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Secretarul de stat Radu Pod-
gorean a participat marţi, 14 iulie
2015, la deschiderea Institutului
Cultural Român de la Beijing. Noul
institut cultural românesc în stră-
inătate, cel de- al 18- lea, reprezintă
prima prezenţă culturală instituţio-
nală a României nu numai în Chi-
na, ci şi pe continentul asiatic. 

La eveniment au participat
reprezentanţi ai Ministerului Cul-
turii şi Ministerului Afacerilor Ex-
terne din R. P. Chineză, ai autorită-
ţilor locale şi ai mediului academic,
inclusiv experţi chinezi în limba şi
literatura română, ziarişti. Progra-
mul manifestării a inclus alocuţiuni
susţinute de oficialii român şi chi-
nez, mesajul preşedintelui ICR, ver-
nisajul expoziţiei de grafică şi
tapiserie Tradiţie şi Modernitate
semnată de Mircia Dumitrescu şi
Anna Maria Orban. 

În discursul său, secretarul de
stat Radu Podgorean a subliniat că

deschiderea Institutului Cultural
Român de la Beijing este un mo-
ment cu o semnificaţie remarcabilă
în ansamblul relaţiilor româno-chi-
neze şi, în acelaşi timp, un deschi-
zător de drum pentru diversificarea
şi consolidarea acestor legături,
prin promovarea diplomaţiei cultu-
rale, componentă esenţială a diplo-
maţiei moderne.

Mesajul transmis de preşedin-
tele Institutului Cultural Român,
Radu Boroianu, cu această ocazie a

evidenţiat că Institutul Cultural
Român de la Beijing va continua o
valoroasă tradiţie, va face cunos-
cută excelenţa românească în noile
domenii ale culturii în sens larg şi
va avea, astfel, un rol strategic în
reţeaua institutelor culturale româ-
neşti din străinătate.

Informaţii suplimentare

Acordul între Guvernul Ro-
mâniei şi Guvernul Republicii Po-
pulare Chineze cu privire la înfi-
inţarea reciprocă a Institutului/
Centrului Cultural, semnat la 25
noiembrie 2013, asigură temeiul
legal pentru includerea ICR Beijing
în reţeaua institutelor culturale ro-
mâneşti din străinătate.

Institutului Cultural Român 
de la Beijing

■ Eveniment 
Deschiderea Institutului Cultural Român de la Beijing



… O să mi se spună că uriaşa biserică mos-
covită s- a năruit în urma unui colaps ecomomic.
Ştiu, aceasta e concluzia generală a analiştilor
europeni, impregnaţi, însă, vai, ca şi adversarii
lor de idei, de un alt fel evident de neo  marxism!
Există generaţii întregi de comentatori şi istorici
care nu sunt capabili să contemple şi descrie un
fenomen decât sub forma sa nu numai evidentă –
deoarece materialismul sau pozitivismul sunt
mai mult decât atât! –, dar, îngustându- şi vizibil
orizontul şi nu declară reale decât acele forme şi
evenimente ce cad sub simţuri şi sub statistici. Şi
dacă se poate susţine, măcar în parte, că Ruşii
bolşevici s- au năruit sub povara unui centralism
excesiv şi a unei economii falimentare, nu acelaşi
lucru se poate afirma despre fascismul italian sau
despre nazismul german. Nici revoluţia română
din Decembrie şi asasinarea dictatorului nu sunt
doar fructul unei mânii alimentare sau a unei re-
volte a precarităţii existenţei sociale; eu, în ce mă
priveşte, o descifrez mai ales ca o afirmare a unui
alt spirit, complet opus materialismului excesiv
şi barbar al comunismului românesc. Contra ti-
pului de conducător naţional pe care l- a impus
acest spirit, dar şi ca o revoltă surdă, continuă,
tot mai lucidă, împotriva celor
care voiau să schimbe direcţia
şi tendinţele istorice ale nea -
mului. Şi când vorbesc de re-
voltă şi de revoluţie mă refer
nu numai la tineretul curajos
şi martir care a ieşit în stradă,
dar şi la milioanele de cetăţeni
care au fost cu sufletul şi cu
mintea alături de ei. La părin-
ţii şi rudele lor, care i- au edu-
cat într- un anumit fel şi prin
care s- a scurs şi s- a împregnat
în forme extraordinar de felu-
rite şi de contrastante uneori,
acelaşi adevăr: al singurului
trecut care ne aparţine, ca şi
al valorilor şi al semnelor care
ne unesc. 

Îndrăznesc să afirm că
noi, neamul românesc, prin ex-
perienţa formidabilă a acestei
jumătăţi de secol trăit într- un
anume tip de tiranie, în esenţa
sa nu are decât de câştigat! Ce
face un individ sau o comuni-
tate cu o trăire extraordinară,
care sparge, bineînţeles toate
normele cunoscute înainte, dar
care, da- da!, care- i aduce, îi dă-
ruieşte, vrând- nevrând, nu nu -
mai o nouă, teribilă, barbară, dar şi extrem de
interesantă experienţă, dar îi arată şi o altă oglin -
dă a propriului ei chip!

Experienţa şi unele jurnale ale celor care au
trăit în penitenciarele ultra- barbare, ultra-primi-
tive ale stalinismului, dintre care unele sunt
exemplare, cu adevărat modele de existenţă pe li-
mită – jurnalul lui Ion Ioanid, al episcopului
unit Ploscariu, Jurnalul fericirii al evreului în-
creştinat Steinhardt, al Lenei Constante! – ne re-
velă un fapt pe care nu l- am fi bănuit în ruptul
capului noi, indivizii, care compunem naţiunea
zisă română, un fapt pe care numai infernul şi o
dictatură totală ideologică ţi le pot dărui: adevă-
rul despre noi înşine!

Şi oare vehemenţa cu care nu numai că con-
testăm, dar şi machiem, caricaturizăm, minţim şi
îngroşăm penibil uneori trăsături şi acte sociale
trecând ipocrit şi laş sub tăcere altele, toate aces-
tea şi altele nu trădează, printre altele, nu numai
frica de trecut sau mediocritatea invincibilă a
eului, dar şi spaima, spaima cu adevărat colosală

faţă de adevăr – unul din acelea care se iscă rar
şi enorm deasupra orizontului vizibil al istoriei,
al existenţei noastre – plenare sau individuale?!
Nu e suficient să negi o acţiune care nu- ţi con-
vine, o rudă care te face de râs, un trecut care nu
se potriveşte cu acele epoci de glorie a Românilor.
Dar dacă… da- da, dar dacă, cum o spuneam, în-
torcând pe dos nu numai covorul dar şi istoria –
dar dacă, ceea ce am trăit noi şi a trebuit să în-
durăm generaţie după generaţie sub comunism,
a fost o formă ciudată a… gloriei?! O încercare co-
lectivă, abruptă şi teribil de aspră, dar care ne va
da putere pentru viitor, dacă vom şti s- o trăim.
Deoarece, misterul existenţei despre care s- a scris
şi s- a vorbit atât există cu adevărat, el se as-
cunde, uneori, poate tocmai în astfel de perioade:
lungi, nesfârşite, târând după sine cortegii de fi-
inţe desnădăjduite şi reduse la un minimum bar-
bar de existenţă socială, dar în care, unii cum
sunt cei ale căror jurnale post- factum le- am citat
mai sus îşi descoperă şi regăsesc cu adevărat fi-
inţa abia cu ajutorul acestei barbare încercări. Şi
ce ne împiedică pe noi, cei care am trăit, dacă nu
fundul existenţei în puşcăriile de la Aiud, gherla
şi Sighet sau Piteşti, oricum, am vieţuit decenii

în puşcăria şi puşcăriile de la suprafaţa sistemu-
lui, care, naiv, crud şi cinic se şi intitula astfel:
un lagăr! – să ne căutăm adevărul propriu, faţa
noastră ascunsă, una din oglinzile firii noastre,
poate, mai ştii, chiar a destinului nostru strict
privat, în experienţa extraordinară pe care am
fost împinşi s- o trăim. Culoarul istoric în care am
fost îmbrânciţi şi lăsaţi acolo, uitaţi. De întâm-
plare sau de un diavol atotputernic al timpului
social, ins care şi- a împrumutat masca şi servilor
săi, acei membri ai sonder- komandoului care, la
Auschwitz şi Birkenau manipulau fiinţele îngro-
zite de moartea care li se ivea deodată, îngheţată,
în faţă, sau cadavrele lor răsucite de suferinţă
brutală – dar care, în lumea noastră, aşa- zis li-
beră a lagărului comunist, ne- au manipulat şi pe
noi, mereu în apropierea morţii subite, dar mai
ales în apropierea clară şi repetată a decăderii
spiritului şi demnităţii umane. 

De ce cântă istoria poporului evreu cu atâta
gravitate şi forţă episodul robiei babiloneice sau,
mai ales, al celei egiptente, care a creat, a făcut

posibilă nu numai figura salvatorului, a lui
Moise, dar şi fuga! O fugă care nu a fost altceva,
după o rătăcire iniţiatică, decât o întemeiere. Şi
iată că după două milenii, acelaşi popor, care nu
s- a dezlipit de Cărţile şi de marea sa tradiţie,
dintr- o altă robie cu nimic mai blândă decât cele
antice, zideşte azi, în uimirea, perplexitatea unor
rase şi a planetei întregi, o altă întemeiere! Ce
popor, cu adevărat puternic! Şi forţa lui rezidă.
poate, în primul rând în tradiţie. Şi în Legământ,
încheiat cu acea forţă invizibilă pe care numai
unii dintre ei îl simţeau şi auzeau, o forţă pe care
păstorul şi patriarhul Avraam a auzit- o primul.
Primul între toate seminţiile orientului apropiat,
dar, credem noi, şi Primul care a auzit- o şi a afir-
mat- o între seminţiile pământului, dând mărtu-
rie cu sângele fiului său prea- iubit – supunerea
totală faţă de o fiinţă înaltă şi nevăzută, care nu
cade sub simţuri, clădită nu din bronz sau piatră
şi care ne propune autoritatea sa indiscutabilă,
promiţându- ne, în schimbul acesteia, salvarea şi
puterea universală. Capacitatea cu adevărat
unică şi extraordinară a unui păstor pierdut în
ceţurile antichităţii care simte nevoia unui cu
totul alt fel de zeu! Sculptat din nevăzut şi care

cere, la rându- i, ca şi ceilalţi zei
cunoscuţi, jertfe, dar care ne
îndeamnă să credem cu putere
şi altfel; ceea ce înseamnă să
ne mişcăm, simţim şi decidem
contra acelor simţuri, instincte
şi gânduri care de atâtea ori
s- au adeverit ca fiind bune, si-
gure, salvatoare. Abstractul
pur şi tiranic care ne îndeamnă
să acţionăm în mod absurd!
Contra firii, uneori şi contra
propriei noastre firi!

De ce să ne speriem noi,
la rândul nostru, când soarta
ne- a dăruit o robie oarecum
asemănătoare?! Şi decât s- o
mistificăm, îngroşăm şi carica-
turizăm în sute şi mii de co-
mentarii şi testimonii, mai
bine ar fi, mai înţelept, poate,
ar fi s- o… uităm un timp! S- o
lăsăm de  o parte şi în grija unei
generaţii care va veni, cu sigu-
ranţă şi care va avea calmul,
curajul, dar şi norocul de a o
descoperi. În lumina ei adevă-
rată, scoţând astfel pentru sine
– dar şi pentru noi, bieţii de
noi, aflaţi atunci în praful mor-
mintelor şi al istoriei! – un alt

adevăr decât cel care părea înscris iute şi groso-
lan pe faţa acelui trecut. O generaţie care va face
cu adevărat istorie, în sensul descrierii calme în-
aintea înţelegerii şi a contemplării, înainte de
descriere. Aptă de acea vedere care nu are tot-
deauna legătură cu simţurile, ci cu acele ele-
mente ale instinctului care ne şoptesc că adevărul
sau misterul unui lucru sau al unei fapte trebuie
moşite cu o anume gravitate, răbdare şi curaj.
Curaj care în viaţă înseamnă uneori nu numai un
pumnal împlântat în adversarul din faţă, dar şi
îndreptat contra ta, a sinelui, văzut ca un duş-
man! un detractor al propriei vieţi. r
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Norocul de a descoperi

Îndrăznesc să afirm că noi, neamul
românesc, prin experienţa

formidabilă a acestei jumătăţi de
secol trăit într- un anume tip de

tiranie, în esenţa sa nu are decât de
câştigat!

n Editorial
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Meniul teoretic al lui C. Stere nu
cunoaşte diversificare. Încă de la
primele texte, azimutul este de-
finitiv fixat, lucrurile par lim-

pezi. Autorul nu este dispus să dea înapoi nici o
jumătate de pas de la această credinţă. De fapt,
adversarii săi literari sunt cei care susţin teza
opusă, a „artei pentru artă” sau cei care se abat
de la drumul cel drept. C. Stere nu are o convin-
gere, ci pare a crede orbeşte în adevărul său. El
manifestă acel gen de credinţă oarbă specifică
unui revoluţionar: ideologia se substituie religiei,
capătă accentele şi formele de manifestare ale
acesteia; ea aruncă în lume un adevăr universal,
unicul adevăr. Iar în materie de artă, acesta este
lipsit de echivoc şi reluat, în nenumărate rânduri,
cu mici nuanţări şi precizări. În una dintre notele
polemice la adresa lui Alexandru Vlahuţă (care
fluierase în biserică, afirmând că… „tendenţionis-
mul nu- i bun”), C. Stere precizează: „Atunci noi îi
răspundem că n- am inventat noi tendenţionis-
mul, că arta e, prin firea ei, tendenţioasă, că, fiind
tendenţioasă, noi preferăm arta aceea care are
cele mai înalte tendinţi – tendinţile corespunză-
toare idealului clasei noastre, clasă ce reprezintă
în momentul acesta al istoriei progresul omenirei.
Că, dacă s- ar putea o artă care să exprime adevă-
rul pur, fără tendinţi, am fi mulţumiţi, căci tot
idealului nostru i- ar folosi – dar că asemenea artă
nu există.” Demersul lui Stere nu e singular; Do-
brogeanu gherea are continuatori mai activi
decât are titu Maiorescu. I. Nădejde, g. Ibrăi-
leanu şi alţii scriu repetat pe această temă.

Întrebarea care mă interesează comentând
câteva dintre intervenţiile lui C. Stere este dacă
aceste criterii funcţionează şi în evaluarea litera-
turii. Să ne oprim asupra câtorva cazuri. Într- un
articol dintr- o serie mai amplă de reacţii polemice
împotriva revistei vieaţa din martie 1894, auto-
rul se referă la cunoscutul text al lui Caragiale
Cum se înţeleg ţăranii în termeni radicali: ar fi
vorba despre „o prostie”, din care ar reieşi „un
despreţ adânc pentru ţărani, pe cari ni- i zugră-
veşte ca pe nişte tonţi ridicoli.” Acel dialog absurd
e un joc, un experiment al lui Caragiale cu anchi-
lozatele convenţii ale prozei. Şi, indirect, o şarjă
la adresa literaturii de extracţie rurală, fie ea să-
mănătoristă, fie poporanistă, care pune ordine şi
logică acolo unde nu există de arbitrar şi primiti-
vism. Principala miză a schiţei este însă una me-
taliterară: nu ţăranii sunt luaţi în cătare, ci
maniera idilică de a scrie despre ei. Caragiale de-
cupează un dialog al surzilor, încercând să trans-
forme în literatură un material ready made. Ca
poetică, el depăşeşte cu mult inerţiile epocii, ro-
mantice ori clasicizante. Nu e, de altfel, nici pe
departe singurul experiment din proza sa. 

Dintre poeţii români, Stere rezonează cel
mai profund la Octavian goga. Scrie o cronică
amplă, entuziastă la apariţia volumului acestuia,
Poezii, din 1906, intitulată Cântarea pătimirii
noastre. goga, consideră publicistul, „e menit să
ajungă poetul favorit al intelectualului român.”
Intelectualul român! Această sintagmă îi stâr-
neşte doctrinarului poporanismului o adevărată
filipică. Păcatul capital al intelectualilor români
este acela de a fi „străini sufleteşte unui popor în-
treg de oameni vii, în mijlocul cărora trăiesc – in-
diferent din ce cauză – tirania formelor abstracte
ale «celui mai înalt ideal» sau înrâurirea prafului
din arhivele vechilor universităţi europene…”
Singura şansă ca un intelectual să devină auten-
tic, să nu rămână asemenea unui „barbar sănă-
tos” este să îşi fixeze un ideal; or, acest ideal, se
înţelege, nu are cum fi decât unul ideologic, pus
în slujba celor mulţi. de pe o astfel de poziţie,
orice formă de modernism devine din start du-
bioasă. tot din această perspectivă, Eminescu
este considerat „înainte de toate, poetul intelec-
tualilor români, al tuturor intelectualilor, şi poate
chiar mai ales al socialiştilor, fiindcă aceştia mai
ales l- au admirat, ei i- au consacrat studii, cele
mai călduroase ditirambe, şi ei au format «emi-

nescianismul» literaturii noastre.” Sigur, e de dis-
cutat, dar avem o mărturie a unuia dintre stra-
turile care au alcătuit, în epocă, mitul emines-
cian. Odată cu apariţia unui poet precum goga
însă, Eminescu are o concurenţă serioasă. Într- o
mai mare măsură decât autorul luceafărului,
goga pare purtătorul de cuvânt al poporaniştilor,
cumulând în opera sa idealurile sociale, politice
ale acestora. Poate această prea strânsă legătură
dintre poezia sa şi tensiunile de ordin politic şi
identitar din transilvania dinainte de unire
poate explica şi ieşirea sa din canon. goga nu mai
este, oricâtă bunăvoinţă am
avea, unul dintre modelele vii
ale poeziei contemporane.
Vocea sa abia mai răzbate de
undeva, din trecut, fiind mar-
tora unui moment important
al istoriei naţionale. Pe când
Eminescu rămâne un reper în
primul rând estetic al litera-
turii române. Oricâte contes-
tări ar exista, modelul liric
absolut este cel eminescian.
Pe C. Stere însă nu perfor-
manţele literare îl conving.
Pus să aleagă între scrisoarea
III şi Clăcaşii, de pildă, de-
clară ferm că optează pentru
cea din urmă: „Dacă e vorba
să preferăm una dintre aceste
poezii alteia, plecând de la
punctul de vedere al senti-
mentului exprimat, apoi e
sigur că preferinţa unui om la
înălţimea cugetării şi moralei
veacului, trebuie să fie pentru
Clăcaşii, în care se zugrăveşte
suferinţile acelei clase are e
aproape însăşi naţia întreagă, în care se zugră-
vesc năzuinţile spre fericirea acelei clase care
sunt năzuinţi pentru mărirea acestui neam, spre
un viitor înalt al românismului.” E adevărat,
aceste consideraţii vin în încheierea unui articol
polemic la adresa maiorescianismului şi a progra-
mului junimist, publicat în viaţa românească în
1906. Dar asta nu scuză cecitatea estetică (Coleg
de redacţie şi de convingeri, Ibrăileanu nu ar fi
făcut asemenea gafe…). justifică însă ceea ce am
afirmat de la bun început: C. Stere nu este un cri-
tic literar. Este un ideolog.

unul dintre articolele în care autorul mani-
pulează cu cea mai mare abilitate datele proble-
mei este cel dedicat cazului Oscar Wilde, Petroniu
veacului al XIX- lea. Scandalul care a zguduit Eu-
ropa a avut ecouri palide la noi, cu tot puritanis-
mul nostru tradiţional. Cum explică însă C. Stere
întreaga dramă? Mai întâi, rezumă tendenţios
teoriile lui Oscar Wilde: „Dispreţ pentru muncă,
dispreţ pentru acea mulţime care e silită să tră-
iască din muncă, să- şi schilodească mâinile cu bă-
tături şi – oroare! – să asude, exaltare a
trândăviei elegante, consacrate cultului «frumo-
sului», departe de viaţa de mizerii şi lupta ce duc
«animalele feroce şi caraghioase».” Cu asemenea
concepţii, nici nu e de mirare că arogantul estet a
înfundat puşcăria, în urma unei „acuzaţii scâr-
boase de crimă contra naturii”. De aici începe o
veritabilă proză poporanistă, în care unul dintre
cele mai frivole (în sensul bun, pentru că există
un sens bun al frivolităţii!) şi mai libertine spirite
ale culturii europene devine un biet suferind. Pă-
catul său capital este nu atât „crima contra natu-
rii”, cât dispreţul pentru popor şi radicalizarea
teoriei artei pentru artă. Portretul care i se face
scriitorului abia ieşit din temniţă, acoperit de ru-
şine, de dispreţul contemporanilor este o colecţie
de clişee: „Bolnav, îmbătrânit înainte de vreme,
el suferea de foame şi de frig; gonit în stradă pen-
tru neplata chiriei din vizuina de cerşetor ce ocu-
pase, el a fost silit să cerşească în scrisori ajutorul
vechilor prieteni – şi scrisorile adesea rămâneau
fără răspuns… Biografii ne- au păstrat un detaliu

îngrozitor: într- o zi, nenorocitul a fost silit să- şi
vândă dinţii falşi, ultimul obiect de valoare ce- i
rămăsese…” Morala e simplă: iată unde duce arta
pentru artă, care merge mână în mână cu depra-
varea… Iată cum îi dă viaţa o lecţie acestui fost
arbiter elegantiarum, aruncându- l exact în condi-
ţia pe care o dispreţuia… Comentariul lui Stere
este scurt si patetic: „O!” Într- adevăr: „O!” teza
autorului vine însă la final: după ce a cunoscut şi
această parte a realităţii, după ce s- a afundat în
umilinţă şi mizerie, Oscar Wilde a devenit un fel
de scriitor poporanist, renunţând la „teoriile lui

egoiste şi duşmănoase pentru
mulţimea celor care zidesc
viaţa în durerile şi munca lor
– teorii ce îmbracă haina stră-
lucitoare a cultului pentru
arta pură…” totul se explică
astfel, viaţa l- a pus la punct
pe autorul Portretului lui do-
rian Grey, penalizându- l bru-
tal, dar pedagogic. Pedagogic,
pentru că, graţie acestei sufe-
rinţe, el s- a umilit şi a renun-
ţat la blasfemia gratuităţii
artei. Nu mă abţin să nu citez
încă o dată: „Viaţa reală a voit
parcă să facă o crudă expe-
rienţă pentru a ne dovedi, cu
argumente la care nu se află
răspuns, că formula «Artei
pentru artă» e numai min-
ciună, o închipuire a egoismu-
lui sătulului, a triumfătorului
vieţii, în ura lui în contra celor
ce- l acuză prin înseşi durerile
şi suferinţile lor…” Aviz ama-
torilor! Cine va mai păcătui
astfel, la fel va păţi! textul lui

Stere nu e doar polemic, este şi o mostră exem-
plară de trucare, de falsificare a textelor prin ci-
tate decupate interesat, de deturnare a ideilor, a
programului estetizant al unuia dintre cei mai în-
drăzneţi gânditori ai epocii fin de siècle. Este, pe
scurt, o manipulare. un exerciţiu propagandistic,
nu unul exegetic, interpretativ. 

Dacă Oscar Wilde i- a slujit lui C. Stere ca
un exemplu de ratare din pricina unei eronate
orientări, marele tolstoi îi va folosi pentru acre-
ditarea justei alegeri pe care a făcut- o. În prima
sa parte, cea mai consistentă, studiul despre Con-
tele l:n. Tolstoi, publicat în viaţa românească
din septembrie 1908, demonstrează posibilităţile
critice reale ale lui C. Stere. Acolo unde nu inter-
pretează tezist, autorul are intuiţie, are frază, are
tot ce îi trebuie. Probabil şi pentru că, în cazul lui
tolstoi, calităţile literare nu puteau fi trecute pe
plan secund, aşa cum procedează de regulă Stere.
În orice caz, multe dintre observaţiile sale rămân
valabile şi azi. Dar nu excelenţa literară a roma-
nelor este în chestiune, ci altceva… Marea cali-
tate pe care Stere o găseşte în opera patriarhului
de la Iasnaia Poliana (îmi place să folosesc acest
clişeu) ţine tocmai de tezismul accentuat, de „ten-
denţionismul ei accentuat”. Stere extinde asupra
întregii creaţii concepţiile din ultima perioadă a
lui tolstoi, conform cărora „arta trebuie să ser-
vească scopuri morale”, singura justificare a ope-
rei de artă fiind rostul ei moral. 

Nici nu mai e nevoie să repetăm faptul că,
în mod evident, criteriile lui Stere nu sunt cele
mai potrivite, că el cere liuteraturii lucruri stră-
ine de natura ei estetică. Dar acest lucru nu în-
seamnă că numeroasele sale campanii nu au avut
însemnătatea lor mare cu un secol în urmă. Cine
vrea să cunoască mizele idologice şi amestecul es-
teticului cu politicul la începutul veacului al
xx- lea nu are cum să ignore publicistica lui
Constantin Stere. Ediţia lui Victor Durnea repre-
zintă o recuperare demnă de toată lauda. Stere
s- a întors cu totul în literatura şi cultura din care
o vreme, din motive ideologice, a fost exilat. r

Bogdan Creţu
C. Stere în actualitate (II)

Poate această prea strânsă
legătură dintre poezia sa şi
tensiunile de ordin politic şi
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de unire poate explica şi ieşirea sa

din canon. Goga nu mai este,
oricâtă bunăvoinţă am avea, unul

dintre modelele vii ale poeziei
contemporane.
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Despre alt volum, Totul, criticul are,
asemenea, cuvinte să- şi rupă
pana: „Viziunile conţin un ames-
tec de banal şi de senzaţional,

sunt hazlii şi fabuloase, înduioşătoare şi pline de
cruzime, copilăreşti şi fermecătoare. Proiecţii ale
unor dorinţe şi răsfăţuri, ele iau forma unor jocuri
extraordinare de- a realitatea. (…) Viziunile sunt
o mie şi una de nopţi ale acestei fantezii năuci-
toare.” Descrierile acestea ale lui Nicolae Mano-
lescu imaginează cam ceea ce ar fi, pentru dânsul,
absolutul în poezia pură, într- o estetică ideală.
Împlinirea supremă este levantul, capodopera lui
Cărtărescu, pe care criticul o ridică la rang de
operă canonică centrală în literatura română,
comparabilă nu doar cu ţiganiada, ci mai ales cu
don Quijote: „Epopeea lui Cărtărescu este, ca şi
ţiganiada, nu doar o reluare simplă şi împrospă-
tată a unui gen, dar o invenţie extraordinară, în
măsura în care adevăratul ei subiect este istoria
însăşi a poeziei româneşti. O istorie foarte pre-
cisă, deşi în registru comic. Performanţa excep-
ţională este tocmai această comedie a literaturii
pe care, ca şi ţiganiada, levantul o scrie cu o fan-
tezie şi cu o virtuozitate fără egal. În istoria mul-
tor literaturi, există un astfel de moment în care
cineva simte nevoia să rescrie în perspectivă co-
mică istoria unui gen. don Quijote n- a fost, în cea
spaniolă, decât rescrierea parodică a romanului
cavaleresc. Dar el a dat naştere romanului mo-
dern. Oare cum ar fi arătat poezia noastră, dacă
ţiganiada se tipărea la începutul secolului xIx
şi nu la sfârşitul lui? Nu putem aprecia exact ce
mecanisme înţepenite va izbuti levantul să ur-
nească în poezia românească. tot ce putem face
deocamdată e să ne amuzăm citindu- l.” Să înţe-
legem că supremul argument al esteticului este
amuzamentul, idealul postmodernist al literatu-
rii?

Acest amplu citat descrie exact transborda-
rea centrului canonic de la Eminescu pe umerii
lui Mircea Cărtărescu. Şi ca prozator Cărtărescu
este pus pe Everestul literaturii române şi euro-
pene, comparabil doar cu Proust, Blecher şi Ar-
ghezi, fireşte – deasupra lor. Scriitorul e şi aici
genial, deşi concede că e inegal. Pentru nici un alt
autor român Nicolae Manolescu n- a mai folosit
atâtea superlative: „Nimeni n- a mai scris la noi o
proză atât de densă şi de profundă, populată de
făpturi deopotrivă reale şi simbolice, de fluturi ori
de păianjeni colosali, atrasă magnetic de promis-
cua subterană psihanalitică şi luminată totodată
de splendide curcubeie cereşti. Orbitor este atât
romanul căutării timpului pierdut, cât şi un me-
taroman la fel de sofisticat ca acela proustian, cu
incursiuni nu însă în socialitate ori modernitate,

ci în arheologia şi anato-
mia fiinţei, comparabilă cu
aceea din Întâmplările lui
Blecher, într- o sexualitate
obscură şi flamboaiantă, li-
beră şi interzisă, cum nu
găsim în niciunul din ro-
manele emancipate ale ge-
neraţiei ’27, nici chiar în
acela al lui Arghezi.”

Nu ştiu dacă mai
există în literatura univer-
sală vreun caz în care un
scriitor contemporan să fie
atât de curtat ca Mircea
Cărtărescu, încât e de mi-
rare că Academia Suedeză
nu se grăbeşte să- i acorde
Premiul Nobel. Bine ar fi
ca măcar o asemenea bătă-
lie să câştige Nicolae Ma-
nolescu pentru literatura

română, că despre câştigarea unei „bătălii cano-
nice” nici el nu este sigur. Ar fi şi un caz unic de
răsturnare a canonului occidental, sau barem ro-
mânesc, cu susul în jos.

Dacă pentru „poezia pură” a lui Mircea Căr-
tărescu există argumentul limbajului în sine, ca
joc fără limită, relativ la proză, Nicolae Mano-
lescu aduce pentru prima oară la un scriitor
român dimensiunea profundului. Nimeni nu l- ar
egala pe autorul Orbitorului în „profunzime”. Din
păcate, nu aflăm de la d- l Manolescu ce înţelege
prin „profunzime”. El zice ceva despre latura psi-
hanalitică a imaginarului cărtărescian, dar nu
face şi demonstraţiile de rigoare. Pentru asta, el
ar trebui să se întoarcă cu faţa către hermeneu-
tică, singura capabilă să treacă de „complexele de
cultură” în cele abisale. Dar am văzut că a res-
pins- o în mod constant. Or, condiţia canonicităţii
nu poate fi ruptă de profunditate, apreciază
Bloom: „Lectura în profunzime nu s- a terminat
probabil cu generaţia mea, dar ea a fost desigur
eclipsată pentru generaţiile următoare”1 de către
postmodernişti. Aşa că Nicolae Manolescu se gă-
seşte în postura de a emite aserţiuni fără acope-
rire. Pe de altă parte, ca adept al postmodernis-
mului, nici Mircea Cărtărescu nu s- a gândit că li-
teratura postmodernă ar avea rostul să treacă
dincolo de suprafaţa lucrurilor.

Când în anul 2000 românii sărbătoreau 150
de ani de la naşterea lui Eminescu, horia- Roman
Patapievici, scriind despre poet în ziua de 15 ia-
nuarie (România liberă), emitea opinia, fundată
pe postmodernism, că autorul sărmanului dionis
este complet depăşit („steaua lui Eminescu a
apus”), devenind ceea ce s- a numit „cadavrul din
debara”, deoarece, în postmodernitate, nu mai in-
teresează dimensiunea profundului în cultură, o
categorie „germană” deja abandonată în lume,
orientarea fiind spre spiritualitatea de tip
anglo- saxon. fireşte, nu se referea la centrul ca-
nonic shakespearian, imposibil de rupt de
dimensiunea profundului, ci la adepţii istoriciză-
rii lui Shakespeare, distrugători de canon. Doar

cu doi ani mai înainte, Mircea Cărtărescu susţi-
nea o mentalitate similară, sesizând o falie de ne-
trecut între postmodernişti şi post-postmoder-
nişti, de o parte, şi generaţiile anterioare, trăi-
toare în canonul occidental: „falia care- i desparte
esenţial pe optzecişti şi post- optzecişti de cei di-
nainte este falia dintre două lumi: lumea franco-
filă a costumului şi a cravatei, a muzicii clasice,
a sărutatului mâinii şi a respectului pentru ma-
rile valori şi, pe de altă parte, lumea pătrunsă de
spiritul american, lumea hainelor de pe stradă, a
muzicii rock, a pletelor, a culturii populare, a
emancipărilor de tot felul.”2

După cum recunoaşte Mircea Cărtărescu,
postmoderniştii nu mai vieţuiesc în canonul occi-
dental, respingând „marile valori”, ci în plină
Şcoală a Resentimentului, oblăduită de political
correctness. Aceleaşi poveţe ne dă şi Ion Bogdan
Lefter, considerat de Nicolae Manolescu, cel mai
autorizat teoretician al postmodernismului pe
teren românesc. Privind retrospectiv, stai să te
gândeşti cam pe unde se întrevede dimensiunea
profundului la autori pentru care sacrul nu se
mai zăreşte de sub stratul grosier al „concretu-
lui”. În paginile din Orbitor, privindu- se în
oglindă, eul creator cărtărescian îşi contemplă
doar materialitatea păroasă de pe corp şi nu e
deloc întâmplător că, scriind despre Eminescu, în
faimosul număr al dilemei, n- a putut zări decât
pilozitatea trupului şi platfusul. Aşa că deja titlul
Orbitor pare potrivit pentru o viziune care nu pă-
trunde în ceea ce ethosul transmodern numeşte
zona de maximă transparenţă a fiinţei, concept,
altminteri, de găsit şi în teologia Părintelui Du-
mitru Stăniloae.

Dar în levantul, există dimensiunea pro-
fundului, dincolo de jocul orbitor al cuvintelor?
Ion Budai- Deleanu şi Cervantes, la care face re-
feriri Nicolae Manolescu vorbind entuziast despre
epopeea cărtăresciană, au din plin această pro-
funditate fiinţială. Indiscutabil, Mircea Cărtă-
rescu are talent literar, o imaginaţie lexicală
debordantă şi strălucitoare, însă această strălu-
cire seamănă, din nefericire, cu un splendid joc de
artificii. Sau cum se exprima Nicolae Manolescu
însuşi, contemplându- se pe sine în oglindă, atunci
când se referea la prietenul său Eugen Simion:
„un critic care nu- şi dă niciodată în petec, proba-
bil din cauza unui self control perfect, e tot aşa de
puţin simpatic ca o femeie splendidă, dar fri-
gidă”3. Straniu autoportret! Scris, desigur, cu una
dintre cele două mâini certăreţe. Cert e că Nicolae
Manolescu a ţinut să se dea în petec/spectacol, tot
ca o femeie splendidă, dar la fel de frigidă. 

un critic observa că sub minunatele călăto-
rii parodice şi artificii verbale din levantul se pi-
teşte… nimicul. Şi brusc ne revin în minte
versurile eminesciene: „E uşor a scrie versuri,/
Când nimic (s.n.) nu ai a spune,/ Înşirând cuvinte
goale/ Ce din coadă au să sune”. Eminescu se
adresează şi criticului său actual, apologetul ni-
micului în literatură şi marele atentator (involun-
tar?) la trăinicia canonului literar românesc. r

(Din vol. eminescu „incorect politic”, 
Bucureşti, 2014)

1 harold Bloom, op. cit., p. 89.
2 Mircea Cărtărescu, Generaţia ’80 în con-

text postmodern, în „Curentul”, an. II, serie nouă,
nr. 248(306), 23 octombrie 1998, pp. 25, 30.

3 Nicolae Manolescu, Istoria…, p. 1220.
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Theodor Codreanu
Eminescu şi canonul occidental (III)
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Virgil Ierunca evidenţiază plenar, to-
todată discreţionar, „prestigiile –
înalte pentru mine – ale eticii”. Nu
în acelaşi fel, şi nu totdeauna în

linie fermă sau măcar dreaptă, însă cu un fel de
viraje baroce. Decis se arată în unele cazuri din
volumul Româneşte. Evreu, scriitor româno-fran-
cez, B. fondane, în limba română, este bine co-
mentat ca poet, netradus ca filosof, însă rămâne
nedreptăţit în franţa în ambele scrisuri, deşi l- a
marcat pe A. Camus în teme şi poziţii ca vina, ui-
tarea, istoria prostituată. În ceea ce- l priveşte pe
Camus, acesta este „moralist şi nu filosof”, distan-
ţat de „ideologiile care ucid”, antitotalitar, adică
împotriva răului total, atent la anticomunism,
contra oboselii şi uitării, martor al istoriei, chiar
„marele nostru martor”. Pe lângă el, j.P. Sartre
ajunge doar un snob eşuat moral. Lui Drieu la Ro-
chelle nu- i iartă „plecarea din demnitate în sin-
gurătate”, căreia i se împotrivise. Pe disidentul
comunist Milovan Djilas îl aprobă întrucât dezvă-
luie „impostura ca dogmă, corupţia ca metodă, că-
pătuiala ca etică”.

Indecis devine în altele, mai târziu, ca în vo-
lumul subiect şi predicat. Lui C. Noica îi recu-
noaşte o poziţie ridicată – sau îl înalţă? – pentru
că în regimul politic- statal represiv „a asumat ris-
cul onoarei de a rămâne om şi înţelept”. Îi trece,
însă, cu vederea că fuge de istorie şi de etică, dar
de una abstractă, pentru că admite o etică „tră -
ită”, deja, acum, prea suficientă. La Noica, despre
a cărui conştiinţă copleşitoare mărturiseşte Jur-
nalul de la Păltiniş al lui gabriel Liiceanu, sim-
pla aprindere a focului face „cât o etică”! Mult sub
preţuirea aşteptată. Iată: minimalism, succedând
maximalismului, etic, acum, la Noica. Dar nu este
ceva diferit nici la Mircea Eliade, promotor, se
constată, al unei etici discrete. Şi ca oscilaţiile lui
Ierunca să crească şi mai mult, sporind surprin-
derea, iată şi o etică poetică, altfel spus estetică:
citind Jurnalul fericirii, admite că, „pentru
N. Steinhardt, morala este, în fond, «o poezie a
vieţii»”.

Virgil Ierunca este, o spune în Româneşte
(ed. 1991, p. 74), exasperat de „prea multă este-
tică”. un caz exemplar îi oferă Albert Camus,
scriitorul influenţat de franz kafka, dar într- un
mod cuprinzător, deopotrivă simbolic şi realist,
pentru care, însă, ciuma „nu e o năpastă estetică”.
El a scris, totuşi, ca un autonomist al esteticului,
că „arta nu trăieşte decât din constrângerile pe
care şi le impune ea singură şi moare odată cu
constrângerile impuse de alţii”. La primirea Pre-
miului Nobelul, tot el a spus că scriitorul „e în
slujba celor care îndură”. La cealaltă extremă a
spaţiului literar, poetul român Paul Sterian îl
convinge pe critic tocmai pentru că se lipseşte de
estetismul expresionist, deşi uzează accidental de
„diversiune estetică”.

Arta care- l fascinează pe critic este aceea
produsă de curaj. umană, de la pasionalism la
mizerabilismul urmat fără abatere în (meta)lite-
ratură. El va combate lipsa riscului în ansamblul
artei româneşti. (O corectură indirectă aplică
acestei teze N. Breban, în studiul sau eseul, au-
torul său fiind ambiguu, Riscul în cultură.) Sus-
ţine, prin I. L. Caragiale, pe urmele lui g. Ibrăi-
leanu, o artă politică, generând adepţi deopotrivă
în ficţiune şi critica acesteia. De la etic, omenesc,
politic, pasul apropiat este închis în moralul reli-
gios: chiar şi g. Papini, prin Eliade, ar îndemna
la arta ca sacrificiu. Pura şi profunda, divina re-
ligiozitate, o atinge ori o pipăie mistica estetică
(prea multă? iată, acum, deplină…), prin N.
Steinhardt, în Jurnalul fericirii, în mod expres,
explicit teoretic, pentru care arta rămâne tainică
şi nu demonică. În România îngenuncheată ideo-
logic, implicit şi explicit deopotrivă etic şi estetic,
de totalitarismul roşu, realitatea nu rămâne tai-
nică, dar tăinuită artificial, ea, arta, fiind astfel
sufocată în formula, în totul coercitivă, realism
socialist. „Realitatea comunistă nu există decât în
măsura în care e poleită ideologic, după reţetele
precise ale unei etici şi estetici de partid.” Despre

arta pentru artă, apărută la noi pentru prima
oară la Constantin Brâncoveanu, ca şi despre arta
românească înţeleasă ca o artă a intimităţii, Ie-
runca descoperă că a scris g.M. Cantacuzino,
pentru care „estetică fără etică nu se poate”. 

Tangenţele religiei

Religia ajunge tangentă la creaţia artistică,
începând cu literatura, la etica şi filosofia laică,
la istorie, politică, ideologie, dar şi la doctrinele
care o autonomizează ori o despart, altfel spus la
ea însăşi. Lucian Blaga este criticul ortodoxiei
conservatoare. Mircea Eliade opune religia isto-
riei şi adoptă religia limbii materne. Asemenea
lui Eliade, Ierunca înţelege că „războiul împotriva
comunismului este un război religios”. g.M. Can-
tacuzino dezvăluie credinţa creştină ca „pretext
creator” la Constantin Brâncoveanu. Creştinis-
mul antimodern este gândit, trăit, exprimat de M.
Vulcănescu. El scrie: „Cea mai deplin creşti-
nească reacţie în faţa vieţii moderne este lepăda-
rea de ea”. Pentru N. Steinhardt, cel din Jurnalul
fericirii, „credinţa se înrădăcinează în Cuvânt”,
dincolo de dialectică. Pentru E. Ionescu, încreză-
tor doar într- o realitate transcendentă, religia
există în literatură şi- n afara ei, între căutare şi
aşteptare. Ierunca descoperă la Ionescu şi o come-
diografie religioasă, el spune simplu un râs reli-

gios. C. Noica, enigmatic, singuratic, trece drept
un „schimnic laic”. El crede, cum scrie Liiceanu
în Jurnalul de la Păltiniş, că Isus este doar fiul
Omului, nu al Domnului. 

Nume de proeminenţă doar jurnalistică trec
uneori prin grilă religioasă. Noel Bernard este un
„agnostic cumpătat”, lucid, înţelegător, activ.
Mihai Cismărescu devine cunoscut întâi ca un
„călugăr livresc”, izolat, apoi marcat de mântui-
rea în acţiune. La N. Petra îl atrage pe Ierunca,
previzibil, omenia etic- religioasă.

Religia apare recunoscută drept reper uni-
versal, cultural, artistic, filosofic. Despre pictorul
j. Bosch citim: „L- am iubit pe acest bătrân meşter
de miracole…”. Pe j. genêt, citit ca scriitor fran-

cez marcat de f. kafka, îl descoperă într- o altă co-
lonie penitenciară a misterului, în Miracle de la
rose. La gânditorul Romano guardini, după kier-
kegaard, îi impune melancolia condusă între eter-
nitate şi frivolitate. Iar teologul karl Barth îl
cucereşte prin adevărul împărtăşit că Dumnezeu
şi nu omul are ultimul cuvânt. Nu lipsesc reperele
din rândul femeilor: Simone Weil („Il faut se dé-
raciner.”), Sf. tereza predicând şi făptuind jertfa,
care a marcat- o şi pe discipola lui Edmund hus-
serl, Edith Stein.

Moartea este, în înţelegerea lui Ierunca, o
prezenţă eroică, sacrificială şi chiar, într- un fel
favorizant, vitală: „numai în Spania moartea e
vie”. În Clipa fatală a lui R. Queneau, află „sono-
ritatea morţilor”. Notează: „Nu credeam că se
poate muri din entuziasm.” A dobândit această
încredinţare printr- un apropiat al său, horia tă-
năsescu.

expresia gândirii vii

un extremism afirmativ invocă, rar, dar ex-
plicit, teoria şi practica metodei, prin Virgil Ie-
runca. Pe de o parte, el admite antieclectismul
critic al lui gh. grigurcu, obţinut prin opţiunea
antimetodică (metoda nulă: „niciuna”), situaţie
recunoscută şi poetului avangardist Paul Păun,
la care descoperă „două discursuri ale antimeto-

dei: dragostea şi libertatea”. Pe de
altă parte, afirmă pluralismul meto-
dic la Lucian Raicu („examen multi-
plu”, şi atunci „critica îşi înseni-
nează şi antenele şi metodele”), apoi
la criticii ulteriori, de la Livius Cio-
cârlie la Marian Papahagi, primiţi
cu aceeaşi îngăduinţă („asistăm la o
înseninare metodologică deschiză-
toare de perspective şi desluşiri ine-
dite”), ori faptul simplu de a urma,
precum Mircea zaciu, „doar seriozi-
tatea metodei” universitare. Nu mi-
metismul, dar emulaţia cu o metodă,
fie şi de împrumut, se mai admite,
atunci când acelaşi zaciu scrie des-
pre Mircea Martin că „nu e (…) pri-
zonierul unei metode, ci experi-
mentatorul unei metode”. Dar sen-
sul experimentului este acum alte-
rat de o perspectivă personală de
gândire conservatoare, nicidecum
(neo)avangardistă. Ierunca însuşi
dă un exemplu propriu pentru
modul de a proceda ca „experimen-
tator”, liber de orice teorie: „Cu con-
ştiinţa unui compromis metodologic,
să încercăm totuşi să…” etc. (226).
Conştiinţa exersată de el – extrem
de îngăduitoare, până la anularea ei
– apare întemeiată pe faptul că
nimic nu există în afara proceduri-
lor, de aceea sensul metodei este ex-
tensiv, ilimitat, încât la (sau prin)
Paul goma se dezvăluie „făcutul cu
ochiul” ca „metodă de supravie-
ţuire”.

Virulent, polemistul structural
Virgil Ierunca este în gândire, nu şi

în limbaj, unul deloc pamfletar. foarte rar lasă
să- i scape câte un cuvânt aspru, dar nici acela nu
este cu adevărat dur. Despre naţionalisto-securi-
ştii de la revista săptămâna dirijată de Eugen
Barbu, el scrie, în fond cu blândeţe, că sunt nişte
„neisprăviţi”. Moralistul este reţinut în cuvânt, cu
riscul de a nu depăşi limbajul comun: „Dar câte
nu există în România «culturală» de azi: cinici din
şapte- n şapte zile, ţambalagii ideologici (gata ori-
când!), oameni autentici de cultură uitându- şi
identitatea într- un post pe care- l au sau îl caută,
există marionete senile şi tinere lipitori, există,
în sfârşit, foarte multe stafii. (Despre excepţii am
mai vorbit.)” Ierunca crede că „adevă-
rata polemică” ajunge etică şi- n poezie.

Marian Victor Buciu
Versiunea etică şi diversiunea estetică

Cum e scrisul eseistului, criticului,
publicistului? El rămâne imprimat
într- o ritmică ori sintaxă patetice,

polemic- pamfletare doar în
substanţă. În expresie, retorica

adoptă repetiţii de cuvinte
importante, necesare în discurs, ori

manipulează citate.
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În pofida unor impresii, traducerile din fi-
losofia americană au rămas, în continuare, prea
puţine în cultura noastră. De aceea, este un
merit aparte al profesoarei Delia Marga acela de
a fi pus la dispoziţia cititorului în limba română
prima ediţie din scrierile fondatorului pragma-
tismului american ca filosofie, Charles S. Peirce,
sub titlul semnificaţie şi acţiune (Editura huma-
nitas, Bucureşti, 1990), apoi traducerea, în pre-
mieră, a scrierii de bază a semioticii, datorată lui
Charles Morris, Fundamentele teoriei semnelor
(EfES, Cluj- Napoca, 2003) şi, într- o traducere
colectivă, Filosofia americană clasică (Editura
All, Bucureşti, 1999).

Aceste ediţii sunt epuizate de multă
vreme. De aceea, este de salutat iniţiativa De-
liei Marga şi a noii, dar dinamicei edituri din
Oradea Ratio et Revelatio (www.ratioetrevela-
tio.com) de a publica o antologie cuprinzătoare
a filosofiei americane în trei volume: primul cu-
prinde textele reprezentative ale filosofilor cla-
sici ai Americii, iar următoarele două volume
cuprind texte ale filosofilor americani contem-
porani. 

Se află deja în librării volumul Filosofia
americană. volumul I. Filosofia contemporană
(Editura Ratio et revelation, Oradea, 2014, 438
pagini), editat de Delia Marga. Volumul cu-
prinde traducerea de texte integrale, reprezen-
tative din operele lui Royce, george herbert
Mead, Whitehead, Roy W. Sellars, Wilfrid Sel-
lars, Charles Stevenson, Ernst Nagel, Morton
White, Nicholas Rescher, thomas Nagel, Noam

Chomsky, David Davidson. traducerea au rea-
lizat- o Adrian Ciupe, Adriana fekete, Cristina
Inoan tăpălagă, Eugenia Irimiaş, Delia Marga,
Stefan Olteanu, Maria Petruţ, Emilia Plăcintar,
Delia Popescu, teodora Popescu, Virgil Stanciu
şi Mariana toma. Autorii selectaţi în antologie
beneficiază de succinte prezentări generale.

Redăm mai jos un fragment din Introdu-
cerea la antologia Filosofia americană şi co-
perta ediţiei.

Primul volum al antologiei Filosofia ame-
ricană, apărut la editura ALL, în anul 1999, a
cuprins scrieri reprezentative pentru perioada
clasică a filosofiei din Lumea Nouă. Această pe-
rioadă a început cu cel care a exprimat începu-
tul conştiinţei de sine a Americii ca entitate
culturală autonomă, Ralph Waldo Emerson, a
continuat cu scrierile celui care a premers în-
deaproape apariţia pragmatismului ca filosofie,
Chauncey Wright, şi mai ales cu clasicii acestei
filosofii şi ai filosofiei americane, Charles S.
Peirce, William james şi john Dewey. Am dat
seama de toate acestea în volum, dar am adău-
gat reflecţii, de asemenea reprezentative şi fe-
cunde sub aspect istoric, ale lui Oliver Wendel
holmes şi reacţia simptomatică a lui george
Santayana.

Volumul de faţă – primul din noua serie a
filosofiei americane – combină, la rândul său,
criteriul cronologic cu evaluările de rigoare şi
aduce în faţa cititorului scrieri ce reprezintă
alte reacţii dinăuntrul tradiţiei americane la în-
ceputurile acesteia. Este vorba de filosofiile lui
josiah Royce, george herbert Mead şi Alfred
North Whitehead. Astfel, se încheie reprezen-
tarea „perioadei clasice” şi se deschide – ceea ce
va trebui să admitem – o perioadă pe care aş
numi- o „consolidarea mondială a filosofiei ame-
ricane”. Cuprindem aici scrieri datorate lui Wil-
frid Sellars, Charles Morris, Charles Stevenson,
Ernest Nagel, Morton White, Nicholas Rescher,
thomas Nagel, Noam Chomsky, Arthur Danto,
Donald Davidson, john Rawls. 

următorul volum al antologiei Filosofia
americană va include scrieri reprezentative
pentru „perioada contemporană”. Îi avem în ve-
dere pe W.v.O. Quine, Saul kripke, john
Searle, Maurice Mandelbaum, thomas S.kuhn,
Michael Dummett, David Lewis, Richard Rorty,
hilary Putnam, Robert Brandom.

filosofia americană a atins o diversitate
mai mare decât alte arii filosofice din lumea de
astăzi. În sânul ei au fost preluate şi prelucrate
cele mai influente conceptualizări europene –
neopozitivismul şi filosofia analitică, fenomeno-
logia, hegelianismul, marxismul, filosofia isto-
rică a vieţii, filosofia vieţii, etc. – încât s- a ajuns
la sinteze noi, ele însele reprezentative pentru
inovativitatea gândirii americane. Cel care se
apropie suficient de ceea ce se petrece în cultura
americană îşi dă seama că filosofia este, de alt-
fel, mai preţuită şi mai frecventată explicit, ca
gen al reflecţiei oamenilor asupra situaţiei lor
în lume, în Statele unite ale Americii, decât în
alte locuri. Între altele, nu este întâmplător fap-
tul că preşedintele american îşi numeşte mai
nou un consilier filosofic. 

Însăşi dinamica reflecţiei filosofice este
mai accentuată în America, întrucât Statele
unite parcurg nu doar experienţa celei mai so-
lide democraţii din istoria modernă, cu cea mai
inovativă cercetare ştiinţifică şi tehnologică, ci
şi experienţa unei supraputeri în lumea globa-
lizată de astăzi. O supraputere, se cuvine adău-
gat imediat, nu atât datorită puterii economice
şi forţei militare, care sunt, desigur, copleşi-
toare, cât solidităţii principiilor de organizare a
vieţii oamenilor în Lumea Nouă. Aceste princi-
pii permit un individualism al vieţii care nu rui-
nează ansamblul şi o dedicare faţă de întregul
societăţii ce nu striveşte individualitatea şi
sunt, de aceea, inspiratoare pentru lumea de as-
tăzi. r
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Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

În pregătire: Marile jocuri, roman                                               
http://aurachristi.ro/

Antologia filosofiei americane

Şi despre sine scrie, atunci când ţine să
menţioneze, despre jurnalistul de la
Radio „Europa Liberă” Mihai Cismă-

rescu: „Orice polemică devenea pentru el o rană
personală”. La fel, aş spune, când ne încredin-
ţează că „Noica nu ştie să polemizeze bine decât
cu ideile”. Reacţionează într- un fel aşteptat, pro-
tector, când Camil Petrescu sare peste orice li-
mită, iar atunci constată că recursese nu la
polemică propriu- zisă, dar la „subpolemică”, nu-
mind dorul la Blaga „chilipir poetic”. Obiectiv,
„nepolemic”, îi apare dosarul de plagiat al lui
E. Barbu, întocmit de M. zaciu, a cărui carte lan-
cea lui Ahile, o spune izbăvitor, nu rămâne „doar
o carte de polemică”. Oricât ar combate Ierunca
retorismul revoluţionar, el numeşte fenomenul cu
eleganţă „acefalism poetic”. Cu totul altceva este
„basmul polemic”, de data aceasta urmat, din vo-
lumul poetului N. Caranica Povestea foamei.

Adevărul iese aici din comuniunea extremă
dintre sentiment şi raţiune, suferinţă şi măsură.
Prin P. Valery, eseistul ajunge să înţeleagă, cum
citim în subiect şi predicat, că „adevărul nu se
poate obţine decât pasional”. La cealaltă extremă,
va face şi elogiul unui N. Petra, privit drept un
„spirit cumpănit”, atent cu „ierarhia adevăruri-
lor”. 

gândirea vie este aceea pe care V. Ierunca
şi- o apropie şi apropriază. O spune indirect
într- un moto extras din Robert Musil, cules în Ro-
mâneşte. A scrie prin alţii este la el un procedeu
recurent, care trece din text în avantext, prin epi-
grafuri. gândirea devine adevărata locuire, ea
mută marginile spre un punct central ce se cade
atins. C. Noica, marginal împăcat, purtător de
„nemargini de gândire”, în expresia lui M. Emi-
nescu, este citit cu un entuziasm, care poate
părea autocontradictoriu, ca filosof şi nu ca jur-
nalist antiregim, ori, vai, ca „veleitar de galli-
mard” (subiect şi predicat).

Expresia naturală rămâne aceea generată
de dialogul interior, în fapt monologic. Prin Blaise
Pascal, Brice Parain, crede că „dialectica este un
mod spontan, direct, aproape iraţional, de a te ex-
prima” (Româneşte). Sfiala şi totodată încrederea
faţă de cuvânt urmează, într- un sens vădit reli-
gios, logosul, limbaj şi cuvânt deopotrivă, fie şi
unul pământesc. O propoziţie transcrisă din g. M.
Cantacuzino îl dezvăluie stilistic şi retoric: „Căci
veşnic nu e pe pământ decât cuvântul.” Pe cona -
ţionalul şi stilistul metec Cioran îl citeşte cu ad-
miraţie înfricoşată. Vecin cu „esenţialul”, chiar
„cumplit”, Cioran îi revelează un univers „de pier-
zanie şi scandal”. Cum? El „face din adevăr lim-
baj, din limbaj sacrificiu”, iar în totul, de la un
capăt la celălalt, îi descoperă cititorului „nemer-
nicia de cenuşă a cuvântului însuşi”. Nimic în
afara limbajului nu- l reţine la A. gide: „toată
opera lui (…) e o experienţă a frazei”. Iar fraza
este detaşată integral de structura reflexivă şi on-
tologică. Pentru că „Opera lui n- are idei, ci impru-
denţe”. gide „a făcut din opera sa o experienţă
inutilă”. Inclusiv o experienţă a limbajului?
Poate, în caz că îi deserveşte întreaga comuni-
care. Aderenţa i- o impune criticului nostru Albert
Camus, cel care, peste structura ideatică şi exis-
tenţial(ist)ă, scrie în „limbajul comun”. V. Ierunca
intră în acord cu E. Ionescu, prin convingerea că
în totul, nu doar în limbaj, scrisul justifică exis-
tenţa. Nu ostentativ, dar cu discreţie. un moto
din Edmond jabès aruncă vălul de pe scriitorul
care ar fi omul dintr- o umbră.

Cum e scrisul eseistului, criticului, publicis-
tului? El rămâne imprimat într- o ritmică ori sin-
taxă patetice, polemic- pamfletare doar în subs-
tanţă. În expresie, retorica adoptă repetiţii de cu-
vinte importante, necesare în discurs, ori mani-
pulează citate. De pildă, unele din Eminescu,
pentru pamfletul antiregim şi supuşenia faţă de
acesta. Mod de a lucra cu limbajul aflat în faţă.
gramatica îl mai şi trădează: „Întoarcere în
urmă” (Româneşte, p. 16), „Complet şi total…”
(subiect şi predicat, p. 35). gândirea mai şi şchio-
pătează în limbaj. Ce vrea să fie, la Ileana Mălăn-
cioiu „bâjbâială neo- ontologică”, la M. ursachi:
„vidul agonisit”, la N. Steinhardt „o subrealitate
suprarealizantă”? Înţeleg oarecum că gh. gri-
gurcu face „critică internă”, adică imanentistă, de
identificare, dar în afara oricăror metode, speci-
fică Ierunca, excluzând sau uitând chiar impre-
sionismul. Nu cuvintele abat gândul dacă „s- ar
putea ca g. Liiceanu să eşueze: până şi eşecul ar
fi deplinătate, întru atât ni se par esenţiale şi cer-
titudinile şi neliniştile lui.” Paradoxul sfârşeşte,
uneori, în opus al doxei. r
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Constantina Raveca Buleu
Despre un Hasdeu ezoteric

Deloc surprinzător, unul dintre cei
mai dedicaţi hermeneuţi ai lui
hasdeu în perioada interbelică
este Mircea Eliade, care consacră

câteva zeci de studii şi o serie de conferinţe recu-
perării personalităţii şi operei acestuia. Anali-
zând opera istorică hasdeiană, Eliade observă
copleşitoarea „intuiţie magică a lumii şi a isto-
riei”1, propensiunea către corespondenţe şi armo-
nii între toate palierele existenţei, precum şi
obsesia izolării momentelor abisale ale popoare-
lor. „sarcasmul său e luciferic şi faustic – notează
istoricul religiilor –; setea lui de «origine» depă-
şeşte simplul devotament pentru cauza româ-
nească”. În viziunea eliadescă, această obsesie se
acutizează la hasdeu după moartea Iuliei şi se
reorientează către sfera spiritelor, apogeul ei fiind
sic cogito: „Hasdeu – precizează Eliade, comen-
tând transferul metodologic de la istoriografie la
spiritism – n- a ajuns spiritist prin metafizică; a
ajuns prin interpretarea documentelor spiritiste,
prin «probele» (marea lui pasiune, iluzoria lui cre-
dinţă că se apucă de «concret») obţinute pe măsuţa
de lemn fără cuie. este aceeaşi «metodă» pe care a
aplicat- o în toate lucrările sale anterioare: metoda
magică, certitudinea că între toate ordinele exis-
tenţei, văzute şi nevăzute, sunt anumite corespon-
denţe, pe care înţelegându- le, «dezlegându- le»,
omul poate pătrunde cu mintea oriunde şi poate
vedea atât începutul (istoria legendară, folclorul
etc.), cât şi sfârşitul (viaţa post- mortem)”2.

Bogdan Petriceicu hasdeu ajunge la spiri-
tism pe fondul căutării febrile a semnelor unei
vieţi de dincolo, declanşată de moartea fiicei sale,
Iulia. El începe cu o survolare a publicaţiilor şi lu-
crărilor care tratează problema existenţei eterne
a sufletului, ori, cea mai activă ramură ezoterică
în acest domeniu, este, la sfârşitul secolului al
xIx- lea, spiritismul, opţiune spirituală care a
atras, după cum am văzut mai sus, oameni de şti-
inţă şi scriitori importanţi, mulţi dintre ei împăr-
tăşind experienţa traumatică hasdeiană, adică
moartea unei persoane iubite şi incapacitatea re-
semnării după pierderea ei. Astfel se explică in-
teresul lui hasdeu pentru la Revue spirite şi
lucrarea fundamentală a lui Allan kardec, Cartea
spiritelor, achiziţionate3 şi cercetate de savantul
român. El începe să corespondeze cu spiritişti oc-
cidentali, printre care şi Eugène Auguste Albert
de Rochas d’Aiglun, fost militar şi director al ce-
lebrei Şcoli Politehnice din Paris, autor de studii
de tehnică şi inginerie militară, faimos pentru
cercetările sale parapsihologice, menite să furni-
zeze o bază ştiinţifică pentru fenomenele oculte.
A făcut parte, printre altele, din comisia care a in-
vestigat activitatea Eusapiei Palladino, medium
notoriu în a doua jumătate a secolului al xIx- lea,
validată de Charles Richet şi Cesare Lombroso,
suspectată de fraudă şi trucuri de soţii Curie sau
henry Bergson, şi contestată de astronomul Eu-
gene Antoniadi, omul de ştiinţă Charles Sanders
Peirce sau gustave Le Bon. 

Acestor lecturi şi corespondenţe li s- au
adăugat experienţele spiritiste dintr- un cerc fluc-
tuant din care au făcut parte mediumi4 precum:
Vasile Cosmovici (medic, licenţiat la Paris, cola-
boratorul lui hasdeu la „Revista nouă” şi autorul
a două piese dramatice, primul medium al şedin-
ţelor de spiritism hasdeiene, dar şi actantul unei
relaţii fluctuante cu savantul, marcată de neîn-
crede), zamfir Constantin Arbore (licenţiat în şti-
inţe naturale la Moscova şi autor al mai multor
studii istorice), Ecaterina z. Arbore- Ralli (medic,
fiica lui zamfir Constantin Arbore), theodor D.
Speranţia (doctor în filosofie şi litere al universi-
tăţii din Liège, iniţiatorul Muzeului Etnografic şi
membru corespondent al Academiei Române) sau
Ioan P. Serbulescu (medic), precum şi asistenţi
mai mult sau mai puţin ocazionali precum: C. I.
Andronescu (medic la spitalul Colţea), george I.
kernbach (sub pseudonimul gheorghe din Mol-
dova; prefect, publicist şi scriitor), Victor Cră-
sescu (medic), Constantin Dimitrescu (violon-

celist şi compozitor), g. I. Ionnescu-
gion (doctor în litere la Paris şi Bru-
xelles, membru corespondent al
Academiei Române), Constantin I.
Istrati (savant extrem de activ în
campania de dezvoltare a ştiinţei
autohtone), Mihail M. Manicatide
(medic, sporadic medium în cadrul
şedinţelor spiritiste hasdeiene), Ni-
colae Manolescu (medic şi profesor,
preşedinte al Asociaţiei Generale a
Medicilor), Ioan S. Neniţescu (doctor
în filosofie şi pedagogie la Leipzig,
fost ofiţer în Războiul de Indepen-
denţă, profesor şi politician), Episco-
pul Argeşului, ghenadie Petrescu
(subiectul unei crize profunde iscată
între Sinod şi guvern, din cauza con-
vingerilor sale mai puţin conforme
cu dogma ortodoxă), Ioan I. Petricu
(chimist), george Stephănescu (com-
pozitor şi profesor la Conservator, cu
un rol decisiv în înfiinţarea Operei
Române), Bernard h. Vermont (en-
ciclopedist şi autodidact, pasionat de
astronomie), Nicolae Vermont (pic-
tor, celebru mai ales pentru operele
de inspiraţie biblică), toma Do-
brescu (arhitect, responsabil pentru
edificarea mai multor biserici şi in-
stituţii de cultură şi învăţământ), Si-
mion florea Marian (preot, folclo-
rist, etnograf, istoric şi membru al
Academiei Române) şi Ştefan C. Mi-
chailescu (profesor şi om de ştiinţă,
autor de articole satirice, sub pseu-
donimul Stemill, şi studii ştiinţifice,
primul redactor- şef al ziarului „Ro-
mânia liberă”). În acest cerc spiritist dezvoltat în
jurul lui hasdeu identifică I. Oprişan5 vulnerabi-
litatea esenţială a spiritismului hasdeian, deoa-
rece rigoarea ştiinţifică, grija faţă de corectitu-
dinea şedinţelor şi experimentelor, instinctul cri-
tic şi atitudinea ireproşabilă a savantului nu pot
contracara trucajele mediumilor, motivaţi cel mai
adesea de compasiune, dar şi de interes. teoreti-
cianul vorbeşte despre o adevărată conspiraţie,
menită să- i întreţină lui hasdeu impresia comu-
nicării cu lumea de dincolo.

Aceasta este perioada în care hasdeu pu-
blică opera Iuliei, contribuie intens cu articole în
paginile publicaţiei „Revista nouă”, pe care o fon-
dase în 1887, scrie, sub imperiul unei noi inspira-
ţii, o serie de poezii (multe cu posibilităţi
hermeneutice de factură spiritistă tratate de
Dorin Ştefănescu învolumul său Celălalt Hasdeu.
doctrina esoterică ) şi continuă elaborarea proiec-
tului său Magnum etymologicum Romaniae. În
paralel, redactează sic cogito, susţine conferinţe
şi începe construirea celor două temple spiritiste
consacrate Iuliei, cavoul de la Cimitirul Bellu din
Bucureşti şi castelul din Câmpina. Preocuparea
spiritistă nu anulează, se pare, vechile sale con-
flicte, conferinţele sale conţinând adeseori atacuri
la adresa rivalului titu Maiorescu, văzut ca epi-
centru al pesimismului funest în economia spiri-
tuală a poporului român (de extracţie schopen-
haueriană), sau replici acide orientate către Ale-
xandru Odobescu sau Nicolae Petraşcu. În pre-
faţa cărţii sale din 1897, sarcasm şi ideal, sumă
a preocupărilor literare de după moartea Iuliei,
hasdeu îl atacă din nou pe titu Maiorescu, cel
care observa că „d[omnul] Hasdeu s- a apucat de
redacţia unei noi reviste [„Revista nouă”], dar mai
ales de spiritism, şi începe a pierde şi calitatea cea
mai picantă a stilului d- sale: în proporţia, în care
devine spiritist, încetează a fi spiritual”6.

„Revista nouă” reprezintă un prim mediu
de propagare a preocupărilor spiritiste hasdeiene,
graţie unor studii7 semnate de savant: Materia
odică8 şi materia nimbică9, respectiv, Fourtier şi
fotografia extra- retinală. În paginile aceleiaşi re-
viste apare în martie 1891 şi primul capitol din

sic cogito, Ştiinţa sufletului, urmat de celelalte
capitole (Telegrafia iubirii, Ipnotismul în spiri-
tism, Materialismul în spiritism şi excelsior).

Ştim deja că Allan kardec integra teoria
darwinistă a evoluţiei în legitatea spiritelor. fă-
când un pas mai departe, în cadrul unei confe-
rinţe cu titlul noi în 189210, susţinută la Ateneu,
hasdeu extinde logica darwinistă la palierul na-
ţional şi compară naţiunea română cu un copil re-
născut din moarte după agonia fanariotă, care
însă, în ciuda capriciilor specific infantile, respon-
sabile pentru crizele ei culturale, se înscrie cu ne-
cesitate pe vectorul progresului, care condiţio-
nează tendinţa înspre perfecţiune a speciei ome-
neşti. r

1 Mircea Eliade, despre eminescu şi Has-
deu. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea han-
doca, Editura junimea, Iaşi, 9187, p. 65

2 Ibid., p. 66
3 jenica tabacu, Amurgul demiurgului. ul-

timii ani de viaţă ai lui b.P. Hasdeu. Editura Sae-
culum Vizual, Bucureşti, 2007, p.11

4 Membrii cercului spiritist hasdeian sunt
listaţi la sfârşitul primelor două volume ale Arhi-
vei spiritiste: B. P. hasdeu, Arhiva spiritistă. vol
I. (1889 – 26 februarie 1893). transcriere şi note
de jenica tabacu, Editura Vestala, Bucureşti,
2002, pp. 406- 414; B. P. hasdeu, Arhiva spiri-
tistă. vol II. (28.02.1893 – 13.11.1894). transcrie-
rea, traducerea textelor şi note de jenica tabacu,
Editura Vestala, Bucureşti, 2009, pp. 462- 463

5 I. Oprişan, b. P. Hasdeu sau setea de ab-
solut. Tumultul şi misterul vieţii. Editura Ves-
tala, Bucureşti, 2001, pp. 517- 520

6 Apud., jenica tabacu, op. cit., p. 35
7 Apud., Ibid., p. 25
8 forţa odică, termen inventat de baronul

Carl Ludwig von Reichenbach, membru al Acade-
miei Prusace de Ştiinţă, desemnează energia vi-
tală sau forţa a vieţii.

9 Echivalentă cu aureola sfinţilor.
10 Apud., jenica tabacu, op. cit., pp. 22- 23

Bogdan Petriceicu Hasdeu ajunge
la spiritism pe fondul căutării

febrile a semnelor unei vieţi de
dincolo, declanşată de moartea

fiicei sale, Iulia.
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Cu mintea cuprinsă de un fel de
ceaţă, înainte de a- i mulţumi lui
Dumnezeu pentru darul de a mă
regăsi, iarăşi, vie – cum procedez,

dimineaţă de dimineaţă, de cum mă trezesc, ui-
mită de faptul că sunt, mai sunt aici – mă aleg,
surprinsă, cu o definiţie stranie, cu atât mai mult
cu cât nici în ajun, nici cu câteva zile în urmă nu
mă gândisem la nimic înrudit cu pământul din
care crescuse: poezia este respiraţia îngerilor. Au-
zind această propoziţie trecută prin mintea mea
de instanţe obscure, ţin minte că am tresărit in-
terior. Îmi amintesc că – în ciuda modului greoi
şi încet de a ieşi din somn – m- am trezit, brusc,
fericită, realizând cât de frumos e darul făcut la
primele ore ale dimineţii, când primele raze – me-
sageri ai Aurorei – abia de îşi făceau simţită pre-
zenţa, iar eu eram deja locuită de starea aceea
mirabilă – repetată, câteodată, ca o benedicţiune
– stare numită simplu şi firesc: plutire. Da, plu-
team; şi, probabil, nimic n- ar fi fost în stare să
oprească acea plutire, acea beatitudine sinonimă
cu o binecuvântare venită ca din senin.

Ce instanţe imposibil de definit ne trimit şi
ne impun asemenea lucruri, atât de rare, Doa -
mne, trăite însă cu o intensitate la limită? Am
visat ceva atât de ieşit din comun, încât visul
acela slobozit din altă lume nu putea fi reţinut
decât prin recursul la acea apoftegmă de o frumu-
seţe tulburătoare, aşezată de cineva – întâmplă-
tor sau nu – între tâmplele mele? Cine visează în
noi când dormim şi cine stabileşte ce anume e
cazul să reţinem şi ce să dăm uitării? Cum se nu-
meşte făptura de care suntem locuiţi şi care ia de-
cizii în locul nostru când realizăm că suntem la
limită şi competenţele noastre se lovesc de zidul
neputinţei sau de stânca de bronz a neînţelegerii?
Cine creează acele stări devenite familiare, stări
anunţate de o uşoară irascibilitate, urmată de un
aer înrudit cu visarea, după care simţi un soi de
gheare între omoplaţi care te strâng, da, te strâng
undeva, departe, departe, departe, în forul lăun-
tric, unde cobori, cobori din ce în ce mai adânc, în-
lăuntru, aş fi spus, apoi aş fi repetat aproape
precipitat, dacă n- ar fi la mijloc altceva, greu dacă
nu imposibil de prins în formule, definiţii, palide
şi subit lipsite de sens cuvinte, inapte de a aduna
în temniţa lor – oricât de luminoasă şi largă ar fi
aceasta; nu zicea Nietzsche că noţiunile sunt un

soi de cimitire ale intuiţiei? – bogăţia îmbelşugată
a stărilor prin care treci până ajungi să aşterni
un vers după altul, rândurile curgând când fulgu-
rant, când leneş şi domol, ca un râu de munte
scurs pe neaşteptate într- un lac legănat între
două coame sublime, cuprinse de o linişte desă -
vârşită? Conştient de faptul că nu eşti decât un
instrument folosit de altcineva, căruia din smere-
nie eziţi să- i dai un nume sau, găsindu- l – i- am
spus odată, pe vremuri, străinul; da, străinul de
care e locuit din când în când trupul meu, fără să
aflu, fără să mi se aducă la cunoştinţă de unde
vine, când anume şi încotro se îndreaptă după ce
m- a părăsit – la un moment dat, te redescoperi
din cale afară de grăbit să- l înlocuieşti cu un alt
nume, poate mai prietenos sau, pur şi simplu, mai
exact, deşi, într- un târziu, realizezi că şi acel
nume n- a fost acceptat decât cu titlu de provizo-
rat, ţinând, deci, mai degrabă, de un fenomen tre-
cător, ca ploaia, plânsul, tornadele sau ninsoarea.
E vorba, prin urmare, de ceva care, oricum, nu
are cum să dureze în situaţia în care te trezeşti
cu un lucru ce este aidoma respiraţiei, definite de
Rainer Maria Rilke – aş fi spus magistral, dacă
n- aş fi fost redusă la muţenie când am auzit pen-
tru prima dată formula – ca fiind o faţă nevăzută:
„Respiraţie, o, tu, faţă nevăzută!” Aşa ţi se pare
şi realizezi că numele acelea găsite – câteodată,
fără să fie neapărat căutate – sunt fie o năstruş-
nicie, fie o tentativă zadarnică de a identifica şi
de a descrie lucruri imposibil de cuantificat, înţe-
les şi descris. Mai devreme sau mai târziu, încer-
când să pricepi de nepriceputul, cineva – în mod
sigur, mai mare şi mai puternic decât tine – se în-
dură de firea ta încăpăţânată şi se gândeşte să te
lase, pur şi simplu, în pace. Dar deoarece vede că,
uimitor, nu cedezi şi aştepţi – cu aceeaşi fervoare
candidă sau poate doar încăpăţânată – aştepţi,
aşadar, să te apropii cu încă câţiva milimetri de
adevărul abia intuit, abia atins cu tentaculele spi-
ritului sau ale celuilalt trup, acel cineva nedefinit
deschide în faţa ta noi drumuri a căror existenţă
n- ai fi bănuit- o, noi pajişti ale înţelegerii ori pro-
babil ale cunoaşterii, toate laolaltă în primii timpi
învăluite, ascunse în ceea ce numim cu o jumă-
tate de gură fie taină, fie mister. Nu pricepi cât
va dura acest joc de neînţeles, un joc teribil; totul,
în realitate, este teribil. Dar, poate, nici nu- ţi do-
reşti să pricepi, deoarece – fiind cât de cât fami-

liarizat cu subterana ta, cu o sumedenie de lu-
cruri legate de ea şi de modul în care funcţionează
lucrurile în preajma, în raza sau în inima ei – ca
un catâr năbădăios, ce stârneşte în cele din urmă
surâsul sau duioşia numai, te trezeşti, iarăşi, în
faţa unui zid: ajunsă pe anumite domenii, apa-
rent imbatabilă, cunoaşterea îşi contemplă într- o
linişte imperturbabilă limitele, lunecând într- o
veche – şi mereu proaspătă, mereu reinventată
de instanţe obscure – mirare. De unde gândurile
negândite vreodată? De unde senzaţia cvasipara-
lizantă că totul e nou, proaspăt şi nemaivăzut? De
unde certitudinea – care se mişcă precum o ciută
crudă în pădure – că păşeşti în tine, prin tine, în
lumea ta, ca pe un pământ necunoscut şi nemai-
văzut, deşi coexişti cu ceea ce eşti, cu ceea ce vrei
să devii de o jumătate de secol, aproape? 

Printre parabolele părinţilor sistemului fi-
losofic taoist am găsit una care mă emoţionează
– alături de nu puţine altele – în mod deosebit, în
care tocmai despre limitele cunoaşterii e vorba,
limite ce te fac, în cele din urmă, să găseşti un
sprijin straniu şi de nepriceput în lucrurile necu-
noscute – ce cad din arborele înţelegerii ca gutuile
după o furtună terminată într- o pace de sfârşit de
lume – căci „în felul acesta cunoaştem calea Ce-
rului” şi ne regăsim în posesia unui adevăr supe-
rior, conform căruia a poseda arta de „a te supune
Cerului,/ Înseamnă tihna desăvârşită”, spun pă-
rinţii- filosofi taoişti. Între Cer – ortografiat în căr-
ţile de învăţăminte taoiste mereu cu majusculă;
ortografiere respectată la sânge de marele sinolog
Constantin Lupeanu – şi lucruri există o relaţie
de rudenie, şi mai mult decât atât: „Lucrurile au
în ele o parte de Cer,/ Iar supunerea înseamnă
iluminare./ În obscuritate e cheia”. Scurs parcă
din aceste versete îmbăiate în înţelepciunea ve-
chii civilizaţii chineze, catrenul ştiut de ani pe di-
nafară mi se pare şi mai percutant, şi mai
profund: „Dacă am fi fost mai puţin obraznici,/ Ni-
meni nu ne- ar fi primit./ Să căutăm puterile ob-
scure/ Şi ceilalţi ne vor iubi”. Am citat de
nenumărate ori aceste versuri scrise de Iosif
Brodski, cunoscute de decenii şi îndrăgite pe mă-
sură ce obscuritatea lor creştea, înmulţindu- se ca
amoebele în rut. Atrasă de forţa lor şi de parado-
xul ascuns sub vestmintele strălucitoare ale apa-
renţelor şi înţelepciunii acestora, le- am citit,
recitit şi citat de nenumărate ori. Cineva neobiş-
nuit forţează preceptele stabilite – cutuma, obie-
ciurile, limitele etc. – prin felul său de a fi.
Neobişnuitul este – prin natura sa – o evidentă
obrăznicie, pentru că vexează bunul- simţ, media
statistică unanim acceptată şi cuminţenia. În
acest context, exclusiv puterile ce- şi trag sevele
din obscuritatea fiinţei pot să te facă iubit de cei-
lalţi, adică, în primul rând, acceptat, prima
treaptă a iubirii fiind recunoaşterea şi, implicit,
acceptarea. Dacă vei consimţi cu smerenie că lu-
crurile sunt purtătoare a unei părţi a Cerului, vei
avea parte de iluminare, adică vei înţelege acest
adevăr profund şi irevocabil de care asculţi din
obscuritatea fiinţei tale, căci numai în viscerele
acelei obscurităţi vei găsi cheia.

„Neînţelegerea e începutul puterii” – acest
vers scris prin mâna mea acum mai mulţi ani,
abia acum îşi dezveleşte sensurile, deschise, ca o
rană sângerândă. Neînţelegerea e începutul pu-
terii de a fi şi de a avea acces la un alt tip de în-
ţelegere: „După neînţelegere – spune aceeaşi
parabolă taoistă, invocată deja – vine adevărata
înţelegere”. După neînţelegere începe adevărata
cunoaştere. Sursa acestei cunoaşteri? uimirea,
Doamne. Sunt uimit; deci, exist, deci, sunt viu, şi
nu exclud faptul că am şansa de a mă cunoaşte.
Nu mă înţeleg; abia la răscrucea la care ai prilejul
să constaţi această limită eşti la începutul cu-
noaşterii de sine şi, probabil, în timpii imediat ur-
mători, al cunoaşterii aproapelui. Restul sunt
daruri făcute celui care se supune, ascultă şi aş-
teaptă în subterana identificată – restrictiv când
şi când – cu eul propriu, în al cărui la-
birint e bine, e cald, miroase a hârtie şi
a gutuie răscoaptă, lucrurile se înceti-

Aura Christi
Poezia – respiraţie a îngerilor

Poezia figurează printre puţinele
lucruri cu adevărat importante;
prin urmare, ea conţine, firesc, o

parte din cer. Şi- atunci, stă în legea
lucrurilor ca poezia să fie asemuită
cu respiraţia îngerilor sau a zeilor.

ð

n Povestea subteranei
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nesc deliberat, totul se mişcă cu o len-
toare intrată în sângele firii, ca şi cum ar
fi ştiut dintotdeauna că de lucrurile cu

adevărat importante – care închid în ele însele
cerul – nu te poţi apropia decât cu smerenie, du-
reros de încet sau – cum a scris Mihai Eminescu
în singurul poem desăvârşit al limbii române:
Odă (în metru antic) – „dureros de dulce”. Poezia
figurează printre puţinele lucruri cu adevărat im-
portante; prin urmare, ea conţine, firesc, o parte
din cer. Şi- atunci, stă în legea lucrurilor ca poezia
să fie asemuită cu respiraţia îngerilor sau a zei-
lor, iar respiraţia – cu faţa nevăzută decât rar de
aleşii aleşilor, care ştiu de bună seamă că poezia
– ca această dimineaţă, o, pură întâmplare! – este
pinten spre desăvârşire, casă a fiinţei; poezia este
istm al frumuseţii teribile, ospăţ al candorii ul-
tragiate, pecete a nevăzutului, rană a sublimului,
piatră de încercare a neantului, tărâm al viului,
pământ între ape de nevăzut, satelit al mântuirii,
hrană a îngerilor, jurnal ţinut în abisul eului, la-
crimă a zeilor, nectar al singurătăţilor războinice,
lege a cărei patrie secretă rămâne a fi geniul
nietzschean al inimii sau nu mai mult decât un
suspin al lui Dionysos. 

Pe vremuri, citând definiţia dată poeziei de
g. Călinescu – „sentiment sterilizat de tehnică”
– îmi exprimam, nu fără a ezita, uimirea: cum de
a putut un spirit atât de profund, deschis şi inte-
ligent, să ofere o asemenea formulă?; aş fi spus
seacă, dacă n- ar fi fost lipsită de miez, ca să nu
zic suflet. Mi se părea că definiţia şovăielnică şi
fermecător copilăroasă dată de Nichita Stănescu
– „poezia este atunci când...” – deşi stângace, deşi
trădând gâfâitul unui spirit superior ce se apro-
pie de un teren minat, e incomparabil mai apro-
piată de ceea ce este – cel puţin pentru mine –
poezia, văzută ca respiraţie a îngerilor, ca jurnal
de bord ţinut în abisul fiinţei, ca fulgerare a unei
lumi nevăzute sau dovadă vie a existenţei raiului.
Nu cred să existe pe lume vreun popor care să re-
cunoască faptul că şi- ar concepe viaţa fără poezie,
adică fără lumina dăruită neostenit prin mesage-
rii ei, folosiţi ca instrumente, pentru a nu spune
misiţi. În definitiv, poezia e sigiliu al identităţii,
efigie a originii, curcubeu irumpt din subterana
fiinţei, limbaj crescut din neînţelegerea căzută pe
gânduri parcă şi eşuată, de fiecare dată, în ui-
mire. Poezia înseamnă suflet, traiectoria urmată
de acel abur care ne defineşte în căutarea încă-
păţânat salvatoare a luminii. Pe limita acesteia,
încolţit de boală, Makar Ivanovici Dolgoruki se
întreba în prezenţa ciudatului Arkadi: „De ce
oare sufletul se agaţă, se ţine şi se bucură de lu-
mină?” Oare nu pentru că lumina este aerul su-
fletului? Şi dacă lumina este aerul sufletului, e
limpede că poezia îl defineşte şi dă tărie acestuia;
da, tărie şi, nu rareori, şansa de a se apropia de
răspunsul la marile întrebări, de cheia sau – şi
mai exact – rezolvarea problemelor ultimative şi,
în esenţă, insolubile. Poezia are forţa de a sugera
de unde vine noaptea, pentru ce ne este dăruită
suferinţa, cine ninge şi din ce motive plouă. Poe-
zia e rană a tainei de a fi om, conspect şi certificat
al luptei de a întârzia în matca minunii de a fi om
şi nu pasăre, nici felină, nici libelulă, nici iarbă
sau drum. „Poezia este scrierea fantomatică care
spune cum sunt făcute curcubeele şi de ce dispar”
scria acel poet straniu – Carl Sandburg – care se
identifica cu gloatele şi nu ezita să revadă într- o
îngerească fără reproş definiţia dată iniţial limbii
de cea mai largă circulaţie – poezia – văzută ca
un „jurnal al animalului marin care trăieşte pe
uscat şi vrea să zboare” sau ca „o căutare de si-
labe pentru a fi strigate la barierele necunoscu-
tului”.

Avându- şi originea în neînţelegerea cres-
cută din uimire, împărţită între pace şi strigăt –
abur al disperării – sau între liniştea fără pată şi
nuferii cu rădăcina în mâl, poezia adună mulţimi,
oferă hrană sufletului lor mereu însetat de alt -
ceva şi se impune, cu o constanţă dumnezeiască,
aidoma ideilor mari care vin – spune Nietzsche –
pe vârful picioruşelor de porumbel, cu o puritate
şi candoare specifice copiilor şi, câteodată – e ade-
vărat, rar, din ce în ce mai rar – poeţilor, intimi-
daţi de afirmaţii stranii de genul celei enunţate
de minunata Maria floarea Pop – „şi eu am mari
emoţii şi mi- aş dori să pot intra profund în poezia
ta, ca s- o rescriem aşa cum e – pură de- ţi dau fio-
rii – în italiană” – după ce i- am scris acestui tra-
ducător, acestui ambasador al literelor române în
arealul culturii care l- a dăruit lumii pe Dante că
am mari emoţii, ca la debut, aproape: oare cum
va suna poezia mea în limba lui Michelangelo
Buonarroti şi francesco Petrarca? r

ð

Boris Marian
Boris Pasternak – 125 de ani de la naştere

n Marginalii 

unul dintre cei mai de seamă poeţi ruşi,
Boris Pasternak a avut neşansa să se
facă arhicunoscut cu un roman nu din-
tre cele mai strălucite, doctor Jivago,

respins cu vehemenţă de regimul sovietic, inclu-
siv prin vocea lui Şolohov, bănuit şi azi de plagiat
cu al său don liniştit. I s-  a conferit Premiul Nobel
în 1958, iar guvernanţii i-  au propus să plece şi să
nu revină. Pasternak a ales patria. În 1912, deci,
la vârsta de 22 de ani a debutat ca poet, apoi, în
1914, a publicat volumul Geamănul din nori. În
1917, an de răscruce pentru Rusia, el publică al
doilea volum, dincolo de bariere. Spre deosebire
de prietenul său, Maiakovski, el s-  a ţinut departe
de disputele politice, a fost apreciat ca poet şi de
dictatorul Stalin, pe care l-  a convins, vremelnic,
să-  l scutească de un arest şi de un asasinat pe
Osip Mandelşatam, care, în final a fost totuşi in-
ternat şi ucis, în urma unor denunţuri şi a unui
poem extrem de violent scris împotriva fanaticu-
lui osetin, unul dintre marii călăi ai istoriei. tatăl
poetului, artist plastic, evreu convertit, Leonid
Pasternak, la fel şi mama sa, pianistă, i-  au creat
un mediu propice educaţiei artistice, copilul a stu-
diat un timp cu Scriabin, apoi s-  a ocupat de filo-
sofie, a mers la Marburg, în germania, unde
preda hermann Cohen, model pentru heidegger,
jaspers ş.a. Pastrnak i-  a cunoscut în copilărie pe
Lev tolstoi, Rahmaninov, Serov, Vrubel ş.a.
Prima fază a formării sale poetice este legată de
grupul „Centrifuga”, alcătuit din modernişti cu
valenţe europene. În 1922 publica un volum de
succes, sora mea, viaţa, care îl impune ca pe o
personalitate. Mai scrie romanul în versuri spek-
torski, poemul locotenentul schmidt, volumul A
doua naştere, apreciate de Maxim gorki. Şi-  a pet-
trecut cea mai mare parte a vieţii în satul scriito-
rilor, de lângă Moscova, Peredelkino, unde a şi
fost înmormântat în 1960. A cunoscut două mari
iubiri, cea de a doua fiind un model pentru eroina
Lara din doctor Jivago. Romanul se încheie cu un
ciclu excepţional de versuri, iar acţiunea nu are
nimic provocator pentru concepţia de „duşman al
poporului”, cum se vehicula cu iresponsabilitate

pe vremea sa. Acţiunea cuprinde perioada
1903-  1929, deci, sunt evitate evocări ale catastro-
felor umane provocate de Stalin după acei ani.
jivago este însuşi Pasternak, un om ce oscilează
între viaţa artistului şi loviturile „dictaturii pro-
letariatului”. Profunzimea versului său este greu
de sesizat la o primă lectură – „Curgeau razele,
precum şi cărăbuşii cu reflexe/ prin sticla libelu-
lelor se strecurau pe-  obraz/ pădurea era invadată
de lumină tremurândă/ precum sub lupa unui
meşter ceasornicar”. O nelinişte străbate fiecare
poem al său, pe lângă cele cu tentă filosofică, în
poezia reflexivă, peisagistică, arta lui Pasternak
trezind admiraţia necondiţionată a unor mari
poete, ţvetaeva, Ahmatova, ca şi a milioanelor de
cititori, iubitori de literatură rafinată. tradusă în
mai multe limbi, opera sa a fost parţial tradusă,
fără mare răsunet, şi în română: Comuna din
lomza, traducere de Nicolau Mărgeanu şi Elene
Enescu-  timoftei, Bucureşti, Editura pentru lite-
ratura universală, 1963; lirice, traducere de
Marin Sorescu, Bucureşti, Editura pentru litera-
tura universală, 1969; doctor Jivago, traducere

de Emil Iordache, Iaşi, Polirom, 2008. La sfârşitul
anilor ‘30, deprimat din cauza nenorocirilor pe
care le vede în jurul său – sunt anii terorii stali-
niste – Pasternak renunţă pentru o vreme la
opera personală şi îşi câştigă existenţa tradu-
când. traduce mult, din Shakespeare, kleist, go-
ethe, Petöfi, Shelley, Verlaine, din germană,
engleză şi din poezia gruzină. A fost şi în gruzia
pe urmele lui Lermontov, pe care îl admira dun
copilărie. În timpul Războiului publică volumele
de versuri Pe trenuri timpurii (1943) şi Întinderea
pământească (1945). În iarna aceluiaşi an începe
să scrie romanul doctor Jivago. După război ela-
borează partea cea mai importantă din romanul
doctor Jivago. În 1948, întregul tiraj de Opere
alese de Pasternak, tipărit în anul precedent, este
dat la topit. Publicarea romanului în străinatate,
în 1957, în Italia, şi decernarea Premiului Nobel
pentru literatură în 1958, au generat critici în
presa sovietică, soldate cu excluderea sa din uni-
unea scriitorilor şi constrângerea să renunţe de
„bună voie” la Premiul Nobel. În 1959, încheie
volumul de versuri Când se înseninează. La 30
mai 1960, scriitorul moare la Peredelkino. r

I s-  a conferit Premiul nobel în
1958, iar guvernanţii i-  au propus să
plece şi să nu revină. Pasternak a

ales patria.

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Nicolae Breban
Jocul şi fuga
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Magda Ursache
Ce e rău sau ce e bine…

n Scrisori neexpediate 

„te simţi rău dimineaţa,
te simţi rău seara,

te doare capul, te dor
măruntaiele,

Obrajii ţi- i acoperă
Mucegaiul, 

Ochii ţi se înfundă în cap –
Ea spuse: – Iată ce cred:

tu ai un cuvânt în pântec;
dacă nu- l spui

Mori şi laşi toate bogăţiile,
Acesta e adevărul”.

Din poezia africană, autor Nged- Nso- ta

Dragă Luca Piţu,
Îţi răspund târzielnic la Confirmare de recep-

tură din 5 noiembrie, 2014. Explicaţia scurtă o ai în
motto. Pentru mai clară şi dreaptă înţelegere, repro-
duc e- mailul tău:

„Bogdaproste, dragă Magda, pentru carte şi
frumoasele voroave dedicatorii. Exemplarul din edi-
ţia anterioară (e vorba de Antropologia, o ştiinţă ne-
ocolonială, nota mea Magda u.) l- am hărăzit deja
Bibliotecii Academiei.

Mândră ediţia nouă, mândru portretul Bătrâ-
nului urs ca dandy universitar. Am văzut destule
poze cu el, dar asta le întrece în strălucire pe toate.
Ai ales- o, aşa cum ne aşteptam, cu gust infailibil.

toate cele bune, A + L
P.S. Dacă Antonio udaina a fost ultimul vor-

bitor al limbii dalmate, Bătrânul urs va rămâne în
istoria mare, pe mal bahluvian, drept ultimul vorbi-
tor al limbii universitare adevărate, al limbii uni-
versitare interbelice”.

Aş vrea să ştii că Bătrânu s- a risipit necondiţio-
nat, ca florarul lui Blaga. Convins că a cunoaşte, a şti
nu prea au sens dacă nu sunt însoţite de a făptui şi
credincios muncii lui, n- a vrut să- şi ţină erudiţia sub
oboroc. La exact 70 de ani, nu i s- a mai permis să con-
ducă doctorate. A intrat în sala de examene, în timpul
concursului de admitere, Iulică Popescu, decanul şi i- a
adus ad hoc decizia la cunoştinţă. Nici n- a aşteptat să
se încheie concursul. I- a tăiat mica sumă lunară pen-
tru conducere, dar Petru ursache nu şi- a lăsat de iz-
belişte doctoranzii. A mers răbdător până la capăt cu
ei, constant disponibil pentru ei, în a- i îndruma. Sin-
gura condiţie pusă? Să- şi treacă „pe rod” cunoştinţele.
Adică teza să fie publicabilă; rod deplin.

Îmi scrii, în 2 oct. 2014 şi citesc printre rân-
duri părerea ta de rău pentru exitus- ul lui, despre
„experienţele negative” cu doctoranzii, „pilduitoare”:
„În locul lui, mi- aş fi văzut de cărţi, de scris, de că-
lătorit, de neîntâlnit neoficial, informal adicătelea,
cu amici şi foşti studenţi”.

Dar poate nu- s, cum spui, cele făcute de el
„agitări din vanitate a codurilor mundane”. Bătrânu
n- a lucrat la imaginea de sine (nici n- a fost lăsat s- o
facă), barat continuu de activişti şi de turnători. A
încercat să se opună procedurilor de evaluare şi de
promovare incorecte, în numele performanţei acade-
mice.

Într- o notă infrapaginală din „Acolada”, scrii
că ai optat pentru „o voluntară şi jubilatorie” „lăsare

la vatră postuniversitară”. Şi,
autoironic, te prezinţi „văduv
după universitatea cusana”. Vă -
duv? Aşadar universitatea care
ucide s- a sinucis?  Oricum, e pe
cale s- o facă după ce s- a aşezat
pe lei, la propriu şi la figurat.

Procesul muritudinii (folo-
sesc anume această antipatică
vocabulă) a început din prima şe-
dinţă postceauşistă. Petru a ve -
nit acasă abătut şi palid. „Ştii
cine- i primul pe lista de exclu-
deri din catedră? N- ai să ghi-
ceşti: Mihai Drăgan”.

„E o sentinţă fără sens. Cu
Drăgan n- o să le meargă, nu- i o
natură paşnică”, am sperat şi eu,
şi Petru. Minimalizam puterea
cabalei frustraţilor şi mediocri-
lor, a autorilor de conspecte, în
frunte cu o plat didactică doam -
nă care- l invidia, de decanul

(emanat de „loviluţie”) D. Irimia. Drăgan a fost con-
strâns zilnic să- şi dea demisia. Agresarea morală l- a
dus la cancer şi, în scurtă vreme, la moarte. Numai
în mormânt a scăpat de cabală.

În rezerva de spital, împuţinat la trup după a
nu ştiu câta operaţie, i- a spus cu greu Bătrânului:
„Sunt 145 de ani de la naşterea lui Eminescu. Neapă-
rat trebuie să fiu în amfiteatru. Ies eu de- aici şi recu-
perez cu studenţii mai toate prelegerile”. A murit la
1 noiembrie, 1993, după ce s- a înverşunat trei ani să
lupte pentru dreptatea lui. Numai că i- au vărsat
potop de  insanităţi peste cap. grupul de presiune,
format din restanţieri (dirijat de vechea colegă de ca-
tedră, pe post de igienist social) scrisese foarte tehnic
pe pancarte: „Drăgan – dictator!”. „Mihai Drăgan –
Ceauşescu!”, agitându- le în faţa Almei Mater. un fost
utecist ameninţa cu  greva foamei la statuia lui xe-
nopol, dacă nu era „expulzat” din facultate răul. A ob-
ţinut un post de asistent. un individ fără cărţi,
poreclit Nicadoru, decretase: „Studenţii au spus deja
nu cărţilor semnate de Drăgan”. Altul, supranumit
Locotenentul, intonase altă arie a calomniei: că res-
pectul exagerat pentru valori româneşti ţine de ceau-
şism. Or, efortul de editor al colecţiei eminesciana
demonstrase cât de… ceauşist era Drăgan. La coloc-
viul Eminescu din ultimul an al vieţii n- a fost invitat
să participe, deşi chiar el se zbătuse să- l înfiinţeze.
fusese pusă în circulaţie o imagine falsă, deja în che-
nar negru. Dar când s- au respectat la „Cuza” erudi-
ţia, efortul, tenacitatea, egal truda pe carte? Nu s- a
lipsit „faculta” noastră de Lovinescu, de Călinescu, de
Şerban Cioculescu, de gh. Ivănescu, de Petru Cara-
man, de Dan Simonescu…? Dar ce i s- a întâmplat lui
Mihai Drăgan este – cred – cea mai groaznecă (vorbă
de cronicar) faptă comisă de o universitate contra
unui profesor al ei. Au chemat- o pe „Doamna de Emi-
nescu” de la Cluj, Ioana Em. Petrescu, să- l înlocu-
iască pe „Domnul de Eminescu” de la Iaşi. Doamna a
refuzat cu eleganţă.

Da, Luca, mereumereumereu universitarii au
încercat (şi de cele mai multe ori au reuşit) reducerea
la neant a celor pe care îi credeau adversari în carieră:
gavril Istrati l- a eliminat pe eminentul lingvist gh.
Ivănescu, Davidsohn pe theofil Simenschy, Elvira So-
rohan pe I.D. Lăudat. Şi aşa mai departe. Asta era
una dintre expresiile pe care le întrebuinţa Petru la
finele unei argumentări, ca să lase „uşa” deschisă. O
să merg cât pot de departele departe, ca toate astea
să nu fie uitate şi iertate, aşa cum se încearcă. Impe-
rativul meu este anamneza. Întâmplător o fi că Al.
Myller, cel care a prezidat comisia de epurare în mar-
tie 1949, are statuie pe aleea de onoare a universită-
ţii?

După blestemata Reformă din 1948, care a
adus „înlocuitori” semi- alfabetizaţi pe post de profe-
sori universitari, se glumărea, aşa, de râsu- plânsu:
„Cine poate – nu poate, iar cine  nu poate – poate”.
Cerea cineva performanţă universitară activiştilor
cu facultate muncitorească? În postsocialism, ca şi- n
socialism, s- a mers în afara tuturor regulilor, cu re-
guli pre reguli călcând. Ai auzit de vreun activist să
treacă prin excludere conform Punctului 8? Bondrea
o face pe Spiru haret; la noi, la Ieş, Vasile Adăscă-
liţei, la peste 70 de ani,  intra beat cleşte în sală; îl

adormea pe el însuşi ce spunea; se plictisea de sine
şi- l lua somnul. Iar Noemi Bomher, la 75, mai are
ore cu masteranzii, ca să le gâcească în palmă şi- n
cafea. Care Noemi, în calitate (!?) de conferenţiar,
nu poate depăşi în funcţie 65 de ani.

„Am fost «lucraţi» de activişti, acum suntem
«lucraţi» de băieţii deştepţi, cei cu stele pe umeri, şi
de fiii lor”, s- a dumirit Bătrânu. Cei din linia întâi
PCR- Secu n- au (prea) fost deranjaţi de schimbare.
S- au făcut profi „pe scurtătură”, de la lector la profe-
sor, prin proceduri aiuristice de evaluare şi de
promovare, mimând obiectivitatea. „Desfăşurarea de
mijloace” a avut în spate „gâtlejul”, „vocea răguşită,
probă că la ordin au  răspuns „persoanele de sprijin
pentru Securitate”, din lista publicată de România li-
beră (noiembrie, ’98).

Experţii în tehnica delaţiunii şi a agitaţiei
s- au transformat în lunetişti pentru cel mai bun
dascăl al Catedrei, în timp ce politrucii, mai ocrotiţi
decât stejarii seculari, au fost recuperaţi, recondiţio-
naţi, refolosiţi. Ca legendarul decan Al. Andriescu.
trebuia să- l fi văzut pe marginea gropii lui Drăgan,
erect şi satisfăcut. Şi câţi n- au avut o satisfacţie ne-
maipomenită că ei au pământul sub picioare, iar
eminescologul îl are deasupra capului! De câte ori
trec pe lângă mormântul profesorului Mihai Drăgan
îmi vine în minte acel Descartes de bronz, din bise-
rica Saint-germain-des-Prés, culcat în sarcofag în
mână cu o carte. Cum a fost posibil să intre, ca ar-
gumente în legea excluderii, tocmai cărţile lui? Prea
multe după unii, basta! Ranchiuna, invidia, ura,
setea de vendetă l- au băgat în pământ. Cineva (ştiu
cine) cu steluţe pe cravată croise cu rime- n pat un
rondel şi- l lipise pe uşa closetului, unde- i era locul.
Bătrânu l- a rupt de acolo şi l- a păstrat.

Restanţierii erau întărâtaţi ca buldogii contra
Profesorului Drăgan. Svetlana, o studentă cu pro-
bleme mentale, ar fi fost (aşa se bârfea) lăsată repe-
tentă pentru că nu- i cedase odiosului seducător. De
ce s- o fi sinucis fata aceea nu mult după moartea
celui acuzat? 

Acuzele cabalei erau:  „Exigenţă excesivă la
examene” (Drăgan a fost un profesor foarte sever,
dar drept), imoralitate şi alte aberaţii. Decanatul i- a
interzis să urce la catedră, pe motiv că ar fi „sub an-
chetă”. Anchetatorii? Paul Cornea, atunci ministru
adjunct al Învăţământului, Mircea zaciu, Mihai
zamfir. Şi Cornea vorbeşte de „toleranţă intelec-
tuală”, de „recunoaşterea valorilor”, iar noi ascultăm
„ce a fost, cum a fost” în varianta proletcultistului.
tânărul propagandist, mereu în vârful trebii poli-
tice, scria extaziat, în „tânărul muncitor” din 11
sept. ’47, de „expunerea tov. gheorghe gheorghiu
Dej, iniţiatorul şi realizatorul reformei noastre. E
atât de bogată în fapte şi atât de plină de miez ex-
punerea aceasta, încât s- ar putea umple cărţi întregi
vorbind de ea” (din munca noastră rodeşte viitorul).
Şi câţi „reformatori”, ca Paul Cornea şi Ov. S. Croh-
mălniceanu, nu s- au „iluminat” şi au devenit, după
faza fanatic comunistă, anticomunişti, gata să de-
maşte (verb utilizat în proletcultură) cu conştiinţă
justă, aşa cum i- a învăţat Lenin!

Îmi amintesc că un fost decan din vremea stu-
denţiei mele, gavril Istrati, mi- a spus într- o librărie,
după ce răsfoise ediţia Eminescu a lui Drăgan apă-
rută postum, că Mihai ar fi trăit dacă ar fi fost pru-
dent, dacă ar fi cedat, dacă ar fi evitat complicaţiile.
Vorbind etnologic, „cumintele nu moare de sabie:
pleacă la vreme capul”. Ba nu. Profesorului Mihai
Drăgan nu i- a priit amestecul sordid de supunere
trei pătrimi la o pătrime de laşitate. N- a evitat com-
plicaţiile şi- i mulţumesc pentru lecţia asta. Locul lui
de la BCu a rămas gol, iar gavril Istrati a trăit
aproape o sută de ani, pentru ca, postum, să fie de-
clarat „apostol al filologiei româneşti”. N- am o inimă
indulgentă. Despre morţi nu vorbesc numai de bine:
mi- l amintesc pe „apostol” cum vorbea, la zilele Sa-
doveanu, despre eminenţa lui Mitrea Cocor, crezând
că vorbea  despre Nicoară Potcoavă. geaba se agita,
striga, tropăia, hohotea publicul că face o eroare. ga-
vril Istrati nu auzea nimic.

Şi aici îţi dau dreptate. Cum altfel? trebuie să
ştii să te retragi la timp. Dar cei citaţi de tine, ca
dialectologul giosu, care venea la facultate fără să
ştie de ce, n- au avut niciodată ceva de
spus. Nici la tinereţe, nici la bătrâneţe. Şi
dacă te opui bătrânilor, cerând arderea ð

Şi Petru era uluit că masteranzii
nu ştiau, de pildă, în ce secol a trăit
Maiorescu. unul dintre ei l- a rugat

să scrie pe tablă numele lui
Baudelaire. „Cum se scrie

Baudelaire, Domnule Profesor?”

lucA piţu cu e. ciorAn şi simone Boué
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lor de tot, asta înseamnă închidere, nu des-
chidere necesară la ideile celuilalt.

Dragă Luca, n- am afirmat că nu te- ai
bucurat de „statutul pensionarului doctor indocent”.
Sigur că „penzionarea” a fost o salvare, de vreme ce
te săturaseşi până peste cap de imposibila navetă
(esenţială?) Iaşi- focşani, ca şi de „turme întregi de
studenţi ignari, demotivaţi, manelizaţi”. Şi Petru era
uluit că masteranzii nu ştiau, de pildă, în ce secol a
trăit Maiorescu. unul dintre ei l- a rugat să scrie pe
tablă numele lui Baudelaire. „Cum se scrie Baude-
laire, Domnule Profesor?” Îl supărau non-receptivi-
tatea, opacitatea mentală. Era terorizat de igno-
ranţă. Numai că Bătrânu ar fi spus, apud hegel:
„Adevărul este întregul”. Iată şi o încercare a mea
de a- l întregi. Dar să ştii că nu sunt neapărat opuse
căile voastre. Şi- l citez pe Lévy Strauss, mult citat
de Petru: „Deosebirile sunt adesea cele mai asemă-
nătoare”.

Bătrânu a fost un profesor onest şi modest, dar
mai ales generos. N- a luat niciodată distanţă faţă de
tineri. Îi iubea, i- a ajutat cât a putut (a făcut- o dis-
cret, nu zgomotos, fără să vrea să se observe asta;
nu i- a plăcut să sară- n ochi, ca o colegă de catedră
care- şi trimitea singură flori, să se vadă cât o iubesc
studenţii). Ce- i de subliniat e faptul că şi pe el îl aju-
tau întrebările studenţilor (rari, dar buni; „avem,
printre tineri, personalităţi responsabile”, îmi spu-
nea deseori) şi doctoranzilor, să- şi clarifice probleme,
teme, idei. Era important pentru el să rămână în
contact cu tinerii, îl ţinea treaz acest contact, ceea
ce îi aducea o bună dispoziţie intelectuală. Asta în-
seamnă, cred eu, a avea vocaţie didactică. Bătrânu
şi- a valorificat „talantul” (talentul?), l- a dat sporit
studenţilor şi doctoranzilor (cei chemaţi şi aleşi de
el, pentru că au fost şi rateuri, îţi conced), nu l- a păs-
trat sieşi, nu l- a depozitat, ascuns, îngropat. A rămas
activ până la capăt; patima pentru carte nu îmbă-
trâneşte, dimpotrivă. Bătrânu, am mai spus- o, era
un tânăr de 82 de ani. Şi da, a vrut să aibă discipoli,
dar revoltaţi, non- conformişti, contestatari. N- a fost
un profesor autoritar, cum recunoaşte unul dintre
preferaţii lui, Adrian g. Romila.

Cred că s- ar fi mirat (sau nu?) că, din Catedra
de literatură comparată, tinerii scoşi doctori de el
n- au venit la înmormântare. Că nu l- au vegheat,
cum a făcut el cu Petru Caraman, cu I.D. Lăudat, cu
Const. Ciopraga, cu Ioan Constantinescu… Mai mult
încă, n- au răspuns la cererea lui Cassian Maria Spi-
ridon, din 24 iulie 2013, de a dona sânge. Doar An-
drei Mocanu şi alţi doi istorici au făcut- o. Mihai
Drăgan a lăsat vorbă familiei că nu vrea coroane,
nici discursuri la groapă. „Nu cumva să- i laşi să- mi
pună cârpa aia neagră în balcon”, mi- a cerut Bă-
trânu. N- am putut să- i îndeplinesc dorinţa asta. Îmi
dăduseră xanax. Prea mult. Pentru panică.

În vis, Bătrânu mi- a cerut să ajung la linişte
interioară (hESyChIA) prin rugăciune, dar nu pot
să- mi scot din minte răul care i s- a făcut acestui om,
deloc pizmătareţ, pe care Vasile gogea îl numeşte
„omul bun al culturii româneşti”. I- ai mai fi dedicat
tu două cărţi dacă n- ar fi fost aşa? Să uit cum l- au
scos din universitate cuţitarii, cu arhiva lui cu tot şi
că istoricul facultăţii de litere necenzurat a rămas
nescris? Nu pot întoarce şi celălalt obraz, la pălmuit.

Dar uite că ideea dragă lui, că identitatea are
rădăcini creştineşti adânci, la fel adevărul, la fel
omenia, rodeşte; La Naşu din 19 mai 2015, Valentin
Ajder s- a întrecut pe sine în prezentarea Bătrânului,
de cărţar devotat cărţii. Când i- am mulţumit, mi- a
răspuns: „Păi… editorele s- a smerit firesc în umbra
Bătrânului, mai ales că realizatoarea emisiunii Ora
de veghe, Nicoleta Savin, i- a fost studentă”.

A spus Nicoleta Savin: „Am avut onoarea să- l
am profesor şi n- o să- l uit niciodată”. Dintr- o materie
aridă, folclor, a făcut ceva de senzaţie. Pe cale de con-
secinţă, n- a mai avut loc în universitate. „Nu ştiu cine
a pierdut”, a zis Ajder. „universitatea a pierdut, cu si-
guranţă”, a replicat realizatoarea.

Da, Bătrânu s- a supus acestei ultime umilinţe
(ordin de evacuare în 6 exemplare) din drag de Alma
Mater.

Ce e rău sau ce e bine,/Tu te- ntreabă şi so-
coate…

Eu îţi doresc Bine & Bine!
Magda u.

Iaşi, mai, 2015
un ultim e- mail de la Luca Piţu, Duminică, 14

iunie, ora 10 şi 15:
„Eu m- am retras la ţară, nemuritor în păpuşoi,

rupt de lume...”
L.P.

Ani Piţu a adăugat: „Înmormântarea va avea
loc marţi, 16 iunie, la focşani”.

ð

Acum o sută de ani, în vara fierbinte
a lui 1915, câmpiile de luptă ale
Europei erau înroşite de sângele
eroilor căzuţi în confruntările pri-

mului război mondial. Industria morţii, a distru-
gerii a atins prin apariţia armelor de distrugere
în masă performanţe necunoscute până atunci.
Deasupra câmpului de luptă a apărut avionul
care aruncă din ceruri moartea asupra oamenilor,
în luptă intrau arme de distrugere perfecţionate:
tancul, mitraliera, tunul cu acţiune la mare dis-
tanţă, se folosesc ucigătoarele arme chimice şi în-
fricoşătorul aruncător de flăcări ce arde totul în
calea sa. Nu este surprinzător că bilanţul final al
confruntărilor este unul de proporţii îngrozitoare:
după unele statistici 14.400.000 de morţi; 18.400.000
de răniţi şi peste 13.630.000 de dispăruţi.

Decretarea la 1 august 1914 a mobilizării
generale în germania, unul din principalii prota-
gonişti ai războiului, a fost primită de intelectua-
lii epocii cu un val de entuziasm manifestat pe
faţă. Cunoscutul medievist kurt flasch a înfăţi-
şat această atmosferă delirantă într- o lucrare a
sa, „Die geistige Mobilmachung. Die deutsche in-
tellektuellen und der Erste Weltkrieg” (Mobiliza-
rea intelectuală. Intelectualii germani şi primul
război mondial). Referindu- se la cazul unor gân-
ditori cunoscuţi precum Rudolf Eucken, Ernst
traeltsch, friedrich Meinche, Max Scheler. Ape-
lul la arme – „zu den Waffen! zu den Waffen” –
i- a mobilizat pe mulţi dintre intelectualii de
seamă ai epocii. Rudolf Eucken (1846- 1962), cel
mai cunoscut gânditor din germania vremii, lau-
reat al premiului Nobel pentru literatură pe anul
1908, urmaş al idealismului german în tradiţia
lui fichte, ţine două conferinţe cu care a surprins
opinia publică – „Die sittlichen kräfte des krie-
ges” (forţele morale ale războiului) şi „Die wel-
tgeschitliche Bedeutung der deutschen geistes”
(Importanţa universal istorică a spiritului ger-
man). Ele conţin în fond o pledoarie în favoarea
războiului care eliberează conştiinţa unui popor
de tensiunile sale latente, scoţând la suprafaţă
nebănuite energii morale.

***

În acele zile de început de război, Wilhelm
Windelband (1848- 1915), marele filosof neokan-
tian va rosti de la catedra sa de la universitatea
din heidelberg, important centru al umanismului

german, prelegerile ultimului său curs – va muri
în primul an al războiului – „geschichtsphilosop-
hie” (filosofia istoriei), purtând subtitlul „Eine
kriegsforlesung” (O prelegere în război). Windel-
band deplânge situaţia dificilă creată de război
care îi aduce în discuţie problema destinului cul-
tural al omenirii. „Noi am crezut într- o conştiinţă
generală a omenirii (gesamtbewustsein der
Menschheit) o solidaritate morală, intelectuală şi
estetică a muncii comune a popoarelor, noi am
crezut că am atins o conştiinţă a omenirii care
promite să şteargă nu diferenţele ci opoziţiile şi
duşmăniile dintre naţiuni, să creeze un adăpost
mai sigur pentru civilizaţie.” În locul încrederii în
posibilitatea edificării unui patrimoniu comun de
valori universale, împărtăşite în mod egal de
toate popoarele lumii, ies la suprafaţă motive de
a le dezbina şi învrăjbi, de a le arunca în luptă
unele împotriva altora. Windelband este surprins
de cantitatea de ură pe care sufletul omenirii a
reuşit să o adăpostească în cutele sale. Ceea ce
caracterizează cel mai puternic starea de conflict,
unele contra altora în care se află popoarele eu-
ropene este una de necontrolat care le dezbină.
„S- au dezlănţuit cele mai brutale pasiuni şi po-
poarele care s- au considerat pe sine civilizate se
comportă unele faţă de altele ca în cele mai pri-
mitive timpuri. Şi o ură creşte în inimi de la săp-
tămână la săptămână, de la zi la zi, o ură în care
se şterge tot ceea ce este nobil şi înalt în morală
şi religie.” Dar Windelband constată cu o oarecare
uimire dar şi cu regrete, uitând parcă de rolul
jucat de propria sa ţară în izbucnirea războiului,
că o bună parte din această ură care s- a abătut
asupra lumii îi priveşte şi pe germani. „Şi noi ger-
manii stăm în punctul central al acestui cerc; noi
trebuie să fim supuşi, noi trebuim nimiciţi, popo-
rul nostru va trebui exclus din comunitatea cul-
turii. Împotriva noastră este ura, este îndreptată
invidia şi josnicia, minciuna şi defăimarea. Noi
înşine – avem voie să spunem aceasta din pură
conştiinţă – nu am urât – noi am avut poate prea
puţin din tăria contradicţiilor faţă de alte po-
poare.” (Wur haben nicht gehasst, wir haben viel-
leicht zu wenig haben vor der Schärfe des
gegensatzes gegen andere Völker)

Istoria şi cultura europeană modernă au de-
butat în secolele xVI- xVII- lea în climatul de uni-
versalism al valorilor întreţinut mai ales de
dominaţia ideilor dreptului natural. un filosof în-
văţat ca Ernst traeltsch (1865- 1923), martor al

Vasile Muscă
Primul război mondial şi sfârşitul 
iluziei umaniste a valorilor absolute

La accademia di Roma-
nia in Roma a avut loc, în Sala
de expoziţii,  vernisajul expozi-
ţiei de pictură Răpirea Euro-
pei a artistului Ioan Sbârciu. A
intervinit aurel Codoban, doc-
tor in filosofie şi profesor la fa-
cultatea de Drept a universităţii
Creştine dimitrie Cantemir din
Cluj-Napoca şi la universitatea
babes-bolyai. Povestea Răpirii
Europei implică o simbolizare
atentă, o descriere a personali-
tăţii inerente a Europei, ca ava-
tar al unui continent special.
Nici un alt continent nu a făcut din persoană efi-
gia unei întregi civilizaţii, instituind obligaţia de
a te purta acceptabil, convenţionalizat, acolo
unde ai putea-o face intempestiv, necontrolat,
vulcanic. Se conturează aici o diferenţă funda-
mentală între un spirit liber, exacerbat, şi unul
configurat intelectiv şi programat: este poate, di-
ferenţa remarcabilă între est şi vest, între o so-

cietate a intempestivului şi una
a convenţionalului. Este poves-
tea deplasării figurării de la o
poziţionare a individului într-un
spaţiu paradisiac, afrodiziac,
într-una a spaţiului convenţio-
nalizat, gândit şi perpetuat ra-
ţional. Ioan Sbârciu este pro-
fesor universitar doctor şi direc-
tor al Şcolii de Pictură din cadrul
universităţii de Artă şi Design,
Cluj-Napoca, Preşedintele Sena-
tului uAD Cluj-Napoca. 

Biroul de presă,
Accademia di Romania
Roma, iulie, 2015

■ Comunicat de presă 
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evenimentelor primului război mondial, a arătat
cum de la metafizica stoică şi sprijinite apoi pe
doctrina socială a creştinismului, prin doctrinele
dreptului natural s- a creat o atmosferă universa-
listă ce a întemeiat un ideal care proclama ca
principiul său suprem libertatea şi egalitatea din-
tre oameni, înţelese ca nişte fapte naturale, ac-
ceptate de la sine. Afirmarea unor valori univer-
sale combinată cu proclamarea exigenţelor susţi-
nute de afirmarea individului, proprii începutu-
rilor modernităţii, nu s- a putut realiza fără a se
produce grave convulsii sociale, care au culminat
odată cu Revoluţia franceză. Dreptul natural pre-
supune un fundal idealist platonician pe care îl
întâlnim ca o premisă şi în cazul umanismului va-
lorilor absolute. „Dreptul natural profan – va con-
stata Ernst traeltsch – constituie o legiferare
ideală într- o opoziţie multiplă, aproape utopică,
împotriva legilor naturii reale şi a caracteristici-
lor societăţii.” Elementul de idealitate platoni-
ciană înrădăcinează umanismul valorilor univer-
sale ca suport principal al său în teoria dreptului
natural.

***

Efortul secular al umanismului european
s- a concentrat în elaborarea a ceea ce putem numi
umanismul valorilor universale. Principiile şi va-
lorile sale au oferit baza convieţuirii popoarelor
europene în vederea unei istorii comune al cărei
scop este edificarea umanităţii unitare ca unic
agent istoric. umanismul valorilor universale a
întreţinut iluzia binefăcătoare a întregii istorii
europene în posibilitatea unei păci universale
eterne (proiectul lui kant şi al secolului al
xVIII- lea). Europa s- a simţit solidară prin obliga-
ţia ei de a consolida acest patrimoniu de valori
comune prin care, ca Oda lui Schiller toţi se simt
ca fraţii.

umanismul valorilor universale a oferit
substanţa pe care Windelband a numit- o „omul
perfect” (der vollkomene Mensch) al culturii eu-
ropene. Rezultat al asimilării valorilor universale
ale culturii europene pentru Windelband el se
prezintă astfel – „Omul perfect ar fi acela ale
cărui acţiuni corespund întotdeauna normelor şi
se conformează exigenţei recunoaşterii univer-
sale. Acest om perfect ar fi, în acelaşi timp, cel ab-
solut liber, cel ale cărui mişcări aparţinând vieţii
sale interioare ar fi determinate de conştiinţa
normelor.” Omul perfect acţionează în vederea
realizării normelor şi valorilor universale ale spi-
ritului. El este deja într- un fel cetăţean al acelei
lumi ideale platoniciene a valorilor, pe care prin
acţiunile sale vrea s- o întemeieze în materia lumii

de aici, este cu alte cuvinte un
organ al Absolutului.

***

Primul război mondial
pune capăt în mod brutal ilu-
ziei cu efecte atât de binefăcă-
toare pentru istoria europeană
a umanismului valorilor uni-
versale ce părea să constituie
temeiul unei păci trainice între
statele şi popoarele bătrânului
continent. filosofic vorbind
acesta constă într- un soi de pla-
tonism care admite dincolo şi
deasupra oamenilor, a faptelor
lor, a diversităţii inepuizabile a
lucrurilor, a unui ansamblu de
valori universale, absolute, al-
cătuind o lume platoniciană a
Ideilor. Este şi sensul în care h.
Rickert, un alt reprezentant de
seamă al neokantianismului
epocii, vorbeşte de un „plato-
nism al valorilor” (platonismus
des Wertens). Acest platonism
al valorilor oferă şi fundamen-
tul filosofic cel mai solid a ceea
ce am numit umanismul valori-
lor absolute. Valorile univer-
sale postulate de umanismul
european se organizează într- o
lume platoniciană a ideilor al-
cătuind un „dincolo” aflat în
opoziţie cu „aici”. Opoziţia lor
este cea dintre o lume a genera-
lilor şi una a particularilor. De
fapt, cea dintâi a generalilor
constituie o lume de norme şi
valori care îşi dobândesc uni-
versalitatea printr- o raportare teleologică, o su-
bordonare faţă de conceptul unui scop unic ca
destin istoric al omenirii. 

În eseul său „Normen und Naturgesetze”
(Norme şi legi) din cunoscuta sa culegere „Prälu-
dien”, W. Windelband prezintă condiţiile univer-
salităţii în termenii raportării acestor norme şi
valori la un principiu absolut. „Ceea ce face ca o
normă să fie, în orice caz pentru noi o normă este
raportarea drept scop la valabilitatea generală.
Nu este vorba de valabilitatea universală factică
– acesta va fi doar un caz al necesităţii din ştiin-
ţele naturii – ci de cerinţa unei valabilităţi gene-
rale. Normele sunt acele forme de realizare ale
legilor naturii, care trebuie aprobate (gebilligt) cu
condiţia valabilităţii universale a scopului. Nor-
mele sunt acele forme ale realizării legilor natu-
rale ale vieţii sufleteşti care se află legate cu
evidenţă în mod nemijlocit în convingerea că ele
şi numai ele trebuie realizate.”

Aceeaşi obsesie a universalului revine în fi-
losofia istoriei lui h. Rickert. Materia asupra că-
reia se aplică – după acesta – conştiinţa istorică
o constituie individualii (oameni şi forţe, eveni-
mente) în ţesătura complexă a relaţiilor şi a core-
laţiilor lor. Dar această ţesătură nu constituie
istorie propriu- zisă cât timp nu reuşim să extra-

gem individualii din condiţionările lor reciproce
pentru a- i racorda la o valoare universală
printr- un act al conştiinţei pe care h. Rickert îl
numeşte o „raportare valorică” (Wertbeziehung).
Deasupra complexului de individuali care com-
pun istoria se deschide perspectiva infinită a im-
periului valorilor absolute ale spiritului. Acest
concept al istoricului nu poate fi determinat –
spune h. Rickert în „Probleme ale filosofiei isto-
riei” – fără a fi pus în legătură cu un general axio-
logic. umanismul valorilor universale alcătuit
prin postularea unor valori universal admise, va-
labile ca atare oriunde şi oricând, este expresia
unei conştiinţe legislatoare transcendente. Sensul
universal al istoriei se împlineşte numai ca un
imperiu al unor valori absolute într- o mişcare ce
se petrece în decursul timpului datorită organului
ei propriu care este omenirea în ansamblul ei.

***

Se vorbeşte tot mai insistent, mai cu seamă
în anii de după cel de- al Doilea Război Mondial,
de criza în care se zbate lumea contemporană.
Analize desfăşurate cu privire la cele mai diferite
domenii de manifestare ale existenţei noastre
confirmă concluzia că această criză este tovarăşul
nostru de drum cel mai fidel prin istorie. Această
criză desemnează un fenomen mai vechi, care nu
datează de ieri- alaltăieri şi ale cărei rădăcini, mai
îndepărtate de noi, trebuie căutate în falimentul
a ceea ce am numit umanism al valorilor univer-
sale. Se poate admite că criza culturii europene,
a ideii de Europa însăşi este, citite lucrurile într- o
altă cheie, este, de fapt cea a valorilor universale
pe care conştiinţa europeană şi le- a construit pe
baza vocaţiei raţionalist- universaliste a iluminis-
mului de factură normativ kantiană. Contestate,
mai degrabă dislocate în urma primei conflagraţii
mondiale, valorile universale susţinute de conşti-
inţa europeană s- au prăbuşit lăsând loc liber de
afirmare diferitelor forme de relativism care au
năvălit zgomotos pe terenul rămas gol pentru a
declanşa opera lor distructivă. S- a născut, astfel,
tema filosofică devenită dominantă în gândirea
vremii de azi, a crizei. Indiferent de unghiul din
care este abordată ea trebuie calificată drept o
criză relativistă. Baza sa filosofică se află în doc-
trina nietzscheană a „reevaluării tuturor valori-
lor” (die Entwertung aller Werte). Criza relati-
vistă de care vorbim a afectat mai cu seamă pla-
nul cel mai sensibil al valorilor morale ale timpu-
lui nostru. Motiv pentru care este o criză mai
largă, dar şi mai profundă decât toate de până
acum. r
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Criza relativistă de care vorbim a
afectat mai cu seamă planul cel mai

sensibil al valorilor morale ale
timpului nostru. Motiv pentru care

este o criză mai largă, dar şi mai
profundă decât toate de până

acum.
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Ignorarea valorilor este o boală naţio-
nală, care se răsfrânge în primul rând
asupra celor care ignoră. În neputinţa
lor, ignoranţii se autolimitează fără să

o ştie, deloc conştienţi de faptul că discrepanţa
dintre realitate şi felul cum şi- o imaginează îi
afectează într- un mod ireversibil, îi transformă în
fantoşe ridicole, în timp ce se cred personaje ilus-
tre. Necazul este că e foarte greu să- ţi păstrezi
demnitatea într- un astfel de context, în care bă-
lăcăreala generală pare a fi un modus vivendi (în
sensul gândit de latini, de adaptare la decor). În
plus, nu există speranţă de îndreptare. tot stră-
moşii Romei ne- au lăsat un proverb plin de tâlc:
să te cerţi cu un beţiv înseamnă să răneşti un ab-
sent. Or, ignoranţa răuvoitoare în care trăiesc
unii este ca un fel de beţie care îi face absenţi din
propria lor viaţă. Cum ai putea să- i răneşti?

La capătul opus al existenţei sunt oamenii cu
demnitate. Îi recunoşti nu numai prin ţinuta mo-
rală, ci, în cazul nostru, şi prin modalitatea aleasă
pentru a se exprima. Devin imediat remarcabili
prin discreţie şi valoare. unul dintre aceştia este
poetul Nicolae Adam, despre care aflăm câteva
date de pe wikipedia. S- a născut pe 13 iulie 1939
la Piatra- Neamţ, a absolvit filologia la Bucureşti,
în 1963, şi s- a stabilit în franţa din 1982. A publi-
cat până acum trei cărţi de poeme: Marea delfină
(Cartea Românească, 1983), Judecata aceea (jur-
nalul Literar, 2004), Cum nu murim niciodată
(jurnalul literar, 2007). Deşi primit cu tăcere gla-
cială (cum altfel?), autorul ne pro-
pune şi a patra carte: ereticul
Răstignit (Editura Eikon, 2015).

Să abordezi acest subiect este
deja o mare dovadă de curaj pentru
că, pe cât pare de generos, pe atât
este de tăios, în sensul că riscul de a
cădea în platitudini, în clişee prefa-
bricate ori lamentări edulcorate este
uriaş. Voi spune de la început că pa-
riul lui Nicolae Adam este câştigat
cu strălucire. Avem de- a face cu un
amplu poem, pe care l- aş putea numi
fără să exagerez dramatic, în care
desfăşurarea cinematografică a im-
aginilor creează o tensiune greu de
îndurat. Reuşita estetică exemplară
îl aşază pe autor în rând cu marii
maeştri ai genului. Mie mi- a amin-
tit, în plus, desfăşurarea lentă şi în-
volburată din filmele lui tarkovski (Călăuza, în
mod special), unde focalizarea pe câte o
imagine- simbol constituie deja un vârf metatex-
tual, fiind în acelaşi timp şi un nod semantic. În
cazul poemului, nodul poate fi numit şi gordian
pentru că înţelegerea lui corectă asigură cursivita-
tea textului. N- am apucat să vă spun că teoriile de
bază ale comunicării sunt aici mai evidente decât
oricând. Ştim bine, creaţia are două etape: scrierea
şi lectura. Noi, cititorii, suntem invitaţi să partici-
păm cu mintea şi sufletul la desăvârşirea acestui
text. Ne apropiem cu precauţie pentru că poemul
e format din cercuri suprapuse, concentrice. Cercul
cel mai cuprinzător pare şi cel mai simplu, vizând
desfăşurarea evenimentelor. Dar această simpli-
tate este pe cât de aparentă, pe atât de dezar-
mantă. Înţelegem imediat că sub ochii noştri se
desfăşoară un text deosebit de exigent, elitist, unul
care se adresează celor puţini, capabili să înţe-
leagă. Şi, mai ales, se adresează celor exersaţi în
meditaţia pe marginea lecturii. Cititorul se dedu-
blează, este spectator şi actant în acelaşi timp, abs-
tras şi direct implicat, reflexiv şi însângerat de
rănile lui yoshua. Există totuşi o regulă: această
participare a cititorului rămâne mereu tăcută. De
altfel, întregul poem este un joc al tăcerilor bine
conduse, măiestrit disimulate, expuse la vederea
noastră pentru o clipă, mângâiate cu tandreţe şi
retrase imediat, astfel încât o stare complexă, con-
tradictorie – de emoţie înfrigurată, de aşteptare şi
de transă – să fie mereu întreţinută. Cu toate aces-
tea, nu e vorba aici despre iluzii, ci, dimpotrivă,
numai despre adevăruri, despre cele mai mari şi

mai copleşitoare adevăruri. tăcerea este învăţată
să vorbească.

Personajele, deşi se mişcă, evoluează, pro-
nunţă cuvinte, nu au trup. tocmai acest fapt le
dă libertate şi persuasiune. Michel henry, în stu-
diul său Întrupare. O filosofie a trupului (Editura
Deisis, 2003), demonstrează că trupul îşi impune
prezenţa în lume, este autoritar, vede lumina soa-
relui şi se justifică astfel, în timp ce sufletul este
modest, vede lumina divină şi se smereşte. Per-
sonajele lui Nicolae Adam au rezolvat această
contradicţie, trupurile lor s- au dizolvat în cuvinte,
nu mai simt „setea aceea de Soare topit”, sunt
eterne, poartă un mesaj perpetuu, izvor inepuiza-
bil de semnificaţii. Şi atunci – veţi întreba – de
unde impresia de desfăşurare cinematografică?
Pe de o parte, poate fi rezultatul îngemănării fe-
ricite între talentul autorului de pictor, mai puţin
cunoscut la noi, cu cel de poet. Nu în ultimul rând,
umbrele, vocile, conflictele sunt preluate de cu-
vinte, ele capătă contur, prezenţă şi rigoare, cali-
tăţi care dau impresia că întregul poem a descins
dintr- o ştiinţă exactă, ţinându- şi versurile la adă-
post de orice beţie, fie ea şi spirituală, fără ca asta
să excludă calitatea de schimnic contemplativ a
autorului. Autorul manevrează ca un regizor is-
cusit pregnanţa cuvintelor, de care este perfect
conştient. De pildă, o imagine simbol este cea a
femeii înhămate la o amforă. Şi iată ce aflăm:
„amforă i se spunea,/ un cuvânt adus dintr- o robie
a barbarilor care se omorau între ei,/ unii îl oco-

leau, cine ştie ce zace şi se ascunde
într- un cuvânt străin,/ dar yoshua
i- a desluşit:/ că şi pentru soldaţii în
lănci şi pumnale era un cuvânt
greu de dus,/ era pradă dintr- un
război pe care îl câştigaseră cu ar-
mele,/ dar fuseseră învinşi de cu-
vinte;/ îl târâseră după ei precum
şirul de sclavi fără număr,/ «am-
foră», un cuvânt cu şolduri, cine- a
mai auzit?”. Aşadar, cuvântul am-
foră are o concreteţe tulburătoare.
Oprindu- ne puţin asupra acestei
metafore, observăm că forma vasu-
lui nu este doar un simbol al femi-
nităţii, ci mai mult, sugerează
eliberarea fiinţei din lanţurile in-
stinctuale şi afirmarea puterii spi-
rituale. Apoi, amfora seamănă cu
un peşte, simbol al creştinătăţii. În

acelaşi timp, peştele e prelungirea apei, cea care
umple amfora. Avem, deci, o circularitate a tex-
tului nu numai la nivel plenar, de înţelegere a lui
metatextuală, ci şi nodal, aplicată pe metafore-
cheie. Peştele este dual, luminos pe de o parte,
poate duce cu gândul şi la psihismul întunecat,
tarkovskian al apelor adânci, al lumii profunde şi
nemărturisite, de unde numai Dumnezeu ne
poate salva. Dar amfora este şi semnul zodiei
imediat următoare, fiind plină cu apa foarte pre-
ţioasă şi uşor de vărsat. Vărsătorul pluteşte în
apele aerului, menite să potolească mai ales setea
sufletului, nu şi pe cea a trupului.

Captivi în această geometrie, vedem poemul
ca pe un altar spre care converg gesturile autorului
(mai mult liturgice decât lirice). tot aici se împli-
neşte sacrificiul spunerii de sine – un fel de spirală
care sugerează spiritualizarea progresivă a lumii.
Pe această spirală/ frânghie urcă galileanul spre
răstignire. Spiritualizarea s- a petrecut, cum bine
ştim, datorită Alianţei dintre Dumnezeu şi oa-
meni. Dumnezeu şi- a ţinut promisiunea, indiferent
de calitatea partenerului de dialog. În primul caz
a fost vorba de legământul cu Noe şi în al doilea de
neamul lui Israel – aluzii prezente în poem şi al-
cătuind acele cercuri concentrice care, în mod pa-
radoxal, nu ne sufocă, ci ne eliberează. 

În alt plan, textul este promisiunea poetului
făcută instanţei supreme, din acest motiv lucru-
rile sunt luate foarte în serios, spunerea e gravă,
sacerdotală, mesajul solemn. jocul, ca simbol al
luptei cu moartea, nu- şi găseşte rostul aici, moar-
tea fiind deja depăşită prin credinţă. un spectacol

risipit (şi risipitor, fără îndoială). Adevărata faţă
a lumii este Viaţa şi aceasta presupune detaşarea
de dansul macabru al iluziilor. Este ştiut că jocul
are şi un rol terapeutic, care a fost preluat aici de
forţa purificatoare a solilocviului.

Citind cartea lui Nicolae Adam, mi- am
amintit cum, în copilărie, de câte ori revedeam un
film ce mă impresionase puternic prima oară prin
finalul său sângeros, speram că, poate, printr- o
minune, la reluare se va sfârşi altfel! N- a fost ni-
ciodată aşa, nici aici nu se întâmplă altfel. Iisus
îşi sfârşeşte viaţa în trup pe cruce. „Spânzurăto-
rile acelea cu braţe de parcă ar fi vii” planează de-
asupra textului, ameninţător.

Dar nu am vorbit încă despre simetria sim-
bolurilor din ereticul Răstignit. Crucea este pre-
figurată de pumnalul lui Cezar, aşa cum rănile de
pe cruce sunt anunţate de rănile lui Pontius Pilat,
cele vindecate de Scrib. Crucea este de fapt o an-
coră în această lume, greutatea care ţine corabia
plutitoare, contracarând nestatornicia naturii.
Este ultima salvare în caz de furtună, ceea ce o
face un simbol al speranţei…

Dacă nu există un ghid nevăzut al lecturilor
înseamnă că întâmplarea pură a făcut să citesc
cu puţin timp în urmă cartea lui Dmitri Salînski,
Canonul lui Tarkovski, tradusă la noi de Elena
Dulgheru. Din această carte am aflat că în filmele
lui tarkovski totul este calculat la minut pentru
ca anumite imagini foarte puternice să se repete
într- un fel sau altul exact în minutul în care re-
gulile secţiunii de aur sunt respectate. Secţiunea
de aur împarte un segment în două părţi inegale,
astfel încât partea mai mică se raportează la cea
mare la fel ca partea mai mare la întregul seg-
ment. Salînski a cronometrat filmele, minutul
apariţiei simbolurilor şi a obţinut rezultatul ma-
tematic corect. Primul punct al secţiunii de aur
este inversat şi al doilea, cel principal, dezvăluie
mesajul, susţinând şi arhitecturalitatea filmului. 

În cazul poemului nostru se întâmplă la fel.
Am pomenit mai sus de simbolul crucii, al rănilor
lui Iisus. Exemple pot fi multe, dar ne oprim la
două. unul se referă la deja evocata amforă, care
apare la p. 26 şi trebuie să- i desluşim şi rolul de
clepsidră prin care, trecând, timpul se transformă
din puţin în mult! Este, deci, un orologiu cu semn
schimbat, nu măsoară trecerea, ci devenirea.
Apare în formă explicită la p. 72: „orologiu de apă”.
un alt simbol puternic este cel al sforii: „El i- a croit
pantaloni dintr- o pânză ce nu se mai rupea de câ-
teva sute de ani,/ şi în care ei se acopereau când
timpul de la celălalt capăt venea,/ i- a croit şi i- a
cusut cu andrele de pescar,/ pantaloni unde au in-
trat zdrenţele acelea de picioare,/ a legat cu sfoară
la cele două capete/ de stătea omul jumătate pe
lutul de jos, jumătate cu picioarele atârnate- n pe-
rete/ şi sfoara era întinsă şi ea să pleznească- ai fi
zis, dar se cuminţea,/ sfoară de pe când ei tot călă-
toreau şi priponeau animalele;/ yushua se oprea
la el o dată pe zi/ şi, cu o creangă fără frunze,
creangă uscată dintr- un lemn rar de dincolo de pu-
stiuri,/ ascultătoare când te faci înţeles,/ El atingea
sfoara întinsă şi sfoara se zbătea,/ iar oasele îşi
căutau locul până- l găseau/ şi atunci se auzea un
oftat de izbăvire”. Conform regulilor secţiunii de
aur, simbolul sforii (al funiei), care este unul as-
censional, apare prima oară inversat, minimalizat,
pentru a izbucni semantic în ultima parte a poe-
mului, unde- şi dezvăluie conotaţii telurice şi mis-
tice în acelaşi timp, pericol de moarte şi legământ
cu Iahve: „Cine era bărbatul cu faţa însângerată/
şi cu mâinile strânse în frânghia aceea de
moarte?”; „Îi legaseră mâinile cu o frânghie ne-
agră/ frânghie împletită cu păr lung de femeie”.
Iată cum simbolul crucii este îndeaproape urmat
de cel al amforei, al părului lung, deci, avem o sur-
prinzătoare şi sublimă prezenţă feminină în mă-
reţul tablou christic.

Nu pot încheia aceste rânduri fără a atrage
atenţia asupra copertei cărţii, reproducere după
un portret realizat tot de Nicolae Adam. Este un
profil ieşit din tipare, un om- pasăre cu gât lung,
preambul şi concluzie a textului. r
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Carmelia Leonte
Ereticul Răstignit

Ignorarea valorilor este o boală
naţională, care se răsfrânge în
primul rând asupra celor care

ignoră. În neputinţa lor, ignoranţii
se autolimitează fără să o ştie,
deloc conştienţi de faptul că

discrepanţa dintre realitate şi felul
cum şi- o imaginează îi afectează

într- un mod ireversibil.



15

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

auGuSt 2015

Avea în faţă un espresso lung şi nu
avea nici un chef să se grăbească.
Pe la mesele din jur, oaspeţii hote-
lului se înlocuiră de câte două- trei

ori. Succesiune de priviri inexpresive defilând ab-
senţi. Cei mai mulţi aveau o mână pe paharul cu
fresh de portocale, sau pe croissant, sau pe felia
de pâine prăjită şi cu alta atingeau ritmic ecranul
mobilului sau al tabletei. Ambianţă matinală de
hotel dintr- un mare oraş, în zi lucrătoare. 

făcea notă aparte o tânără, poate chiar ado-
lescentă (i- ar fi fost greu să spună câţi ani are).
fata nu- şi luase de la început tot ce avea nevoie
şi se ridica cu un fel de agitaţie graţioasă spre a- şi
aduce ba o liguriţă, ba un kivi, ba un iaurt. La un
moment dat chiar i- a simţit privirea, vie, dasun-
taici şi constatcămaisunt şi alţii.

Îşi luase din faţa recepţiei un le Monde fi-
indcă văzuse pe prima pagină titlul ce anunţa
sfertul de finală Paris Saint germain cu Chelsea.
Citi doar câteva rânduri despre Laurent Blanc şi
aşteptatul duel cu josé Mourinho. La pagina de
politică externă era un spaţiu amplu acordat si-
tuaţiei din ucraina. Dar era incomod să tot des-
facă ziarul fără să atingă ceva din ceea ce se mai
afla încă pe masă. Dacă ar fi coborât cu tableta,
ar fi putut citi acelaşi lucru. N- o făcuse deoarece
îi plăcea să se uite cu discreţie la ceilalţi. Din când
în când, tânăra care nu avea stare să rămână
prea mult pe scaun îi capta privirea. Câţi ani să
fi avut? Mai puţin de 16? Mai mult de18? Mişcări
feline în pantaloni corai şi un fel de ghete albe, cu
fermoar la spate, un surâs permanent deasupra
unei bluze albe, probabil din in, cu guler de că-
maşă ridicat la ceafă şi descheiată la câţiva nas-
turi deasupra sânilor. Îi trecu prin cap că e
obligatoriu să aibă un nume frumos.

Pe el îl chema Pi. Era, evident, o poreclă.
Aşa i- a spus în clasa a Ix- a proful de mate, de
când l- a strigat la catalog în prima oră de curs: 

• Popescu Ioan, adică
Pi. Ai ceva împotrivă să îţi
spun PI? S- a surprins şi pe
sine când s- a auzit repli-
când imediat: 

• nu. numai să nu
repetaţi fiindcă voi reac-
ţiona din prima.

tip cool şi cultivat.
Când desena un cerc pe
tablă spunea că e scena
unui spectacol. Era proba-
bil cel mai narativ prof de
mate din câţi existaseră.
Atâtea poveşti despre ra-
portul dintre circumferinţa
şi diametrul unui cerc câte
auzise într- a noua îl făcu-
seră să îi crească interesul
faţă de 3,14…. 

„Imaginaţi- vă că sici-
lianul Arhimede, în secolul
al treilea, înainte de Chris-
tos, se pare că a fost primul
care a încercat să se apro-
pie de misterul care învă-
luia acest număr…”

fiecare cuvânt pe
care proful îl agăţa de π
suna ca o provocare: con-
stantă (matematică), ira-
ţional (numărul), nenumă-
rabile (zecimalele). Wow!
Matematica de- a noua,
geometria mai ales, a fost
cea mai aşteptată oră. Din
păcate, proful s- a dus la
altă şcoală. Porecla însă îi
rămăsese definitiv. 

Pi îşi aruncă privirea
asupra ceasului de la mâ -
nă. Mai avea ore bune de
petrecut în Paris fiindcă

avionul decola abia seara, la şapte fără ceva. urcă
pe jos cele două etaje simţind incovenientele pan-
talonilor strâmţi în zona genunchilor, îşi spălă
dinţii, îşi băgă neseserul în geamantan şi coborî
la recepţie ca să îşi lase bagajul şi să plece nes-
tingherit prin oraş.

Să se ducă la Clubul celor de la Paris Saint
germain şi să facă nişte poze pe care să le posteze
pe facebook sau să intre în celebra biserică din
acelaşi arondisment?

Dacă l- ar fi întrebat cineva pentru care mo-
tive avea aceste opţiuni, ei bine, n- ar fi avut răs-
punsul pregătit. L- ar fi construit în cap şi,
ulterior, ar fi ales varianta care să- l avantajeze
sau cea care să se plieze peste tipul de curiozitate.
Era încă tânăr şi sinceritatea asumată nu- i era
tot timpul la îndemână. În fapt, îi plăcea fotbalul.
Numai că niciodată nu reuşea să capteze intere-
sul amicilor când se vorbea despre vreun meci. Le
urmărea precipitarea din relatare, patosul şi- i bă-
nuia că nu s- ar fi dat în lături, pe stadion fiind,
de la nişte altercaţii cu suporteri adverşi. Ori el
iubea fotbalul paşnic şi a început să ţină cu PSg
datorită unor imagini ale galeriei acestei echipe.
Erau oameni eleganţi care veniseră la stadion să
se bucure de un spectacol sportiv. 

La Biserică s- ar fi dus pentru linişte. După
două zile de forfotă şi de aglomeraţie la standuri,
cu acel zumzet de fond specific, simţea nevoia să
se adune, să privească, să mediteze, să tacă. Ar fi
fost un alt fel de conectare. Erau multe biserici şi
catedrale în Paris. După nume, le ştia probabil pe
toate. Doar că în Saint germain des Prés avea el
starea aceea de bine, de volatilizare a apăsării su-
fleteşti cu care intra, de împăcare cu lumea dar
mai ales cu el, fiindcă i se întâmpla des să nu fie
mulţumit de sine. 

Ieşi din hotel, îşi băgă mâna în buzunarul
hanoracului şi dădu de un bilet rămas din seara
precedentă când, de la Portes des Versaillez, nu

mai luase metroul, ci o pornise la pas prin oraş.
În capul lui era o furtună de gânduri, o revoltă in-
terioară, un vălmăşag de stări şi credea că, dacă
va merge pe jos, îşi va limpezi mintea iar nemul-
ţumirile se vor desprinde una câte una de trup,
crengi uscate când bate vântul.

Înainta pe strada aceea care îl ducea în mod
sigur la hotel, conform aplicaţiei gPS, şi lăsa în
urmă cafenele, magazinuţe, întrări în ganguri,
bărbaţi sau femei de diferite vârste, semn ca sin-
gurătatea se instalează nediscriminatoriu, care
îşi scoseseră câinii la plimbare, alergători cu căşti
în urechi şi mulţi, foarte mulţi oameni ai străzii,
cu acel bagaj sordid, încă decent la unii, surrealist
şi cumplit de jegos la alţii. Expresia românească
suprapusă peste un superlativ maxim, Ce n- a
văzut Parisul, n- are cum să fie invocată. Parisul
a văzut, cel mai propbabil, toate ipostazele, faţe-
tele, nuanţele, dedesubturile condiţiei umane. 

Cu o seară înainte, mergând la un grup de
tineri invitaţi la acelaşi eveniment de la Salon şi
care locuiau la un hotel din apropierea Arcului de
triumf, a trecut prin pasajul pietonal lung, de sub
impunătoarea construcţie, pentru a ajunge pe
Câmpiile Elizee. Nu adia niciun vânticel plăcut,
era chiar prea frig pentru luna martie, dar raiul
consumist era cu adevărat acolo. turişti, maga-
zine, show room- uri cu ultimele tipuri de motoci-
clete, maşini cu mulţi cai putere, sacoşe din hârtie
kraft, cu numele magazinelor pe ele, în mâinile
unor feţe luminoase (niciodată nu se văd ieşind
din astfel de magazine oameni supăraţi). La in-
trarea unui teatru bulevardier se formase deja o
coadă din perechi, grupuri de amici care pregă-
teau biletele luate pe internet să le aibă la înde-
mână. Oameni eleganţi pentru care preţul de 90
de euro al biletului era o secvenţă insignifiantă a
venitului lor zilnic. Mărire şi decădere, cinci stele
şi cutia din carton, totul legănându- se pe o pânză
de păianjen. un elefant/ se legăna/ Pe o pânză
de păianjen/ Şi fiindcă ea/ nu se rupea/ A mai
chemat un elefant/ doi elefanţi… Cine – grup
cântăreţ tembel de vacanţă – cine era chemătorul
dornic de aglomeraţie pe pânza de păianjen? Pri-
mul elefant de pe pânză? Alt elefant observator
al pânzei? Şi care ar fi tema acestor versuri? So-
cializarea? Absurdul? Rezistenţa efemerului?
Putea specula pe blog panseurile şi, evident, să le
ilustreze cu panseluţe. (La idei de autopersiflare
stătea bine). Sau putea aduce subiectul în discu-
ţie la un team building (la care toţi colegii se stră-
duiau să fie mai creativi – şi deseori reuşeau mai
bine decât în orele de muncă propriu- zise). Asta
fiindcă ierarhiile picau şi starea de relativă va-
canţă încuraja pe cei mai timizi sau pe nou- veniţi.

Se îndreptă spre staţia de metrou Argentine
şi, după ce îşi luă bilet de la automatul din staţie,
consultă harta afişată pe gangul în care curentul
de aer îi năucea urechile. Decise să renunţe la
drumul spre Parc des Princes. Avea nevoie de li-
nişte.

Apropiindu- se dinspre Sena, vedea deja tur-
nul înalt, aproape disproporţionat faţă de restul
construcţiei celei mai vechi Biserici din Paris. Din
sens opus venea un bărbat în palton, cu ochelari,
cu părul dat într- o parte. Îi era alături o femeie
în pardesiu şi cu eşarfă, deasupra căreia era un
cap alungit de cocul ciudat, adus ca o coroniţă
spre funtea înaltă şi lată. Se depărtau de bisercă
în pas alert şi, ajunşi în dreptul lui Pi, acesta a
putut auzi o întrebare a femeii Que pensez- vous
de notre invité? Mintea lui Pi era o arhivă de oa-
meni decupaţi şi reţinuţi împreună cu câte o re-
plică sau două. habar nu avea de ce funcţiona
aşa. Când intră în Biserică, încă se gândea la in-
vitatul despre care cele două persoane, ce păreau
obişnuite cu acel cartier, vorbeau. Înaintă doar
câţiva metri şi îşi alese un loc în dreapta culoaru-
lui care ducea spre altarul central. Mai în faţă,
era o pereche de turişti mai în vârstă care vor-
beau cu voci mici în spaniolă. fiind luni, nu era
multă lume. Privind în sus, Pi urmărea
succesiunea copleşitoare de arcuri go-

Mariana gorczyca
Luni

Dacă l- ar fi întrebat cineva pentru
care motive avea aceste opţiuni, ei

bine, n- ar fi avut răspunsul
pregătit. L- ar fi construit în cap şi,
ulterior, ar fi ales varianta care să- l
avantajeze sau cea care să se plieze

peste tipul de curiozitate.
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tice susţinute de stâlpi uriaşi. Prin vi-
tralii se filtra lumina unui martie ne-
prietenos şi posac.

A rămas în biserică un timp nemăsurat.
Respiraţia regulată îi ordona gândurile şi i le le
aşeza într- un pluton care dădea impresia că se de-
părtează în cadenţă. 

Când a ieşit din biserică avea o stare de
bine. Abia atunci s- a uitat la ceas şi a văzut că
deja se apropia ora 2. O senzaţie de sete şi de
foame se instală instantaneu. foarte aproape
erau celebrele Les Deux Magots şi Café de flore.
Venind dinspre biserică, o alese pe prima. Se con-
sidera un norocos pentru că încheia prezenţa din
acest an la salon du livre într- o cafenea în care
alţi scriitori, înaintea lui, se perindaseră pe acolo
şi contribuiseră la faima locului. Asta e! fermen-
tul de snobism pe care şi- l recunoştea se activase. 

Se vedea de afară că este aglomerat şi fu ne-
voit să aştepte vreo 10 minute până se eliberă un
loc. Avantajul că era singur. Perechi sau mici gru-
puri încă mai aşteptau eliberarea unei mese.

Se aşeză şi un garçon ce părea de- o vârstă
cu mozaicul în bej şi albastru al pardoselei îi
aduse lista de mâncăruri şi cea de băuturi. De
obicei se hotăra repede ce să comande. Mergea pe
impulsul imediat şi la fel se întâmplă şi acum: un
verre du vin bourdeaux Mouton Codet (evident că
nu îşi permitea o sticlă întreagă de vreme ce doar
paharul costa 8,40 euro) şi salade de lentille au
foie gras (14,40 euro, deci se încadra în bugetul
acelei zile).

urechile lui captau larma de la orele prân-
zului, zgomot de tacâmuri mânuite în spaţiul de
colectare de la bucătărie. zgomot de farfurii de-
barasate. Poate că altă dată va fi fost mai multă
linişte. Acum i se părea că e o zăpăceala maximă.

Pi roti privirea. Pe peretele opus ferestrelor
ce dau spre biserică se afla o oglindă mare în care
privirea era fragmentată de bucăţele de oglindă
îmbinate. te vedeai pe tine, îi vedeai pe ceilalţi,
vedeai zidul bisericii din care privirea ricoşa îna -
poi.

În jur, replici în franceză, dar şi în engleză.
un cuplu britanic de vreo 65 – 70 de ani, (avea o
problemă cu ghicitul vârstei altora), lângă masa
din stânga, par a avea amintiri diferite despre un
eveniment la care au participat împreună, când -
va, în tinereţe.

La masa din faţa lui îi suna bine franceza
auzită şi decupa replici, aşa… fiindcă acopereau
faianţa şi inoxul. Cu ochii la statuetele celor doi
chinezi ce străjuiau de sus ambianţa, Pi adună cu
urechile din jur un dialog ionescian:

• Oh! Mais l’air est tout plein d’une odeur de
bataille. (Magot 1)

• Que te disais- je donc? Je suis de la ca-
naille ! (Magot 2)

• Je pense. On me pense. Je est un autre…
(Magot 1)

• Je ne pouvais pas quitter le roman que je
lisais de lui, me croyais seulment intéressé par le
sujet, comme dans ces premiers moments de
l’amour où on va tous les jours retrouver une
femme à quelque réunion, à quelque divertisse-
ment par les agréments desquels on se croit attiré.
(Magot 2)

• dans son sac ? Il y a aussi des trucs de fil-
les… un miroir, une lime à ongles; un stick à

lèvres, un paquet de mouchoirs, un iPod, un bou-
quin, des tickets resto, un parapluie. (Magot 2)

În dreapta sa, un bărbat în vârstă (da, se
putea spune şi aşa, în vârstă, sau fără vârstă, sau
de o vârstă incertă; la ce bun datele exacte din
acte?) citea Particulele elementare. Distanţa mare
dintre nas şi buza superioară fu detaliul fiziono-
mic care îi atrase atenţia. Semăna cu cineva cu-
noscut însă nu îşi dădea seama exact cu cine.

Pi avea paharul cu vin în faţă dar aştepta şi
farfuria cu mâncare. Panoramarea celor din jur
se încheiase. Mai bine ar fi coborât la toaletă.
Ceea ce şi făcu. Pe trepte făcu loc Lolitei. Alt
nume nu găsi în acea clipă puştoaicei care urca
impetuos şi aproape că îl împinse în zidul concav,
moment în care zări partea de sus a unui mic ma-
gazinaş, adăpostit de subsolul restaurantului, de
suveniruri cu înscrisuri les deux Magots. uită de
Lolita şi brusc îi trecu prin cap să cumpere de
acolo ceva, poate un stilou, şi să i- l ofere cu prima
ocazie Profesorului. Întră în cabina toaletei şi
combină, apelând la ambele mâini, h2N- C- Nh2
cu h2O+Cl (de mic nu avea răbdare să tragă apa
doar la urmă). Mintea îi fugea ba la Lolita, ba la
Profesor. Se duse la chiuvetă şi, în timp ce îşi
spăla mâinile, se privi în oglindă prin ochelarii
fără dioptrii, purtaţi doar dintr- un moft al acelui
an. Ai făcut bine că l- ai supărat pe Profesor? Îşi
întrebă tânărul poet sinele din oglindă; un fel de
Dorian gray, cu trăsături regulate, armonioase,
dar asprite de barba pe care nu mai trecuse apa-
ratul de ras cam de vreo lună, chip susţinut de un
şal nisipiu înfăşurat de două ori la gât. Dar oare
chiar îl supăraseră pe Profesor el şi ceilalţi tineri
de la masa rotundă? În orice caz, nu asta le fusese
intenţia. Îl respectau. Clar. Dar până unde putea
duce respectul? Până la inhibarea propriilor con-
vingeri? Ok. Să admitem că, pe termen lung, ceea
ce credea el nu se va proba. Dar dacă la o dezba-
tere, la care fusese invitat, nu rosteşte ce crede
despre cărţi, literatură, scriitori, prezent... atunci
à qoi bon? Să se fi dus acolo dedublat? Adică să
spună chestii pe care ştia că Profesorul le gân-
deşte şi el să le zică doar aşa ca să îi facă plăcere?
fuck! Adică, pe tot drumul până la Salon el ar fi
trebuit să îşi spună: am şapteji de ani, am şapteji
de ani, am şapteji de ani şi tot ce se întâmplă
acum e amalgam de futilităţi, îmi pute a haos.
Dar eu n- am şapteji de ani şi, pana mea, faptul
că e forfotă la târg şi că lumea mişună, că unii
n- au răbdare să urmărească o dezbatere pân la
capăt şi se ridică şi pleacă la altă lansare sau, în
puii mei, să bea o bere, ce mare scofală? Asta e
lumea în care ne mişcăm acum, ne futem, ne troz-
nim unii pe alţii, lumea căreia i se pot reproşa
multe, admit, dar când a fost lumea ireproşabilă?
Îîî? zi- mi, Profesore! Când a fost lumea perfectă?
Dacă pot citi o carte şi pe un dispozitiv cu ecran
înseamnă că neapărat e un regres? Cartea din
hârtie e pipăibilă. Buuun! Dar nu tot de atingeri
e vorba şi când îmi folosesc degetele să citesc elec-
tronic? Îîî? Şi ce mai zicea? Că nimeni nu mai ci-
teşte poezie. Negativ! Procentual, cam tot atâţia
citesc poezie şi în ziua de azi câţi citeau şi în anii
în care el era tânăr şi la chip frumos. Poate nu
mai citeşte el poezie. trebuia să îi spun. Ei, da.
Asta trebuia să fac. trebuia să îmi iau un aer ino -
cent şi să îl întreb care a fost ultima poezie a unui

poet român în viaţă, sub patruj de ani, pe care a
citit- o. Şi ce mai zicea? Că nimeni nu mai citeşte?
Că asistăm la ultimele zile ale literaturii? tre-
buia să îi zic să se uite în jur la câtă lume venise
pentru carte la acel salon. Să îi arăt cozile de la
standuri. Bine măcar că i- am zis că suntem în
stare, adică omenirea, să găsească resurse să se
adapteze la noile provocări. Literatura n- a murit,
Profesore. Ca orice om în vârstă ţi- a pierit entu-
ziasmul şi absenţa bucuriilor tinereţii te înver-
zeşte de venin. Sau poate nu vârsta. Ştiu pe alţii
mai bătrâni decât el care, în prezenţa tinerilor,
au cele mai fireşti subiecte de conversaţie, se simt
bine, îi încurajează, dovedesc empatie şi updatare
la ce e în jur acum şi aici, nu ieri sau alaltăieri. A
fost nashpa că la urmă n- a dat mâna cu noi, că
ne- a făcut să ne simţim idioţi. Eu cel puţin aşa
m- am simţit. Dar clar că nu- s idiot şi o să- ţi de-
monstrez, Profesore, că nu eu greşesc în percepţia
a ceea ce se întâmplă. A, şi bullshitul cu prezen-
teismul. trebuia să- i zic că nu eu neg ce- au scris
generaţiile trecute, ci el neagă ce se scrie acum.
Poezia este cel mai superb acum care se poate
scrie. Istoria- i o târfă, se culcă cu oricine o rescrie.
Asta ca să constate că am habar şi de Cioran. Da,
istoria e- o târfă. Dar poezia, Profesore, e sinceri-
tatea acumului. treaba e că în editoriale e mai
nuanţat dar când apare- n public, e acru şi tot ce- i
sub patruzeci de ani nu- i miroase bine. Arborează
nu atât scepticism cât suficienţă. Adică eu le ştiu
mai bine. unde- i adierea îndoielii înţelepte, Pro-
fesore ? Shat, shat, shat. Şi canonul cu care ne ca-
noneşte. Să mă slăbească. Ştii ce? Mi se rupe de
canon.

Pi cumpără stiloul verde cu peniţă aurie,
elegant, cu sigla locului, ambalat la fel de elegant
în cutiuţa neagră şi legată în cruce cu şnur verde.
În timp ce urca înapoi în restaurant îşi aminti de
Lolita. O găsi la măsuţa lui, pe scaunul din faţă.

– Escuzes- moi, monsieur! Il n’y avait pas de
place et j’ai dit au serveur que vous etes baissez
pour des questions personnelles… mais nous som-
mes amis et… 

fetele întotdeauna se descurcă mai repede.
Avea tupeu, spirit practic şi, deşi prieteni nu
erau, chiar doi necunoscuţi faţă în faţă nu se
putea zice că se aflau. Pi o recunoscu pe cea care
la micul dejun îi captase atenţia. La câte coinci-
denţe traversase, încă una în plus nu îl surprin-
dea cu nimic. Era ucrainiancă (după accent, ar fi
pariat că limba maternă îi este una slavă) şi o
chema Masha. Când află că ea deja primise un
nume de la el, întrebă dacă Lolita e un nume ro-
mânesc. Apoi, pe acelaşi ton ce părea neutru: „Lo-
lita? ta copine en Roumanie?”

A întrebat- o dacă a citit Nabokov. Nu, nu ci-
tise. franceza lui era totuşi departe de a povesti
subiectul unei cărţi şi subtilităţile unui tip special
de atracţie erotică. Ar fi întrebat- o direct câţi ani
are dar avea dubii. Nu neapărat că n- ar fi fost
poate politicos ci dacă întrebarea şi- ar fi avut ros-
tul. Se îndoia că fata i- ar fi răspuns cu sinceritate.
De atâtea ori, în călătorii, oamenii îşi modifică
identităţile. În fond, călătoria aducea altceva- ul.
Aşa că… Lolita sau Masha, care avea în ochii
verzi fugare sclipiri ironice, putea să spună orice.
Riscă cu o faţă totuşi numai zâmbet să o întrebe: 

– În ce clasă eşti?
Lolita/Masha mută ochii de pe telefon în

ochii lui şi, după câteva secunde, sau minute, îi
răspunse: 

– Je suis de la classe de violon. Era ironică?
Sau doar neajunsurile răspunsului şi întrebării
rostite într- o altă limbă decât materna fiecăruia
dintre vorbitori?

Pi nu numai că afişa o mină tâmpă, dar
chiar se simţea puţin ridicol când întrebă auto-
mat:

– A, cânţi la vioară?
Îi răspunse preocupată de un mesaj din te-

lefon:
– en fait, je ne joue pas du violon pendant

un an. Maintenant, je joue du violoncelle. făcu o
pauză, se lăsă să alunece puţin pe spătarul scau-
nului: J’ai grandi; je peux desserrer les jambes. 

Primul lucru care îi trecu prin cap lui Pi în
secunda în care fata îi prinse pe sub masă piciorul
drept între ale ei era că, în sfârşit, va capta tot in-
teresul grupului său de amici din România când
va povesti scena. Abia în secunda doi se întrebă
dacă se cade să îşi şteargă transpiraţia de pe faţă
cu un şerveţel de pe masă sau… Sigur nu avea la
el batistă. În orice caz, zvâcnise tot în el, aşa că
mintea era aiurea, iar trupul prezent, de mult nu
mai fusese atât de prezent, plin şi uşor, cald şi
convulsiv. r
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În ziua de 28 iunie 1883, Catinca, soţia
lui Ioan Slavici, în casa căruia locuia
atunci Eminescu, îi trimite un bilet lui
titu Maiorescu: „D- l Eminescu a înne-

bunit. Vă rog faceţi ceva să mă scap de el, căci e
foarte rău”. Nu este prima dată când femeia reac-
ţionează aşa. Pe ea o incomodează de multă
vreme prezenţa poetului într- o cameră despărţită
de dormitorul ei doar de un perete, pentru că
noaptea îl aude citindu- şi cu glas tare versurile,
pe măsura compunerii lor, şi din cauza acestui
zgomot nu poate să doarmă.

Doamne- Dumnezeule! Să consideri zgomot
vocea lui Eminescu care vrea să verifice, în liniş-
tea nopţii (când „luna pe cer iese- aşa sfântă şi
clară”) muzicalitatea versurilor lui! Să ceri pe un
ton disperat să te „scape” cineva de vecinătatea
marelui poet, în loc să te bucuri că ai şansa nes-
perată să- l întâlneşti zilnic! 

Mulţi oameni de azi îi judecă pe scriitori ca
nevasta lui Slavici. Culmea este că până şi unii
scriitori dau dovadă câteodată de opacitate în ju-
decarea altor scriitori. Am fost neplăcut surprins,
în ultima vreme, de gravitatea solemnă şi inopor-
tună cu care l- au admonestat gabriel Liiceanu şi
h- R. Patapievici pe Nicolae Breban pentru un
acces de furie al acestuia la adresa lui h.- R. Pa-
tapievici. Chiar şi Andrei Pleşu, cunoscut pentru
umorul lui, şi- a pierdut umorul în această situa-
ţie. Nicolae Breban se referise la frazele pline de
dispreţ ale lui h.- R. Patapievici despre poporul
român şi spusese că, în altă ţară, cine s- ar face vi-
novat de o asemenea blasfemie ar fi împuşcat. Iar
în replică, atât cel vizat, cât şi susţinătorii lui au
început să se vaiete, în stilul nevestei lui Slavici:
vai, vai, vai, domnule titu Maiorescu, scăpaţi- ne
de nebun! E un nebun periculos. Vrea să ne îm-
puşte! 

Nicolae Breban este unul dintre cei mai
mari romancieri ai noştri din toate timpurile. Să
ne bucurăm că suntem contemporani cu el, că îl
putem vedea şi auzi (urmaşii noştri ne vor invidia
pentru acest privilegiu) şi să nu mai facem atâta
caz de autoritarismul său inofensiv şi de unele
violenţe de limbaj care ţin de spectacolul perso-
nalităţii lui. Mi s- a întâmplat şi mie ca la câte o
întrunire să- i întrerup monologul interminabil,
vrând să- mi spun şi eu părerea, iar el să mă re-
ducă imediat la tăcere:

− Linişte! Vorbeşte Nicolae Breban!
Sau să vreau să ies din încăpere, chemat de

alte îndatoriri, iar el să mă întoarcă din drum:

− unde pleci? Vorbeşte Ni-
colae Breban!

Asemenea ieşiri, pitoresc-
brutale, nu sunt, să recunoaş-
tem, un pericol public. Şi apoi,
în fond, chiar aşa şi este: vor-
beşte Nicolae Breban, merită
să- l ascultăm, nu o să avem
mereu ocazia.

Ştiu că n- am să conving pe
nimeni, dar mă simt dator să
pledez pentru admirarea oame-
nilor de valoare, indiferent de
incomodităţile pe care ni le
creează. În ceea ce mă priveşte,
asta fac de o viaţă întreagă.

Îl admir pe gabriel Lii-
ceanu. Îmi place modul cum îşi
pune în funcţiune, neobosit,
imen sa şi greoaia maşinărie a
gândirii pentru a discuta orice
subiect, chiar şi unul insigni-
fiant. Îmi plac frazele lui grave
şi sentenţioase. trec cu vederea

faptul că îl publică pe un profesionist al denigrării
românilor, Lucian Boia. Poate că gabriel Lii-
ceanu are o slăbiciune pentru acest negativism.
Poate că, în calitatea lui de român, suferă de ma-
sochism (deşi nu ştiu de ce trebuie să ne facă spec-
tatori şi pe noi, ceilalţi români, al actelor lui de

autoflagelare). Sau poate că îl interesează mai
mult decât orice altceva succesul financiar al căr-
ţilor publicate de editura lui. 

Îl admir pe horia- Roman Patapievici, inte-
ligenţă pătrunzătoare, critic clarvăzător al mo-
dernităţii. Nu iau în considerare consideraţiile
sale pueril- injurioase la adresa poporului român
(de genul „radiografia plaiului mioritic este ca a
fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur,
fără şira spinării”), gândindu- mă că fiecare dintre
noi are momente de nemulţumire explozivă faţă
de ai săi (a avut şi Petre ţuţea, care i- a iubit pe
români ca nimeni altul).

Îl admir şi pe Andrei Pleşu, pentru farmecul
său inepuizabil, deşi mi s- a părut culpabilă ini-
ţiativa lui de a înfiinţa o revistă, dilema, de rela-
tivizare a vinovăţiilor, tocmai într- un moment în
care era nevoie de radicalitate. firea lui
rafinat- voluptuoasă – mi- am spus – nu suportă
stările conflictuale şi am continuat să mă bucur
că există un om atât de talentat ca el.

Cum naiba se face că suntem intransigenţi
tocmai cu oamenii de valoare, atât de puţini la
număr? Pe neisprăviţii de care ne lovim toată
ziua şi care nu sunt în stare (sau nu vor) nici
măcar să- şi asigure o existenţă decentă, astfel
încât trebuie să contribuim noi la întreţinerea lor,
îi acceptăm cu largheţe. În schimb ne dovedim ne-
miloşi cu cei care ne fac viaţa mai frumoasă, chel-
tuind din fiinţa lor pentru a crea, aşa cum
cheltuieşte o lumânare din fiinţa ei de ceară pen-
tru a da lumină.

*

La diverse întâlniri cu publicul sunt între-
bat ce cred despre moralitatea scriitorilor.

Când eram tânăr şi lucram la revista Tomis
din Constanţa a venit într- o vizită în redacţia
noastră Nichita Stănescu. Ne- a fermecat pe toţi,
având geniul improvizaţiei, şi a trezit în noi nos-
talgia unor jocuri zeieşti, despre care ştiam că nu
le vom juca niciodată. După plecarea lui, secre-
tara instituţiei, o doamnă masivă şi simandi-
coasă, cu opinii întotdeauna ferme, a exclamat:
„ăsta e poet? N- aţi văzut că bea mereu? Nu e
poet, e un beţivan!”

Ea nu oferise niciodată nimic lumii, decât o
figură demnă şi ofuscată, decât o ceremonioasă
lipsă de amabilitate. Şi tocmai ea îşi strâmba
gura în semn de dispreţ, pronunţându- se asupra
unui om care îşi dăruia celor din jur viaţa. Nu
m- am putut abţine atunci şi mi- am bătut joc de
ea şoptindu- i cu falsă solicititudine, la ureche:
„trebuie să vă ştergeţi la gură, aveţi un rest de
sos pe buze”. Ea s- a făcut palidă şi s- a dus repede
la toaletă, căutând din mers în poşetă o batistă.

Nu sunt acea secretară, ca să- i judec pe
marii scriitori cu o exigenţă prozaică. facem o ne-
dreptate strigătoare la cer când îi reproşăm lui g.
Călinescu că a colaborat cu regimul comunist.
Nici nu a colaborat, ci doar a simulat colaborarea,
ca să fie lăsat în pace, să scrie şi să publice. Dar
nu asta e problema. Cum să- i cerem noi lui g. Că-
linescu ca, pe lângă efortul de a crea o operă ex-
traordinară, să mai şi lupte cu regimul comunist?
De lupta cu regimul comunist putea să se ocupe
şi portarul de la universitatea de unde g. Căli-
nescu fusese alungat. De ce tocmai g. Călinescu
ar fi trebuit să facă în locul nostru şi asta?

trebuie să luăm de la fiecare ce e mai bun.
Dacă o pasăre face ouă de aur, n- o să ne apucăm
s- o tăiem ca să ne procurăm carne pentru o

ciorbă. Nu cer privilegii pentru marii scriitori
(deşi merită), cer doar să fie trataţi corect. Ei au
o contribuţie uriaşă la bunul mers al colectivităţii,
la dezanimalizarea noastră, în timp ce alţi semeni
ai noştri au contribuţii modeste sau n- au, pur şi
simplu, niciuna. Înţeleg să- i tolerăm, din bună-
tate, pe aceştia din urmă, dar nu sunt de acord
să- i lăsăm să- şi mai şi exprime tot felul de nemul-
ţumiri în legătură cu oamenii de valoare.

Iată, în încheiere, care este convingerea
mea: toţi marii scriitori puşi la zid dintr- un motiv
sau altul sunt puşi la zid pe nedrept. r
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Doamne- Dumnezeule! Să consideri
zgomot vocea lui Eminescu care

vrea să verifice, în liniştea nopţii
(când „luna pe cer iese- aşa sfântă
şi clară”) muzicalitatea versurilor

lui! Să ceri pe un ton disperat să te
„scape” cineva de vecinătatea

marelui poet, în loc să te bucuri că
ai şansa nesperată să- l întâlneşti

zilnic!
Alex. Ştefănescu
Nicolae Breban 
şi nevasta lui Slavici

n Literatura română după o revoluţie

nicolAe BreBAn în vizită lA Alex ştefănescu

În replică, atât cel vizat, cât şi susţi-
nătorii lui au început să se vaiete, în stilul
nevestei lui Slavici: vai, vai, vai, domnule
titu Maiorescu, scăpaţi- ne de nebun! E un

nebun periculos. Vrea să ne împuşte!

Desen De linu
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Ascensiunea globală a Chinei este în-
soţită de reacţii. unele amintesc de
începutul secolului al xx- lea, când
europenii şi- au dat seama că evolu-

ţia lumii începe să depindă de SuA. Scrierile lui
Mathew Arnold, Robert Aron, Oswald Spengler
sau hermann keyserling sunt mărturie. Atunci
se critica americanismul ca stil de viaţă – mai
ales după Primul Război Mondial, în urma căruia
Europa a pierdut centralitatea în lume. Acum, se
reacţionează la ofensiva Chinei în spaţiul econo-
mic şi cultural.

unele reacţii vin evident din schimbarea de
statut. China a încetat să mai depindă de asis-
tenţă externă şi, după 1978, a devenit o suprapu-
tere. Ea a recâştigat, într- un fel, statutul pe care
l- a avut în secolele xVII- xVIII, acum însă pe fon-
dul lumii globalizate. Ca economie, China se află
astăzi doar în urma SuA, cu o prezenţă ce se ex-
tinde continuu în Asia, Africa şi America de Sud,
chiar şi în Europa şi America de Nord, şi cu un
rol politic crescând, capacitatea militară pla-
sând- o după SuA şi Rusia. unde este concurenţă,
apar reacţii felurite.

Erik Israelewicz, un economist (l’arrogance
chinoise, Bernard grasset, Paris, 2011), a anali-
zat transformarea „modestiei” proverbiale a chi-
nezilor, în condiţiile unui succes istoric impre-
sionant, în „încredere în sine” şi „mândrie naţio-
nală”. Deşi, în cele din urmă, a interpretat
această transformare ca emergenţă a „aroganţei
naţionaliste”, analiza sa rămâne reprezentativă
pentru reacţia la ascensiunea economică a Chi-
nei. Nu insist aici asupra acestei analize, ci mă
opresc în dreptul dezbaterii ce are ca obiect pro-
movarea culturii chineze.

Din 2004 încoace, acţiunea culturală inter-
naţională a Chinei are ca protagonist hanban –
fundaţia guvernamentală ce coordonează reţeaua
Institutelor Confucius. Reţeaua însăşi a atins di-
mensiuni singulare. După zece ani de la înfiin-
ţare, deci, în 2014, ea dispunea de 475 de
institute, la care se adăugau 851 de clase Confu-
cius, amplasate în 126 de ţări. Doar în SuA func-
ţionează 100 de unităţi, în Coreea de Sud 28, în
Africa de Sud 9, în germania 20, în Marea Brita-
nie 134, în Rusia 23, în franţa 19, în Italia 45, în
Australia 60, în România 8. Reţeaua operează în
baza solicitărilor universităţilor şi instituţiilor
gazdă şi promovează limba, cultura şi cunoştin-
ţele despre China. În reţea activează, pe durate
variate, peste 35.000 de dascăli de chineză prove-
niţi din China, la care se adaugă forţe de pe plan
local de multe mii de oameni. În acest moment,
sunt înscrişi în programe de învăţare a limbii în
jur de trei milioane de studenţi, cu tendinţa creş-
terii rapide, iar 282 de programe de învăţare a
chinezei sunt incluse în curricula universităţilor
respective. Nu de mult a fost instalat sistemul
global Confucius Institute Online, iar 26 de Insti-
tute Confucius de pe glob au trecut la statutul
pretenţios de „institute model”, ce presupune, din
partea universităţii gazdă, un nivel înalt de an-
gajare (ca infrastructură, preluare a personalui
chinez, înscriere în curriculum etc.) şi dezvoltare
a sinologiei. 

Pe măsură ce dimensiunile neobişnuite ale
reţelei hanban au prins contur, au început reac-
ţii. De pildă, într- un raport al serviciilor secrete
canadiene s- a scris: „Beijing este pe cale să câş-
tige nu doar pieţele economice, ci şi inimile şi
minţile oamenilor pe glob, ca mijloc de consoli-
dare a puterii” (The Cronicle, 27 mai 2007). S- a
creat imaginea după care reţeaua hanban este fo-
losită „în speranţa promovării a ceea ce se consi-
deră a fi superioritatea culturală a Chinei” (der
spiegel, 28 iulie 2010). Profesori de tibetană de la
Columbia university au interpretat nediscutarea
subiectului tibet de către Institutul Confucius de
la faţa locului ca afectare a libertăţii academice
(Columbia spectator, 11 noiembrie 2011). un stu-
dent în chineză de la Queensland university of

technology a declarat că „Institutele Confucius
se înţeleg cel mai bine ca instrument al diploma-
ţiei culturale a Chinei de a exercita şi de a susţine
puterea flexibilă [am tradus în acest fel aici soft
power] chineză pe plan global” (The sydney Mor-
ning Herald, 20 februarie 2011). Într- o comisie a
Congresului american, în 2012, Steven W. Mos-
her a acuzat că hanban ar fi condus din instituţii
ce ar avea drept scop „subminarea, cooptarea şi,
în cele din urmă, controlarea discursului acade-
mic occidental cu privire la subiectele ce privesc
China”. Angajarea Institutelor Confucius la nivel
de universităţi ar fi calea de a lua sub control
viaţa instituţiilor gazdă.

un antropolog din Chicago, Marshall Sah-
lins, a acuzat că hanban ar fi „o organizaţie pe-
dagogică internaţională, un instrument prin care
partidul controlează statul” (în The nation, 29 oc-
tombrie 2013). Apoi, critica s- a lăţit (vezi Ion Măr-
cuş, The Times Higher education, 4 aprilie 2014)
în acuzarea promovării punctului de vedere pro-
priu asupra taiwanului. Mai nou, se invocă răs-
punsul dat de hillary R. Clinton în Senatul
american la întrebarea: de ce China are în SuA
peste 60 de Institute Confucius, iar SuA în China
abia patru institute echivalente? Răspunsul Se-
cretarului de Stat american sună elocvent: „gu-
vernul chinez asigură fiecărui centru un milion
de dolari pentru lansare şi acoperă în plus chel-
tuieli operaţionale ce depăşesc $ 200 000 pe an.
Noi nu avem în buget aceste sume de bani” (The
Washington Times, 8 aprilie 2010). 

Există, desigur, anumite stări de lucruri pe
care criticii reţelei hanban le speculează. Este
adevărat, de pildă, că politica generală a Chinei
urmează astăzi strategia unei „soft power”. Mai
mult, Institutele Confucius operează direct în
campusurile universitare, spre deosebire de Al-
liance francaise, Goethe Institut, Cervantes sau
British Council, care operează prin înţelegeri cu
statele respective. Reţeaua institutelor chineze
este condusă de un consiliu internaţional – la care
particip, de asemenea, ca senior consultant de -
sem nat – în care intră şi demnitari ai statului chi-
nez (un vice- prim ministru, miniştri şi rectori
chinezi) şi întruchipează în domeniul promovării
culturii opţiuni ale Chinei. În practică, în funcţie
de posibilităţile de la faţa locului, spectrul acţiu-
nilor Institutelor Confucius este mai larg sau mai
restrâns. În cazul ultim, s- a creat impresia că bo-
găţia culturii Chinei a fost redusă programatic la
opera chineză şi la dansul tradiţional, deci la un
fel de „culturtainment”, încât s- ar fi produs „o
comprimare a civilizaţiei chineze în numele unei
forme digerabile” (Lionel M. jensen, Inside Hi-
gher education, 4 ianuarie 2012). O critică venită
dinăuntrul Chinei se referă la multiplicarea de
Institute Confucius în aceeaşi ţară, în locul con-
centrării pe mai puţine, cu eficacitate sporită (tao
xie and Benjamin I. Page, Journal of Contempo-
rary China, 2013). 

trebuie menţionat însă că sunt şi pledoarii
din afara Chinei în favoarea Institutelor Confu-
cius. unii analişti au arătat că „proiectul Institu-
telor Confucius poate fi văzut, la un nivel, ca
încercare de a creşte învăţarea limbii chineze şi
ca apreciere a culturii chineze, dar, la alt nivel,
este parte a unei mai largi proiecţii a acelei soft
power prin care China încearcă să câştige inimile
şi minţile pentru scopuri politice” (james Para-
dise, Asian survey, 49, 4, 2009). S- a recunoscut
că partea chineză „s- a îngrijit să nu încurajeze
aceste centre de limbi să acţioneze ca promotori
făţişi ai punctelor de vedere politice ale partidului
şi prea puţine lucruri sugerează că ar face- o”,
chiar dacă există o preocupare de a promova în
exterior o anumită imagine a Chinei (The econo-
mist, 20 ianuarie 2011). Într- un mod încă nelă-
murit, în unele ţări reacţia la Institutele
Confucius a apărut după ce, la faţa locului, unii
au folosit alocaţii chineze (The sunday Times, 20
mai 2012), alţii nu. Cunoscătorii au argumentat

că hanban nu este parte a strategiei soft power a
Chinei actuale, ci mai curând a „paradigmei co-
municative (communicative paradigm)”, prin care
cultura chineză este adusă la „conversaţia cultu-
rală globală” (Randolph kluver, Communication,
Culture & Critique, 7, 2, 2014). Analişti germani
au arătat răspicat că, în fapt, orice instituţie edu-
caţională şi culturală, din aproape orice ţară, este
finanţată prin decizii ale partidelor politice, iar
acum unele dintre aceste instituţii sunt finanţate
prin decizii ale partidului care conduce China
(jorg Meinhardt Rudolph, deutsche Welle, 25 ia-
nuarie 2012). Iar dacă este vorba de finanţare,
bugetul anual al hanban a fost de $145 milioane
în 2009, încât este falsă susţinerea după care ar
fi o finanţare excesivă (Maria Wey – Shen Siow,
Asia Pacific bulletin, 91, 2011), rămânând ade-
vărat că bugetul a crescut la $ 278 milioane în
2013 (The economist, 13 septembrie 2014). În
2014, hanban a folosit ceva peste $ 300 de mi-
lioane, la care a adăugat contribuţii de peste $
413 milioane, venite din cele 126 de ţări în care
operează. Peste toate, este concludent faptul că,
de la înfiinţarea primului Institut Confucius în
SuA, la university of Maryland (2004), „nu a
existat nici o plângere că institutele [chineze] ar
sta în calea libertăţii academice în campusurile
americane” (Peter Schmidt, The Cronicle of Hi-
gher education, 17 septembrie 2010); 

Care este opinia părţii chineze? Presa din
Beijing a argumentat că „din când în când, acti-
vitatea Institutelor Confucius are parte de neîn-
ţelegeri” (China daily, 1 decembrie 2012) şi a pus
întrebarea: nu cumva, în logica folosită de criticii
Institutelor Confucius, şi alte institute culturale
de reprezentare naţională din alte ţări pot fi so-
cotite institute de propagandă? „China nu a fost
prima care a organizat asemenea institute şi nici
nu are monopolul asupra promovării culturale
peste hotare” (Chang Liu, China daily, 12 august
2010). În reproşul că Institutele Confucius ar fi
„un braţ al statului chinez şi ar promova agende
politice ale acestuia”, agenţia de presă oficială a
Chinei a văzut „intoleranţă faţă de culturi exotice
şi preconcepţii tendenţioase ce vizează să defăi-
meze şi să izoleze partidul comunist chinez” (Xin-
hua statement, 23 iunie 2014). Ministerul de
Externe al Chinei a arătat că „toate Institutele
Confucius din Statele unite se află acolo deoarece
au fost solicitate de universităţi americane, con-
form propriei lor voinţe. Noi le- am asistat, asigu-
rând profesori şi manuale la cererea părţii
americane, dar nu am interferat vreodată în li-
bertatea academică” (Wall street Journal, 5 de-
cembrie 2014).

Să observăm însă un fapt. În 25 septembrie
2014, foarte puternica university of Chicago, care
întreţine un institut propriu în Beijing, a comu-
nicat public decizia de a închide Institutul Con-
fucius din cadrul ei, după controversa suscitată
de antropologul deja menţionat. În această situa-
ţie, xu Lin, Directorul general al hanban, a tri-
mis o scrisoare Preşedintelui university of
Chicago. Scrisoarea consta dintr- un singur rând:
„Dacă instituţia Dumneavoastră decide să ne re-
tragem, voi fi de acord („If your school decides to
withdraw, I will agree to it”). Imediat după pri-
mirea scrisorii, renumita universitate americană

Andrei Marga
Dezbaterea în jurul Chinei

Crearea acasă a unei baze de
operare am avut- o în vedere, la

scara ţării mele, şi am propus- o, la
rândul meu în 2012, de pildă, în

cazul lui Constantin Brâncuşi sau
Liviu Rebreanu. Promovarea

externă a unei culturi fără bune
organizări interne nu dă decât

rezultate festiviste. nu mai vorbesc
despre nevoia folosirii unui

concept integrativ al culturii.

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Nicolae Breban
Singura cale

n Istoria mentalităţilor
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a comunicat oficial că reînnoieşte contractul cu
hanban şi va continua să asigure funcţionarea
Institutului Confucius în cadrul său (Inside Hi-
gher education, 26 september 2014), punând ast-
fel capăt controversei.

Acestea fiind faptele puse în joc şi ştiind
cum operează institutele culturale din străină-
tate, nu putem să nu ne punem întrebări şi să for-
mulăm constatări.

Nu cumva, de fapt, impresionează nu ceea
ce fac sau nu fac Institutele Confucius, ci dimen-
siunile neobişnuite ale reţelei hanban şi eficienţa
acţiunilor? Dar, trebuie acceptat, acestea sunt di-
mensiunile şi potenţialul Chinei. Iar eficienţa ţine
de ideea nouă, fără îndoială profundă, a funcţio-
nării institutelor, pe cât posibil, direct în univer-
sităţi.

Oricum, nu reacţia de defăimare este potri-
vită în faţa progresului solid al reţelei hanban.
Acum, de exemplu, deciziile adoptate în reuniu-
nea de la Qufu, din 1 august 2015, vor marca un
nou pas spre consolidare prin constituirea Asocia-
ţiei Alumni la nivel global, prin organizarea sis-
temului de burse de doctorat, prin extinderea

„studiilor chineze” realizate de specialişti din di-
ferite ţări, prin constituirea fondului chinez („The
Chinese corner”) în biblioteci din lume. În faţa efi-
cienţei neobişnuite a acţiunilor, nu acea reacţie
este răspunsul înţelept. Ca ilustrare, în urmă cu
mai puţin de un an, la reuniunea de la Chang-
chun (jillin), s- a discutat proiectul „institutelor
model” (care presupun angajarea suplimentară,
cu infrastructură, personal, curiculum, a univer-
sităţilor gazdă), pentru ca, la această oră, proce-
sul de convertire a Institutelor Confucius din
diferite ţări în „institute model” să fie în plină
desfăşurare. Nu o reacţie superficială este soluţia
când sesizezi cât de serioasă este în China preo-
cuparea de a crea acasă institute de cercetare a
confucianismului (începând cu cel dătător de ton,
din Qufu, oraşul natal al lui Confucius), ca bază
pentru operarea cu succes în exterior. Nu o ase-
menea reacţie este soluţia când vezi cât de inte-
grativă este conceperea culturii – care nu este
redusă la dans, operă, literatură, creaţii plastice,
ci include şi celelalte domenii ale vieţii societăţii
(tehnicile, ştiinţa, spiritualitatea religioasă, filo-
sofia etc.). Nu poţi să nu apreciezi exigenta selec-
tare a personalului trimis în diferite ţări şi
pregătirea sistematică pe care acesta o urmează
din vreme.

În treacăt fie spus, crearea acasă a unei
baze de operare am avut- o în vedere, la scara ţării
mele, şi am propus- o, la rândul meu în 2012, de
pildă, în cazul lui Constantin Brâncuşi sau Liviu

Rebreanu. Promovarea externă a unei culturi
fără bune organizări interne nu dă decât rezul-
tate festiviste. Nu mai vorbesc despre nevoia fo-
losirii unui concept integrativ al culturii (cum se
poate observa în Andrei Marga, sincronizarea
culturii române. un proiect, Editura tribuna,
Cluj- Napoca, 2013), care este singurul competitiv
astăzi. Iată doar două idei ce vor trebui reasu-
mate cândva şi în România, fiind folosite cu suc-
ces de alte ţări. 

Oricum am privi lucrurile, promovarea cul-
turii propriei ţări la scara la care se face de către
Institutele Confucius este naturală, iar interesul
larg pentru acţiunile lor este firesc, fiind vorba de
o cultură de mare pondere. Împrejurarea că fi-
nanţarea Institutelor Confucius este generoasă,
rămâne o chestiune internă a Chinei. Volumul
banilor puşi în joc este explicabil având în vedere
succesele recente şi, de ce nu, interesele, inclusiv
economice şi politice ale unei ţări cu o enormă ca-
pacitate productivă, ca şi prezenţa ei cu investiţii
voluminoase în economiile diferitelor ţări.

Putem exprima în diverse feluri relaţia in-
stitutelor cu autorităţile, dar, de fapt, aceasta

este strânsă oriunde. În unele
ţări, institutele sunt parte a mi-
nisterului de externe ori agenţii,
poate fundaţii, sub controlul gu-
vernului sau cel puţin în coordo-
narea acestuia. Institutele de
reprezentare naţională nu ope-
rează altfel. De aceea, există tot-
deauna un focus al acţiunilor.
De pildă, într- un institut spa-
niol, focusul nu este Catalunia,
ci altceva, într- unul francez, nu
atacurile teroriste, într- unul bri-
tanic, nu reacţia la imigranţi
etc. Evident că nici un subiect
nu trebuie ocolit şi, dacă se cere,
trebuie discutat. Dar, din sim-
pla indisponibilitate de a dis-
cuta rezultă o opţiune în spec-
trul acţiunilor, poate o limitare
voluntară, dar nu se poate de-
duce că este afectată libertatea
academică.

Chestiunea influenţării
cetăţenilor ţării gazdă este prea
complicată ca să poată fi abor-
dată cu precizie, iar institutele
sunt făcute pentru a răspândi
informaţii şi concepţii. Cine le
măsoară în toate ramificaţiile?
Poate fi însă aceasta o problemă
într- o lume deschisă a schimbu-
lui liber de opinii? Iar dacă este
vorba de o parte nevăzută a ac-
tivităţii, cum acuză vehement
unii critici, atunci este vorba de
chestiuni ce rămân imposibil de
abordat exact. Ele ţin de servicii
secrete, orice am face. În orice
discuţie, însă, faptele în materie
trebuie stabilite cu acurateţe.
Iar simplele prezumpţii şi ipo-

teze nu sunt propriu- zis argumente.
Mai trebuie observat că reacţiile la Institu-

tele Confucius sunt în fond cu totul marginale.
Nici unul dintre intervenienţi nu este printre
principalele voci din universităţile gazdă şi, cu
atât mai puţin, din acele câteva ţări (SuA, Aus-
tralia, Canada, Suedia). Intervenienţi, atâţia câţi
sunt, au fost puşi mai nou în legătură mediatică
spre a da senzaţia unei mulţimi şi pentru a exer-
cita presiuni. Deloc întâmplător, însă, marile pu-
blicaţii (vezi, de pildă, The economist, der
spiegel) sunt rezervate în redarea dezbaterii,
chiar dacă privesc uneori ideologic întreaga situa-
ţie (cum face The economist din 25 iulie 2015).

Cu reacţiile amintite, suntem aduşi în faţa
unui şir de întrebări. Nu cumva s- a ajuns ca unele
voci să nu mai ţină seama de criteriile raţionale
de evaluare pe care le datorăm culturii formate
pe baza moştenirii iudeo- greco- romane în care
trăim? Nu cumva schimbul de idei liber şi argu-
mentat pe bază de fapte, întreţinut de- a lungul
istoriei de către această cultură este înţeles su-
perficial? Nu cumva prezumţiile devin argumente
şi ipotezele se transformă ilicit în teoreme şi teorii
întregi? Nu cumva unele reacţii de genul celor
evocate mai sus cultivă orizontul nefast al împie-
dicării discuţiei?

Îmi amintesc ceea ce s- a petrecut la univer-
sitatea la Sapienza de la Roma în 2008. Papa a
fost invitat atunci de covârşitoarea majoritate a
profesorilor şi studenţilor să susţină un discurs la

o aniversare. Invocând ataşamentul la ştiinţă, o
mână de fizicieni au declanşat o acţiune de pro-
test faţă de venirea Papei Benedict al xVI- lea a
cărui viziune despre lume şi cunoaştere era de no-
toritate universală şi a cărui intervenţie în „cazul
galilei” a fost lămuritoare. În această situaţie,
Papa a decis să nu mai susţină discursul pregătit,
dar l- a publicat (vezi Allargare gli orizzonti della
rationalita. I discorsi per l’universita di benedetto
XvI, Paoline, Milano, 2008, pp. 91- 106). În dis-
curs, Papa a pledat pentru căutarea nelimitată de
vreo dogmă a adevărului şi schimbul liber de idei.
S- a putut observa ceva paradoxal: papalitatea a
devenit avocatul schimbului liber de idei, iar
micul grup de fizicieni, militantul împiedicării
discuţiei!

În fapt, şi astăzi, precum odinioară, cultura
noastră, occidentală în substanţă, câştigă teren
nu prin închiderea discuţiei, ci prin cultivarea
discuţiei argumentative. Este vorba despre discu-
ţia în care adevărul propoziţiilor, justeţea interac-
ţiunii cu celălalt, veracitatea vorbitorului şi
inteligibilitatea expresiei merg mână în mână.
un guvern, o ţară, o economie, o politică pot fi la
un moment dat în defensivă. Nu este însă deloc
în defensivă raţionalitatea occidentală bine înţe-
leasă, care a modificat benefic viaţa oamenilor în
ultimele secole şi de care ne bucurăm şi astăzi.
Altfel spus, ştim din istorie că nu „zidurile” –
chinezeşti sau berlineze sau australiene – dau re-
zultate durabile, ci deschiderea spre informare şi
schimb liber de idei. Probe concludente în acest
sens sunt chiar succesele istorice ale SuA, ale Eu-
ropei unite şi ale Chinei de după 1978.

Desigur, nu tot ce este legat de China este
fără probleme, iar chinezii sunt primii care o
spun. Ei spun cel mai limpede că ţara are nevoie
de dezvoltare în toate planurile – tehnologic, eco-
nomic, administrativ, cultural, politic. Mai presus
de orice, contează şi va conta apetitul greu de con-
curat al chinezilor spre învăţare din experienţele
mai bune. Mi se pare un indicator concludent în-
treţinerea de către China însăşi a unei dezbateri
lucide asupra democraţiei chineze. Ampla analiză
a lui zhang Mingshu din What Kind of democracy
do Chinese People Want (China Intercontinental
Press, Beijing, 2014) este o ilustrare în acest sens.
Volumul contrazice impresia formată la distanţă
că despre democraţie în China se discută doar
ideologic, propunând o analiză factuală, în cea
mai bună tradiţie a sociologiei. Volumul atestă
preocuparea indiscutabilă de a asuma situaţiile
fără reţinere şi de a angaja analize cu deplină răs-
pundere. tema „deschiderii spre lume”, cu care
Deng xiaoping a făcut istorie, este asumată în
profunzime. Orizontul abordării democraţiei, su-
biect socotit delicat oriunde în lume, este dat de
aserţiunea: „cheia pentru a rezolva aceste pro-
bleme [ale democraţiei, nn] este aderarea la
emanciparea minţii şi la reformă, precum şi des-
chiderea şi învăţarea din reuşitele civilizaţiei po-
litice umane” (p. 346), la care orice om raţional
subscrie. Desigur, nu este singura optică asupra
democraţiei ce se manifestă în China de astăzi,
dar este curentul care se impune.

În lume sunt însă luări de poziţie edifica-
toare cu privire la importanţa cooperării cu
China. De pildă, Primul Ministru al Marii Brita-
nii îndemna studenţii să înveţe limba chineză, iar
universităţile britanice să o includă în lista lim-
bilor de mare circulaţie pe care le ofertează. În
germania, la noul interes pentru rusă, de după
1990, s- a adăugat valul unui interes pentru chi-
neză, iar curricula universităţilor este indicato-
rul. În politica generală, rămâne grăitor faptul că
Secretarul de Stat American a făcut prima călă-
torie la Beijing şi a afirmat că, împreună, SuA şi
China pot rezolva problemele majore ale omenirii.
Preşedintele Rusiei a declarat că Rusia şi China
îşi pot depăşi dificultăţile acţionând sub semnul
unei „abordări globale” ce nu presupune politici
de bloc. Iar preşedintele Chinei a scos în relief
faptul că, în câţiva ani, fiecare al patrulea pămân-
tean va fi chinez, încât şi chinezii şi ceilalţi oa-
meni au nevoie de cunoaştere reciprocă. 

În orice caz, sub ochii noştri, are loc schim-
barea lumii. una dintre alternativele de evoluţie
este cea a unei lumi diversificate, cum ne spun
analiştii, de la henry kissinger şi helmut
Schmidt, la fareed zacharia şi gerard Chaliand.
Desigur, fiecare om va putea continua să apere
valorile la care ţine şi este dreptul lui imprescrip-
tibil să o facă. Dar izolarea în noi dogme nu îl
avantajează şi nu avantajează niciodată nici una
din părţile aflate în discuţie. (fragment din An-
drei Marga, note pentru discursul susţinut la
Qufu, 1 august 2015) r
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„fiinţa vieţii este, totodată,
moarte. Orice lucru care intră
în viaţă începe odată cu aceasta
să moară, deja, să se îndrepte

către moartea sa, şi moartea este, totodată,
viaţă”, postulează heidegger. Oare? Dacă viaţa
este, într- adevăr, şi moarte, reciproca nu mi se
mai pare automat valabilă. faptul că viaţa in-
clude moartea (ca presimţire, gând, teamă, obse-
sie...) este evident şi indiscutabil. Când spune:
„Cred că m- am îmbolnăvit de moarte/ în prima zi
când m- am născut” Marin Sorescu este heidegge-
rian.

Dar moartea nu este absenţa vieţii, ci, în
mod expres, absenţa vieţii de după viaţă. Există
multe lucruri – pământ, pietre, mineralele, în ge-
neral – lipsite de viaţă fără a fi moarte. Moarte
sunt doar cele care au fost cândva vii.

Viaţa şi moartea nu sunt nici complemen-
tare, nici succesive, nici interşanjabile – parţial
ori total. Sunt două regnuri diferite şi ireconcilia-
bile, care nu se suprapun, nu se intersectează şi
nu se comunică în termeni comuni. Viul există ex-
clusiv în spaţiul propriu şi numai atâta timp cât
nu s- a produs transferul ireversibil în celălalt
regn. Între viu şi mort nu există forme de tranzi-
ţie. Shakespeare, cel care s- a dus să moară puţin,
e o glumă literară de efect, dar atâta tot. Mai ade-
vărat despre ireversibilitatea morţii vorbeşte emi-
nescianul „morţi sunt cei muriţi”. Muritul şi fără
viaţa nu- s totuna.

*
Pentru Platon, 5.300 este numărul ideal, cel

care permite funcţionarea optimă a democraţiei.
Dincolo de această cifră, mecanismele democra-
ţiei tind să se deregleze, să se disperseze, deve-
nind incontrolabile şi nefuncţionale. Cu cât
comunităţile democratice sunt mai mari, cu atât
coeficientul (concentrarea) de democraţie se dimi-
nuează, iar structura iniţială migrează spre alt -
ceva (autocraţie, oligarhie, haos...). Democraţia
reprezentativă este deja o formă coruptă de de-
mocraţie, chiar dacă, pe nivele de reprezentare,
principiile (un om=un om/ un vot=un vot) se men-
ţin.

Când iese de sub mistica numărului de aur
platonician (5.300, nu şi multipli ai săi!), struc-
tura rezultată este una coruptă, îndepărtată de
esenţa şi chiar de configuraţia iniţială. O divizie
nu este un pluton reduplicat de zeci de ori, ci o
altă structură, un alt tip de realitate organizaţio-
nală, aşa cum un atelier de fierărie nu reprezintă
patternul unui combinat siderurgic. 

Invers privind lucrurile, cei cinci peşti cu
care Isus hrăneşte o mare mulţime constituie ar-
gumentul doveditor că legile vieţii şi ale democra-
ţiei nu coincid.

*
Îndepărtarea democraţiei de propria esenţă

se vădeşte şi în aceea că ea nu mai serveşte ros-
tului iniţial. Dacă „scopul cetăţii este viaţa bună”
a locuitorilor ei (Aristotel), atunci de ce democra-
ţia repartizării bogăţiei a fost eliminată din me-
tabolismul conceptului? Puterea poporului
îndreptată împotriva binelui poporului nu poate
fi imaginată în afara unui masochism ontologic
aberant. Dimensiunea socială este imanentă de-
mocraţiei, altfel ea eşuează în demagogie politică.
Polarizarea socială n- are a face cu democraţia li-
berală care accentuează diferenţele, le face vizi-
bile, inclusiv la nivel statal. Nu există doar
indivizi bogaţi şi săraci, ci şi naţiuni bogate şi să-
race. Cum distribuţia bogăţiei rămâne constantă,
statistic vorbind, numărul beneficiarilor scade, în
pofida aparenţei că lucrurile se petrec invers.

*
Afirmaţia lui Lucian Boia: „Prezentul este

opera trecutului” a fost aplaudată complet aiurea
pentru că e, fundamental, falsă. Comodă şi nepro-
blematică, dar falsă. Prezentul este, de fapt,

opera viitorului – a dorinţelor, aspiraţiilor, spe-
ranţelor, a gândirii prospective, capacităţii de a
visa şi de a înfăptui vise; pe scurt, opera proiecţiei
către înainte a timpului şi a proiectelor aferente.
Prezentul nu este capătul dinspre finish al trecu-
tului, ci capătul dinspre start al viitorului.

Nu facem nimic pentru trecut pentru că el
este finit şi imuabil; nu poate fi schimbat, nici îm-
bogăţit sau sărăcit. Este inert şi steril; nu poate
produce nimic şi în nici un caz, prezent. Poate
doar nostalgie, însă nostalgia este banala întoar-
cere sentimentală în trecut şi nimic mai mult.

Doar aparent oamenii trăiesc în prezent. În
realitate, gândurile noastre, intenţiile, chiar şi
gesturile cotidiene ţin de viitor. tot ce facem vi-
zează obţinerea unui rezultat care, în primă in-
stanţă, nu este altceva decât gând despre ce va fi.
Cât este prezent şi cât este viitor în cuvântul
mâine şi în tot ce se leagă de el?

Prezentul este partea intenţională din viitor
care devine trecut şi anume este segmentul de
timp necesar viitorului pentru a deveni trecut.

Ce se întâmplă însă cu partea din viitor pre-
conizată care rămâne la stadiul de intenţie, pro-
iect, speranţă, iluzie, năzuinţă? Există un seg -
ment din viitor care nu se schimbă niciodată, nu
fel de viitor etern, virtual – partea neîmplinită
din destinul fiecăruia.

Prezentul nu este rezultanta istorică a tre-
cutului, opera sau oglinda lui, ci povestea felului
în care un om sau un popor îşi gândeşte şi îşi fău-
reşte viitorul. 

*
Cât de română este literatura română?

Acea literatură în care s- a născut (sau care a năs-
cut – la alegere!) protocronismul. Dar este aceasta
dimensiunea fundamentală şi specifică a litera-
turii noastre? Mai curând contrariul: ceea ce o de-
fineşte este lipsa noutăţii, absenţa vocaţiei
pionieratului. Suntem, mai degrabă, cosmopoliţi
decât naţionali. trăim din împrumuturi repetate
şi asta ne face să semănăm cu alţii mai mult
decât cu noi înşine. Paradoxal, tocmai excesul
asemănării cu ceilalţi, mimetica nici măcar far-
dată decent interzice literaturii române accesul
la universalitate. Mai mult decât o face nula sa
contribuţie la literatura lumii (g. Ibrăileanu) ori
împrejurarea că este, în fond, mediocră (apud
Eugen Negrici).

Marele orgoliu al scriitorului român nu este
să spună: uite, eu pot face acest lucru mai bine
decât oricine altcineva! Nu, exclamaţia lui su-
premă sună aşa: uite, şi eu pot face, domnule, ce
face franţuzul, sau neamţul, sau – mai nou – en-
glezul! Ar putea fi calificată drept neîncredere în
sine, dar şi mândrie prostească a imitatorului in-
capabil să adopte criteriul corect.

Din păcate, românii (între ei, şi scriitorii) nu
vor să se definească prin ei înşişi, ci doar la con-
curenţă şi în competiţie cu Ceilalţi – marota na-
ţională dintotdeauna şi per toujours, vorba
europenistei ziţa din comedia lui Caragiale. 

Nu avem vocaţie de model, doar de artizan
– eventual, genial. Dezlănţuirea de ură împotriva
protocroniştilor, încă vie după atâtea decenii, tra-
duce exact acest sentiment subaltern: oroarea de
nombrilism forjată într- o lungă experienţă isto-
rică perdantă. Paremiologicul „nu suntem noi bu-
ricul pământului” nu este expresia realismului
ontologic şi funciar al naţiei, ci forma de capitu-
lare apriorică în faţa unei fatalităţi imaginare, in-
capacitatea de situare deasupra evenimentelor
punctuale. Rareori am învăţat ceva din puţinele
noastre triumfuri. Relativişti cu asupra de mă-
sură şi copleşiţi de un ascuţit simţ al perisabili-
tăţii, am ales să învăţăm aproape exclusiv din
eşecuri îngurgitate voluptos, lecţia supremă, în-
suşită ca Weltanshauung etnic, fiind aceea că în-
frângerea ne este consubstanţială şi că salvarea
nu poate veni decât din afară, de la eternii Cei-
lalţi. firesc, într- un fel, pentru o ţară a cărei et-
nogeneză s- a consumat, conceptual, în cancelarii

străine. Noi nu ne- am născut, ca naţiune, pe cale
naturală; am fost concepuţi in vitro de părinţi ne-
căsătoriţi legal. Nici turcii, nici austro- ungarii,
nici sovieticii nu ne- au impus dependenţa – au
venit doar în întâmpinarea fricii noastre de inde-
pendenţă. 

La fel stau lucrurile şi cu uniunea Euro-
peană în zilele noastre. Ne lăsăm conduşi nu
numai din lene, pasivitate şi neobosită aşteptare
a unei providenţe izbăvitoare, cât mai ales fiindcă
îi detestăm pe ceilalţi români, îi considerăm răi,
incapabili, necivilizaţi etc. Nici un nativ car-
pato- danubian nu şi- ar recunoaşte pentru nimic
în lume apartenenţa la românismul etnic curent.
fiecare român se crede altfel decât ceilalţi români
şi astfel şansa omogenizării sociale este ratată
din start. De- aia votăm în bătaie de joc, de- aia de-
mitizăm totul cu fervoare mistică, de- aia nu ne
recrutăm eroii decât din trecut. Cât priveşte pre-
zentul...

Este manifestă oroarea românilor care merg
în excursii peste hotare de a întâlni alţi români.
Voiajul extern fără posibilitatea de a da nas în
nas cu un conaţional a devenit condiţia sine qua
non a unei excursii reuşite. Plecarea în călătorie
în altă ţară nu mai are, de cele mai multe ori, ra-
ţiunea firească de cunoaştere a unor realităţi di-
ferite de cea de- acasă. Scopul (adesea, declarat)
este de a scăpa de România şi de românism(e).
teleologia se schimbă fundamental: nu mai e ex-
presia dorinţei de a intra într- o lume, ci de a ieşi
din alta – a noastră – fie şi temporar. Nici cunoaş-
terea nu mai e targetul, ci posibilitatea de a aban-
dona, prin substituţie temporară, cunoscutul.
Sau, mai precis, datul.

Marin Preda scria: „un ţăran care vine la
Bucureşti tot ţărani caută”. un român care se
duce la Veneţia îşi doreşte orice altceva decât să
întâlnească alţi români. Am devenit, dacă n- am
fost întotdeauna, un popor schizofrenic: ne detes-
tăm conaţionalii şi vrem să ne delimităm de ei,
dar ne iubim la nemurire pe noi înşine. 

Au a face toate acestea cu românitatea sau
neromânitatea literaturii române? Din nefericire,
da. r

gelu Negrea
Prezentul ca operă a viitorului
(Însemnări la vreme de caniculă)

n Rondul de zi
Fiecare român se crede altfel decât

ceilalţi români şi astfel şansa
omogenizării sociale este ratată din
start. De- aia votăm în bătaie de joc,
de- aia demitizăm totul cu fervoare

mistică, de- aia nu ne recrutăm
eroii decât din trecut.
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La sfârşitul anilor cincizeci ai secolu-
lui trecut, D.R. Popescu era, indubi-
tabil, unul dintre pionii îndrăzneţi
ai înnoirii prozei române. E drept,

alături de câteva alte nume, precum Sorin titel,
fănuş Neagu sau Nicolae Velea. Dar tinerelul de
la Cuj, redactor al celei mai europene şi mai non-
conformiste reviste – faţă de asprele comanda-
mente sovietice – steaua, aflate sub direcţia celui
ce va deveni primul, realul dizident cultural, A.E.
Baconsky, era, cu siguranţă cel mai îndrăzneţ şi
cel mai talentat. Avea, în curând, să producă eve-
nimente, dacă nu chiar reale scandaluri literar-
politice în epocă; în acei ani, totul se lega de
politică, iar tot ce implica politica era şi provoca o
înaltă cotă de risc. Se înţelege, un risc politic, mai
ales.

leul albastru şi vânătoarea regală au fost
aceste titluri ce au provocat valuri literar- politice
care au depăşit malurile Crişului şi au implicat
şedinţe furtunoase în Capitală, conduse de cer-
beri încruntaţi de la CC. Apoi, au urmat volume
de nuvele, precum umbrela de soare şi altele, care
l- au poziţionat pe tânărul autor pe cele mai înalte
locuri ale tinerilor scriitori. Loc şi poziţie, în ciuda
anilor ce vor veni, şi a schimbărilor ascunse sau
evidente de mentalitate, care au urmat – poststa-
linismul, ca şi întreaga epocă comunistă au trăit,
orice s- ar spune, şi astfel de mişcări tectonice! –
pe care DR şi le- a păstrat; şi am putea spune cu
deplină îndreptăţire, le- a cimentat, le- a sacralizat
printr- o fervoare neobosită a marelui său talent
de prozator şi dramaturg. În ultima vreme, şi de
publicist, mai exact, de eseist fabulatoriu, capabil
de exerciţii ideatice surprinzătoare, cu iz ironic şi

alegoric, peripluri savuroase, profund inedite în
universul marelui Brit.

În anii şaizeci, apoi în şaptezeci, am fost îm-
preună colegi şi cumva rivali, dacă două naturi
profund diferite, secretând stilistic şi tematic
opera fără nici o înrudire aparentă, născute din
soluri culturale absolut divergente, pot rivaliza
într- un fel. De altfel  poate şi faptul că ne aflam
ambii – D- sa şi subsemnatul – în două localităţi
perfect, indubitabil distincte: vorbesc de Cluj, ca-
pitala Ardealului, şi Bucureşti, cea a Valahiei, a
fost poate şi a stat la originea acestei rivalităţi.
Nu am intrat însă niciodată în polemică, iar în pe-
rioadele care s- au succedat cumva, când eu şi apoi
el am avut o oarecare influenţă literară, nu ne- am
grăbit, cum se întâmplă pe aici, pe plaiurile noas-

tre, şi azi, în plină şi cam anarhică libertate so-
cială, să ne călcăm pe bătături.

un semn, poate, al acestei tacite şi susţi-
nute rivalităţi amiabile a fost şi faptul că în anii
nouăzeci am fost primiţi ambii, în aceeaşi zi, sub
cupola Academiei Române.

Odată cu romanul F, mai ales, dar şi cu al-
tele, D.R. Popescu a devenit, indubitabil, unul
dintre maeştrii prozei române postbelice, artist
desăvârşit, profund original, al unei coloraturi ex-
presioniste în epica amplă, cu portrete şi perso-
naje ce mătură şi însufleţesc întreg arealul
contemporan, sud- american, mai ales, cu o ramă
multiplicată în zeci de variante, capabile de a ex-
prima nesiguranţa şi simbolistica clătinătoare,
înalt expresivă, a psihologiei şi psihologiilor con-
temporane. Cu siguranţă, oricâte valuri de men-
talităţi culturale vor năpădi solul prozei române,
noul roman, structuralism sau fel de fel de tex-
tualisme, postmodernisme, etc., nimeni şi nimic
nu vor putea ignora şi nici măcar ocoli opera lui
DR. Ea face parte dintr- o experienţă expresivă
profundă a prozei noastre, şi nu numai, o valoare
ce se va adăuga panteonului încă recent românesc
al romanului, o oglindă nu numai a simţirii şi a
firii româneşti subcarpatice, o capacitate esen-
ţială a noastră de a provoca misterul care ne as-
cunde, cum ar fi spus Lucian Blaga.

Ne bucurăm să aflăm cu noi şi alături, nu
rareori, încă odată, un pion al experienţei epice
autentice, reale, capabil până în ultimul ceas – în
felul său, de o rară discreţie şi modestie a persoa-
nei – să ducă povara unei biografii luptătoare în
vremuri barbare şi aceea a unor obsesii fertile,
esenţiale. Să suporte încă o dată, cu un zâmbet
aproape timid şi, nu rareori, ironic, noul carnaval
social, cu întregul său cortegiu de noi absurdităţi,
crime şi ciudate barbarii. Care, încercăm încă
odată să ne convingem, ţin de blestemul sau, dacă
vreţi, de profeţia blestemată a acelei bijuterii lu-
crate şi de boierul Bazil Alecsandri, numită Mio-
riţa. 

La mulţi ani, prietene, şi, încă odată... curaj!
Şi multă, multă şi viguroasă sănătate! r

Nicolae Breban
La o aniversare

odată cu romanul F, mai ales, dar
şi cu altele, D.R. Popescu a devenit,

indubitabil, unul dintre maeştrii
prozei române postbelice, artist
desăvârşit, profund original, al
unei coloraturi expresioniste în

epica amplă…

n Dumitru Radu Popescu • 80 

Drp şi... vânătoAreA reGAlă

Dumitru rADu popescu îi reproşeAză lui
AuGustin BuzurA că n-A cumpărAt oltchim-ul!

victor opAschi, luciA hossu lonGin, Dumitru rADu
popescu, nicolAe BreBAn, AurA christi, AuGustin BuzurA

Augustin Buzura
Iarna Leului albastru

Prinşi în nebunia cotidiană: dela-
ţiuni, interceptări, arestări, într- un
climat de agresivitate, ură şi mito-
cănie, se ignoră sau chiar nu se ştie

că în acest spaţiu, în afară de procurori, hoţi şi
cătuşe, mai există câteva importante personali-
tăţi care, în anii cei mai grei, au restabilit legă-
tura cu marea noastră literatură interbelică şi au
păstrat demnitatea profesiei de scriitor. D.R. Po-
pescu face parte dintre numele de referinţă. 

Privindu- i opera din raft şi repetându- i nu-
mele, nu mă pot nicicum obişnui cu gândul că,
iată, a ajuns octogenar când abia zilele trecute
jucam şah şi fotbal, unde era foarte bun. Cum, fi-
reşte, nu mă pot obişnui cu anii mei şi cu neajun-
surile care au venit împreună cu ei, cu „aşa
trebuie să fie la aceşti ani”, cum ne şopteşte Re-
semnarea. Resemnarea altora, a celor care n- au
descoperit relaţia dintre muncă şi longevitate.
Iar câtă vreme îi pot citi textele în diverse publi-
caţii, cărţile în librării, ştiu că totul e în regulă. 

De D.R. am auzit încă din primul an de Me-
dicină. Se spunea că un student, după, cred, doi
ani de Medicină, a trecut la filologie şi s- a con-
sacrat literaturii. Nu mi se făcea nicio aluzie,
încă nu scrisesem un rând, mă mulţumisem să
frecventez diferite cursuri ale unor nume mari
din Clujul universitar şi să privesc plimbările câ-
torva care azi au devenit statui, nişte statui fără
de care oraşul pare de neconceput. 

Pe D.R. nu l- am prea cunoscut până mi- a
ajuns şef la Tribuna, dar l- am citit cu foarte mare
atenţie şi mi- au plăcut prospeţimea prozei sale,
nonconformismul şi aerul de nou, de altceva
decât ne obişnuise proza la modă în acei ani. Zi-
lele săptămânii şi, mai ales, nuvela sa leul al-
bastru au fost momente importante în proza, dar
şi în mentalităţile acelui timp, în care cenzura şi
„indicaţiile” partidului funcţionau la „cea mai
înal tă tensiune”, pentru a cita titlul unui roman
ce făcea parte din lecturile obligatorii ale elevilor
şi studenţilor. Pe atunci, orice succes adevărat
era un teritoriu cucerit pentru toţi, un pas în-
ainte pentru desprinderea literaturii de realis-
mul socialist, un succes în „lărgirea ochilor
plasei”, cum spunea celebrul poet rus Evtuşenko,
foarte la modă în lumea celor ce înfruntau cen-
zurile. 

Era ciudat că în Clujul universitar de atunci
nu simţeam cu atâta intensitate brutalitatea po-
liticii, deşi unii dintre colegi erau luaţi din cămin
sau avertizaţi într- o clădire de tristă celebritate de
pe strada traian, unde eu însumi am fost dus în
ziua înmormântării lui Blaga la Lancrăm. Cei ti-
neri simţeau de departe schimbarea ce avea să
aducă literatura pe locul ce i se cuvenea, schim-
bare la care a contribuit decisiv generaţia ’60 din
care, iată, au mai rămas foarte puţini. Mi- e impo-
sibil să uit observaţia poetului şi profesorului
theodor Speranţia, venit parcă dintr- un alt veac,
plete albe, lavalieră, costum negru, demodat şi el:
„Se răsâpeşte vechea poezie...”

N- ar fi cinstit să spun că între mine şi D.R.
a fost, în redacţie, o mare prietenie, dar întot-
deauna a fost şi am fost sportiv, i- am preţuit
proza şi teatrul nonconformist, nota deosebită şi
partea de nou l- au ridicat foarte sus nu numai în
literatură, ci şi în viaţa socială. Astăzi aş în-
drăzni să spun că suntem cu adevărat prieteni.
Cel puţin aşa se vede din banca mea de unde îl
îndemn să privească şi să trateze cum se cuvine
invazia noilor activişti cu cărţi şi cu carnete de
partid, a ţuţărilor diverşilor puternici ai clipei
care au înjosit profesia de scriitor. Sunt mulţi şi
gălăgioşi, dar nu au decât prezent. 

La foarte mulţi ani cu sănătate! r
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În această vară, eminentul dramaturg
şi scenarist, scriitorul şi publicistul
D.R.Popescu împlineşte opt decenii de
viaţă, şi la ceasul acestei frumoase ani-

versări ţin să- i adresez, împreună cu toţi cei care
l- au cunoscut, l- au citit sau i- au urmărit creaţiile,
o sinceră şi plenară urare de „la mulţi ani!”, de
viaţă lungă şi senină, încărcată de bucurii şi iz-
bândă, şi mai simt nevoia să- mi reamintesc prin-
cipalele sale victorii dramaturgice şi scenaristice,
teatrale şi cinematografice, realizate de- a lungul
anilor, ba mai mult, ţin să rememorez şi câteva
împrejurări ale unei „prietenii de- o viaţă”. Înain-
tea oricăror alte amintiri, aş evoca anii petrecuţi
împreună la revista Contemporanul (revista că-
reia eu i- am dedicat mai mult de jumătate din
viaţă), într- o perioadă grea a existenţei acesteia,
pe când, revista, înainte de a ajunge la „ideea eu-
ropeană”, era ameninţată de „ideea asiatică”
(după eroicele vizite ceauşiste în China sau Co-
reea de Nord), ani în care, ca redactor- şef, a reuşit
s- o salveze de la scufundare (deşi n- avea vocaţie
de marinar, ca alţii), s- o păstreze pe linia de plu-
tire, să- i respecte şi să- i susţină vocaţia culturală,
s- o ferească de soarta hărăzită de unii, aceea a
unei publicaţii stricte de „dezbateri ideologice”.
Erau anii de tristă amintire ai unui deşănţat „cult
al personalităţii” (aşa personalitate, aşa cult!), ani
pe care, altfel, nu ni- i amintim deloc cu plăcere,
dar cred că victoria culturală din acea cenuşie
„epocă de aur” a scriitorului D.R.Popescu, la
cârma revistei Contemporanul, se cuvine a fi
apreciată şi preţuită la reala sa valoare, ea înscri-
indu- se printre principalele izbânzi culturale ale
scriitorului, alături de toate drepturile obţinute
pentru scriitorii români, cărora le- a fost preşe-
dinte de uniune în anii grei ai multilateral-dez-
voltatei „epoci de aur”,  alături de marile sale
creaţii dramaturgice (printre care „Aceşti îngeri
trişti” sau „Pisica în noaptea de Anul Nou”), ală-
turi de prozele sale esenţiale (romanele „f”, „Cei
doi din dreptul ţebei”, „Vânătoarea regală”, „O
bere pentru calul meu” şi volumele de nuvele
„umbrela de soare”, „Somnul pământului”, „Dor”,
„Duios Anastasia trecea” ş.a.) şi alături de scena-
riile sale, care au jalonat, decenii la rând, reuşite
primordiale ale cinematografiei naţionale. 

Primii paşi cinematografici, scenaristul
D.R.Popescu i- a făcut alături de regizorul geo
Saizescu, un principal comediograf al filmului ro-
mânesc. Cum s- a născut această rodnică şi pres-
tigioasă colaborare? Simplu: după cum reiese şi
din ultimele pagini ale volumului memorialistic
„jurnalul unui bătrân lup de cinema” de geo Sai-
zescu, într- o zi de 14 noiembrie, scriitorul i- a făcut
cadou, de ziua lui, regizorului, prima variantă a
scenariului cu guguştiuci „un surâs în plină vară”
(practic, o adaptare cinematografică a nuvelei
„Pădurea” din volumul său „umbrela de soare”),
care va deveni un film ataşant al cineastului, un
surâs în plină vară, cu premiera în martie 1964,
o comedie foarte hazlie, dar cu sâmbure tragic
(cum sunt cam toate filmele cu „îngeri trişti” ale
scenaristului D.R.Popescu) şi cu o distribuţie de
elită, din care, pe lângă protagonişti, Sebastian
Papaiani (făniţă) şi florina Luican (Liorica lui),
făceau parte Silvia fulda, Dem Rădulescu, Matei
Alexandru, george Constantin, Nineta gusti,
Draga Olteanu, Catiţa Ispas, Dumitru furdui,
Rodica Mandache, Melania Cârje, Nucu Pău-
nescu, Puiu Călinescu. A fost prima colaborare
dintre scriitorul D.R. Popescu şi regizorul geo
Saizescu, urmată, la scurtă distanţă de timp, de
alte două colaborări, filmele la porţile pământu-
lui şi balul de sâmbătă seara, şi, peste alţi câţiva
ani, Păcală. filmul la porţile pământului (cu pre-
miera în martie 1966), este o poveste de dragoste,
ai cărei protagonişti sunt geologi care prospec-
tează noi zăcăminte miniere în Munţii Apuseni,
printre interpreţi fiind george Constantin (ge-
orge), Marga Barbu (Irina), Ilinca tomoroveanu
(Dinela), Sebastian Papaiani (Romi), george Po-

povici Poenaru (Emil), florina Luican (Silvia),
Mitzura Arghezi (Ioneasca). filmul nu este o co-
medie (ca majoritatea filmelor regizate de geo
Saizescu), dar scenariul lui D.R.Popescu schi-
ţează şi câteva personaje cu haz, printre care cio-
banul interpretat de Dem Rădulescu, cel care îi
călăuzeşte pe geologi în prospecţiile de pe Dealul
Sterp şi care, la capătul unei discuţii „filosofice”
cu cercetătorii, are replica antologică „să ne în-
toarcem la oile noastre”. filmul lui geo Saizescu
balul de sâmbătă seara (cu premiera în mai 1968)
este o comedie lirică, al cărei principal „înger
trist” este Papă (de la Papă Lapte, desigur, dar şi
de la Papaiani!), un tânăr care (conform prover-
bului cu „între două, nu te plouă”) se îndrăgos-
teşte subit de două fete, are o iubire blondă (Ana
Szeles) şi o iubire brună (Mariella Petrescu),
numai că deznodământul şi morala filmului se în-
dreaptă către un alt proverb tradiţional, acela cu
„cine aleargă după doi iepuri...”. Peste câţiva ani,
colaborarea scenaristului D.R.Popescu cu regizo-
rul geo Saizescu atingea apogeul prin cel de al
patrulea lung metraj lucrat împreună, filmul Pă-
cală (cu premiera în martie 1974), despre care
meşterul nostru într- ale criticii cinematografice,
D.I.Suchianu spunea că este „un moment de săr-
bătoare în istoria artei cinematografice româ-
neşti”, „o adevărată sărbătoare naţională”. Scena-
ristul D.R.Popescu, regizorul geo Saizescu (deve-
nit şi co- scenarist), însoţiţi de Sebastian Papaiani
(născut, parcă, pentru Păcală) şi- au propus să
ofere filmului, şi, implicit, spectatorilor, chipul
unui Păcală care să nu se suprapună pe niciuna
dintre definiţiile contradictorii date eroului de- a
lungul timpului: în concepţia lor, Păcală vine pe
lume şi porneşte prin lume pentru a se război
cu un „balaur cu o mie de capete”, prostia.
Scenaristul D.R. Popescu scria, de altfel, ur-
mătoarele rânduri despre Păcală (în octom-
brie 1972, înainte de premiera filmului):
„Păcală este şi el ca şi alţii un alergător de
cursă lungă. Înconjurat de o lume mai bine
organizată şi mai tare decât el, nu se dove-
deşte mai slab decât ea. El nu e ce se crede
despre el că este şi aceasta este esenţa sa: e
mai viclean, căci de n- ar fi, n- ar mai fi. Acest
calvar caraghios şi nu lipsit de speranţă trece
prin vămile diavoleşti care sunt ale lumii pă-
mântene şi se ţin lanţ – vama jafului, a cri-
mei, a minciunii, a anonimatului belicos şi
cică justiţiar din umbra sa laşă, vama impo-
tenţei spirituale, plină de demagogie şi fard,
vama calomniei sobre şi pe puncte – trece
prin aceste vămi ale prostiei şi nu numai ale
prostiei şi sper să mai rămână ceva din el, în
afara oaselor”. Mulţi actori din film crează
roluri pentru posteritate: Papaiani devine
Păcală şi Păcală devine Papaiani, frumoasa
şi nostima Păcăliţă este Mariella Petrescu,
un haz special, mucalit are Cosma Braşo-
veanu, alţi intepreţi – Vasilica tastaman,
Ştefan Mihăilescu- Brăila, Ileana Stana Io-
nescu, Octavian Cotescu, Mariana Mihuţ,
Ştefan Bănică, geo Saizescu însuşi – parti-
cipă cu haz la ronda bunei dispoziţii. Din
„ciocnirea” amnarului- baladă cu cremenea-
farsă au sărit scântei de poezie şi haz (dar şi
accente dramatice!) care au învins şi vor în-
vinge timpul. Datorită în primul rând scena-
ristului D.R. Popescu (care i- a lipsit enorm
regizorului în tentativa „întoarcerii lui Păcală”!),
filmul Păcală a fost – a rămas şi va rămâne – un
film polemic!...

Între ultimele două filme amintite, scena-
ristul D.R. Popescu a susţinut viguros debutul re-
gizorului Radu gabrea, oferindu- i punctul de
plecare al unui film care, respectând proporţiile,
a însemnat pentru regizor cam ceea ce a însemnat
Copilăria lui Ivan în filmografia regizorului An-
drei tarkovski. Este vorba despre filmul Prea mic
pentru un război atât de mare (cu premiera în fe-
bruarie 1970), un film de război a cărui acţiune

se petrece în vara anului 1944, eroul titular fiind
un copil de trupă într- o fanfară militară (jucat de
Mihai filip), care se împrieteneşte cu un soldat
mustăcios (Mircea Albulescu), pentru ca după ce
acesta pleacă la război să pornească în căutarea
lui şi să ajungă până în linia întâi a frontului,
unde devine martor al tragediilor războiului şi ră-
mâne printre ceilalţi soldaţi chiar şi după ce prie-
tenul său mustăcios va muri în luptă. Printre
interpreţi sunt gheorghe Cozorici (Locotenentul),
jean Constantin (Vlăjganul), gheorghe Dinică
(Plutonierul veteran), Ernest Maftei (Soldatul că-
runt), Dan Nuţu (Brunetul), Ileana Popovici (În-
văţătoarea), Ştefan Radof (Bucătarul), Liviu
Rozorea (Neamţul), Ovidiu Schumacher (Soldatul
vesel), Nicolae Wolcz (Clovnul). un alt regizor im-
portant al „generaţiei ‘70”, Alexandru tatos, a
fost sprijinit, pe parcursul creaţiei sale, nu o dată,
de scenaristul D.R.Popescu. Întâi, la filmul duios
Anastasia trecea (cu premiera în aprilie 1980),
când scenaristul şi- a adaptat pentru ecran o
proză din volumul cu acelaşi titlu, o dramă a cărei
acţiune se petrece într- un sat dunărean, de la gra-
niţa cu Iugoslavia, în anii celui de al Doilea Răz-
boi Mondial, unde un partizan sârb este ucis de
fascişti, care interzic îngroparea lui (sub amenin-
ţarea pedepsei cu moartea), ca în mitul Atrizilor,
numai că învăţătoarea Anastasia, o „nouă Anti-
gonă”, se hotărăşte să îngroapă cadavrul, expus
în mijlocul satului, drept „exemplu” pentru cei
care vor să continue lupta anti- fascistă. Regizorul
schimbă întrucâtva „semnul” personajului titular,
care în proza şi scenariul scriitorului era o „justi-
ţiară” din familia spirituală a Vitoriei Lipan, în-
văţătoarea din film, în interpretarea exemplară a

Andei Onesa fiind o fiinţă firavă, aparent neaju-
torată, dar semnificaţiile personajului şi ale ac-
ţiunilor sale rămân intacte, tulburătoare. Mai
joacă în film, printre alţii, Amza Pellea, tarr Lás-
zlo, Biró Levente, Cristian ghiţă, Răzvan Onesa,
Cătălin Ciornei, Imola gáspár. Peste câţiva ani,
scenaristul va mai colabora o dată cu regizorul
Alexandru tatos, la filmul Fructe de pădure (cu
premiera în noiembrie 1983), al cărui „înger trist”
este Amalia, fiica unui tăietor de lemne (interpre-
tată de Manuela Boboc), un personaj care reu-
şeşte să treacă peste eşecul unei iubiri nefericite
şi să- şi refacă viaţa. Mai joacă în acest film, prin-

Călin Căliman
D.R.P. ’80

Primii paşi cinematografici,
scenaristul D.R.Popescu i- a făcut
alături de regizorul Geo Saizescu,

un principal comediograf al
filmului românesc. Cum s- a născut

această rodnică şi prestigioasă
colaborare?
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Volumul de proză scurtă Fuga a apă-
rut în 1958, un an mai târziu eu dă-
deam admitere şi intram la filo-
logie şi nu mult mai târziu cineva

mi- l arăta pe stradă: uite- l pe D.R. Popescu. N- am
reţinut ceva special din această primă încruci-
şare. Fuga o citisem însă în vara admiterii, prin-
tre picături, cunoşteam numele autorului, afla-
sem şi unde e sediul revistei steaua. Cu toată nai-
vitatea provincialului la primii săi paşi în lumea
cea mare eram fascinat de scriitorii din Cluj, de
Petru Dumitriu, zărit tot aşa, elegant şi cu pipă,
sau de Blaga, din care nu citisem încă nimic, ştiut
doar după nume, coborând treptele de la Biblio-
teca universităţii într- o amiază fierbinte de iunie,
de inaccesibila lume a redacţiilor, de ceasul din
turn şi, în general, de hoinăreala leneşă fără
ţintă. Adevărul e că, deşi absolvisem liceul şi ci-
tisem enorm, deşi scriam eu însumi proză într- un
caiet secret, nu înţelegeam nimic, absolut nimic
din lumea în care mă pregăteam să intru.

În Cluj, ca în orice oraş de provincie, fie el
şi oraş mare, nu se schimbaseră multe după răz-
boi, cel puţin în reconstituirea noastră, a genera-
ţiei copiilor războiului rece, care deţinem datele
unei comparaţii. La berăria „ursus” cânta încă
serile pe la mese ţiganul viorist cu papion rămas
de pe vremea lui horty. forţele de inerţie erau
uriaşe în lucrurile mici, cele ale cotidianităţii.
Deşi botezate proaspăt şi caraghios, neromâneşte,
„Vitadulci”, cuvânt care- l amuzase şi pe Radu Co-
saşu, cafenelele aveau tot mese cu placă de mar-
moră şi canapele moi, pluşate de pe vremuri.
Localnicii numeau tot „fetiţele vieneze” o câr-
ciumă celebră, iar la floreşti, în unitatea militară
din proximitate, mai supravieţuiau cavaleriştii cu
caii lor.

Cu uriaşa sa forţă submersă, istoria îşi
vedea totuşi de ale ei. Avusese loc de puţin unirea
celor două universităţi, „Babeş” şi „Bolyai” iar
noua şi marea universitate clujeană „Babeş-Bo-
lyai” n- avea nimic nefiresc, deşi pe coridoare se
vorbea ungureşte. Pe lângă cele trei reviste un-
gureşti (una pentru copii) Clujul îşi avea şi două
reviste româneşti, Tribuna şi steaua, difuzate şi
citite în toată ţara, ca niciun alt oraş de provincie.
Din climatul vechi al burgului se mai conservase,
peste toate, ceva: ideea că a fi artist, scriitor, actor
înseamnă să ocupi o poziţie de prestigiu. Aceasta
era şi reprezentarea mentală cu care întorceam
capul pe stradă să- l văd mai bine pe DRP. Era un
tânăr din categoria „student”– câţiva ani în plus
contau totuşi –, fără niciun detaliu care să sară
în ochi, în forfota anonimizantă a străzii. tipărise

însă nu demult o carte! Şi încă una comentată elo-
gios în revistele bucureştene pe care, candidaţi la
filologie cum eram, le citeam cu lăcomie.
Dintr- odată asta îl făcea mai vizibil în mulţime,
se îndreptau spre el reflectoarele.

Despre cel care va deveni scriitorul D.R.Po-
pescu, cu proze în manuale, studiate de elevi şi
considerate subiect dificil de examen, situat pe
treapta cea mai de sus în ierarhiile scriitoriceşti,
s- au scris studii cu caracter monografic şi sute de
articole la care e prea dificil pentru mine să mai
adaug ceva cu adevărat important. De asta, mă
opresc aici: la eboşa, la reconstituirea aproxima-
tivă, cu un milion de amendamente posibile, la si-
lueta tinerească după care am întors capul curios
şi admirativ, dar şi cu încă alte sentimente fulgu-
rante, imposibil de pus pe lamelă şi analizat.

S- a nimerit că, încă din primele mele zile de
studenţie, i- am călcat – în sens propriu – pe urme
lui DRP. Erau „urmele” studenţeşti, încă proas-
pete, ale celui care tocmai îşi abandonase studiile
mediciniste, ca să se dedice, după regula scriito-
rului fără diplome şi vanităţi savante care func-
ţiona în acei ani, în exclusivitate scrisului. În
episodica sa aventură studenţească, DRP locuise
cu chirie într- o odăiţă dintr- un demisol care va
deveni celebru şi va fi botezat „Boema” şi tot
acolo, după câţiva ani, voi ajunge şi eu. Locul,
bârlogul, mai bine zis, cu mai multe camere de
dat cu chirie, nu era să intre acolo oricine, noro-
coşii erau selectaţi cu grijă şi conta decisiv talen-
tul dovedit cu producţiuni literare puse pe masă,
versuri, cel mai adesea. Spun asta dintr- un motiv
care o să pară extravagant: trecerea lui DRP,
între timp însurat şi cu casă de familist, pe acolo,
invocată adesea, era ca un fel de ridicare în rang
pentru vanităţile teribile ale urmaşilor, o sepa-
rare netă de restul studenţimii, de fauna pestriţă
a cenaclurilor şi cafenelelor. Cuvântul „elită” nu
era în uz pe atunci. Dar cam asta însemna în fan-
teziile noastre delirante să locuieşti la „Boema”,
după ce pe acolo trecuse DRP cândva, ca făt fru-
mos călare pe calul cu aripi.

Sunt necesare aici câteva explicaţii. A fi
scriitor român în Cluj, în acea perioadă, însemna
a face parte oficial dintr- un grup de cel mult
30- 40 de persoane. (ungurii nu se numără, ei ţi-
nându- şi socotelile separat şi nici universitarii cu
câte un articol publicat la doi- trei ani sau şi mai
rar.) Între aceşti oficiali erau şi scrii-
tori fără vreo carte la activ, contorizaţi
şi luaţi în serios cu toată condiţia lor

tre alţii, Ion fiscuteanu, Mariana Mihuţ, Ion Be-
soiu, Cornel Mihalache, Dinu Ianculescu, Doina
tamaş, tudorel filimon...

Scenaristul D.R.Popescu a continuat să fie
activ şi între aceste două filme ale regizorului Ale-
xandru tatos, când a oferit „materie primă” regi-
zorilor Lucian Bratu, Lucian Mardare şi george
Cornea. Lucian Bratu a realizat atunci filmul Mi-
reasa din tren (cu premiera în mai 1980), o po-
veste de dragoste sensibilă şi delicată, cu trei
personaje în prim plan, Carolina (Amalia Leonte),
Mihu (gheorghe Visu) şi filimon (Radu gheor-
ghe), primele două angrenate într- o destul de ris-
cantă „joacă de- a viaţa” (una dintre „distracţiile”
lor este să se îmbrăce ca mire şi mireasă şi să cir-
cule cu trenul pentru a- i şoca pe călători), cel de
al treilea personaj fiind, în cele din urmă, „alesul
inimii” pentru tânăra ospătăriţă dintr- o grădină
de vară, Carolina. filmul lui Lucian Mardare
Zbor planat (cu premiera în septembrie 1980) este
o dramă petrecută pe şantierul unei hidrocen-
trale, printre interpreţi fiind gabriel Oseciuc,
gheorghe Nuţescu, Monica Bordeianu, Maria
Ploae, Elisabeta Adam, Ştefan Velniciuc, Vasile
Muraru, gheorghe Şimonca. Pentru operatorul-
regizor george Cornea, scenaristul a adaptat la
cerinţele ecranului o proză scurtă a sa, care a stat
la baza filmului Căruţa cu mere (cu premiera în
octombrie 1983), povestea tragi- comică a unor cir-
cari ambulanţi, desfăşurată în realităţile româ-
neşti imediat postbelice, printre interpreţii din
film fiind Ion Dichiseanu (Mezat), Dinu Manola-
che (Petre), Radu gheorghe (Savel), florina Cer-
cel (Dorina), Mircea Diaconu (garofiţă), tania
filip (Veronica), Dan Damian (tomoroagă), Ion
Besoiu (Popa Şoimu), Stela Popescu (Preoteasa),
geo Saizescu (Pretorul), Mihai Mălaimare (geor-
gică). 

un film mai special scris de D.R.Popescu a
fost nelu de Dorin Mircea Doroftei (cu premiera
în septermbrie 1988), povestea nu lipsită de dra-
matism a unui copil de 13 ani, dintr- o familie pe
cale de destrămare. De ce acest film poate fi con-
siderat „mai special”? Simplu: printre personaje,
alături de copilul Nelu (interpretat de Mihai Bră-
tilă) se află şi un miliţian Nelu, un rol care i- a des-
chis actorului Radu Duda drumul către familia
regală! Mai joacă în film Melania ursu, tora Va-
silescu, florin zamfirescu, Virgil Andriescu,
Mihai Cafriţa, Dan Condurache, Mihai Mălai-
mare, tudorel filimon, Oana Ştefănescu, Ma-
nuela Ciucur. Nu după multă vreme, scenaristul
D.R.Popescu a reluat legătura cu regizorul Dorin
Mircea Doroftei, propunându- i un nou scenariu,
care a stat la baza filmului Cenuşa păsării din vis
(cu premiera în octombrie 1990), un film despre
proaspeţi absolvenţi de liceu care se pregătesc să
pornească pe drumurile vieţii, din distribuţia că-
ruia fac parte, printre alţii, Stelian Nistor, Marius
Popa, Adina Cristescu, gabriel Costea, Irina Mo-
vilă, tora Vasilescu, Mihai Cafriţa. Între timp,
scenaristul D.R.Popescu i- a oferit regizorului Dan
Piţa pretextul unuia dintre cele mai ataşante
filme ale sale, scenariul pentru filmul Rochia albă
de dantelă (cu premiera în octombrie 1989), o tra-
gică poveste de dragoste, a cărei protagonistă este
Doina, o desenatoare de modele într- o fabrică de
confecţii (în interpretarea de zile mari a Dianei
gheorghian), printre celelalte personaje marcante
ale filmului fiind doctorul Iuga (Claudiu Bleonţ),
sculptorul Şerban (Alexandru Repan) şi colegul de
întreprindere Mitică, tatăl copiilor ei (Andrei
finţi), printre ceilalţi interpreţi fiind Claudia Ni-
colau, Manuela hărăbor, Imola gaspar, Ilinca
goia şi copiii Andrei Egli şi Iuliana Stoianescu.
Am mai spus- o: pentru mine strigătul de dispe-
rare al Dianei gheorghian din acest film, auzit
doar cu câteva săptămâni înainte de decembrie
’89, a dobândit un sens premonitoriu, el anunţând
strigătul revoluţiei izbăvitoare. Despre un singur
film scris de D.R.Popescu aş mai vrea să vorbesc
aici, despre Turnul din Pisa de Şerban Marinescu
(cu premiera în octombrie 2002), un „policier” dra-
matic, cu meandre spectaculoase ale intrigii, al
cărei personaj central este Ioana (interpretată de
Ioana flora, într- un „rol al vieţii”), un personaj că-
ruia viaţa îi rezervă cam multe surprize neplăcute
dar care statorniceşte o prietenie trainică cu un
simpatic trio de lăutari, gigi, Dorel şi Vali (inter-
pretaţi de gheorghe Dinică, Dorel Vişan şi Valen-
tin uritescu), reuşind în cele din urmă să
depăşească încercările dure ale existenţei. Mai
joacă, în acest film din mileniul III al scenaristu-
lui D.R.Popescu şi al regizorului Şerban Mari-
nescu, actori remarcabili precum gheorghe Visu,
Mihai Mălaimare, Marius Stănescu, Mitică Po-
pescu, Ion fiscuteanu şi mulţi alţii. r

Radu Mareş
După cincizeci de ani

teza mea e următoarea,
simplificată: astfel se încheia prima

tinereţe a lui D.R.Popescu şi
deveneau posibile marile sale

romane: F (1969) şi Vânătoarea
regală (1973).
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Casa altcuiva
se dedică lui dRP

Dar poate totul este infinit mai simplu.
Poate, nu suntem decât casa altcuiva –
o casă stranie, ce se mişcă de colo-colo,
fără să aibă puterea de a deveni altceva

decât în somn sau în visele pe care le uiţi
de cum te-ai trezit dimineaţa devreme
şi urmăreşti cu respiraţia tăiată felul în care
soarele ezită să răsară, de parcă s-ar teme

să facă primii paşi cineva trezit la viaţă
după moartea cuiva dinlăuntrul său,
regăsit ca o casă străină, de care totuşi
simte că îl leagă ceva, de neclintit mereu.

Da, ca şi cum am fi o casă de neuitat, o casă
singură, ca un rug în noapte făcut de cineva
rătăcit. Şi pentru că nu ştim de cine anume
şi nici dacă într-un târziu vom afla

– ostateci ai fiinţei, prieteni ai incertitudinii –
trăim ca şi cum am pluti prin ţara spaimei
care ştie, simte, vede totul şi ne spune atât cât

trebuie
să ştim. Carnea trecătoare a cui sunt, Doamne?



24

anuL XXVI  t nr. 8 (761)  t 2015

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă
de simulacre. (Nu dau nume ca să
nu- mi aprind iarăşi paie în cap! De alt-
fel, un singur nume contează în

naraţiunea de faţă.) Cu cei vechi, scriitorii adevă-
raţi, cu dinozaurii epocii, scriitorimea tânără, de-
butanţii, schimbau cel mult priviri de la distanţă,
ca pasagerii a două vapoare, în trecere ocazională
unul pe lângă altul. trăia încă Agârbiceanu, lăsat
în pace de securitate. Dar el era un scriitor la care
să te uiţi ca la o statuie. În 1958, un student filo-
log fusese exmatriculat (şi cu destinul făcut praf)
pentru că- l vizitase pe Blaga. Întrebarea e însă ce
dialog se putea încropi între reprezentanţii unei
generaţii hrănite cu Crohmălniceanu şi Roller
odată consumat gestul de pură reverenţă. jude-
cată cu mintea de azi e clar că fisura era de ne-
trecut. Nici cu marile personalităţi nescriitori,
dar de luat ca ipotetici maeştri de conştiinţă si-
tuaţia nu era alta. Daicoviciu era jupiter, din
calea lui trebuia să te retragi tiptil. Dizgraţiat,
David Prodan nu era pomenit. Marii medici, fără
care Clujul era de neconceput, aveau orchestra lor
simfonică şi o echipă redutabilă de rugbi şi de pro-
ducţiile literare ale realismului socialist îi durea
în cot. Doar din când în când, aceştia internau în
câte o rezervă, la clinici, pentru dezalcoolizare,
pentru o criză – sau pseudocriză – de nebunie un
literator dintre celebrităţile locale, pe care e sigur
însă că nu- l citeau. 

Pe partea cealaltă, Mihadaş descărca la ali-
mentare lăzi din camioane, iar Marino era încă în
domiciliul forţat din Bărăgan. Mihadaş, chiar cu
biografia şi datele muncii sale din realitate, va de-
veni personaj negativ caricatural într- o nuveletă
cu cheie, de mare succes la data apariţiei, uitată
azi, ca şi autorul ei. Nici Marino nu va fi cruţat.
Abia apărut în Cluj, n- apucase să publice încă
nimic,  unul dintre puşcăriaşii proaspăt eliberaţi,
totalmente neputincios în ordine socială, adică nu
în poziţia să se apere sau să contra- atace, împo-
triva lui s- a declanşat artileria grea. Îi va fi dedi-
cat un lung eseu cifrat, publicat în serial şi
devenit apoi carte, plin de aluzii mizerabile – pen-
tru cei ce ştiau despre ce e vorba – şi de alegorii
otrăvite. Cel vizat a înţeles perfect ce înseamnă
această întâmpinare şi la ce trebuie să se aştepte
în viitor: asta l- a îndepărtat definitiv de literatorii
oficiali clujeni. (Cei care azi îi fac proces nu ştiu
multe...!)

Ce vreau să spun cu asta? Că, întâi, aceşti
intelectuali de elită, sarea şi piperul Clujului,
n- aveau o existenţă perceptibilă, erau nişte
umbre care nu contează. Între ei, alături de ei, un
scriitor tânăr n- avea ce să caute, de altfel zidul
despărţitor era inexpugnabil. Şi mai e ceva: în aer
plutea o toxicitate difuză, pe care la douăzeci şi
ceva de ani n- o conştientizezi ca să te poţi proteja
de contaminare. Noua elită era, pe coloana ei ver-
tebrală scriitoricească, cu figura de proră Nagy
Istvan. fostul tâmplar, un bătrân uscăţiv care- i
dispreţuia făţiş, fără niciun menajament, pe con-
fraţii români era un reper fix: nicio iluzie, nicio
speranţă din această direcţie. El scrisese un
roman şi cu asta primise investitura, domina de
sus gloatele ca un sfinx. Şi, în felul lui, avea drep-
tate. Pentru că ceilalţi, în grupuri mici, împăr-
ţeau celebritatea cu câţiva fotbalişti, cu doi- trei
pictori, câţiva actori etc. în interminabile şi atroce
partide de beţivănie, din care arta, literatura
erau excluse prin definiţie ca preocupare, fie şi se-
cundară. toate sub umbrela mediocrităţii satis-
făcute şi- a unui provincialism fără salvare. (DRP
are o proză corozivă cu aceste personaje şi proble-
matica lor publicată în primii ani ‘60, dar neree-
ditată.)

Să ai, aşadar, o carte de proză tipărită în
epicentrul care era Bucureştiul şi să fi fost adus
de însuşi Baconski în redacţia unei reviste cu
prestigiul stelei însemna foarte mult pentru un
tânăr debarcat din Bihor şi care avea în bagajele
personale nimic altceva decât talentul. Nici car-
tea de debut, sau cărţile în alte cazuri, nici talen-
tul validat de critica literară nu însemnau în
definitiv mare lucru, asta se învăţa repede, din

experienţa de zi cu zi. Cu toate cărţile lui, în doi
timpi şi trei mişcări, Baconski fusese debarcat de
la conducerea stelei şi exmatriculat din Cluj. glo-
rie şi un post important, betonat în conducerea
uniunii scriitorilor avea însă Eugen frunză, cu
poeziile lui insipide pe care steliştii nu dădeau doi
bani. Debuturi literare foarte promiţătoare se
succedau cu o anume regularitate, câte un talent
care strălucea la orizont se irosea însă curând ca
apa în nisip, provincia având, ca şi capitala, de
altfel, proprietatea de a consuma promisiuni şi
speranţe pe bandă rulantă. 

DRP ştia asta, deşi nu există manual, nu se
învaţă la şcoală. Cu ereditatea lui ardeleano-olte-
nească (care nu- i un secret) avea simţul acut al
efemerităţilor faţă de care trebuie să fii blindat,
ca scriitor debutant dar şi după aceea. Din expe-
rienţa stelistă dar şi intuitiv, privind spectacolul
lumii, s- a instituit (şi există, cifrat, în tot ce a
scris) ceea ce aş risca să numesc conştiinţa singu-
rătăţii absolute a scriitorului, asumată ca atare,
lucid, fără frisoane şi disperări. Scriitorului ne-
drogat cu iluzii îi rămâne un unic punct arhime-
dic de sprijin: opera scrisă, pusă pe masă. Şi, în
rest, o singurătate enormă, cosmică, de jur împre-
jur, în care pâlpâie, ţiuie doar indescifrabilele
semnale de niciunde.Va veni cineva, sper, să ex-
plice de ce, la steaua, unde lucra de mai bine de
un deceniu, în pofida receptării superlative a pro-
zei sale, va rămâne, până la transferul la Tribuna
din 1970, bătut în cuie în postul de corector, adică
pe treapta cea mai de jos a ierarhiei redacţionale.
Din observaţie personală, dar şi din folclorul clu-
jean ştiu însă că n- a făcut caz de asta, neavând
niciun fel de complexe. El era Prozatorul, cu ma-
jusculă, unicul lucru care contează. (De altfel, nici
mai târziu, când era sus de tot, nu încuraja ari-
vismele scriitoriceşti şi pentru că era el însuşi în
poziţia de a distribui binecuvântări în dreapta
şi- n stânga – promovări în post, premii etc. – o
făcea fără patima neagră a altora, ca într- un fel
de joc cu mărgele de sticlă.)

Şi cu asta mă întorc la epoca primilor ani
‘60, secolul trecut. Cei care- l cunoşteau, foştii co-
legi din studenţie cu care va rămâne solidar până
azi, nu foarte numeroşii apropiaţi, cei tineri care- l
urmăreau admirativ de la distanţă, ca mine,
aveau dinainte un portret atipic de scriitor tânăr.
faptul că era absolut imun, chiar ostil la tenta-
ţiile boemei îl singulariza în context clujean.
Proaspăt însurat, cu un prim copil, familist care
nu vrea să ştie de prostii, DRP contrazicea
aproape tot ce se ştie şi spune despre scriitorul
român. Era un model dificil de imitat, fie şi doar
pentru renunţarea fără vreo concesie la micile şi
mai puţin micile plăceri ale bărbatului la treizeci
de ani. Moralitatea strictă, nici ea nu e de trecut
cu vederea. Dimpotrivă, pentru observatorul de
aproape, e stridentă şi enervantă în măsura în
care produce comparaţii. În interiorul comunităţii
scriitoriceşti, şi nu doar în cea provincială, care- i
perfect balizată, toate aceste detalii sunt sub
lupă, măsurate şi comentate la nesfâşit. Iar a face
figură singulară va produce nu neapărat simpa-
tie. ferecat între patru pereţi şi în condiţii de con-
fort destul de precar – amicii vor învăţa repede că
e riscant să- l deranjeze –, evitând să se implice în
bătăliile literare locale sau naţionale, DRP scrie
dând dovada unei productivităţi cu totul ieşite din
comun. Scrie dar şi publică povestiri şi nuvele,
din această perioadă datând de la Mări sub pus -

tiuri, proză de manual de liceu şi subiect de exa-
men aproape două decenii, până la răsdiscutatele
duios Anastasia trecea şi leul albastru.

Începuse însă deceniul şapte şi crusta
groasă de gheaţă a realismului socialist se fisura
ici, colo. La examenul de literatură română con-
temporană, în 1964, a ironiza eroismul prostesc
al urcării compresorului pe munte din poemul lui
Dan Deşliu nu mai era un delict ca în 1963, exa-
minatorul şi studentul examinat făceau solidari
şi fără vreun risc un pas dincolo de barieră, pas
imposibil cu doar un an mai devreme: azi e greu
de înţeles cât de important era acest pas pentru
o întreagă generaţie. fusese însă faimoasa „de-
claraţie din aprilie”, azi uitată, şi datorită ei erau
gura de aer curat şi slăbirea şurubului ideologic.
Prozatorul D.R.Popescu e una din figurile cele
mai interesante ale acestei ofensive artistice
care- şi propunea să spulbere clişeele realismului
socialist pur şi dur al deceniului şase. În nuvelele
sale el vine cu o substanţă epică surprinzătoare
prin noutate, cu teme şi conflicte provocatoare,
dramatice, leul albastru, de pildă, stârnind o fai-
moasă, o clamoroasă campanie în presa de par-
tid.

După debut, al cărui succes se consumă
rapid, urmează proba cea grea: a rămâne o glorie
locală, băiatul talentat care o duce într- o continuă
fiesta asistat de aceiaşi admiratori devotaţi sau a
face un pas imperialist mai departe. E o lecţie
simplă de care ia act orice debutant, fie că îi
acordă importanţă, fie că nu. Ca să intri însă în
atenţia şi graţiile marilor mahări de la Bucureşti,
mai era nevoie şi de altceva, pe lângă talent. Ca
să te remarce un Paul georgescu, tu venind din
provincie, trebuie să fie sesizabilă în ce scrii şi an-
gajarea politică, mesajul subliniat apăsat. La asta
vegheau cei puşi să păzească poarta cea mare kaf-
kiană de acces în templu. Or, în povestirile sale
strălucitoare, DRP glisa ca pe gheaţă, în viteză pe
exigenţele realismului socialist. Personajele lui,
strânse – aproape toate – în cleştele de fier al
unui destin dramatic, erau circari, soldaţi care
vor trebui să moară, ţigani îndrăgostiţi, adoles-
cenţi cu întrebări fără răspuns, ţărani cu un
anume indice de stranietate etc. şi nu apărea de
nicăieri (cine nu crede, să verifice) activistul de
partid şi personajul pozitiv construit după tipiko-
nul lui Crohmălniceanu, cel care indica linia de
urmat, vigilent la orice abatere. Azi sună complet
aiurea, ne prefacem că am uitat, că n- are impor-
tanţă, dar acesta e adevărul: nu se putea trece
mai departe fără ştampila acestora, care funcţio-
nau ca paznicii cu puşcă de pe plantaţiile de bum-
bac unde asudă negrii.

Cam acesta e contextul în care DRP scrie şi
publică primul său roman, Zilele săptămânii, des-
pre „realităţile satului socialist”. Era un roman
destinat nesuccesului, lucru de care cred că şi au-
torul său era perfect lucid, fiind însă probă elimi-
natorie, ca la gimnastică. Cu alte cuvinte, era
preţul obligatoriu plătit de un tânăr scriitor în
care stătea să facă explozie o energie creativă for-
midabilă şi pentru care nu existau variante alter-
native de afirmare.

Se pot face nesfârşite comentarii aici. teza
mea e următoarea, simplificată: astfel se încheia
prima tinereţe a lui D.R.Popescu şi deveneau po-
sibile marile sale romane: F (1969) şi vânătoarea
regală (1973). r
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De- a lungul câtorva decenii, am trăit
de mai multe ori bucuria de a mă
afla împreună sau în preajma lui
Dumitru Radu Popescu, omul, ro-

mancierul, nuvelistul, dramaturgul, eseistul, poe-
tul, născut în zodia Leului (albastru) – care este
şi zodia lui Marin Preda. una norocoasă pentru
literatura română. Mi- au rămas în amintire mai
ales întâlnirile (şi convorbirile) noastre la ediţiile
festivalului Labiş de la Suceava, ale festivalului
Bacovia de la Bacău, cele din Vrancea mea natală
sau din Iaşul marilor uniri, al marilor prietenii
şi al marilor iubiri eminesciene. Acum, la ceas
aniversar, am ales să o evoc pe cea de la huşi, la
fel de neuitată în ce mă priveşte.

Era vara lui 2004. Se împlinea un secol de
la acel an fast numit de Nicolae Iorga Anul Sado-
veanu, când marele scriitor publica patru volume
de povestiri şi nuvele scrise cu o pană de maestru,
deşi avea doar 24 de ani. Câţiva prieteni ai lui
DRP ne aflam la huşi cu prilejul lansării unei
cărţi despre autorul leului albastru. O carte grea,
cum ar spune Eugen Simion, la propriu şi la figu-
rat. Nu e deloc simplu să scrii o biografie a operei
unuia dintre cei mai originali şi mai prodigioşi
scriitori români. S- a învrednicit de o asemenea
lucra re profesoara Mirela Marin de la Liceul
„Cuza Vodă” din huşi. Am spus „o biografie a ope-
rei”, dar volumul de aproape 500 de pagini, inti-
tulat Antiutopia şi utopia valorii, având la bază
teza de doctorat a autoarei, susţinută la univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este, to-
todată, şi un tratat sui generis de naratologie
aplicată. Autorul vânătorii regale, al lui F, al ace-
lei capodopere, duios Anastasia trecea, compara-
bile cu marile nuvele şi povestiri ale celebrilor
prozatori hispano- americani, ruşi sau nord-ame-
ricani din a doua jumătate a secolului xx – oferă
un teren mănos de analiză şi meditaţie. unul din
care nu lipseşte nimic esenţial privind arta poves-
tirii, construcţia epică, iar din punct de vedere te-
matic existenţa şi condiţia umană, cu tot
absurdul şi tragismul lor. Altfel spus, spectacolul
lumii – „simţit enorm şi văzut monstruos”, cu vor-
bele genialului Nenea Iancu, unul dintre scriitorii
pe care atât de profund i- a înţeles şi i- a tălmăcit
în eseurile sale Dumitru Radu Popescu. 

În Preliminarii, sub un moto din Împăratul
norilor – „S- a pierdut sensul vieţii, şi cine- l mai
caută acum?” – autoarea precizează că a încercat
să surprindă „viziunea asupra vieţii şi particula-
rităţile artistice ale operei epice, originalitatea la
nivelul expresiei, al coerenţei compoziţionale, al

tehnicii de realizare a imaginilor artistice, a per-
sonajelor, adică aspecte ce configurează universul
atât de complicat al prozei”. După un studiu apro-
fundat, aplicat riguros la obiect, autoarea ajunge
la concluzia că Dumitru Radu Popescu „este unic
între prozatorii contemporani prin magma verbu-
lui său”, confirmând, între altele, şi ceea ce scria
în urmă cu câteva decenii Mircea Iorgulescu, şi
anume că în proza lui DRP „…materia epică sfâ-
râie, fumegă, arde, sclipeşte otrăvit sau paradi-
siac într- o continuă metamorfoză”. O caracteri-
zare generală din chiar primul capitol al cărţii
Mirelei Marin este de referinţă: „Perspectiva com-
plexă presupune o ţesătură alegorică ori parabo-
lică, în care eroii sunt replici ale dezechilibrului
cosmic. Antinomic, universul se manifestă ca
tipar şi pentru umanitate. Desacralizarea co-
există cu sacrul, care supravieţuieşte, deşi negat
ori ignorat. Scriitorul este conştiinţa superioară,
profund marcată de drama umanităţii în derivă.”
În context, autoarea trimite şi la observaţia criti-
cului Daniel Cristea- Enache, care remarca: „În
scrisul său implicat, pasionat, aproape coleric,
D.R. Popescu apără cu dinţii cam tot ceea ce as-
tăzi e negat sau batjocorit: de la miturile naţio-
nale la ideea naţională şi la patriotismul ade-
vărat…”

Lansarea şi întâlnirea cu cititorii, de la
huşi, au fost moderate de criticul, istoricul cultu-
rii şi eseistul theodor Codreanu, el însuşi profe-
sor la liceul amintit şi autor al unor binecunos-
cute studii şi eseuri, precum cele consacrate lui
Eminescu şi eminescianismului, lui Bacovia, dar
şi unui poet contemporan de prim plan: Cezar
Ivănescu. În treacăt mă întreb: câte licee din ţara
asta, câte universităţi – şi mă refer inclusiv la
cele cu pretenţii – se pot lăuda cu astfel de cărtu-
rari, cu astfel de profesori?!

Printre participanţii la dialogul cu dascălii
şi elevii huşeni se afla şi scriitorul Ion gheorghe
Pricop, la acea vreme profesor la Şcoala generală
din comuna vasluiană Pădureni. El a evocat emo-
ţia trăită de elevii săi la lectura unei povestiri de
Dumitru Radu Popescu, modul cum a fost recep-
tată, cum a „căzut” ea în sufletul acelor copii. un
suflet însetat de poveşti, nepervertit (încă), nepo-
luat de „naraţiuni” comerciale, unele horror, care
speculează, ca la tejghea, inocenţa, propunând,
nu- i aşa?, modele noi, cultivând fantomele unei
lumi intrate în derivă, bântuită de stafia globa-
lismului şi de aberanta „corectitudine politică”, o
lume în care miturile fecunde pentru minte şi
inimă sunt, nu o dată, înlocuite cu mitul violenţei

sau cu cel al competiţiei sălbatice, dezumani-
zante, în nebunească goană după profit.

La fel de emoţionantă ca mărturia profeso-
rului şi scriitorului din Pădureni a fost, în ce mă
priveşte, reacţia tăcută, dar nu mai puţin expre-
sivă şi neliniştită, a lui Dumitru Radu Popescu,
alături de care aveam onoarea să stau şi eu pe
scena unei săli de festivităţi cu tavanul şi pereţii
scorojiţi. Ei bine, boieri dumneavoastră, ca să pre-
iau o formulă dragă celui ce a scris Cei doi din
dreptul ţebei, Ploile de dincolo de vreme, nuvelele
şi povestirile reunite în volume ale căror titluri îţi
vin automat în minte fie şi la o repede retrospec-
tivă a prozei româneşti postbelice, precum Căruţa
cu mere, Galaxia Grama sau dudul lui shakes-
peare, lui Dumitru Radu Popescu îi tremura băr-
bia şi i se umeziseră ochii. Îl urmăream discret şi
vedeam cum faţa sa devenise brusc mai spiritua-
lizată chiar şi decât cea a părintelui arhimandrit
Mina Dobzeu, preotul care l- a botezat în închi-
soare pe Nicolae Steinhardt, aflat pe acelaşi po-
dium, alături de noi.

În comperajul său, criticul şi istoricul literar
theodor Codreanu a făcut la un moment dat re-
ferire la un episod interbelic: prin anii ’30, a des-
cins la huşi Mihail Sadoveanu pentru a se întâlni
cu profesorii şi elevii din pitoreasca urbe înconju-
rată de dealuri încărcate cu vii. Creatorul Crengii
de aur, al Zodiei Cancerului, al ţării de dincolo
de negură ajunsese la amiaza vieţii şi avea în spa-
tele său o întreagă lume, o planetă care îi poartă
numele devenit generic. Codreanu a asemănat
evenimentul petrecut atunci, rămas în memoria
culturală a locului, cu cel de acum, când se împli-
nea un veac de la memorabilul an 1904, intrat în
istoria literaturii române. În acea clipă, sărind
precipitat de pe scaunul său, Dumitru Radu Po-
pescu s- a dus la microfon şi a spus: „Noi nu sun-
tem nici cât degetul cel mic al lui Sadoveanu…”.

Iată, mi- am zis în gând, cel mai spontan şi
mai tulburător elogiu adus de un mare scriitor
contemporan lui Sadoveanu la un secol de la acel
fast 1904, când scriitorul în vârstă de numai 24
de ani debuta cu volumele de povestiri şi nuvele:
Povestiri, Şoimii, dureri înăbuşite, Crâşma lui
Moş Precu, fiind în epocă, cum aprecia tot Nicolae
Iorga, cel mai citit prozator român. un elogiu care
se întâmpla să se audă tocmai la huşi, adică în
oraşul lui Mihail Ralea, cel care, în 1930, când Sa-
doveanu împlinea 50 de ani, marca aniversarea
marelui scriitor printr- un celebru eseu, neegalat,
în opinia mea, de nimeni dintre cei, numeroşi,
care au scris despre autorul baltagului, cu excep-
ţia lui g. Călinescu. „În epoca genezei româneşti
– scria Ralea –, în care se desprind apele de uscat,
domneşte întunericul şi misterul. În obscuritatea
începuturilor, omul e fioros, neînţeles, necunos-
cut. Nimeni, poate, în literatura universală – fi-
indcă lipsesc condiţiile de aici – n- a redat mai
practic această taină a începuturilor, în care ne-
înţeleasa natură stăpâneşte încă sufletul, în care
omul se zbate ca să se recunoască, să se defi-
nească, să se rupă de izvorul care l- a creat. Sunt
în opera lui Sadoveanu, în această privinţă, pa-
gini de metafizică grandioasă şi înfiorătoare, ase-
meni paginilor Bibliei, unice în literatura lumii.”

La sfârşit a luat cuvântul cel mai aşteptat
să se rostească dintre toţi cei prezenţi acolo: Du-
mitru Radu Popescu. El a vorbit despre Shakes-
peare şi Agârbiceanu, despre hamlet, Ofelia şi
fefeleaga. A răspuns apoi întrebărilor celor care
veniseră să- l vadă şi să- l asculte. A fost, cu o sin-
tagmă celebră, un „discurs îndrăgostit”. unul din-
tre cele menite să reîntemeieze şi să întreţină
mitul scriitorului, mitul literaturii, pentru ca Po-
vestea de care avem atâta nevoie să continue... r

Constantin Coroiu
La Huşi, în anul Sadoveanu

De- a lungul câtorva decenii, am
trăit de mai multe ori bucuria de a
mă afla împreună sau în preajma
lui Dumitru Radu Popescu, omul,

romancierul, nuvelistul,
dramaturgul, eseistul, poetul,

născut în Zodia Leului (albastru) –
care este şi zodia lui Marin Preda.
una norocoasă pentru literatura

română.
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Vreme de aproape zece ani am fost
„adjunctul” şi, îndrăznesc să spun,
colaboratorul scriitorului D.R. Po-
pescu. Nu îi spun academician, de-

oarece ştiu că nu îi plac titlurile oficiale, deşi,
într- un cadru festiv, opera şi valoarea acesteia
impun  acest mod de raportare. Deoarece colabo-
răm zilnic cu membrii Academiei Române, cău-
tăm să ne înălţăm la exigenţele instituţiei şi
titlului, însă academicienii, cei pe care i- am cu-
noscut sau prin a căror operă ne- am format, sunt,
dincolo de distincţia pe care le- o oferă opera, în
primul rând, oameni. Scriitorii academicieni au
un fel aparte de a crea legături oficiale sau perso-
nale, în relaţiile de serviciu. Scriitorului D.R. Po-
pescu, atunci când ne- a fost prezentat ca viitor
director al Editurii Academiei Române, noi i- am
spus simplu: domnule profesor. glumea şi pe
această temă, şi nu pentru că nu a deţinut titlul
(cel puţin opera şi statutul academic i- l conferă,
însă a ţinut şi cursuri universitare), ci pentru că
în lumea lui D.R. Popescu, relaţiile şi valorile se
conjugă şi se ierarhizează după alte criterii decât
în lumea obişnuită.

Am lucrat cu academicieni, profesori, filo-
sofi, istorici, oameni de ştiinţă, însă mai puţin cu
scriitori. trebuie să spun – şi acest lucru este va-
labil, cred, pentru majoritatea colegilor de la edi-
tură – că a fi lângă D.R. Popescu, în relaţiile
oficiale, ca şi în cele cotidiene, de serviciu, este,
într- o anumită privinţă, o aventură. un scriitor,
mai ales unul de talia domniei sale, nu numai că
face din dialog o descoperire permanentă a lumii,
dar ridică dialogul (iscat, deseori, de o întâmplare
ale cărei semnificaţii, niciodată evidente, le des-
coperim  împreună – situaţie clasică, însă mereu
nouă, a maieuticii socratice) la rang de mod fun-
damental de a fi: în lume sau împreună cu seme-
nii. fără a pune lumea între paranteze – lite-
rare  –, D.R. Popescu o incită şi ne incită să o
re- descoperim alături de el. Curând am intrat în
acelaşi joc, cei mai tineri, al redenumirii lucruri-
lor, relaţiilor sau personajelor, unele banale, al-
tele ilustre, prin cheia şi din perspectiva unui
scenariu ad- hoc, mai mult chiar, am căzut de
acord, iar asta în mod tacit şi instantaneu, că
jocul merită asumat ori cel puţin mimat până la
capăt. Ca redactor la Editura Academiei, iar mai
târziu, în calitatea „oficială” pe care directorul ge-
neral aproape mă somează să mi- o asum – „uiţi,
spune domnia sa, uneori în glumă, alteori în se-
rios, cine este redactorul- şef al editurii!” – trebuia
să scriu, iar apoi să aduc din condei, într- un stil
mai puţin formal, note, adrese, memorii. fapt
este că, de la o zi la alta, aproape toate aceste note
au împrumutat ceva din personalitatea, uneori
maliţioasă, alteori dramatică şi chiar, aş îndrăzni
să spun, tragi- comică, nu a stilului operelor scrii-
torului, ci a personajului – dramatic, tragic sau
comic – pe care D. R. Popescu, prin ochii şi sub
ochii noştri, îl creează. Ne luptăm, în iţele mereu
încurcate ale publicisticii academice, cu situaţii
uneori hilare, burleşti, alteori de un haz atât de
nebun şi firesc, încât şi atitudinea noastră trebuie
să fie pe măsură. treptat realizăm că în acest joc
– de altfel, foarte serios şi oficial – al scrisorilor
pierdute către personalităţi ori instituţii, la care
ni se răspunde ori sunt ignorate, câştigul este de
partea noastră. Nu, nici pe departe unul material,
financiar- economic sau de prestigiu academic: be-
neficiul nostru este unul literar. Şi aş mai
adăuga, există şi un câştig moral, o experienţă de
viaţă şi profesională care ne ţine treji, mereu în
alertă. 

Există însă un element fundamental,  în ab-
senţa căruia miza petrecerii noastre nu ar avea
sens: cartea. Personajul cel mai căutat, vânat,
adulat şi care, câteodată, lipseşte la întâlnire –
noi suntem în aşteptarea lui, un misterios godot;
apare când găseşte de cuviinţă, dispare când te
aştepţi mai puţin – este autorul. D.R. Popescu şi,
prin intermediul domniei sale, noi ceilalţi, ucenici
vrăjitori (mai mult ori mai puţini atenţi) ai labo-
ratorului redacţional, ştiinţific şi literar, pregă-
tim, ceas de ceas, provocăm şi stimulăm miste-
rioasa întâmplare: apariţia cărţii. Din momentul

în care am identificat- o, sub forma unei idei, a
unei promisiuni ori a unui zvon, suntem nerăb-
dători să o întâmpinăm. Vânătoarea regală în-
cepe acolo unde nu te aştepţi. D.R. Popescu este
maestrul de ceremonii. Vânăm, în sensul cel mai
direct, naiv şi sincer, cărţi, autori, idei. Concen-
traţi în această nobilă cavalcadă culturală, este
posibil să uităm restricţiile şi normele politicilor
care se întind la tot pasul ca să ne împiedice. Edi-
tăm cărţi, periodice, continuăm o tradiţie cultu-
rală, a cercetării şi publicării operelor celor mai
de seamă spirite ale acestui neam, care impune
pe plan naţional şi european. trebuie să recunosc:
este o misiune care nu multora li se acordă şi îna -
intea ei ne înclinăm cu admiraţie şi responsabili-
tate. Pot să pară cuvinte mari, de circumstanţă,
însă, crescuţi, educaţi cu lumina cărţii, trebuie să
mărturisim că avem  orgoliul şi, totodată, modes -
tia să continuăm să o facem cum ştim şi cât
putem de bine. În ciuda piedicilor sau a conjunc-
turii nefavorabile astăzi, cercetării şi publicării li-
teraturii ştiinţifice naţionale, trebuie să ne cul-
tivăm autorii şi mai ştim că şansa aceasta este
rară. Suntem în ultima linie a unor generaţii de
editori dintre cele mai prestigioase, iar o aseme-
nea şansă, atunci când ţi- ai asumat- o, devine un
comandament, dar este şi onoare.

glumim pe seama sărăciei mijloacelor pe
care guvernele ni le pun la îndemână, însă, în po-
fida lor, de cele mai multe ori am reuşit. Privind
în urmă, aşa cum tot mai puţini o fac, fără mânie
şi prejudecată – iar D.R. Popescu ne îndeamnă să
menţinem această atitudine – ne rămâne mân-
dria că, zi după zi, suntem în stare să ne asumăm
această misiune. Însă, nu de puţine ori, căutând
să ieşim din „chingile” tranziţiei, ne forţăm noro-
cul pentru a înlătura obstacole birocratice mai ab-
surde decât cele mai draconice interdicţii puse la
intrarea Infernului de către antici. Este bine, este
rău?, vorba domnului director, nu avem de pier-
dut decât lanţurile!

Am participat la nenumărate întâlniri cu
autori şi întotdeauna am văzut în ochii lor febri-
litatea şi surpriza (de o sinceritate naivă şi copi-
lărească) a celui care deschide o carte pe care a
aşteptat- o şi asupra căreia a trudit luni, ani sau,
uneori, zeci de ani. Împreună cu directorul gene-
ral, academicianul D.R. Popescu, am organizat
zeci de întâlniri cu „autorii noştri” – pentru că
domniile lor ne caută, ori, dimpotrivă, pentru că
noi îi provocăm să ne răspundă – şi am văzut ne-
răbdarea omului împătimit de lectură. În această
categorie includ pe toţi împătimiţii în ale scrisului
– cercetători, profesori, studenţi, elevi, scriitori,

chiar şi politicieni – care, fără excepţie, vibrează
înaintea cuvântului tipărit. Înţeleg, astfel, de ce
în anticamera domniei sale – a cărei uşă este per-
manent deschisă – aşteaptă atâţia oameni (nu
vorbesc de cei de- ai casei, care au treburi admi-
nistrative curente). Pe cei mai mulţi mulţi  îi cu-
nosc ori le- am citit cărţile, şi mai mulţi sunt
debutanţi sau aspiră să fie publicaţi. În afara so-
lemnităţii ori a „seriozităţii” academice, atunci
când ne vizitează personalităţi pe care le aştep-
tăm, observ prietenia cu care îi întâmpină, legă-
turile care îi apropie. Am constatat aceeaşi
atmosferă, de o nuanţă diferită, filosofică de
această dată, însă nu mai puţin prietenoasă, în
anticamera domnului academician Alexandru
Surdu, atunci când se ţin seminarele de greacă
veche în memoria lui Constantin Noica. Cartea,
şi nu numai cea academică sau ştiinţifică, creează
punţi între oameni pe care, din păcate, observ
printre cei tineri, din generaţiile care ne vor înlo-
cui, mulţi nu se încumetă să le treacă sau pur şi
simplu le ocolesc. În interiorul cărţilor lui D.R.
Popescu, al celor pe care le- a scris sau continuă
să le scrie, am constatat provocarea, stimularea
dialogului între minţi, între spirite. Chiar atunci
când se ciocnesc sau intră în contradicţie, perso-
najele din romanele domniei sale îşi oferă şi aş-
teaptă replica. Nu trebuie să refuzi dialogul. Nu
trebuie să crezi că nu ai nimic în tine care să nu
merite să fie comunicat, împărtăşit celuilalt, fie
că- ţi este cunoscut, fie că este un semen creat de
propria- ţi imaginaţie. D.R. Popescu incită la dia-
log şi îi somează, mai cu seamă pe cei tineri, să se
destăinuie în scris – printre ei, m- am aflat şi eu –,
să- şi spună opinia. Sunt colegi din editură, cerce-
tători, tineri scriitori, doctoranzi care, atunci când
directorul general i- a „simţit” că sunt dispuşi să
spună ori să scrie ceva cu miez, nu au fost lăsaţi
în pace până nu au promis că vor oferi o carte.
Dacă ar fi să subliniez una dintre multele calităţi
– sufleteşti şi profesionale – ale scriitorului şi aca-

demicianului D.R. Popescu, nu aş ezita să o aleg
pe aceasta care, cred eu, reprezintă o constantă
nu numai a operei domniei sale, ci şi a caracteru-
lui (oltenesc!): să provoci oamenii să se destăinuie
lumii, literar, ştiinţific, artistic. În zodia Leului
albastru, sub care se vor naşte încă multe „po-
veşti” şi istorii literare, a fi înseamnă a te destăi-
nui. Cel puţin, cum mi- ar plăcea să cred că poate
suna o replică a unuia din personajele domniei
sale, dacă nu am face- o, nu am muri  din cauză că
am tăcut, am muri de prea multe vorbe nespuse!

La mulţi ani, domnule academician! r

Mihai Popa
Sub „zodia” Leului albastru

Vânătoarea regală începe acolo
unde nu te aştepţi. D.R. Popescu

este maestrul de ceremonii. Vânăm,
în sensul cel mai direct, naiv şi

sincer, cărţi, autori, idei.
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Recent, chiar în paginile Contempora-
nului, Boris Marian ne dădea asigu-
rări că Paul Celan „revine în
România”. Într- adevăr, prin seria de

Opere, în trei volume, deschisă la Polirom, marele
poet are şansa de a fi re- descoperit. Deja apărut, pri-
mul volum (Opera poetică), în traducerea inedită a
lui george State şi cu un Cuvânt înainte semnat de
Andrei Corbea a stârnit binemeritate ecouri. Cum
creaţia celaniană nu poate fi descifrată ignorând
zbuciumata sa existenţă, se cuvine să stăruim asu-
pra traiectoriei sale, împovărată, se ştie, de „vina”
supravieţuirii (după deportarea părinţilor), poetul
fiind chinuit de un psihic răvăşit, supus turbulenţe-
lor epocii.

Venit, în 1945, la Bucureşti (unde a rămas
scurtă vreme), contaminat de spiritul suprarealist
al acelor ani (în cercul suprarealist s- ar fi şi format,
credea – cu temei – Marin Mincu), Paul Celan a de-
venit rapid un „european”. El a fost, aprecia heideg-
ger, „cel mai talentat poet de expresie germană”. Să
mai spunem că Celan, şcolit la gimnaziul superior
românesc din Cernăuţi, scriind de la 16 ani versuri
în limba germană este revendicat zgomotos şi de
ucraineni. În pofida „fixaţiei carpatine” (cum măr-
turisea într- o epistolă), producţia sa lirică, în româ-
neşte, este sărăcuţă, cantitativ judecând. Iar
influenţa românească este frecvent minimalizată în
exegezele vestice. george guţu încercase să rectifice
această opinie, demonstrând că mediul lingvistic ro-
mânesc l- a influenţat, cel puţin prin „presiunea cul-
turală a limbii” şi grupul de amici care i- au fost în
preajmă. Mircea ţuglea (2007) îl discuta argumen-
tat, aşezându- l în contextul avangardismului româ-
nesc, acceptând posibilitatea unor influenţe
reciproce. Şi Ovid S. Crohmălniceanu, cel care pu-
blicase, în Contemporanul, Tangoul morţii (o primă
versiune, în tălmăcirea lui Petre Solomon, a celebrei
Todesfuge, rescrisă apoi, devenind engführung) de-
tecta „imagini suprarealiste”. Mai precaut, Petre So-
lomon însuşi vorbea despre o stare de spirit (supra-
realistă), din care s- a împărtăşit şi Celan, un poet
refractar, totuşi, la înregimentări; şi a cărui orbită
poetică „nu se situează prea departe de cea a supra-
realiştilor”, conchidea prietenul de altădată. Dacă
Andrei Corbea hoisie (1995) îl plasa, îndreptăţit, în
„atlasul” central- european, Derrida împingea de-
monstraţia înspre deconstructivism, speculând tri-
bulaţiile cripticului poet, fracturându- şi discursul.
Poet şi traducător, Paul Celan a rămas, însă, un in-
adaptat, „scufundat în sine”, bântuit de o mare sin-
gurătate; un cumul de trăiri care, inevitabil, răzbat
în poezia sa, vorbind lumii despre insecuritate, an-
goasă, stranietate, terifianţă. Obsesivele contextua-
lizări thanatice developează o profundă nelinişte, o
experienţă dramatică, o rană nevindecată. Sau o „în-
cordare existenţială”, deloc străină de rădăcina evre-
iască.

Nume glorios, aşadar, al literaturii europene,
Paul Celan e discutat – sub pusee aniversare –
abundent şi, deseori, pe necitite. Iar pentru a înţe-
lege această operă dificilă, enigmatică pe alocuri,
plonjând într- o scriitură eliptică (începând cu spra-
chgitter, 1959), interesată de drama limbajului tre-
buie, neapărat, să chestionăm contextul. Nu puţini
sunt aceia care, interesaţi de opera lui Celan, înţeleg
că ea trebuie citită în contextul unei drame existen-
ţiale. george Steiner, de pildă, recenzând culegerea
postumă Zeitgehöft, recomanda ca „viaţa şi drumu-
rile complicate ale lui Celan să fie clarificate prin
documente”. trebuie, într- adevăr, să- i cercetăm
viaţa pentru a limpezi înţelegerea şi pentru a accede
la poemele sale târzii. Marele poet de limbă ger-
mană, etichetat ca ermetic (deşi Celan însuşi s- a
luptat cu împovărătoarea etichetă, refuzând- o) este
„disecat”, supus unor analize laborioase, detaşate de
ritualul universitar; ceea ce nu înseamnă că difici-
lele sale texte ar îngădui descifrarea „trupului poe-
tic”, în absenţa racordului la climatul lor placentar.
Mai mult, un h. Meschonnic era convins că Celan,
scriind în limba acelora care i- au ucis părinţii,
dorea, la rându- i, să ucidă limba. un alt mare ne-
adevăr care, şi el, obligă ca atât de discutatul şi dis-
putatul Celan, un maestru al întunecimii, cum s- a
zis (un „Meister der Dunkelheit”), cu înnoitoarea sa
lirică, semnificând „un pas înainte” în literatura Oc-

cidentului (aprecierile tot de acolo provin), un poet
citadin, indiscutabil sumbru şi, ciudat, câteodată ju-
căuş, cu afecţiune pentru suprarealism etc., trebuie
reaşezat într- un context istoric şi personal. Doar aşa
acel suflet, vibrând ca o hartă eoliană (Philippide)
ni se va dezvălui; doar publicarea ineditelor (în po-
fida interdicţiilor văduvei lui Celan) va îngădui să- l
percepem integral. hoinărind prin lume, va începe,
la tours, medicina, apoi, ca student, va reveni la
Cernăuţi (1939); după popasul bucureştean se va re-
fugia la Viena, încercând – dureros – să reziste afir-
maţiei lui Adorno, cel care decretase că, după
Auschwitz, poezia ar fi imposibilă („un act barbar”).
Despre relaţia cu Ingeborg Bachmann vorbeşte co-
respondenţa adunată în Timp al inimii, în traduce-
rea Iuliei Dondorici (2010). În fine, se fixează la
Paris, se va căsători, în 1952, cu gisèle Lestrange;
fondul epistolar dezvăluie legătura cu Nelly Sachs,
viitoarea nobelistă şi interesul lui heidegger, invi-
tându- l la căsuţa sa din todtnauberg, în regiunea
Schwarzwald (Pădurea Neagră), dar rezervat după
lectura poeziei Todtnauberg.

Anii cernăuţeni ai poetului au fost migălos re-
constituiţi prin strădania lui Israel Chalfen (eine
biographie seiner Jugend). Poet cu multe rădăcini
(Cernăuţi, Bucureşti, Viena, Paris), Celan poate fi,
aşadar, disputat. Oricum, Margul- Sperber îi ve-
ghease debutul iar deportarea părinţilor dincolo de
Bug (Paul fiind salvat de micul industriaş cernău-
ţean Valentin Alexandrescu) şi apoi dispariţia lor,
anii petrecuţi în lagărul de lângă Buzău l- au mar-
cat. tânărul Celan era un ins foarte tăcut. Venind
la Bucureşti în toamna anului 1945, Celan îşi folo-
seşte talentul filologic şi, sub numele de Paul Ancel,
lucrează ca redactor la Cartea rusă. Mărturiile din
acel popas bucureştean sunt oferite grijuliu de Petre
Solomon într- o carte care investiga tocmai „dimen-
siunea românească” (Ed. Kriterion, 1987), reeditată.
Peripatetizând pe străzile Capitalei, cultivând un
acelaşi cerc de prieteni, cei doi s- au legat afectiv.
Încât „amintirile” lui Petre Solomon sau ale Mariei
Banuş rămân un preţios ghid în efortul de a descifra
omul Celan şi lirica sa timpurie. un noctambul acel
Celan (un „Nachtmensch”), livrând versuri păti-
maşe, idealizând- o pe Ruth, cu darul prieteniei şi o
teribilă nevoie de exprimare, pendulând între tira-
nia amintirilor şi setoasa nevoie de uitare; dar, mai
presus de asta, ispitit şi confiscat de nevoia de a găsi
o formă nouă, până ce soarta tragică îl va împinge
în ultima fază, cea a cvasi- afaziei.

Să reamintim că întâlnirea cu Sperber s- a do-
vedit providenţială. Dincolo de faptul că jetty Sper-
ber, soţia poetului, a fost „moaşa” pseudonimului
Celan, înaltul Sperber, fixat în Bucureşti în 1940, a
fost „un pivot” (consideră, îndreptăţit, Petre Solo-
mon) în cariera lui Celan. El însuşi cu o viaţă agi-
tată, ocupându- se, vremelnic, de pagina literară a
ziarului Czernowitzer Morgenblatt, Sperber, parcur-
gând poeziile aduse de Ruth, a înţeles imediat că are
de- a face cu un poet. Sprijinul lui Sperber (singurul
om în care credea) l- a însoţit constant pe Celan.
Când, în 1948, va sta, pentru câteva luni la Viena,
Celan va găsi (mărturiseşte într- o scrisoare) un
„Sperber local”, pictorul Edgar jené. De altfel, el se
va adresa editorului vienez al revistei suprarealiste
„Plan”, Otto Basil, având o scrisoare de recoman-
dare chiar din partea lui Sperber; acolo, prietenul
bucureştean, comentând placheta der sand aus den
urnen (nisipul din urne), trasă la Viena, în august,
în vreo 500 de exemplare şi, imediat, retrasă chiar
de Celan pentru multele greşeli tipografice, o găsea
drept „pandant liric al operei lui kafka” (din care,
dealtminteri, a şi tradus). Încât, adevăratul debut
trebuie considerat volumul din 1952, Mohn und Ge-
dächtnis (Mac şi memorie). Mişcându- se în alt
mediu lingvistic, Celan dovedeşte energie poliglotă
(aprecia john felstiner) şi, ajuns la Paris, înţelege
că germana era „dureros de a mea”. O reflecţie din
acei ani („Poezia nu se mai impune, ea se expune”)
lămureşte drama unui poet de o sensibilitate mala-
divă, cu răbufniri ciclotimice, apăsat de complexul
gheto- ului şi, în plus, confruntat în epocă cu rava-
giile „lettrismului”. Se adaugă, desigur, invazia te-
melor evreieşti, forând stratul istoriei biblice în
contextul recrudescenţei antisemitismului; dar
depre sivul Celan, măcinat de o puternică criză su-

fletească şi manifestând dorinţa „arzătoare” de a re-
veni, se zbate în ghearele singurătăţii. Într- o scri-
soare către Sperber se mărturisea patetic: „M- am
întrebat adesea dacă n- ar fi fost mai bine să fi rămas
printre fagii ţării mele de baştină”.

Când în 1958, la Bremen, Paul Celan primea
Premiul oraşului, poetul mărturisea că venea
dintr- un ţinut în care trăiau „oameni şi cărţi”. Acel
ţinut era, desigur, Bucovina. Celan (adică Paul Pei-
sah Antschel) s- a născut la 23 noiembrie 1920, în
Cernăuţi şi provenea dintr- o familie de evrei buco-
vineni (germanofoni). Biografia sa spirituală, acci-
dentată şi tensionată, va include şi o perioadă
bucureşteană (1945- 1947) şi o şedere scurtă la Viena
(aproximativ 6 luni) şi, desigur, anii parisieni. Pari-
sul a fost oraşul de adopţiune şi tot aici va sfârşi, si-
nucigându- se în 1970, aruncându- se, de pe podul
Mirabeau, în apele Senei, într- o zi neagră (20 apri-
lie, se pare), îmbogăţind lista „senucigaşilor” (cf. An-
drei Oişteanu). Peste ani, în 1994, şi gherasim Luca
îi va urma pilda, convins că „în această lume, poeţii
n- au ce căuta”. E important de ştiut că Paul Celan,
minte poliglotă, admirabil cunoscător al limbii fran-
ceze, nu a scris nici un rând în această limbă. El s- a
vrut un „trist poet de limbă teutonă” şi era încredin-
ţat că retrăieşte, până la capăt, destinul atât de si-
nuos al spiritualităţii evreieşti. Dar e cel puţin
curioasă opinia lui Milo Dor, cel care, netulburat,
afirma că Celan venea din neant; sau că, răvăşit de
crizele nervoase, poetul ar fi vrut să obscurizeze
limba celor care îi omorâseră părinţii, împingând- o
în hăţişul pierderii sensului. E drept că Paul Celan,
încercat de febrile căutări poetice şi tulburări psi-
hice îngrijorătoare (l- a vizitat, de pildă, în 1964, la
geneva, pe psihiatrul jean Starobinski) s- a simţit
constrâns să scrie în germană. În plus, şi acuza de
plagiat, cu un proces intentat de văduva lui yvan
goll l- a marcat, agravându- i suferinţele.

Dacă înţelegem trecutul ca element (ingre-
dient) al identităţii culturale şi dacă stratul memo-
riei colective intervine în definirea conştiinţei de
sine a oricărei comunităţi, şi, negreşit, a fiecărui in-
divid, rescrierea Istoriei (proces filtrat, de regulă,
prin prisma ultimelor consecinţe) ni se înfăţişează,
sublinia Pierre Nora, „întotdeauna problematică şi
incompletă”. Ceea ce, fireşte, nu poate zădărnici
eforturile de reconstrucţie istorică, încercând a co-
recta prin reflecţie critică tentativele de deformare
(oficializată), de cosmetizare, încărcate cu grade va-
riate de nostalgie ficţionalizantă. Cunoaşterea „re-
dobândită” a trecutului suportă, s- a spus, inevita-
bilul tangaj dintre memorie şi uitare, existând –
igienic – şi „uitări fericite” (cf. Paul Ricoeur). După
cum există fapte, întâmplări, procese etc. care nu au
dreptul la uitare. Memoria, spunea Aristotel, „are
ca obiect numai trecutul”. Iar „spunerea” lui îm-
bracă numeroase chipuri, deoarece tot stagiritul
avertiza: „fiinţa se spune în multiple feluri”. Şi, ne-
greşit, avem în vedere nu doar ce se spune, ci şi cine
şi cum o face. fără a uita, însă, distanţa dintre isto-
rie şi memorie, prima schiţând / propunând o „arhi-
tectură a sensului”, depăşind resursele memoriei (fie
ea şi colectivă), instituind paradigma „indiciară”.
fireşte, doar în sens scriptural, animând competiţia
„între dorinţa de fidelitate a memoriei şi căutarea
adevărului în istorie”.

Paul Celan a avut parte de o supravieţuire
chinuitoare. Nevoia de uitare, dorită, s- a însoţit cu
„tirania amintirii”, spunea Al. A. Philippide. Chiar
dacă „arbitrariul conexiunilor semantice” derutează
şi coagularea sensului întârzie (zic unii comenta-
tori), tragedia limbajului, drama incomunicării sunt
cele care reverberează din străfunduri. Într- adevăr,
preluând titlul unui volum îngrijit şi prefaţat de geo
Şerban (2000), Ochiul meu (său) rămâne să ve-
gheze... truda lui george State, întinsă pe vreo şase
ani, el însuşi poet, încercând – prin decodare – să
respecte literalitatea textului, observa gabriel h.
Decuble, transformă această apariţie editorială
într- un veritabil eveniment cultural. După Mac şi
memorie (2006, în traducerea lui Mihail Nemeş şi
george State), aventura, din fericire, continuă. Şi
confirmă spusele lui Celan, neliniştitul poet recu-
noscând că limba, chiar nereuşind a mărturisi gro-
zăviile întâmplate, „a supravieţuit”... r
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sunteţi un admirator fidel, aş spune
chiar prieten, al Micului Prinţ de
Antoine de saint exupery, poveste
simbol pentru secolul trecut şi, de ce

nu, pentru omul de totdeauna. Adesea invocaţi cu-
vintele- cheie ale poveşti: „suntem răspunzători
de- a pururi pentru ceea ce îmblânzim”. Cum se
pot interpreta aceste cuvinte din perspectiva unui
inginer specialist în energie regenerabilă?

Într- adevăr, „povestea” Micului Prinţ este
admirabilă. Are calitatea rară de a genera mesaj
pentru cititorii de orice vârstă. Este uimitor cum
Saint Exupery a reuşit acest lucru într- un text de
aşa mici dimensiuni. Citatul amintit reprezintă,
după părerea mea, esenţa şi cred ca poate explica
de ce această mică povestire a fost mai întâi re-
marcată şi apoi acceptată ca parte din patrimo-
niul universal. Ea ne- a arătat că mai există un
concept general uman, care poate fi adăugat ve-
chilor categorii de Bine, Adevăr, frumos, Drep-
tate si Onoare. Acest nou concept este cel de
Responsabilitate. Nu este cred întâmplător faptul
ca acest mesaj a fost scris şi mai ales receptat şi
însuşit în secolul trecut, caracterizat prin demo-
cratizare şi laicizare. Nu este întâmplător cred
nici că autorul este din franţa, ţara unde cele
două procese au fost iniţiate şi dezvoltate. Dimi-
nuarea autorităţii centrale, de tip politic sau
divin, a generat importante probleme sociale şi
spirituale, iar Micul Prinţ a oferit o soluţie apli-
cabilă la nivel individual, în ambele situaţii. Re-
venind la întrebarea Dvs., voi observa ca
răspunsul depinde, ca de obicei, de măsura im-
pusă. În măsura în care ne referim la practicarea
individuală a meseriei, nu văd deosebire între
specialitatea de inginer specialist în energie re-
generabilă şi genul proxim de inginer, sau chiar
genuri ierarhic superioare. Profesionalismul se
defineşte uneori ca acea atitudine în desfăşurarea
activităţii de azi care îţi permite ca şi mâine să o
poţi desfăşura la aceiaşi parametri. Prin extensie,
responsabilitatea se poate înţelege ca atitudinea
de a- ţi desfăşura activitatea, având în vedere asi-
gurarea continuităţii pentru ziua de poimâine. A
trăi în mod responsabil este însă un lucru neîn-
chipuit de greu.

Aşa e, dar cred că este singurul care merită
cu prisosinţă, fiindcă dă măsura omului ca bun
stăpân al naturii. Aş spune că eşti om exact în mă-
sura exactă a responsabilităţii pe care ţi- o asumi.
să revenim la profesiunea dvs. Cât de regenera-
bilă este… energia regenerabilă?

Răspunsul la această întrebare poate fi ob-
ţinut indirect, dacă stabilim ce înţelegem prin
energie regenerabilă. Se constată că termenul a
fost definit de- a lungul timpului în mai multe fe-
luri. Aceasta situaţie a generat controverse şi dez-
bateri, având în vedere impactul important pe
care definiţia îl are asupra mediului social, dar şi
a politicilor energetice şi a eforturilor de regle-
mentare a finanţării. O definiţie rezonabilă spune
că energia regenerabilă este acea energie obţi-
nută din surse care se pot reface în mod natural
pe durate de timp comparabile cu durata vieţii
omului. Exemplele care pot fi date se referă la
energia solară, energia eoliană, energia mareelor
şi a valurilor, energia stocată în biomasa, energia
cursurilor de apa şi energia geotermală. În unele
cazuri, se precizează explicit că energia regenera-
bilă nu include energia generată din combustibili
fosili, deşi aceştia reprezintă de fapt o formă de
stocare a energiei.  

Care sunt principalele avantaje ale folosirii
acestor energii?

De obicei se aminteşte faptul ca energiile re-
generabile nu dăunează mediului, în sensul ca nu
conduc la degajări de carbon şi de gaze care favo-
rizează efectul de seră. De asemeni, energiile re-
generabile sunt mai ieftine decât combustibilii
fosili. Ele conferă industriei energetice de profil o
anumită stabilitate, deoarece nu sunt dependente
de epuizarea zăcămintelor, ca în cazul combusti-
bililor fosili. Asta poate conduce şi la creşterea
stabilităţii economice şi sociale. Mai puţin este

scos în evidenţă faptul că energiile regenerabile
sunt distribuite în volum (cum este cazul energiei
eoliene), pe suprafaţă (cum este cazul energiei so-
lare) sau liniar (cum este cazul energiei valurilor
şi mareelor). Acest lucru asigura o disponibilitate
pe întinse arii geografice, în contrast cu disponi-
bilitatea combustibililor fosili, care sunt concen-
traţi într- un număr limitat de ţări. una dintre
consecinţe derivate de aici este faptul că energiile
regenerabile sunt mai adecvate folosirii în mediul
rural sau în zone izolate, precum şi în ţările în
curs de dezvoltare, care nu dispun de o bună
infra structură. 

Care sunt formele de energie regenerabilă
cele mai adaptate condiţiilor din în ţara noastră?

România dispune de o mare varietate de re-
surse energetice regenerabile. Există un bun po-
tenţial regenerabil de masă lemnoasă, care este
folosit în mod tradiţional pentru producere de
energie termică. Potenţialul energetic al râurilor
interioare, dar şi al Dunării este important şi a
fost valorificat în mare măsură în ultimele dece-
nii. Există un bun potenţial de energie eoliană în
regiunea muntoasă şi în Dobrogea, iar energia so-
lară este disponibilă pe toată suprafaţa ţării, dar
în special în zonele de sud şi sud- vest. Energia
geotermală de temperatură ridicată este exploa-
tată în special în vestul ţării, dar acest gen de
energie regenerabilă este disponibil pe întreg te-
ritoriul ţării, dacă ne referim la nivele termice
mai scăzute şi nu impunem restricţii prea severe
privind adâncimea de exploatare.

Ca să rămânem în atmosfera Micului Prinţ
să amintim şi că „nimic nu e perfect pe lumea
asta”. deci, şi energiile regenerabile cu toate spe-
ranţele pe care le dau, nu reprezintă un panaceu.
Care sunt dezavantajele în cazul energiilor eo-
liene, geotermală, a apei sau a biocombustibililor?

Dezavantajele surselor regenerabile de
energie apar mai evident atunci când exploatarea
acestora se face pe scară largă. Să ne referim, mai
întâi, la energia vânturilor. Aceasta este captată
folosind aşa- numitele turbine eoliene, a căror pu-
tere poate varia între sute de Watt şi câţiva MW,
în funcţie de destinaţie. Dacă vom compara aceste
valori cu puterea uzuală a turbinelor termoelec-
trice, care variază intre zeci si sute de MW, vom
vedea că puterea turbinelor eoliene
este relativ mică. Este nevoie de gru-
puri de astfel de turbine, aşa-numi-
tele ferme eoliene, pentru a produce
puteri comparabile cu cele ale centra-
lelor termoelectrice tradiţionale.
funcţionarea fermelor eoliene este în-
soţită de zgomot puternic, datorat in
special desprinderii vârtejurilor de
aer de pe palele turbinei, dar şi a an-
grenajelor mecanice. De asemeni,
existenţa fermelor eoliene afectează
viaţa păsărilor şi a animalelor sălba-
tice care trăiau în arealul respectiv,
atât în cursul construcţiei, care im-
plica uneori excavaţii de mari dimen-
siuni, cât şi în cursul exploatării. un
dezavantaj major al energiei eoliene
este faptul că are caracter fluctuant. 

Cea geotermală este mai ferită
de aceste dezavantaje?

folosirea energiei geotermale
are şi ea dezavantaje, dacă o compa-
răm cu utilizarea combustibililor so-
lizi. În primul rând, ea are potenţial
ridicat într- un număr relativ redus de
locuri pe suprafaţa pământului. Mai
mult, aceste locuri nu sunt întot-
deauna în apropierea zonelor unde se
găsesc potenţiali utilizatori, care de
obicei sunt aglomerările urbane. Se
mai adaugă şi faptul că exploatarea
resurselor geotermale poate elibera
gaze nocive în atmosferă. 

Mai departe, energia hidrau-
lică?

Deoarece energia hidraulică a fost folosită
de mai multă vreme, dezavantajele utilizării ei pe
scară largă sunt mai bine cunoscute. Investiţia
iniţiala este mare, datorită în special costurilor
barajelor, iar recuperarea fondurilor investite se
face într- un timp îndelungat, putând ajunge la
zeci de ani. Mediul natural este distrus pe largi
suprafeţe, în zona viitoarelor lacuri de acumu-
lare. Mai mult, comunităţile umane aflate în acea

zonă trebuie mutate, acest lucru generând insta-
bilitatea socială şi economică. De asemeni, nivelul
natural al pânzelor freatice se modifică în pre-
zenta marilor baraje, acest lucru perturbând une-
ori sistemele ecologice.

În sfârşit, biocombustibilii?
Biocombustibilii au o capacitate calorică

mai mică decât a combustibililor fosili. Acest
lucru înseamnă că pentru a produce o anumită
cantitate de energie este nevoie de o masă mai
mare de biocombustibil decât de combustibil cla-
sic. De asemeni, investiţia în capacităţile de pro-
ducere şi rafinare a biocombustibililor este mare.
Culturile necesare biocombustibililor reclamă de
obicei irigare şi folosirea unor mari cantităţi de
apa. Multă apă este folosită şi în cursul producerii
biocombustibililor. Prin urmare se poate ajunge
la o utilizare excesivă a resurselor de apă exis-
tente. un aspect evidenţiat mai recent se referă
la emisiile de carbon. De obicei se consideră că
biocombustibilii emit prin ardere mai puţin car-
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O perspectivă promiţătoare: 
energiile regenerabile

n Elena Solunca în dialog cu Viorel Bădeascu

Potenţialul energetic al râurilor
interioare, dar şi al Dunării este
important şi a fost valorificat în
mare măsură în ultimele decenii.

Există un bun potenţial de energie
eoliană în regiunea muntoasă şi în
Dobrogea, iar energia solară este

disponibilă pe toată suprafaţa ţării,
dar în special în zonele de sud şi

sud- vest.
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bon în atmosferă decât combustibilii clasici. Lua-
rea însă în considerare şi a carbonului emis prin
folosirea utilajelor necesare culturilor şi a utila-
jelor din capacităţile de producţie arată că,
uneori, balanţa se poate inversa. 

Atât cât se poate prevedea acum, ce efecte se-
cundare sunt posibile în perspectiva apropiată şi
mai depărtată şi cum pot fi contracarate?

Într- adevăr, viaţa ne învaţă că orice lucru
inventat de om spre îmbunătăţirea traiului con-
duce întotdeauna şi la efecte opuse, dacă el se
aplică şi este privit la o scară suficient de mare în
spaţiu şi timp. În cazul surselor regenerabile de
energie, efecte secundare pot proveni din deza-
vantajele semnalate anterior. Ele pot fi uneori şi
în mod limitat eludate, dacă sunt luate în consi-
deraţie încă din faza de concepţie. Sunt necesare
prin urmare studii de impact, pentru evaluarea
unor aspecte care depind în mod semnificativ de
particularităţile geografice, climatice şi sociale ale
locului. Practica a arătat totuşi ca există şi soluţii
oarecum elementare. De exemplu, în cazul folosi-
rii energiei vântului, fermele eoliene nu trebuie
amplasate în apropierea zonelor rezidenţiale.
Acest lucru poate diminua impactul vizual şi fonic
asupra populaţiei. Nu exista încă suficiente infor-
maţii privind impactul asupra faunei şi contraca-
rarea acestuia. Influenţa pe care caracterul
fluctuant al energiei vântului îl poate avea asupra
utilizatorilor poate fi diminuată prin amplasarea
în aceeaşi zonă a unor capacitaţi de utilizare a
energiei solare sau geotermale, în aşa fel încât în
perioadele de acalmie a vântului aceste surse să
acţioneze în compensare. Energia geotermală este
caracterizată printr- o stabilitate mai mare a po-
tenţialului. totuşi, uneori, exploatarea excesivă
poate periclita echilibrul ecologic al unor areale,
aşa cum s- a văzut în ultimii ani în împrejurimile
Ordei. folosirea energiei hidraulice are mai multe
efecte secundare, dovedite de- a lung timpului. Ele
depind destul de mult de specificul fiecărei ex-
ploatări. O consecinţă care poate fi menţionată
aici se referă la faptul că lacurile de acumulare
sunt folosite nu numai cu scop energetic, ci şi ca
sursă de apă potabilă şi de irigaţie. Acest lucru
poate crea deficit de apă pe cursurile inferioare
ale râurilor şi fluviilor. fenomenul poate avea
consecinţe politice importante dacă este vorba de
cursuri de apă ce trec prin mai multe ţări. 

se poate vorbi de riscuri?
folosirea pe scară largă a energiilor regene-

rabile este însoţită şi de riscuri. Să luăm, de
exemplu, cazul energiei eoliene sau al energiei so-
lare. Integrarea în sistem a capacitaţilor de pro-
ducere a energiei electrice bazate pe aceste
resurse cu caracter fluctuant prezintă riscul des-
tabilizării reţelei de transport şi distribuţie. În
mod normal, operatorii de reţea au posibilitatea
de a menţine un echilibru între consumul şi pro-
ducţia de energie, prin conectarea sau deconecta-
rea unor producători (mai curând decât a unor
consumatori). Acest lucru este mai uşor controla-
bil în cazul producerii de energie bazată pe com-
bustibili fosili, la care prognoza pentru viitorul

apropiat este relativ uşor de făcut. Dacă ne refe-
rim acum la energia hidraulică, există riscul de
inundaţie şi de pierderi de vieţi omeneşti pentru
zonele din avalul barajelor, în cazul deteriorării
sau distrugerii acestora. Amplasarea marilor ba-
raje poate fi însoţită uneori, datorită marii lor
greutăţi, şi de intensificarea micro- activităţii seis-
mice. În domeniul producerii biocombustibililor,
datorită cererii din ce în ce mai mari, suprafeţe
de teren destinate tradiţional agriculturii ar
putea să fie alocate în viitor culturilor asociate cu
aceşti biocombustibili. Prin urmare, există şi ris-
cul ca preţul hranei să crească, generând pro-
bleme sociale. Acestea sunt doar câteva exemple.
În concluzie, trebuie să spunem că riscurile pot fi
diminuate, dar nu pot fi complet eliminate. 

se vorbeşte mereu mai mult de aşa- numitele
case cu consum energetic redus, sau pasive ener-
getic, domeniu în care aveţi o experienţă care v- a
consacrat în lumea specialiştilor. Ce sunt aceste
case şi ce şanse ca ele să poată fi construite în ţara
noastră?

Clădirile se pot categorisi în funcţie de ne-
cesarul de energie termică folosită la încălzire pe
parcursul unui an. Deoarece clădirile au dimen-
siuni diferite, acest necesar este de obicei raportat
la suprafaţa locuibilă a clădirii, rezultând un ne-
cesar de căldură specific. Definirea clădirilor cu
consum redus de energie diferă de la ţară la ţară,
necesarul maxim de consum termic variind între
30 şi 75 kWh/(m2an). Există mai multe moduri de
definire a unei clădiri pasive. Cel mai cunoscut in
momentul de faţă este cel introdus de Wolfgang
feist în germania la începutul anilor 1990. Pen-
tru particularizare, în acest caz se foloseşte refe-
rirea Passivhaus. Consumul maxim de energie
folosit la încălzire şi răcire nu trebuie să depă-
şească 15 kWh/(m2an). În plus, consumul total de
energie primară folosită (incluzând iluminat,
echipamente electrice casnice, ventilaţie, etc.) nu
trebuie să depăşească 120 kWh/(m2an). Pentru a
avea o idee de ce înseamnă aceste valori, putem
spune ca normativele germane pentru clădiri
„standard” admit consumuri de încălzire de circa
120 kWh/(m2an). O prezentare succintă a modului
în care arată o clădire Passivhaus ar fi următoa-
rea: are o foarte buna termoizolaţie a anvelopei;
fenestraţia constă în geamuri cu trei foi între care
este introdus gaz inert; aerisirea este asigurată
prin ventilaţie forţată; se recuperează căldura din
aerul viciat evacuat din clădire; nu există sistem
clasic de încălzire. În ţara noastră introducerea
unor astfel de clădiri cu foarte bună performanţă
energetica reprezintă o acţiune ambiţioasă, dacă
ne raportăm la faptul că fondul comun de clădiri
prezintă consumuri termice variind între 300 si
450 kWh/(m2an). Sunt construite totuşi în acest
moment cel puţin patru clădiri Passivhaus, dintre
care una, localizată în comuna Burluşi din judeţul
Argeş este certificată de Institutul Casei Pasive
din Darmstadt, înfiinţat de W. feist. În principiu,
există o bună perspectivă de dezvoltare, ţinând
cont că tehnologia necesară este matură şi acce-
sibilă pe piaţă. r

►Semnal
Punctul critic ■ nr. 1 (13) 2015

statul de drept –
Ficţiune şi realitate

trăim înconjuraţi de fantasme. fantasmele
trecutului, ale viitorului imaginat şi ale prezentului
închipuit. Revista trimestrială de diagnoză socială,
politică şi culturală Punctul critic priveşte prezen-
tul fără intermediari şi cosmetizări. Dacă diavolul
se ascunde în amănunte, răul se află în realitate.
Pentru a-      l înlătura, trebuie mai întâi identificat,
iar pentru asta trebuie să avem curajul să privim
realitatea în faţă. Revista Punctul critic este una
dintre cele mai prestigioase publicaţii româneşti cu
o periodicitate trimestrială, o publicaţie de diag-
noză socială, politică şi culturală de tip academic,
apăruta în urma iniţiativei unui grup de scriitori şi
universitari, preocupaţi de stabilirea corectă a ca-
racteristicilor societaţii româneşti post revoluţio -
nare, cât şi de identificarea căilor şi metodelor de
alegere a „drumului bun” pentru această societate.
fiecare ediţie beneficiază de contribuţii ştiinţifice
sau eseistice ale unor autori cunoscuţi, experţi în
domeniu sau tineri care se dedică studiului temei
anunţate. De asemenea, publicaţia se bucură de
participarea unor autori, în majoritate universitari,
din străinatate care tratează teme independente
dar de mare interes şi semnificaţie pentru publicul
românesc. 

fondată de romancierul Eugen uricaru,
Punctul critic are o circulaţie naţională şi interna-
ţională, având printre semnatari mari personalităţi
româneşti, ca prof. Andrei Marga, Ioan Es. Pop,
Iacob florea, Radu Baltasiu, Mihai Milca, un Con-
siliu ştiinţific alcătuit din personalitaţi naţionale şi
internaţionale (Bernard Castelli, Institutul de Cer-
cetare pentru Dezvoltare, IRD, din Paris, Septimiu
Chelcea, universitatea din Bucureşti, Raffaela
gherardi, universitatea din Bologna, Marco Luc-
chesi, universitatea federală din Rio de janeiro,
Andrei Marga, universitatea Babeş-      Bolyai din
Cluj-      Napoca, giacomo Marramo, universitatea
Roma III, Vasile Puşcaş, universitatea Babeş-      Bolyai
din Cluj-      Napoca, gheorgh Lencan Stoica, univer-
sitatea din Bucureşti). Colaboratorii de calitate,
precum şi Consiliul Ştiinţific al publicaţiei noastre
trimestriale, sunt o garanţie calitativă asupra con-
ţinutului, cât şi a obiectivitaţii analizelor şi studii-
lor publicate.

Sumar:

EDItORIAL
● Statul de drept – genealogia unui concept,
Mihai Milca
StAtuL DE DREPt – fICţIuNE ŞI REALItAtE
● Delegata potestas non delegatur – reflecţii
privind Delegarea legislativă, procedură
excepţională de exercitare a puterii în stat, 
Ioan Alexandru
● Statul de drept şi apărarea lui, Andrei Marga
● Strania ideologie a statului de drept, 
sebastian simion
● Reflecţii asupra relaţiei dintre drept şi
economie, Cristian-Ion Popa
● forme de consolidare ale statului de drept:
integrarea europeană şi procesul de transformare
de la nivelul statelor, Ionuţ-bogdan berceanu
fONDuL ŞI fORMA
● Politica înainte şi după 1989, Octavian Opriş
● Dreptul la vot pentru cetăţenii români care
trăiesc în străinătate, vasile leca
LuMEA CăRţILOR
Disputa sovieto-română din deceniul 1965-1975 în
lumina unor documente de arhivă inedite, 
nicolae enciu
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Afost, fără îndoială, o altă Spanie în
comparaţie cu faţă cunoscută în 2007,
deşi scopul vizitei a fost tot participa-
rea la o conferinţă. O informaţie ve-

nită din partea ghidei unui grup de turişti cu
destinaţia Avilla- Segovia, căruia m- am alăturat
după conferinţă, m- a făcut să meditez la relaţiile
dintre putere şi mediul academic. Autocarul trecea
pe lângă Palatul Moncloa, ansamblul arhitectonic
din care face parte fiind deopotrivă sediul Preşedin-
telui guvernului şi al universităţii Complutense.
Mai devreme, văzusem la universitatea San Pablo,
prima dintre cele şase universităţi catolice „clasate
înaintea universităţii de stat, Complutense”, cum ni
se spune, portretul fostului rege, juan Carlos. Se
poate ghici, din organizarea spaţiului, influenţa doc-
trinară, a remarcat Mitchell Peters (universitatea
Europea, Madrid), unul dintre participanţi. 

Conferinţa anterioară fusese organizată de o
societate de universitari (IStW), grupaţi în jurul lui
Eland Books, un editor independent, aparţinând la
ceea ce habermas a numit „sfera discursului 
public”, care a oferit, începând cu secolul luminilor,
alternativa unui spaţiu liber de expresie celui insti-
tuţionalizat de L’Ancien Régime. IStW (Societatea
Internaţională a Literaturii de
Călătorie) are deschidere către
ţările separate cândva de Cor-
tina de fier, o percepţie a lite-
raturii sensibilă la contexte
istorice şi ideologice, un ethos
democratic, fiind un reper al
„corectitudinii politice”.

Common grounds, orga-
nizatorul prezentei conferinţe,
cu sediul tot în America (uni-
versitatea Michigan), este o ex-
presie a establishmentului aca-
demic, asociat Programului
Naţional pentru modele în edu-
caţie prin seria „the Learner”,
sub auspiciile căreia s- a desfă-
şurat conferinţa dedicată meto-
delor inovative şi viitorului
ştiinţelor umaniste. Din Comi-
tetul Director al societăţii, fac
parte universitari de prestigiu,
provenind, cu puţine excepţii,
din America, Anglia şi Spania.
Programul descurajează „tradi-
ţionalele modele sumative” de
transmitere a cunoştinţelor în favoarea modelării
învăţării pe mecanismele de funcţionare a creieru-
lui, înlocuind memoria umanităţii cu conţinuturi
care verifică sau dezvoltă capacitatea elevului/ stu-
dentului de rezolvare secvenţială a unor activităţi.
Lecţia ajunge să semene cu un program de calcula-
tor, paradoxul fiind acela că omul, care a inventat
creierul cibernetic, îl are acum de model. Orientarea
e în esenţă futuristă, urmărindu- se motivarea unor
subiecţi umani în vederea reformării societăţii pe un
anume făgaş.

Dacă pot generaliza pe baza experienţei la un
singur campus, acela al Politehnicii, universitatea
San Pablo e în acord cu atmosfera Madridului din
centrul istoric: elegant, sobru, străin de excesele şi
vulgarităţile consumerismului. geometria austeră
coexistă cu un lux simbolizând preţuirea pentru va-
lorile cunoaşterii, pe care va fi simţit- o până şi Prin-
cipele Machiavelli, care, ieşind din politică, îmbrăca
toga pentru a intra în bibliotecă. Nu se poate ca, vă-
zând amfiteatrul uriaş de la parter, cu fotolii îmbră-
cate în pluş purpuriu şi fireturi aurii, dar şi cu
dispozitive It de ultimă oră, să nu te întrebi, murind
de invidie, oare cum o fi să predai într- un asemenea
amfiteatru?

Dispunerea în sălile de curs şi seminarii e
într- adevăr una care indică prezenţa autorităţii, cu
discipolii aşezaţi în şiruri de bănci în faţa catedrei,
dar tot restul spaţiului pare închinat unei autorităţi
mai presus de un anume individ, tutorele supu-
nându- se el însuşi unui set de valori. Marginile alei-
lor sunt cultivate doar cu două specii de flori,
albastrul levănţicii şi roşul leandrului amintind de
culoarea liturigică a fecioarei şi de sângele Mântui-

torului. Chiar şi meniul cantinei se rezumă la pre-
parate necondimentate, simple, care nu stârnesc
apetitul, ci doar înlătură senzaţia de foame, îngă-
duind spiritului să se dedice unor chemări mai pre-
sus de poftele joase. Nu am putut să nu mă gândesc
la compatrioţii care transformă până şi mesele fu-
nerare în festinuri...

Atunci am vizitat toledo, unde până şi buti-
curile pentru turişti îşi expun obiectele într- un de-
mocratic menu al celor trei culturi: hispanică, arabă,
ebraică. Avilla şi Segovia, vizitate acum, sunt faţa
imperială, de la Apeductul roman bimilenar – care
„ar mai putea funcţiona şi acum”, insistă ghida – la
însemnele comuniunii dintre tron, biserică şi cu-
noaştere ce i- a asigurat triumful: în zidul protector
al Avillei, unul dintre turnuri e catedrala; Alcazarul
Segoviei priveghează asupra uneia din mănăstirile
întemeiate de Sfânta tereza de Avilla, iar în inte-
rior, simţi prezenţa spectrală a Reginei Isabella, pa-
troana lui Columb, şi a regelui filip al II- lea,
patronul alchimiştilor de care se leagă începuturile
chimiei moderne.

În România, politicul nu a inspirat dezgust,
nici lui Maiorescu, nici lui Enescu, nici diplomatului
Blaga. Aura de anxietate de care e înconjurată no-

ţiunea acum e produsul epocii de
după război, când elitele au fost
date pe mâinile instituţiilor
repre sive şi ale unor analfabeţi
criminali de către guvernanţi nu
cu mult mai educaţi. Deşi orien-
tată diferit, afilierea politică su-
gerată de spaţiile madrilene mi
s- a părut o alegere liberă şi o op-
ţiune ce nu se opune cu brutali-
tate altor grupuri de interese, ci
doar apără valorile pe căi diferite
şi mutual tolerante.

Rezumând acum în puţine
cuvinte, am pledat în comunica-
rea mea pentru teorie contra ac-
tivismului pragmatic, pur proce-
dural, văzând în interdisciplina-
ritate, atât calea regală către
creativitate – ceea ce s- a afirmat
cu energie de mai toţi partici-
panţii – , cât şi posibilitatea de a
reconstitui istoria ideilor şi de a
reconecta fiecare generaţie la
memoria umanităţii. Ştiinţa

educaţiei a ajuns într- un moment când se reconsi-
deră totul, începând cu întrebarea lansată de orga-
nizatori: „Ce se înţelege prin învăţare?”. Oare ce fel
de societate vei construi, mă întreb, dacă alegi omul
fizio- biologioc (psihologia cognitivă studiind modul
de funcţionare a creierului) contra omului istoric?
Programul unui calculator se bazează pe stricte în-
lănţuiri logice, formale. Adversar al teoriei, Valen-
tine Cunningham reproşează adepţilor „celui mai
mare imperialist cultural”, teoria cu majusculă, in-
coerenţa logică de a combina perspectiva ideologică
şi implicarea în realitate cu formalismul pur sau
tehnologiile limbajului. fizica cuantică, a particule-
lor care îşi inversează cu mare uşurinţă spinul sau
se manifestă în stări contrare, a localizărilor suba-
tomice ce schimbă stările socotite cândva stabile ale
lumii clasice a invalidat însă logica identităţii, in-
terdisciplinaritatea fiind efectul trecerii la logicile
post- formale, polivalente. La originile schimbării s- a
aflat şi poetul-matematician Ion Barbu, adept al
Programului de la Erlangen, al şcolii italiene de geo-
metrie proiectivă, care a premers „arhitecturilor”
matematice ale algebrei geometrice de astăzi. Inter-
disciplinaritatea care nu e salată interdisicplinară,
ci se bizuie pe o viziune holistă, îşi propune să iden-
tifice invariantele epistemologice (structuri de infor-
maţie) ale unei ordini culturale transdisciplinare.
Cum scrie jean Dieudonnee în „Arhitectura mate-
maticii” (1950): existenţa unor probleme similare, a
unor unelte conceptuale şi metode comune în dome-
nii aparent foarte diferite. geometria proiectivă hi-
perspaţială a transformărilor biraţionale concepută
de Corrado Segre, Luigi Cremona ş.a. a reprezentat
apariţia unui nou domeniu disicplinar care trans-

forma rezultate algebrice în limbaj geometric. Nu
există linii şi spaţii paralele în geometria proiectivă,
acestea fiind articulate în modele cu dimensiuni su-
perioare, de n-  dimensiuni, în conformitate cu hărţi
restrictive, în funcţie de postulate, axiome, para-
metri expliciţi ce asigură existenţa unor isomor-
fisme între elementele setului deschis ale unui
spaţiu topologic. 

Matematicianul Ion Barbu vedea în Progra-
mul de la Erlangen o schimbare comparabilă cu re-
voluţia coperniciană. Domeniile disciplinare deve-
neau module (seturi de invariante) studiate sub as-
pectul isomorfismului.

În Joc secund, Ion Barbu realizează spaţii
duale prin permutări de subspaţii care inversează
includerea. O relaţie axiomatică (afirmată ca defini-
torie) se stabileşte între natură şi „grupurile apei”,
realitatea tridimensională fiind recuperată ca pro-
iecţie a bidimensionalei imagini acvatice. 

heptagonul care încheie ciclul „Isarlâk” su-
prapune geometria topologică a figurii cu şapte un-
ghiuri şi limbajul (cuvântul El gahel, cu şapte
litere) având în comun propietatea că sunt semne.
Aceste semne – unghiuri şi litere – sunt „dispuse ci-
clic”, figura fiind un spaţiu topologic ce rămâne nes-
chimbat când e supus deformărilor. Putem citi
literele (ELgAhELELgAhELELgAhEL...) sau în-
ainta de- a lungul liniilor la infinit. Pentagonul e pro-
dus prin operaţiuni aditive şi multiplicative, de la
punct ajungându- se la suprafaţă şi, de aici, după
cum ar indica o simulare la computer, la hiperspa-
ţiul torusului. 

Poetul se proiectează pe sine în spaţiul creat
prin isomorfism cu Isarlâkul istoric, din a cărui per-
spectivă el e un profan, El gahel. Refuzând levanti-
nismul libidinal, se defineşte pe sine, privindu- se
din oglinda Isarlâcului textual, la modul negativ, ca
alteritate. Ion Barbu e un exemplu al modului cum
o idee poate fi exprimată în discursuri total diferite
sau „tradusă” dintr- unul în altul pe baza unor iso-
morfisme.

La vremea lor, matematicienii geometriei pro-
iective erau priviţi cu condescendenţă, căci la ce ser-
veşte speculaţia care nu are nicio posibilitate de
aplicaţie practică? În vremea noastră, când impri-
mantele în 3- dimensiuni au devenit realitate, ni-
meni nu- şi aminteşte de originile proiecţiilor
geometrice în spaţii cu dimensiuni superioare. Scrie-
rile matematice ale lui Ion Barbu nu sunt digitali-
zate, deşi poate că adolescenţii matematicieni şi
fizicieni care sunt primii în Europa ar putea fi mo-
tivaţi (nu accent, ci obsesie a Conferinţei „the Lear-
ner”, Madrid 2015) să rămână în România pentru a
reface şcoala ţiţeica- Barbilian. 

Proiectat pe fondul unuia dintre grandioasele
bijuterii arhitectonice din gran Via, în Plaza de Es-
pana, grupul statuar alcătuit din Cervantes şi odra-
slele imaginaţiei sale – Don Quijote cu iubita şi
servitorul – este loc de pelerinaj. tradiţia literară
nu pare deloc aici conţinutul defunct al dezavuatelor
„expoziţii rezumative pe domenii disciplinare”. E o
prezenţă vie, care magnetizează (iar magnetismul
înseamnă viaţă) turişti de toate culorile, biologice şi
vestimentare, care au aceeaşi înţelegere a operei lui
Coullaut- Valera, tatăl şi fiul, deşi vin de pe toate
continentele. urcă treptele, se târăsc pe sub asinul
lui Sancho, deoarece marginea subţire şi înaltă a
piedestalului ar cere îndemânare de gimnastă, şi ies
victorioşi, pozând cu braţul pe urechea sau pe frâul
acestuia pentru aparatele celor rămaşi „la sol”. Cu
Rocinante nu se pozează nimeni, deoarece gâtul în-
cordat de efort supracabalin al gloabei iese în afara
postamentului. De fapt, cele trei erori sunt... patru.
figura feminină apare în două ipostaze, ca pentru
a ne atrage atenţia că numai prin proiecţia imagi-
nară a artiştilor şi savanţilor ajunge realitatea târ-
goveţei Aldonza Lorenzo să fie dublată de aceea a
Dulcineei del toboso. r

Maria-Ana Tupan
Geometrii ale imaginarului

n (Con)texte În România, politicul nu a inspirat
dezgust, nici lui Maiorescu, nici lui

Enescu, nici diplomatului Blaga.
aura de anxietate de care e
înconjrată noţiunea acum e

produsul epocii de după război,
când elitele au fost date pe mâinile
instituţiilor represive şi ale unor

analfabeţi criminali de către
guvernanţi nu cu mult mai educaţi.
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gândurile ce urmează sunt mai
vechi dar ele şi- au recăpătat pros-
peţimea, în mintea mea, chiar în
zilele acestea când asistăm la o

nouă tragedie greacă şi îmi pun, în mod firesc, în-
trebarea dacă nu va urma şi o tragedie româ-
nească, legată sau nu, de cea a fraţilor noştri
întru ortodoxie. Eseul nu li se adresează, desigur,
liber cugetătorilor.

De ce sunt românii aşa de trişti în fibra lor?
O întrebare cu multe răspunsuri. unii vor spune
că istoria ne- a fost neîndurătoare, alţii că am fost
prea buni şi au profitat toţi de bunătatea noastră,
alţii că aşa suntem noi, avem o genă tragică. Şi
câte şi mai câte răspunsuri îmi imaginez că ar
produce un chestionar cu această întrebare. În
mod sigur, mândria naţionalistă ar răzbate nu-
maidecât din subtextul răspunsurilor. Dacă ele ar
fi orale, nu scrise, învârtoşeala naţionalistă ar
sclipi în ochi şi ar produce grimase expresive.
„noi suntem români” e o propoziţie „blazon” cu o
mândrie implicită substituită adesea acelor cali-
tăţi cu care ne îmbăţoşem noi cel mai tare: ospi-
talitatea, cinstea, hărnicia, solidaritatea, credinţa
în Dumnezeu, bucuria pentru izbânda aproape-
lui. 

Dacă m- ar întreba pe mine cineva de ce sunt
aşa de tristă, de prea multe ori, aş răspunde pe
nerăsuflate că mă întristează însuşi faptul că
suntem cu toţii foarte trişti, pătrunşi de un exis-
tenţialism inefabil. De unde vine el? Nu ştiu,
poate că ni se trage de la evocata, până la tocire,
Mioriţă. Sau poate că balada aceasta e expresia
cea mai pură a tristeţii noastre congenitale. E o
creaţie epică- emblemă, defilată deja de câteva ge-
neraţii bune, şi care constituie, în sine, un motiv
de mândrie naţională.

Nu ştiu cât de creştin, în esenţă, era neamul
românesc pe vremea zămislirii Mioriţei. Era creş-
tinat, probabil, dar era şi creştin, oare? Primise
nu doar formal, ci în chiar substanţa lui etnică
Evanghelia, adică „vestea cea bună”? Crima din
invidie, alegoria moarte- nuntă, unirea cu micro şi
macrocosmosul a personajului suspendat între o
blândeţe neputincioasă şi iminenţa unei morţi
violente, ca şi predarea fără împotrivire a frage-
dului păstor în mâinile vrăşmaşilor sunt motive
literare neîndoielnic interesante, unele de mare
profunzime emoţională, dar sunt ele, totodată, şi
motive creştine? Se pomeneşte undeva în baladă
sau se sugerează măcar ceva legat de credinţa ori
speranţa existenţei lui Dumnezeu, de credinţa ori
speranţa în intervenţia Lui, în justiţia Lui, în ico-
nomia Lui? 

Îmi pun astăzi astfel de întrebări ce pot
părea bizare, fiindcă sunt din ce în ce mai des-
cumpănită de starea şi de atitudinea fraţilor mei
români ortodocşi. Ortodocşi sau ortodocsişti?, aş
putea continua, dacă aş aplica distincţia făcută

de Cristian Bădiliţă între „ortodoxie” şi „ortodo-
xism”, primul termen desemnând o doctrină din
sânul creştinismului, iar al doilea un „ism”, adică
un curent sau o direcţie de acţiune, o ideologie în
confruntare cu alte ideologii, în cele din urmă.

Poate, fiindcă Dumnezeu mi- a purtat paşii
prin grecia, mai întâi ca turist, apoi, prin voia
Lui, şi ca pelerin, poate, fiindcă am avut prilejul
să stau destul de mult în biserica ortodoxă greacă

şi să cunosc acolo un preot- monah,
român călugărit la Sfântul Munte
şi care slujea şi pentru greci şi
pentru românii din grecia, să par-
ticip la Liturghie şi să- i văd pe
creştinii aceia cum se raportează
la propria lor credinţă, cum tră-
iesc, cum participă la actul sacra-
mental, poate de aceea, revenind
în România, în biserica noastră,
printre ortodocşii noştri, am văzut
diferenţe covârşitoare. Şi nu în fa-
voarea noastră. Ce ne deosebeşte
fundamental de ei, de creştinii cei
mai apropiaţi de filonul originar al
credinţei noastre comune, este
starea de spirit, nu doar în bise-
rică şi faţă de credinţă, ci în gene-
ral faţă de viaţă. Ce au ei şi nu
avem noi este chiar Bucuria, în ge-
neral, şi, mai ales, bucuria comu-
niunii cu ceilalţi creştini. Bucuria
adusă în lume prin însăşi întrupa-

rea lui Dumnezeu, prin sacrificiul mântuitor al
fiului, prin Învierea Lui, prin pogorârea Duhului
Sfânt şi prin răscumpărarea celor ce- L mărturi-
sesc pe hristos. grecii sunt un popor adăpat cu
bucurie, în pofida unei istorii nu mai puţin tragice
decât a noastră. Casa şi biserica sunt aşa de apro-
piate fizic unele de altele, oriunde trăiesc ei, încât
formează un tot indivizibil. Iar pentru că la greci
comesnia e la mare cinste, chiar şi taverna, pe
care vă rog s- o dezgoliţi de toate conotaţiile nega-
tive, ea fiind locul unde grecii socializează şi mă-

nâncă laolaltă, e apropiată de casă şi de biserică.
grecul bogat se făleşte adesea cu o biserică ridi-
cată de el, o biserică a lui şi a familiei lui, unde
se bucură de comuniunea cu prietenii şi vecinii.
Nu se mândreşte cu o maşină de lux sau cu o re-
şedinţă somptuoasă. Mă refer la grecul credin-
cios, că vor fi fiind şi printre ei destui liber
cugetători. grecii se vor salva, sunt sigură, dato-
rită bucuriei lor genetice.

Ortodoxia românească – folosesc această
sintagmă doar ca ipoteză de lucru, fiindcă nu cred
în caracterul naţional al ortodoxiei, al creştinis-
mului în general, născut ca religie a tuturor celor
ce- L mărturisesc pe hristos – e posomorâtă. Se
vede acest lucru oriunde ţi- ai îndrepta privirea în
societatea românească de ieri şi de azi. Românii
nu văd decât jumătatea pedepsitoare a interven-

ţiei lui Dumnezeu în lume. Nu şi pe cea iubitoare.
Relaţia noastră cu Dumnezeu se bazează pe frică
şi nu pe iubire. Dumnezeu ne iubeşte, iar nouă,
ne este doar frică de El, în cel mai fericit caz.
frica aceasta ne- o inoculăm noi între noi, cu spri-
jinul solid al intoleranţei, al habotniciei, al lipsei
de trezvie, şi, iertare, al ignoranţei. „Eu îmi gân-
desc creştinismul”, i- am spus unei doamne foarte
„evlavioase”, provocându- i o stare vizibilă de con-
sternare. 

Până la a- l evoca pe Părintele Nicolae
Steinhardt, cel de la care am înţeles, târziu, ce în-
seamnă bucuria creştinului autentic, indiferent
ce i s- ar întâmpla acestuia de- a lungul vieţii, nu
pot să nu- mi amintesc de o relatare a marelui du-
hovnic care a fost Părintele teofil Părăian. Era în
vizită la o mânăstire de maici şi întâlnindu- se cu
fiecare dintre monahii, o întreba cum o cheamă.
Iar ele răspundeau invariabil (relatez din memo-
rie): „Sunt Maica Maria, păcătoasa, sunt Maica
Antonia, păcătoasa, sunt Maica Andreea păcă-
toasa” şi tot aşa. Când, în fine, a întâlnit- o pe
maica stareţă, Părintele a întrebat- o: „Dar n- aveţi
pe aici pe la mânăstire nici o femeie cinstită?”
Exemplul mi se pare elocvent nu doar pentru
smerenia falsă, orgolioasă şi, evident, păguboasă,
ci şi pentru un soi de posomorală, de acreală, de
lipsă de speranţă, toate autodistructive. 

Părintele Nicolae Steihardt nu ezită, în ma-
joritatea dialogurilor sale cu prietenii sau în pre-
dicile sale, să accentueze asupra bucuriei primite
de creştinul adevărat odată cu botezul şi pe care
trebuie să o poarte cu el în toată viaţa pămân-
tească. Dar la noi nu e aşa. Adesea, primul gând
care- i vine românului „dreptcredincios” când e co-
pleşit de necazuri şi suferinţe, mai mari sau mai
mici, e să- şi ceară moartea. Nu ajutorul lui Dum-
nezeu, care- l iubeşte, oricât de păcătos ar fi.
uităm prea uşor acest adevăr esenţial. uităm să
fim bucuroşi în fiecare dimineaţă când vedem lu-
mina zilei, când ne putem ridica din pat fără să
ne doară nimic, când ne putem ruga, putem
munci, crea, călători. uităm să fim bucuroşi fiin-

dcă uităm că toate acestea le primim
numai pentru că Dumnezeu ne iu-
beşte. uităm că ne iubeşte şi când ne
încearcă. uităm şi ne comportăm „mio-
ritic”, adică fatalist. „facă- se voia ta!”,
rostire esenţială din rugăciunea „tatăl
Nostru”, nu înseamnă abandonarea în
voia hazardului, ci acceptare a voinţei
Lui atotputernice, refugiul în singurul
„loc” unde nimic rău nu ţi se mai poate
întâmpla: în mâna Lui care îi ocroteşte
pe credincioşi, de la facerea Lumii, în
viaţa de aici şi în cea de dincolo, aşa
cum arată un detaliu răvăşitoar al ta -
blo ului ctitoricesc din biserica olteană
de la Coasta, judeţul Vâlcea. De altfel,
acest tablou votiv, ca mai toate cele
din secolul al xVIII- lea, înfăţişând
adevărate genealogii ilustrate, comu-
nică ideea de solidaritate de clan şi de
neam, solidaritate întru hristos, o ca-
litate esenţială pe care românii, de o

vor fi avut, au pierdut- o undeva pe la întretăierea
evului mediu cu epoca modernă. 

Închei cu sfatul părintelui grec Porfirie, de
curând cannonizat de Biserica greacă: „uite ce e,
iadul şi diavolul şi toate celelalte sunt adevărate,
dar eu nu vreau să te temi de ele. Vreau să- L iu-
beşti pe hristos, care este totul. Şi atunci, oriunde
te- ai afla, nu te vei mai teme nici de iad, nici de
satana, nici de celelalte. Iată! hristos ne aşteaptă.
Şi doar un pic de-i deschidem poarta inimii, vine
şi Se sălăşluieşte înlăuntrul nostru şi, atunci,
avem totul. E ca şi când tragem puţin perdeaua
şi soarele intră imediat în încăpere, încălzin -
du- ne”. (Părintele Porfirie, Antologie de sfaturi şi
îndrumări, p. 21, Editura Bunavestire, Bacău). r

Luiza Barcan
Mioriţa dăunează ortodoxiei sau 
Despre creştinismulul posomorât

Hristos ne aşteaptă. Şi doar un pic
de- I deschidem poarta inimii, vine
şi Se sălăşluieşte înlăuntrul nostru
şi, atunci, avem totul. E ca şi când
tragem puţin perdeaua şi soarele

intră imediat în încăpere,
încălzindu- ne.

mânA lui Dumnezeu

tABlou votiv BisericA Din coAstA
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Având la activ mai multe studii des-
pre scriitorii de proză fantastică –
Fantasticul în proza lui Mircea
eliade (1993), Mircea eliade. Poe-

tica fantasticului şi morfologia romanului existen-
ţial (1997), Poetica misterului în opera lui Mateiu
I. Caragiale (2003) – gheorghe glodeanu revine
în peisajul criticii româneşti cu o nouă incursiune
în domeniu. Orientări în proza fantastică româ-
nească ne propune un inventar al dimensiunii
fantastice în opera a 32 de autori, începând cu
marii clasici, Eminescu şi Caragiale, şi conti-
nuând cu nume precum gala galaction, urmuz,
Mateiu I. Caragiale, Cezar Petrescu, M. Blecher,
Oscar Lemnaru, Ştefan Bănulescu, Ioan groşan,
Mircea Cărtărescu etc.

teoretizând, pentru început, conceptul de li-
teratură fantastică, autorul recurge la nume ca-
nonice ale criticii (atât occidentale, cât şi
româneşti), printre care îi regăsim pe Roger Cail-
lois, tzvetan todorov, Marcel Brion, René de So-
lier, jean- Baptise Baronian, precum şi pe
cercetătorii autohtoni care au rezervat acestui do-
meniu marginal, în primă instanţă, studii şi exe-
geze; este vorba despre Adrian Marino, Sergiu
Pavel Dan, Matei Călinescu, Cătălin ghiţă, Ilina
gregori, Ion Biberi, Cosmin Perţa şi alţii. Lectu-
rate într- un cadru unitar, aceste pluriperspective
reprezintă cu adevărat o radiografie a conceptu-
lui, menită să configureze o dimensiune amplă a
fenomenului în literatură.

Astfel, dacă pentru Adrian Marino fantasti-
cul dispune de o formă implicită de mister, de
„distanţare faţă de o anumită viziune asupra rea-
lităţii“, pentru Marcel Brion şi Roger Caillois im-
portant este terifiantul, prezent sub forma
angoasei (extrem de fecundă la nivel literar, re-
prezentând, aşa cum o teoretiza fritz Riemann în
volumul său clasic, Formele fundamentale ale an-
goasei, o caracteristică inerentă fiecărei fiinţe
umane) şi a neliniştii existenţiale. Asemenea lui
Coleridge, un cercetător precum tzvetan todorov
va insista în depistarea fantasticului pe conceptul
„ezitării“, lectorul fiind, de cele mai multe ori, dis-
pus a căuta o soluţie logică, raţională, acesta fiind
momentul intruziunii fantasticului. Acceptarea
de către acesta a unei explicaţii supranaturale
transcende graniţele fantasticului, situând poves-
tirea în miraculos. Este extrem de binevenită
această incursiune pe care o realizează autorul în
sfera terminologiei literare, distingând între fan-
tastic, feeric, miraculos, concepte care tind să se
confunde foarte des, lucru care poate invalida şi
cele mai strălucite exegeze. Volume de teorie lite-
rară, care să opereze exclusiv cu delimitări con-
ceptuale, teoretizări ale unui areal sunt foarte
frecvente în Occident. Aş menţiona- o (având în
vedere înrudirea relativă a fenomenului) pe cea
publicată în spaţiul iberic, a lui fernando Ángel
Moreno, Teoría de la literatura de ciencia ficción.
Cercetătorul are şi el un capitol în care studiază
aceste subtile disocieri între miraculos, fantastic
şi proiectiv, pentru a evita tocmai acea confuzie
pe care încearcă să o înlăture şi gheorghe glo-
deanu.

trecând în revistă şi contribuţiile autoh-
tone, remarcăm că, pentru Matei Călinescu, „fan-
tasticul generează trei atitudini fundamentale:
anxietatea, atracţia nostalgică şi superioritatea
hilară“. Pe acest filon al anxietăţii, coroborată cu
terifiantul, merge şi Cătălin ghiţă, explorând, în
deimografia, formele, aspectele şi implicaţiile es-
tetice generate de sentimentul de teamă, fie că
vorbim despre o emergenţă lentă a acestuia sau
de teroare propriu- zisă, concept pe care autorul îl
clarifică, distingându- l net de acela, mai puţin fe-
cund estetic şi mai comercial: groaza.

un alt cercetător inventariat de gheorghe
glodeanu este Cosmin Perţa, care, în volumul In-
troducere în fantasticul de interpretare ne popune

atât un nou concept, cât şi o tipologie: fantasticul
psihologic, fantasticul absurd, fantasticul mini-
malist şi fantasticul delirant, ilustrată prin recur-
sul la scriitori precum gogol şi Dostoievski,
afirmând că „fantasticul de interpretare este cir-
cumscris unui spirit comun est- european“. O in-
terogaţie subtilă şi interesantă este cea realizată
de Ilina gregori în Povestirea fantastică, şi
anume, dacă, luând în considerare aria semantică
largă a fantasticului, printre care vom regăsi,
ima ginarul, neverosimilul, irealul, putem avansa
ipoteza conform căreia „psihanaliza a preluat,
într- adevăr, rolul fantasticului“. După analize mi-
nuţioase, autoarea concluzionează că „teoria fan-
tasticului nu a evoluat prea mult de la freud
încoace“, dat fiind faptul că „deplasarea operată
de freud din planul antropologic în cel estetic
marchează un pas decisiv în istoria criticii genu-
lui“.

După Avatarurile prozei lui Mihai emi-
nescu (2000), gheorghe glodeanu revine cu o in-
terpretare a prozei eminesciene în acest volum
consacrat prozei fantastice, stabilindu- i acestuia
un rol unic în literatura română, prin practicarea
fantasticului metafizic, şi rolul de pionierat, Emi-
nescu influenţând, în mod decisiv, prozele ulte-
rioare, ale lui Eliade, Voiculescu, Ştefan Bănu -
lescu etc. fantasticul eminescian devine, astfel,
în opinia exegetului, un „întemeietor de şcoală“,
favorizând o veritabilă posteritate literară. Re-
marcabil este cazul lui Eminescu prin practicarea
unei proze de idei, „puternic problematizantă“ şi
abordarea unor motive şi teme în proza fantastică
de mare originalitate, care nu vor fi reperate şi
reactualizate decât de Mircea Eliade, ulterior. De
fapt, sugerează criticul, în opera acestuia se poate
avansa ideea unei depline „obsesii eminesciene,
unele lucrări precum Şarpele sau domnişoara
Christina putând fi interpretate ca nişte replici la
Cezara, respectiv, la poemul luceafărul“. Intro-
ducând în literatura română proza de factură me-
tafizică (Archaeus), Eminescu este cel care va
realiza, în această manieră, un „text programatic
pentru fantasticul românesc“. Analiza operei emi-
nesciene este extrem de elaborată, beneficiind de
apelul la numeroşi exegeţi şi critici remarcaţi în
domeniul eminescologiei, printre care se numără
Ioana Em. Petrescu, Eugen Simion, g. Călinescu,
Sergiu Pavel Dan etc.

Capitolul dedicat lui I.L. Caragiale îl si-
tuează pe acesta pe coordonatele fabulosului fol-
cloric, remarcând, printre temele caracteristice
ale dramaturgului un „bestiar specific“ care, în
contextul fantasticului, dispune de valenţe male-
fice, de rezonanţe menite a reliefa o natură stra-
nie, terifiantă. Mai mult, pentru a potenţa
această stare de lucruri este suficient să menţio-
năm faptul că, ambii autori, Caragiale şi Emi-
nescu (dar, fireşte, şi alţi autori de proză
fantastică) utilizează imaginarul nocturn care, la
un nivel metadiscursiv, instituie acea agresivitate
a nopţii, a subconştientului, a angoasei repri-
mate. După René de Solier, pe care autorul îl ci-
tează în capitolul Repere teoretice, „arta fantastică
este generată de absenţa luminii, de regimul noc-
turn al imaginarului, ceea ce declanşează o per-
petuă stare de nesiguranţă“. Să ne gândim şi la
unul dintre volumele insolite publicate de Pascal
Quignard, la nuit sexuelle, care exploatează
exact această idee a fascinaţiei nocturnului, afir-
mând că, dacă „în spatele fascinaţiei există o ima -
gine lipsă, în spatele imaginii lipsă mai există
ceva: noaptea“. Iată, deci, corelată, acea ezitare a
lectorului cu atracţia faţă de „somnul raţiunii“ şi
de imaginea lipsă.

O bună dozare a efectelor stilistice, combi-
nată cu o predispoziţie către sondarea abisului
psihologic reuşeşte şi Al. Macedonski, prin al său
„joc seducător al măştilor“. Există, apoi, o „fasci-
naţie a misterului“ decelabilă în literatura inter-

belică (Adrian Maniu, gala galaction, Mateiu I.
Caragiale, Mircea Eliade etc.) cu o recuzită afe-
rentă rafinată, multe dintre operele care configu-
rează acest orizont misterios, precum Craii de
Curtea- veche, fiind adevărate mostre estetice, sti-
lizate, de o factură extrem de originală. La Ma-
teiu Caragiale, ele conlucrează pentru a produce
un efect dublu, de artificialitate şi fascinaţie.

Proza fantastică de după cel de- Al Doilea
Război Mondial este una foarte eteroclită din
punctul de vedere al tratării elementului fantas-
tic – vom întâlni multiple aspecte ale acestuia, de
la cel mitico- magic al povestirilor lui V. Voicu-
lescu, la cel cu valenţe de parabolă, ca la Octavian
Paler, sau cel poetic, în cazul Anei Blandiana.
Astfel, povestirile lui Oscar Lemnaru sunt cons -
truite în descendenţa modelului său, Edgar Allan
Poe, evidenţiindu- se prin acelaşi artificiu cultivat
de acesta, un stil în măsură să provoace „senzaţia
verosimilului“, cu alte cuvinte, adoptarea unui re-
pertoriu care include referinţe ştiinţifice, modele
de cerebralitate, contrabalansate de elementul
enigmatic. Psihologizant este stilul lui Octavian
Paler, care, în romanul său, viaţa pe un peron,
„creează un topos imaginar angoasant, în care
elementul preponderent îl formează pustiul, cu
multiplele sale forme de manifestare: mlaştina,
marea, bălăriile, pădurea nesfârşită“. Îmbinând
fantasticul cu absurdul şi cu specia parabolei, au-
torul ajunge, astfel, să circumscrie „golul existen-
ţial“.

În capitolul deschideri după 1989, scriitorul
propune două nume: Ioan Petru Culianu şi a sa
„vocaţie a naraţiunii labirintice“ şi Mircea Cărtă-
rescu. fantasticul cultivat de Culianu prezintă
numeroase similitudini cu cel al maeştrilor genu-
lui, cum ar fi Borges, remarcând, în cazul său,
aceeaşi apetenţă pentru teme precum memoria,
libertatea, labirintul, lumile paralele, dar şi o eru-
diţie formidabilă, o pasiune gnoseologică şi un in-
teres major faţă de imaginarul medieval. Jocul de
smarald reuşeşte să îmbine, astfel, „calităţile de
povestitor ale scriitorului cu remarcabila erudiţie
a savantului“. Modelele occidentale, variate, com-
plexe, stranii, care au început să pătrundă pe
scena literaturii române după anii ’80, au instau-
rat, adoptate fiind de o pleiadă de scriitori, un nou
mod de concepere a fantasticului, de raportare la
existenţa mundană. Printre modelele declarate
de Mircea Cărtărescu se regăsesc americanii kurt
Vonnegut şi thomas Pynchon. Recurenţele prozei
sale dau la iveală însă şi caracteristici ale realis-
mului magic, ducând, în cele din urmă, la o deta-
buizare a manierei în care fusese tratat fan -
tasticul de către antecesori. Nu este de ignorat
nici aspectul suprarealist din prozele cărtăres-
ciene, depistabil în povestiri precum Travesti sau
Arhitectul. Vorbim, în cazul lui Mircea Cărtă-
rescu, de nişte povestiri „atent regizate“, cu pu-
ternice ecouri livreşti, cu implicaţii metatextuale
şi, mai important, cu un foarte bun simţ al doza-
jului.

În Pledoarie pentru literatura fantastică,
gheorghe glodeanu menţionează că a fost atras
de genul în cauză încă din adolescenţă, păstrând,
pentru el, o pasiune indeniabil vizibilă. Autorul
scrie cu vervă, cu vitalitate, reliefând principalele
metamorfoze şi inventariind şi actanţi mai inso-
liţi, uneori, uitaţi de critică, aşa cum este cazul,
de exemplu, al lui Laurenţiu fulga. Panorama li-
teraturii fantastice este una complexă, atipică, pe
alocuri, aptă de a genera în subsidiar multiple
alte latenţe, disocieri şi referinţe, în afară de cele
pe care le exemplifică foarte coerent şi cu succes
cercetătorul. r

■ gheorghe glodeanu, Orientări în proza
fantastică românească, Editura tipoMoldova,
2014, 669 p.

oana Băluică
Revizitând proza fantastică românească

Gheorghe Glodeanu revine cu o
interpretare a prozei eminesciene

în acest volum consacrat prozei
fantastice, stabilindu- i acestuia un
rol unic în literatura română, prin
practicarea fantasticului metafizic,

şi rolul de pionierat.
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„Eu merg mai departe şi zic: trădare să fie, dacă 
o cer interesele partidului, dar s- o ştim şi noi!…”

I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută

Noi, aceşti farfuridi sau Căpşuridi
ai mileniului al treilea, cum ne- ar
spune naţionalii noştri de acasă,
încă ne mai întrebăm ce s- a în-

tâmplat în decembrie trecut. Iarna, pentru noi, a
devenit anotimpul senzaţiilor tari: de exultare,
dacă ne gândim la unire, de reculegere, dacă ne
gândim la atâtea alte evenimente pe care e re-
dundant să le enumăr. Pare că spre sfârşit de an
ne înghesuim să ne manifestăm, să nu ne prindă
anul următor cu temele nefăcute. Cădem apoi
într- o amorţeală necesară, generată de euforia
sărbătorilor, apoi dăm răgaz să se întâmple ceva,
aşteptăm, după care ne luăm cu ale noastre, ne
bucurăm că vine vara cu efect soporific, punem
murături, mai trebăluim… până când ne animtim
că avem o ţară şi trebuie să mai vedem cum o mai
duce şi ce putem face pentru ea, pentru noi, pen-
tru prezent şi pentru viitor.

zic viitor, deoarece totul se planifică. Indi-
vidual proiectăm situaţii laborale şi familiale; la
nivel de familie proiectăm situaţii economice de
bunăstare. Dar la nivel de ţară? Se poate plani-
fica ceva? fără îndoială, aleşii planifică totul, pe
domenii. Dar aleşii? Poate cineva stabili dinainte
cine să fie alesul într- o ţară? Oricine ar spune că,
într- o democraţie, cum e şi a noastră, poporul, ur-
nele, biletele stabilesc totul. Sigur, putem preco-
niza, după prestaţia pe sticlă, că unul are mai
multe şanse decât celălalt, putem intui că anu-
mite sectoare ale populaţiei sunt afine unuia sau
altuia, putem să ne facem propria statistică ana-
lizând opiniile celor cu care intrăm în contact,
putem să citim sondajele de opinie realizate de di-
verse case de interpretare sociologică care arată
diferenţe greu de atins şi, mai greu, de depăşit.
Cu toate aceste date, ajungem să fim siguri că,
după declarata zi de alegeri, de iarnă – aşa a
picat, să fie iarna!– să adormim cu un preşedinte
în gând. 

Soarta – oare? – a făcut să fie altfel şi, pre-
cum Brânzovenescu, opinăm şi noi „Poate să nu
fi fost tocmai asa; poate că a fost o manoperă… o
manoperă grosolană…”

De curând, în Spania, a avut loc o schim-
bare de situaţie la alegerile europarlamentare şi
municipale. Cele două partide care- şi pasau con-
ducerea guvernului la intervale ciclice se vedeau
ameninţate şi înlocuite de un al treilea care apare
dintr- un suflu de nemulţumire.

tomás Villasante, sociolog, autorul Reţele-
lor de viaţă debordante, explică mecanismul

schimbării – paşii practici pe care societatea îi
face pentru a se transforma, de la nivelul său, de
jos, într- un motor care stârneşte acţiuni care să
zgâlţâie, delicat, şi să împingă maşina ruginită a
vechiului sistem. Ceea ce nu spune Villasante
este faptul că o mână de sociologi şi politologi a
preluat controlul asupra mişcării care a început
ca o simplă manifestare a indignaţilor (doar erau

în şomaj, nu pentru că îşi doreau, ci pentru că
acolo îi conduseseră cele două eterne guvernări,
când de stânga, când de dreapta), care îşi aşeza-
seră campamentul pe termen nelimitat şi expli-
cabil în Piaţa Porţii Soarelui. Sistemul bine
căptuşit cu legi a înăbuşit- o silenţios şi cu celeri-
tate. Însă a fost de ajuns ca celelate ţări să afle
nemulţumirea tinerilor spanioli, care a ocupat
prima pagină a multor jurnale. Primul pas a fost
făcut: publicitatea în reţea. 

Profesorul de sociologie şi politologie de la
prestigiosa universtitate Complutense se intero-
ghează asupra schimbărilor de regim de- a lungul
secolelor, pendulând între dileme: reformă sau re-
voluţie, stânga sau dreapta, partid politic sau
nu…, acceptând că, pentru a înainta, e nevoie de
însumarea experienţelor anterioare, conştient
fiind că încă nu am ajuns să depăşim sectarismul
sau dorinţa de protagonism.

Pusul de piedici îl identificase şi al nostru
Budai- Deleanu cu două secole în urmă:

„Pentr- acea- în republice să scoală
unul pe- altul pentru- întieţime
Şi purure vrajbă cu răscoală
turburează pe biata mulţime.
Asta- i izvodul a neîncetate
Rele,- în democrateca cetate.”
Experienţele lui tomás Villasante şi inter-

pretările ştiinţifice îl duc la concluzia că relaţiile
noastre şi reţelele cotidiene au o putere transfo-
matoare; sunt focare primare care funcţionează
ca iniţiative emergente, care, fără a fi de fiecare
dată vizibile, reuşesc să crape bazele sistemului
şi să construiască alternative desde abajo.

Continuarea o ştim cu toţii, noul partid a
fost un partid- revelaţie la alegerile europarla-
mentare, iar la alegerile municipale a reuşit să
răstoarne hegemonia partidului de dreapta. 

Două idei sunt de reţinut până aici: contro-
lul, proiectul, excelenta planificare izvorâtă din
cugetul sociologilor cu 3 ani înainte şi reţelele, fie
ele cele vii, oral- comunicative, fie cele virtuale –
şi ele vii –, tactil- comunicative. Nimic nu se face
de izbelişte, totul e planificat din timp. Ceea ce e
de apreciat e că frâiele au fost în mâna unor pro-
fesionişti ai maselor care, profitând de condiţiile
economice, politice şi interculturale, creează gru-
puri de acţiune pentru toate categoriile sociale,
care să cuprindă reprezentanţi de la asociaţiile de
bloc, la studenţi, profesori, medici, avocaţi. Reu-
niunile erau de tip junimist: vine cine vrea, ră-
mâne cine poate. Se vorbea liber, se vota absolut
orice propunere de către cei prezenţi – care, evi-
dent, nu erau niciodată aceiaşi –, de la alegerea
persoanei însărcinate cu redactarea procesului-
verbal sau stabilirea datei, orei şi locului urmă-
toarei întâlniri, până la maniera de participare la
meetinguri: să se plece în grup din cartier sau să
se regăsească în zona desemnată şi ştiută de toţi
de la locul manifestării globale. Bucuria unităţii
a făcut ca, într- o adunare la care am participat şi
eu cu scop de cunoaştere, să se opteze prima va-
riantă; e frumos, toată lumea credea, dorea şi ştia
că e capabilă să urnească vechile structuri. Mai e
de apreciat un aspect: lucrul neobosit. fiecare
dintre cei care îşi asumau răspunderea într- un
anumit domeniu, de comunicare, financiar, par-
ticipare la viaţa politică din cartier, o îndeplinea
cu largă şi voioasă inimă. Se simţeau peste tot în
aceste grupuri un entuziasm şi o euforie pe care
doar o motivaţie puternică le putea alimenta. Şi
dacă aceasta este menţinută la cote ridicate şi de
mici reuşite, cocktailul e complet. 

Democraţia înseamnă totuşi luptă pentru
putere, iar în zilele noastre contează armele, care
trebuie să fie cât mai elegante. Şi dacă formele au
rămas aceleaşi: războaie, vrajbă, vânzări, aşa
cum le identifică Budai- Deleanu al nostru, stra-
tegiile de utilizare au devenit actuale, ultramo-
derne.   

„De- aci războaiele cetăţene
Să- încep, vrajba din nontru s- aţiţă,
Dejghinări şi vânzării viclene

Iar’ năcăjesc omeneasca viţă,
Pentru mândria duor sau a trii
Carii vor să fie cei dintii.”
Războaiele cetăţii se poartă de la distanţa,

de la un panou de comandă. Populaţia are o armă
albă, un bilet în mâna care trebuie ghidată spre
o tabară sau alta. Cum procedăm? Simplu. tre-
buie să fim în reţea, aşa cum indirect suregerează
Villasante. Nu demult circula o afirmaţie nu eşti
pe Facebook, nu exişti. Sau e cineva care să nu
aibă date în sau pe telefon, să nu trimită what-
sapp- uri, să nu dea like- uri, să nu tag- uiască (per-
miteţi- mi licenţa) a photo? Nici vorbă. A nu se
înţelege că vreau să condamn astfel de manifes-
tări. Nu, din contră, consider că, filtrată de prie-
teni de toate culorile, titlurile par mai jucăuşe
(toţi ne străduim şi părem că ştim ce alegem!),
presa devine mai comestibilă, iar comentariile,
care devin din ce în ce mai elaborate, fie te îmbie,
fie îţi repugnă. Lucru pozitiv, de altfel; mai peri-
culos e să nu- ţi producă nicio stare.

Reţelele de socializare (în Spania, după mo-
delul primei doamne de la Casa Albă, al cărei dis-
curs din 2012 a fost compus din fraze de 140 de
caractere, limita permisă la acea dată de twitter,
aleşii preferă aceleaşi mesaje concise  de pe twit-
ter, distribuite apoi pe facebook) au fost motorul
alegerilor prezidenţiale din decembrie anul tre-
cut. Îndemnuri de participare la vot, comentarii,
tag- uri, emoticoane, mesaje, videouri, fotografii,
filmuleţe, păreri – toate şi- au găsit locul pe re-
ţeaua facebook. Practic, românii se transforma-
seră cu toţii în jurnalişti, îşi creau propriile ştiri
cu ei, despre ei. O febră infernală pusese stăpâ-
nire pe grupurile care se adunaseră, ca pentru fi-
nala unei cupe de fotbal, în casa unuia dintre
prieteni să vadă ce se întâmplă cu ţara.

Şi se vedeau pe ei înşişi şi pe alţii, îngrămă-
diţi şi zgribuliţi, în faţa ambasadelor. 

Se adunaseră la Ambasada de la Paris 2000
de persoane la ora închiderii secţiilor de vot, 500
la Londra1 sau câte 1000 de persoane
în faţa fiecărei instituţii: Consultatul
şi ICR Londra2. La Birmingham3, din ð

n Corespondenţă din Spania

Dana oprica
Războaiele cetăţii

Democraţia înseamnă totuşi luptă
pentru putere, iar în zilele noastre
contează armele, care trebuie să fie

cât mai elegante. Şi dacă formele
au rămas aceleaşi: războaie, vrajbă,

vânzări, aşa cum le identifică
Budai- Deleanu al nostru, strategiile

de utilizare au devenit actuale,
ultramoderne.

1 http://www.romaniatv.net/alegeri-preziden-
tiale-2014-s-a-fortat-intrarea-in-ambasada-romaniei-
din-paris-politia-intervine_181063.html

2 http://www.gandul.info/stiri/alegeri-preziden-
tiale-2014-mii-de-romani-au-protestat-la-londra-scan-
dand-jos-ponta-vot-plagiat-si-vrem-sa-votam-13485988

3 http://www.libertatea.ro/detalii/articol/alegeri-
prezidentiale-2014-romani-birmingham-s-au-imbulzit-
urne-513071.html



Îmi mai permit o analiză a cozilor intermi-
nabile din localităţile din diaspora care nu s- au
aflat pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de
voturi, dar care s- au făcut remarcate printr- o pre-
zenţă masivă şi chiar prin violenţă. 

economica20 preia informaţii de pe pagina
Ministerului Muncii din România care a contori-
zat, la sfârşitul anului 2013, 200 de mii de români
care lucrează în franţa şi care au drept de vot;
or, dintre aceştia nu toţi stau la Paris. În Marea
Britanie, aceeaşi sursă ne spune că sunt 110. 000,
care nici ei nu sunt împărţiţi doar între Birmin-
gham şi Londra. 

Ne întrebăm cum de s- au concentrat atâţia
votanţi la Birmingham, Londra şi Paris?  

Şi să ne mai întrebăm care e profilul româ-
nilor de la Paris. Din informaţiile pe care le avem,
la Paris, românii sunt profesori, doctori, ingineri.
Institutul Naţional de Statistică francez preci-
zează că motivul profesional este cel care îi deter-
mină pe români şi bulgari să migreze în franţa21.
liberation22 deplânge faptul că este chiar o pier-
dere pentru franţa că sunt aşa de puţini români:

„Aujourd’hui, 1,6 à 2 millions de Roumains
vivent et travaillent à l’étranger, mais très peu en
france… Il y a près d’un demi- million de Rou-
mains en Italie, presque autant en Espagne…
Pourtant, en france, tout devrait être plus facile
pour les Roumains, qui sont francophones, comme
les français l’ont découvert au début des années
90. C’est une perte pour la france.”

le Monde23 încheia în noiembrie 2014 arti-
colul intitulat un quart de nouveau medecins en
France ont un diplôme étranger, cu următoarea

afirmaţie: „Actuellement, 840 médecins généra-
listes exerçant en france sont nés en Roumanie”. 

Să se fi năpustit aceştia cu ură şi cu vio-
lenţă, să fi pierdut decenţa? Personal, nu ştiu să
răspund la această întrebare.

Şi mai surprinde un lucru, anunţat de Me-
diafax24:

„zeci de mii de români au stat la cozi la sec-
ţiile de votare din Europa, unii dintre ei aştep-
tând încă de la orele 5.00- 6.00 dimineaţa, înainte
de deschiderea secţiilor de votare.”

Bieţii români din diaspora care se chinuie
din greu să- şi câştige existenţa se trezesc până şi
duminica la 4:00 ca să voteze…

Sau poate că erau turişti care tocmai atunci
aterizaseră…

Sau poate, reluându- l pe Brânzovenescu, să
fi fost o manoperă grosolană, ca să intimideze pe
câţiva nehotărâţi…

„Aşa- în democráţie cei tari
frâng legile fără nice- o frică
Şi din zi- în zi făcându- să mai mari
Peste toţi ceialalţi să rădică,
Iar’ între sine făr’ contenire
Să luptă pentru protimisire”

Ion Budai- Deleanu, ţiganiada
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declaraţii aflăm că la coadă peste 300
de persoane aşteptau câte 4 ore, după
unii, sau câte 2 ore, după alţii, la Mün-

chen se înregistrau aproximativ 10004 de per-
soane care aşteptau 3- 4 ore. Alte surse se rezumă
doar la titluri de tipul: Cozi interminabile/infer-
nale/impresionante şi totuşi, în ciuda ritmului
lent în care presa vuieşte că s- ar fi votat, s- au pre-
dat saci cu buletine de vot5. Scorul era strâns,
exit- poll- urile erau egal împărţite: două îl dădeau
câştigător pe unul, alte două pe celălalt.

Căutăm pe aceleaşi site- uri să vedem cum a
fost repartizat votul diasporei (în România e des-
tul de clar, cu harta colorată roş- albastru în faţă),
însă primim următorul mesaj de la Gândul6:

Gândul vă va ţine la curent… reveniţi. to-
tuşi, aflăm ca „378.811 de români din diaspora au
votat la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale,
faţă de peste 160.00 la scrutinul din 2 noiembre,
cei mai mulţi votanţi fiind din Italia, Spania, Re-
publica Moldova, Marea Britanie, SuA, germa-
nia şi franţa, a anunţat, luni, Biroul Electoral
Central”.

Ştirile Protv anunţă aceeaşi repartiţie: „Cei
mai mulţi votanţi s- au înregistrat în Italia

(94.758), Spania (83.153), Republica Moldova
(35.630), Marea Britanie (24.474), franţa
(16.114) şi germania (16.716)…”. Voturile din
diaspora, precizează aceeaşi sursă, înseamnă
aproape 3% din numărul total  de voturi, urmând
a decide, fără îndoială, cine va fi preşedintele Ro-
mâniei7.

Citându- l pe unul din liderii dreptei, Româ-
nia Tv precizează că diferenţa între cei doi can-
didaţi o reprezintă un milion de voturi8. O postare
anterioară a aceleiaşi surse sublinia că, în primul
tur, diferenţa era tot de un milion de voturi în fa-
voarea canditatului stângii9.

Deci diferenţa finală între cei doi a fost de 2
milioane de voturi, unul pe care l- a pierdut can-
didatul favorit din primul tur şi altul câştigat de
celălalt, care, după un simplu calcul matematic,
nu este rezultatul celor peste 350 de mii de voturi
din diaspora, aşa cum se afirmă.

toate publicaţiile afirmă faptul că în al doi-
lea tur, în diaspora, au votat mult mai mulţi ro-
mâni10:

„Peste 360.000 de români din diaspora au
votat până la ora 23:00 la cel de- al doilea tur al
alegerilor prezidenţiale, faţă de peste 150.000 la

scrutinul din 2 noiembrie”. Din voturile lor, can-
didatul dreptei a obţinut 89,68%, în timp ce can-
didatul stângii a obţinut doar 10,32%, conform
numărătorii făcute de ACL11.

În ţară, unul dintre candidaţi a câştigat în
19 judeţe, în timp ce celălalt în 22 (am inclus aici
şi Bucureştiul). Înseamnă că 3 judeţe au adus
aproape un milion şi trei sferturi de voturi, pen-
tru dreapta. 

tot Gândul12 ne mai furnizează o informaţie
care poate să răspundă la întrebările noastre:

„Numărul total al alegătorilor care s- au pre-
zentat la urne este de 11.719.344, dintre care
10.042.721 au votat la secţia de votare în a cărei
rază teritorială domiciliază, pe listele electorale
permanente, 1.569.668 au votat în altă localitate
decât cea de domiciliu, iar 106.955 cu urna mo-
bilă.”

digi2413 ne prezintă o statistică a prezenţei
la vot până la ora 13:00, astfel încât putem afla
câţi români au votat pe oră în diaspora. Ştiind că
secţiile de votare s- au deschis la ora 7:00 şi s- au
închis la ora 21:00, putem desena următorul gra-
fic:

ð

ţara Statistica digi24 a pre-
zenţei după 6 ore de

vot, până la ora 13:00

Numărul aproximativ
de persoane care vo-

tează pe oră în diaspora

Numărul aproximativ de
persoane care au votat
după cele 14 ore de vot

Numărul de persoane
care au votat, anunţate
pe surse după cele 14

ore de vot

Numărul de români din cele 6 ţări, în func-
ţie de Institutele Naţionale de Statistică,
în 2014 (evident, nu toţi au drept de vot)  

Italia 29.362 5.000 70.000 94.758 1.131.83914

Spania 24.077 4.000 56.000 83.153 730.34015

franţa 5.685 1.000 14.000 16.114
număr16 irelevant; românii apar împreună
cu alte naţionalităţi din uE 27, însumând

cu toţii 417.294  
Marea Britanie 5.893 1.000 14.000 24.474 79.00017

germania 5.605 1.000 14.000 16.716 295.00018

Republica Moldova 15.328 2.500 35.000 35.630 250.00019

4 http://stirileprotv.ro/stiri/alegeri-prezidentiale-
2014/alegeri-prezidentiale-2014-sute-de-romani-stau-
la-cozi-foarte-mari-in-strainatate-se-voteaza-ca-in-evul
-mediu.html

5 http://www.romaniatv.net/alegeri-preziden-
tiale-2014-cozi-interminabile-la-predarea-sacilor-cu-
buletine-de-vot-video_184307.html

6 http://www.gandul.info/rezultate-alegeri-preziden-
tiale-2014-harta-votului-in-romania-cum-si-au-impartit-
tara-klaus-iohannis-si-victor-ponta-13558244.html

7 http://stirileprotv.ro/stiri/alegeri-prezidentiale-
2014/alegeri-prezidentiale-2014-diaspora-vezi-tot-ce-
se-intampla-la-londra-munchen-si-in-alte-orase-in-care
-romanii-yes-la-vot.html

8 http://www.romaniatv.net/rezultate-alegeri-
prezidentiale-2014-numaratoare-paralela-acl-date-par-
tiale-iohannis-57prc-ponta-4prc_184278.html

9 http://www.romaniatv.net/alegeri-preziden-
tiale-2014-cozi-interminabile-la-predarea-sacilor-cu-
buletine-de-vot-video_184307.html

10 http://www.mediafax.ro/social/incidente-la-sec-
tiile-de-votare-din-strainatate-gaze-lacrimogene-la-to-
rino-si-paris-peste-360-000-romani-din-diaspora-au-vot
at-pana-la-ora-23-00-foto-video-13565758

11 http://www.mediafax.ro/social/incidente-la-sec-
tiile-de-votare-din-strainatate-gaze-lacrimogene-la-to-
rino-si-paris-peste-360-000-romani-din-diaspora-au-vot
at-pana-la-ora-23-00-foto-video-13565758

12 http://www.gandul.info/rezultate-alegeri-prezi-
dentiale-2014-harta-votului-in-romania-cum-si-au-impar-
tit-tara-klaus-iohannis-si-victor-ponta-13558244.html

13 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/ CO-
tROCENI+2014/ALEgERI+PREzIDENtIALE+2014+
A+inceput+cel+de-al+doilea+tur+de+scr

14 http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-
stranieri/romania/

15 http://www.ine.es/prensa/np854.pdf
16 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?

reg_id=0&ref_id=etrangersnat

17 http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/ mi-
gration-statistics-quarterly-report/november-2014/sty-
bulgarian-and-romanian-migration-to-the-uk.html

18 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/ DE
/Publikationen/forschungsberichte/fb24-rumaenien-
bulgarien.html

19 http://www.realitatea.net/un-sfert-de-milion-de-
moldoveni-au-primit-cetatenia-romana_935694.html

20 http://www.economica.net/cati-romani-muncesc-
in-strainatate-si-unde-sunt-cei-mai-multi_ 67822. html

21 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMfRA12
_h_flot2_flu.pdf

22 http://www.liberation.fr/monde/2006/08/23 /la-
france-n-accueille-plus-sans-prejuges_49197

23 http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/
27/un-quart-des-nouveaux-medecins-en-france-ont-un-
diplome-etranger_4530024_3224.html

24 http://www.mediafax.ro/social/incidente-la-sec-
tiile-de-votare-din-strainatate-gaze-lacrimogene-la-to-
rino-si-paris-peste-360-000-romani-din-diaspora-au-vot
at-pana-la-ora-23-00-foto-video-13565758
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Dragul meu prieten, am să- ţi scriu azi
câteva rânduri despre trei chinezi:
un împărat, un învăţător şi o mamă.
Ah, sigur, ei nu au trăit în acelaşi

timp, mii de ani s- au scurs între ei, generaţii după
generaţii de oameni obişnuiţi, pentru că oamenii su-
periori, sfinţii care definesc viaţa pe pământ se pot
număra pe degete. Respect, preţuire, iubire pentru
copii şi bătrâni sunt calităţi morale care pornesc de
la Confucius şi domină astăzi lumea Orientului în-
depărtat.

huang Di sau Împăratul galben a coborât de
pe alt tărâm, din unele înscrisuri ar fi descendent al
regilor din xiongguo, ţara urşilor, ţinut inxistent,
şi a fost îngropat la Qufu, multă vreme capitala
principatului Lu, astăzi provincia
Shandong. A avut douăzeci şi cinci de
urmaşi, care au înfiinţat ţări, într- o
mare uniune de triburi de- a lungul
fluviului galben, iar chinezii se consi-
deră a fi descendenţii săi, fiii şi nepoţii
Împăratului galben.

El a unit triburile într- un ceea ce
am putea numi astăzi primul imperiu
chinez, înfrângând în luptă monştri
precum Chiyou şi yandi. Iată descrie-
rea luptei în Cartea Munţilor şi a Mă-
rilor: huang Di a adunat pe Marele
Munte de la Asfinţit spiritele înalte din întregul uni-
vers. El stătea pe un car de preţ, inventat de el, la
care erau înhămaţi elefanţi, în vreme ce şase dra-
goni cu trup de şarpe, cu patru labe, zburau deasu-
pra lui. Carul era condus de o pasăre uriaşă, care îşi
striga numele. Ea semăna cu un cocor, avea chip
omenesc şi plisc alb, penaj bleu cu pete roşii. Pe
unde trecea carul de luptă al Împăratului galben,
se stârnea un foc misterios, incendiindu- i pe duş-
mani. Chiyou, însoţit de haite de lupi şi de tigri, a
stârnit vântul şi ploaia şi s- a abătut asupra rivalului
său prin altă vrăjitorie, învăluindu- i oastea într- o
pâclă neagră, groasă. Împăratul galben a născocit
un car- busolă, pe capra căruia, un om din lemn,
arăta cu braţul întins către steaua polară, indiferent
de direcţia de mers a carului. În felul acesta, el şi- a
călăuzit oştirea, a ieşit din acea încleştare şi şi- a bi-
ruit definitiv duşmanii. 

Împăratul galben a condus cu înţelepciune
timp de un veac, 2697 – 2597 î.hr., excelând nu
numai în arta războiului, dar şi în treburile politice
şi în organizarea vieţii supuşilor săi. El a întocmit
primul calendar, orientându- se după fazele lunii, a
lăsat urmaşilor cunoştinţe despre cer şi pământ,
munţi şi ape, metale şi roci, iar prin soţia sa creşte-
rea viermilor de mătase, ţesutul, brodatul, vopsirea
veşmintelor ş.a.m.d.

O piatră uriaşă marchează locul unde ar fi fost
înmormântat. Şi acolo s- a născut peste ani Învăţă-
torul.

Numele personal al lui Confucius, Maestrul
kong, kongfuzi, 28 Septembrie 551 – 4 Martie 479
îhr, născut dintr- o uniune extramaritală, tatăl său
fiind septuagenar, iar mama abia ieşită din puber-
tate, a fost Qiu, Deal, deoarece s- a născut cu o deni-
velare pe cap.

filosoful Meng zi, scria în secolul al treilea
îhr: de când e lumea lume, nu a existat nimeni mai
măreţ decât Confucius. Analectele, lunyu, o culegere
de precepte, care circulă astăzi cu numele său, o
carte de învăţătură pentru semeni, reprezintă frân-
turi din conversaţiile adunate laolaltă de discipolii
săi, la patruzeci şi cinci de ani de la moartea sa. 

Puţini ştiu că lui îi aparţin de drept cărţile
fundamentale ale civilizaţiei chineze şi anume: Car-
tea schimbărilor, Cartea Poemelor, Cartea Istoriei,
Cartea Muzicii, Însemnări Rituale, Analele Primă-
vară- Toamnă. El le- a folosit drept manuale; după
acestea a predat celor câtorva zeci de mii de învăţă-
cei. Au fost culese de el din arhivele principatelor
din vremea sa, cu râvna unui arhivar, apoi rescrise,
întregite, comentate, purtând amprenta gândirii
sale. fără Confucius, poate că scrierile străvechi
s- ar fi pierdut, iar cultura Chinei ar suferi. Aşa se
explică cinstirea care i se aduce de 2566 de ani.

Sunt în Qufu, capitala confucianismului, locul
de pelerinaj al chinezilor. Aflu că aproape toţi împă-
raţii Chinei au venit aici în vizită sau şi- au trimis

emisari de rang înalt. La cele trei ansambluri păs-
trate începând din anul 477 îhr, doar la doi ani de
la dispariţia sa fizică, în memoria învăţătorului ne-
amului, la templu, Mormânt – cimitirul familiei
kong şi la Casa memorială sosesc zilnic nu sute, ci
mii, zeci de mii de chinezi de toate vârstele şi profe-
siile. Am revenit, după mai mulţi ani, şi acelaşi sen-
timent mă încearcă – absenţa sacrului, firescul
întâlnit la fiecare pas. În jurul meu, mulţi bătrâni
şi tineri, copii. Venerarea nu este asociată cu pioşe-
nia. Chinezii vin la templul lui Confucius să cu-
noască mai mult, să înţeleagă mai bine învăţătura
pedagogului neamului; ei asociază un ansamblu ar-
hitectural, un detaliu, cu preceptele confucianiste; îi
aud rostind frânturi în limba veche din cele trans-
mise a fi fost înregistrarea de către discipoli a zice-

rilor maestrului. Respectul plin de
solemnitate, îmi spune un prieten
scriitor, transmis de Confucius, în-
seamnă să fii aspru cu tine, modest, să
te porţi cu omenie, cu dreptate şi să
trăieşti în armonie cu ceilalţi. Crezul
său fundamental de viaţă, omenia, ren,
a fost explicat simplu: Ce este omenia?
Iubire. Cât despre duşmani, să te porţi
prieteneşte cu ei este o atitudine plină
de ruşine. Confucius nu înţelege să în-
torci şi celălalt obraz celui care te- a
lovit, te- a umilit. Răspunde urii prin

integritate şi virtuţii prin virtute, îşi îndeamnă el
poporul.

Mi se pare semnificativ pentru civilizaţia cu
accent pe cultură, pe artă şi filosofie a Chinei faptul
că lui Confucius – gânditor, filosof, educator, om po-
litic şi pedagogul naţiunii chineze – i s- au ridicat
toate aceste monumente, iar celuilalt titan al locu-
lui, Împăratului galben, huang Di, întemeietorul
ţării, i s- a demarcat doar locul unde se crede că ar fi
fost înmormântat. 

templul lui Confucius nu este loc de închină-
ciune, cum nici învăţătura lui nu este religie. tem-
plul înseamnă o suită de săli, pavilioane, curţi, stele
memoriale ridicate pe spinări de uriaşe broaşte ţes-
toase, piloni de marmoră bogat decoraţi, coloane din
piatră pe care se împleticesc dragoni, simbolizând
poziţie imperială, un ansamblu de
10 000 metri pătraţi, pe care, pen-
tru a- l cunoaşte cum s- ar cuveni,
s- ar cere să- l parcurgi pe îndelete,
să notezi sau să înregistrezi deta-
lii, denumiri, să reţii explicaţiile
ghidului privind simbolurile şi
semnificaţiile. Oriunde intrăm,
ne plecăm în faţă pentru a trece
pragurile înalte de un cot. Acesta
este rolul lor, ni se explică, înclinare repetată în me-
moria maestrului kong. Este al doilea după Palatul
Imperial din Beijing, înconjurat cu un zid gros, feu-
dal, nepieritor şi el. O pădure de pini se ridică prin-
tre structurile tipice arhitecturii clasice chineze, cu
acoperişuri ondulate din olane lăcuite în galben.
Pinii ne răcoresc în verile chineze lungi şi umede şi
creează o armonie coloristică de neconfundat. 

În timpul vizitei, ne- am încrucişat nu o dată
paşii cu o tânără şi cu fiica ei de opt ani. jad are
fruntea înaltă, chipul prelung, ochii calzi, luminoşi,
nu tocmai specific pentru oamenii locului, cu faţa ro-
tundă şi ochii abia ghiciţi. Însoţitorii ei le- au invitat
să sorbim un ceai fierbinte pentru a ne răcori şi răs-
făţa după atâta umblet.

jad s- a născut sub zodia iubirii, în Qufu, desi -
gur. Când era o fetiţă şi toată lumea îi spunea că
este fermecătoare, se ruşina şi nu ştia de ce cei din
jur nu rostesc aceleaşi cuvinte şi pentru verişoarele
sale. 

tu eşti altfel decât ele, i- a explicat odată
mama ei. Înainte de a te naşte, un nor înmiresmat
s- a lăsat peste casa noastră şi eu am ştiut că voi
avea un copil coborât din ceruri. 

floare de Prun este mai frumoasă decât mine.
Ba tu eşti frumoasă, fata mea! Spunându- ţi că

eşti fermecătoare, lumea vrea să spună că deţii toate
bogăţiile lumii.

Altădată, mama i- a povestit cum într- o zi, ea
sărea coarda în drum, în faţa casei. Erau în totul
cinci copile din acelaşi neam, iar când ordinea s- a
tulburat, au sărit la harţă. A fost găsită ea vinovată.

Îi era ciudă, ştia că nu era adevărat, se uniseră îm-
potriva ei. S- a revoltat. Le- a strigat răspicat că ea
respectase ordinea şi că este condamnată pe ne-
drept. una dintre verişoare a pălmuit- o.

taci, piază rea!
A plâns, s- a îndepărtat de ele, ghemuindu- se

lângă cişmea. După o vreme, a privit spre cer. Soa-
rele îi zâmbea. S- a luminat deodată, apoi a observat
că soarele le zâmbea şi verişoarelor sale, o lumina
şi pe cea care abia o pălmuise. 

Înseamnă că nu trebuia să mă supăr! a mur-
murat, iar cu voce tare a cerut să fie primită la joc.

Se născuse sub zodia iubirii. Iubea tot ce era
în jurul ei şi ierta răul care i se făcea. Ierta şi uita.
Aşa era ea şi nu i se părea că e altfel decât verişoa-
rele sale, decât ceilalţi. Nu crescuse prea tare când
părinţii au plecat în capitală. tatăl cu treburi poli-
tice, mamei i se oferise o slujbă mai bună. Atunci
jad a fost lăsată în grija unor vecini mai vârstnici.
Avea cinci ani. 

De fapt, ei m- au crescut, recunoaşte jad. Oa-
meni simpli, abia dacă ştiau să citească. De la ei am
învăţat istoria noastră în poveşti, cele mai multe
dintre spusele lui Confucius de la ei le- am auzit. Ei
le memoraseră de la ai lor, aveam să- mi dau seama
că citau corect, fără să fi citit originalul. Aşa s- a
transmis învăţătura maestrului kong. Şi mai presus
de toate, ei m- au învăţat cum să trăiesc.

Pe măsură ce creştea, din copilul aflat în în-
grijirea şi supravegherea acelor vecini, jad a ajuns
menajera casei, infirmieră, om bun la toate. Atunci
au început loviturile. Cădeau unul după altul cei din
jurul ei. Întâi au murit tatăl, mama, apoi a fost eli-
minată din şcoală din vini politice ale părinţilor, pe
care ea nu le cunoştea şi nu le înţelegea, a fost rea-
bilitată, admisă la facultate, exclusă din nou, nu
pentru mult timp, e drept, şi- a pierdut unul dintre
părinţii adoptivi...

Dacă ar fi să fac o listă a necazurilor, mai că
ar fi interminabilă. zic: dacă, pentru că n- am înre-
gistrat relele care mi s- au întâmplat. gândurile ace-
lea ale mele de când eram mică, anume să iubesc,
să iert şi să uit, m- au ajutat şi mi- au luminat viaţa.

jad ia mâna fetiţei, zhuoran, Neasemuita.
Aflasem, din frânturi de frază, la insistenţa însoţi-

torilor mei, că soţul a lăsat- o şi
s- a mutat la amantă. Când vine
acasă, le ceartă pe- amândouă şi
ea tace. jad respectă unitatea ce-
rută de Împăratul galben, se
conduce după omenia propovă-
duită de Confucius. jad tace şi
iartă.

O vorbă bună, un zâmbet, o
strângere de mână, o îmbrăţi-

şare, un semn cât de mic de bunătate înseamnă ade-
sea nu numai gesturi care aduc bucurie, dar sunt
calea sigură de a fi tu însuţi fericit. Aşa sunt şi eu
fericită. trăiesc pentru Neasemuita, ştiu că va
ajunge învăţat, îi place cartea.

Lucrează la o companie în Beijing, iar când
are timp pentru sine, caligrafiază. 

Caligrafia este pentru mine o cale de a fi eu cu
mine însămi. Prin mişcarea pensulei, prin felul în
care înting în tuş, după locul din care încep şi ter-
min, eu transmit o stare a mea, de cele mai multe
ori fără legătură cu acele caractere chinezeşti pe
care le trasez, ne explică. Ştiţi, dacă iau o caligrafie
simplă de patru caractere de acum câţiva ani, deşi
nu mai ştiu când am lucrat- o, privind- o, vă pot
spune cum mă simţeam atunci.

Scoate telefonul mobil, îl deschide şi ne arată
înscrisul: 爱永不止息, ai yong bu zhi xi, Iubirea nu
moare niciodată.

Eşti poet! declară prietenul meu. 
Am caligrafiat aceste caractere acum trei ani,

copleşită de dragostea pentru mama mea adoptivă. 
Eşti caligraf bun, artist.
Ba nu sunt deloc! Sunt o chinezoaică simplă.

Eu mă topesc de iubire şi atât, abia şopteşte jad, se
ridică, se înclină cu graţie, o ia pe Neasemuita de
mână şi pleacă.

O chinezoaică obişnuită, care rezonează cu
Împăratul galben şi cu Maestrul kong.

Prietene, ilustaţiile aparţin prietenului chinez,
un faimos caligraf şi pictor, pe nume Wang Songtao.

2015, vara, din Qufu, Shandong, China.

Constantin Lupeanu
Împăratul, Învăţătorul şi Jad

n Feedback către un prieten templul lui Confucius nu este loc
de închinăciune, cum nici

învăţătura lui nu este religie.
templul înseamnă o suită de săli,
pavilioane, curţi, stele memoriale

ridicate pe spinări de uriaşe
broaşte ţestoase, piloni de marmoră
bogat decoraţi, coloane din piatră

pe care se împleticesc dragoni,
simbolizând poziţie imperială.
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S- a întors Batman, s- a întors Mary
Poppins, s- a întors Veronica, s- a în-
tors Păcală, de ce să nu se întoarcă
şi Vlad Păunescu? Mai ales că el...

n- a fost plecat niciodată (!). Cu câteva luni în
urmă, la premiera unui film produs de „Castel
film”, respectiv de Vlad Păunescu (este vorba
despre Kyra Kyralina de Dan Piţa), regretam pu-
blic, pe scena cinematografului bucureştean
„Pro”, cu Dan Piţa şi Vlad Păunescu lângă mine,
faptul că eminentul director de imagine Vlad
Păunescu (autor al imaginii la câteva filme desă -
vârşite din punct de vedere plastic precum Con-
curs, Faleze de nisip şi dreptate în lanţuri de Dan
Piţa, Întoarcerea din iad şi Flăcări pe comori de
Nicolae Mărgineanu, domnişoara Aurica şi Cei
care plătesc cu viaţa de Şerban Marinescu, dru-
meţ în calea lupilor de Constantin Vaeni) s- a re-
tras din meseria care l- a consacrat. Iată, însă, că
Vlad Păunescu s- a reîntors în zona creaţiei cine-
matografice, ba mai mult, a debutat, recent, ca re-
gizor de lung metraje, cu un film, intitulat live,
care – o spun cu toată convingerea – îl reprezintă,
ca autor de prim rang al artei a şaptea. Vlad Pău-
nescu, aşadar, s- a întors, dar, dacă ne gândim
bine, el n- a fost plecat niciodată, ţinând seama de
faptul că el a fondat, în 1992, cea mai importantă
casă de producţie cinematografică din ţara noas-
tră – cel puţin la ora aceea, şi ani buni în conti-
nuare –, unde s- au produs, de atunci încoace,
aproape 200 de lung metraje străine şi româneşti,
multe dintre ele ale unor regizori şi interpreţi cu
nume ilustre. Într- un interviu tV acordat Mari-
nei Constantinescu, în urmă cu vreo doi- trei ani,
producătorul Vlad Păunescu mărturisea, de alt-
fel: „Eu nu m- am considerat niciodată un om de
afaceri. Mi- aş dori să cred că am rămas un ci-
neast”...

Şi da, a rămas mereu un cineast, după cum
o dovedeşte plenar primul său film de lung me-
traj, realizat în calitate de regizor, live, a cărui
premieră a avut loc la începutul verii lui 2015.
Îna intea oricăror alte comentarii la adresa aces-
tui film, simt nevoia să subliniez faptul că Vlad
Păunescu a descoperit, în live, o minune. Minu-
nea se numeşte Crina tofan şi este o fetiţă, care
joacă rolul principalului personaj feminin din
film, Ema, la vârsta de 10- 12 ani, o fetiţă minu-
nată, superbă, atât ca înfăţişare cât şi ca prezenţă
actoricească, căreia i se datorează, în primul rând
(şi lui tudor Chirilă tânăr), ataşamentul sufletesc
de- a dreptul captivant al regizorului în prima
parte a filmului, când Ema era o copiliţă rătăcită
în universul rece şi deprimant al unui orfelinat,
unde singura rază de lumină era sosirea maşinii
de pâine, condusă de Iosi (tudor Chirilă), şoferul
care aproviziona orfelinatul. Între Iosi şi copiliţa
Ema se creează o strânsă relaţie afectivă, conso-
lidată îndeosebi după ce personajul masculin
ajunge şofer de tir şi fetiţa i se strecoară pe ne-
ştiute în vehicul. un al doilea timp al intrigii se
desfăşoară peste ani, când Ema, interpretată de
Rodica Lazăr, este o prezentatoare tV de succes
(„regina directului”, cum o numea, încă din titlu,
într- o primă variantă, scenariul acestui film),
gazda unei apreciate emisiuni de investigaţii live

(de unde şi titlul final al filmu-
lui, al cărui scenariu este sem-
nat de Vlad Păunescu şi Mihai
Mănescu, după un proiect de
scenariu al lui Adrian Lustig),
în timp ce personajul interpre-
tat de tudor Chirilă, ajuns „în
baston”, la vreo 60 de ani, a de-
venit un mare magnat (trans-
formare mai greu de acceptat şi
de înţeles) şi a devenit, toto-
dată, tatăl adoptiv al Emei. În
flash- back- uri este evocat şi un
timp intermediar al intrigii, cu
Ema la 16 ani, interpretată de
Cristina Ciobănaşu. Prezenta-
toarea tV din prezentul ime-
diat dovedeşte că îşi pune la

bătaie chiar propria integritate fizică şi toate re-
sursele publicistice pentru a scoate la lumină ade-
vărul. unul dintre cazurile dezbătute o situază,
însă, în miezul unui scandal de proporţii, care îi
va schimba, în mod dramatic, viaţa. Ema, reuşind
să demaşte controversate personaje politice ale
momentului, va fi prinsă în strânsoarea unor pe-
riculoase maşinării mafiote. Despre ce era vorba,
de fapt, în investigaţia live pe care şi- o propunea
reputata publicistă tV? Nişte afacerişti fără scru-
pule îşi propuneau extinderea unui parc eolian în
zona unor morminte scitice dintr- un sat dobro-
gean, Buzalac (unde s- au şi filmat o serie de sec-
venţe ale filmului). În ciuda presiunilor la care
este supusă, Ema îi demască în direct pe autorii
acestui plan de- a dreptul criminal, după ce s- a do-
cumentat la faţa locului (şi „faţa locului... era um-
flată!”, după cum spune o zicală românească
inspirată dintr- un vers
„clasic”), la Buzalac, unde
a fost victima unor bătăuşi
puşi la cale de un primar
corupt, dar a aflat, cum
spuneam, cu riscul propriei
integrităţi fizice, cum stau
lucrurile în realitate. Din-
colo de acest plan al intri-
gii, filmul live trezeşte
interes şi prin traiectoria
relaţiei afective dintre
Ema şi tatăl ei adoptiv, o
relaţie fascinantă în sec-
venţele de copilărie ale
personajului feminin (pe
care regizorul le tratează,
aşa cum o sugeram, cu o
dăruire sufletească de ex-
cepţie, şi în care Crina
tofan excelează prin spontaneitate şi firesc), dar
care devine din ce în ce mai nebuloasă pe parcurs,
după ce personajul masculin (pus în situaţia unei
compoziţii de vârstă) devine, mai mult sau mai
puţin, artificios şi se transformă dintr- un „om
simplu” într- un „magnat complicat”, din prieten
bun al eroinei în tată autoritar şi distant. Din pă-
cate, finalul propriu-zis al filmului, în loc să lim-
pezească această relaţie, o complică, reacţia Emei
în dialogul cu tatăl ei adoptiv fiind lipsită de su-
porturi psihologice plauzibile.

Pe lângă minunea numită Crina tofan, per-
sonajul Emei beneficiază şi la maturitate de o in-
terpretă remarcabilă, Rodica Lazăr, care a trecut
prin filme precum Amen de Costa gavras, Tine-
reţe fără tinereţe de francis ford Coppola, Moar-
tea domnului lăzărescu de Cristi Puiu, Principii
de viaţă de Constantin Popescu jr., Carmen de
Doru Niţescu, Ramona de Andrei Creţulescu (un
scurt metraj independent, prezent, anul acesta,
la Cannes), fiind de fiecare dată alta, în funcţie
de natura şi cerinţele personajului. Ema Rodicăi
Lazăr susţine convingător partea cea mai dificilă
a filmului, dovedindu- se un personaj puternic, pe
care, deloc întâmplător, unii comentatori l- au
apropiat de personajul ziaristei din filmul lui An-
drzej Wajda Omul de marmură, interpretat de

krystyna janda. tudor Chirilă, încântător la in-
trarea în film şi în toate seccvenţele cu Crina
tofan, iese din film cam obosit, nu numai de anii
care i s- au pus în cârcă, ci şi de incertitudinile sce-
nariului, dar rămâne un interpret de bază al fil-
mului. Dintre ceilalţi actori din bogata distribuţie
amintim pe Claudiu Bleonţ (tănase Iorga, prima-
rul corupt din Buzalac), Adrian titieni (ticu), Va-
lentin teodosiu (un afacerist violent), Doru Ana,
Constantin Chiriac, Ioana Blaj, Catrinel Dumi-
trescu, Ioana Abur, Emilia Dobrin, Nicoleta Lef-
ter, Nicodim ungureanu, Andrei Aradits, Andrei
huţuleac, Vladimir găitan, Mihai Dinvale, Ale-
xandru Bindea, Răzvan Oprea... Îşi joacă pro-
priile roluri în film Mircea geoană (care
comentează la un post tV atentatul anti-ameri-
can din 11 septembrie) şi Mircea Badea (care pre-
zintă o „revistă a presei”). 

Deşi se află la primul său lung metraj rea-
lizat ca regizor (urmând exemplul altor directori
de imagine deveniţi regizori, precum george Cor-
nea, Nicu Stan, Nicolae Mărgineanu, Iosif De-
mian, Dinu tănase, Cristian Comeagă), nu- l
putem considera pe Vlad Păunescu un debutant
în regie din simplul motiv că i- am simţit sugestii
regizorale importante în filmele la care a lucrat
ca operator, impunându- se în prima linie de crea-
ţie a artiştilor imaginii cinematografice. Vocaţia
regizorală i se simte pregnant şi în live, unde îşi
manifestă personalitatea îndeosebi în prima
parte a filmului (care este, aş zice, mai „pe sufle-
tul său”), unde este mai mult loc pentru poezie şi
pentru tonica sa sensibilitate, dar este de remar-
cat şi ataşamentul pe care- l manifestă în conti-
nuare, faţă de atitudinile civice ferme ale prin-
cipalului său personaj feminin, în investigaţiile

sale riscante de descoperire a adevărului şi de do-
vedire, de demascare a fărădelegilor. L- a ajutat
eficient pe Vlad Păunescu, în toate iniţiativele
sale, o echipă de remarcabili profesionişti, în
frunte cu directorul de imagine Adrian Silişteanu
– cel care a asigurat imaginea câtorva reprezen-
tative filme ale noului cinema românesc precum
Pescuit sportiv, din dragoste cu cele mai bune in-
tenţii, domestic de Adrian Sitaru sau undeva la
Palilula de Silviu Purcărete –, care diferenţiază
nuanţat timpii narativi ai intrigii, remarcându- se
prin compoziţia iscusit elaborată a cadrelor. Sce-
nografia filmului se datorează, deasemenea, unor
artişti înzestraţi precum Călin Papură şi Oana
Novicov, în timp ce costumele au fost concepute
de Oana Păunescu care l- a ajutat pe Vlad – dacă
informaţiile mele sunt exacte – şi la definitivarea
scenariului. unui monteur titrat, Dan Nano-
veanu, activ şi în străinătate, i s- a datorat mon-
tajul, în timp ce compozitorului Petru
Mărgineanu i se datorează muzica şi, în general,
coloana sonoră a filmului. r

nu- l putem considera pe Vlad
Păunescu un debutant în regie din

simplul motiv că i- am simţit
sugestii regizorale importante în

filmele la care a lucrat ca operator,
impunându- se în prima linie de

creaţie a artiştilor imaginii
cinematografice. Vocaţia regizorală

i se simte pregnant şi în Live.
Călin Căliman
Vlad Păunescu se întoarce
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La ediţia a 14- a, festivalului Interna-
tional de film transilvania de la
Cluj a pus din nou spectatorul şi co-
mentatorul în dificultatea de a alege

din lista de peste 200 de titluri propuse de pro-
gramul său. În afară de numeroasele şi atracti-

vele cicluri şi retrospective paralele (supernova ,
Fără limite,3x3, Piaţa unirii, Cuvintele sunt de
prisos, Ziua maghiară etc.) desigur că cele două
competiţii principale ale tIff, cea internaţională
şi cea naţională – Zilele Filmului Românesc – aca-
parează în mod firesc atenţia majorităţii specta-
torilor şi dau până la urmă nota dominantă. Din
palmaresul secţiunilor principale – şi nu numai –
am ales şi eu să mă opresc asupra unor titluri, în-
cercând să găsesc un liant al comentariului. Cred
că acesta ar fi legat de reprezentarea femeii, des-
pre cinematograful care propulsează femeia în
prim plan, ca personaj sau ca autor.

Dacă ar fi să găsim o explicaţie pentru deci-
zia juriului de a alege să acorde trofeul tIff
2015 filmului argentinian Incendio de juan
Schnitman, ea s- ar orienta şi înspre reprezenta-
rea complexă a personajului feminin, mai expre-
siv reliefat (şi graţie interpretării minunatei Pilar
gamboa) decât cel masculin. Detonatorul poveştii
e interesant şi foarte actual în perioada aceasta
de criză economică mondială: un cuplu care de-
cide să cumpere un apartament scoate din bancă
100.000 de dolari şi, pentru că vânzătorul amână
cu o zi încheierea contractului, cei doi resimt acut
presiunea banilor asupra lor. Oare se iubesc des-
tul de mult pentru a se stabili împreună sub ace-
laşi acoperiş „pentru întotdeauna”? Oare decizia
e una matură? Îndoielile şi neliniştea tulbură mai
ales personajul feminin, o tânără care are puterea
să chestioneze ordinea unei lumi dominată de
bărbaţi, fără a agita sloganuri feministe. tensiu-
nea celor 24 de ore e configurată cu ajutorul unor
mijloace cinematografice eclectice, oscilând între
modernism şi realism, o lipsă de coerenţă stilis-
tică atenuată de autenticitatea exprimării dramei
identitare trăită de eroină.

un alt film care situează în prim- plan un
personaj feminin, lecţia/ urok le- a asigurat ci-
neaştilor bulgari kristina grozeva şi Petar Val-
ceanov Premiul de regie. Criza economică şi
imposibilitatea achitării ratelor bancare trans-
formă o tânără profesoară de engleză într- o
eroină de thriller, pentru că ea înţelege că singura
soluţie de a- şi salva casa şi familia este să jefu-
iască o bancă. Din nou aşafodajul narativ se spri-
jină serios pe umerii actriţei principale, Marga-
rita gosheva, câştigătoarea Premiului de inter-
pretare feminină. un alt film situat la graniţa
dintre drama de familie şi thriller, iranianul Mel-
bourne (regia Nima javidi) propune şi el un per-
sonaj feminin torturat de o dilemă etică. urmând

să plece în câteva ore la studii în Australia, la
Melbourne, o tânără şi soţul ei acceptă să aibe
grijă pentru scurt timp un bebeluş, iar acesta
moare în timpul somnului din motive inexplica-
bile. Extraordinara tensiune a celor 60 de minute
în care cei doi încearcă să gestioneze onest situa-

ţia este obţinută cu mijloace mini-
male, dar cu o foarte bună intuiţie a
folosirii coincidenţei dintre timpul
acţiunii şi timpul real al înregistră-
rii ei. O rigoare realistă neapreciată,
din păcate de juriul care a lăsat
acest film, unul dintre cele mai bune
ale competiţiei, în afara palmaresu-
lui. 

A fost premiat, în schimb, cu
Premiului fIPRESCI o peliculă din
Secţiunea Cuvintele sunt de prisos,
producţia rusească Test (regia Ale-
xandr kott),o dramă despre primele
experienţe nucleare sovietice în Asia
Centrală, de o excepţională expresi-
vitate vizuală. folosind numai su-
nete ambientale, fără a recurge la
dialog, filmul aduce în prim plan un
love story ataşant, dintre o fată din
părţile locului şi un rus venit în te-
ritoriile deşertice cu ocazia nefastu-
lui test. Impresionantă este capaci-

tatea autorului de a evita emfaza şi tezismul con-
struind eficient o parabolă cinematografică
anti- război.

Personaje feminine interesante am găsit în
selecţia românească de lung şi scurtmetraje, care
merită o atenţie specială. Deşi nu este în prim-
planul micii poveşti alegorice despre bogăţie şi
prietenie din Comoara lui Corneliu Porumboiu,
câştigătoarea Premiului Secţiunii Zilele Filmului
Românesc, femeia este interesant pusă în relaţie
cu bărbatul. Nevasta eroului principal, care se
lansează în căutarea unei
casete cu valori ascunsă de
bunicul vecinului în curtea
unei proprietăţi din Islaz, se
dovedeşte mult mai infor-
mată decât bărbatul ei în
privinţa semnificaţiei locu-
lui. Ea ştie că acolo s- a sem-
nat o Declaraţie, după Revo-
luţia de la 1848 şi are un vo-
cabular ales, de femeie care
nu a trecut degeaba pe la
şcoală. Cineastul duce mai
departe strategia sa de por-
tretizare a superiorităţii in-
telectuale a femeii, începută
cu Poliţist adjectiv şi conti-
nuată în Când se lasă seara
peste bucureşti sau Metabo-
lism. 

În Zilele Filmului Românesc au mai fost in-
cluse şi alte filme cu portrtete feminine memora-
bile, precum lumea e a mea de Nicolae Constan-
tin tănase (Premiul pentru debut) şi Autoportre-
tul unei fete cuminţi de Ana Lungu. În primul din-
tre ele aparatul de filmat urmăreşte aproape tot
timpul o fată de 16 ani dintr- o familie săracă şi
disfuncţională, o adolescentă furioasă, cu vocabu-
lar şocant şi porniri agresive, care trece prin ex-
perienţe dure pentru a evada din mediul defa-
vorizat, unde viaţa a plasat- o. Debutanta Anama-
ria guran interpretează cu spontaneitate şi
aplomb această tînără care oscilează între accep-
tarea şi contestarea ordinii neo- patriarhale a so-
cietăţii noastre dominate de bărbaţi. Dacă armă-
tura dramaturgică nu e prea solidă, filmul lui tă-
nase (recompensat între timp şi cu o Menţiune la
festivalul de la karlovy Vari) impune prin rafi-
namentul tratării vizuale (imaginea fiind dato-
rată debutantului Daniel kossuth). 

un film şi mai relevant pentru reprezenta-
rea femeii în cinemaul nostru este Autoportretul
unei fete cuminţi de Ana Lungu care îşi plasează
eroina, o tănără doctorandă de 30 de ani, într- un
mediu privilegiat. fiică a unui profesor universi-
tar, ea îşi primeşte prietenii în apartamentul pri-
mit de la părinţi şi îşi petrece cu ei multe ore în
discuţii sterile, de oameni care trăiesc mai mult
pe facebook decât în realitate. Voinţa de auten-
ticitate a regizoarei o face să recurgă la improvi-
zaţie în scenele de conversaţii unde îşi foloseşte
ca interpreţi foşti colegi de facultate, recursul la
neprofesionişti find extins la membrii propriei fa-
milii, dintre care tatăl se distinge prin firesc. Pro-
blemele sentimentale ale eroinei, care renunţă în
final la amantul ei, un doctor însurat, sunt abor-
date mai degrabă cu ironie decât cu sentimenta-
lism, cu o anume distanţă observaţională bine
stăpânită, ceea ce ne face să privim cu atenţie în-
spre evoluţia Anei Lungu, o cineastă promiţă-
toare, de la acest debut de una singură (ea a mai
semnat, în co- regie cu Ana Szel, în 2010, burta
balenei) cu o producţie low budget. Cineasta pare
să fi învăţat din lecţia de austeritate şi rigoare a
lui Cristi Puiu (a fost unul dintre asistenţii lui la
Moartea domnului lăzărescu) şi nu e întâmplă-
tor, cred, că filmul a fost produs de compania de
producţie a acestuia, Mandragora.

La ediţia de anul acesta a tIff- ului am
descoperit semne de noutate şi în micile poveşti
din scurtmetraje, care au depăşit uneori condiţia
de exerciţiu „de digitaţie”. Deşi, în Ramona (Pre-
miul pentru scurtmetraj al Zilelor Filmului Ro-
mânesc), Andrei Creţulescu continuă strategia
parodierii violenţei din cinemaul main stream, de
data aceasta istoria unei răzbunări, relatată cu
un suspans bine dozat, îşi găseşte, din nefericire,
o motivaţie foarte actuală în Romînia de azi: vio-
lul. Într- un fel tot pe tema femeilor abuzate glo-
sează şi scurtmetrajul lui Adrian Sitaru Artă,

care vorbeşte despre dilemele etice ale unei
echipe de filmare care caută o adolescentă pentru
a juca rolul unei victime a reţelelor de prostituţie
infantilă. Abordarea problematicii „feminine” nu
ajunge însă pentru a ne declara satisfăcuţi în pri-
vinţa reprezentării în cinemaul românesc. Ar fi
nevoie, vorba lui Claire johnston, de „o strategie
revoluţionară care poate fi bazată doar pe analiza
felului cum operează filmul ca mediu, în cadrul
unui sistem cultural specific”.1 r

1 Claire johnston, „Notes on Women’s Ci-
nema”, Londra, Society of Education in film and
televison, 1972, p. 25

Dana Duma
Portrete şi autoportrete 
feminine

La ediţia de anul acesta a
tIFF- ului am descoperit semne de

noutate şi în micile poveşti din
scurtmetraje, care au depăşit
uneori condiţia de exerciţiu 

„de digitaţie”.

Incendio, trofeul tiff

n TIFF 2015 

Autoportretul unei fete cuminţi
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Ca şi problema artei ucrainene în ge-
neral, chestiunea avangardei ucrai-
nene necesită abordarea unei serii
de aspecte privitoare la istoria şi la

destinul cu totul vitreg al pământului care le- a
dat naştere. Nu e nici un secret în faptul că ac-
tuala cultură ucraineană, alături de cea rusă şi
belorusă, este moştenitoarea înfloritoarei culturi
a Statului kievian din secolele Ix- xIII. După des-
trămarea acestui stat al slavilor de răsărit (îndeo-
sebi după 1240 când tătarii au cucerit şi apoi au
ras de pe faţa pământului oraşul kiev, cunoscut
în toată lumea medievală a timpului pentru rea-
lizările sale culturale de mare valoare şi rafina-
ment), cultura kieviană a trebuit să parcurgă mai
multe transformări, fireşti şi înnoitoare, care,
însă, i- au păstrat neatinse identitatea şi specifi-
cul. toate s- au întâmplat în pofida condiţiilor is-
torice care, parcă de fiecare dată, încercau s- o
aneantizeze sau s- o aşeze într- o poziţie de subor-
donare faţă de cultura Statului Moscovit (care
tocmai începea să ia naştere ceva mai la nord de
teritoriile fostului Stat kievian şi mai departe de
stepele de unde veneau hoardele distrugătoare
ale popoarelor turco- tătare) sau, mai târziu, faţă
de cultura imperială rusă. 

Dacă privim fie şi numai momentele cru-
ciale ale acestui proces constant de atac la iden-
titate, constatăm că politica de sfâşiere a unităţii
pământului care a generat marea cultură şi artă
kieviană a ţintit mereu tocmai spre rădăcinile şi
temeiurile acesteia. În 1654, prin tratatul de la
Pereiaslavl, când hatmanul Bogdan hmelniţki, ce
declanşase o rascoală împotriva stăpânirii polone,
pune ucraina sub protectoratul Rusiei, o parte a
acestui fost stat, situată pe malul stâng al Nipru-
lui, a fost alipită la Statul Moscovit de către tatăl
lui Petru Cel Mare, Alexei Mihailovici. ţarul rus
lăsa, totuşi, locuitorilor respectivului teritoriu
dreptul de a trăi, de a gândi şi crea în stilul pro-
priu. După moartea marelui hatman Bogdan
hmelniţki în 1659, Moscova începe să anuleze
prevederi esenţiale din tratatul pe care acesta îl
încheiase cu ea anterior, ca între două ţări pravo-
slavnice. tratatul respectiv provocase un război
între Polonia şi Rusia care a durat mai mult de
un deceniu, un război în urma căruia tot ucraina
a avut de suferit: teritoriile ei de pe malul drept
al Niprului au trecut sub stăpânire polonă, în
timp ce zona răsăriteană de pe malul stâng a
rămas sub suzeranitatea ruşilor. 

Adolescentul Petru I, abia instalat, în 1682,
pe tronul tatălui său Alexei Mihailovici, va inten-
sifica procesul de transformare a ucrainei
dintr- un stat suveran într- un teritoriu supus
Statului Rus. Acest lucru a devenit o parte impor-
tantă din programul său de monarh după lupta
de la Poltava din 1709, în care hatmanul ucrai-
nean Mazepa a fost învins, în urma ultimei şi
celei mai eroice încercări a ucrainei de a- şi păstra
identitatea. Năzuind să recâştige independenţa
ţării sale prin înfiinţarea, în 1659, a hatmanatu-
lui ce reunea cele două maluri ale Niprului şi do-
rind să instaureze prin el o perioadă de stabi-
litate, Mazepa făcuse o alianţă cu Petru Cel Mare
în timpul războiului acestuia cu Suedia. A fost un
bun prilej pentru Rusia de a interveni cum ştie ea
mai bine în treburile ucrainei. Aşa se face că anul
1708 îl găseşte pe Mazepa aliatul lui Petru Cel
Mare, alături de suedezi, împreună cu care, spre
surprinderea întregii Europe, în 1709, va fi învins
şi pedepsit exemplar de ţarul rus pentru „tră-
dare”. Măsurile marelui ţar rus, multiple şi siste-
matice, înregistrate până în ultimul lui an de
viaţă, au culminat cu câteva hotărâri bine ţintite:
în 1720, Petru I, care luase deja titulatura de îm-
părat, hotăra interzicerea folosirii limbii ucrai-
nene în actele oficiale, propunea desfiinţarea
titlului de „hatman” (1724) şi plănuia distrugerea
cazacilor zaporojeni şi a tradiţionalului lor loc de
întâlnire şi de instruire militară, Sici (Seci) din
zaporojie (1725). 

Cum se poate vedea, în procesul pierderii de
către ucraina a statutului său de stat ca atare,
un prim loc l- a ocupat atenţia pe care stăpânirea
rusă a acordat- o limbii scrise ucrainene care, îm-
preună cu existenţa pe teritoriul fostului stat kie-
vian a numeroase centre de tipărire de texte
religioase, istorice şi literare (unele dintre ele de
o vechime considerabilă), era percepută ca o mare
piedică în rusificarea deplină a poporului consi-
derat popor supus. Sub pretextul că limba ucrai-
neană nu este decât un dialect, care nu poate fi
folosit în scrierile literare, în actele oficiale sau în
educaţie, şi considerând că ucraina este doar o
provincie rusă, precum gubernia Smolensk, de
exemplu, Ecaterina a II- a emite o serie de decrete
care întăresc măsurile de cenzură asupra acestui
teritoriu şi, demonstrativ, înfiinţează gubernia
kievului. Ca să aibă acoperire istorică, pentru a
numi această ţară, împărăteasa foloseşte con-
stant şi cu intenţie o denumire, cunoscută de
mult timp, dar figurând, tot de atâta timp, prin-
tre altele la fel de valabile ca ea: „Malorossia”
(adică, „Mica Rusie”). Se sublinia astfel poziţia de
subordonare a teritoriului alipit faţă de „Veliko-
rossia”( „Marea Rusie”), realitate întărită de des-
fiinţarea definitivă a hatmanatului în 1764 şi de
înfiinţarea unui „Collegium al Micii Rusii” în
componenţa căruia, obligatoriu, intra şi un
număr însemnat de demnitari ruşi. În consens cu
toate aceste măsuri, cuvintele „ucraina” şi „ucrai-
nean”, pe care le folosesc locuitorii teritoriului
pentru a- şi numi ţara şi a se numi pe sine şi care
au în semantica lor sensul „de la margine”, „de la
graniţă” (margine geografică, spaţială), sub dom-
nia Ecaterinei a II- a, încep să se folosească, frec-
vent şi insistent, cu conotaţiile axiologice de
„marginal”, „periferic”, „de categorie inferioară”.

Continuând acţiunile de rusificare a ucrai-
nei întreprinse de bunica sa, în 1817, ţarul Ale-
xandru I închide Academia kieviană înfiinţată în
1631 de mitropolitul kievului Petru Movilă. Era
singura instituţie de învăţământ superior care
supravieţuise după ce multe colegii şi şcoli impor-
tante fuseseră deja desfiinţate samovolnic în tim-
pul ţarilor precedenţi. Să nu fi ştiut ţarul „liberal”
că şcoala respectivă avea un prestigiu european
recunoscut şi că, la începuturile statului mosco-
vit, ba chiar şi în timpul lui Petru I, aici se forma-
seră nu puţini oameni de stat şi de cultură ruşi?
Că fondatorul Academiei de ştiinţe din Rusia era
ucraineanul teofan Procopovici? La ora când,
după victoria asupra lui Napoleon Bonaparte,
Rusia se simţea un imperiu puternic nu mai
conta că nu numai din vestul Europei, dar şi de
la Academia movileană îşi adusese marele ţar un
număr mare de profesori, artişti, savanţi şi oa-
meni ai bisericii pentru a- şi realiza reformele, că,
prin intermediul culturii ucrainene, în timpul
domniei lui şi a Ecaterinei a II- a, fusese introdus
în cultura rusă stilul baroc în arhitectură, litera-
tură, pictură şi iconografie. 

N- a mai contat acest lucru nici pe timpul
lui Alexandru al II- lea când, în 1881, se dă ukazul
de interdicţie completă a publicaţiilor şi specta-
colelor în limba ucraineană, precum şi a teatrelor
şi colectivelor de actori. 

Măsurile restrictive împotriva culturii
ucrainene culminează cu ukazul emis de Alexan-
dru al III- lea (1892) care interzicea traducerea în
limba ucraineană de cărţi scrise în limba rusă;
măsura aceasta a fost urmată, în 1895, pe timpul
lui Nicolae al II- lea, de decretul privitor la litera-
tura pentru copii (!?) care, obligatoriu, trebuia să
fie scrisă şi tipărită numai în limba rusă.

Cum se poate vedea, oricâte probleme ar fi
avut imperiul rus în viaţa sa internă sau în rela-
ţiile sale externe – şi aceste probleme nu au fost
deloc puţine – niciodată n- a fost pierdută din ve-
dere ucraina, ca un „rival”, am putea spune, ce
deranja la modul cel mai serios cu putinţă. Dar
trebuie spus că, în acţiunea tenace a Rusiei de a- l
deznaţionaliza pe „fratele mai mic” şi de a- l scoate
din memoria istorică şi culturală a Europei au

contat mult şi unele dificultăţi interne ale ucrai-
nei în păstrarea identităţii şi independenţei sale.
Astfel, dat fiind că, în mod constant, teritoriul ei
a fost împărţit în trei mari zone care, pe parcursul
istoriei, au aparţinut unor state diferite, cultura
şi civilizaţia acestor zone s- au dezvoltat pe domi-
nante diferite. Aşa se face că: zona kieviană a în-
cercat şi a reuşit să- şi păstreze specificul ei vechi,
bizantin; zona occidentală a ucrainei a fost mai
ataşată de cultura europeană, îndeosebi de cul-
tura Poloniei şi a Europei Centrale; în sfârşit,
ucraina carpatică şi subcarpatică a dezvoltat o
cultură foarte originală, specifică populaţiilor
montane. Nu e de mirare că, în situaţia dată, unii
locuitori ai ucrainei preferau să- şi spună ucrai-
neni, alţii ruteni, alţii galiţeni sau galiceni. La
toate acestea se adaugă o realitate extrem de im-
portantă: o parte din ucraina şi- a păstrat confe-
siunea ortodoxă, pe când cealaltă parte a adoptat
religia catolică, asociindu- se, prin această opţiune
puternicei comunităţi vest europene, nu doar con-
fesionale, dar şi culturale şi civilizaţionale, comu-
nitate cu care Rusia a fost mereu în conflict.

În sfârşit, impresia de conglomerat haotic
de populaţii şi de culturi a ucrainei era creată şi
întreţinută de existenţa pe teritoriul ei a cazacilor
zaporojeni care, între 1649- 1775, au reuşit să for-
meze hatmanatul căzăcesc, un fel de stat în stat,
şi să- şi ducă propria politică teritorială, diploma-
tică şi economică. Dictată de setea lor nepotolită
de libertate (doar pentru propria comunitate), de
gustul pentru aventură, precum şi de obişnuinţa
de prădători, această politică a cazacilor zaporo-
jeni nu doar că nu coincidea totdeauna cu intere-
sele ţării, dar îi încălca şi legile şi drepturile. Nu
de puţine ori, cazacii zaporojeni şi- au pus ţara în
pericol prin trufia lor de a încheia, atunci când le
convenea lor, alianţe chiar şi cu duşmanii ţării,
pentru a supune şi a prăda nu importă ce ţări sau
teritorii. 

Se- nţelege că toate aceste lucruri n- au
putut scăpa ochiului vigilent al Rusiei care s- a fo-
losit de ele şi le- a considerat o dovadă clară că n- a
existat şi nu există un stat ucrainean. Decla-
rându- se, în secolul al xVI- lea, cu de la sine pu-
tere, „a treia Romă” şi singura moştenitoare a
culturii bizantine şi a ortodoxiei de rit bizantin,
Rusia s- a văzut, cu atât mai mult, îndreptăţită să
împartă ucraina conform intereselor ei şi după
voia ţărilor vecine ucrainei, bineînţeles, cu excep-
ţia Principatului Moldovei şi, apoi, a Principate-
lor unite Romane, din care, la 1812, învingă-
toarea lui Napoleon Bonaparte se înfruptase deja
cu o bună parte de teritoriu. 

Dar privarea de identitate a ucrainei nu
s- a făcut doar prin decrete de interdicţie. Ea s- a
săvârşit şi printr- o însuşire, masivă şi forţată, de
către noul Stat moscovit care se închega după că-
derea Statului kievian şi, apoi, de către imperiul
rus, a tuturor valorilor culturale şi estetice exis-
tente în vechea vatră de cultură şi civilizaţie a
slavilor de răsărit. fenomenul este caracteristic
epocii lui Petru Cel Mare, dar el capătă dimen-
siuni halucinante pe timpul Ecaterinei a II- a care
declară deschis aceste valori ca fiind pur şi simplu
ruseşti, un gest devenit firesc pentru toate epocile
următoare din istoria Rusiei. Să ne amintim doar
câteva nume de oameni de cultură (laică şi reli-
gioasă), de savanţi, lingvişti, scriitori şi artişti ori-
ginari din ucraina şi formaţi aici, care au fost
incluşi, fără drept de apel, în istoria culturii şi
artei ruse: Ştefan Iavorski, teofan Prokopovici,
g.Skovoroda, M. Smotriţki, Dmitri Bortneanski,
A.A.Potebnea, M. Maximovici, N. kostomarov (în
monahism,Ioan), I.S.Sreznevski, L.V. Şcerba, ar-
tiştii plastici A.P.Losenko, D.g. Leviţki, V.L. Bo-
rovikovski, I. Pokitonov, Ivan Martos, Ilia Repin,
compozitori şi teoreticieni ai muzicii religioase
N.P. Dileţki, M.S. Berezovski, scriitorii I.P. kot-
learevski, N.V. gogol, V.g. korolenko, Anna Ah-
matova, Maximilian Voloşin, Isak Babel, Ilia Ilf
şi Evgheni Petrov, M. Bulgakov, Boris Cicibabin
A.kurkov etc. r

Livia Cotorcea
Avangardă şi spiritualitate

n Istoria mentalităţilor Dacă privim fie şi numai
momentele cruciale ale acestui

proces constant de atac la
identitate, constatăm că politica de
sfâşiere a unităţii pământului care

a generat marea cultură şi artă
kieviană a ţintit mereu tocmai spre

rădăcinile şi temeiurile acesteia.
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Magia firescului
Oare câţi dintre noi pot spune cu mâna pe

inimă că se bucură când, peste ani, se reîn -
tâlnesc cu „şefii” de odinioară? Nu ne- am propus
să facem o investigaţie, ci mai degrabă să vedem
ce anume din personalitatea unui conducător
poate să inducă o asemenea stare împărtăşită
îndeobşte faţă de cei apropiaţi. Mărturisesc că,
deşi au trecut mai bine de două decenii,

întâlnirea cu Dumitru Radu Popescu este o
bucurie în amintirea anilor în care a fost
redactor şef al revistei Contemporanul. Nu este
vorba de scriitorul despre care, fiind eu doar un
şoarece de bibliotecă, nu pot face aprecieri
calificate. Şi dacă ar fi să dau un nume amin -
tirilor din acei ani aş spune simplu – magia
firescului; a unui firesc care pe atunci era o „rara
avis” iar azi e sufocat de teroarea superlativelor
nevrotice. 

Nu venea zi de zi în redacţie, fiind şi
preşedinte al uniunii Scriitorilor, dar prezenţa
persista ca un îndemn la seriozitate însoţită de
un umor foarte personal care ne făcea să ne
simţim o echipă foarte bună. Nu era greu, fiecare
îşi cunoştea atribuţiile, aşa că nu era nevoie de
vorbărie, ci de multe idei care chiar dacă erau (şi
erau, slavă Domnului), nu erau realizabile din
motivele prea bine ştiute. Cert, DRP nu avea
nimic din ceea ce s- a numit şi se numeşte „şef”;
nu şi- a impus punctul de vedere, nu a pretins să
se publice niciodată un text propriu sau al cine
ştie cărei „cunoştinţe”. Când venea la redacţie ne
bucuram pur şi simplu şi
discutam mai de toate cele ce
ne făceau să vedem în ase -
menea întâlniri una dintre
şansele de supravieţuire inte -
lectuală. Privind înapoi şi
încercând o dreaptă cumpă -
nire nu ştim care materialism
e mai nociv – cel ideologic sau
cel economic. Materialismul,
în forma sa „ştiinţifică”, făcea
posibilă cultivarea a ceea ce
se numea „citirea printre
rânduri” (unii o numeau chiar
„voluptate”), evident şi scris,
care ţesea o spiritualitate
paralelă pigmentată cu un
umor specific. Nu spunea oare
un scriitor că umorul nostru
este posibilitate de supra -
vieţuire?

Ce era însă „firesc” şi
cum se convertea în magie?
Mai întâi, un har al taifasu -
lui, departe de cunoscutele
bârfe, dar iradiind o deosebită
savoare camaraderească. Ceva ca un cânt de
lumină îngăduitoare şi zvon de culori care face
ca nici o zi să nu semene cu altele, asemănătoare
fiind. un echilibru fragil menţinut cu abilitate
între ocolirea fără obstinaţie a nedreptăţii şi
binele făcut cu discreţie şi presărat senin în
unduirea zilelor. Îmi amintesc de unul dintre
colaboratori, un venerabil om de ştiinţă care a
semnat şi nişte cărţi de eseuri şi care trăia în
condiţii deosebit de modeste. Cum conlucrarea
noastră era aproape prietenească, DRP m- a
rugat să- i spun că îi pare rău că nu se fac primiri
de noi membri în uniunea Scriitorilor, dar îl
poate înscrie la fondul literar şi, astfel, să- i
asigure lunar o sumă de bani. Şi câţi dintre
tineri nu au fost ajutaţi şi, apoi, „uitând”, şi- au
dat măsura adevăratului caracter? Peste toate
DRP a trecut şi trece cu seninătatea seniorială a

celui care ştie şi are încredere în biruinţa dreptei
măsuri. Cum să nu te bucuri când vezi cum
omenia poate lua forma unei opere artistice
pentru a da seama de creaţia literară înscrisă
între cele mai frumoase şi consistente pagini ale
istoriei literaturii noastre. Între ele, o viaţă pe
care o dorim îndelungată. 

Repere ale istoriografiei noastre
Într- o lume bântuită de indiferenţă,

dispreţ şi ură, când respectul pentru colegii de
breaslă a devenit o rara avis, recunoştinţa se
arată ca formă a demnităţii, concept ce pare
eliminat din vocabularul cotidian. De aceea
apariţia lucrării „Proiecţii istoriografice”,
semnată de acad. Victor Spinei şi apărută la Ed.
karla A. Romstoreer, Suceava, sub egida
Muzeului Bucovina din Suceava şi a Institutului
de Arheologie din Iaşi este ca o sărbătoare
senină de care se cuvine să ne bucurăm
împreună. Ca în oricare lucrare de acest gen,
selecţia şi modul de prezentare creionează
portretul spiritual al autorului, la rându- i, o
personalitate a istoriografiei româneşti contem -
porane. Şi o regulă de aur: sine ira et studia.
Deşi studiile apărute în volum au fost publicate,
totuşi este observabilă o unitate conceptuală pe
care autorul a urmărit- o consecvent fie de epoca
istorică, de personalitatea istoriografului, fie de
valoarea dăinuitoare a unor opere. Mulţi îşi
amintesc cum istoria a fost între ştiinţe întâia
victimă a încorsetărilor politice după un
principiu aproape clasic: „Prezentul dictează
trecutul”. Devenit viral, cameleonismul a avut
destule „victime” între specialişti şi, detaşân -
du- se de asemenea atitudine, acad. Victor Spinei
s- a simţit dator să aducă în lumina posterităţii
istoricii care, „cu riscul ostracizării şi mar -
ginalizării au păstrat cu obstinaţie normele
deontologiei profesionale, nu s- au aliniat la
perceptele marxist- leniniste şi au repudiat
excesele ultranaţionaliste, şovine şi xenofobe”.
Se operează astfel de o necesară reconstituire a
adevărului istoric chiar dacă nu este agreat de
cei care, din diferite motive, au dat cezarului mai

mult… textele sunt însoţite
de documente clarificatoare
obţinute din arhivele publice
sau particulare şi le conferă
un plus de autenticitate.
Cum trăim într- o civilizaţie a
imaginii, o secţiune consis -
tentă a lucrării cuprinde
fotografii care întregesc după
cuviinţă imaginea personali -
tă ţilor a căror operă stă măr -
turie de nedezminţit istoriei
noastre.

Prima prezentare este,
nu se poate altfel, a lui
Nicolae Iorga, din care este
publicată lucrarea „Chestiu -
nea Dunării”, în fapt un ciclul
de conferinţe prezentate la
Şcoala de Război din Bucu -
reşti, stenografiate henri
Stahl. textul ar putea fi
aşezat sub cuvintele „Pentru
a putea înţelege ce este,
trebuie să (se) ştie ce a fost”

sau „De acolo pleacă toată conştiinţa de drept a
unui stat din cunoaşterea trecutului întreg”.
Lucrarea este o fascinantă incursiune în trecutul
acestui spaţiu cu evenimentele desfăşurându- se
într- o evoluţie nu lipsită de dramatism, cea mai
mare parte a conferinţei fiind consacrată
pătrunderii turcilor în bazinul dunărean. toate
conduc la o concluzie metaforică: „Moldova şi
ţara Românească trebuie privite ca două corăbii
pe o mare furtunoasă, unde rareori se bucură
cineva de linişte şi odihnă”. Reîntâlnim aceiaşi
erudiţie copleşitoare, care „nu este istorie”, dar
sub condeiul său devine istorie şi asta pentru că
s- a dedicat „eforturilor de a acumula, clarifica,
explica, încadra cu o devoţiune exemplară
pentru profesiune şi statutul său cărturăresc, cu
o pasiune ardent neostenită, întreţinută obstinat
de a accede spre adevărul cel mai pur”. 

Mai departe ne întâmpină un studiu
consistent dedicat lui Basil Munteanu care
„postula o masare a energiilor cărturăreşti şi
literare spre două planuri: al continuităţii şi al
îmbogăţirii patrimoniului cu date noi, adânciri
şi interpretări”. george I Brătianu, nume intrat
în istoriografie cu o operă de referinţă şi în
legendă cu o viaţă frântă prematur, în 1950, la
închisoarea de la Sighet, simbol de tragică
neuitare al comunismului. La 26 de ani era
profesor şi a predat până în 1940, venind la
Bucureşti, s- a angajat în politică ajungând şef al
Partidului Liberal şi parlamentar, ocupând
diferite funcţii fără să renunţe la activitatea
didactică şi de cercetare. Până prin ultimii ani ai
ceauşismului numele şi opera sa au fost inter -
zise. Din opera sa cea mai larg cunoscută
rămâne „O enigmă şi un miracol istoric – poporul
român”. următoarele portrete au titluri
semnificative: „Dinu C. giurescu – Efigia memo -
rialistului”, Leonid Boicu – „O ascensiune ecla -
tantă frântă spre apogeu”, „Profesorul
Alexandru Vulpe, membru corespondent al
Academiei, la 75 de ani”, „Alexandru zub – Ad
lectorem”, „Ars historiae – Alexandru zub la 75
de ani” şi „Laudatio Magistrului Alexandru
zub”. 

În totalitatea ei, cartea este, pentru unii,
un prilej de amintiri; pentru alţii, prilej de
reîntâlnire cu prieteni; pentru tineri, modele;
pentru toţi o lectură în care rigoarea şi coloc -
vialitatea dau timpului respiraţia dăinuirii.

Datoria de a nu uita 

Activitatea Institutului Naţional pentru
Studiul totalitarismului este vizibilă, în
principal, prin numeroasele volume de
documente elaborate şi publicate de- a lungul
anilor, manifestări ştiinţifice ca şi prin revista
Arhivele totalitarismului. De o bună bucată de
vreme, fiecare număr se deschide cu editorialul
„Istoria ca un balast”, semnat de prof. dr. Radu
Ciuceanu, directorul Institutului. Ajuns la
numărul xLII, actualul articol este dedicat
împlinirii a o sută de ani de la Consiliul de
Coroană, când s- a hotărât alăturarea României
la Atlanta Cordială ce avea să ducă la jertfa celor
80.000 de „ostaşi făuritorii ai României Mari”.
Din sumar mai notăm studiile „Revoluţia teh -
nologică sovietică şi apariţia complexului militar
industrial, 1945- 1953” de Constantin Popa;
„dezgheţul lui hruşciov şi unele aspecte ale
problemei Basarabiei” de gheorghe Cojocaru;
„Socialist thrust of the dissident movement in
the Soviet union diuring 1950s-1960s” de
Anastasia konohova. Cristian troncotă descrie
pe larg „masacrul de la Sibiu din decembrie
1989” care s- a încheiat cu un bilanţ tragic: 102
morţi, 300 răniţi, pagube materiale şi culturale,
clădiri distruse. Oare când vom cunoaşte istoria
adevărată a acelor ani? Deosebit de interesante
prin bogăţia documentării sunt şi studiile
„Secţia de Cadre a CC al PCR” de Cristina
Preutu sau „A colabora şi a pedepsi. Democraţie
şi tranziţie în România” de florin Abraham. Mai
semnalăm obişnuitele secţiuni de Documente,
Recenzii, prezentări, Note. Ca celelalte numere
şi aceasta ne atrage atenţia câte mai avem de
cunoscut pentru a înţelege şi avem datoria s- o
facem spre a ne descătuşa de umbrele care ne
urmăresc ameninţător… r

Pagină realizată
Elena Solunca Moise
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