascunsă, înăbuşită şi continuă, ideea că ea
poartă o povară sfântă şi că este obligaţia ei, mai
presus de orice, de a o purta; iată, istoria e aspră,
brutală şi nedreaptă în cel mai înalt grad cu po-
porul ei. Da, am avut în vreo două rânduri
aproape la modul net senzaţia că ea gândeşte ca
un fel de dictator ascuns, ca cineva de spiţă regală
sau, dacă vreţi, de nebun, în legătură mai ales cu
naţiunea, cu poporul. El este singur! a spus ea la
un moment dat, fără legătură cu nimic din ceea
ce discutasem înainte şi, cu felul ei caracteristic,
s- a întors iute cu tot bustul spre mine şi m- a pri-
vit cu ochii strălucitori. şi am înţeles că era vorba
de poporul ei, pentru care ea, pasă- mi- te, trebuia
să fie, mai ales acum, prezentă. De parcă ar fi fost
de gardă!

Singură ca în faţa unui imobil pustiu, unde
uşile erau sparte şi date la perete, în curtea vastă
a căruia nu se vedea ţipenie, poate vreun câine
vagabond ce amuşina printre hârtiile aruncate
ici- colo, foi rupte de ziar mai ales, căutând resturi
de mâncare sau adulmecând mirosuri ce- l atră-
geau, vii încă, nu foarte clar diferenţiate. Miro-
suri amestecate. S- ar putea spune, de către un
spirit superficial, că această femeie purta în ea o
energie ascunsă, fără nume, un fel de monoma-
nie, rudă cu unul din acele tipuri de psihoze care
nu se definesc prea bine, care- şi caută un drum
sau sunt pur şi simplu un rest al unei catastrofe
ideatice. Care nu trebuia neapărat să se fi petre-
cut cu sau în fiinţa de care vorbim, ci pe care ea
şi- o însuşeşte. un fel de megalomanie, dar numai
a unei astfel de idei generale, care, îşi închipuie
aceşti indivizi, îşi caută pe cineva s- o păstreze –
ha, o idee, ca o flacără, cum sunt acele bule de foc
montane ce apar în zilele cu furtună şi năvăleşte,
se strecoară în încăperi, izbindu- se de pereţi şi
speriindu- i pe cei aflaţi acolo, în vreo cabană. Eu,
în ceea ce mă priveşte, ezit să mă precipit asupra
vreunei concluzii sau definiţii. Doamne fereşte! E
bine că totul se întâmplă aşa cum constatam,
chiar şi din frânturi, că are loc, chiar dacă sclipi-
rile ei ce păreau a veni din adâncuri erau tot atâ-
tea semne şi ale unei astfel de megalomanii, ale
unei idei imperiale, cum i- am spus eu, ironic – se
pare că îmi gustă uneori ironiile, alteori mă pri-
veşte cu ură neacoperită şi se întoarce repede cu
spatele! – semnele unei manii, ale unui început
sau sfârşit de nebunie nu mă deranjează deloc,
ba, mai ştii, poate fi chiar simptomul adevărului.
Al acelui adevăr pe care eu îl căutam, deoarece,
printre toate calităţile mele, observate sau nu de
mine sau de alţii, nu se găsea, vai, nici un strop
din ceea ce numim psihoză sau stare psihotică.
Spre binele echilibrului meu mental, dar şi spre
onoarea, ha, ha, mediocrităţii mele, poate cam
prea binişor instalată în jilţul ei de fier. 

Nu, nu voiam în nici un chip să mă apropii
prea tare de ideile acelui partid, de tristă faimă,
numit Garda de fier; nu mă interesa în nici un fel
istoria cam prea dramatică a acestui început de
secol şi nici capii, şefii charismatici, căpitanii sau
conducătorii unei mişcări sau a alteia, indiferent
că ea, cum se spune azi, cu atâta zgomot, a cuprins
masele. Masele, asta am mai spus şi am s- o repet

Nicolae Breban
Jocul şi fuga

O altă, o cu totul altă istorie şi,
deci, o nouă şi cu mult mai decisă,

mai puternică credinţă! Care se
exprima nu numai prin revigorarea
ortodoxismului, dar, la unii – cum
era cazul celor doi citaţi mai sus,
N. Ionescu şi Cioran, ca şi al unor

capi ai Mişcării! – chiar prin
chemarea la o a doua naştere! La

un răspuns pozitiv faţă de
chemarea adevăratei, marii istorii,

care, se pare, ne cerea să ne
asumăm rolul major, în sfârşit,
între naţiunile continentului…

n Roman
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de câte ori e nevoie, masele nu mă interesează
nici cât negru sub unghie; nici nu prea cred că ele
există, ele nu sunt, dacă e vorba de o masă, decât
una de manevră şi nu atât a politicienilor, a pro-
pagandiştilor în primul rând, ci a istoricilor. în
ceea ce mă privea strict pe mine, această Gardă
de fier putea să fi avut dreptate, de altfel, cine nu
are dreptate în vremea noastră, când dreptatea,
mă gândesc la cea socială, e aruncată în stradă şi
aproape oricine are acces la ea, cu condiţia s- o ri-
dice de jos? 

Ea, femeia numită Mia sau Mioara – ah,
trebuie neapărat să- i schimb numele! – ea avea,
se pare, nevoie de acea dreptate. şi, mi se pare,
mai ales nevoie ca această dreptate să devină o
injustiţie; făcea parte poate din acea stirpe de fi-
lantropi, dar nu din cei care se dedică unei per-
soane sau unor grupuri aflate în indigenţă acută,
nu, ci dintre cei rari şi evident singuratici în cel
mai înalt grad care se agaţă sau vor să adăpos-
tească o fostă mare şi necesară dreptate! Care, în
ochii lor, se bucură de însemnele reale ale istoriei,
adică ale Necesităţii! Ale viitorului mai degrabă
decât ale trecutului; şi ei, aceşti singuratici, cum
le- am spus, ei nu numai o poartă, dar şi văd, cu
ochii lor interiori, fixaţi neabătut asupra unui sin-
gur şi acelaşi punct sau ţintă, ei sunt şi vor să fie
profeţi ai acelei dreptăţi. Ale acestei necesităţi.
şi, prin aceasta, îşi vor depăşi importanţa şi ros-
tul propriei lor persoane, fapt ce îi umple de un
fel de gravitate, de greutate a destinului pe care,
poate, ei înşişi nu şi- o pot foarte bine explica. De
altfel, pe aceşti inşi – nu, nu ştiam dacă sunt nu-
meroşi sau nu! – pe aceştia nici nu- i interesează
prea mult o explicaţie, o analiză sau alta a stării
lor, adesea o refuză cu acel dispreţ pe care- l au şi
pentru cei care taie firul de păr în patru. Ei vor şi
trebuie să trăiască, s- o trăiască şi dacă o amplă
şi exorbitantă mişcare s- a retras din pieţele pu-
blice, din foruri, poate chiar din minţile multora,
ea trebuie dusă, păstrată, susţinută, hrănită şi,
mai ştii, abia prin această singurătate a purtăto-
rului de torţă, ea va fi sanctificată. Pur şi simplu.
Abia acum şi aici, poate gândea Femeia şi cei ca
ea, această idee, deşi părea învinsă şi aruncată la
pământ, abia acum şi în acest fel ea se putea ri-
dica la adevărata, curata ei înălţime. Ea, această
idee, ce purta nu numai ideea de naţiune sau de
credinţă, cea ortodoxă, dar, mai presus de aces-
tea, ea putea revigora istoria. Nu numai a naţiu-
nii, cum spuneam, ci a locului, pur şi simplu.
Eram convins, de altfel, şi aşteptam cu răbdare
prima ocazie pentru a atinge, cu prudenţă,
această latură a chestiunii, că Femeia, chiar dacă
n- a gândit- o ca atare, locul geografic şi istoric al
actualei naţiuni, în mijlocul căreia se născuse, cu
tot ceea ce el însemna şi putea să însemne, o pa-
siona în primul rând. Da- da, sunt convins, şi cred
că Mioarei îi era tipică această credinţă, acest fel

de a crede, de a se entuziasma, fără să ştie prea
bine de ce, de conţinutul clar al propriei ei cre-
dinţe sau, cu o superbie sau megalomanie
enormă, interioară, se credea, probabil, capabilă
de a simţi şi de a lupta pentru ceva, pentru un
concept sau idee mai presus de cele cunoscute şi
afirmate. Chiar şi de fosta, propria ei mişcare. şi
a lor! 

De altfel, atributele autohton şi autentic, ca
şi altele, reveneau cu o anume frecvenţă în frazele
ei, aş zice că erau cuvinte şi noţiuni care, ele abia,
îi structurau ideile. Câte le avea sau câte avea im-
prudenţa să le exprime, pentru că – şi acesta era
unul din semnele ei distinctive – ea se ferea de
toţi şi de toate. Ca un animal care e la pândă, hă-
tuit sau nu, femeia era prudentă nu numai faţă
de noul regim brutal, instalat în aceşti ani, dar şi
faţă de noi toţi. Mediocrii care o înconjoară, de
care trebuie să se frece, mediocrii nu în sensul
strict intelectual sau moral, ci în acel existenţial:
noi cei care suntem incapabili de a ne trăi, de ne
afronta, de a ne epuiza destinul. Am dat eu în-
sumi peste unele texte şi cărţi chiar, apărute în-
ainte şi în timpul războiului al doilea, în care unii
autori, istorici improvizaţi cel mai adesea, cre-
deau că ştiu să afirme şi să demonstreze o altă is-
torie a locului nostru, aici, la nord de Dunăre,
lângă Pontus Euxinus, loc în care aceşti autori
mutau nu puţine dintre scenele şi teatrele de ac-
ţiune ale mitologiei greceşti, în primul rând. Ca
şi originea celor care locuiau şi locuiesc în acest
loc, inşi cu rădăcini când hiperboreene, scandi-
nave sau altele, când celte, de- a dreptul. Probabil
şi în acest fel, aceşti autori, în semifantezia lor is-
torică, voiau într- un fel sau altul să ne despovă-
reze istoria de acea lespede grea şi extrem de
inconfortabilă pentru mentalul nostru de azi,
aceea a vecinătăţii, a conlocuirii, convieţuirii şi
mai ales a încuscririi, a amestecului sângelui nos-
tru pur, scito- geto- dac sau daco- latin cu cei care,
în secole, ne- au vizitat sau au trăit un timp pe
aceste locuri. Barbarii! 

O altă, o cu totul altă istorie şi, deci, o nouă
şi cu mult mai decisă, mai puternică credinţă!
Care se exprima nu numai prin revigorarea orto-
doxismului, dar, la unii – cum era cazul celor doi
citaţi mai sus, N. Ionescu şi Cioran, ca şi al unor
capi ai Mişcării! – chiar prin chemarea la o a doua
naştere! La un răspuns pozitiv faţă de chemarea
adevăratei, marii istorii, care, se pare, ne cerea
să ne asumăm rolul major, în sfârşit, între naţiu-
nile continentului, ieşind şi aruncând la pământ
ruşinea unor istorii şi plânsete, neabătute văică-
reli de… viermi, sclavi şi servitori îndobitociţi ai
altora! Libertatea, da, în sfârşit, găsita şi câşti-
gata libertate, dar nu cea socială, în primul rând,
ci cea a stirpei. A comunităţii, a naţiunii! şi prin
ea, prin această libertate de existenţă şi de con-
ştiinţă, de legitimitate de sânge şi credinţă, ne

vom câştiga şi ceea ce cere şi cla-
mează secolul de pretutindeni: cea
socială.

Nu, în ciuda marilor planuri
ale lui Paul, nimic, absolut nimic
nu se mişca în lumea reală, cea de
dincolo de pereţii apartamentului
său sau ai oaselor frunţii sale.
Cele patru sau cinci personaje, sau
păpuşi ai imaginaţiei sale îşi ve-
deau fiecare de treaba lor, habar
neavând că în curând sau deja vor
fi prinşi într- un dans comun,
într- un cerc, al cărui centru va fi
el, Paul, sau Femeia. Pe care toţi
patru sau cinci o cunoşteau, mai
mult sau mai puţin bine, şi, cu ex-
cepţia lui Peter, care se iluziona –
poate că în felul lui avea dreptate!
– că îi face, prestează o curte pla-
tonică, ca altădată, ceilalţi, jigniţi
sau laşi, deveniseră dacă nu indi-
ferenţi, oricum înstrăinaţi, depăr-
taţi şi binişor exteriori cercului ei
îngust de preocupări şi interese.
Despre ce era vorba de fapt? O fe-
meie, în jur de treizeci, intelec-
tuală, părăsită de bărbatul legal;
după cum am văzut, el revenea
lângă ea cu o anume insistenţă,
chiar dacă nu era primit tot-
deauna, Raoul, în felul unui câine
care, deşi adesea alungat, îşi pă-
zeşte totuşi stăpânul sau curtea.
Cu un copil de câţiva anişori, cu

care, după un gând răutăcios al lui Paul nu prea
ştia ce să facă, alergând toată ziulica după o
treabă sau alta, profesoară la un liceu de uzină,
la părinţi, la maică- sa, care- i ţinea băiatul, îi
spăla rufele etc., la Biblioteca universitară, unde
petrecea multe ore, fişând titluri de care nu vor-
bea nimănui, uneori, descoperită de Virgil însuşi,
când nu se demască, adică nu- i vorbi, la un cine-
matograf de cartier, unde rula cu puţini specta-
tori un film franţuzesc de dinainte de război, în
regia lui Jean Renoir. Alteori, putea fi văzută în
marele parc numit Arenele libertăţii, la picioarele
unei geamii turceşti, închisă de mulţi ani, cu re-
viste şi cărţi în jurul ei pe iarbă, la marginea la-
cului. Fugile ei singuratice (puteau fi numite şi
aşa) îi împrumutau chipului ei, feţei ei rotunde,
calme, armonice, cu fruntea nu prea înaltă, cu
ochi bruni, strălucitori, părul aspru, des, negru,
ca o coamă, trupului ei viguros, fusiform, cu sâni
vii, bine conturaţi şi elastici, un fel de sălbăticie
care alerga uneori peste chipul sau mâinile ei
fine, puternice, de parcă ea nu fugea în anumite
locuri ale unui mare oraş, viermuind de lume şi
de pasanţi, ci alerga de- a dreptul în vreo pădure,
sub pomi înalţi şi rari, şi- ţi venea nu ştiu cum să- i
cauţi pe mâini sau chiar pe figură urme de zgâ-
rieturi ale tufişurilor şi crengilor pe care le atin-
sese ea în aceste fugi.

O femeie încă tânără, singură, cu un copil,
cum erau încă atâtea probabil în capitala acelor
ani, la începuturile acelei epoci ciudate, cu sigu-
ranţă, barbară, deşi încă nimeni n- o credea cu
adevărat, mulţi aşteptând o schimbare spectacu-
loasă, o revenire la normal, epocă numită apoi
stalinism. România atunci şi aici, la începutul de-
ceniului şase, ca şi alte state din jur, dar ca şi în-
tregul continent aproape, se afla în admiraţia
unui singur om, şef de stat: Stalin. Era un câşti-
gător şi, după un secol şi mai bine de când Ruşii,
alungând marea armată, la grande armée a lui
Napoleon, ajunseseră până la Paris, tot Ruşii în-
vinseseră încă o dată o mare şi teribilă armată,
ajungând până la mijlocul continentului şi împăr-
ţindu- l, oarecum, în două, dar invazia lor conti-
nua şi mai departe, aducând cu ea noutatea de
nenegat a secolului: cucerirea, avansarea ideolo-
gică. Găsindu- şi aliaţi chiar şi în ţările de veche
şi arogantă, mare cultură, intelectuali, profesori,
ziarişti şi filosofi, mulţi, mulţi tineri, ca şi acele
partide care îşi ziceau comuniste, ce stăteau cu
privirile aţintite asupra a ceea ce se petrecea în
marea ţară de la Răsărit. Cu atât mai mult cu cât
Rusia, marea ţară de care vorbim, putea arăta si-
lueta şi figura unui om care personifica pentru
mulţi, răsfiraţi pe întreg continentul, cu adevărat,
noutatea. Sau viitorul, cum era numit în acei ani,
în acel deceniu de după război, experimentul rus,
bolşevic. Stalin, un georgian, cu figura lui blândă,
bonomă, cu mustaţa sa groasă, calmă, ce inspira
nu numai indivizilor, dar se pare şi popoarelor în-
credere, o ciudată încredere a atâtora, care, în
mod curent şi nefăcând altfel decât înaintaşii lor
în timp, nu prea aveau sau nu avuseseră încre-
dere niciodată în cei care conduceau popoarele.
Cei de stânga, cum începeau a fi numiţi, mai ales
după valurile de stânga, socialistă, franceză, ei,
naţia aceasta de inşi vioi şi inteligenţi, care prin
revoluţiile lor încăpăţânate şi splendide, mişca-
seră, se pare, moralul şi psihologia multora din
jur. Până departe.

Da, cum spuneam, aproape toţi stăteau cu
privirile aţintite asupra a ceea ce se petrecea
acolo, la Răsăritul Europei sau la Apusul conti-
nentului asiatic, dar, ce ciudat, ce fantastic de ciu-
dat: acele sute de mii şi milioane care- şi aveau
privirile aţintite într- acolo, vedeau ceva ce nu era:
un fel de iluzie. Puternică, deoarece iluziile, când
nu sunt de vis, onirice, şi când sunt insistente, re-
petate şi viguroase oarecum, pot fi formidabil de
acaparante, mai concrete decât concretul, realita-
tea însăşi. Oamenii maturi au iluzii sau vedenii
când sunt bolnavi sau când nu mai au încotro şi
atunci se agaţă de o fantezie sau alta, pentru a
fugi din realitatea din jur, prea apăsătoare şi me-
diocră. Or, în cazul acestei iluziii cum am
numit- o, nu numai politice, dar şi sclipind prin
mai multe feţe şi culori, deoarece ea târa după ea
– da, iluziile, ca un gândac puternic sau scolopen-
dră lucioasă, pot târî după ele sau împinge 
înainte muşuroaie incredibile de materie! – atâ-
tea şi atâtea deziderate şi visuri ale unui conti-
nent, se zice, obosit: umanitare, morale, sociale,
artistice şi încă multe altele. r

Fragment din romanul Jocul şi fuga de 
Nicolae Breban,

în curs de apariţie la Editura Contemporanul
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în profilul dedicat lui Ioan Alexandru
(v. generaţia orfelină, Ed. Ideea Euro-
peană, 2014) conchideam că un respect
muzeal însoţeşte posteritatea poetului.

şi că puţini vor fi fost cei care au dezlegat, în li-
rica de început a lui Ion (pe atunci) Alexandru,
semnele devenirii sale poeticeşti: de la tulbureala
instinctuală şi frăgezimea sufletului adolescentin,
frământat de neastâmpărul vârstei, la pacea sa-
crală, ce învăluie producţia imnică, crescută pe ti-
pare ritualice. Forţa vizionară a poetului închega
cândva tablouri terifiante, răscolite de un secret
blestem; Infernul discutabil adâncea convulsiile
unui suflet torturat, osândit la o existenţă inau-
tentică, Alexandru fiind – s- a spus cu îndreptăţire
– un blagian ce scormonea „depozitele ances-
trale”, captând poruncile venite din străfunduri,
atent la zbuciumul viului şi sigilat de gustul ori-
ginarului. Lirica sa urma îndeaproape vârstele
poetului, pornit în căutarea ascezei; inteligenţa
virgină e înlocuită cu o desfăşurare livrescă, pă-
trunsă de obsesia logosului. hieratismul şi deco-
rativismul trădează această schimbare la faţă;
vechea încrâncenare, interdicţiile şi violenţele de
altădată fac loc duhului iubirii, o cântare mono-
dică, de fapt, ce rezonează surdinizat- tragic. Poe-
tul îşi domină sentimentul pustiirii şi propune o
rezolvare imnică tragediei existenţiale. Lirismul
său e de natură orfică; eul se identifică cu univer-
sul într- o bucurie comunitară, revărsată în beati-
tudinea transfigurării. Alexandru, devenit Ioan,
îşi cultivă asceza prin „păcatul cultural” şi înţe-
lege propria- i creaţie ca regenerare. Aşadar, îm-
bibată de cultură teologică, lirica lui se
înfăţişează secţionată, etapizându- i devenirea
(schizofrenic, după unii) sub lumina transfigură-
rii. 

Iată că, pe suportul unui eseu confesiv, aşe-
zat „sub semnul firoscos al devoţiunii”, semnat de
Dan C. Mihăilescu (ce- mi puteţi face, dacă vă iu-
besc?, ed. Humanitas, 2015), Cosmin Ciotloş pare
convins că „adevărata posteritate critică a lui
Ioan Alexandru” abia începe, respingând o per-
cepţie simplist- binară. în fond, melancolizat, cri-
ticul (Dan C. Mihăilescu), ieşind din rezerva
morală, acceptând regresul, nu se împacă, mi-
zând pe empatie şi sinceritate, cu ipoteza fractu-
rii, „rudimentară”, cimentată – observă cronica-
rul României libere – de „trei generaţii de critici”.
încât, „marele succes al demonstraţiei” (cf.

C. Ciotloş) ar fi repunerea în drepturi a Vămilor
pustiei şi a primelor Imne (ale bucuriei), volume
scoase din „graficul descendent”, impunând o
etapă de trecere, „înaltă”, însă. Cosmin Ciotloş
vede aici chiar o idee inaugurală, sancţionând
„posteritatea amânată” a poetului.

Să ne amintim că volumul de debut era un
veritabil jurnal autobiografic, propunând înfrigu-
rate întrebări juvenile, de frustă candoare; dru-
mul poetic croit însemna – din start – o netă
opţiune pentru valorile tradiţiei. în poetul blând,
cu privire pură şi obsesia sacrosanctă a originilor,
aflăm reflexul unui mod (românesc) de a fi. E de
precizat aici că, tematic vorbind, în evoluţia lui
Ioan Alexandru nu asistăm, părelnic, la nici o
ruptură; prin spiritul ardelenesc, acel sentimen-
talism social şi naţional, hrănit de ideea aparte-
nenţei, prin recurenţă motivică, poezia lui se
continuă şi poetul imnic – crescut, bănuim, sub
model cotruşian – era conţinut de primele lui
cărţi. Ruptura e, însă, în concepţia asupra poeziei.
O asemenea răscruce aflăm în Vămile pustiei
(1969), după care, peste patru ani, seria de Imne
(prin Imnele bucuriei) va inaugura, credem, o altă
etapă, marşând spre o poezie „luminoasă istoric”.

Bineînţeles, drumul de la jubilaţia adoles-
centină la izvoarele imnului n- a fost lin şi pe cerul
poeziei gravitează sensuri thanatice. în regim de
exaltare contemplativă, lirica lui Ioan Alexandru
îmbracă straie de sărbătoare; mitologia umple
timpul anterior istoriei, vorbind de un sat de
esenţă morală. Simbolistica e obscură pentru cel
nepregătit, gata de a anexa această lirică filierei
gândiriste. Dar preceptele sunt în primul rând
morale, irigate de cuviinţă, drama e milenară,
satul încărcat de istorie şi suferinţă. un senin al
timpului ţâşneşte dintr- o „temelie de sânge” şi
aceste caligrafii bolnave de bizantinism închipuie
o geografie mitologică, cutreierată de vinovăţie.
Alunecarea către moarte, strămutarea în veşni-
cie, taina cea mare etc. nu procură poetului an-
goasele insului modern. Motivul thanatic e
rezolvat în cheie pastorală („şi ne- om întoarce- n
ţărnă când e dat”), păstrând deci seninătatea mio-
ritică, mesajul luminii şi al iubirii. Această ne-
teamă se hrăneşte din puterea iubirii („iubirea e
mai tare decât moartea” – va spune poetul),
aflând în cămara de taină a inimii şoapta cuvân-
tului inspirat, curăţenia morală, bucuria de a fi
în lume, spiritualizarea fiinţei: „să nu mă satur
fără paradis / Să nu mănânc în el decât lumină”.

Singular, auster, Ioan Alexandru vorbeşte
despre sufletul jertfit şi accesul la esenţe, despre
eroismul moral şi iubirea spiritualizată, cea care
„pe cât se dă pe- atât e dăruire”, cea care „nu e- n
scădere”, nefiind o pogorâre, ci o cucerire. O poe-
zie ce pluteşte în absolut, neferită desigur de scă-
deri şi prozaisme, vehiculând o simbolistică uşor
didacticistă, dar care convinge prin vibraţia sen-
timentului şi infuzia tragismului uman, „îmbătrâ-
nită” (forţat), purtând cu nobleţe patina vremii.
Simplificarea imnicei lui Alexandru se însoţeşte
cu aventura spiritului coborând spre rostul lucru-
rilor, în timpul mitic, înspre neclintirea satului
arhaic şi isihia bizantină. Poetul este un cetitor
în origini, întemeind fiinţa prin cuvânt. Instalat
în toposul sacru al Patriei, Ioan Alexandru pro-
pune un „imn nestăvilit”, multiplicat în serie.
Descoperim aici o simbolistică de sorginte bizan-
tină, magnificată tocmai prin atitudinea imnică,
diseminată repetitiv, cu riscul (asumat al) mono-
toniei.

Sedus de ideea unei imnologii a neamului
românesc în chip de teologie poetică, autorul nu
coboară cerul pe pământ (împământenire), ci pro-
cedează invers, prin sacralizare. Calendarul mar-
tirilor „rupţi din rai” nu pledează doar pentru o
legitimare eroică. Pentru Alexandru, la temelia
făpturii vii şi a cosmosului cultural, se află „viaţa
nealterată” a înaintaşilor. Istoria ca jertfelnic
poartă această ereditate şi blagianul schimb de
taine cu strămoşii află în pelerinul însetat (dar

nepribeag) cutia de rezonanţă pentru „bronzul su-
nător” al istoriei. Logosul sfânt e ţinta acestei con-
ştiinţe direcţionate etic, aspirând la puritate,
iubire şi milostivenie.

Atracţia teluricului, descoperirea uimită a
lumii, conştiinţa propriei damnări năşteau învol-
burări; suferinţa de a fi, asumarea unei dinamici
cosmice într- un spectacol expresionist îl smulg pe
poet din contingent. El aspiră spre absolut, dorind
a atinge un adânc esenţial, pregătindu- se pentru
revelarea unui adevăr de natură pur spirituală.
Primul Alexandru era de un energetism eruptiv;
Ioan Alexandru, „construit” în timp, este conse-
cinţa dorinţei de asceză. Efortul este programatic.
Poetul scrie „pe lumină cu lumină”, regresează
spre Pustie, purtat de setea de mântuire, cultivă
o lirică îmbolnăvită de livresc şi, în acelaşi timp,
austeră, de o mare simplitate, cu o coloratură mi-
tologică. Tonul celebrator serveşte acestor ilumi-
nări: totul se transfigurează (spiritualizează),
ascensiunea spre spiritual conferă apocalipticei
poezii de altădată cucernicie şi blândeţe. O pre-
dică smerită se înalţă din zicerile poetului elibe-
rat de angoase, împăcat cu toate: „şi vremea / ne
face una cu pământul”.

Taxat drept un „imnograf neîndurat” (Al.
Dobrescu), chiar „fără jenă” (cf. Marian Popa),
poetul părăsise expresionismul rural, frenezia
dionisiacă şi teroarea materialităţii. Cândva, în
numele unui vizionarism tulbure, invoca un cos-
mos vâscos, agonizant şi suferinţa materiei, în de-
gradare: un teluric cleios, purulent, în clocot,
invazia ruginii, a mucegaiului, dar şi „puterile
diavoleşti” ameninţând spiritul (strivit, încătu-
şat) ori bestiariul din jur (stelele fiind „păianjenii
universului”). Evident, în contrapondere, se
auzea un plâns din „stranele ardelene”; „străbu-
nul sat” şi „izvoarele eterne”, cimitirul- paradis ve-
gheau umbrele Istoriei, sub năvala ierbii sâr-
moase, a pietrelor putrezinde ş.a., virând, în timp,
înspre un discurs liturgic.

S- a spus că Ion (Ioan) Alexandru a fost, ală-
turi de congeneri, unul dintre marii beneficiari ai
contextului, intrând grabnic pe lista poeţilor in-
stituţionalizaţi. Erupţia lirică a anilor ’60 a stat
sub semnul recuperărilor („valul urgenţei”) după
hiatusul proletcultist. A fost vorba de reputaţii
impuse pe un teren gol (afirma A. Marino); în
locul gloriilor proletcultiste, ţinând afişul în iarna
stalinistă, iute vestejite însă, a apărut pleiada
noilor veniţi, orgolioşi şi zgomotoşi, regenerând li-
rismul, refăcând legăturile cu tradiţia (boicotată)
şi instituind un „baraj axiologic”, blocând acredi-
tarea succesorilor, la fel de merituoşi (nota Gh.
Grigurcu).

„Coborând” entuziast la Bucureşti pentru a
citi la cenaclul labiş, ardeleanul Ion Alexandru
s- a vrut un trimis al Provinciei, după ce, o spunea
el însuşi, dispariţia poetului din Mălini „frânsese
în două o generaţie”. Trăgându- se dintr- un neam
de cântăreţi dieci, trăind – alături de congeneri,
întâmpinaţi sărbătoreşte – frenezia succesului,
poetul ne anunţa tunător: „Sunt zeul tinereţii
ce- n lapte mă răzbun” (v. beau lapte). încât, prin
ivirea sa, pierderea lui Labiş părea a nu fi fost ire-
cuperabilă, scria Cornel ungureanu. Cel care, la
26 de ani, îl impresionase pe Cioran prin profun-
ditate şi a înţeles poezia ca dezvinovăţire (cf. Mir-

Adrian Dinu Rachieru
Ioan Alexandru, un poet „transfigurat”

În regim de exaltare
contemplativă, lirica lui Ioan
Alexandru îmbracă straie de

sărbătoare; mitologia umple timpul
anterior istoriei, vorbind de un sat

de esenţă morală.

n Recitiri

ioAn AlexAndru
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în liceu ni se vorbeşte, adesea, despre
independenţă. Aş spune că aceasta
este, în mod evident, cinic. De ce? Pen-
tru că nimeni nu explică acest concept

unui viitor student, oricum bulversat de starea de
mare confuzie a şcolii româneşti. Am susţinut
mereu că a da vina pe sistem se rezumă la a- ţi
atrofia simţul de luptător, aşa că nu voi afirma,
cel puţin nu vehement, că educaţia românească
trebuie reformată din temelii.

şi, totuşi, ce ne facem cu tinerii care sunt
crescuţi într- o dualitate insolentă? Pe de o parte,
se propovăduiesc principii democratice, pe de altă
parte, românilor încă le e frică să vorbească, să
iasă în stradă. în mod trist, adevărul se află între
aceste falii ale percepţiei noastre senzoriale. So-
cietatea nu este nici pe departe vindecată de mi-
crobul comunist; în şcoli se predă o istorie
confuză. în circa 26 de ani de construcţie a demo-
craţiei postdecembriste, mai avem încă tineri care
nu găsesc nici un motiv să- şi afirme cu mândrie
originile. Patriotismul a pierit. Orice elev din
şcoala generală ştie să ajungă la cel mai apropiat
Mall, însă doar câţiva dintre ei au fost la Muzeul
Naţional de Istorie. Toată lumea citeşte game of
thrones, câţi au citit măcar Constituţia? ştim
despre independenţa americanilor, pe care o pri-
vim că pe un ideal, însă nu admirăm
tactul de care a dat dovadă Kogălni-
ceanu. Dacă nu ştim nimic despre
anul 1877, n- o să înţelegem niciodată
independenţa. Nici pe cea de stat,
nici pe cea a individului.

La 12 aprilie 1877, Rusia a de-
clarat război otomanilor şi armatele
sale au început trecerea prin Româ-
nia. Luând act de noua realitate, oto-
manii au bombardat locaţii precum
Islaz, Calafat, Giurgiu, iar românii,
la rândul lor, au ripostat, atacând Vi-
dinul şi Turtucaia. Războiul înce-
puse.

La 9 mai 1877, Mihail Kogălni-
ceanu, în calitate de ministru de ex-
terne, a declarat că statul român este
hotărât să rupă orice fel de legătură
cu Imperiul Otoman: „Aşadar, dom-
nilor deputaţi, nu am cea mai mică
îndoială şi frică de a declara în faţă
Reprezentanţei Naţionale că noi sun-
tem o naţiune liberă şi indepen-
dentă”. Salutată cu mult entuziasm
de populaţie, independenţă statală a
fost receptată diferit de Marile Pu-
teri: Italia şi- a arătat simpatia, Rusia
a acceptat situaţia, Marea Britanie
îşi face înţeleasă ostilitatea, Germa-
nia şi Austro- ungaria rămân în ex-
pectativă, iar, în final, Poarta riposta
prin război.

Deşi Rusia a refuzat iniţial co-
operarea cu armata română, deoa-

rece nu- şi dorea să creeze „oligaţii”, generalul
Osman Paşa întâmpină dificultăţi la Plevna. Prin
urmare, Marele duce Nicolae îi va adresa o tele-
gramă principelui Carol, solicitând ajutor urgent.
Plevna va ceda în urma unui asalt încercuit, în
noiembrie 1877, iar forţele române, pentru a în-
tări blocada, vor cuceri reduta Rahova.

Dacă Războiul din Balcani a evidenţiat
eroismul şi spiritul de sacrificiu al românilor, că-
zând în luptă 10.000 de oameni, nu- mi rămâne
decât să pun o singură întrebare: câţi dintre tine-
rii din ziua de azi şi- ar da viaţa pentru România?

Probabil, puţini. Motivele nu sunt variate,
se invocă aprig ruşinea de a fi român. Oare,
aflând despre anul 1877, nu se vor simţi obligaţi
moral să- şi susţină independenţa cu fermitatea
lui Kogălniceanu?

Tineri fiind, trebuie să învăţam să ne folo-
sim drepturile cu tact, să nu abuzăm de ceea ce
noi considerăm că este libertatea. Ea nu stă în
acte de bravură, ci în lucruri concrete, palpabile.
Cred în generaţia mea, în hibridul acesta de pa-
siuni, concepţii şi idealuri, însă sunt sigură că 
lucrurile se vor aşeza abia atunci când ne vom 
hotărî să ne cunoaştem istoria, pentru că atunci
modelele vor fi reale, iar greşelile – irepetabile. r

Andreea Popescu
Ruşinea de a fi român?

Dacă Războiul din Balcani a
evidenţiat eroismul şi spiritul de
sacrificiu al românilor, căzând în

luptă 10.000 de oameni, nu- mi
rămâne decât să pun o singură

întrebare: câţi dintre tinerii din
ziua de azi şi- ar da viaţa pentru

România?

n Debut

Andreea Popescu s- a născut în data de 27
noiembrie 1996, în Buzău. A absolvit Colegiul
Naţional „Nichita Stănescu” din Ploieşti. Pe par-
cursul anilor de şcoală a colaborat la Revista
noi, destinată liceenilor, cu poezie, proză, eseuri,
studii, dedicate istoriei naţiunii române. An-
dreea e interesată de limba, identitatea şi istoria
poporului român. Laolaltă cu colegii ei, o fră-
mântă destinul României şi, mai cu seamă, vii-
torul ei. La ora actuală, se pregăteşte pentru
examenele de admitere la Facultatea de Istorie
a universităţii din Bucureşti.

împreună cu cititorii şi colaboratorii revis-
tei contemporanul îi urăm noroc destinal.

cea Martin), a dezamăgit, însă (din punctul de ve-
dere al criticii imperative, prescriind programe şi
traiectorii), în pofida cărturăriei (tradiţii euro-
pene, experienţa niponă ş.a.). Ca imnograf, prin
vocea psalmodică, repetitiv- obositoare, vorbeau
veciile şi strămoşii. Abundenta sa producţie im-
nică, expediată de un Mircea Iorgulescu în epoca
lui Neagoe (prin inactualitate, chestiunea valo-
rică fiind tacit suspendată), îl consacră drept
mare poet creştin, cum zicea Mircea Eliade. Poe-
tul descoperă puterea rugăciunii şi poezia însăşi,
vorbind despre o dragoste ziditoare şi slava altor
veacuri, devine rugăciune, într- o vreme în care,
recunoştea autorul Imnelor, poezia era, de fapt,
„în mâinile lui Nichita”. După o lungă suferinţă
(şase ani, paralizat, în urma unui accident vascu-
lar cerebral, petrecut la Arad, în 13 iunie 1994),
poetul, devenit, între timp, şi om politic, se va
stinge, neaşteptat, la Bonn (16 septembrie 2000),
după ce dăduse îmbucurătoare semne de între-
mare. Dar faima sa, umbrită acum prin tăcere, se
rezumă, spuneam, la un respect muzeal.

Văzută ca „o mare nedreptate”, ca „ruptură”
artificială, disjuncţia estetică dintre cei Alexan-
dru, proclamată ferm de unii critici, primeşte o
convingătoare replică şi din partea lui L. hanganu
care, înţelegând pustia ca heterotopie, desluşea
semnele prevestitoare ale bucuriei / călătoriei mis-
tice încă în expresionismul vitalist, tulbure al în-
ceputurilor, când Ioan Alexandru ne anunţa,
încrezător, că „din codri mari de crini” va răsări la
noi, deplină, lumina lină. Or, vecinătatea iubi-
toare a poetului, zicea şi Dan C. Mihăilescu, era
„o levitaţie eliberatoare în context sufocant”.

Evident, disponibilitatea frenetică, sacrifi-
ciul, pierderea de sine („Că- n fiecare tânăr eu în-
sumi par a fi”) anunţau cumva schimbarea la faţă
a poetului; „cumplita omidă” va deveni fluture,
acel ceva ascuns în realitate, ameninţarea pla-
nând, chemând imagistica apocaliptică vor îngă-
dui transfigurarea, lepădarea de „umbra infer-
nală”, imboldul imnificării, instituind atmosfera
extatică (celebrare, bucurie, blândeţe, împăcare).
Altfel spus, omul, ca splendoare a creaţiei, trecut
prin infern, învaţă lecţia pustiei: smerenie, umi-
linţă, frăţietate etc. Fiindcă Imnele descoperă en-
clavele purităţii şi arhaitatea izvoarelor, risipind
bucurie. Poetul resuscită, solemn- emfatic, felul
răsăritean de a gândi (pe filon ortodoxist); contac-
tul cu „străinia” s- a dovedit catalitic şi, ieşind din
„umilinţă”, dezvoltând un patetism gesticulant,
imnografia lui Alexandru cade, regretabil, în pa-
radă liturgică, beneficiind şi de o recepţie admi-
rativă, exaltată. Implicit, de o „clasicizare” rapi-
dă. Rezervele, câte au fost, priveau industriozita-
tea şi deviaţia religios- habotnică, acceptată, to-
tuşi, în epocă, în plin ateism triumfalist. Dar
pustia străbătută de poet (chemând, prin extensie
biblică, motivul exodului) conducea, pe suportul
concepţiei patristice şi având drept pildă imnurile
pindarice (traduse de cel ce, în 1965, ne propunea
Viaţa deocamdată) spre pacea lăutrică, ascetism,
iubire, civism; adică opunându- se pustiirii şi cor-
tegiului de efecte (suferinţă, alienare, izolare) in-
duse de hiperindustrializare şi turboconsume-
rism. Poezia adevărată – ne prevenea Ioan Ale-
xandru în Jurnal de poet – e „imn de bucurie”.
Aşa fiind, chiar dacă şi alţii, afini temperamental,
i- au urmat îndemnul glorificând / beatificând
„acordurile celeste” şi „polenul paradisiac” (pre-
cum un Adrian Popescu, ivit din falanga echino-
xistă), liantul iubirii dezvăluie, la Alexandru, un
tragism subteran. Istoria e „podită” cu oseminte,
provinciile oferă poetului-slujitor prilejul de a
evoca pios, solemn- oracular, martiriul. Motivaţia
imnică, în acord cu simbologia creştină împacă
pilduitor iubirea şi dăruirea; logodit cu „lirele lu-
minii”, poetul va psalmodia monoton- encomiastic
şi va închega o viziune mitologică, amestecând re-
ligiozitatea pe model bizantin cu sentimentalis-
mul ţărănesc, tânguitor şi ditirambic sau cu
imagistica de apocalips, lansându- se în predici
avântate, cu gesturi de amvon. Blândul poet roş-
covan („părintele”, cum îi spuneau studenţii), con-
vins că prietenul Orfeu îşi avea sălaşul în Dacia
mitică vroia să ne asigure că „numai din iubire
poţi trăi”. Sfatul său nu pare a avea căutare azi,
într- o societate confuză, conflictuală şi rapace; iar
saltul său, de la expresionism la spiritualism, ri-
dică firesc întrebarea dacă, în era internautică, în
plină ceaţă axiologică, Ioan Alexandru mai are
măcar şansa de a fi citit / recitit?

Rămâne de văzut, aşadar, dacă vom asista
la o posteritate relansată. r



Elena Solunca: în celebra sa lucrare „un
nou ev mediu”, nicolae berdeaev profetiza că ne
îndreptăm spre un asemenea timp, referindu- se,
în principal, la o reînnoire a conştiinţei, a condi-
ţiei umane. Era în 1927 şi ecoul ideilor lui mai
pluteşte în aer. ca medievist, ce se poate repera din
punctul de vedere al evenimentelor social- politice
dar şi al mentalităţilor?

Ioan- Aurel Pop: Vreau să comentez celebra
lucrare a lui Berdeaev din perspectiva istoricului
şi nu a filosofului sau teologului. Neimaginând
condiţia umană în afara creştinismului, marele
filosof al religiei glorifică lumea medievală, în
care omul avea un loc pe pământ, fiindcă îl avea
pe Dumnezeu alături. Cred că filosoful vedea
„noul Ev Mediu” ca pe o revigorare a lumii, sub
semnul unei solidarităţi spiritualizate la maxi-
mum. Ca istoric medievist constat mereu – cu ne-
îngrădită stupoare şi cu mare regret – cum Evul
Mediu este demonizat azi din varii motive, de la
ignoranţă şi superficialitate până la aroganţă şi
naivitate. De câte ori nu auzim expresii de genul
„suntem în plină barbarie medievală”, „acţionăm
ca în Evul Mediu”, „întunecime medievală” etc.,
toate cu sens peiorativ? Aceasta provine din fap-
tul că suntem tentaţi să judecăm lumile trecute,
în loc să le aprofundăm şi că, atunci când jude-
căm, aplicăm principii şi valori ale societăţii de
astăzi. La fel facem şi pentru Evul Mediu, adică
pentru mileniul derulat de pe la anii 500 până pe
la 1500. Astfel, vrem să găsim în Evul Mediu de-
mocraţie, libertate, egalitate, drepturi ale omului
şi minorităţilor, când, de fapt, atunci lumea func-
ţiona foarte bine după alte principii, precum cre-
dinţă, ierarhie, onoare, supunere, închinare,
privilegiu etc. Evul Mediu – mai ales prin călugă-
rii marilor mănăstiri cu biblioteci şi scriptorii, dar
şi prin curţile princiare – a conservat antichita-
tea, marea creaţie a antichităţii, pe care a trans-
mis- o lumii moderne. Evul Mediu ne- a dat
universităţile, arhitectura romanică, gotică, bi-
zantină, muzica bazată pe ritm, teatrul ambulant
în pieţe publice, poezia trubadurilor etc. Nu tre-
buie să- i cerem lumii medievale ceea ce nu era
menită să producă! Sub aspect creştin, Evul
Mediu a însemnat o imensă emulaţie, genera-
toare de mari creaţii, sub tutela Marelui Creator,
care veghea totul şi care se afla în sufletele tutu-
ror…

Istoria este singura ştiinţă care are o muză,
pe clio. acum, istoria are principiile, metodolo-
giile ei de cercetare, dar muza nu a dispărut. de
ce e necesară o… muză; ceva ce transcende rigorile
logicii ştiinţei?

Istoria are o muză, fireşte, dar nu ştiu dacă
este ştiinţă în sens actual, modern. Istoria este
ştiinţă în măsura în care este cunoaştere şi tinde
să reconstituie lumile trecute, având drept scop
adevărul (parţial, atât cât îi este dat el omului
spre atingere), adică refacerea veridică a acelor
lumi. Istoria are o muză – pe Clio – fiindcă în an-
tichitatea timpurie „cercetarea” trecutului era po-
vestea trecutului, povestea spusă frumos (frumo-

sul este o categorie estetică), cân-
tată frumos, adesea în versuri.
Mulţi dintre istoricii moderni,
mai ales din secolul al xIx- lea în-
coace, au „secat” istoria de po-
veste, de muzică şi de poezie, au
vrut chiar să- i anihileze muza,
scriind în stil ştiinţific, rigid şi
precis. Dar istoria este viaţă, este
prezentul oamenilor care au trăit
în trecut, iar viaţa este plină de
umanitate, de seriozitate, dar şi
de copilărie, de investigaţie, dar
şi de joc, de iubire, de cântec şi
poezie. Cei mai mari istorici ai
lumii – aceia care au intrat nu
numai în rafturi savante de bi-
blioteci, ci şi în conştiinţa publică
– au prezentat atractiv trecutul,
în limbaj savuros. Prin urmare,
au fost inspiraţi de muza Clio, au
avut nevoie de muza Clio. în
viaţă nu este important numai ce

comunicăm, ci şi cum comunicăm. Multe adevă-
ruri au rămas secole la rând umbrite de forma ne-
adecvată în care au fost transmise. De aceea,
muza Clio nu poate să moară. Asta nu înseamnă
că muza Clio de astăzi patronează minciuna şi
scuză derapajele unora…

de la istorie la istoriografie este un drum pe
care evenimentele suferă interpretări pe care un
scriitor contemporan le- a pus sub semnul cuvin-
telor: „prezentul dictează trecutul”. Există adevăr
în aceste cuvinte? dacă da, cum să- l interpretăm?

Da, este dur mesajul propoziţiei de mai sus,
dar are o mare doză de adevăr. Fiecare generaţie
rescrie trecutul – folosindu- se de istorici – în func-
ţie de propria sensibilitate, de propriile nevoi, de
propriile aspiraţii. Istoria este trecutul (viaţa tre-
cută) însuşi, pe când istoriografia este încercarea
de reconstituire a trecutului. Niciodată cele două
realităţi nu coincid pe deplin, deşi scrisul istoric
autentic tinde să se apropie de „originalul” său,
adică de trecutul aşa cum a fost el şi cum nu mai
este! Cu ceea ce am spus mai sus sunt de acord
mai toţi specialiştii, istoricii, iubitorii de trecut.
Dar de aici încolo, dacă ducem raţionamentele
mai departe, opiniile se despart. Sunt unii inves-
tigatori ai trecutului care, pornind de la imposi-
bilitatea reconstituirii
integrale şi fidele a lu-
milor de odinioară, pre-
dică libertatea totală a
cercetătorului, care ar fi
destinat să spună im-
presii, păreri, idei pro-
prii, inspirate de oriun-
de. Pentru aceştia, aproa-
pe toate relatările vechi
despre trecut sunt ste-
reotipuri, mituri, clişee,
idei preconcepute etc.
Sunt alţii care – păs-
trând rigorile meseriei
de istoric, aşa cum au
fost ele trasate de cei
mai mari istorici – deşi
convinşi de imposibilita-
tea refacerii întocmai a
societăţilor revolute, nu
încetează să se ghideze
după adevărul cuprins
în izvoare, se străduiesc
să nu se abată de la
surse şi să nu modifice
în chip intenţionat (deli-
berat) tablourile de odinioară. Cu alte cuvinte, se
lucrează azi pe o paletă largă de interpretări, de
la cei care relativizează totul până la cei care în-
cearcă să suprapună (cât mai exact posibil) ima -
ginea cu realitatea. Toţi au loc sub soare, har
Domnului! şi toţi pot fi apreciaţi de public, de ci-
titori, de iubitorii vieţii. Cu o precizare: cei care
„reconstituie” trecutul după impresii pot fi exce-
lenţi eseişti, literaţi, pictori, muzicieni, politicieni
etc., dar nu istorici; istoricul are menirea – cred

sincer acest lucru – să pornească de la izvoare, să
le descifreze, să le întregească, să le traducă, să
le compare etc. şi să refacă tabloul şters ori
aproape distrus al unui segment de timp şi al
unui fragment de loc. Orice ştiinţă (orice disci-
plină, orice artă) are scopuri, reguli şi metode.
Scopul istoricului este să se apropie cât mai mult
de lumea pe care vrea s- o lumineze, folosind dis-
ciplinele auxiliare ale istoriei. Restul devine ama-
torism! şi nu este rău că este aşa, dar nu trebuie

confundate planurile. De multe ori, imaginea des-
pre trecut oferită de un literat de geniu prinde
mult mai bine în conştiinţa publică decât recons -
tituirea minuţioasă a unui istoric! Dar este de
dorit ca literatul să rămână literat, iar istoricul
să fie recunoscut ca istoric. 

pe dvs., ce v- a determinat să vă dedicaţi cer-
cetării Evului Mediu, atât de mult timp conside-
rat întunecat?

Cred că v- aţi convins din cele spuse anterior
că, pentru mine, Evul Mediu este plin de lumini.
Eram elev de liceu la Braşov şi priveam încreme-
nit cupolele Bisericii Sf. Nicolae din şchei şi apoi
bolţile cu nervuri ale Bisericii Negre din Cetate
şi mă gândeam – dincolo de impresionatele calu-
puri de piatră, cărămizi şi fresce – la oamenii care
le făcuseră pe toate acestea. un pastor sas bă-
trân, văzându- mă curios, mi- a spus că oamenii la
care mă gândeam eu nu avuseseră rigle de calcul
şi nici calculatoare ca să facă minunile acelea du-
rabile, ci doar socoteli şi mecanisme simple (plan
înclinat, scripete, pârghie). Ce minune! La şcoală,
am învăţat de la dascăli dăruiţi cum se trăia în
Evul Mediu, dincolo de lozincile regimului. unii
dintre profesorii mei aveau studii interbelice, în

Franţa şi Germania sau în România Mare şi ştiau
Evul Mediu de la marile şcoli istoriografice, de la
surse autentice, cum se spune. unul dintre ei
mi- a spus – cred că eram prin clasa a x- a – că
omul medieval nu poate fi imaginat în afara cre-
dinţei şi a bisericii, datorită ataşamentului neţăr-
murit pe care acest om îl avea deopotrivă faţă de
credinţă şi biserică. Cu alte cuvinte – am realizat
mult mai târziu – mesajul profesorului meu se-
măna bine cu al lui Berdeaev, minus mesianismul
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Istoria – o odă a bucuriei de a trăi

n Elena Solunca în dialog cu Ioan-Aurel Pop

ioAn-Aurel pop

Istoria este însăşi viaţa noastră, iar
a prigoni istoria înseamnă a atenta
la esenţa vieţii. Sunt multe alte pe-
ricole care ne ameninţă şi care pun
în discuţie însăşi continuarea vieţii

pe planetă, nu istoria.
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ideii de a reînvia Evul Mediu în haine noi. în altă
cuprindere, am căutat mereu echilibrul în viaţă,
fără să- l găsesc pe deplin, iar Evul Mediu mi s- a
părut o lume de cumpănă, de balans, de echilibru,
situată între antichitate (prea îndepărtată şi ne-
sigură) şi modernitate (prea familiară, prea bru-
tală şi dezamăgitoare câteodată). M- am referit
aici nu la realităţi, ci la material de studiu.

cât de întunecat a fost Evul Mediu?
Toate lumile au şi părţi întunecate! Evul

Mediu are şi el umbrele lui, de la boli, mizerie, ca-
lamităţi până la torturi, crime şi nedreptăţi. Au
fost multe privaţiuni atunci – mai ales dacă ple-
căm de la confortul de azi – dar oamenii socoteau,
cei mai mulţi, că aşa era datul firii. Nu aveau
prea multe criterii de comparaţie. Copiii mureau
pe capete, înainte de a împlini un an; sătenii erau
adesea înfometaţi (mai ales după mari secete, in-
vazii de lăcuste, inundaţii etc.); orăşenii piereau
de molime şi de incendii devastatoare, în condi-
ţiile în care predomina lemnul ca material de
cons trucţie; prizonierii şi condamnaţii erau ade-
sea torturaţi, prin metode consacrate şi conside-
rate morale; pedeapsa capitală era cumplită, deşi
se aplica după reguli precise şi era pronunţată
doar de suveran (principe), care, însă, o putea de-
lega de la o vreme. în schimb, ţăranii şerbi nu pu-
teau fi omorâţi de stăpâni (cum se întâmpla cu
sclavii în „luminata” antichitate), fiindcă viaţa
venea de la Dumnezeu şi numai Dumnezeu o
putea lua. Nu a existat nici dreptul primei nopţi,
cum s- a scris adesea, în necunoştinţă de cauză şi
nici „crimele” Inchiziţiei. Tribunalul Inchiziţiei a
funcţionat în Evul Mediu propriu- zis ca o in-
stanţă de anchetă care nu pronunţa, în general,
pedepse capitale. Când Inchiziţia a început să se
războiască cu vrăjitoarele şi să le condamne la ar-
dere pe rug, suntem în plină epocă modernă,
adică prin anii 1500, 1600 şi chiar 1700! La noi,
în Evul Mediu „întunecat”, s- au ridicat Cetatea
Sucevei, biserica de la Densuş, castelul de la hu-
nedoara, mănăstirea Voroneţ sau mănăstirea Ar-
geşului, s- au tradus primele cărţi în româneşte
(în grai rotacizant), s- au compus „învăţăturile lui
Neagoe Basarab” şi s- au imprimat cărţi după teh-
nica cea nouă a tiparului cu litere mobile (am fost
al treilea loc din lume – la Târgovişte – unde mi-
nunea tiparului slavon a dat
roade). Am fost atunci amărâţi
şi asaltaţi de feluriţi inamici –
dar cine nu a fost? – dar am
ştiut să rezistăm, să vieţuim,
să supravieţuim şi să convie-
ţuim. 

sunt tinerii de astăzi, ur-
mând principul „trăieşte- ţi
clipa!”, interesaţi de un trecut
apus pentru totdeauna?

Da, sunt tineri interesaţi
de trecut, fiindcă memoria este
o calitate umană fundamen-
tală. Au fost şi vor fi mereu in-
teresaţi tinerii de trecut! Se
spune – e drept – astăzi, în
mod aproape iresponsabil, că
omul modern nu mai are ne-
voie de memorie, că nu mai
trebuie să înveţe date, fapte,
versuri, epoci, domnii etc., fiin-
dcă le ştie computerul pe
toate! Memoria este însă o
componentă fundamentală a
inteligenţei. un om fără me-
morie nu poate fi inteligent, ci
este bolnav! Cam aşa este şi cu
popoarele care tind să trăiască
fără memorie. Ajung popoare
bolnave! Oamenii – inclusiv ti-
nerii – au nevoie de amintiri individuale şi colec-
tive, se întreabă de unde le vin strămoşii, cum
gândeau bunicii, când s- a inventat telefonul sau
motorul cu reacţie etc. Dacă însă nu se face o edu-
caţie istorică în copilărie, atunci amintirile despre
trecutul colectiv devin haotice, disparate, inutile. 

ce credeţi că determină acest interes?
Interesul acesta vine, cum spuneam, din na-

tura umană. Omul este un investigator al vieţii,
iar viaţa este formată – după diviziunea noastră
convenţională – din trecut, prezent şi viitor. Alt -
minteri, viaţa este o eternă curgere şi nimic nu
face ca viaţa care s- a scurs să fie mai puţin fasci-
nantă decât viaţa care încă (pentru o clipă!) este.
între aceşti tineri iubitori de trecut (amatori),
sunt unii care vor să devină profesionişti. Aceştia
învaţă în universităţi cum să ancheteze trecutul,
cu metodele ştiinţei şi să devină, astfel, specia-
lişti. 

cam ce perioade ale istoriei interesează cu
deosebire?

Toate au farmecul lor, dar, mai ales după
1989, tinerii şi publicul larg s- au dedicat mult
epocilor mai recente, cam de la 1900 încoace. Ex-
plicaţiile sunt multe şi iată câteva: regimul comu-
nist a falsificat mai mult perioada modernă şi
contemporană (secolele xIx şi xx), exaltând „miş-
carea revoluţionară şi muncitorească”, „partidul
comunist”, „lupta de clasă”, emanciparea naţio-
nală etc. şi obturând „clasele exploatatoare”, mo-
narhia, curentele „decadente”, rezistenţa anti-
comu nistă, abuzurile şi crimele serviciilor secrete,
cultul personalităţii, propaganda de partid, încăl-
carea libertăţilor democratice etc.; istoria recentă
poate fi mai uşor de înţeles, fiind mai apropiată
mintal de noi; istoria contemporană se studiază
mai uşor, cu eforturi mai mici în comparaţie cu
perioadele vechi, care pretind studierea limbilor
moarte, a arheologiei, epigrafiei, diplomaticii, pa-
leografiei, sigilografiei, heraldicii, genealogiei etc. 

sunteţi încrezător în viitorul şcolii noastre
de istoriografie?

Da, nu am nicio îndoială că şcoala sau şco-
lile noastre de istoriografie vor merge bine şi în
viitor. Nu am nostalgia marilor figuri care s- ar fi
dus pentru totdeauna, fiind urmate doar de epi-
goni. Fiecare generaţie încearcă sentimentul vâr-
stei de aur de odinioară, dar e numai o impresie.
Să ne gândim la Eminescu, cu ale sale „zile de- aur
a scripturelor române”, cu veştejirea vehementă
a timpului său „decăzut”, devenit pentru noi pe-
rioada clasicilor, a marilor modele. Natural, am
şi eu temerile şi supărările mele, când văd stu-
denţii lucrând la licenţă doar din cărţi şi articole,
fără să mai apeleze la surse, când îi ştiu preocu-
paţi direct de istoria gândirii istorice în loc să în-
cerce mici reconstituiri, când îi surprind scriind
cu dezinvoltură despre imaginar, despre mituri,
despre viziunile altora, când ei nici nu au propria
viziune etc. unii dintre aceştia – mai ales cei
foarte tineri, dar şi unii „adolescenţi” cu părul alb
(„albiţi de ani, dar tot copii”, cum ar fi zis Mace-
donski) – au o plăcere sadică în a- i „desfiinţa” pe
antecesori, în a- şi exhiba marile „merite”, în a
semnala ritos „greşeli fundamentale”, „viziuni na-
ţionaliste”, „mituri istoriografice” (dând nume de

mari „greşiţi ai noştri”, de la haşdeu şi Iorga
până la P.P. Panaitescu şi C.C. Giurescu), uitând
de om şi de omenie, de vremuri, de condiţii puse
odinioară publicării textelor scrise, de schimbarea
firească a viziunilor, de rescrierea periodică a is-
toriei. Cred că examenul oricărui istoric tânăr nu
se dă prin demolări zgomotoase înainte de a con-
strui, ci prin restituirea veridică a fragmentelor
din trecut. Iar corecţiile fireşti – fiindcă a greşi
este omenesc – s- ar cuveni făcute fără ostentaţie.
Dacă sunt reale, le vor semnala fără îndoială spe-
cialiştii şi le vor chiar lăuda. De ce să ne lăudam
singuri? De asemenea, este neproductiv, ca tineri,
să ne apucăm de restituirea întregului, de sinteze
mari. Pentru întreg, este nevoie de decenii de ex-
perienţă, de ani mulţi petrecuţi în arhive şi biblio-
teci, de accesul la mii şi mii de izvoare. unul
dintre profesorii mei de suflet (mi- a fost învăţător
personal, nu la curs, fiindcă era demult pensionat

forţat, pe când ajunsesem eu student) – David
Prodan – nu înceta să- mi spună că „istoria este o
ştiinţă de acumulare, nu de revelaţie”, că istoricul
nu se iluminează brusc, ci treptat, prin studiu în-
delung şi temeinic. David Prodan a considerat că
poate conduce teze de doctorat – adică poate da
sfaturi tinerilor istorici – numai după ce împlinise
60 de ani! Până atunci a tot acumulat, ca să aibă
ce oferi. Azi sunt tineri foarte dotaţi şi bine in-
struiţi, dar care, în loc să fie „restauratori”, se
consideră de la început „pictori”, adică un fel de
artişti care inventează după propria voinţă, cu
ajutorul imaginaţiei, lumile trecute. Rezultatul
poate să fie excelent, deosebit, ademenitor, atră-
gător, dar nu mai este istorie! Sunt însă şi mulţi
tineri istorici cu respect pentru natura meseriei
de istoric, minuţioşi în studiul surselor, prudenţi
în concluzii şi precauţi cu scrisul. Asta a propos
de cei care scriu mai mult decât citesc!

care este locul şi rolul istoriei în ceea ce
numim „cultură generală” şi care ar trebui să asi-
gure nivelul optim al comunicării umane?

Componenţa culturii generale s- a schimbat
drastic în ultimele decenii, în ultima jumătate de
secol. un om cult de astăzi trebuie să ştie mate-
matică, fizică, chimie, informatică, să lucreze la
computer, să ştie biologie şi ştiinţa mediului etc.
unii înţeleg din aceasta că a trecut vremea poe-
ziei, a literaturii în general şi a istoriei, a geogra-
fiei descriptive, a muzicii. De aceea, dau, în
calitate de dascăl, de tineri care nu mai pot repro-
duce niciun vers din Eminescu ori din Goethe,
care cred că iluminismul s- a afirmat în secolul al
xV- lea sau că William Shakespeare a fost con-
temporan cu Napoleon! Fireşte, cei mai mulţi
caută repede pe google şi găsesc câte ceva. Dar nu
găsesc esenţa, fiindcă numai mintea omenească
poate opera cu valori, poate ierarhiza corect şi
poate face judecăţi de nuanţă. Mintea omenească
neantrenată intră în letargie şi, ca rezultat, ajung
să ne domine mecanismele şi cipurile! Cultura ge-
nerală şi- a schimbat structura, s- a îmbogăţit, dar
nu a putut renunţa la valorile umaniste, la esenţa
educaţiei umane. Iar în eşichierul educaţiei con-
temporane – pentru a rămâne cu ceea ce numim
cultură generală – istoria are un loc şi un rol de
prim rang. Nu în sensul memorării, ci al cunoaş-

terii, cu scopul ca – aşa cum
spunea Aristip din Cirene –
atunci când un om merge la
teatru, „să nu stea o piatră
peste altă piatră” (pe vremea
aceea, în Grecia antică, se
asista la spectacole în amfitea-
tre, pe bănci de marmură). Azi,
din păcate, se tot introduc dis-
cipline noi, de câte o oră pe săp-
tămână, de la şah la educaţie
rutieră, uitându- se că timpul
nu se poate dilata şi că discipli-
nele cu o oră pe săptămână nu
au, din punct de vedere pedago-
gic, niciun folos. în acest asalt
grăbit şi păgubos, diriguitorii
au înţeles să scoată din pro-
grame istoria ori, la anumite
clase, s- o lase de câte o oră pe
săptămână. Ca şi cum viaţa
trecută ar fi de vină pentru ig-
noranţa noastră de azi sau ca şi
cum amintirile colective ar fi
dăunătoare. Astfel, se formează
tineri cu minţi „spălate”, care
nu mai ştiu ce creaţii româneşti
avem, care se ruşinează de Ni-
colae Bălcescu şi de Alexandru
Ioan Cuza, dar nu ştiu nici ce
este Europa şi de ce făurim

uniunea Europeană. Scoaterea istoriei ca disci-
plină de studiu din programe şi de la examene ori
înghesuirea sa în „patul lui Procust” al materiilor
„auxiliare” nu ne pot conduce decât la formarea
de roboţi pentru o lume robotizată. Or, nu cred că
pentru asta am aspirat să ieşim din comunism!
De aceea, nu voi înceta să- i îndemn pe decidenţi
să lase istoria şi disciplinele umaniste (în general)
în şcoli, într- o lume care trebuie să rămână a oa-
menilor, nu a mecanismelor. Istoria este însăşi
viaţa noastră, iar a prigoni istoria înseamnă a
atenta la esenţa vieţii. Sunt multe alte pericole
care ne ameninţă şi care pun în discuţie însăşi
continuarea vieţii pe planetă, nu istoria. Istoria
este un imn închinat vieţii, un fel de odă a bucu-
riei de a trăi. Dacă acceptăm să renunţăm la is-
torie înseamnă că renunţăm treptat la viaţă… r
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Cu sobrietatea maturităţii creatoare,
istoricul literar zanfir Ilie se în-
toarce la una dintre pasiunile tine-
reţii, romanele lui Liviu Rebreanu,

mobilizat, poate, şi de tendinţa contemporanilor
de a trece prea repede peste opere fundamentale
ale literaturii române, ancorându-  se frivol în
texte comerciale, pe care azi le „citeşti” şi seara
deja le-  ai uitat…

Dinamic, zanfir Ilie, adaptează tonul ritmu-
lui trepidant al contemporanilor, nefăcând rabat
însă substanţei analitice, confirmând aici calită-
ţile sale de critic literar, subliniate şi de către un
important critic mai mult decât consacrat, pre-
miat de către Academie pentru opera sa, care zi-
lele acestea împlineşte o frumoasă vârstă,
Theodor Codreanu, în prefaţa intitulată „Re-
breanu, homo religiosus?”, atrăgând astfel atenţia
asupra a ceea ce domnia sa consideră a fi „cel mai
îndrăzneţ şi mai original capitol al cărţii”, exerci-
ţiu mai mult decât valoros de hermeneutică (spu-
nem noi, nu numai acel capitol!), care readuce la
o adevărată lumină opera unui scriitor de la a
cărui trecere la cele veşnice s-  au împlinit recent
70 de ani!

Primele două capitole tratează destinul ro-
manului ca gen în literatura universală, dar şi în
cea română, până la începutul secolului al xx-  lea,
abordându-  se subiectul şi din perspectiva recep-
tivităţii şi competenţei criticilor vremii, istoricul
zanfir Ilie fiind lucid şi tranşant: „Prin disponibi-
litatea intelectuală pentru confruntarea estetică
şi etică asupra implicaţiilor teoretice din romanul
clasic şi cel modern, Duiliu zamfirescu este sin-
gular, interlocutorii săi, inclusiv Titu Maiorescu,
fiind decorativi şi modeşti. Abia după trei decenii,
izbucneşte marea competiţie la care se înscriu
spirite critice redutabile.” (p.16). Spiritul polemic
îl face să observe şi că, deseori, (p.81), „criticii şi
istoricii literari consideră că una dintre îndatori-
rile lor importante este să aşeze autorii şi operele
lor în clasificări care se vor atotcuprinzătoare –
un fel de tabele mendeleevene cu menţionări de
informaţii, de circumstanţe şi de caracteristici re-
feritoare la stiluri, curente, influenţe, teme, stu-
dii, evenimente biografice revelatorii etc. De
multe ori binevenite şi interesante, aceste forme
de sistematizare prezintă, uneori, aspecte abuzive
şi inexacte, afirmaţii confuze şi riscate…” Con-
ştient de acestea, autorul evită inteligent astfel
de capcane…

Titlul celui de-  al treilea capitol este mai
mult decât clar pentru conţinutul său: „Conceptul
de roman de analiză”, capacitatea de sinteză fiind
relevantă şi aici, ca şi observaţia decent-  caustică,
apropo de polemică, atunci când este cazul: „Pen-
tru orientare în labirintul unei specii literare atât
de complexe (n.n. cum este romanul), critica lite-
rară a propus diferite clasificări, impunând mul-
tiple concepte operaţionale pentru roman: realist,
social, politic, satiric, erotic, alegoric, fantastic,
ecleziastic, gotic, poetic etc. între aceste noţiuni
cu determinări specifice se află şi cele de roman
de analiză, sau analitic, sau de analiză psiholo-
gică. De cele mai multe ori, între aceşti termeni
este sinonimie perfectă, fiind folosiţi pentru a de -
semna aceeaşi realitate, dar în suficiente cazuri
comportă (sau li se atribuie!) nuanţe,precizări,
conotaţii care vin din circumstanţe istorice, naţio-
nale, din influenţe ideologice ori din relaţii parti-
culare, din afinităţi personale de abordare a unor
aspecte narative, culturale, artistice.” (p.17)

Opiniile lui Garabet Ibrăileanu, Albert Thi-
baudet, George Călinescu, şklovski, Tomaşevski,
mai detaliat sau foarte pe scurt, sunt analizate,
observându-  se că „în chestiune se pronunţă de-  a
valma, critici şi autori, profesionişti şi amatori,
chemaţi şi nechemaţi, prieteni ai unora, duşmani
ai altora” (p.19). Istoricul literar zanfir Ilie nu se
opreşte practic la perioada interbelică, arătând şi
influenţa lui Freud ulterior, un fragment precum
cel care urmează arătând plasticitatea demons-
traţiei: „Scriitorul modern vine cu alt tip de comu-

nicare, generat de dorinţa imperioasă de intero-
gaţie la probleme de conştiinţă, reflectate în cio-
burile oglinzii constituite de realitatea faptelor.
Altfel spus, «mărul Evei» a fost atractiv, a condus
la păcatul originar, dar, dincolo de frumuseţea şi
de semnificaţia mistică, din perspectivă epică, se
poate să fi fost locuit de vreo fiinţă neadormită
care tânjea să iasă la lumină, tocmai în sensul cu-
noaşterii evolutive care transfera misterul şi miza
gestului în pofta muşcăturii şi a tehnicii meste-
catului.”

Introducerea în problematică se face cu,
probabil, cel mai bun roman românesc al tuturor
timpurilor (personal, subiectiv, spuneţi cum vreţi,
pe aceeaşi poziţie cu craii de curtea Veche), pă-
durea spânzuraţilor, considerat de către specia-
lişti „primul roman românesc de analiză” (apare
în anul 1922), zanfir Ilie identificând rapid
într-  un „crez” al lui Rebreanu năzuinţa spre ab-
solut (şi nu este oare aceasta primul pas către
Sacru al omului religios!?), citându-  i cuvintele
apărute într-  un articol din anul 1926: „Scriitorul
de azi, afară de poetul liric, trăieşte într-  o lume
atât de relativă din toate punctele de vedere, că
numai identificându-  se cu multe relativităţi izbu-
teşte a pătrunde şi a înfăţişa absolutul care, cel
puţin în artă, rămâne năzuinţa supremă.” (p.23).

Rânduri cutremurătoare sunt scrise despre
geneza romanului, inspirat, dacă nu se ştie, (sic!),
de o tragedie de familie, fratele scriitorului fiind
executat pentru dezertare în timpul primul război
mondial, de către forţele imperiale, în armata că-
rora era, scriitorul fiind, în lumina mărturiilor
sale, analizat şi ca un suferind temporar „de tul-
burări mistice”, care contribuie la schiţarea por-
tretului omului religios, cu tensiunile şi angoasele
sale, Liviu Rebreanu chiar recunoscând că este
„credincios şi superstiţios” (p.24).

una dintre concluzii este evidentă: „Facto-
rul subiectiv al durerii face drama întrutotul cre-
dibilă în derularea ei, înviorând un univers
schematizat şi valorificând posibilitatea extensii-
lor în plan psihologic.” (p.25). Cu amănunte asu-
pra genezei se revine şi în capitolul „Instinctul
creator şi conştiinţa estetică la Liviu Rebreanu”
(p.47-  52).

Analiza romanului continuă în capitolul ur-
mător, după o scurtă paranteză în care sunt con-
semnate rezervele mai mult decât discutabile ale
lui Tudor Arghezi şi Nicolae Iorga faţă de roma-
nul Ion, analiză faţă în faţă cu aspecte ale recep-
tării pădurii…, de la Felix Aderca, Mihail
Dragomirescu, Pompiliu Constantinescu, Perpes-
sicius, Eugen Lovinescu, şerban Cioculescu, Vla-
dimir Streinu, George Călinescu până la Tudor
Vianu, Valeriu Cristea, Lucian Raicu, Crohmăl-
niceanu, Nicolae Balotă, Al. Protopopescu, zigu
Ornea, N. Manolescu, Nicolae Creţu, Stancu Ilin,
Niculae Gheran, Adrian Dinu Rachieru, Theodor
Codreanu, I.Simuţ.

Analiza lui Călinescu este cel mai pe larg co-
mentată, punându-  se accent pe „psihologia sufle-
tului mediocru combătut de două atitudini
impuse dinafară” (de mediocritate exasperantă
este acuzat şi celălalt erou analizat mai pe larg,
a se vedea mai jos, Puiu Faranga, la p.83) şi „bu-
nătatea instinctului său creator” (sesizată şi de
Lovinescu) care nu transformă romanul într-  un
manifest politic sau naţionalist. „Conştiinţa este-
tică” triumfă! Ca şi Credinţa! în Iubire, dincolo de
Moarte, demonstraţia fiind elocventă în capitolul
„Apostol Bologa – homo religiosus”, şirul eveni-
mentelor „fatale” suprapunându-  se unei Săptă-
mâni a Patimilor (alta!), fiecare zi având
simbolistica sa…

Al doilea roman asupra căruia se opreşte
zanfir Ilie în studiul său de referinţă în literatura
de specialitate de după Revoluţie, contribuind şi
domnia sa la o nouă receptare şi reevaluare în
rândul romanelor sale de prim plan, este ciulean-
dra, apărut în anul 1926… Dansul sacru, melodia
sfântă, imposibilitatea amintirii ei ca semn al iz-
gonirii din paradis, sunt nucleul în jurul căruia

se leagă demonstraţia în ceea ce priveşte influ-
enţa religiozităţii asupra creaţiei lui Liviu Re-
breanu. Este o întoarcere de la lumina
neo-  testamentară care este la un moment dat ob-
sedantă în pădurea… la tenebrele abisale ale Ve-
chiului Testament în ciuleandra, chiar dacă
moto-  ul cărţii este din apocalipsa, unde parcă un
blestem demn de vechi tragedii greceşti bântuie
în labirintul sanatoriului de boli mintale…

Omorârea unui suflet cere pedeapsă, şi me-
dicul care o iubise pe Mădălina conchide către
Puiu Faranga, după cum observă zanfir Ilie la pa-
gina 72: „Ai omorât-  o chiar de două ori; întâi i-  ai
ucis sufletul când ai luat-  o şi a doua oară i-  ai ucis
şi trupul!”

Rămâne enigma posibilei regăsiri a unei bu-
curii primordiale în nebunia autentică, dansul
final relevând, poate cuvintele din apocalipsă
care stau, cum scriam, ca moto: „şi nu ştii că tu
eşti ticălos/ şi mişel şi sărac şi orb şi gol”. De-
monstraţia de la paginile 73-  75, care arată legă-
tura pe care Rebreanu o are cu religiozitatea, este
convingătoare: „Finalul romanului ciuleandra
consfinţeşte rolul moto-  ului de cheie a întregii is-
torisiri în care Policarp Faranga vrea să uzurpe
atributele Creatorului, eşuând în prăpastia păca-
telor trufiei şi ale crimei, pentru care orice înţe-
legere nu are nici măcar ecou dincolo de suferinţă.
(…) «Minuni face numai Dumnezeu!»”

„Având în vedere moto-  ul, se poate spune că
vanitosul aristocrat Policarp Faranga crezuse că
şi el poate face minuni prin nefericirile unor oa-
meni, prin crimă şi prin prefăcătorie. ciuleandra
este cronica tulburătoare a acestei erori funda-
mentale.”

şi o mărturie că rugăciunile păcătoşilor pot
fi fără un răspuns pozitiv din partea Divinităţii, o
descriere a unui proces de automistificare a ideii
de ispăşire, după cum se observă la pagina 85. Ră-
tăcirii i se constată sau i se întăreşte diagnosticul
(p.89): „Refugiul temporar în spaţiul exotic şi mis-
terios al ocultismului şi al superstiţiilor derivate
din tradiţii mistice legate de numărul 13 exprimă
disperarea unui personaj rătăcit în faptele sale
pentru care încearcă să găsească forme de înţele-
gere şi argumente dincolo de raţiunea obişnuită,
dar şi dincolo de «căile Domnului», alegând să facă
incursiuni în universul straniu unde credinţa şi
blasfemia se întrepătrund sub semnul tainei.”

De aici şi o concluzie indirectă: un Apostol
Bologa, murind, se salvează sufleteşte, un Puiu
Faranga, murind sufleteşte, nu pare să aibă
şanse, în afara invocatei minuni dumnezeieşti…
Iată câte ceva dintre surprizele şi bogăţiile unei
cărţi de analiză la propriu, omagială indirect (ul-
timul capitol se intitulează „Liviu Rebreanu,
după 70 de ani – consideraţii finale”, fiind un lau-
datio, pe lângă fişa bio-  bibliografică reprezenta-
tivă, care ne reaminteşte că zanfir Ilie este
singurul care a realizat un dicţionar al scriitorilor
gălăţeni, apreciat, urmând a fi adus la zi în cu-
rând!), pledoarie pentru roman, cel care a fost, ca
specie literară, „iubita din poveste, glorificată
pentru frumuseţe, admirată pentru înţelepciune
şi demnă de orice sacrificiu” (p.99), redeschizând
pofta de a reciti marele romane ale unui clasic,
aducându-  ne la cunoştinţă şi lucruri despre care
nu ştiam: de pildă, prietenia dintre Rebreanu şi
h.G.Wells!

Aşa cum sublinia serios, dar şi hâtru la
rându-  i şi Adrian Dinu Rachieru, exegeza lui zan-
fir Ilie este binevenită, confirmând „că marii scrii-
tori nu pot fi «istoviţi»; ei ne oferă, mereu,
surprize, critica dovedindu-  se, spunea hâtrul
Marin Sorescu, ne-  isprăvită.” De parcă judecăţile
critice şi istorice ar putea fi vreodată isprăvite, ori
criticii literari n-  ar dori şi ei „a pătrunde şi a în-
făţişa absolutul care, cel puţin în artă (n.n. arta
criticii), rămâne năzuinţa supremă”! Confirmă un
critic de întâmpinare, adică subsemnatul! r

■ zanfir Ilie, Romanul de analiză la liviu
Rebreanu, Ed. Limes, Cluj-  Napoca, 2014

a.g. secară
O pledoarie pentru clasic

Dinamic, Zanfir Ilie, adaptează
tonul ritmului trepidant al

contemporanilor, nefăcând rabat
însă substanţei analitice.
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Neîndoielnic, la o primă
vedere, toate taberele de
creaţie sunt, dacă nu la
fel, măcar foarte asemă-

nătoare. Artişti selectaţi după criteriile
organizatorilor se adună în scopul unei
campanii cu durată determinată într- un
spaţiu amenajat, trăiesc şi creează ală-
turi, se pune la dispoziţie materialul de
lucru şi se decide soarta lucrărilor ce vor
rezulta în urma taberei. 

în ultimii ani, din raţiuni econo-
mice, simpozioanele de creaţie s- au îm-
puţinat, dar nu putem trece cu vederea
nici dezinteresul cvasi- generalizat faţă
de obiectul artistic şi de rolul lui cultu-
ral şi social. Dacă luăm în considerare
şi un anumit fel de blazare a artiştilor
confruntaţi cu trista realitate că demer-
sul lor nu mai stârneşte interes, avem
în faţa noastră un peisaj dezolant. 

Ca întotdeauna, însă, există şi ex-
cepţii. Mai sunt printre noi oameni dor-
nici să reînnoade tradiţia de circa cinci
decenii a simpozioanelor de sculptură
din România şi să readucă la viaţă bu-
nele practici organizatorice şi culturale
ale acestora. 

O tabără de sculptură, cea mai di-
ficilă dintre manifestările artistice de
acest tip, mai greu de organizat şi de
susţinut decât o tabără de pictură ori de
grafică, bunăoară, necesită resurse ma-
teriale consistente, personal auxiliar,
utilaje şi, mai presus de orice, voinţa de
a o duce la bun sfârşit şi de a găsi locul
potrivit pentru lucrările de artă rezul-
tate. Dacă toate aceste condiţii nu se în-
trunesc, demersul e sortit eşecului. Nu
de puţine ori ne- am confruntat şi cu ast-
fel de situaţii. 

în judeţul Vâlcea, spaţiu unde
arta se află la ea acasă de multă vreme,
sfârşitul verii şi începutul toamnei anu-
lui 2014, mai precis perioada cuprinsă
între 25 august şi 13 septembrie s- a con-
stituit într- un interval de graţie. zece
sculpturi monumentale, născute din
mâinile a zece artişti din România şi din
alte cinci ţări europene, au fost dăruite
comunei Măciuca, locul unde s- a desfă-
şurat prima ediţie a Taberei Internaţio-
nale de Sculptură în Piatră, organizate
de Fundaţia „Dumitru Drăghicescu” şi
Atelierele „Enache” din Paris, în parte-
neriat cu Filiala Vâlcea a uniunii Artiş-
tilor Plastici din România şi cu
Primăria Comunei Măciuca.

Iniţiativa i- a aparţinut sculptoru-
lui româno-francez Viorel Enache, năs-
cut pe aceste locuri, iar punerea ei în
practică s- a datorat partenerilor con-
vinşi că un astfel de proiect cultural nu
poate fi decât benefic pentru comunita-
tea locală şi pentru iubitorii de frumos.
Sculptori, prieteni ai lui Viorel Enache,
sosiţi din Franţa, Italia, Portugalia,
Germania, Polonia şi România au lucrat
alături în centrul comunei Măciuca,
timp de trei săptămâni, confruntân -
du- se cu materiale rezistente: calcarul
de Başchioi sau Podeni, marmura de
Ruşchiţa, sau chiar cu andezitul. Au
luat naştere, astfel, zece sculpturi mo-
numentale, expresie a zece personalităţi
creatoare diferite, provenite din spaţii
culturale cu tradiţii şi mentalităţi pro-
prii. Lucrările au fost donate comunei
Măciuca unde urmează ca, sprijiniţi de
arhitecţii vâlceni, edilii locali să amena-
jeze un spaţiu de expunere permanent. 

Sculptorul Viorel Enache a făcut
un dublu efort în timpul acestei campa-
nii de lucru, realizând două sculpturi
monumentale: una pentru spaţiul care
le va încorpora şi pe cele ale colegilor
săi, o a doua deja amplasată în faţa Pri-
măriei Măciuca, ca un omagiu adus lo-
cului natal. Deschiderea oficială a

taberei de creaţie de la Măciuca a fost
completată cu încă un eveniment, la
reuşita căruia a contribuit Filiala Vâl-
cea a uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia: organizarea unei expoziţii cu
lucrări de plastică mică, semnate de cei
zece artişti participanţi la tabără şi pre-
zentată în curtea interioară a Muzeului
de Artă din Râmnicu Vâlcea (Casa „Si-
mian”). 

De puţine ori se mai întâmplă în
România zilelor noastre să aflăm oa-
meni însufleţiţi de bune intenţii şi gata
să- şi dea toată silinţa pentru materiali-
zarea lor. I- am cunoscut la Măciuca pe
organizatori şi pe sponsori şi am salutat
din primul moment buna organizare a
taberei de sculptură. Artiştii au primit
toate uneltele necesare, unele ultramo-
derne, pentru finalizarea lucrărilor de
artă monumentală. Au avut, de aseme-
nea, alături de ei, muncitori pricepuţi şi
asistenţa solicitată. Altfel, în trei săptă-
mâni ar fi fost imposibil ca ei să- şi ducă
la bun sfârşit proiectele. Blocurile de
piatră au fost masive şi deloc uşor de
abordat. De aceea, am avut pe deplin
convingerea că, în pofida asemănării ta-
berei de la Măciuca cu oricare altă ta-
bără de creaţie, de fapt aceasta a fost
diferită prin grija faţă de artişti şi prin
conlucrarea tuturor celor responsabili
de reuşita ei. un exemplu de urmat.

şi pentru că un atelier de creaţie
colectiv, în aer liber, presupune emula-
ţie, fiindcă artiştii interacţionează
într- un astfel de experiment creativ,
întotdeauna există un numitor comun al
lucrărilor rezultate, în pofida varietăţii
abordărilor şi a viziunilor. în tabăra de
la Măciuca a predominat abordarea figu-
rativ- simbolică a unor personaje născute
din blocurile impunătoare de piatră. Mo-
tivul dublului a fost şi el prezent, regă-
sind în mai multe dintre compoziţii
personaje puse în dialog sau chiar alipite
într- un ansamblu antropomorf. 

Sculptoriţa Sylvie Berry (Franţa)
a realizat din calcar de Başchioi o com-
poziţie figurativă intitulată „Culegătoa-
rea de mere”, ilustrare a feminităţii şi a
rodniciei, cu interesante valenţe simbo-
lice. Grija faţă de detaliu, expresivitatea
personajului reprezentat şi punerea sa
într- un raport echilibrat cu registrul
non- figurativ al lucrării contribuie la
reuşita acesteia.

Givanni Carosi (Italia) a ales să
se confrunte cu un bloc masiv de mar-
mură în care şi- a transpus compoziţia
dinainte gândită într- o machetă ce i- a
stat permanent alături. Lucrarea sa, ac-
centuat stilizată, poartă numele „Eu-
ropa” şi îngemănează două personaje
feminine, alcătuite din volume unduite,
unite într- o îmbrăţişare sugestivă.

Viorel Enache a sculptat tot în
marmură de Ruşchiţa un fel de coloană-
personaj zveltă, cu două volte, elansată
pe verticală, pe care a numit- o „zbor”.
Compoziţia poate fi, la fel de bine, inter-
pretată ca o troiţă stilizată, ornamen-
tată cu motive vegetale, al cărei motiv
tradiţional trece prin filtrul interpretă-
rii artistului.

Artista Anne Le Louran (Franţa)
a imaginat la rândul ei o compoziţie an-
tropomorfă, alcătuită din două personaje
unite în zona toracică, atât de mult stili-
zate încât compoziţia s- ar putea încadra
la fel de bine în registrul non- figurativ.
Lucrarea realizată în calcar de Başchioi
poartă numele „întâlnire”.

Tânărul sculptor român Petre
Virgiliu Mogoşanu a preferat tot cal-
carul de Başchioi în care a cioplit o „Fe-
reastră către lume”, compoziţie
verticală, masivă, cu unghiuri şi tăie-
turi ferme, inspirată din formele tradi-

ţionale şi gândită ca un ax ce uneşte
cerul cu pământul.

Cea mai pronunţat figurativă din-
tre cele zece lucrări din tabăra de la Mă-
ciuca îi aparţine lui Susanne Paucker
din Germania. Poartă titlul „Materni-
tate” şi întruchipează două portrete,
mamă şi fiu, surprinse într- o ipostază de
delicată tandreţe, cu mare impact vizual.

O adevărată probă de forţă şi in-
geniozitate tehnică a trecut- o cu brio
sculptorul polonez Witold Pyzic. Lu-
crarea lui, realizată din andezit, im-
agine a unui nud feminin culcat, e o
alegorie intitulată „în zori” ce impresio-
nează prin fermitatea volumelor şi sigu-
ranţa execuţiei. 

Sculptorul român Dumitru Radu,
artist experimentat în lucrul cu toate
materialele destinate sculpturii, a rea-
lizat din marmură o elegantă coloa -
nă- triptic, ce îngemănează trei perso -
naje masculine mai curând sugerate,
într- atât este de acuzată stilizarea lor.
Sculptorul a alcătuit aceste anatomii
din forme geometrice armonios puse în
dialog. Intitulată „Vestitorii”, lucrarea
lui Dumitru Radu face aluzie la cei Trei
Magi de la răsărit.

Florentin Tănăsescu, sculptor
român stabilit de mulţi ani în Franţa, a
lucrat în calcar de Podeni compoziţia
monumentală pe care a numit- o cu titlul
„Scara zilelor” şi subtitlul „Vestigii”. Lu-
crarea se înscrie, spre deosebire de ma-
joritatea celorlalte create în tabără, în
registrul abstract- simbolic, întruchi-
pând o sur prinzătoare coloană de forma
unui cilindru alcătuit din felii de piatră
suprapuse, degroşate din masa pietrei. 

Sculptorul portughez Nuno Fer-
nando Da Silva a creat în acest simpo-
zion internaţional de sculptură, din
calcar de Başchioi, un sugestiv personaj
feminin îngenuncheat, adosat unui ar-
bore cu forme stilizate. Compoziţia ve-
getal- antropomorfă poartă titlul „Bene-
dictum” şi s- a inspirat, spune artistul,
din natura în care a lucrat în timpul ta-
berei.

Dincolo de certa valoare culturală
a taberei internaţionale de sculptură de
la Măciuca, se poate acum vorbi şi des-
pre un reuşit experiment de comunicare
între artişti veniţi din spaţii atât de di-
ferite. Ei şi- au împărtăşit unul altuia
intenţiile, viziunile, stilul de lucru. Iar
rezultatele concrete ale muncii lor de
trei săptămâni vor contribui la schim-
barea înfăţişării comunei din sudul ju-
deţului Vâlcea. De aceea, organizarea
unor noi ediţii ale acestui simpozion in-
ternaţional ar fi salutară. r

Luiza Barcan
O tabără de sculptură diferită

n Cronica plastică

Dincolo de certa valoare
culturală a taberei

internaţionale de sculptură
de la Măciuca, se poate
acum vorbi şi despre un

reuşit experiment de
comunicare între artişti
veniţi din spaţii atât de

diferite.

viorel enAche, 
zBor

petre virgiliu mogoşAnu, 
Fereastra către lume

Florentin tănăsescu, scara zilelor

susAnne pAucker, materNitate

nuno FernAndez dA silvA,
BeNedictum

dumitru rAdu, Vestitorii
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portretele fără ramă ale lui nichita
danilov sunt, în fond, o suită de ca-
ractere, multe în linia unui daumier,
dacă ar fi să fac şi eu, ca şi autorul

lor, o trimitere, nu ştiu cât de relevantă, în tărâ-
mul artelor plastice. Danilov este un moralist tre-
cut prin şcoala marilor scriitori ruşi. Nu întâm-
plător îi invocă, pe ei şi pe eroii lor, atât de des. De
exemplu, în cutare contemporan constată că „sălă-
şluieşte” un hlestakov, însă eseul despre impos-
tură, în care îi trasează un portret moral- psiho-
logic lui Sorin Antohi, căci despre el este vorba, în-
cepe cu o readucere în memoria cititorului a „ca-
zului” lui hakim din Merv din Istoria universală
a infamiei a lui borges. Parabola în care simplul
vopsitor – „meşteşug de necredincioşi, de falsifica-
tori şi nestatornici” – apărând ca un nou trimis al
lui Allah pe pământ e, aici, cum nu se poate mai
larg grăitoare, în simbolistica ei. Nichita Danilov
însuşi precizează că „analogia (lui Antohi – nota
mea) cu Profetul învăluit al lui Borges este una
simbolică. Ea nu se referă numai la cazul său… ci
la impostură în general”. un personaj gogolian
pare a fi, în viziunea lui Danilov, şi Horia- Roman
patapievici: „unii îl percep pe dl. Patapievici ca pe
un personaj rigid, eu, dimpotrivă, tind să cred că
uneori e posedat de demonul lucidităţii juvenile,
care- l împinge la unele excese, ce- i drept destul de
raţionale, cum ar fi, de pildă, acela de a da verdicte
definitive referitoare la cultura naţională…
(uneori, văzându- l oficiind pe micul ecran, trăiesc
cu impresia că, de fapt, nu dl. Patapievici poartă
papion, ci invers: că papionul îl poartă legat de gât
pe dl. Patapievici… Cât despre pipă, aceasta pare
să fie o prelungire a personalităţii sale, sau, poate,
viceversa. Aceasta e doar o simplă senzaţie, şi to-
tuşi, de fiecare dată, trebuie să- mi pun paharul de
apă la îndemână, că altfel, percepându- l în această
ipostază, din pricina râsului sau, mai degrabă, a
tusei, aş risca să mă sufoc.)”. Dacă Sorin Antohi e
comparat, până la urmă în favoarea sa, cu falsul
Profet al lui Borges, Patapievici îi aminteşte lui Ni-
chita Danilov de figura şi atitudinea unui fost se-
cretar PCR cu propaganda, personaj cât se poate
de real, având o înfăţişare oarecum asemănătoare
cu cea a autorului Omului recent (aici depun măr-
turie că aşa şi era), atunci când „filosoful, fizicia-
nul, scriitorul şi publicistul”, director al Institutu-
lui Cultural Român (acum fost) postulează: „Actul
cultural… nu poate fi influenţat de criză. Dimpo-
trivă, poate să ascută instinctul creativ. Creatorii
sunt impredictibili. La fericire, reacţionează uneori
prin moleşire, iar la suferinţă prin creaţie…”. Cam
aşa gândea şi fostul secretar judeţean de partid.
Cu deosebirea, ce nu putea să- i scape lui Danilov,
că acela „avea un adevărat cult faţă de bardul de
la Ipoteşti”, pe când „Dl. Patapievici îl vede pe
Eminescu ca pe un cadavru, ascuns printre borca-
nele din debara. Cadavrul, desigur, îl incomo-
dează, nu numai pe el, ci pe întreaga naţiune
pentru a intra cu fruntea sus în noua Europă”.
Dar, ca orice filozof ce se respectă, Patapievici
nu- şi limitează meditaţia la bieţii clasici români
care au scris într- o limbă troglodită, bună numai
pentru înjurături, gândul său are altă amploare şi
tentează viitorul planetei noastre şi chiar al Cos-
mosului: „Aerul – zice domnia sa – ar putea fi o re-
sursă pentru viitoarele invenţii umane, dar va
deveni bogăţie numai pentru cine va face această
invenţie…”. Eu m- aş mulţumi să- l întreb nedume-
rit pe dl. Patapievici: de ce de o asemenea epocală
invenţie să nu beneficieze toată lumea, nu numai
cine va face invenţia?! Nichita Danilov este însă
mult mai la obiect: „De ce aerul şi nu vidul? Aerul
e o resursă epuizabilă, pe când vidul, mai ales cel
din conştiinţă, nu”. Dar, luat de valul salvator al
invenţiei preconizate de fizicianul filosof, Nichita
concede totuşi: „Deocamdată e bună şi ideea resur-
sei aerului… îl găsim pretutindeni. Aerul e încă
respirabil şi, desigur, gratuit. în momentul însă
când va deveni resursă, nu va mai fi nici respirabil,
nici gratuit… Pentru a ajunge să descoperim
această bogăţie, trebuie mai întâi, conform teorii-

lor d- lui Patapievici, să simţim din plin, pe propria
noastră piele, criza aerului. (Deocamdată n- o sim-
ţim decât pe cea financiară). în cazul acesta ar tre-
bui să apelăm la măşti de gaze”. Cu pana sa de
prozator, Nichita Danilov povesteşte la un moment
dat un episod petrecut în primăvara anului 2009
când a participat, împreună cu alţi confraţi, la o
lectură publică desfăşurată sub egida Bibliotecii
din Versailles şi la ceremonia decernării premiului
benjamin fondane, acordat de statul român scrii-
torilor de limbă franceză din afara Franţei. La fes-
tivitate erau prezente nişte persoane în vârstă şi
câţiva tineri asiatici. într- un asemenea cadru res-
trâns, aproape intim, dar, vezi Doamne, cosmopo-
lit, şi- a făcut la un moment dat apariţia şi dl.
Patapievici în calitatea sa de director al ICR, cere-
monia premierii având loc chiar la sediul aminti-
tului institut de la Paris. Filosoful a rostit un
discurs şi a înmânat premiul poetei Linda Le din
Vietnam. S- a aşezat apoi în sală pentru a asculta
„Preludiu la după- amiaza unui faun”, interpretat
de un ansamblu vietnamez: „Dl. Patapievici stătea
la două rânduri de scaune în faţa mea. Ceva mi se
părea a fi în neregulă cu gulerul de la cămaşa sa.
Era prea înalt, prea alb, prea scrobit. Croit parcă
nu pentru un om, ci pentru un manechin dintr- o
vitrină. Am început să- l cercetez cu atenţie. şi cum
îl cercetam, deodată am tresărit: în partea dreaptă
a gulerului d- lui horia se afla o gaură suficient de
mare ca să poţi vârî degetul în ea. Văzând- o, m- am
ridicat de la locul meu, părăsind în grabă sala.
Pentru mine, tentaţia era prea mare. Eram sigur
că nu mă voi putea abţine şi că, în cele din urmă,
apropiindu- mă tiptil de dl. Patapievici îmi voi în-
fige degetul arătător în ea. Să văd dacă dl. Pata-
pievici există în realitate sau există doar gaura din
papionul său…”.

în „portretele fără ramă” ale lui Nichita Da-
nilov, tuşele sunt adeseori subtil întărite atât cât
este necesar pentru a reliefa farmecul, inocenţa,
impostura, nobleţea sau mitomania personajului,
după caz şi după unghiul de vedere. Pe scurt, cum
am mai subliniat, caracterul. 

Viaţa literară în secvenţe tragicomice

un text al lui nichita danilov se intitulează:
„De la Shakespeare la Cărtărescu. şi înapoi”.
Numai „şi înapoi” îi aparţine autorului, prima
parte este genericul unei expoziţii de grafică. La
vernisaj, relatează danilov, fiind prezent, fireşte,
Mircea Cărtărescu. în discursul de deschidere a
manifestării, doamna Ruxandra Dumitrescu, or-
ganizatoarea manifestării, „a adus înalte elogii
celor doi autori”. Adică Shakespeare şi Cărtărescu.
Primul, se înţelege, nu a putut participa decât cu
spiritul său universal… Titlul expoziţiei era cum
nu se poate mai acroşant, dar şi foarte riscant.
Adică, expus, că tot era vorba de o expoziţie, aş zice
livrat involuntar ironiei, fie aceasta şi numai cor-
dială. „Citindu- l – comentează danilov – chiar unii
exegeţi ar putea să strâmbe din nas. în ce mă pri-
veşte, cred că e cât se poate de inspirat. Cum ne
putem propulsa valorile naţionale, decât pu-
nându- le într- un context universal? Shakespeare
şi Cărtărescu sună minunat. Din păcate, lumea
noastră literară e meschină şi nu poate înţelege
nici strategia, nici măreţia unui astfel de eveni-
ment. De ce nu Shakespeare şi Eminescu, de ce
Shakespeare şi Cărtărescu? se vor întreba mulţi
dintre cei ce nu reuşesc să vadă lumea decât prin
prisma propriului orgoliu”. în fine, „La braţ cu
Shakespeare, Mircea Cărtărescu poate trece mult
mai uşor peste hotare. Eminescu la ce i- ar folosi?!”.
La urma urmei, Eminescu însuşi, aş reaminti eu,
adresându- i- se marelui Will: „Prieten blând al su-
fletului meu…”, îşi expune o nobilă aspiraţie
:„S- aduc cu tine îmi este toată fala !”. 

De tot hazul, însă unul cam amar, e o repede
trecere în revistă a unor titluri, aserţiuni, declara-
ţii din două cotidiane ce l- au susţinut şi îl susţin
până în pânzele albe pe Mircea Cărtărescu. Reţin

doar câteva dintre cele ce m- au frapat, ca unul care
fac gazetărie culturală de o viaţă. Dan C. Mihăi-
lescu dixit: „Cărtărescu ne- a transformat pe toţi în
simpli glosari”. Chiar pe toţi? Sau: „Cărtărescu a
primit premiul Nobel de la cititorii cotidianului”.
Măi, să fie! Academia suedeză a rămas fără obiec-
tul muncii. Sau poate i- a mai rămas totuşi ceva: să
ratifice ceea ce hotărăsc cititorii pomenitului ziar.
„Bătaia pe coliva mortului” e şi mai tare. Ca şi „Jos
labele de pe Mircea Cărtărescu”. Vă daţi seama ce
grozăvii se întâmplă în România?! Să stai cu labele
pe autorul levantului?! Nu citesc nici măcar spo-
radic ziarele din paginile cărora reproduce Nichita
Danilov. De aceea i- am mulţumit în gând pentru
că astfel mă pun şi eu cât de cât la curent cu ce se
întâmplă în viaţa noastră culturală. unde mai pui
că- mi este dat să aflu un titlu de- a dreptul zgudui-
tor: Hoţii trag în cărtărescu. Acum, lăsând gluma
la o parte, care nu e chiar glumă, e de mirare că
un intelectual şi, nu ezit să spun, un mare scriitor
ca Mircea Cărtărescu se complace, acceptă să fie
compromis în acest mod de nişte gazetari care „glo-
sează”, cel puţin în titluri, despre el ca depre ma-
nelistul Salam.

unul dintre personajele pitoreşti ale lui Ni-
chita Danilov este poetul Mihai gălăţanu. Aflat în
Vietnam, într- o delegaţie a uniunii Scriitorilor,
din care făcea parte şi Danilov, nouăzecistul voia
să perfecteze cu gazdele, nu e clar dacă nu cumva
chiar cu reprezentanţii scriitorilor vietnamezi, nici
mai mult, nici mai puţin decât „un pod comercial”
pentru a exporta din România traverse de cale fe-
rată, în sistem barter, noi urmând să primim în
schimb… perle şi piper. Problema transportului
era, în proiectul său, care îl obseda, ca şi rezolvată:
pe apă sau pe calea aerului, dar nu cu avioanele,
ci cu… dirijabilul spintecând văzduhul cu volumi-
noasa şi preţioasa încărcătură. Soluţie de poet şi
încă unul cu beţia spaţiilor şi a depărtărilor, dată
fiind şi ascendenţa sa slavă, Gălăţanu fiind nepot
de ofiţer în Garda Albă. Curat realism magic, alt -
minteri într- o perfectă coerenţă cu alte scene şi
momente trăite de confraţii noştri în Vietnam. De
pildă, după o noapte întreagă de petrecere cu am-
basadorul român la hanoi, în superba clădire a mi-
siunii noastre de acolo (am avut prilejul s- o cunosc
la faţa locului) şi într- o ambianţă ce îl duce pe Ni-
chita Danilov cu gândul la palatul prezidenţial din
„Toamna patriarhului”, poetul afacerist, vizitat în
camera sa de la hotel de cel care acum îl evocă,
pare a fi descins, şi el, din lumea romanelor lui
Márquez: „Gălăţanu stând pe jos, în poziţie de
lotus, şi dirijând cu telecomanda un trenuleţ cu o
mulţime de vagoane, pe care îl achiziţionase, pen-
tru a se deconecta, de la supermarketul de- alături.
Câteva şopârle coborâseră de pe pereţii tapetaţi cu
flori de lotus, unde stătuseră lipite toată ziua, şi
acum se apropiau de micuţele traverse confecţio-
nate din bucăţele negre de plastic, rotindu- şi ochii
după locomotiva care, urcând o curbă- n pantă
abruptă, începu să scoată rotocoale de fum pe cele
două coşuri, umplând camera cu un puternic miros
de vanilie./ «Ai văzut minunea?», exclamă poetul
cu o mină fericită./ «Am văzut», am zis, destupând
o sticlă de şampanie…” r

Constantin Coroiu
Gaura din papionul domnului Patapievici

Dacă Sorin Antohi e comparat,
până la urmă în favoarea sa, cu

falsul Profet al lui Borges,
Patapievici îi aminteşte lui Nichita

Danilov de figura şi atitudinea
unui fost secretar PCR cu

propaganda, personaj cât se poate
de real, având o înfăţişare oarecum

asemănătoare cu cea a autorului
Omului recent (aici depun mărturie

că aşa şi era), atunci când
„filosoful, fizicianul, scriitorul şi

publicistul”, director al Institutului
Cultural Român (acum fost)

postulează: „Actul cultural… nu
poate fi influenţat de criză.
Dimpotrivă, poate să ascută

instinctul creativ. Creatorii sunt
impredictibili. La fericire,

reacţionează uneori prin moleşire,
iar la suferinţă prin creaţie…”.

Cam aşa gândea şi fostul secretar
judeţean de partid.
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Eabsolut normal ca un profesor de
limba română ca limbă străină să în-
trebe motivele pentru care cursanţii
– ajunşi la o anumită vârstă – stu-

diază limba română în capitala Spaniei sau să în-
trebe ce ştiu despre România. Acest ce ştiu se
traduce în aspecte concrete şi, printre altele, se
ajunge la pictori, sculptori, scriitori. Ceea ce pare
mai neobişnuit e ca unii cursanţi să afirme că stu-
diază limba română pentru că era limba profesoru-
lui la ale cărui cursuri veneau studenţi de la toate
facultăţile, că abia încăpeau în aulele Facultăţii de
ştiinţe ale Comunicării din cadrul universităţii
Complutense din Madrid, pentru că era limba celui
care a introdus în Spania dezbaterea despre impli-
caţiile filosofice ale noilor ştiinţe: fizica cuantică,
astrofizica (împreună cu alţi doi români: Lupasco
şi Nicolescu), limba celui care a fondat revista fu-
turo presente, o referinţă culturală pentru elita spa-
niolă din anii 70, limba scriitorului de care auziseră
citindu- i interviurile cu personalităţi ale timpului:
Jung, heisenberg, Jünger, grupate în cartea Viaje
a los centros de la tierra. 

Ca printr- un joc al soartei, acelaşi profesor
de limba română ca limbă străină, în 2013, începe
o serie de emisiuni săptămânale cu şi despre ro-
mâni în oraşul Collado- Villalba, la 40 km
nord- vest de Madrid, localitate în care a trăit
Vintilă horia. 

Dana Oprica, profesor şi realizator de emi-
siuni de radio în limba română vede, de la fereas-
tra clădirii Radioului, El Escorialul şi Valle de los
Caidos, aceeaşi privelişte pe care ne- o creionează
Vintilă horia în cartea Marilenei Rotaru, întoar-
cerea lui Vintilă Horia (p. 22): „de la fereastra de
sus se vede Escorialul şi crucea de la Valle de los
caídos… Mă uit la Escorial şi văd singurul impe-
riu just care a existat pe lume şi care a fost Impe-
riul spaniol. ce altă ţară şi- a propus să cucerească
lumea ca s- o creştineze şi să facă din toţi oamenii
nişte fiinţe egale?!”

Adoración Álvarez Peña, fostă elevă a lui
Vintilă horia la facultad de ciencias de la comu-
nicación, le- a vorbit românilor, la radio, „aşa, ca în
cervantes, într- o limbă extrem de nuanţată, plină
de intonaţii, pură ca muzica” despre profesorul a
cărui amintire o însoţeşte mereu şi căruia îi dato-
rează devenirea. De patru ani de zile, Adoración
Álvarez Peña, Dory pentru prieteni, frecventează
cursurile de limba română ale Institutului Cultu-
ral Român din Madrid, graţie căruia s- au întâlnit
Dana şi Dory, mişcată de o permanentă nelinişte
de a cunoaşte locurile, limba, oamenii, ţara din
care a răsărit profesorul Vintilă horia. 

Dana Oprica: propun să ne întoarcem în
timp şi să vorbim de momentele din timpul facul-
tăţii, acea perioadă când l- ai cunoscut pe profeso-
rul Vintilă Horia. 

Adoración Álvarez Peña: E necesar să ne în-
toarcem destul în timp, pentru că eu l- am cunoscut
când aveam aproximativ 19 ani şi acum am 55, dar
adevărul este că nu l- am uitat pe Vintilă horia, pe
care mi- l amintesc ca fiind o persoană destul de se-
nină, cu o ţinută foarte elegantă, de o înălţime
medie, dar care dădea impresia, datorită ţinutei,
că e mai înalt. Avea o vârstă între 50 şi 55 de ani
şi întotdeauna îmi voi aminti modul cum îşi făcea
intrarea în clasă, cu mâinile în buzunarele de la
haină, dar cu degetele mari afară, dându- i acea
alură elegantă, cu mult deasupra ţinutelor cu care
ne obişnuiseră ceilalţi profesori. în plus, ne arăta
un respect deosebit, care nu era foarte întâlnit în
acele timpuri când începuserăm să ne tutuim cu
toţii. El, în schimb, niciodată nu ne- a tutuit, întot-
deauna ne- a vorbit cu dumneavoastră.

ce îţi aminteşti în legatură cu orele de curs?
Vintilă horia era un fel de Peter Pan care ne

scotea din muzeele literare pe care eram obişnuiţi
a le vizita la orele de literatură, ne lua, practic, de-
licat de mână şi ne plimba prin operele scriitorilor
din acea epocă şi prin scrierile celor pe care era ne-
cesar să- i cunoaştem, ca să vedem ce se întâmplă,
de fapt, în societate. şi, în acest mod, foarte lejer,
ne prezenta teme cum ar fi fizica cuantică, filoso-
fia, care în acea perioadă era o temă care se dez-
bătea la întâlniri între scriitori, şi astfel, fără ca
măcar să ne dăm seama, ne aducea în lumea ro-

manului unui scriitor precum Thomas Mann, de
exemplu. Datorită lui Vintilă horia am început să
iubesc literatura, pentru că, de fapt, prin interme-
diul romanelor se poate ajunge la cunoaşterea is-
toriei epocilor în care a fost scris respectivul
roman, integrând astfel o cunoaştere aprofundată
a evenimentelor din acea perioadă. 

tocmai ne- ai spus că aborda nu doar litera-
tura, ci şi alte domenii şi ai amintit fizica cuantică.

Da, fizica cuantică: despre ea zicea că revo-
luţionase gândirea şi cunoaşterea din acea pe-
rioadă şi, în acelaşi timp, ne spunea că traversam
o epocă în criză pentru că în acel secol xx această

nouă fizică evoluase şi se depărtase de fizica new-
toniană, deterministă. Fizica cuantică ne introdu-
cea în indeterminism, în care nu totul este
previzibil. Cu toate astea, spunea el, politica se
blocase în epoca anterioară, iar ştiinţa şi politica
se găseau pe trepte foarte diferite de evoluţie: şti-
inţa era în secolul al xxI- lea, iar politica în secolul
al xIx- lea şi din acest motiv zicea că secolul al
xx- lea va cunoaşte o criză pe care, dacă privim în
lume acum, el a anticipat- o. Politica nu e la aceeaşi
înălţime cu ştiinţa şi atunci apar câţiva privilegiaţi
care îşi dau seama de ceea ce se petrece, dar restul
rămânem blocaţi în criză, pentru că nu ştim să
evoluăm, pentru că gândirea nu a evoluat destul,
am rămas în Evul Mediu. Ne spunea că suntem la
nivelul Evului Mediu, o perioadă destul de plină,
însă după aceea omenirea nu a ştiut să menţină
un nivel de echilibru între ştiinţă, politică şi teh-
nicile cunoaşterii.

Eu cunosc câţiva foşti elevi de- ai domniei
sale şi tuturor li se luminează chipul când îi aud
numele. ce caracteristică a personalităţii v- a im-
presionat pe toţi şi, în special, pe tine?

Era o persoană care depăşea timpurile pe
care le trăiam pe atunci la universitate. Eu l- am
cunoscut în anul al treilea de facultate şi ceea ce
ne oferea el nu erau doar cunoştinţe, ci şi înţelep-
ciune. îşi amintea cu nostalgie perioada enciclope-
dică, anterioară Revoluţiei Franceze, în care un
medic putea să fie interesat de muzică sau un mu-
zician putea să fie interesat de medicină, sau un
matematician să fie interesat de poezie. Cu toate
astea, zicea că trăim timpuri de superspecializare,
o epocă în care vom ajunge să fim adevăraţi igno-
ranţi dacă mergem în continuare pe acest drum.
Pentru că, zicea, un medic – el era foarte glumeţ –
putea să ştie să vindece perfect degetul mare de la
mâna dreaptă, dar dacă nu are nici cea mai mică
idee că acel deget aparţine unei fiinţe umane care
posedă mai multe degete şi alte membre şi organe,
rănitul la deget poate să ajungă la deces, pentru
că medicul nu cunoşte şi restul. Era o exagerare
pe care el însuşi o făcea, dar eu cred că avea totuşi
dreptate. Vintilă horia a reuşit să schimbe modul
de gândire a multora dintre noi, iar mie, de exem-
plu, mi- a deschis o lume întreagă. Când am aflat
că era român, m- am gândit că mi- ar plăcea să vi-
zitez România, lucru pe care încă nu l- am făcut,
pentru că cineva atât de extraordinar trebuia să
se fi născut într- un loc extraordinar.

ce poţi să ne spui despre limbile pe care le
vorbea Vintilă Horia?

Este cunoscut că Vintilă horia a călătorit pe
multe meleaguri străine, a fost un exilat perma-
nent, de fapt, un martir intelectual: l- au pedepsit
sovieticii, dar şi germanii, iar în realitate el un fu-
sese nici cu unii, nici cu ceilalţi. îl găsim în Italia,
la Veneţia, după ce a plecat din România, apoi se
duce în Argentina, se întoarce din nou în Europa,
călătoreşte în Spania, în Franţa, deci, se poate pre-
supune că ştia multe limbi. Dar marea surpriză
este că, într- o zi, povestindu- ne cum a început să
conceapă şi să scrie trilogia dumnezeu s- a născut
în exil, a început să ne vorbească, la curs, despre

limbi. Spunea că cei care vorbesc mai multe limbi,
folosesc una pentru a iubi, alta pentru aspectele
tehnice, alta pentru conferinţe. şi ne- a povestit că
pentru a scrie cartea a încercat cu mai multe limbi,
cu italiana, cu spaniola, cu româna, dar nu găsea
maniera de a exprima ceea ce el voia să exprime;
până la urmă a găsit în limba franceză acea limbă
care să îl ajute. Apoi, după toată această povestire,
o colegă, cu o voce joasă, pentru că la cursul lui nu
se putea vorbi prea tare, l- a întrebat: „Domnule
profesor, ne puteţi spune câte limbi cunoaşteţi?” şi
el, cu multă umilinţă şi seninătate, ne- a zis că doar
una. Din nou, colega mea l- a întrebat contrariată:
„Cum adică una? Doar ne- aţi vorbit şi în franceză,
şi în italiană?” şi el a spus din nou: „una. Latina.
Dacă dumneavostră cunoaşteţi latina, puteţi să co-
municaţi practic cu orice european.” De aici, de
multe ori, gândindu- mă la acest răspuns şi la pe-
rioada pe care o traversăm în Europa, cred că a
fost un mare europenist. El a ştiut să vadă că eram
uniţi prin istorie şi că uniţi puteam să ajungem de-
parte. şi latina era limba care unise Europa cu
multe secole în urmă.

Vintilă Horia aştepta de la voi întodeauna să
daţi totul, vă pretindea mult?

Eu nu mi- l amintesc ca pe un profesor obiş-
nuit. în realitate, Vintilă horia era mai mult un
maestru. Venea în clasă şi făcea ce ştia să facă,
adică să gândească. Am avut norocul să îl obser-
văm cum gândea, ca şi când asistam la un atelier
al unui minunat tâmplar, care nu comenta ce face,
ci, simplu, ne lăsa să ne aşezăm lângă el, să îl pri-
vim şi să învăţăm de la el. De aceea, pentru mine
el era un învăţător, un maestru. şi ne cerea să fim
elevii săi. Modul cum ţinea el cursurile, respectul
şi generozitatea cu care ne vorbea mă fac să gân-
desc că el a ştiut întotdeauna că cei pe care îi avea
în faţa lui erau elevii săi şi ne considera ca atare. 

crezi că s- a născut pentru a fi profesor?
Aşa cum îţi spuneam, cred că era un maes-

tru, ceea ce pentru mine este un nivel superior
unui profesor. Mai cred că el avea nevoie să- şi îm-
părtăşească gândurile şi considera asta chiar o
responsabilitate. El se simţea parte dintr- o socie-
tate şi cred că s- a născut pentru a fi profesor, iar
eu am avut ghinionul de a- l cunoaşte doar pe pe-
rioada unui an, chiar dacă nu l- am uitat şi întot-
deauna când am văzut numele lui apărând pe
undeva, am citit interviurile sau cărţile pe care
le- a publicat pentru că mi- a lăsat o mare amintire.
Cred că s- a născut pentru a conduce grupuri sau
pentru a lumina momente, chiar dacă a fost un in-
comprendido, ca toţi marii gânditori. Da, a fost un
mare gânditor, care a trăit exilul şi care, pentru
români, ar putea fi o specie de torţă, de lumină
care ar putea întoarce acel sentiment de frustrare
care se simte atunci când eşti exilat. Vintilă horia
a fost un exilat pentru modul lui de gândire, însă
el a ştiut să scoată pozitivul din ce era negativ şi a
ajuns să spună lucruri foarte frumoase despre exil,
pentru că în exil poţi să te întâlneşti cu tine însuţi,
pentru că în exil poţi să îţi găseşti propria liber-
tate, pentru că în exil, deşi îţi laşi în urmă familia,
laşi şi prejudecăţile şi destule temeri la care te su-
punea societatea. 

Iar noi, cei care îi primim pe exilaţi avem o
mare responsabilitate pentru că trebuie să ne dăm
seama că este un mare noroc să putem cunoaşte,
la prima mână, oameni şi ţări care sunt la mare
depărtare de noi. Primul român pe care l- am cu-
noscut mi- a deschis o altă perspectivă a modului
de a gândi; noi ieşisem din nişte vremuri foarte os-
cure şi Vintilă horia a fost o persoană care m- a
făcut să am o altfel de viziune asupra lumii, asu-
pra universalităţii. şi apoi toţi ceilalţi români pe
care i- am cunoscut au fost toţi oameni deosebiţi,
foarte inteligenţi şi pentru mine este o adevărată
binecuvântare.

care este amintirea cu care ai rămas de la
profesorul tău?

Tot ce am spus până acum şi dumnezeu s- a
născut în exil, pe care am citit- o acum destui ani
şi am privit- o ca pe o carte interesantă şi capti-
vantă. Auzisem că era o carte pentru care primise
premiul Goncourt pe care nu l- a putut ridica pen-
tru că stânga de atunci i- a făcut o campanie bru-
tală, l- au numit fascist. însă el spune
despre această carte că era ca o trilogie
cum ar putea fi divina comedie. dum-

Vintilă Horia şi cuantica drumurilor

n Dana Oprică în dialog cu Adoración Álvarez Peña

Datorită lui Vintilă Horia am
început să iubesc literatura, pentru

că, de fapt, prin intermediul
romanelor se poate ajunge la

cunoaşterea istoriei epocilor în
care a fost scris respectivul roman.

ð
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nezeu s- a născut în exil ar putea fi cerul
acestei trilogii, iar părţile a doua şi a
treia, purgatoriul şi infernul. Cred că în

cartea dumnezeu s- a născut în exil se găseşte cheia
vieţii în exil, prezentată de o aşa manieră, încât să
te îmbogăţească. Aşa cum Ovidiu, care a fost ex-
pulzat din Imperiu, în România, care se găsea la
extremitatea acestuia, observă în final că datorită
exilului a cunoscut libertatea – aceea la care m- am
referit înainte –, tot aşa cred că şi Vintilă horia,
precum Ovidiu, trăieşte propriul exil şi reuşeşte să
pună în evidenţă partea pozitivă în ciuda tuturor
evenimentelor teribile pe care le- a suferit: a fost
internat în mai multe lagăre de concentrare, trimis
şi de către nemţi, dar şi de către sovietici. Schim-
barea guvernului îl prinde pe teren nazi şi este in-
ternat într- un lagăr de concentrare. După aceea,
când se termină războiul, Rusia consideră că Ro-
mânia a fost aliata Germaniei şi îl condamnă pe
el, în absenţă, la închisoare pe viaţă şi muncă sil-
nică, motiv pentru care el nu poate să se mai în-
toarcă niciodată în România. 

Ei bine, se pare totuşi că, la sfârşitul vieţii,
a auzit că România a început să se intereseze de
opera sa şi acest lucru l- a umplut de o mare bucu-
rie.

ce ai înţeles tu din Dumnezeu s- a născut în
exil?

Povestirea începe cu un sfâşietor strigăt de
durere din partea lui Ovidiu, exilat la Tomis, ac-
tuala Constanţa, dar totul se transformă
încet- încet pentru că, mulţumită exilului, el va
avea oportunitatea de a găsi ceea ce căuta. Acest
exil este obiectivul, însă găsim şi alte exiluri care
sunt povestite în această carte, pentru că toţi sun-
tem fiinţe umane şi pentru că, în fond, un exil se
poate numi şi momentul în care trebuie să tăcem
pentru a nu ne pierde locul de muncă sau presti-
giul social. Suntem exilaţi şi atunci când suntem
daţi la o parte sau suntem dispreţuiţi. O altă
formă de surghiun este refuzul acceptării realităţii
pe care o traversăm, cum ar fi, de exemplu, bătrâ-
neţea, când ne simţim singuri şi nefericiţi. Aceste
exiluri ne împiedică să mergem înainte, însă, în
orice caz, dacă suntem inteligenţi, ieşim din aceste
momente îmbogăţiţi. 

Cartea este de asemenea o cronică de călăto-
rie, pentru că ni se povesteşte o călătorie pe care o
face Ovidiu în căutarea unui mare preot care pro-

mite venirea unui singur Dumnezeu. Pe de altă
parte, apar în acest roman numeroase personaje
care ne vor povesti şi ne vor face să trăim şi să vi-
brăm la poveştile lor de amor şi dezamor, la intri-
gile şi trădările lor. Este o carte foarte plăcută,
care te îmbogăţeşte. Cred că Vintilă horia a scris
cartea pentru a se elibera de propriul exil şi pentru
ca exilul, care se poate percepe ca o nenorocire,
până la urmă, să ajungă să fie o binecuvântare. 

în acelaşi timp şi mai presus de toate, el vede
salvarea; fiind un om foarte religios, creştin orto-
dox, vedea salvarea în credinţă, în credinţa în
Dumnezeul creştin. Iar acest lucru, poate l- a făcut
să fie dat la o parte de o parte dintre intelectualii
acelui moment, mai ales de cei din Franţa pentru
care stânga era foarte importantă, iar susţinerea
pe care el o făcea lui Dumnezeu, l- a marginalizat.
Cu toate astea eu cred că are dreptate pentru că,
în realitate, credinţa este cea care mişcă popoarele
şi le face să progreseze. şi ceea ce ni se povesteşte
prin intermediul credinţei creştine este venirea
unui Mesia prin care să cunoaştem binele, pe care
să- l urmăm şi de aici putem să găsim eternitatea,
iar acest lucru duce la înfrăţirea tuturor popoare-
lor. El adoră progresul, dar nu- l înţelege fără cre-
dinţă şi fără existenţa lui Dumnezeu.

cum îl vezi pe Ovidiu, personajul principal,
acest poet care a stat retras acolo, la tomis? 

Ovidiu este personajul principal al cărţii
scrise de Vintilă horia în anul aniversării a două
milenii de la moartea poetului şi este ca un jurnal
al acestui poet care ne povesteşte experienţa lui,
coşmarurile şi toate călătoriile lui prin Tomis, în
căutarea lui Mesia, care este anunţat şi pe care el
îl primeşte cu o mare speranţă. 

re perioada sa de iniţiere, aşteptându- l pe Me-
sias şi, la sfârşitul cărţii, după ce la început cunoaş-
tem un personaj plin de tristeţe, deprimat şi
melancolic, ne întâlnim cu un om mult mai înţelept,
armonios şi senin, care, deşi urmărit de frica de
moarte, se simte fericit că poate să moară pe acele
meleaguri. Ceea ce i s- a întâmplat şi lui Vintilă
horia cu Spania, despre care vorbea ca despre o a
doua sa patrie. şi eu sper ca acest lucru să li se în-
tâmple şi românilor care se găsesc azi printre noi.

cum ne vezi tu pe noi, românii?
Eu cred că sunteţi lectorii privilegiaţi ai aces-

tei cărţi. Citind cartea, foarte multe nume, parfu-
muri, peisaje, obiceiuri vă par cunoscute. Apare în

două momente o istorie care la mine a ajuns prin
intermediul vostru: este vorba de Mioriţa şi am ob-
servat mult mai multe culori în curcubeul româ-
nesc. Cartea vă umple sufletele de bucurie şi
pentru că este scrisă de un intelectual de calibrul
lui Vintilă horia care a reuşit să facă rădăcini aici
în Spania şi eu cred că puteţi să- l priviţi ca pe unul
dintre primii conquistadori ai acestei părţi a Eu-
ropei. Cred că şi noi, spaniolii, citind această carte
ne putem simţi elogiaţi pentru că scriitorul a ales
meleagurile noastre pentru a scrie cartea. E firesc
deci ca, după această lectură, românii şi spaniolii
să ajungem să recunoaştem ceea ce, în fond, sun-
tem: fraţi europeni de frontieră şi, din acest motiv,
ziduri de sprijin ale acestei Europe pe care o con-
struim.

după părerea ta, cărui motiv i se datorează
titlul Dumnezeu s- a născut în exil?

Ai strecurat bine această întrebare la sfârşit,
pentru că, în realitate, momentul în care ni se des-
coperă venirea lui Dumnezeu este la finalul cărţii
şi este un capitol în care apare chiar o frază expri-
mată de către Ovidiu, pentru ca destinul său să se
împlinească, să poată suferi – vorbeşte de naşterea
lui Mesia – şi rămâne fidel istoriei lui viitoare, s- a
născut aiurea, acolo unde va fi imediat transfor-
mat în durere (negat şi respins). (horia, 1991,
p.  153) Geţii îl aşteptau pe Dumnezeu de mult
timp, şi – spune el – dacă s- ar fi născut în acest
spaţiu, care astăzi este România, ar fi fost venerat,
îngrijit, răsfăţat şi niciodată crucificat. Dar acest
lucru nu reprezenta ceea ce era scris, trebuia să se
nască într- un loc unde trebuia să fie repudiat, cru-
cificat şi doar în acest mod a putut fi proiectat în
universalitate. şi aici apare fraza pe care a ales- o
Vintilă horia:

augustus, împăratul care îl trimite în sur-
ghiun pe Ovidiu, m- a exilat ca să mă facă să sufăr
şi am suferit. însă acum ştiu că Roma se găseşte la
capătul unui altfel de drum, nu e centrul lumii, şi
mai ştiu că dumnezeu s- a născut, şi El, în exil şi
asta îl consolează. (horia, 1991, p. 154) r
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Centrul Cultural Italo- Român, în colabo-
rare cu Pavilionul României din cadrul
ExPO 2015 Milano, organizează marţi

21 iulie 2015, ora 20.00, lansarea Anuarului an-
diamo in Romania!/ Mergem în România, editura
Rediviva, Milano 2015, 108 pagini. Proiectul edito-
rial este sprijinit de Departamentul pentru Relaţia
cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.

andiamo in ROManIa! Mergem în ROMa-
nIa! este noua ediţie a Anuarului Centrului Cultu-
ral Italo- Român, apărută recent la Editura Rediviva
din Milano, ediţie dedicată participării României la
Expoziţia Mondială din capitala lombardă, care reu-
neşte 150 de ţări. Pentru al treilea an consecutiv,
Editura Rediviva a Centrului Cultural Italo- Român
editează Anuarul care are ca tematică constantă Re-
pere culturale româneşti în Italia. Organizarea Ex-
poziţiei Mondiale la Milano a fost o ocazie de a oferi,
în contextul imaginii ţărilor prezente, o lucrare de
promovare a României, o Românie văzută prin ochii
străinilor, a turiştilor, deveniţi apoi, unii dintre ei,
locuitori şi ambasadori ai Ţării noastre, care prin
mesajele lor, dincolo de prejudecăţi şi de obsesivele
cuantificări, transmit o Românie aşa cum o simt, o
înţeleg şi o dezvăluie cu sinceritate celor din jur. 

O mare parte a ediţiei Mergem în România!/
andiamo in Romania! prezintă viziunea unor străini:
italieni, americani, irlandezi, englezi. Cum au luat ei
contact cu România, cum au ales să se dedice valori-
ficării patrimoniului cultural şi natural românesc,
dar mai ales cum să o promoveze în ochii ţărilor de
unde provin, în încercarea de a arăta minunata di-
versitate întâlnită la noi, dar şi de a- i îndemna pe ro-
mâni să conştientizeze un patrimoniu, de care se
bucură şi pe care trebuie să îl conserve pe viitor.

Ideea prezentului volum a pornit de la lucra-
rea: călători străini despre Ţările Române, o re-
sursă documentară de însemnătate în reconstituirea
unor aspecte legate de Ţările Române şi de români,
oferită de zeci şi mii de călători străini, care atraşi
de pitorescul şi frumuseţea meleagurilor noastre, au
lăsat importante însemnări legate de cadrul natu-
ral, obiceiuri, port, mentalitate. 

România: unică, frumoasă şi
autentică este leit- motivul poveşti-
lor, pe care lucrarea de faţă caută
să- l aducă în faţa cititorilor. O Ro-
mânie descoperită în mare parte din
curiozitate, din imboldul de a cu-
noaşte o ţară despre care în aproape
cinci decenii de regim comunist s- a
vorbit foarte puţin sau mai deloc, o
ţară care are încă multe obstacole
de trecut, dar, în acelaşi timp, o
forţă şi o energie extraordinară de a
merge înainte. Anuarul nu- şi pro-
pune să prezinte locurile turistice
ale României, monumentele, desti-
naţiile cunoscute, ci aduce în prim
plan valorile mai puţin apreciate de
locuitorii ei: fauna, flora, pădurile,
zonele rurale, potenţialul uman,
prietenia, ospitalitatea s.a. Mesajul
care transpare din relatările celor
care ajung în contact cu meleagurile româneşti este
armonia dintre oameni şi mediu – o valoare, pier-
dută în alte zone ale Europei.

Cele peste 100 de pagini vorbesc despre im-
pactul pe care îl au străinii în contact cu România.
Că este vorba despre Prinţul Charles al Marii Bri-
tanii, un adevărat ambasador al frumuseţilor Româ-
niei, despre irlandezul Peter hurley, care organi-
zează un Festival al Tradiţiilor în Maramureş, ame-
ricanul Scott Eastman, care promovează România
prin fotografiile sale, sau italianca Giovana Basetti
care face să renască satele transilvane, până la fil-
mul documentar Whild carpathia, considerat unul
dintre cele mai frumoase documentare despre Ro-
mânia – toate acestea nu sunt decât exemple despre
uriaşul potenţial cultural şi natural pe care îl pre-
zintă ţara noastră.

Dacă Daria Barcheri, originară din Padova,
povesteşte italienilor de ce a ales să trăiască în Ro-
mânia, de ce crede că România este ţara care o în-
deamnă spre poezie, iar Francesco Corsi din
Florenţa, ne introduce în mirajul unui sat transil-
vănean Bichigiu, un sat ca oricare altul, dar care îi

dezvăluie autorului emoţii şi trăiri
autentice, Antonio Buozzi, originar
din Milano, povesteşte despre cum
s- a născut prietenia lui cu românii
şi despre implicarea sa în promova-
rea imaginii României prin articole
şi documentare. 

Anuarul consacră spaţiu şi
prezenţei românilor în capitala lom-
bardă Milano, aducând în prim plan
personalităţi din istoria şi cultura
română, care s- au aflat în legătură
cu acesta: Iancu de hunedoara, Si-
mion Bărnuţiu, hariclea Darclee,
Ioan Petru Culianu, dezvăluind în
acelaşi timp şi interesul unor mila-
nezi pentru cultura românească. un
interesant studiu despre modul în
care sunt văzuţi românii în Italia
este prezentat de cercetătorii ita-
lieni Franco Pittau şi Antonio Ricci

de la Centro Studi e Ricerche din Roma, iar câteva
aspecte privind istoria naşterii poporului român şi
componenta latină pot fi aflate din textele studenţi-
lor italieni de la universitatea de Studii Bicocca din
Milano. şi dacă tema Expoziţiei Mondiale este Hră-
nirea planetei – alimentaţia, dr. Gheorghe Cerin,
cardiolog, cu o experienţă de peste 20 de ani în car-
diochirurgie, vine să întregească conţinutul lucrării
cu importante sfaturi legate de sănătate şi de ali-
mentaţia sănătoasă. La noua ediţie coordonată de
Violeta Popescu şi Claudia Bolboceanu şi- au adus
contribuţia circa 20 de colaboratori, printre care şi
câţiva membri ai echipei Rediviva: Maria Floarea
Pop, Davide Arrigoni, Gabriel Popescu, Florentina
Niţă, autori şi traducători. 

sunt câteva mărturii de suflet, despre felul în
care poţi descoperi şi apoi iubi o Ţară, despre modul
în care un străin se poate regăsi în tradiţiile noastre,
despre bucuria lucrurilor simple pe care România o
dăruieşte din plin celor ce sunt în căutarea acestora.

Rediviva,
www.redivivaedizioni.com

■ Eveniment 

Editura Rediviva – 
Anuarul Andiamo in Romania!/ Mergem în România
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Dragul meu prieten, te anunţ că în
dimineaţa zilei de marţi, 14 iulie
2015, într- o zi cu soare şi cu un
cer aproape albastru, aici, unde

smogul ca un zmeu din poveste, greu de biruit,
acoperă de cele mai multe ori cerul şi revarsă
peste oameni răsuflarea nu tocmai curată şi deloc
bine intenţionată a răului, prin urmare, într- o zi
benefică, minunea s- a petrecut. în mallul Galaxy
Soho, aşezat în districtul Dongcheng, zonă admi-
nistrativă care înseamnă nici mai mult nici mai
puţin decât Partea de Răsărit a Metropolei, la
vreo opt li de Piaţa Tiananmen, în Corpul A, la
parter, opt rânduri de uşi s- au deschis vizitatori-
lor veniţi în număr mare. Observi aceeaşi cifră de
bun augur?

Beijinghezi, plus prieteni sosiţi pentru a mă
susţine din Shanghai, hangzhou, Guangzhou,
Tianjin, Qinghai. Au venit cu urări de succes ca-
ligrafiate pe hârtie xuan, care primeşte cel mai
bine savoarea tuşului negru. Semn al prieteniei
adevărate. Scriitori, în frunte cu proaspătul vice-
preşedinte al uniunii Scriitorilor Jidi Majia, tra-
dus şi publicat în România, artişti, cântăreţi,
muzicieni, artişti plastici, ziarişti şi mulţi români
după vorbă – o parte dintre chinezii care au stu-
diat limba română şi au lucrat în Bucureşti. Au
fost prezente oficialităţi din ambele tabere, cu-
vântări, preziceri etc., dar asta este treaba presei
zilnice.

Galaxy Soho se ambiţio-
nează a deborda de firme şi de
magazine, de birouri; sunt
patru clădiri de douăzeci-trei-
zeci de etaje, ca nişte ciuperci
legate între ele prin brâuri-co-
ridoare suspendate, de parcă
ar fi nişte uriaşi care- şi îm-
preună braţele, strălucind
mândri. Clădirile acestea un-
duinde, din curbe şi elipse, au
apărut cumva ciudat în mijlo-
cul Beijingului, extrăgându- se
tradiţiei arhitecturii chineze
caracterizată prin sobrietatea
liniilor drepte şi a unghiurilor
bine definite.

Botezul Institutului Cul-
tural Român de la Beijing, pri-
mul institut român de pe

continentul asiatic şi al optsprezecelea din lume,
în ordinea naşterii, a presupus ceremonia conven-
ţională – tăierea unei panglici tricolore. De- acum
existăm, dragul meu prieten, şi am primit numele
Wenhuazhongxin, pe româ-
neşte: Centru Cultural. Să- ţi
dezvălui un secret? Păs-
trează pentru tine, te rog:
Vom debuta cu un turneu în
trei- patru oraşe chineze al
Teatrului Ţăndărică din Bu-
cureşti, iar Salonul Biblio-
tecă – IT al institutului va
adăposti cât de curând o ex-
poziţie de marionete. închi-
puieşte- ţi săli de mii de
locuri înţesate cu copii de
toate vârstele, care vor re-
ţine cel puţin un nume –
Luomaniya, România. Am
intrat deja în contact cu şco-
lile din district, cu o institu-
ţie neguvernamentală care
se intitulează Ambasadorii
Excelenţei, încât sediul nos-
tru va fi vizitat continuu de grupuri de entuziaşti. 

Acum oferim Expoziţia de grafică şi tapise-
rie tradiţie şi Modernitate a familiei Mircia Du-
mitrescu. Ne aşteptăm la o invazie a caligrafilor

şi cărturarilor de orice fel. Chinezii iubesc
alb- negrul, pictura clasică executată în tuş în-
semna infinite nuanţe de negru, rafinament şi
performanţă. 

Mă opresc aici. Las fotografiile să vorbească
prin elocvenţa imaginii.

Altfel, soare, căldură şi umezeală. A fost
odată, de mult de tot, când se adunaseră pe cerul
oamenilor, rătăciţi din lumea astrală, lângă soa-
rele nostru dătător de viaţă, încă nouă sori. Pârjol
mare, ne dăm seama în aceste zile, când până şi
un singur soare ne îndeamnă să căutăm umbra
unui copac, a unei clădiri înalte sau pur şi simplu
să ne adăpostim la aer condiţionat. Arcaşul yi din
vechime a eliminat pe rând, cu săgeţi bine ţintite,
fiecare soare nelegitim. Oare l- ar putea domoli

puţin şi pe soarele nostru cel de toate zilele de
vară beijingheze? Sau noi nu avem viziunea oa-
menilor dintâi, nu ne dăm seama că pe cer nu e
un singur soare. Sunt zece! 

Pe 13 iuliue 2015 a început perioada verii
extreme, exprimată prin trei fu, zile câineşti: fu
începător, 13 – 22 iulie; mijlociu, 23 iulie – 11 au-
gust; final, 12 – 21 august. Patruzeci de zile cu
temperaturi înalte, presiune scăzută, umiditate
mare şi absenţa unei minime adieri de vânt. Des-
pre zilele câineşti am să- ţi scriu pe măsură ce le
vom trăi, prietene. 

Azi zi de iulie, cuptor cu aburi. zi fierbinte,
umedă, fără vânt. Soarele se ghiceşte undeva,
dincolo de norii de praf şi gaze. uneori se vede cât
un nasture roşu, copleşit şi el de poluarea oame-
nilor.

Eu sunt un snop de grâu, adus aici de pute-
rea nevăzută a sorţii. Sunt fragil şi atât de puter-
nic totodată, îmi dau bine seama. Am sorbit de
mic dulceaţa soarelui, fruntea mea e cunună de
raze. Al treilea ochi este soarele păstrat pentru
iluminare. 

De mii de ani, acelaşi ritual, aceleaşi ges-
turi, aceleaşi dorinţe. 

Spre sfârşitul zilei, căldura excesivă se re-
trage parşiv, ea doar se ascunde pentru puţin,
gradual, odată cu zgomotul. Oraşul moare în fie-
care seară. r

Iulie 2015, de la Templul Soarelui, Beijing, China

Constantin Lupeanu
Al Optsprezecelea

n Feedback către un prieten Beijinghezi, plus prieteni sosiţi
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savoarea tuşului negru. Semn al
prieteniei adevărate. Scriitori, în
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vicepreşedinte al Uniunii

Scriitorilor Jidi Majia, tradus şi
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La zlatna, în spaţiul de taină al Munţi-
lor Apuseni, s- a desfăşurat nu de mult
cea de a treia ediţie a Festivalului Inter-
naţional de Filme Etnografice (F.I.F.E.),

iniţiat în anul 2013 de harnicul primar al urbei, Sil-
viu Ponoran, şi de junele cineast (pe atunci student
la regie) Gabriel Boholţ. în ansamblul manifestări-
lor cinematografice consacrate filmului documentar
în general şi filmelor etnografice în particular,
F.I.F.E. zlatna, ocupă, din multe unghiuri de ve-
dere, un loc foarte important. în primul rând, aş
zice, pentru că el se desfăşoară prin locurile în care,
cu mulţi ani în urmă, un regizor de marcă precum

Paul Călinescu realiza cel mai valoros film etnogra-
fic românesc, filmul Ţara Moţilor, distins cu un im-
portant premiu, spre sfârşitul anilor ’30 din veacul
trecut, la cea mai exigentă competiţie cinematogra-
fică europeană, Festivalul Internaţional de la Vene-
ţia. în al doilea rând, este cazul să subliniem rolul
major pe care îl are un festival precum acesta de la
zlatna, în stimularea producţiei naţionale de filme
etnografice, în condiţiile letargiei prelungite în care
se află, de ani de zile, „SahiaFilm”, altădată singurul
studio cinematografic specializat în filme documen-
tare, şi, implicit, etnografice. într- un al treilea rând,
prestigiul internaţional al competiţiei de la zlatna
a sporit considerabil de- a lungul celor trei ediţii ale
festivalului, anul acesta înregistrându- se adevărate
recorduri calitative şi cantitative în ceea ce priveşte
participarea internaţională, printre filmele selectate
pentru concursul propriu-zis figurând prestigioase
creaţii cinematografice din Turcia, Cehia, Croaţia,
Germania, Grecia, Danemarca, Mexic, Italia…
într- un al patrulea rând, în puţine alte locuri din
lume au loc astfel de manifestări cinematografice,
în care, cum s- au petrecut lucrurile în ediţiile ante-
rioare, au existat câteva de neuitat nopţi albe cine-
matografice, pe parcursul cărora, în tribunele
stadionului din oraş, mii de spectatori au urmărit
filme, proiectate pe un ecran uriaş plasat în centrul
arenei; anul acesta s- a inaugurat un alt atractiv spa-
ţiu de proiecţii cinematografice, în curtea interioară
a noului Palat Administrativ al urbei. 

în ceea ce mă priveşte, am fost prezent la
toate cele trei ediţii ale Festivalului de la zlatna. De
altfel, printre membrii juriului din ediţia 2015 am
fost singurul cu trei prezenţe, în componenţa juriu-
lui din acest an intrând minunatul actor Dorel Vişan
– preşedinte de juriu – , seducătorul regizor Nicolae
Mărgineanu, prestigioasa realizatoare TV Carmen
ştefănescu, tânărul cineast Cristi Toporan, ilustrul
taragotist Dumitru Fărcaş, binecunoscutul rapsod
popular Ioan Bocşa, profesor universitar doctor în
cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din
Cluj- Napoca. Dacă în ediţiile anterioare ale Festiva-
lului, principalele distincţii au revenit unor filme
din Croaţia (ţară care a avut, şi anul acesta, patru
filme valoroase în concurs), Marele Premiu din
2015, destinat celui mai bun film etnografic, a reve-
nit documentarului acasă la brâncuşi, un film pro-
dus şi realizat de Radu Tora, o inspirată şi
documentată monografie a judeţului Gorj, cu accent
pe principalele obiective turistice ale locurilor (şi,
desigur, pe moştenirea artistică a ilustrului sculptor
gorjan Constantin Brâncuşi), cu accent pe obiceiuri
şi tradiţii gorjene. Premiul Juriului a fost acordat ex
aequo unor valoroase documentare istorice: tracii,
istorie ascunsă de Daniel Roxin (cu descoperiri re-
cente privitoare la amprenta pe care neamurile
traco- geto- dacice au lăsat- o asupra întregii istorii
europene) şi armenopolis, suflet armenesc, un film

de Izabela Bostan Kevorkian şi Florin Kevorkian
(despre construirea, la începutul secolului al
xVII- lea, de către o comunitate armeană plecată din
Moldova, a oraşului Armenopolis, actualul oraş
Gherla). De altfel, Izabela Bostan Kevorkian, îm-
preună cu superbele sale două fete şi cu mama sa,
reputata regizoare Elisabeta Bostan (căreia Festi-
valul i- a consacrat o retrospectivă a principalelor
sale filme pentru copii, printre care saltimbancii,
Zâmbet de soare şi campioana, un film în care rolul
titular este jucat de Izabela Bostan!), au fost princi-
palele „vedete” ale Festivalului. în centrul atenţiei
publice s- a situat şi filmul istoric intitulat Istorii

despre Vlad Voievod draculea de Andrei
Chiriac, un tânăr cineast care a trăit câ-
ţiva ani şi în Statele unite ale Americii,
filmul, distins cu Premiul Publicului,
fiind (să- i zicem) o docu- dramă în care,
printre interpreţi se află Mircea Albu-
lescu, alături de Aureliu Surulescu, Va-
sile Lupasc, Flaviu Crişan, Ion haiduc,
Mircea Silaghi, Oltin hurezeanu, Vasile
Calofir, Andrei Runcanu. un principal
eveniment artistic al Festivalului, din
punctul meu de vedere, a fost filmul
danez tore de Iben Ravn, distins cu Pre-
miul pentru cel mai bun scenariu de film
străin. De ce spun aceasta? Simplu: pen-
tru că filmul nu este altceva decât o

adaptare la realităţi daneze a nuvelei „Fefeleaga” de
Ion Agârbiceanu: o văduvă săracă trăieşte într- un
sat danez neprietenos, şi este nevoită să- şi vândă
toate bunurile sale, chiar şi calul său iubit (Bator,
în varianta daneză, devine Tore), pentru a plăti în-
mormântarea ultimei ei fiice. Premiul pentru cel
mai bun scenariu de film românesc a revenit docu-
mentarului Vărarii, al cărui regizor- scenarist este
Levente Vargyasi din Covasna: un film consacrat
unei meserii tradiţionale, pe cale de dispariţie. Pre-
miul pentru cea mai bună regie a unui film româ-
nesc a revenit regizoarei Diana
Deleanu pentru sensibilul şi poeticul
său film şi mâine e o zi!, consacrat
unei iubiri trecute. Premiul pentru cea
mai bună regie a unui film străin a re-
venit croatului David Borić, pentru fil-
mul- portret Macko, unul dintre cele
patru valoroase filme ale sale din com-
petiţie. Premiul pentru cea mai bună
imagine a unui film românesc a fost
atribuit talentatului director de ima -
gine Adrian Drăguşin pentru filmul
său (realizat şi ca regizor) după 40 de
ani, în care sunt confruntate imagini
de acum patru decenii cu imagini con-
temporane, surprinse într- un sat ară-
dean, Glogowats. Premiul pentru cea
mai bună imagine a unui film străin a
fost acordat, ex aequo, operatorului croat Mak Vej-
ković pentru frumosul film etnografic al lui David
Borić Muzicanţii lijeličari şi nuntaşii veseli, şi ope-
ratorilor mexicani Antonio zirion şi Adrian Arce,
care sunt şi regizorii filmului fuera de foco, un do-
cumentar a cărui acţiune se petrece într- un peniten-
ciar mexican pentru minori. Premiul pentru cea mai
bună coloană sonoră a unui film românesc a revenit
lui Petru I. Pap pentru filmul Ţapinarii- tribul mun-
ţilor, realizat în inima Maramureşului istoric. Kru-
noslav Ljubanović din Croaţia a primit premiul
pentru cea mai bună coloană sonoră a unui film
străin, 40 de ore de rugăciune, de David Borić. S- a
acordat şi o menţiune specială, unui film din 1983,
ansamblul „crăişorul munţilor”- alba- Iulia, o pro-
ducţie TVR, semnată de Ion Valerian Pasat, în care
au debutat pe micile ecrane cunoscuţii interpreţi de
muzică populară Nicolae Furdui Iancu şi Ioan
Bocşa. Aş aminti, în acest comentariu, alte câteva
filme valoroase, care n- au mai încăput în palmare-
sul ediţiei 2015. şi m- aş rezuma la câteva titluri de
filme româneşti. tanti sina întâi, un film de Chris-
tel ungar- Ţopescu, povestea ultimei săsoaice din
satul uitat de lume Dobârca, un film- portret sobru
şi convingător. Aş aminti, apoi, un al doilea film al
deţinătoarei Premiului de regie, vâlceanca Diana
Deleanu, dumnezeu a creat bărbatul, istoria unui
artist plastic maramureşean, Dan Leş, care a salvat
de la distrugere numeroase case vechi, de patrimo-

niu. în sfârşit, dansul magic al sânzienelor din
Valea pietrelor de Ionel Sârbu, un documentar etno-
grafic din care aflăm că sărbătoarea Sânzienelor din
24 iunie îşi are originile într- un cult străvechi
geto- dacic al soarelui. 

O serie de manifestări auxiliare au îmbogăţit
Festivalul internaţional cinematografic de la zlatna.
în prima zi a Festivalului, gazdele şi oaspeţii au par-
ticipat la o premieră feroviară, punerea în funcţiune
a unei locomotive cu aburi din 1906 (veche, aşadar,
de 109 ani!) care urmează să circule, cu două va-
goane de călători şi un vagon restaurant (toate, „de
epocă”) pe ruta Alba- Iulia zlatna, viteza ei legală
fiind de 15 kilometri pe oră. Tot în prima zi a mani-
festării, participanţii la festival împreună cu local-
nici şi un sobor de preoţi au asistat la inaugurarea
elegantului Palat Administrativ al oraşului zlatna,
şi au fost martori ai spectaculoasei Parade a portu-
lui popular, pe care oraşul o organizează în fiecare
an. Seară de seară, apoi, stadionul orăşenesc a găz-
duit spectaculoase spectacole folclorice, cu partici-
parea unor cunoscuţi interpreţi de muzică populară
şi dansatori din zonă. Tot pe stadion s- a desfăşurat,
în ultima seară a Festivalului, Festivitatea de pre-
miere – prezentată cu vervă (ca, de altfel, toate „sec-
venţele” manifestării) de un bun şi vechi prieten
(încă de pe vremea „Contemporanului” din anii ’70
ai veacului trecut, când semnam, împreună în pagi-
nile revistei), cunoscutul om de televiziune şi jurna-
list Octavian ursulescu – s- a desfăşurat, în prezenţa
unei foarte numeroase asistenţe, tot pe stadionul
orăşenesc. Puţini dintre premianţi, din păcate, au
putut fi prezenţi pentru a- şi ridica distincţiile – prin-
tre ei, din fericire, Radu Tora, câştigătorul Marelui
Premiu, Izabela Bostan Kevorkian, distinsă cu Pre-
miul Juriului şi Andrei Chiriac, cel care a repurtat
Premiul Publicului –, o situaţie care ar putea fi co-
rectată în ediţiile viitoare. La festivitatea de pre-
miere, alături de preşedintele juriului Dorel Vişan,
am luat şi eu cuvântul, propunând ca, la ediţia vii-

toare a Festivalului, regizorul Nicolae Mărgineanu
să onoreze manifestarea cu filmul său din 1990 un
bulgăre de humă, în care Dorel Vişan este Ion
Creangă, soţia regizorului, Maria Ploae, este Vero-
nica Micle, iar Adrian Pintea este Mihai Eminescu.
Succesul de anul acesta al Retrospectivei Elisabeta
Bostan este un îndemn bine venit pentru organiza-
rea unor vizionări similare în anii viitori. Cred, de-
asemenea, că superbul documentar etnografic al
regizorului Paul Călinescu, Ţara Moţilor, realizat în
1938 ar putea deveni, în ediţiile viitoare, un fel de
„emblemă” pentru F.I.F.E., nu de alta, dar la zlatna
este vorba despre un festival de filme etnografice,
organizat în spaţiile natale ale celui mai important
documentar etnografic românesc, în însăşi Ţara Mo-
ţilor. în încheierea acestui comentariu, ca partici-
pant pentru a treia oară la festivalul zlătnean (unde
mă simt ca acasă şi mi- am găsit prieteni de nădejde)
aş vrea să subliniez faptul că festivalul a crescut, vă-
zând cu ochii, an de an, drept pentru care simt ne-
voia să- i felicit încă o dată pe inimosul primar al
oraşului, Silviu Ponoran şi pe coordonatorii de pro-
iect, Gabriel şi Elena Boholţ pentru modul în care
gestionează generoasa iniţiativă căreia i- au dat naş-
tere în urmă cu trei ani… r

O serie de manifestări auxiliare au
îmbogăţit Festivalul internaţional

cinematografic de la Zlatna. În
prima zi a Festivalului, gazdele şi

oaspeţii au participat la o premieră
feroviară.

Călin Căliman
Filme etnografice în
Ţara Moţilor
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într- o ediţie a Festivalului de la Cannes
intens criticată pentru că a favorizat
prezenţa Franţei în selecţia oficială (şi
în palmares), a doua secţiune competi-

tivă importantă, un certain regard, a selectat
filme mai interesante, dintre care două româ-
neşti: comoara de Corneliu Porumboiu şi un etaj
mai jos de Radu Muntean. Primul dintre ele a im-
presionat juriul condus de Isabella Rossellini care
i- a atribuit Premiul un certain talent. Inspirata
decizie de a lansa imediat pe ecranele româneşti
premiatul film a mărit şansele acestuia de a fi pri-
mit cu entuziasm de publicul de acasă, mai ales
că avem de- a face cu o comedie profund impreg-
nată de probleme ale actualităţii.

în primul rând, ar trebui să ne aducem
aminte că Porumboiu face parte din cineaştii de
„liga întâi” ai Noului cinema românesc, alături de
Cristi Puiu, Cristian Mungiu şi Radu Muntean.
El este şi cel mai deseori premiat la Cannes: în
2004 cu Premiul Cinefondation pentru scurtme-
trajul călătorie la oraş, în 2006 cu Premiul Ca-
mera d`Or pentru lungmetrajul de debut a fost
sau n- a fost? şi, în 2009, cu două premii (FI-
PRESCI şi Premiul Juriului) în secţiunea un cer-
tain regard pentru poliţist adjectiv. Numai când
se lasă seara peste bucureşti sau Metabolism
(2013) nu a fost selectat la festivalul de pe Croa-
zetă (dar a fost la Locarno) fiind considerat de
unii critici „prea conceptual” şi puţin accesiblil ca
mesaj. Nu ader la această părere şi consider că
este una dintre cele mai importante pelicule au-
toreflexive ale cinemaului nostru, incluzând o
profundă meditaţie asupra implicaţiilor estetice
ale trecerii de la filmarea pe peliculă la digital.

Prin comoara regizorul face şi el această
schimbare de suport, secondat de directorul de
imagine Tudor Mircea, care preia ideea cineastu-
lui că noua tehnică cere mai multă precizie în fo-
losirea instrumentului şi în materializarea
intenţiilor. Corneliu Porumboiu alege, la nivel na-
rativ, calea simplităţii. Personajul principal Costi
(Cuzin Toma), angajat la Primărie, se lasă con-
vins de vecinul Adrian (Adrian Purcărescu) înglo-

dat în datorii, cu o firmă falimentară, să- şi inves-
tească economiile în căutarea unei presupuse co-
mori îngropate în curtea casei de la ţară a celui
de- al doilea. Legenda potrivit căreia străbunicul
vecinului ar fi îngropat o parte din avere, la veni-
rea comuniştilor, pare plauzibilă, iar ajutorul mo-
dernelor detectoare de metale pare accesibil.
Obţinută cu reducere de preţ de la un tehnician
care lucrează „la negru”, Cornel (Corneliu Coz-
mei) numai în weekend, intervenţia aparatului-
minune, prevăzut cu scanner şi cu softuri de
procesare a imaginii, ocazionează scenele cele mai
amuzante şi mai pline de suspans ale filmului.
Echipa formată ad- hoc explorează diferite zone
ale proprietăţii, presupunerile fiecăruia unde ar
trebui să se afle aurul căutat antrenând cerceta-
rea istoriei unei familii marcate de revoluţii (cea
de la 1848), războaie şi schimbări de regim. De-
taliile dramatice (ocuparea casei de locatari nedo-
riţi) se intersectează cu cele comice (cele privind
schimbarea rapidă a destinaţiei în anii tranziţiei,
de la grădiniţă la grajd şi apoi la bar de strip-
tease).

Prelungite până noaptea târziu, căutările şi
săpăturile la lumina unui bec declanşează con-
flicte între caracterele total opuse: nervosul
Adrian şi flegmaticul Cornel. Cel mai eficient ră-
mâne Costi, care pare motivat nu numai de per-
spectiva rezolvării problemelor financiare cu
ajutorul comorii, ci şi de promisiunea făcută bă-
ieţelului său de a o aduce acasă. Interacţiunile
dintre cei trei amintesc de conflictele verbale ale
celor trei bărbaţi înghesuiţi
în micul studio de televi-
ziune din a fost sau n- a
fost? umorul „marca Po-
rumboiu”, bazat deseori pe
decalajul de reacţii, e din
nou prezent, cu momente de
subtilitate şi de remarca-
bilă inventivitate. Relaţia
dintre sunetul strident al
detectorului de metale, de-
cupat în liniştea grădinii, şi
creşterea nervozităţii lui
Adrian e foarte eficient gra-
dată şi speculată. 

Intervenţia aparatu-
lui modern în naraţiune nu
e doar o sursă de gaguri, ci
şi o nouă ocazie pentru Cor-
neliu Porumboiu de a re-
flecta asupra mijloacelor
moderne de investigare.
Dacă în când se lasă seara
peste bucureşti sau Metabo-
lism discuţia despre noile
tehnici şi efectele lor în ci-
nema era explicită (cu excep-
ţia includerii endoscopiei),
aici devine implicită. Din
nou discursul cinematogra-
fic recurge la soluţia ecra-
nului în ecran (fie ecranul
detectorului, fie al televizo-
rului unde are loc un talk show despre Roşia
Montana) ceea ce ne aminteşte de părerea lui Gil-
les Deleuze că în toate artele „opera în interiorul
altei opere este deseori legată de motivul unei in-
vestigaţii, unei răzbunări, conspiraţii sau in-
trigi.1” 

Simplitatea poveştii despre solidaritatea
născută din disperare economică ne lasă să des-
coperim treptat soluţii de subtilitate purtând
marca Porumboiu.Avem o poveste în interiorul
altei poveşti (pornind de la citirea, înainte de cul-
carea băiatului, a unor pagini din aventurile lui

Robin Hood şi ajungând la finalul cu naivitatea
asumată a confecţinonării unei comori pentru
copii). Avem o alegorie despre fascinaţia aurului
care nu se dezvoltă, în mod previzibil, într- o glosă
pe tema „banul, ochiul dracului”. Se pare că op-
ţiunea pentru happy end şi idea regizorului că
„aurul e soarele din pământ” au declanşat obiecţii
ale comentatorilor din România, care preferă
tonul sarcastic celui amabil ironic. Nu i- aş refuza
regizorului dreptul de a- şi păstra optimismul în
privinţa naturii umane şi de a ne propune o con-
venţie de basm, în care îşi revizuieşte şi arsenalul
de tehnici: cadrele devin mai scurte, montajul mai
alert şi culoarea mai intensă. Cei dornici să îşi
confirme certitudinile despre Porumboiu vor avea
şi ei destule motive de satisfacţie. Regăsim duelul
verbal soţ- soţie (ca în poliţist adjectiv şi Metabo-
lism) în scena discuţiei despre istoria României şi
Proclamaţia de la Islaz, unde femeia îşi dovedeşte
superioritatea intelectuală. Ne reconfirmăm pă-
rerea despre umorul mucalit al lui Porumboiu, re-
velat mai ales în discuţiile cu tentă absurdă
dintre bărbaţi.

Destul de ciudat, acest haz plin de subtili-
tate şi inteligenţă al regizorului este apreciat mai
mult în străinătate, la Cannes mai ales, de unde
comoara s- a întors cu un nou premiu. Rămâne să
reflectăm la acest lucru, nu înainte de a semnala
justeţea opţiunii cineastului pentru „poveştile
mici” despre o lume pe care o cunoaşte şi o pri-
veşte cu empatie. Pentru că, aşa cum scria în de-
cembrie 2008 influentul critic A.O. Scott de la

new York times: „Mai rămân lumi de descoperit
şi poveşti de spus între graniţele unei ţări mici,
cu o istorie complicată, şi cu un mare număr de
regizori ambiţioşi şi clarvăzători”. r

1. Gilles Deleuze, cinema 2. the time
Image, university of Minnesota Press, Minneapo-
lis, 1989 

Dana Duma
Comoara, o alegorie subtilă
despre solidaritate

Prin Comoara regizorul face şi el
această schimbare de suport,

secondat de directorul de imagine
Tudor Mircea, care preia ideea

cineastului că noua tehnică cere
mai multă precizie în folosirea

instrumentului şi în materializarea
intenţiilor.

corneliu porumboiu, cannes 2015 - 
photo credits cristian radu nema

comoara
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Vocea distinsului universitar de la
celălalt terminal al telefonului
mobil sună cu o desăvârşită natu-
raleţe şi fără accentul ardelenesc

pe care îl detectez numaidecât în convorbirile din
ultima vreme. „Vorbitorul mi- a cerut să- i spun
fără înconjur, dacă, după opinia mea, postmoder-
nismul este inconturnabil”. Parcă acesta a fost cu-
vântul de natură să pună în dificultate o valahă
turcită, neobişnuită cu rafinamentele latiniste ale
şcolii Ardelene. „I- am răspuns, continuă Profeso-
rul, că, dacă există cuvântul inconturnabil, atunci
cu siguranţă există şi cuvântul postmodernist”. 

Adevărul este că postmodernismul provoacă
nelinişti şi în alte cercuri scriitoriceşti din Româ-
nia, în afară de sibieni. Nu, după cum ştia şi un
spirit ancorat în sedimente culturale mai vechi
decât latinitatea, cum a fost Lucian Blaga, feno-
menele culturale nu sunt „conturnabile”, putre-
factele altor vremi nu se reciclează, eterna
întoarcere e doar un mit. Dacă faza culturală pe
care o numim „postmodernism” şi- a epuizat toate
resursele şi poate fi clasată e însă o altă pro-
blemă.

Două apariţii relativ recente, semnate de
comparatistele Monica Spiridon şi Florica Bodiş-
tean, tratează ceea ce este inclus sub umbrela
postmodernismului inclusiv de către teoreticienii
care îl despart complet de post- structuralism,
chiar dacă nu putem gândi cultura populară şi
studiile culturale, căci despre ele e vorba, în afara
cotiturii semiotice din anii ’50 şi ’60.

Atitudinea critică pe care o adoptă Monica
Spiridon se simte din titlul în engleză – popular
culture. Modele, repere şi practici contemporane
(Scrisul Românesc, 2013) – care indică distanţare
de fenomen, deoarece, altminteri, geografia con-
ceptului nu lasă afară literatura română. Stilul
alert, expresiv, dovedind un
intelect activ şi flexibil, care
poartă amprenta distinsei
comparatiste, dobândeşte în
acest eseu monografic infle-
xiuni ironice mult mai accen-
tuate, comentariul dovedind
uneori o plăcere caragialescă
în a sesiza vulnerabilităţi ce
fac obiectul unei şarje sati-
rice sau chiar al unor pagini
de pamflet. Derizoriul civili-
zaţiei, resimţit de o elită
foarte restrânsă, dar hiper-
profesionalizată după dece-
niile de explozie a teoriei, a
molipsit şi sfera creaţiei, cul-
tura reducându- se la „arta
de consum [care] nu are du-
rată, ci doar o existenţă ci-
clică, de tip metabolic, care
se desfăşoară între fabrică şi
lada de gunoi. […] Ca să
luăm câteva exemple, o carte
pe care o bagi în buzunar, o
citeşti în metrou sau în bucă-
tărie şi până când o termeni
se face ferfeniţă, după care o arunci (în uitare sau
în recipientul cu resturi menajere – e totuna);
muzica de divertisment, înregistrată şi ascultată
din raţiuni conjuncturale, de care te debarasezi
jenat când a ieşit din vogă; suvenirurile din ipsos,
din carton vopsit, sau din tinichea strălucitoare,
adunate din voiajuri mai mult sau mai puţin cul-
turale – de tipul turul Romei în cinci zile sau O
vacanţă de vis pe malurile senei şi mai nou turul
codului lui da Vinci sau turul lord of the Rings
– coparticipă la ritmurile cazaniere, împreună cu
obiectele de uz domestic.”

în comparaţie cu elegantul secol iluminist,
pestriţa societate victoriană extinsă din cartierele
metropolelor în suburbiile insalubre recent popu-
late de masele de ţărani dislocate de Revoluţia In-

dustrială îi inspira elitistului
filosof Thomas Carlyle meta-
fora epistemologică a haine-
lor care definea o epocă a
suprafeţelor, lipsită de sub-
stanţă. Monica Spiridon me-
tonimizează metafora lui
Carlyle reducând noţiunea la
„furnitură culturală”, un cu-
vânt ce nu mai e poate fami-
liar într- o vreme când au
dispărut croitorii…

Este amintită genealo-
gia celor două genuri, ficţio-
nal şi metaliterar, originea
fiind identificată în şcoala de
critică socială de la Fran-
kfurt, a lui Theodor Adorno,
care a început prin a încerca
să conştientizeze în rândul
publicului politicile manipu-
lative ale puterii, devenite
tot mai autarhice şi pericu-
loase în Germania anilor ’30,
şi care au sfârşit contem-
plând efectul unui regim de-
personalizant şi
uniformizant în arta fără în-
suşiri (Kunst ohne Eigenschaften) produsă în
serie la hollywood sau în alte paradisuri artifi-
ciale şi artificioase ale Americii interbelice. Co-
mediile pentru subdezvoltaţi mintali erau servite
ca antidot contra temerilor generate de criza fi-
nanciară şi politică. 

Forma canonică a genului e identificată în
rândul criticilor adunaţi de Richard hoggart şi,
ulterior, de Stuart hall la Centrul pentru Studii
Culturale de la Birmingham, expediaţi cu eti-

cheta de „postmarxişti” şi re-
cunoscuţi doar pentru
„contribuţia majoră” a înlo-
cuirii termenului „de masă”
cu acela de „popor”… Efectul
retoric este cel scontat, dar
lumea universitară occiden-
tală, cel puţin din propria ex-
perienţă, nu coboară la
nivelul atins în fostele state
socialiste printr- o politică de
personal întoarsă pe dos. E
drept că CCCS a ieşit de sub
mantaua Noii Stângi, dar
mentorul mărturisit de hog-
gart este John Ruskin, iniţia-
torul curentului estetist din
Anglia Victoriană, care s- a
opus „efectelor uniformizante
ale subculturii şi divertismen-
tului ieftin” de care atât el cât
şi actualii apărători ai prole-
tariatului încearcă să- l fe-
rească. Studiul contextua-
lizant, holistic, al ordinii cul-
turale reclamă, în realitate,
multiple şi variate lecturi.

Scenele satirice din spaţiul cibernetic, elec-
tronic, mediatic sau politic sunt admirabil schi-
ţate, ele ilustrând totodată acuitatea observaţiei
şi proprietatea teoriei lui Baudrillard despre hi-
perrealitate: cauzalitatea reciprocă dintre o rea-
litate devenită simulacru şi un simulacru
petrecut în timp real. Construcţia mediatică a re-
publicanei Sarah Palin e de natură să arunce lu-
mină asupra rolului determinant al imaginilor în
impunerea unei vedete, de orice fel.

Dimpotrivă, Florica Bodiştean adoptă me-
toda culturalistă în studiul Eroica şi erotica. Eseu
despre imaginile feminităţii în eposul eroic (Pro
universitaria, 2013) cu întregul instrumentar
metodologic al unei teorii critice pe care Monica

Spiridon a numit- o, în altă
carte, Interpretarea fără
frontiere (Editura Echinox,
1998). Studiul reprezentării
femeii în epsoul eroic de la
homer la literatura de răz-
boi a primei conflagraţii
mondiale nu urmăreşte o cât
mai mare acoperire empi-
rică, ci schiţarea unei tipolo-
gii şi elaborarea unei nara-
ţiuni explicative. Figura fe-
minină este încadrată într- un
model ai cărui parametri in-
clud rolul social, profilul
moral, evaluarea simbolică
într- o societate de tip pa-
triarhal sau evoluată, con-
strângerile genului literar
asupra construcţiei ca perso-
naj etc. Este o abordare ana-
litică, exploatând universul
de semne în toate implica-
ţiile sale, uimind prin detalii,
dar nu este o abordare rece,
ci mai curând o pătrundere
empatetică în lumea textului
care devine foarte vie, anga-

jându- ne emoţional ca şi cum ar fi reală – amin-
tindu- ne prin această manieră de regretatul
Nicolae Balotă. 

Ceea ce frapează în lectura acestei cărţi pe
fondul binecunoscutelor emisiuni radio şi de tele-
viziune sau articole inflamate ale unei vieţi pu-
blice obsedate de politică şi isterizate pe acelaşi
subiect este discursul deosebit de politicos, de re-
ţinut în exprimarea discretă a dezaprobării, dar
entuziastă a admiraţiei stârnite de personajele fe-
minine care sunt, pe rând, laşa Elena, îndatori-
toarea Andromaca, nobila Creusa capabilă de
sacrificiu în numele unor valori mai presus de in-
divid, „amazoana civică” din fruntea unui popor
(Didona), pasionata şi paradoxala Isolda, trufaşa
Rowena, generoasa şi modesta Rebeca… Anato-
mia figurii feminine se despleteşte în albia cu-
prinzătoare a progresului civilizaţiei şi a teoriei
ideilor.

Discursul Floricăi Bodiştean aminteşte de
farmecul conversaţiei de altă dată la vreun taifas
boieresc sau al stilului epistolar elevat. Ambele
cărţi sunt libere de jargonul şi locurile comune ale
studiilor literare postbelice. Dacă Monica Spiri-
don impresionează prin focurile de artificii ale im-
aginilor surpinzătoare, deşi foarte expresive şi
adecvate, Florica Bodiştean se remarcă prin con-
strucţia impecabilă a unor fraze complexe sintac-
tic, dar foarte bine conduse: „Dar vinul aducător
de fericire, nefericire şi moarte are şi el un anti-
dot, şi acesta este indiferenţa simbolizată de câi-
nele Petit- Crū, un element deloc de neglijat din
scenariu. E un câine fermecat, dar al unei zâne,
pe care Tristan îl dobândeşte oarecum prin forţă
de la ducele Gilain din Ţara Galilor, ca răsplată
pentru că l- a scăpat de asuprirea uriaşului urgan
cel Păros, şi i- l trimite Isoldei. Câinele acesta,
prin clopoţelul atârnat la gât, are, ca şi flloarea
de lotus din Odiseea, puterea de a lecui tristeţea
şi de a aduce uitarea oricărei dureri. Isolda îi des-
coperă secretul şi, pentru că nu i se pare drept ca
ea să uite, iar Tristan, neuitând, să sufere,
aruncă clopoţelul în mare.”

Test de erudiţie şi de capacitate în a stabili
conexiuni, studiul teoretic sau comparat lasă, ca
în cazul celor două autoare, să transpară toate
componentele unei personalităţi umane, dincolo
de exerciţiul profesionist, strict disciplinar. r

Maria-Ana Tupan
Studii culturale: faţa şi reversul

n (Con)texte
Adevărul este că

postmodernismul provoacă
nelinişti şi în alte cercuri

scriitoriceşti din România, în afară
de sibieni.
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Zilele academice clujene 

Ediţia din acest an a zilelor Academice Clu-
jene a avut un caracter festiv, marcând împlini-
rea a 65 de ani de la înfiinţare şi 95 de cercetare
fundamentală. în alocuţiunea de deschidere,
acad. Ionel- Valentin Vlad, preşedintele Acade-
miei Române a menţionat importanţa înfiinţării
celor două institute de cercetare – primul creat de
Sextil Puşcariu cu misiunea de a întocmi Dicţio-
narul tezaur al limbii române, al doilea de istorie
naţională – rod al dăruirii intelectuale şi morale
a doi mari istorici, Al. Lapedatu şi Ioan Lupaş. Cu

trecerea anilor, „Filiala Cluj, devenită cea mai
mare filială a Academiei Române, a reunit şi reu-
neşte personalităţi importante din toate dome-
niile ştiinţei şi culturii: de la istorie, arheologie,
lingvistică, filologie, etnografie şi artă la medi-
cină, chimie, astronomie, speologie, geografie, şti-
inţe tehnice şi agricole”. La această Filială şi- au
desfăşurat activitatea mari personalităţi, ctitori
de şcoli ştiinţifice ale căror realizări sunt înscrise
cu cinste în istoria ştiinţei naţionale şi interna-
ţionale. Dintre aceştia amintim pe Iuliu şi Emil
haţieganu, Constantin Daicoviciu, David Prodan,
Virgil Vătăşianu, Emil Racoviţă, Raluca Ripan,
Lucian Blaga,Onisifor Ghibu, ştefan Pascu, Ion
Agârbiceanu, Dumitru D. Roşca , Theodor Capi-
dan şi încă mulţi alţii, fiecare fiind pentru tot-
deauna un reper al dăinuirii sub îngemănatul
semn al cunoaşterii şi creaţiei. Din această pers -
pectivă, care onorează şi responsabilizează, zilele
academice clujene „se constituie, poate mai mult
decât oricând, într- un prilej de prezentate a în-
făptuirilor ştiinţifice ale institutelor din Cluj şi de
trasare a unor obiective de viitor”. întâlnirea oa-
menilor de ştiinţă şi cercetătorilor de cele mai di-
ferite specializări s- a dovedit un excelent factor
de cataliză a unor schimburi de idei ale căror
roade se vor culege într- un viitor pe care îl spe-
răm apropiat. 

Publicaţia „zilele academice clujene” oferă
o cronică a acestei manifestări pe care am aşeza- o
în orizontul generos al articolului semnat de acad.
Ioan- Aurel Pop „Academia Română şi vocaţia edi-
ficiului naţional”. Aşa a fost, este şi fi- va Acade-
mia Română născută din idealurile de identitate
şi unitate naţională pentru că, astăzi ca întot-
deauna, „ne fac să fim noi, români, adică oameni
între oameni, europeni şi cetăţeni ai lumii globale
pe care o trăim şi vrem s- o perpetuăm cu demni-
tate, alături de celelalte naţiuni”. Acad. Emil
Borzo, preşedintele Filialei Cluj- Napoca, ne face
cunoscut un scurt istoric al reţelei de cercetare de
aici, începând cu Muzeul Limbii Române care as-
tăzi poartă numele lui Sextil Puşcariu, conti-
nuând cu Arhiva de folclor a Academiei Române
Cluj- Napoca, Institutul de Istorie „George Bari-
ţiu”, Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei,
Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Cer-
cetări Socio- umane „Gheorghe şincai”, Institutul
de calcul „Tiberiu Popoviciu”, Observatorul Astro-
nomic Cluj, Institutul de Speologie „Emil Raco-
viţă”, Colectivul de Geografie. Nu putem să nu
amintim Biblioteca, un adevărat tezaur în care se
află peste 500.000 de manuscrise şi volume, cele
mai vechi piese depăşind şase secole. între nume-
roasele manifestări s- au aflat şi două expoziţii –
Expo- târg de carte ştiinţifică şi o expoziţie de ma-
nuscrise şi carte. O cetate academică în toată
splendoarea în care vigoarea tradiţiei rodeşte ge-
neros prin contribuţiile celor care astăzi se arată
a fi modele demne de a fi urmate de cei care vor
fi „excelenţele viitorului”. 

Un preţios document al 
istoriei diplomaţiei noastre

în timp ce istoria ca disciplină de studiu în
şcolile româneşti este, pe departe, insuficientă
pentru formarea unui minim de cultură generală,
cercetătorii compensează, în felul lor, acest „defi-
cit” prin elaborarea unor lucrări şi studii de refe-
rinţă şi publicarea unor documente prea puţin
sau deloc cunoscute. Se creează astfel oportuni-
tatea ca aceia care vor să studieze s- o facă „sine
ira et studio” într- un efort propriu de conştienti-
zare a destinului nostru istoric. Este un exerciţiu
practicat cu succes în cu totul alte condiţii încă
înainte de 1989. între numeroasele exemple care
se pot da, astăzi ne oprim la lucrarea „Românii de
peste hotare. Memoriu elaborat în anul 1945 de
consilierul de legaţie Emil Oprişan”, editată de
Institutul de Studii Sud- Est Europene şi apărută
la Editura Academiei Române. Păstrând propor-
ţiile, lucrarea poate fi un model de tratare a aces-
tei probleme atât de importante şi astăzi, fireşte
cu particularităţile specifice de rigoare. Ediţia
este îngrijită de Nicolae- şerban Tanaşoca, direc-
torul Institutului, care în „Argument” precizează
că este „un preţios document de istorie a diploma-
ţiei româneşti”; un document exemplar prin bo-
găţia şi exactitatea informaţiilor care permitea o
constituire a unei imagini fidele a românilor ple-

caţi peste graniţe. Calificativul este susţinut te-
meinic de argumente, asupra cărora s- ar cuveni
să mediteze cei care astăzi lucrează în diplomaţie.
Mai întâi o cunoaştere exact a realităţilor geogra-
fice, istorice, politice, etnologice, lingvistice şi de-
mografice din spaţiul balcanic şi central-euro-
pean. Cunoştinţele lor, subliniază Nicolae Tana-
şoca, se bazau atât pe întreaga literatură ştiinţi-
fică de specialitate, românească şi străină,
accesibilă în acea vreme, critic asimilată, cât şi pe
documentele, multe rămase şi azi inedite, din Ar-
hiva Ministerului. Sub acest aspect, se afirmă cu
îndreptăţire că „oficialii Ministerului Afacerilor
Străine al Regatului României se dovedeau capa-
bili să ducă la capăt sarcina de cercetare a unui
centru academic de excelenţă, consacrat studierii
românilor de peste hotare, atât cu mijloace arhi-
vistice şi livreşti, cât şi prin observaţii directe la
faţa locului”. Erau alte vremi când tehnologia era
un instrument nu atât de perfecţionat şi precari-
tatea lui impunea omului exersarea memoriei şi
o plasticitate intelectuală, care să- l ducă la solu-
ţiile dorite într- o situaţie mai mult sau mai puţin
neprietenoasă. 

Lectura, fie şi sumară, pune în evidenţă
preocuparea permanentă a statului român de a
elabora strategii eficiente de salvgardare a iden-
tităţii etnice, lingvistice şi culturale. Lucrurile au
căpătat o cu totul altă întorsătură după 1947. 

Documente ale identităţii noastre
Reîntâlnirea cu savantul Virgil Cândea, bi-

nevenită ca atâtea altele, este prilejuită, de
această dată de apariţia celui de al V- lea volum
din seria nouă a lucrării academicianului Virgil
Cândea „Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii
româneşti şi izvoare despre români în colecţii din
străinătate. Serbia şi Turcia”, apărută la Editura
Academiei Române în colaborare cu Muzeul Brăi-
lei şi Editura Istros. Volumul, subliniază Ioana
Feodorov, fiica distinsului istoric, cuprinde, în cea
mai mare parte a sa note inedite din arhiva auto-
rului despre Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia,
Spania, Statele unite ale Americii, Tunisia şi
Turcia”. La reuşita indubitabilă a acestui volum
au contribuit şi Daniel Cain, Mihai Ţipău, Ale-
xandru Timotin, Anca Popescu şi Andrei Pippidi,
care a făcut o revizie integrală a textului. Amin-
tim că Virgil Cândea, după 1977, a călătorit
foarte mult în SuA în calitate de preşedinte al
Asociaţiei „România” şi a cunoscut îndeaproape
viaţa comunităţilor de aici, activitatea culturală,
desfăşurată de- a lungul mai multor generaţii de
imigranţi români. în 1984 a primit o bursă la Wil-
son Center din Washington DC pe care a folosit- o
pentru a cunoaşte mai îndeaproape cum au trăit
comunităţile româneşti şi căutând a strânge cât
mai multe documente despre viaţa culturală a
celor care au plecat în America. Au fost călătorii
de documentare asiduă cu bucuriile inerente şi,
între ele, a identificat manuscrisul operei cante-
miriene „Istoria creşterii şi descreşterii Imperiu-
lui Otoman”, păstrat la houghton Library de la
harvard university. A strâns foarte numeroase
documente de la românii aflaţi acolo care au in-
trat în patrimoniul Bibliotecii Academiei Ro-
mâne. Istoric scrupulos, Virgil Cândea a înre-
gistrat bunurile patrimoniale ale românilor păs-
trate în biserici şi alte aşezăminte din jurisdicţia
Arhiepiscopiei Române din cele două Americi. Pe
scurt o adevărată zestre a identităţii noastre.
Ioana Feodorov adaugă faptul că au fost incluse
„bisericile şi aşezămintele înfiinţate ori clădite
prin eforturile românilor din perioada timpurie a
istoriei emigraţiei româneşti, fără a avea intenţia
de a cuprinde toate bisericile comunităţilor care
funcţionează azi” (în ţările incluse în volum Bise-
ricile reprezintă locul unde românii se regăsesc
uniţi ca „acasă”, uniţi de credinţa ortodoxă aşa
cum a fost de secole şi este mărturisită şi astăzi.
îi despart profesiunile, locul de desfăşurare al ac-
tivităţii, poate convingerile politice, dar îi unesc
nedezminţit limba şi credinţa ortodoxă. 

Cartea este construită cu pricepere şi sârg
şi ne pune în faţă o bogăţie impresionantă de in-
formaţii risipite prin atât de multe locuri, recu-
perate cu răspundere şi dăruite celor interesaţi
de o cunoaştere mai adecvată a hrisovului pe care
românii şi- au însemnat urmele lor spre dăinuire.
Răsfoim paginile cărţii şi, mai departe de rigoarea
informaţiei ştiinţifice, parcă auzim ca un murmur
versurile lui Eminescu: „Cerul deasupra îl
schimbi, nu sufletul marea trecând- o”. r
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