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Friedrich Nietzsche
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în dicţionare acest termen – resenti-
mentul – este definit ca o formă a ran-
chiunii, dar noi ne referim mai ales la
boala resentimentului descrisă de

Nietzsche în Genealogia moralei. de care suferă
acei indivizi care vor să se afirme, dar nu sunt ca-
pabili s- o facă prin proprie voinţă sau muncă ca-
lificată şi atunci o fac pe spatele altora, având
nevoie pentru aceasta mereu de o victimă sau de
un tip de victimă, la modul generic. evreul pentru
nazişti şi burghezul, ţăranul înstărit şi prestigios,
preotul, capitalistul pentru bolşevici. 

puterea comunistă sau, dacă vreţi, puterile
comuniste au speculat cum nu se poate mai bine
şi mai vârtos resentimentul, sub toate faţetele
sale. începând cu doctrina marxistă, în care bur-
ghezul şi mai ales capitalistul era sursa tuturor
relelor şi nenorocirilor sociale. apoi, afundân -
du-se în istorie, a decretat clasa muncitoare ca
una strivită în secole de cei avuţi şi de patricienii
sau nobilii tuturor imperiilor şi regatelor. întreg
materialismul istoric s- a bazat pe această axă, pe
lupta de clasă, de parcă ar fi existat cu adevărat,
în timp, aceste clase şi ar fi luptat cu adevărat,
susţinut şi metodic pentru a ajunge la luciditatea
de sine. Şi la soluţii!

la noi, românii, la aşa- zişii comunişti ro-
mâni, toate acestea au ajuns, în mod firesc, de-
gradat, îngroşat şi nu rareori falsificat, fapt de
care s- au plâns apoi, sub ultimul dictator român,
unii marxişti care voiau să redea marxismului
adevărata culoare şi sensul perti-
nent, epurându- l de mistificările
grosolane ale celor care l- au pus în
practică.

ce m- a uimit pe mine când,
încă tânăr, citeam cu interes ca-
pitalul, vol. i, atras de nu puţine
teorii şi interpretări – teoria naş-
terii banului sau limitele capitalis-
mului contemporan, ale lui marx,
format el însuşi în şcoala filosofică
germană, admirator în tinereţe al
lui hegel, era amestecul de erudi-
ţie reală şi savantă, adeseori, cu
ficţiunea istorică şi, mai ales, cu
predicţiile aproape intempestive
pe care un filosof şi le permite. în
numele propriilor sale teorii, care,
s- a văzut, au fost contrazise de
timp cum a fost celebra moarte şi
prăbuşire a capitalului financiar.
ca şi a întregului sistem bur-
ghezo-capitalist care, în ciuda pro-
feţiilor negre marxiste şi a credin-
ţei în vigoarea clasei muncitoare şi
a leaderilor ei, a găsit, o ştim, la
un secol după moartea doctrinari-
lor, nu numai resurse de revigorare a sistemului,
dar şi soluţii de a- i corupe chiar pe duşmanii săi
de secole, recte clasa muncitoare.

sigur, aceste predicţii marxist- leniniste tre-
buiau – şi au şi făcut- o! – să aducă pe scena largă
continentală şi nu numai ideea acţiunii intelec-
tuale. idee care a culminat cu nu puţini, apoi şi
mai ales cu j.p. sartre în franţa postbelică, care
a făcut din militantismul filosofiei un principiu de
existenţă sine qua non. un cărturar, filosof sau
nu, nu avea în esenţă nici un fel de valoare sau
de interes dacă nu se angaja într- o luptă socială
sau alta, în genere cele care fâlfâiau sub lozincile
acut umaniste. (de aici, printre altele, a izvorât
şi ultima modă tiranică a actualităţii, numită po-
litically corectness, corectitudinea politică, ce
luptă pentru drepturile minorităţilor de orice fel,
nu rareori absolutizându- le, în vechea manieră
marxist- leninistă!)

comuniştii ruşi şi europeni s- au servit co-
pios din această mină de aur a angajării necesare
şi a militantismului, care domnea şi făcea regula
în ţările comuniste. lansată şi în literatură de ro-
manul mediocru, editat în milioane de exemplare
şi în toate limbile, mama de maxim gorki, prie-

tenul lui Buharin şi al lui lenin. până azi, în
aproape toate literaturile lumii persistă această
credinţă a angajarii.

e drept că în formele de început ale oricărei
literaturi naţionale, franceze, germane, spaniole
sau române, ideea morală era înscrisă pe frontis-
piciul multor poeme, piese de teatru sau romane.
sau cea de luminare a norodului, a maselor, care,
în vremurile burgheziei ascendente, e drept, lup-
tau încă pentru accesul la şcoală şi la cultură.
această luptă nu s- a terminat încă, dar literatura
şi exegeza ei, critica şi istoria literară, îşi propune
alte deziderate şi scopuri, rămânând în esenţă
mereu fidelă axiomei ei de fund, mimesis- ul. re-
flectarea realităţii. dar cum însuşi acest ultim
termen, sub presiunea filosofiei a prins şi prinde
conţinuturi semantice plurivalente, nici acest
vechi şi ultra- invocat mimesis nu mai apare prea
clar în mintea nu puţinor tineri care simt nevoia
irepresibilă de a se lua la trântă cu… fantezia
creatoare! sau cu monştrii literaturii de oriunde!
cu prejudecăţile, se înţelege, deşi puţini dintre ei
pot deosebi cu o anume claritate acea graniţă care
separă dintotdeauna prejudecăţile culturale sezo-
niere de cele eterne; care, bineînţeles, pe teritoriul
artei noastre, sunt tot atâtea adevăruri.

Noi ştim că acest militantism şi această
obligatorie angajare a artistului în scopuri stră-
ine, în esenţă, artei sale, a servit doar propagan-
diştilor şi căpeteniilor comuniste şi aproape nicio-
dată artistului în cauză. Naiv, oportunist sau spe-

riat de prezent, cum se întâmplă în aceste regi-
muri. ruinând arta şi literatura chiar dacă ne
amintim de scuza invocată de aedul femios pe
treptele însângerate ale palatului micului dicta-
tor al ithacăi, ulise, după ce acesta, împreună cu
fiul său telemac, îi măcelăreşte pe musafirii ne-
poftiţi ai soţiei sale: ei m- au obligat să cânt!

da, e dreaptă şi valabilă până azi această
scuză, care arată că, odată cu atemporalitatea
artei şi literaturii în esenţa lor, nici vremurile nu
prea se schimbă – tot în esenţa lor! – şi, încă şi
încă o dată, fără oboseală sau fantezie minimă –
ei ne obligă să cântăm! Numai că sub dictaturi
această presiune sau obligaţie este cu mult mai
vizibilă, eşuând adeseori în simplă şi directă ca-
ricatură sau maculatură imundă. poate şi pentru
acest lucru i- a fost într- un fel mai uşor receptării
în arte şi litere de a deosebi, atunci, falsul de au-
tentic, arta de improvizaţie propagandistică.
apele sunt mai clare în regimurile opresive, apă-
sarea este atât de voită şi de discriminatorie,
încât nu numai că falsul sare în ochi, dar îi fereşte
pe mulţi de a greşi. Nu e uşor şi nici prea comod
să trăieşti într- un iad social, dar iată, o vedem
azi, după câteva decenii, ce bun, ce instructiv, ce

maestru fără voie era un astfel de regim: bruta-
lele sale şi îmbibatele de ideologie frustă indicaţii
susţinute de un spate diavolesc, abia acoperit, po-
liţia politică, sau de recompense iluzorii au atras
iute şi repetat atenţia, chiar şi începătorilor, asu-
pra riscurilor angajarii. trebuia să fii cu totul lip-
sit de vocaţie sau orbit de oportunism social
pentru a muşca din această nadă.

tinerii de azi care se încumetă să se lanseze
în arte şi litere, deşi avantajele băneşti sau pu-
blice sunt minime, se confruntă cu un fel de diavol
identic: banul sclipitor care pare a rezolva multe
probleme şi forţa, atracţia mediatică, înrolarea la
un patron mediatic, o atracţie şi o prerogativă
care, într- un fel, dacă nu imită, oricum o supli-
neşte în bună parte pe cea politică şi discrimina-
torie de altădată. dacă valoarea sub comunişti
era arta care îndeplinea principiile luptei de clasă
şi ataşamentul la măreaţa u. sovietică şi faţă de
partid, azi, valoarea în artă şi litere se defineşte
mult mai simplu: e valoros ceea ce se vinde. 

e greu şi poate cu adevărat neinteresant de
a deosebi între aceste două forme ale satanismu-
lui în artă, trecând de toate reducţiile şi schema-
tismele de rigoare. dar, pentru a rămâne fideli
titlului acestui subcapitol, elogiul dictaturii, va
trebui să reamintim multora care se grăbesc să
ridice elogii inflamate artei create şi posibile doar
în regimurile de libertate socială, că, odată cu re-
naşterea, ca şi în ceea ce a urmat după ea, în re-
gimurile extrem opresive ale monarhiilor şi

ducatelor europene, artele, muzica, li-
terele şi filosofia au creat opere de ne-
egalat. datorată unor creatori cum nu
credem că europa va mai ivi, cu aceeaşi
forţă vizionară şi profunzime psihologică
şi umană, în secolele care vor urma.

da, nu avem ce face, apele valorii
sunt ceva mai clare în dictaturi. ca şi
posibilitatea ivirii unor evenimente cul-
turale sau ale unor reale personalităţi.
evident, cenzura, ameninţările şi pro-
misiunile derizorii, spaima şi pofta unei
iuţi cariere, posibilă mai ales în astfel
de sisteme, falsifică, deformează şi re-
tează multe ambiţii sau talente. dar
dacă, printr- o voinţă surdă, obstinată,
soră cu sinuciderea socială şi chiar cu
nebunia, te încăpăţânezi să- ţi aperi
opul tău în care crezi şi în care ai pus
adevărul – al tău sau al artei, nu con-
tează! – până la urmă, după o înde-
lungă aşteptare, singurătate otrăvită şi
nu rareori acoperit de ridicol – vei muri
sau vei învinge! în mod ciudat, dictatu-
rile secolului douăzeci au reînviat
într- un fel romantismul revolut al artei
şi al caracterelor. aminteam mai sus de

ridicolul şi inadecvarea mea în anii şaptezeci şi
optzeci, aflat în capitala artelor şi literelor euro-
pene, mândrul paris, emiţând sentinţe obsolete
cu un aer decis provincial pentru isteţii redactori
şi jurnalişti literari ai marelui oraş, maoişti, troţ-
kişti şi neo- marxişti mulţi dintre ei, idealişti, fără
îndoială în felul lor, când susţineam nevoia noas-
tră, în estul continentului şi aflaţi sub copita
ruso- comunisto- marxistă, de a dezgropa securea
artei şi literelor, adică autonomia esteticului.
care le părea lor, amabililor şi nu rareori finilor
şi cinicilor comentatori şi editori, de la înălţimea
unei ample glorii literare şi a unui fost imperiu,
doar un fel de evaziune grosolană, aşa cum de alt-
fel le părea şi propagandiştilor şi vardiştilor
noştri culturali de acasă! r
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Resentimentul

Tinerii de azi care se încumetă să
se lanseze în arte şi litere, deşi

avantajele băneşti sau publice sunt
minime, se confruntă cu un fel de
diavol identic: banul sclipitor care
pare a rezolva multe probleme şi

forţa, atracţia mediatică, înrolarea
la un patron mediatic
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martie 2013. faptele arată cam
aşa: un puştiulică de trei ani şi
opt luni împinge, pe stradă, un
camion tricolor, mai mare decât

el şi strigă din rărunchi: „daţi- vă la o parte, so-
seşte expresul!” sunt în temă, recunosc replica, e
dintr- un serial de desene animate, thomas and
his friends. peste numai câteva clipe, micul băie-
ţel care se crede tren descoperă, în apropiere, o
baltă lungă, adâncă şi lată, adunată, la marginea
drumului, în urma ploilor. deodată se repede
drept în mijlocul ei (noroc că e echipat corespun-
zător, cu cizme de cauciuc) şi decretează peltic:
„sunt un monstu main! sunt un cocodil! sunt o
balenă!” Şi trebuie crezut pe cuvânt, pentru că se
comportă ca atare. uneori se repede la nişte câini,
pe care îi socoteşte prietenii săi şi îi apostrofează:
„degeaba faceţi gălăgie! apa apalţine olaşului!”
erudiţia mea în materie îmi sare prompt în aju-
tor şi de astă dată: e o replică dintr- un film de
animaţie cu o maşină de poliţie (plody), care sal-
vează un frumos orăşel nordic de nişte parveniţi
care vor să le fure apa din lacul de acumulare şi
să o vândă îmbuteliată. după ce lămureşte patru-
pedele, se repede pe câmp, cărând o roabă în mi-
niatură după el şi îşi îndeamnă şi tatăl răbdător:
„meldzem la caliela de piatlă”. sigur, nu e nici o
carieră de piatră pe o rază de mulţi kilometri, dar
asta nu îi împiedică pe cei doi să pornească, cu
pas hotărât, către destinaţia cu pricina. Ba chiar
o şi găsesc, la un moment dat, când aşa stabileşte
micul explorator.

cu vreo două săptămâni înainte, piciul des-
pre care vă povestesc a dat dovadă de un curaj
după care mulţi bărbaţi în toată firea abia de în-
drăznesc să suspine neputincioşi. stătea pe scău-
nelul din spate al maşinii şi comenta, ca de obicei,
tot ce vedea prin geam. lumea e un spectacol, e
stabilit, dar unul interactiv. putem participa la el
pentru că, de fapt, noi l- am regizat. asta e teoria
băieţelului de trei ani şi opt luni şi, culmea, exact
asta este şi teoria tatălui său, dus şi el, adesea,
cu mintea către alte orizonturi, mai blânde. ce se
întâmplă când doi zănateci precum ei au de a face
cu spirite mult prea practice, prea legate de con-
cret? se iscă mici conflicte. de pildă, un taxime-
trist care le taie brusc faţa şi pe care îl deranjează
claxonul reflex al tatălui. la semafor, tot taxime-
tristul coboară geamul maşinii, pentru a cere so-
coteală: de ce m- ai claxonat? ca să te fac atent,
pentru că ai intrat fără să te asiguri pe ditamai
bulevardul. etc. etc. controversa se poartă însă
în tonalităţi normale, nimeni nu ţipă, nimeni nu
înjură, cei doi oameni au o explicaţie calmă, băr-
bătească. moment în care micuţul din spate in-
tervine decis, convins că acum e momentul lui:
„esti un măgal, un măgal. ţe clezi tu, nu ne e
flică de voi, nu ne e flică de voi!” după care, liniş-
tit, de parcă s- a eliberat de o povară, către tatăl

său, rămas bouche bée, jenat şi totodată amuzat
de situaţie: „gata, tati, i- am zis eu lui. e un
măgal!” sigur, astfel de exemple există cu sutele.
copiii văd lumea în modul lor specific, fără să
ţină cont de norme, prejudecăţi, fără să o consi-
dere gata constituită. cred cu tărie că ei o văd, de
fapt, aşa cum este ea şi că noi, oamenii mari
(vorba micului prinţ), după ce ne- am tocit simţu-
rile, ne- am pierdut răbdarea şi, mai ales, după ce
ne- am mutilat sufletele vindecându- ne, ca de o
boală ruşinoasă, de candoare, avem pretenţia ca
lumea să arate şi să funcţioneze conform aştep-
tărilor noastre rigide. 

într- o foarte frumoasă carte, extraordinarul
scriitor care este Bogdan popescu demonstrează
cu subtilitate că Ştefan Bănulescu nu scria lite-
ratură fantastică, ci doar resuscita perspectiva pe
care o avea, copil fiind, asupra câmpiei. aflat în
faţa plutonului de execuţie, aureliano Buendía,
colonelul din un veac de singurătate, are, deloc
întâmplător, revelaţia unui moment care până
atunci nu i se păruse prin nimic extraordinar: cel
în care, copil fiind, tatăl său „îl dusese să facă cu-
noştinţă cu gheaţa”. pentru un copil, acest prim
contact cu gheaţa e un miracol, poate printre pri-
mele. îmi amintesc foarte bine cum am încercat
să îi explic fiului meu, pe când avea doi ani şi
ceva, că gheaţa e, de fapt, apa, într- o stare solidă.
Nu prea îi venea să creadă. realitatea i se arăta,
dintr- o dată, cristalizată într- o formă pe care
mica lui enciclopedie mentală nu o cunoştea. în
imaginarul lui, plin de monştri marini, trenuri
care vorbesc, cariere de piatră iluzorii, fapte de
eroism senin, gheaţa părea o ciudăţenie. Şi aşa şi
este, dacă ne gândim bine. doar că noi avem min-
tea atât de anchilozată, încât nu mai cutezăm să
ne mirăm de miracolele care se petrec sub ochii
noştri. 

ce vreau să spun? toţi marii scriitori lu-
crează cu ei înşişi şi redevin copii. altfel nu se
poate, altfel totul e prozaic. literatura este sin-
gura în măsură să reinstaureze în noi perspectiva
fragedă, neîncercănată, care colorează lumea co-
piilor. e o idee patetică, nici măcar inedită, dar
în care se întâmplă să cred mai mult decât în ade-
vărurile riguros demonstrabile. Şi la care, ca ur-
mare a unui pact de o frumuseţe doar a lui, s- a
întâmplat să mă gândesc insistent în ultima
vreme. 

ei bine, puştiul fără stare despre care v- am
povestit este, de aproape patru ani, profesorul
meu de literatură. am învăţat de la el mai multe
lucruri legate de meseria mea decât am învăţat,
în atâţia ani, din sute şi sute de tratate, de cărţi
celebre. 

***
aprilie 2014. duminică dimineaţa, în jur de

opt. intru în biserica nouă din satul în care locu-
iesc, împreună cu cei doi copii din dotare: cel
mare, de aproape cinci ani, cel mic de fix şapte
luni. am indicaţii precise să- i duc la împărtăşit:
ştiu câte lumânări să cumpăr, cum se plăteşte li-
turghia etc. începe slujba. pe lângă cei doi- trei oa-
meni care cântă în cor, mai sunt vreo doi- trei
bătrâni care- şi caută împăcarea în biserica neîn-
călzită. părintele pricepe prompt despre ce este
vorba, iese prin stânga altarului şi se îndreaptă
cu lingurinţa cu vin sfinţit către puştiul de
aproape cinci ani. „se împărtăşeşte robul lui
dumnezeu…” Şi şoptit: „cum te cheamă?” pu-
ştiul răspunde fără să pregete, limpede, cu dicţie
meticuloasă: „fulger mcQueen!” stupoare, de-
rută; preotul nu se hotărăşte: să insiste? să zâm-
bească? dumnezeu e, oricum, sus şi le ştie el bine
pe toate. slujitorul său trebuie să- şi îndepli-
nească însă îndatorirea după tipic; încearcă, deci,
să pună lucrurile la punct: „cum?” „fulger
mcQueen, eu sunt fulger mcQueen!”, se burzu-
luieşte piciul privind sigur pe sine către figura
preotului, proiectată pe catapeteasmă. sunt ne-
voit să intervin: „Ştefan îl cheamă. Ştefan, de ce

nu răspunzi frumos?” „Nu, nu Ştefan, eu sunt
fulger mcQueen, măi!” în cele din urmă, totul s- a
încheiat cum nu se poate mai bine: „se împărtă-
şeşte robul lui dumnezeu Ştefan, în numele ta-
tălui, şi- al fiului, şi- al sfântului duh…” Numai
că robul lui dumnezeu arunca priviri crunte către
bunul părinte, care la sfârşit l- a cadorisit şi cu o
bomboană de ciocolată. da, asta e bine… începe
să ne placă la biserică. ajunşi acasă, punem bom-
boana la loc de cinste, ca să ne facă promiţător cu
ochiul în timp ce luăm micul dejun. Băieţelul care
se crede maşină de curse îşi cere ploconul şi, când
este amânat, ripostează: „hei, este bomboana
mea! o am de la biserică! dumnezeu mi- a dat- o!”

dumnezeu dă, care va să zică, asemenea lui moş
crăciun, bomboane copiilor, dar fără să se arate.
pentru că nimeni pe lumea asta nu ştie să se de-
ghizeze în dumnezeu. moş crăciun e la fiecare
colţ iarna, de sărbători, dumnezeu cine ştie pe
unde se ascunde fără să fie, cu toate astea, ab-
sent. 

pentru copii, totul e o poveste. există poves-
tea despre scufiţa roşie, există povestea despre
peter pan şi există povestea despre iisus hristos.
cea mai impresionantă dintre toate, mai ales că,
pe la patru- cinci ani, există un anumit interes
pentru scenele crude. îi dau, prin urmare, fiului
meu explicaţiile pe care mi le cere. seara, înainte
de culcare, şi- a spus, o vreme, rugăciunile. Nici
măcar îndemnat de mine, ci de- a dreptul cu bu-
curie. prin rugăciuni înţelege, bineînţeles, nişte
poezii frumoase. repetate, au ajuns să- l cam plic-
tisească, acum se cam codeşte să le tot reia. re-
fuză să facă ceva ce nu înţelege. Bucuria mea: îi
explic şi- i tot explic. fără să- l oblig. are, observ,
un spirit cam speculativ: „păi, dacă acum suntem
sănătoşi, de ce să ne mai rugăm?” Şi iar îi explic.
oricum, curiozitatea lui este inepuizabilă. răb-
darea mea trebuie să fie la fel. r

Bogdan Creţu
Dumnezeu pe înţelesul copiilor.
Pagini de jurnal
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„cartea lui andrei mocuţa – scrie
entuziasmat romulus Bucur
pe contracoperta volumului de
proză literatura, apărut la ed.

tracus arte din Bucureşti în 2015 – e o nebunie.
un amestec, profund postmodern, de intertextua-
litate, rescriere, umor, (auto)ironie. totul plasat
într- un curtici magici […], în care continuă să
bântuie stafia lui francisc Vinganu.” diagnosti-
cul e corect, i se pot adăuga alte superlative – car-
tea e de un ilogism matematic impecabil, specific
koan- urilor zen –, se citeşte cu o încântare stupe-
fiată, care l- ar mulţumi şi pe cel mai exigent cău-
tător de satori buddhist (y compris salinger…),
însă e nevoie să adăugăm imediat că textul repre-
zintă, înainte de toate, un foarte subtil şi sofisti-
cat exorcism, prin care autorul îşi oferă prilejul
de a ieşi din tensiunea pe care i- a pricinuit- o ela-
borarea tezei de doctorat despre j.d. salinger, pu-
blicată la începutul anului 2015 la timişoara
(Portret al artistului in absentia: J.d. salinger. o
monografie) – pe care am avut privilegiul s- o pre-
zint în numărul pe octombrie al contemporanu-
lui. 

N- aş trece mai departe înainte de a spune
că literatura reprezintă, sub aspect tehnic, un
procedeu de construcţie deschisă, dispersivă şi
trans- logică (nonsensul logic: paradoxul zen), pe
care nu ştiu să- l fi încercat până acum cineva la
noi. apoi, cititorul este invitat să admire inocenţa
superbă a imaginii feminine decupate de pe co-
pertă – o maximă reuşită! – şi s- o compare cu per-
sonajul literatura din interiorul volumului, care- i
o ţigancă versată în formele creaţiei umane obiş-
nuite numite poezie şi proză, dar şi posesoarea
unui corp magnetic şi incendiar, care- i lasă cu
gura căscată pe bărbaţi. la un moment dat, ea
restituie bibliotecii din şcoala de ţigani unde au-
torul e profesor de literatură volumul literatura,
scris de andrei mocuţa, pe care profesorul mocuţa
mărturiseşte că nu l- a citit, dar că ar trebui s- o
facă. întreaga carte e construită pe irealizări fic-
ţionale şi ilogisme subtil caligrafiate într- o reţea
de trasee mentale dispersive, aşa cum koan- ul din
zen deschide mintea înspre planuri de realitate
inedite, revelatorii, pregătind în acest fel „ilumi-
narea” (satori). 

„există multe lucruri pe care mintea noastră
nu le poate explica” – aruncă vorba un personaj.
Koan- ul buddhist – iubit până la desfătare de
către maestrul lui mocuţa, care este salinger (în
faza de după lanul cu secară, deşi unii exegeţi
spun că nici rătăcirea prin New york a fugarului
holden caulfield n- ar fi altceva decât ilustrarea
„dezordinii” iniţiale din care porneşte meditaţia
zen – se deschide înspre aceste „lucruri” nu prin
construcţii logice, comprehensibile, ci printr- o fer-
voare non- logică stimulativă, a cărei finalitate e

iluminarea prin paradox. în cartea lui mocuţa,
protagonistul e profesor (adică una dintre instan-
ţele emblematice pentru zen: maestrul), dar firul
lui narativ se va pierde în secţiunea mediană a

volumului, urmând să fie vag reînnodat înspre
sfârşit, atunci când ajunge la şcoală cu autobuzul
cu care pornise la început, taman când era nevoie
de el, adică de umărul său, mai precis, pe care di-
rectorul şcolii, germanist sentimental, îşi plânge
ultima iubită pierdută. dopu, unul dintre elevii
şcolii – frate vitreg cu literatura şi repetent cro-
nicizat de multă vreme – organizează o expediţie
colectivă de ciordeală la paris, dar o ratează –
deşi vorbeşte impecabil limba lui Voltaire, vânză-
toarea magazinului „de firmă” de pe champs ely-
sées fiind încântată de corectitudinea cu care
ţiganul mioritic îi cere să golească tot ce are în
casa de bani –, apoi acelaşi dopu dezgroapă ilicit
cadavrul unui poet local, găsind asupra lui, în
locul ghiului cu care spera să se îmbogăţească, o
pană din aur care scrie singură, urma pier-
zându- i- se ulterior în neant, deşi cititorul şi- ar fi
dorit, probabil, şi alte detalii.

Nu cartezianism sever găsim, altfel spus, în
literatura, ci fragmentarisme iscusit intarsiate,
secvenţe tematice şi temporale intersectate, ca în
zen, unde eul se pulverizează trans- logic în dife-
rite identităţi flotante, nesudate între ele. dacă
zen- ul e „anti- filosofie” – fiindcă e o meditaţie
trans- categorială şi non- logică –, literatura lui
andrei mocuţa e o superbă şi extrem de rafinată
„anti- literatură”, pusă pe hârtie în calupuri reve-
latorii de către un autor ludic şi (auto)ironic,
într- o serie de secvenţe narative care, pur şi
simplu, „există”, trăind independent de un sens
unic coagulant, dispersat liber în pulverizări in-
finite. peste tot avem simulacre şi multiplicări:
literatura e disciplina pe care o îndrăgim şi că-
reia ne- am dedicat (uşor sadomasochist…), dar şi
ţiganca nurlie superbă care sfarmă inima bărba-
ţilor – şi i se oferă dezinvolt autorului-protago-
nist –, tot aşa cum acesta e, simultan, profesorul
surghiunit de la şcoala de ţigani din curticiul „de
la capătul lumii”, iubitul de o noapte al unei prie-
tene, dar şi… câinele maidanez (numit andrei, în
cinstea lui) al acesteia, inserţia canină prile-
juindu- i autorului o scurtă trecere într- o altă di-

mensiune cognitivă a realităţii, în care visul are
forma unui os – eventual cu ceva carne pe deasu-
pra –, duşmanul arhetipal numindu- se pisică. 

mici koan- uri explozive, iluminatorii pâl-
pâie peste tot în ţesătura narativă a lui andrei
mocuţa, ieşind la suprafaţă atunci când nu te aş-
tepţi. în primul rând, naraţiunea nu e naraţiune;
mai precis, e non- naraţiune. condiţia meditaţiei
– spun unii maeştri zen – constă în capacitatea
de a te privi şi înţelege ca non- eu, dinafară. ast-
fel, în chip mărturisit, autorul- profesor face un
lucru pe care nu l- ar fi făcut niciodată: acceptă să
predea la o şcoală de ţigani, care – ni se spune în
text – nu eliberează diplome, devenind, în acest
fel, o non- şcoală. literat fiind, admirat de elevii
săi atipici, proful- autor le apare unora dintre ei
ca epifania celui mai cunoscut literat al oraşului,
francisc Vinganu, învăţător chiar la şcoala la
care trudeşte autorul, cunoscut şi pentru faptul
că a murit subit într- un birt, înainte de a apuca
să termine poezia pe care o scria pe perete. se su-
gerează chiar că tot ce se întâmplă în carte a exis-
tat deja în reveriile – îndeajuns de tulburi pentru
a nu fi interpretate decât ambiguu – ale lui Vin-
ganu. în consecinţă, asistăm la „realităţi” ante-
rior „irealizate”: aşa se explică ambiguitatea din
fiinţa literaturii, identitatea canină a profesoru-
lui şi alte proiecţii foarte rafinat lucrate, singura
entitate unilaterală fiind directorul şcolii, părăsi-
tul de femei profesor de germană, a cărui ultimă
iubită e autoarea unei lucrări de doctorat despre
elementele din tabelul lui mendeleev folosite de
către faustul clasic al cărţilor populare, al lui
marlowe şi goethe, adică de o fiinţă care a trăit
înainte ca tabelul cu pricina să- i fi încântat pe chi-
mişti.

poetul francisc Vinganu e „stafia” referen-
ţială din text: mortul dezgropat de către dopu în
speranţa unui câştig ilicit uşor, care ţine, între
mâinile încrucişate regulamentar pe piept, sur-
prinzătoarea pană din aur. ea declanşează, prin
dispariţie, o „questă”, un mormântar plecând în-
spre localităţi inexistente geografic din franţa,
pentru a readuce la curtici graalul vremelnic în-
străinat. cu acest prilej, el suferă neaşteptate
pulverizări identitare: de pildă, este luat, telefo-
nic, drept louis de funès. frumoasa literatura
(seamănă „cu ceva între pisică şi înger”, împăr-
ţindu- se, în general, între năstruşnicie şi un pro-
fund calm mental, când are viziuni paralogice,
convinsă fiind că simţurile nu percep decât partea
infimă a realităţilor care ne înconjoară) intră în
cele din urmă în posesia penei lui Vinganu, con-
statând că ea (se) scrie de una singură, dispusă
fiind să şi semneze poezia neterminată de pe pe-
retele care fusese între timp zugrăvit. adică,
aceea poezie care a ajuns, între timp, să fie per-
fectă, devenind non- poezie.

în europa, manieriştii postrenascentişti au
fost aceia care vorbeau de „stupor”, desemnând
prin această calitate cu adevărat elitistă, supe-
rioară, inaccesibilă majorităţii cenuşii a oameni-
lor de rând, capacitatea de a ilumina realitatea
prin viziuni care scurtcircuitează logica, reali-
zând concatenări la limita de sus a revelaţiei sau
a absurdului intuitiv. avangarda s- a mai folosit
de ea. degustător sublim al esenţelor spirituale
rare, andrei mocuţa vorbeşte, la un moment dat,
despre „asemănarea dintre sigiliul unui plic şi
misterul indescifrabil al unei femei”. savuraţi li-
teratura – carte de o subtilitate rafinată încântă-
toare –, pentru a vedea ce înseamnă această
relaţionare. Nu pentru a o înţelege; dacă doriţi
doar sensuri limpezi, logice, umane, rămâneţi la
dickens sau la marin preda. r
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el, acest terţiu tainic (uneori i se
adaugă un nou atribut: paşnic) in-
clus, teoretizat sau teorematizat în
a zecea secţiune a lucrării, trece

acum drept sensul şi rostul căutării umane. pe o
altă cale decât cea a gândirii în logica terţiului ex-
clus. această logică sau gândire, binară, este dia-
bolică, utilă, dar nu apare şi bine localizată.
Binarul este înlăturat categoric, echivalat cu mor-
bidul, sinuciderea sau prostia, căreia, am văzut,
i se acordă un întreg capitol. Baza logicii cu
sau- sau, exclusiviste, este – teologic, religios – pă-
cătoasă, iar biologic anti- androgină (dar aici
androginia nu este un reper admisibil), prin ex-
tensie antiumană. să vedem de ce. iată o notaţie
foarte strânsă sintactic. „fundamentul logicii bi-
nare: distincţia dintre bărbaţi şi femei. păcatul
originar.” asta, s- ar putea spune, în caz că dum-
nezeu (actant acceptat în filosofia cosmologică în-
temeiată pe fizica cuantică) ar fi creat androginul,
dar el a făcut bărbatul şi din el femeia, distincţi
unul de celălalt. creaţia divină pare fundată pe
binar. ce ne facem? poeticianul teorematic nu e
tulburat de nimic, nu- şi pune problema astfel, şi
face totul limpede potrivit modului său ternar de
a utiliza logica. pornind de la fiinţa umană şi
sfârşind tot cu ea. chiar şi acum, în era cuanticii
şi a informaticii. „în era noastră informatică totul
este confuzie. marele ordinator nu este un ordi-
nator. Numai omul are privilegiul de a trăi codul
secret al terţiului inclus.” Binaritatea, se pare,
falsifică, dirijează falacios, reflexia şi prin inter-
mediul informaticii. singurul ghid omenesc infai-
libil este încrederea că într- un plan superior al
realităţii şi al gândirii al treilea este totuşi dat,
existent. punct fix şi de neclintit. „semnul cel mai
accesibil al terţiului inclus: imposibilitatea de ma-
nipulare.” iată salvarea, să cunoşti terţiul inclus,
a treia formă de cunoaştere, după cea ştiinţifică
şi cea experimentală. 

trialectica „distinge falsul ternar al tristu-
lui terţiu exclus de adevăratul ternar al terţiului
tainic inclus”. ea a fost atacată de raymond abel-
lio (1907- 1986, romancier şi filosof gnostic, auto-
rul cărţii la structure absolue, 1965) cu lucidi-
tate, pentru a se sustrage unei adevărate vrăjiri
exercitată de terţiul tainic inclus. B. Nicolescu
proclamă trisexualitatea, definită astfel: „trise-
xualitatea este fundamentul drepturilor omului.”
există trinitate sexuală sau nu există nimic.
„toate fiinţele omeneşti sunt trisexuale. Nici băr-
baţi, nici femei, nici androgini – trisexuaţi.” teo-
remele acestea sunt poetice, ele nu se vor biolo-
gice sau anatomice. Bisexualitatea ar fi o che-
stiune de „estetică”. doctrina religiei creştine,
care nu substituie biologia cu poezia, ar putea ea
oare să admită trisexualitatea? acesta nu apare
însă aici în conflict cu vreo doctrină religioasă,
dar atacă sexologia, şi o face în numele iubirii. al
iubirii teorematico- poetice. iată în ce expresie:
„trisexualitatea este trialectică. sexologia nu este
decât o injurie adusă iubirii.” mai sus, gânditorul
celui de- al treilea sex, aflat dincolo de femeie şi
bărbat, respinsese „predicarea” eliberării sexuale.
tot în această secţiune suntem încredinţaţi de
faptul că ştiinţa şi religia nu se substituie şi nu
se atacă. „desigur, ştiinţa nu este un substitut al

unei căi spirituale, dar este calea regală spre po-
teca îngustă a terţiului tainic inclus.” am crezut
că logica terţiului inclus este largă, cuprinză-
toare, pe deplin înţelegătoare? iată că nu e aşa,
ea conduce pe o cale strâmtă, rar şi greu dibuită.

limbajul poetic, începând de la cuvânt, des-
coperă calea, de care nu se mai propune o apro-
piere translingvistică. poeticul literar ajunge
comun celui filosofic. cele două comunică în limi-
tele aceleiaşi realităţi misterioase. cuvântul ră-
mâne privilegiat. „arma secretă a terţiului tainic
inclus: cuvântul poetic.” logica ternară autentică
va conduce la realizarea efectiv- afectivă a unui
limbaj bun la toate modurile de comunicare. „sin-
gura limbă universală este cea a terţiului tainic
inclus. Nimeni nu va reuşi vreodată să o inven-
teze.” pildele sau parabolele lui isus hristos ar
deţine codul trialectic şi nu dialectic ori formal.
Verbalizând în logică diferită de identitate şi opo-
ziţie, mesia a generat scandalul şi revolta între
oameni. „limbajul lui isus este cel al terţiului tai-
nic inclus. de aceea a fost răstignit.” doar o ches -
tiune de limbaj, de retorică? Nu şi una ontologică?
a fi din dumnezeu, a fi îndumnezeit, a avea duh
dumnezeiesc implică natura, fiinţa, pe care lim-
bajul doar le urmează sau, în cazul judecăţii şi
condamnării la răstignire a lui isus, li se împotri-
veşte. se iscă astfel un alt prilej de neînţelegere
teologică şi de credinţă creştină. mai departe
vedem cum feminitatea logicii terţiului inclus
este şi ea exemplificată într- o manieră christică.
„isus era înconjurat mai ales de femei, pentru că
ele înţeleg mai bine decât bărbaţii limba terţiului
tainic inclus.” altă nedumerire şi altă împotrivire
apar: şi atunci de ce bisericile creştine interzic ex-
presia femeii în biserică şi o pun la originea pă-
catului? poeticianul teorematic vrea să impună
imaginea şi adevărul trimisului lui dumnezeu ca
fiind întruparea logicii şi gândirii trinităţii inclu-
siviste. „geniul creştinismului – să dea trup ter-
ţiului tainic inclus.” cu ce corespunde terţiul
tainic şi paşnic (dar scandalizant!) inclus din trei-
mea divină, cu isus sau cu duhul sfânt, ambele
în roluri şi funcţii misionare? 

dintre gândurile colaterale, profund impli-
cate filosofic şi poetic în acest concentrat sistem
de gândire, reţin acum unul cu referire la relaţia
paideică, formal dualistă, de cuplu, alcătuită din
învăţător şi ucenic(i). aici diferenţa se şterge, nici
gând, evident, de vreo formă de opoziţie. „un ade-
vărat învăţător nu poate avea discipoli, ci compa-
nioni.” se învaţă, iată, doar de pe picior de
egalitate. previzibil, nu tocmai conform principiu-
lui, legat mult de hazard, care admite că nu se
ştie cine de la cine învaţă. 

închei lectura acestui capitol din fragmen-
tarium- ul teoremelor poetice cu referire la rapor-
turile dintre mistică, gnoză şi terţiul tainic inclus.
„mistica este expresia unei polarităţi feminine.
gnoza – cea a unei polarităţi masculine. care este
calea terţiului tainic inclus? desigur nu ştiinţa,
care este o cale androgină.” atunci care? se şterge
diferenţa dintre mistică şi gnoză. în ce termen?
se construieşte aici o declarată nouă filozofie a
naturii, dar cum, cu ce concept fundamental, ope-
raţional? o mistico- gnoză împăcată în filosofie,
centrată pe o divinitate unică, singulară sau plu-
rală. despre dumnezeu/dumnezei începe reflexia
în partea a xi- a a cărţii. 

11. dumnezeu ar fi, ni se dă aici de înţeles,
rezultatul binarului. Va fi acum închipuit de ter-
ţiarul secret. B. Nicolescu, în chip confesiv, no-
tează că a cunoscut, cu o excepţie (care, el însuşi?)
doar atei antiteişti… dumnezeu apare de data
aceasta pus în limbajul terţiului tainic inclus.
„«dumnezeu» este un nume propriu, «transcen-
denţă» un substantiv şi «cosmic», un adjectiv. res-
tul e vorbărie.” Nu e aici un nemaipomenit atac
la tot corpul de scrieri creştine? iată cum este
cazul şi cu pluralismul religios, încă divers:
„există trei tipuri de religii: religiile mântuirii te-

restre care aşează pe om în locul lui dumnezeu
pentru a- l ucide mai uşor; religiile mântuirii di-
vine care aşează pe dumnezeu în locul omului
pentru a- l ucide mai uşor; religiile întemeiate pe
principiul relativităţii care aşează pur şi simplu
pe om la locul lui.” ilustrări secrete, din care în-
ţelegem că primele două sunt deicide, dar a treia
află locul omului, unul relativist, poate de relaţie.
Şi ce e teologia? „teologia este ştiinţa orgasmului
divin.” Vrem ceva mai clar? iată: „orgasm ener-
getic”.

iată- l pe dumnezeul revelat de terţiul tainic
inclus. „dumnezeu este un dumnezeu al ordinii,
spunea jacob Böhme. un dumnezeu care joacă
zaruri, un dumnezeu care mânuieşte dezordinea
pentru a crea ordinea. dumnezeul care joacă za-
ruri este dumnezeul maieuticii.” adică e moşul,
ori moşul, cel care moşeşte, nu doar retoric, dar
şi ontologic, mai mult, diferit, decât socrate. o
maieutică onto- retorică? haos riguros, adică, este
dumnezeu? Şi cum să luăm declaraţia, ca o con-
vingere sau ca o ipoteză? ori doar drept o direc-
ţionare, o cale, o metodă, mai curând, întrucât
ştim deja că transdisciplinaritatea se livrează ca
metodologie şi nimic mai mult, într- un mod ex-
trem de complex realistă, ca oglinda lui stendhal,
purtată pe drumul vieţii. plăcere organică, or-
gasm divin, cosmic: dumnezeu rămâne unic, cos-
mosul apare plural, există cosmosuri. dar există
şi orgasme distincte. „presiunea orgasmului cos-
mic – apariţia universului nostru – este urmată
de depresiunea cosmică – apariţia omului. orgas-
mul divin este eternă geneză a pluralităţii cosmo-
surilor.” de ce apariţia omului este un efect al
depresiunii şi nu, poate, al compresiunii? de ce
plăcerea creatorului ar continua în geneza altor
cosmosuri decât cel al universului, unde omul nu
i- ar mai fi pe plac? cui, dumnezeului creştin, al
iubirii? altă dispută religioasă, creştină, teolo-
gică… mai citim: „râsul cosmic – orgasmul cos-
mic.” deriziune orgasmatică în cosmos… dar nu
B. Nicolescu – fapt de altfel şi aici recunoscut – a
descoperit orgasmul divin. „lupaşcu este acela
care a introdus expresia «orgasmul» lui dumne-
zeu. unul dintre cele mai frumoase vise lupas-
ciene: un univers al stării t (t de la terţiul
inclus). fiinţe, planete, sori, galaxii, stele în sta-
rea t. orgasmul cosmic permanent.” e şi B. Ni-
colescu un mistic, dar în ce fel, un mistic al
ştiinţei, un mistic visător, după Ştefan lupşacu,
călcând cu neofizica şi noua filosofie a naturii pe
a treia cale, a iubirii organice, orgasmice. măcar
aici, deloc pentru prima oară, îl putem recunoaşte
pe paul claudel, deşi nu i se citează niciodată nu-
mele: „cunoaşterea este co- naştere.” 

teatrul lumii este rescris sau reînchipuit
aici şi aşa: „ciudat spectacol această lume: naş-
terea este gratuită, moartea este cu plată, regizo-
rul sunt actorii, textul nu este scris, spectatorii
sunt invizibili. cât despre autorul piesei – el nu
este decât un subiect de conversaţie.” Şi n- o
schimbă terţiul tainic- paşnic inclus? dar mai ob-
serv că aşa prezentată, lumea apare într- o anume
versiune, una dintre altele, şi chiar poeticianul
teorematic mai produce alte versiuni de înţele-
gere a actorilor şi a rolurilor, a autorului dublu,
care scrie şi scenarizează. privind, vorba criticu-
lui ibrăileanu, viaţa. Şi cum e viaţa omului putem
şti tot de aici. „între Nimic şi tot – propria noas-
tră viaţă.” scurt, nu ştiu dacă şi cuprinzător, dar
ştiu că impersonal sau transpersonal, totul ar de-
pinde de cum îl înţelegem pe acest trans, un pre-
fix care dezrădăcinează şi întemeiază un concept,
o logică, un mod de gândire. despre viaţă unită
cu moarte, viaţa- moartea, în această logică fuzio-
nantă, un alt capitol, cel de- al xii- lea, penulti-
mul. r

Marian victor Buciu
Terţiul tainic

Iată- l pe Dumnezeul revelat de
terţiul tainic inclus. „Dumnezeu

este un dumnezeu al ordinii,
spunea Jacob böhme. Un

dumnezeu care joacă zaruri, un
dumnezeu care mânuieşte

dezordinea pentru a crea ordinea.
Dumnezeul care joacă zaruri este

dumnezeul maieuticii.”

BAsArAB nicolescu



eugen simion a publicat la princeps
multimedia din iaşi eseul Ion crean -
gă, cruzimile unui moralist jovial, cu
o substanţială Postfaţă şi repere cri-

tice de Bianca Burţa- cernat. criticul precizează în
argumentul ce prefaţează volumul că nu propune un
nou creangă, ci o nouă lectură, pentru a identifica
„ceea ce alţii n- au reuşit să vadă sau, de au văzut, au
comentat neconvingător ori chiar eronat faptele
epice”. mult comentat („dintre clasicii români,
creangă este, după eminescu, cel mai des comentat”
– notează criticul), autorul amintirilor din copilărie
a fost şi rămâne un subiect inhibant, nu doar din
cauza bătăilor de cap pe care i le dă oricărui exeget
fabuloasa lui operă, dar şi pentru că el, subiectul, nu
e deloc simplu de abordat după călinescu şi a sa fai-
moasă monografie.

remarcabilă este, mai întâi, analiza lui eugen
simion privind omul biografic şi omul din operă sau
„trasferurile proustiene între eul creator şi eul bio-
grafic”. criticul observă că în amintirile din copilă-
rie, ion creangă „şi- a scris viaţa (transformând- o
într- o autoficţiune), dar opera, odată tipărită şi citită
de multe generaţii, începe să- i scrie viaţa, să com-
pună, altfel zis, o biografie fabuloasă ce creşte pe
măsură ce este citită şi analizată”. personajul pro-
priei sale opere, care este creangă, îşi găseşte în
eugen simion şi un portretist de mare virtuozitate.
că ion creangă a constituit, aşa cum afirmă criticul,
obiectul „fanteziilor hermeneuţilor” şi că este „vic-
timă uşoară pentru biografii săi” e de domeniul evi-
denţei. eugen simion intuieşte şi proiectează, cu
formula lui roland Barthes, „structura unei exis-
tenţe”, cea a lui creangă. criticul apreciază că bio-
grafia acestuia ar fi una modestă. o fi poate
modestă, dar nu şi minoră şi, mai ales, nu şi mono-
tonă. oricum, ea se situează deasupra biografiilor
mai degrabă monotone ale rafinaţilor junimişti.
aceş tia, de fapt, nici nu l- au înţeles cu adevărat pe
creangă, lăsându- se înşelaţi de umilinţa sa jucată,
de discursul aluziv, de arta echivocului şi a ambigui-
tăţii în care era maestru şi pe care le practica şi în
societate, nu doar la masa de scris. mărturiile – şi
nu numai cele ale lui George Panu şi Iacob negruzzi
– atestă că junimiştii, care aveau mai mult simţ cri-
tic decât bun gust, în ceea ce priveşte statura de
mare prozator a lui creangă – „inimitabil şi ireduc-
tibil în literatura română”, cum îl caracterizează
eugen simion, nu prea au avut organ. de pe patul
de suferinţă, fiind în imposibilitate de a se deplasa
pentru a ţine un discurs comemorativ la 75 de ani
de la moartea lui creangă (în 1964), g. călinescu
trimitea un tulburător mesaj: „deşi cercul junimea,
în frunte cu titu maiorescu, a fost prielnic destăi-
nuirii geniului lui creangă, el n- a înţeles adâncimea
fenomenului! junimiştii foarte amatori de «anec-
dote» şi «corozive», făceau mare haz de glumele hu-
muleşteanului, care, văzându- se luat în seamă de
atâtea persoane de vază, îşi deşerta sacul cu nastra-

tinisme. prejudecata unui creangă humorist stă-
ruie, cu intenţiile cele mai bune, până azi şi cineva
şi- a pus întrebarea ce loc ocupă creangă printre
umoriştii universali. însă opera ex- diaconului e
plină de seriozitate şi chiar de o anume exuberanţă
tristă, pentru că basmele aparţin caracterologiei
fantastice, iar amintirile rememorării în anii întu-
necaţi de boală ai unei copilării idilice. shakespeare,
cervantes şi creangă sunt, în cazul acesta, înrudiţi
printr- un hohot melancolic…”. călinescu nu e sin-
gurul care îl situează pe creangă în elita marilor
scriitori universali, în primul rând prin eroii săi re-
prezentativi. cel din Povestea lui Harap- alb a fost
comparat cu hamlet sau cu don Quijote. rabelais,
Boccaccio, cervantes sunt numai trei dintre clasicii
universali la care l- au raportat comentatorii pe ge-
nialul humuleştean. în capitolul despre demonolo-
gie, eugen simion compară iadul „gospodăresc” al
lui creangă cu cel la fel de demitizat şi demitizant,
dar într- o altă manieră, al lui rabelais. acesta din
urmă, cum se ştie, este un iad în care alexandru cel
mare a ajuns cizmar, şi încă unul amator, xerxes un
mărunt comerciant (vinde muştar), cicero e calfă de
fierar, ulise cosaş, hanibal vinde ouă, Nero e paznic
de noapte, traian pescuieşte broaşte, cleopatra e
vânzătoare de ceapă în piaţă, didona face afaceri cu
ciuperci (un capitalism, nu- i aşa, avant la lettre), fru-
moasa elena este o biată slujnică, iar semiramida
despăduchează cerşetori. pe scurt, „un spaţiu al de-
rizoriului”. iadul lui creangă care, între altele, îl de-
credibilizează pe tartorul dracilor scaraoschi, este
„mai gospodăresc”, cum îl catacterizează eugen si-
mion, chiar mai idilic aş adăuga, total diferit de
acela terifiant intrat în mentalul colectiv. este „un
câmp rodnic, cu râuri limpezi, în care femeile spală
rufe, şi cu locuri bune de vânătoare”. încât îţi vine
să spui în stilul lui creangă: mare chilipir să te tri-
mită divinitatea acolo. în fine, prozele corozive, „ne-
ruşinate” (există şi o estetică a neruşinării!) ale
„povestariului”, care au văzut lumina tiparului (aici
clişeul este la locul său) abia după 40 de ani de la
moartea lui creangă, iar când g. t. Kirileanu le- a
publicat tirajul a fost literalmente confidenţial (50
de exemplare), au fost comparate cu naraţiuni de o
senzualitate explozivă ale unor scriitori ca Balzac
sau cu decameronul, un mare roman de dragoste,
comparat, la rândul său, cu divina comedie a lui
dante. astăzi, dacă citim şi eseul lui eugen simion,
nu ne mai mirăm, din moment ce criticul demons-
trează că în poveştile cu pricina, scrise într- un lim-
baj scos „din stratul secret al limbii”, este conturată
o memorabilă tipologie. cum memorabilă este şi
această propoziţie a criticului – una dintre multele
de o mare percutanţă şi pregnanţă – în Povestea po-
veştilor, creangă „suspendă – pe durata spunerii –
toate interdicţiile limbajului”. este cea mai „neruşi-
nată” dintre cele două. cealaltă, cu tot spectacolul
„ferchezuirii” oferit de Vasile, catrina şi ionică cel
prost, dar care se dovedeşte a fi mai deştept decât
toţi cei care vor să- l înjosească, spectacol fotografiat,
zice cu umor eugen simion, „de paparazzi din
epocă”, e mai puţin „neruşinată”, fiindcă şi limbajul
nu este atât de debutonat. 

eugen simion constată că ion creangă a re-
zistat noilor metode critice, structuraliste şi psiha-
nalitice. criticul ştie ce spune, fiindcă el însuşi îl
supune pe autorul nuvelei moş nichifor coţcariul,
o capodoperă, unui revelator examen psihanalitic.
fapt e că ion creangă i- a pus în dificultate pe bio-
grafii şi exegeţii săi cărora, la drept vorbind, nici
nu le datorează mare lucru. creangă nu e un autor
făcut de critică, precum atâţia alţii, unii laureaţi ai
Nobelului, pe care nu- i citeşte nimeni, cu excepţia
unor grămătici care de multe ori îi „îngroapă” şi
mai mult. doar şcoala a avut un rol deosebit în re-
ceptarea sa. dar, neîndoios, şi câţiva mari critici şi
eseişti, de la g.călinescu la eugen simion.

ori de câte ori şi la orice vârstă îl citeşti,
creangă este de o prospeţime frapantă. ca şi cara-
giale. cascadele, cum le numeşte eugen simion, de
ziceri, sentinţe, proverbe sau „gala de umor de mare
clasă” sunt mereu proaspete şi înviorătoare pentru
spiritul cititorului, cu atât mai mult, ne- a spus- o că-
linescu, pentru spiritul cititorului cu gust artistic ra-
finat. creangă este un şlefuitor meticulos al
cuvântului, al expresiei, al frazei. conştiinţa artistică

a „primitivului” spuitor de snoave şi poveşti „pe uliţa
mare”, cum îl considerau junimiştii, este incontesta-
bilă. creangă, subliniază eugen simion, cântăreşte
cuvântul, scrie, şterge, rescrie „ca un flaubert al hu-
muleştilor”. criticul distinge la creangă între arta
spunerii (la junimea) şi arta screrii ce conferă durată
povestirilor. Naratorul are mai multe tipuri de dis-
curs, pe care le analizează cu fineţe: un discurs dia-
logic, ilustrând arta unui maestru al oralităţii şi al
spontaneităţii elaborate, un discurs al seducţiei, du-
blat de un altul calomnios, acestea două existente
mai ales în moş nichifor coţcariul, precum şi un dis-
curs gurmand. are, de asemenea, mai multe limbaje.
în primul rând limbajul ambiguităţii, în doi peri,
cum îl caracterizează eugen simion. dar creangă,
observă criticul, face figură de „autentic român” în-
deosebi prin două limbaje antinomice: „unul public
– obedient faţă de regulile ce funcţionează într- o ci-
vilizaţie a ruşinii, cum este civilizaţia românească –
şi altul taciturn – cum i- a zis cineva – în care dă dru-
mul unei imaginaţii productive, destrăbălate”. cât
priveşte stilul şi structurile narative ale lui creangă,
extrem de sugestivă este această descriere a modului
cum îşi organizează povestitorul naraţiunea: „în
jurul axului central adună istorii adiacente, snoave,
portrete, în aşa chip, încât, trecută prin acest atelier
de meşteşugar priceput, naraţiunea arată ca un pom
încărcat sau ca un strugure înainte de a fi cules şi
pus în teasc”. de stil şi de limbaj deopotrivă ţine şi
„îmbrobodirea vorbelor”, cu expresia inspirată a lui
eugen simion care face o comparaţie între eroul re-
prezentativ al lui creangă şi cel al lui caragiale:
„dacă plăcerea lui mitică este să tachineze, bucuria
lui moş Nichifor coţcariul – eroul emblematic al lui
creangă – este să îmbrobodească vorbele”. Şi în alte
privinţe, în viziunea criticului, cei doi mari clasici se
aseamănă. creangă şi caragiale, ambii având geniul
oralităţii, sunt, totodată, „martiri ai scriiturii”. cei
doi mari histrioni au exprimat pe deplin ceea ce în-
deobşte se numeşte umorul la români. am reţinut
reflecţiile pe această temă ale lui eugen simion pri-
vind genul de umor specific românilor: „umorul acid,
gratuit, al valahului i. l. caragiale sau umorul
blând, învăluitor, de multe ori euforic, opera unui ta-
lent ce cultivă contrarietatea – aceea ce produce bu-
curia spiritului pus la încercare? amândouă, cred,
exprimă spiritul românesc şi modul său specific de a
privi lucrurile din afara lui. căci umorul, ca şi ironia,
nu este numai un joc al spiritului, este şi un mod de
a fi al omului, indică o morală colectivă, o atitudine,
în fond, faţă de viaţă, un simţ al spectacolului, car-
navalescului”.

noua lectură a lui eugen simion a presupus
cu necesitate şi revederea modului cum a fost anali-
zat şi receptat creangă de comentatori din toate ge-
neraţiile. la mulţi dintre ei, criticul face trimiteri,
îi citează, nu o dată subscriind la o judecată sau la
un punct de vedere, alteori nuanţând sau polemi-
zând cordial. fireşte, cel mai citat este călinescu,
„maestrul neîntrecut al paradoxului” care, apreciază
criticul – „a dat, probabil, judecăţile cele mai drepte
şi mai flatante prin frumuseţea lor metaforică”.
dacă bine am notat, după călinescu, criticul la care
eugen simion face cele mai dese referiri este Valeriu
cristea, cel care a identificat 151 de personaje în
amintiri şi 189 în poveşti şi povestiri. Nimeni până
la el, scrie eugen simion, nu a întreprins o aseme-
nea operaţie de identificare şi restaurare.

Ion creangă, cruzimile unui moralist jovial e
una dintre cele mai profunde şi mai inspirate cărţi
consacrate marelui povestitor ce s- au scris de la
călinescu până în prezent, în rândul cărora se în-
scrie, desigur, acea galerie de portrete morale care
este dicţionarul lui Valeriu cristea, cel care, apre-
ciază eugen simion, „relansează cazul creangă în
critica românească”. sunt destui critici pe care
atunci când îi citeşti, simţi că sub condeiul lor căz-
nit şi minat de „prejudecăţi metodologice” sau de
alte fantasme opera literară se goleşte de sânge, se
usucă. îl citeşti pe eugen simion şi literatura îţi
apare mai frumoasă în sublima ei gratuitate, mai
adevărată şi mai vie decât istoria, decât viaţa. r
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Constantin Coroiu
Creangă în lectura 
lui Eugen Simion

Sunt destui critici pe care atunci
când îi citeşti, simţi că sub

condeiul lor căznit şi minat de
„prejudecăţi metodologice” sau de

alte fantasme opera literară se
goleşte de sânge, se usucă. Îl citeşti

pe Eugen Simion şi literatura îţi
apare mai frumoasă în sublima ei
gratuitate, mai adevărată şi mai

vie decât istoria, decât viaţa.

eugen simion
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Constantina Raveca Buleu
Iubire, penitenţă, 
dar şi detaşare critică

dincolo de vivacitatea cuceritoare şi
de năucitorul joc al registrelor dis-
cursive, spectacolele textuale ale
lui dan c. mihăilescu se constru-

iesc în jurul unor obsesii intelectuale şi existen-
ţiale extrem de serioase, etalându- şi profunzimea
spirituală în straturile unei impecabile arte her-
meneutice. armonia contrapunctică dintre supra-
feţele ludice, fermecătoare, deloc gratuite, şi
acuitatea instinctului academic transpare şi din
confesiunile adunate în volumul din 2013, cartea
ca destin, exerciţiu introspectiv în care întâlnirea
cu universul spiritual al lui ioan alexandru este
investită cu o funcţie catalitică, sub semnul său
configurându- se atât iubirea pentru tania, „su-
premul noroc” al vieţii, cât şi versurile de pe vre-
mea când „se vroia poet”. acestui „frate cu atribute
paterne”, dan c. mihăilescu îi consacră în 2015 o
carte apărută la editura humanitas – ce- mi pu-
teţi face, dacă vă iubesc!? eseu confesiv despre
Ioan alexandru.

„îi datoram aproape dureros această carte.
I- o datorez de mult, nu doar dinspre începutul
anilor ’90, când era (încă o dată şi tot mai sălba-
tic) ţinta ironiilor şi neînţelegerilor multora [...] –
şi când puteam, în sfârşit, spune totul –, ci tocmai
dinspre finele anilor ’70 ai veacului trecut. atunci
când încercam – timid, speriat, înverşunat, liri-
coid & patetic – să- l recenzez cât de cât cumsecade
în luceafărul... ”– mărturiseşte autorul în prima
secvenţă a volumului, în care intensitatea gestu-
lui expiator se manifestă prin pomelnicul spiri-
tual al creaţiei lui ioan alexandru, prin lista de
referinţe culturale şi teologice tabuizate înainte
de 1989, ca şi prin bogăţia estetică ce generează
altitudinea etică a lecţiei despre care vorbeşte tit-
lul – de la el am învăţat libertatea, trăirea pe ver-
ticală. 

pedagogia libertăţii şi moştenirea sapien-
ţială nu reprezintă singurul palier la care reve-
renţa eseistului faţă de subiectul reconstituit
beneficiază de curajul unor aprecieri străine de
inhibiţii şi relativizări prudente, capitolul secund
(„fă- mă, doamne, copita unui cal”) deschizân -
du- se şi el cu o aserţiune apologetică, demons-
trată rafinat de anamneza hagiografică şi herme-
neutica subtilă a întregului volum: „în lumea fi-
lologică, Ioan alexandru a făcut pentru (mistică
şi) religie cât noica pentru filosofie [...] a permea-
bilizat irepresibil întru religiozitate o generaţie al-
tminteri livrată fatalmente eşecului profesional,
vidului moral, apatiei, dezumanizării. a fost o
punte regală între lirismul adolescentin şi filoso-
fia poetică, între vitalismul egofil, retorica dum-
nezeirii şi lumea ortodoxiei”. 

eludând unidimensionalitatea veneraţiei,
precum şi obtuzitatea execraţiei, dan c. mihăi-
lescu disecă obiectiv contextul ideologic în care li-
rica şi învăţătura lui ioan alexandru au fost cu
putinţă şi subliniază „norocul uriaş” al unei ge-
neraţii care debutează după „micul dezgheţ al
epocii dej” şi beneficiază de oportunităţile primei
faze a naţionalismului ceauşist. dan c. mihăi-
lescu relaţionează „patosul exploziv” din volumul
de debut al lui ioan alexandru – cum să vă spun

–, apărut în 1964 şi prefaţat de mihai Beniuc
(care, fireşte, nu scapă lucidităţii ironice a eseis-
tului) şi reafirmarea autenticităţii în creaţia ge-
neraţiei ’60 cu declaraţia din aprilie şi cu
decretul de amnistiere a deţinuţilor politici, des-
criind în tonalităţi ucronice întregul fenomen:

„cum ar fi spus un marxist cinic şi hâtru, gen
Paul Georgescu: «se dăduse drumul noului trăi-
rism»”. în inventarul câştigurilor culturale ale
epocii, înşirate deliberat aleatoriu, tocmai pentru
a sugera frenezia şi speranţele de atunci, memo-
ria autorului izolează savuros reperele unui spor
de libertate, hilar poate, din perspectiva „junimii
troţkist- anarhizante de azi”, dar memorabil şi
vital pentru generaţia sa: „pentru cei din genera-
ţia mea – notează dan c. mihăilescu –, apariţia
brobonatelor sticle de coca- cola de 2 lei, a ţigări-
lor lucky strike cu 8 lei pachetul la «Katanga» şi
deschiderea cenaclului luceafărul dinspre finele
anilor ’60, odată cu accesul liber la culturalul
american pentru zabriskie point şi primul festi-
val al clubului a au constituit o extraordinar de
benefică (şi inextricabilă) textură de libertate”. 

însă, observă criticul, chiar şi în acest cli-
mat, umbrele ideologice haşurează impulsul liric,
ceea ce face ca „enormităţile strigătoare la cer” din
poezia lui ioan alexandru să ehivaleze „cu o ru-
pere de catapeteasmă”. în discursul efervescent al
lui dan c. mihăilescu, diferenţa este accentuată
conceptual şi colorată demonstrativ cu versuri din
ambele versante. astfel, ni se oferă atât „subiec-
tivitatea exacerbată”, „energetismul panteic” şi
„postularea zeiască de sine” din lirica lui ioan ale-
xandru, cât şi mostre din „autobiografiile” eroice
semnate de Nicolae tăutu sau mihai Beniuc. în
perimetrul aceluiaşi discurs, forţa sintetic-rela-
ţională a criticului extinde tabloul liric al genera-
ţiei înspre poeţi precum cezar ivănescu sau
mircea dinescu, în vreme ce acuitatea istoricul li-
terar reface livresc magia performanţelor poetice
ale lui ioan alexandru şi punctează dominantele
fiecărui volum, ilustrate generos cu versuri, re-
zultatul fiind o ireproşabilă lecţie de hermeneu-
tică, neconcesivă faţă de criticii canonici.

o asemenea atitudine exigentă guvernează
demonstraţia din capitolul consecutiv, Vama Vă-
milor pustiei. luând drept referinţă sancţionabilă
perspectiva reductivă a lui Nicolae manolescu
asupra Vămilor pustiei, dan c. mihăilescu desfă-
şoară o complexă campanie de reconsiderare a vo-
lumului din 1969 al lui ioan alexandru, în care
vede un act „tulburător de singular în biografia
poetică a literaturii române”, o „răscruce estetică,
spirituală şi existenţială”. iar pentru a dovedi
acest lucru, criticul orchestrează un discurs în
care argumentele livreşti, furnizate de „recile” ar-
ticole de dicţionar, fuzionează cu extensive arheo-
logii simbolice şi sensibile infuzii autobiografice,
precum amintirea fervorii cu care a copiat de
mână întregul volum, dorind să- i facă o surpriză
taniei. 

impactul biografiei asupra receptării este
dublat în secţiunile următoare ale cărţii de o în-
crucişată analiză a biografiei şi creaţiei lui ioan
alexandru, fluid convertită într- o investigaţie
marcată subtil de convingerea cioraniană că „ade-
vărul despre un autor se află în corespondenţa, nu
în opera sa”, explicită în cartea lui dan c. mihăi-
lescu din 2012, I. l. caragiale şi caligrafia plăce-
rii. despre eul din scrisori. în cazul eseului
consacrat lui ioan alexandru, mutaţia spirituală
revelată epistolar se rafinează într- un program
spiritual concentrat oximoronic în sintagma „aus-
teritate fierbinte”, ilustrativă pentru ceea ce criti-
cul numeşte „deceniul desăvârşirii [sale] poetice”,
adică anii ’70 – ’80, perioadă în care partenerul
epistolar predilect al poetului devine fratele ius-
tinian chira, iar criticii sunt decisiv declasaţi în
favoarea ascetului şi a „oamenilor rari şi liturgici
care trăiesc în iubire mai mult decât în comenta-
riu”.

deşi se menţine în perimetrul iubirii chiar
şi atunci când se lansează în comentarii subtile,
dan c. mihăilescu nu alunecă pe panta unui dis-
curs idolatru, ci păstrează echilibrul critic, ce- i
permite, de pildă, să observe că, după Imnele bu-
curiei, volum apărut în 1973, poezia lui ioan ale-
xandru „cedează în faţa doctrinei”, poetul
livrându- se „definitiv vocaţiei misionare, activis-
mului biblic, rostului de factor coagulant al ener-
giilor ortodoxe”. este o cedare care se conjugă cu
raţiunea supravieţuirii şi a dreptăţii în regimul
comunist, clinic şi relativ îngăduitor analizată de
dan c. mihăilescu într- un capitol oximoronic în
care ioan alexandru împarte scena cu personaje
precum generalul iulian Vlad şi cu spirite precum
Noica. mai mult decât atât, este o cedare ce afec-
tează  reflectarea creaţiei lui ioan alexandru în
volumele de critică de după 2000, minuţios inven-
tariate şi cumpănite de autor în penultima sec-
venţă a volumului. 

la un nivel personal, aceeaşi cedare bântuie
în fundalul distanţării eseistului de poet şi justi-
fică peste timp penitenţa mărturisită a celui din-
tâi, o penitenţă „tardivă şi fragilă, e drept, dar nu
mai puţin sinceră şi încercănată sufleteşte”. re-
zultatul ei este o radiografie intricată a evoluţiei
creatoare şi spirituale a unui poet şi, până la un
punct, a unui maestru, elaborată la conjuncţia
dintre erudiţie, spirit critic şi iubire, ultima im-
primând discursului o dimensiune vie, mai puţin
ludică, străină de severitatea rece a dicţionarelor,
dar compatibilă cu spiritul generos al acelui dan
c. mihăilescu, care ar putea să mărturisească,
alături de ioan alexandru:  „cred în ceea ce crede
crinul,/ care are curajul să scânteieze în mijlocul
nopţii/ fără să- l vadă nimeni, niciodată.” r
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rodion raskolnikov clasifica oamenii
în indivizi obişnuiţi şi neobişnuiţi.
autorul capodoperei dincolo de
bine şi de rău era de părerea că oa-

menii alcătuiesc două tabere, existând exclusiv
stăpâni şi sclavi. probabil, lumea ar putea fi îm-
părţită în câteva categorii şi în funcţie de atitudi-
nea lor faţă de moarte. majoritatea oamenilor se
gândeşte la moarte ca la un eveniment intrinsec,
îndepărtat, care, firesc, îl aşteaptă pe fiecare in-
divid la sfârşitul vieţii, cândva, în viitor, departe;
se întâmplă ca moartea cuiva drag inimii să- i
pună pe gânduri pe unii şi să le clatine această
convingere, dar nu pentru prea multă vreme: de
cum ecourile morţii şi ale vieţii acelui om apropiat
se sting, lucrurile revin în vârtejul vechii obiş-
nuinţe de a trata moartea ca pe o realitate im-
anentă, aflată la mii de kilometri distanţă. ca şi
reprezentanţii primei categorii, înglobând- o vieţii,
unii – e drept, foarte puţini – învaţă să trăiască
cu gândul morţii zi de zi, tratând- o ca pe un lucru
normal, care oricum se va întâmpla şi, prin ur-
mare, trebuie luat ca atare. cei puţini dintre pu-
ţinii inşi au norocul de a lega noţiunea de viaţă
de cea de moarte, tratând- o – pe urmele iluştrilor
presocratici – ca pe o unitate adăpostită în pân-
tecul vieţii de zi cu zi. emil cioran o alinta, spu-
nându- i morţişoară. Viaţa şi moartea sunt legate
atât de strâns şi atât de irevocabil, încât se trans-
formă într- un substantiv: viaţamoartea, văzut de
mine fie ca un soi de bloc de granit negru- roşiatic,
imposibil de urnit, fie ca o adiere lină ce lasă un
abur persistent şi- atât de viu, doamne, în văzdu-
hul greu de pe umeri. rainer maria rilke îşi in-
terzisese, la un moment dat, să separe cele două
noţiuni, tratându- le ca pe nişte gemene. 

ce anume m- a făcut să leg cele două no-
ţiuni, tratându- le ca pe un tot întreg sau – ca să
apelez iarăşi la autorul inegalabilelor sonete către
orfeu – ca pe o mare unitate? iată o întrebare im-
posibilă, al cărui răspuns ar fi subiectul unei
cărţi, ce s- ar constitui – previzibil pentru lectorul
care mă urmăreşte – într- un elogiu al durerii şi
al bolii; căci în oglinda acestora am descoperit –
treptat şi mult prea târziu, adică la timp, când mă
apropii, iată, de cincizeci de ani – că moartea, şi
mesagerul ei fidel, boala, pot fi uneori mai vii
decât viaţa, având puterea de a- i revigora şi în-
mulţi cantitatea de viu. ori de câte ori mă apropii
de graniţa fragilă ce desparte în mintea multora
viaţa de moarte şi constat că nu mai există nici o
speranţă, de la un punct încolo totul devine oare-
cum rotunjit o dată pentru totdeauna; totul se
arată ca un infern ştiut prea bine, care va înceta
curând ca din senin, adică exact cum s- a iscat.
faţă în faţă cu moartea, de la o limită încolo, simt
ceva greu definibil. e ca şi când, după lupte acer -
be, după încăierări şi zbateri zadarnice, după ce-
dări şi inutile regrete sau negocieri, văi şi vârfuri,
accese de furie reprimată şi iarăşi irumptă, cu o
putere de nestăvilit, la nu multă vreme după ce
accept, în sfârşit, cu seninătate – realitatea aceea
teribilă – simt cum încep să convieţuiesc cu ceva
care, straniu, în trecutul încă apropiat, mi se
părea ostil, dacă nu respingător şi terifiant, pe
când în prezentul prezentului – ca să invoc o sin-
tagmă a sfântului augustin – mi se arată
aproape cald, primitor şi vag deschis, ca un prie-
ten revenit în viaţa ta după ce l- ai ajutat la anan-

ghie, oferindu- i totul, aproape totul, iar el, între
timp, a trădat şi, în ciuda rezervei sau probabil
neştiind că tu eşti la curent cu faptul că te- a vân-
dut, pur şi simplu, e un pic derutat de faptul că
se vede primit cu aceeaşi, neschimbată înţelegere,
ca să nu spun iubire; nu pentru că ai fi dispus să
întorci mereu celălalt obraz, ci fiindcă – oarecum
din inerţie şi dintr- un exces de candoare sau pro-
babil că şi dintr- un fel de a fi exasperant de încet
– mai cauţi în individul din faţa ta superbia de al-
tădată şi dramul de sublim, pe ale cărui temelii
s- a construit templul unei prietenii de durata a
circa două decenii. 

mecanismele psihologice declanşate într- un
psihic uman în imediata vecinătate a morţii sunt
analizate de monstrul sfânt de la iasnaia poliana
în nuvela de extracţie dostoievskiană moartea lui
Ivan Ilici. încăierarea ivaniliciană pe viaţă şi
moarte e descrisă din interior, în amănunţime, de
părintele annei Karenina, care, prin intermediul
acestui straniu, bizar personaj, ivan ilici, coboară
în subterana unui suflet uman, cu inima sfâşiată
de apropierea iminentă a morţii şi de viaţa irosită
în cele patru vânturi ale lumii, şansa ce i se dă în
urma renaşterii candorii de odinioară – şi meca-
nismele labirintice ale acesteia sunt înfăţişate cu
fineţea cu care laserul răscoleşte o rană, pentru
a- i înlătura ţesuturile maligne – fiind ca un dar
otrăvit, care îl iluminează pe ciudatul ivan ilici
înainte să se instaleze cea din urmă moarte. 

de cum moartea înceta să fie duşmănoasă
sau eu însămi îmi schimbam unghiul din care o
contemplam, simţeam cum în abisul dinlăuntru
se căsca o realitate substanţial diferită şi intuiam
că străinătatea acesteia merită locuită şi că voi fi
ajutată la timpul potrivit să mă apropii de otrava
şi dulceaţa ei, dacă voi respecta nişte reguli, ca să
nu le spun condiţii, în capul unei posibile liste
aşezându- se, prevăzător, smerenia, care mă va
face, într- un târziu, să găsesc aliaţi pretutindeni,
iar în absenţa acestora, să- i inventez: acel să fii
numai ochi şi urechi, să nu mişti decât milimetric
şi, mai ales, atunci când simţi – cineva mai pro-
fund şi mai temerar dinlătrunul tău simte – că se
cuvine. faptul că, încet, treptat, totul se schimbă
în intimitatea acelei realităţi, noţiunile nu mai
servesc aproape la nimic, iar toată ştiinţa, limbile
străine învăţate, culturile asimilate răstimp de
decenii, laolaltă cu sutele, miile de tomuri citite,
nu fac doi bani – sau, ca să- l invoc pe dmitri me-
rejkovski, te ajută să te dai mai bine cu capul de
pereţi – le vei pricepe mai târziu, mult mai târziu.
aşa cum vei înţelege din ce motive acel sihastru
înjugat unei alte lumi – o lume în care până şi
cruzimea îşi trage rădăcinile din fântâna unei
blândeţi enorme – îşi imagina lumea şi oamenii
ei ca pe un stup miraculos, aşezat în construcţia
universului neîntâmplător într- o posibilă mar-
gine; un stup ai cărui locuitori au o percepţie li-
mitată din cauza educaţiei, preceptelor şi
cutumelor moştenite din tată în fiu, la mijloc gă-
sindu- şi locul şi puzderia de noţiuni, tratate de
friedrich Nietzsche ca nişte „cimitire ale intui-
ţiei”. Nietzsche este ultimul mare elev al părinte-
lui voinţei oarbe de a fi, care credea că sursa
adevăratei cunoaşteri este intuiţia.

mi se va spune că în spatele noţiunii de
moarte se pot ascunde lucruri îngrozitoare şi nu
voi avea, probabil, nici curajul şi nici obrăznicia
de a contrazice această realitate, fiindcă, într- ade -
văr, moartea poate fi şi este înspăimântătoare. în
acelaşi timp, mă voi declara învinsă fără drept de
apel de realitatea ascunsă de faţa teribilă a mor-
ţii. ce reprezintă acea realitate de dincolo de
groaznica moarte, care poate fi şi dulce, şi aştep-
tată, şi visată, ca o izbăvire? poate din caracterul
teribil al morţii se hrăneşte un zeu; urmărind
felul în care ne locuieşte moartea, acea zeitate cio-
plită din granitul măreţiei nu face decât să se
amuze. pentru că, aidoma suferinţei, moartea în-
săşi – reprezentată în celebra gravură a lui al-
brecht dürer sub înfăţişarea unui bărbat –,
nemiloasă cum e, atroce, blândă, dizgraţioasă, vie

şi totodată salvatoare, în mod cert, ubicuă, este,
neîndoielnic, un zeu. altfel, n- ar avea calitatea de
a fi atotprezentă, insinuantă şi vie. altfel n- ar fi
simţită, intuită în cele mai aparent mici lucruri,
în aşa- zisele dulci nimicuri, în roiul zgomotos al
cărora – dacă eşti atent, dacă îţi ciuleşti urechile
duhului – ai şansa să descoperi minuni roind în
preajma altor minuni. câteodată, lumea renaşte
din pâlcul florilor de piatră, aciuate în capătul
uitat al unei grădini, neglijate de proprietarul ei,
care nu vede uriaşul spectacol înfăţişat, zi de zi,
sub ochii săi, fiindcă nu are ochi şi nici suflet pen-
tru aşa ceva.

moartea şi viaţa sunt una; una se hrăneşte
din cealaltă, fără să se ştie care dintre cele două
realităţi este mai puternică. poate că ele fac
schimb de putere, de farmec şi timp. Nouă însă
nu ne este dat să accedem şi mai aproape de
aceste entităţi decât, probabil, extrem de rar şi
doar pe sfert sau nici atât. mă întreb: cum am fi
dacă am vedea şi am simţi ca albinele sau ca peş -
tii? moartea nu figurează printre amintirile ba-
buinilor, nici ale rottweilerilor; atunci de ce oare
rottweilerul crescut de mine, conte, l- a plâns pe

Kolly – pisoiul nostru ucis cu bestialitate de un
monstru cu chip de om – şi pe parcursul câtorva
zile nu s- a atins de mâncare decât rar? mă întreb
nu rareori cum ne- am schimba, dacă am fi dotaţi
cu forţa de a vedea ca vulturii sau ca minunaţii
tigri? dar, poate, se întâmplă să vedem ca albi-
nele şi ca peştii. Nu este exclus că avem anver-
gura aripilor unui condor. doar că, împovăraţi de
tarele civilizaţiei şi ale mediocrităţii, cu sufletul
năclăit de opreliştile impuse de educaţie, înghe-
suiţi în cuşca noţiunilor şi a preceptelor inculcate
odată cu laptele mamei, nu ştim, nici nu avem
şansa de a descoperi asemenea virtuţi decât rar,
rar de tot. Şi atunci, nepoţi ai melancoliei, simţim
o stranie durere între omoplaţi şi avem senzaţia
tulburătoare că ne lipseşte ceva, ceva foarte im-
portant, ascuns într- un fleac, despre care habar
n- avem, şi ne dăm seama, cineva din
noi realizează – fără să ne transmită cu
precizie un semn la suprafaţa fiinţei –
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că acolo, între omoplaţi, se află locul
acela sfânt, care n- a murit de tot, de
unde pe vremuri ne creşteau aripi.

există momente de atroce intimitate cu tine în-
suţi, în care simţi că cineva din tine atinge, tato-
nează graniţele fiinţei. dar cum să descrii în
cuvinte aceasta?

moartea pulverizează atât de necesarele
aparenţe şi te întoarce cu faţa spre lucrurile fără
de care nu ai fi un om întreg; în absenţa acestora
existenţa ar deveni ca un peisaj pustiu, devastat,
ca cimitirul descris de gogol, un pustiu locuit ex-
clusiv de spaima de moarte, spaimă care ar trebui
regândită în regim de urgenţă, într- o linişte de
început de lume. spaima e semnul că un zeu res-
piră prin tine. deci, la mijloc nu este exclus să fie
semnul unei lumi diferite sau începutul unei rea-
lităţi apropiate de continentul fiinţei. spaima de
moarte te apropie de fiinţă, îndemnându- te să re-
ordonezi priorităţile. de la versul „gândisem
moartea până ea m- a atins cu botul”, scris acum
mai bine de cincisprezece ani, până la rândurile
de astăzi este limpede că atitudinea mea faţă de
zeul morţii a suferit o schimbare: zeul morţii şi al
suferinţei a devenit egal cu zeul vieţii; există lu-
cruri mai grave şi mai îngrozitoare decât moar-
tea. oricâte argumente sau situaţii am găsi
pentru a contrazice acest adevăr, am depune în
cele din urmă – spăşiţi şi învinşi – armele. moar-
tea – inclusiv aceea descrisă de proust în timp ce
protagonistul său se uită, adunat în el însuşi, la
bunica sa amédée, de curând decedată – ar apă-
rea ca o fată de o frumuseţe capabilă de a- ţi opri
inima în loc. de vreme ce ea are forţa de a urni
din inerţie planete…

în timp ce luneci dintr- un paradox în altul
şi din leagănul unei contradicţii în luminişul al-
teia, constaţi nu fără mirare că moartea – ca şi
suferinţa, de altminteri – îmbelşughează viaţa,
grădinile ei exasperant de vii, transformându- te
în esenţă. esenţă de care te apropii iute, ca să
fugi la fel de iute; esenţele tari resping, nu îngă-
duie vecinătăţi prelungite. Viaţamoartea e aerul
respirat zi de zi, clipă de clipă; e metafora al cărui
smerit copil ai devenit, alegând această cale fa-
buloasă şi dificilă, pentru că numai astfel vei
avea parte de linişte. Numai aşa te vei bucura de
acel ceva de neprins în cuvinte, în absenţa căruia
n- ai putea citi mai departe în sfânta carte a uni-
versului, rămânând în aşteptare. o aşteptare ce
prevesteşte ceva… ceva fantastic şi unic, care te
face să înaintezi prin fiinţă, prin viaţă, ochi şi
urechi la ceea ce se exprimă prin tine, fără să te
întrebe de ce, până când şi până unde. Nu eşti
decât pâlnia vie, grădina din care cineva adună
licorile, nectarul, uitarea, aducerea aminte, ver-
tijurile, căderile, osânda, lacrima şi alte lucruri
de nevăzut, pentru ca, reordonându- le, să le în-
chege într- un sens şi să le slobozească în lume cu
blândeţe. Nu eşti decât martorul, progenitura, co-
pilul himerelor, într- o realitate eliberată, apoi ţi-
nută în palme de ele. o realitate, în care noţiunile
recunosc că sunt odrasele unor părinţi tiranici. în
logica stufoasă a acesteia, moartea nu este exclus
să fie urma, amprenta sau aburul unui zeu, care
vrea să- şi amintească ceva foarte important pen-
tru el şi întreaga sa stirpe şi nu face decât să te
folosească, recurgând la tine ca la un instrument
şi lăsându- te, apoi, buimac. oare din ce motive ai
fost ales tu? conştiinţa faptului că eşti un ales te
duce cu gândul, înainte de toate, la servitute şi
smerenie. dacă am vedea ca peştii sau – măcar
uneori – ca albinele…

ajunsă la capătul acestor însemnări – era
să le spun bizare – mi- am amintit că până acum
douăzeci de ani, ori de câte ori în actualitatea vie-
ţii mele revenea acel rău devastator – cunoscut
de cei dragi inimii mele – tatăl meu, semion, mă
scotea la plimbare în cimitirul din marginea ora-
şului în care m- am născut, chişinău, aflat atunci
sub ocupaţie sovietică. parcam maşina – era o
lada de un verde crud – la intrarea în acel ţinti-
rim uriaş, ce pare că e de secole acolo, pe muchia
unei păduri bătrâne, împânzite de mesteceni.
după îndelungi plimbări prin acea urbe a morţii,
în care de câteva ori am căutat îndelung mormân-
tul primei fiice a părintelui meu, Natasha, stra-
niu, încet- încet, renăşteam. Nu rămânea nici
umbră din răul care mă locuia din copilărie.
într- un târziu, mă regăseam vie; ca niciodată –
vie. r
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câtă bucurie poate să trăiască o
poetă care a trecut prin viaţă ci-
tind prin trenuri, în săli de aştep-
tare, în biblioteci, în cafenele, în

parcuri, în paturi, tomuri grele de mii de pagini
sau ediţii de buzunar, princeps sau marfă de con-
sum, colecţia femeilor celebre, rezolvată în re-
creaţie ca felia de pâine cu magiun când,
plictisită până peste cap, mai
ales de vaietele nesfârşite ale
ultimelor producţii de poezie,
în care până şi înfloritoarea
europă nu- i decât o muză în le-
targie, deşi se scrie cu ghearele
şi cu dinţii; scriu mardeiaşii,
scriu procurorii, scriu chelneri-
ţele, damele, scriu miniştrii şi
preşedinţii şi se vaietă toţi, so-
lemni şi sceptici, închişi în ace-
laşi sertar… cum să nu te
bucuri, aşadar, când apare şi
un profet popular care te face
să râzi, chiar şi în ferpar… iată
o mostră: „excitatorul constru-
ieşte o haltă roz,/ cu un bufet
mititel, în mijlocul depărtării.//
o să angajeze o flautistă cu de-
gete subţiri/ să spele pisoa-
rele.// o să facă un profit
fabulos.// o să numească halta
Balabala.// excitatorul. Născut
la muzeu. Bând singur într- un
dulap,/ l- a inventat pe dumne-
zeu, halta Balabala şi şpriţul de vară.”

dar lăsând gluma la o parte, mă întreb şi
nu de azi, de ieri, de ce atunci când ascult o poe-
zie care mă încântă, buzele mele se întind într- un
zâmbet şi izbucnesc într- un râs involuntar, fără
ca acel text să fie comic, ci doar plăcut. plăcerea
te transpune, vrând, nevrând, într- o stare ludică,
te prinde în „joc”. ludicul potenţează chiar şi tra-
gicul, cu mult mai mult decât pateticul. copilul
învaţă lumea jucându- se. copilul plânge fiindcă
s- a lovit. se loveşte zilnic. dar cum îi dai maşi-
nuţa îi trece. a doua zi nu se mai potoleşte decât
dacă îi dai zeppelinul şi bate din palme, iar când
îi arăţi îngeraşul se prăpădeşte de râs că tu, om
mare ce eşti, nu ştii să deosebeşti un cosmonaut
de un înger. omul nu poate să fie grav în perma-
nenţă, cum violonistul nu poate cânta pe o sin-
gură coardă, iar dacă iisus a fost şi dumnezeu şi
om în acelaşi timp, refuz categoric să cred că n- ar
fi râs niciodată. în romanul numele trandafiru-

lui de umberto eco „purtătorul de rău” este cel
care nu râde. Şi arta şi viaţa se salvează prin râs.
râsul uită şi răul, râsul împacă şi vindecă. pro-
fetul e un înţelept. pe înţelepţi trebuie să- i iei în
serios când spun: „acela care râde nu se va folosi
de râsul lui, căci nimic nu se naşte din bucurie”.
dar când profetul e unul popular, nu un sihastru
care îşi întoarce viaţa de la cele lumeşti, ne spune
că are „multe fotografii cu sfârşitul lumii” şi no-
tează panseuri „pe nota de plată” şi mai ştie că
din el „n- a rămas decât o scoarţă stacojie pe care
o ţin cucoanele la mare preţ pentru că o pisează,
o presară pe bătături şi dă rezultate”. Profetul po-
pular s- a născut ca să se adreseze mulţimii. el a
coborât din singurătatea lui adânc cugetătoare în
piaţă şi le povesteşte oamenilor tot soiul de is-
prăvi pilduitoare; cum s- ar fi descoperit mort în
pat şi cum s- ar fi demontat singur ca pe o bici-
cletă şi când a ajuns la palme, astea miroseau ca
palmele tatălui său care s- au aşezat pe o şuru-
belniţă. 

Profetul popular se pare că îşi trage înţe-
lepciunea din pietre şi din copaci, din sfintele ji-
vine, din fructul zemos al femeii şi din poveştile
oamenilor. el nu- şi face Biblie din teoria literară.
ce treabă are el cu fracturismul, mizerabilismul,
utilitarismul, minimalismul? un bătrân armean
i- o fi spus cândva că „taifasul e sufletul lumii”.
sigur că profetului nostru îi plăcu vorba ăluia de
făcea schimb de poveşti cu cei care i se alăturau,
că şi el le spunea celorlalţi întâmplările lui şi ei
credeau că, de fapt, le aminteşte o scenă trăită de
ei demult şi uitată în timpul acela: „cântă un om
singur pe stradă şi nimeni nu deschide fereastra.
iubita mea din piept, deschide tu fereastra şi

umple casa. Vom găsi un scău-
nel pentru fiecare şi un pahar
cu ceva. Vom povesti despre lu-
cruri îndepărtate şi ne vor sticli
ochii”.

dacă într- un juriu cineva
o să propună această carte la
premiu, unii nu vor şti unde s- o
încadreze, la poezie, la proză, la
psalm, la vodevil, la french-
cancan sau, sau… Profetul po-
pular, alias poetul adrian
suciu, este ceea ce în chimia or-
ganică se numeşte un element
plurivalent. molecula materiei
lui nu poate fi, îndrăznesc să o
spun, ea însăşi, nu poate exista
decât combinându- se cu/ res-
pingând moleculele unor cor-
puri străine. de aceea şi reu-
şeşte să umple toate golurile de
expresie şi să devină el, cu
toate feţele la vedere. această
plurivalenţă a creaţiei lui i- a
adus mulţi fani şi discipoli cu-

minţi, voioşi şi teferi, o familie de poeţi fără de-
osebire de vârstă, religie şi naţionalitate, inti-
tulată direcţia 9, care cutreieră ţara, organi-
zează tabere de creaţie şi concursuri de poezie
pentru începători şi consacraţi. Nu pot să nu
amintesc aici şi de festivalul artgothica de la
sibiu, la care am participat şi eu, alături de cei
aflaţi la început de drum, unii încă nedebutaţi,
unii extrem de promiţători, răsplătiţi cu premiul
mircea ivănescu. 

se produce o mişcare browniană în poezia
românească actuală, se deplasează nucleii, se
schimbă centrul, se schimbă zonele de gravitaţie,
aşa cum se înclină lent şi axul pământului…
unde duce această fierbere continuă? „sunt stră-
ini în vamă. ei au cai cum nu se găsesc prin păr-
ţile noastre şi soarele lor răsare din nor. Nu le
cerem nimic, numai să ne spună cum se văd ste-
lele din partea cealaltă”.

iată o stranie viziune a Profetului popular.
poate un posibil răspuns. de ce nu? r

Nora Iuga
Învăţăm lumea jucându-ne 
Ce mi-a spus mie Profetul popular, 
alias Adrian Suciu

AdriAn suciu



când acelaşi mesaj îţi parvine din
china şi din europa, de Vest şi de
est, din rusia secolului al xix-  lea şi
din românia zilelor noastre, poţi fi

încredinţat că priveşte fiinţa umană în alcătuirea
ei profundă. eseurile lui jidi majia (în numele pă-
mântului şi al vieţii) publicate de editura ideea
europeană cu doar câteva luni în urmă şi cele reu-
nite de horia Bădescu alături de câteva interviuri
cu personalităţi literare din occident în volumul
dacă orfeu (limes 2015) deplâng cu un patos ce
aminteşte de ecleziastul veterotestamental condi-
ţia decăzută a societăţii contemporane, vidate de
spiritualitate, programate biologic şi consumeriste,
în vreme ce un gogol convertit de la sarcasm la efu-
ziuni mistice într-  o carte-  testament – fragmente
alese din corespondenţa cu prietenii (editura Vic-
tor, traducere şi prefaţaţă de istoricul slavist ghe-
orghe Barbă) – pare să le fie vocea din deşert ce le-  a
premers. citindu-  le, realizezi că nu e suficient să-  ţi
faci proiecte personale la pragul dintre ani, ci să
speri într-  o edificare colectivă. altminteri, inteli-
genţa lui alice printre animalele care o comandă
(lewis carroll), cultura oamenilor-  cărţi în societa-
tea unde sunt interzise (fahrenheit 451 de ray
Bradbury) sau drepturile omului în imperiul unui
caligula încă viu (albert camus) rămân doar su-
perbe inutilităţi.

profesorul gheorghe Barbă îl prezintă pe ul-
timul gogol ca pe o personalitate trecută printr-  o
profundă transformare. acesta se dezice, cel puţin
la modul declarativ, de geniul său satiric ce semă-
nase teroare printre compatrioţi, cerând iertare
că-  i supărase şi propunându-  şi ca în restul zilelor
să încerce a le oferi mai curând nişte poveţe de
bună vieţuire. un sentimentalism exacerbat şi pro-
păvăduirea unei iubiri mistice de semeni, capabile
să ierte orice rău trecut, sunt propuse ca alterna-
tivă a aparatului birocratic, lipsit de suflet, al legi-
lor occidentale ce-  şi croiau drum într-  o societate
rusă dezbinată şi traumatizată de evenimentele re-
cente din trena revoltei decembriste. gheorghe
Barbă consideră, pe bună dreptate, că, printre rân-
duri, gogol comunică un adevăr recent revelat, de
care s-  a cutremurat, pe care pare să-  l fi intuit şi
marin preda. în cel mai iubit dintre pământeni,
acesta din urmă strecoară observaţia ambiguă că
descoperiri de genul celor care l-  au speriat pe gogol
în amurgul vieţii se scriu doar când nu-  ţi mai pasă
de consecinţe. cert este, cum menţionează gheor-
ghe Barbă, că doar pentru vina de a fi citit scrisoa-
rea trimisă de Belinski lui gogol, dostoievski a fost
trimis la ocnă (iniţial, condamnat la moarte).

Nu numai gogol s-  a văzut în acele vremuri
silit să scrie esopic. citind comentariile sale la
unele pagini din puşkin – pe lângă scrisori sunt in-
cluse şi comentarii splendide despre scriitori şi ar-
tişti – îţi vin în minte teoriile lui paul de man
despre indeterminarea semantică a oricărui text în
care sensul literal e deconstruit prin joc retoric.

din această corespondenţă, nu reiese că
rusia ar fi fost ruptă de ideile-  vector care au domi-
nat traseul european al modernităţii. dacă daniel
defoe comenta într-  un articol că petru cel mare im-
pusese pentru prima oară domnia legii, deducem
din două poeme ale lui puşkin, comentate de gogol,
că şi un secol mai târziu preocuparea centrală a in-
telectualilor ruşi era necesitatea ca ţarul să se su-
pună legii. poemele lui puşkin sunt subversive în
cel mai înalt grad, conţinând două structuri de
sens opuse, deşi gogol se preface că vede doar
lauda misticei iubiri ce potoleşte furia unui autarh
contra supuşilor. în „ospăţul de pe Neva”, poetul
se întreabă care poate fi pricina sărbătorii zgomo-
toase ce zguduie palatul, enumerând cele mai se-
rioase motive de bucurie (naşterea unui fiu,
onomastica soţiei, victoria asupra unui vrăjmaş).
află că ţarul s-  a împăcat cu un supus: „el iertarea
şi-  o serbează/ ca pe un vrăjmaş răpus.” sensul im-
plicit este că bucuria supremă a ţarului era să-  şi
răpună duşmanii… Nu o „trăsătură dumneze-
iască”, desigur. gogol reface contextul unor poeme

care le pune într-  o nouă lumină. aflăm că puşkin
îşi vindeca odată plictisul la un banchet citind din
Iliada. apare ţarul asemeni unui moise, gata să se
mânie pe popor şi să spargă tablele legii scrise la
întâlnirea cu… homer. dumnezeu i-  ar fi dictat de-
calogul bunelor obişnuinţe civice, nu „mânia pele-
ianului”… într-  un fragment de proză, menit să
justifice de ce trebuie ca unul să fie mai presus de
supuşi şi „de însăşi lege”, explicaţia e paralogică:
ţarul e „monarh atotputernic”, „autoritate su-
premă”, a cărui milă îmblânzeşte legea [?!..], un şef
de orchestră a cărui privire ţine sub control şi în-
sufleţeşte instrumentiştii. se înţelege că nu statele
unite sunt atunci „mortăciuni”, cum ipocrit comen-
tează poetul. informatorii ţarului se poate să fi
avut ceva ştiinţă retorică, deoarece, spune gheor-
ghe Barbă, puşkin a fost, ca şi griboedov şi ler-
montov, asasinat. 

gogol însuşi se exersează în retorică subver-
sivă, comentând ca pe „voinţa lui dumnezeu” eve-
nimentul urcării pe tron a romanovilor în per-
soană unui adolescent „necunoscut de nimeni”, deşi
existau „bărbaţi viteji care de curând au salvat pa-
tria lor: pojarski, trubeţkoi, în sfârşit cnejii, por-
nind pe linie dreaptă de la riurik”. e un limbaj
aparent mistic şi exaltat, într-  adevăr, dar impro-
babilitatea argumentării e prea evidentă pentru a
fi trecută cu vederea. gogol pare mai curând un fel
de hamlet care vorbeşte în dodii pentru a scoate la
iveală adevărul fără să-  i fie spart capul… 

e remarcabilă capacitatea
acestor scrisori şi comentarii de
a ne introduce în climatul istoric
periculos, exploziv, al secolului
al xix-  lea, dar şi mai impresio-
nantă e intuiţia profetică a ma-
relui prozator (despre care
geniul lui dostoievski a remar-
cat că a râs de tot şi toate şi că
drama sa a fost aceea că nu a
găsit ideal de care să nu râdă) în
privinţa cursului viitor al eveni-
mentelor din detectarea câtorva
trăsături atunci ivite şi cunos-
cute de generaţiile secolului ur-
mător ca realitate ipostaziată:
„ce înseamnă toate aceste puteri
stranii, pe lângă cele legitime –
structuri auxiliare de influenţă?
ce înseamnă că deja au ajuns să
conducă lumea lenjeresele, croi-
torii şi meşteşugarii de toate fe-
lurile, iar unşii lui dumnezeu au
rămas deoparte? oameni tene-
broşi, necunoscuţi de nimeni, lip-
siţi de idei şi de sincere convingeri, conduc opiniile
şi gândurile oamenilor inteligenţi, iar foaia de ziar,
recunoscută de toţi a fi mincinoasă, devine insen-
sibilul legiuitor al omului nerespectat de ea! ce în-
seamnă toate aceste nelegale legi care, probabil,
sunt schiţate, în văzul tuturor, de-  o forţă care vine
de jos – iar lumea întreagă vede aceasta, şi, parcă
ar fi vrăjită, nu cutează a se mişca?” Nu un naiv,
utopist sau mistic a scris asemenea rânduri, ci un
prooroc al apocalipsei politice care a urmat. cum
s-  ar fi putut oare înşela atunci asupra trecutului
sau prezentului? gogol sesisează aici fără ambigui-
tăţi instalarea puterii secrete, dubla comandă ce a
înlocuit criteriul valorii cu acela de client al puterii.
ceea ce mai observă cu flerul scriitorilor geniali e
paralizia comunităţii, lipsa de reacţie. Ne-  a uimit,
nu demult, faptul că nimeni nu a reacţionat la ata-
cul calomnios al unui invitat tV la adresa legii fu-
neriu, în seama căreia era pusă eliminarea perso-
nalităţilor din universitatea Bucureşti. cum poate
verifica oricine, legea 1/2011, art. 289 (3) prevedea
continuarea activităţii, pentru merite profesionale
deosebite, fără limită de vârstă. pentru înlocuirea
domnilor eugen simion, mircea martin, mircea
anghelescu sau eugen Negrici cu universitari fără
operă recunoscută nu a existat temei legal, ci un
precedent în plecarea forţată a unui grup de dis-
tinşi universitari în frunte cu g. călinescu în ani

de neplăcută amintire. un studiu, nu al inconştien-
tului, ci al subtextului politic la gogol, l-  ar indica
mai curând pe Belinski drept naiv. doar la shakes-
peare am mai admirat capacitatea de a sesiza mer-
sul istoriei, potenţialul germinativ al relaţiilor
sociale emergente, cum erau în zorii modernităţii
capitalul lichid, bunul devenit marfă („commo-
dity”), mecanismul plusvalorii, resentimentul cla-
selor de jos, nu numai contra celor bogaţi, ci şi
contra oamenilor de carte, instaurarea raţiunii in-
strumentale în politică. gogol a intuit victoria ma-
selor gregare, declasate, coborârea în anonimat, în
culise, a agenţilor istoriei, teroarea surdă şi omni-
prezentă, deşi fără faţă, a puterii birocratice sau
mafiote. 

la capătul nostru de istorie, romancierul Ni-
colae Breban pare să returneze cu precizie, precum
o minge de tenis, ideea lui gogol, descriind în Jocul
şi fuga (2015) starea realizată a himerei mai mult
presimţite de predecesorul său rus: „o putere stră-
ină, din motive cel puţin stranii, i-  a dislocat din
mahalalele şi târgurile lor mizere şi le-  a dat pe
mână nu numai o strictă şi contondentă aparatură
din al cărei vârf puteau da ordine, lua măsuri, dar
le-  a dat pe mână, fapt nemaivăzut, întreaga elită,
inaccesibilă şi arogantă, a ţării. Şi aici, pe acest
teren fragil, cred eu că şi-  au depăşit măsura; dar
asta vedeau puţini.”

demne de un socio-  psiholog sunt paginile lui
gogol despre vidarea de sens a ritualurilor reli-

gioase, păstrarea „obiceiurilor de
suprafaţă ale Bisericii” reduse
însă la „ameţitoare alergături şi
forfoteli”, „deşarte întâlniri”, os-
peţe. spectacolul exterior se re-
petă monoton şi în lumea noas-
tră, globalizată, fără să se facă
discriminări între crăciun şi
halloween, între sfântul Valen-
tin şi paşte… orice prilej de in-
vadare a supermaket-  urilor e
binevenit.

Nu face excepţie nici viaţa
politică, remarcă gogol: opoziţia
mecanică, de dragul opoziţiei, îi
face pe mulţi să se pronunţe con-
tra propriilor convingeri, numai
să nu dea dreptate adversarului.
iluminsimul a instaurat cultul
orgolios al minţii, dar a lipsit ci-
vilizaţia de suflet. 

ca o confirmare peste veac,
horia Bădescu atacă la rândul
său mitul orgolios modern al ra-

ţionalităţii şi al vanităţilor omului în materie de
cunoaştere, al cărei caracter provizoriu şi nu abso-
lut e demonstrat de revoluţia cuantică. 

literatura nu a putut exorciza răul intuit de
gogol, care şi-  a urmat cursul ca pe un destin ine-
xorabil. Numai prin poezie poate însă omul să vie-
ţuiască mai sus de nivelul biologic, ca subiec-
tivitate şi fiinţă dătătoare de sens, lumii şi propriei
vieţi. Numai prin poezie îşi poate rafina modul de
a fi în lume, poate percepe infinita complexitate şi
frumuseţe a vieţii. 

diplomatul horia Bădescu îşi asumă în acest
volum nobilul rol de ambasador al unei mişcări a
scriitorilor occidentali care au dat curs iniţiativei
iberice a umanismului solidar, o mişcare ce reu-
neşte scriitori importanţi precum francisco mora-
les lomas sau alberto torés. în locul societăţii
moderne de sclavi, cu indivizi programaţi să func-
ţioneze ca nişte automate, al societăţilor oculte,
kafkiene, în locul vulgarei civilizaţii de consum,
aceşti scriitori doresc să reînvie cultul romantic al
sensibilităţii şi al valorilor umaniste: reflecţie,
creaţie, eclectism şi libertate. un program pentru
Noul an. r
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Maria-Ana Tupan
Un nou început: 
umanismul solidar

n (Con)texte Pentru înlocuirea domnilor Eugen
Simion, Mircea Martin, Mircea

Anghelescu sau Eugen Negrici cu
universitari fără operă

recunoscută nu a existat temei
legal, ci un precedent în plecarea

forţată a unui grup de distinşi
universitari în frunte cu G.

Călinescu în ani de neplăcută
amintire
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„cu trecerea anilor, oamenii 
nu îmbătrânesc, ci se trezesc”

atipic, inclasabil, enigmatic, aproape
o legendă, stârnind interes, nerăs-
făţat, însă, de critică / critici, Vasile
andru nu are „mitul stilului”. con-

secvent cu sine, refuză, totuşi, fixarea într- o for-
mulă. s- a născut într- un an belicos (1942) şi a
devenit, interesat de deşteptarea sapienţială şi
deprinzând „meşteşugul meditaţiei”, un exporta-
tor de linişte, cum afirmase mitropolitul antonie
plămădeală. este „răstignit” în limba română şi
priveşte cu uimire lumea, dobândind cunoaşterea
revelatorie. un pelerin, de fapt, cu aspiraţie ho-
listică, având nostalgia întregului. cu „bastonul
de peregrin” a bătut lumea, articulându- se la pla-
netă. o „viaţă- n cutreier”, zicea părintele th. da-
mian (ca umblare, colindare), logodind orizontala
geografică cu verticala experienţei spirituale, vi-
zând omul îmbunătăţit şi practica isihastă; impli-
cit, râvnita conştiinţă nemărginită. fiindcă
plecatul în lume este o verificare, spunea un erou
dostoievskian (zosima). Verificându- se neconte-
nit, V. andru scrie şi rescrie cu zgârcenie de cu-
vinte, lansând, economicos, iute recognoscibile,
enunţuri scientiste. adică, nota marin mincu, un
prozator foarte original, de rang european, pe care
noi nu îl vedem. „povestit” de confraţi (vezi volu-
mul de la accent Print, 2014), stabilindu- i- se locul
în „hoarda literară”, el poate fi – părăsit de ispita
de a fi în frunte – „un ghid luminat” (cf. marian
popa), permeabil la nou, cu deschidere experi-
mentalistă, risipind o linişte luminată. chiar un
„desantist adevărat”, în ochii lui gheorghe cră-
ciun, preocupat de somatografia livrescului,
străin de răbufniri / cosmetizări disidente sau in-
solente. prozator şi/ sau predicator (ne anunţau
cârcotaşii), el este o prezenţă necesară în lumea
laică, având nevoie, într- un secol hiperconsumist,
de asceză îndrumată şi sacerdoţiu. Vasile andru,
fire iscodelnică, se nevoieşte a scrie sufletul, alun-
gând metafora şi trezind energetismul arhaic. o
proză fără centru, „dezvăţată” de convenţional,
concentrată, crescând sub cupola noetică. fiindcă,
ne reamintea acest „virtuos al discursului contra-
punctic” (cf. m. mincu), omul este mai mult decât
se vede. ca proză a concretului, de un biografism

transparent, cu inserturi reflexive şi metanara-
tive, el plonjează – cu un stil sec, consemnativ,
aproape reportericesc – în prezenteism, în rela-
tări nervoase, concise, producând „fişe” şi brus-
când cititorul comod (prin impresii- cuante şi
fulgere mentale); dar acum- ul, vizând nuditatea
faptelor, narate cu exactitate („s- a petrecut aşa.
a fost aşa” etc.), dezvăluie ochiul antropologului,
interesat de „recapitularea lumii”. opera sa este,
observa demult ion Bogdan lefter, „un uriaş pa-
limpsest”.

să ne amintim că proza „de intrare” (colin-
dul dificil, 1967) era găzduită de suplimentul su-
ceava, păstorit de bădia george sidorovici. cu
funcţie vestitoare, anunţând – în vremuri vitrege
– soarta colindelor (ocultate, se ştie), textul a fost
primit „uimitor de bine”, recunoaşte prozatorul;
şi, îmbucurător, fără consecinţe oficiale.

de regulă, cărţile prime ale unor prozatori
închid în embrion (precum ghinda „istoria” vii-
toare a oricărui stejar) desfăşurările lor epice.
citit invers, înspre izvoare, Vasile andru e de ne-
recunoscut. s- a afirmat că, încă de la debut (Iut-
landa posibilă, 1970), prozatorul aducea în
peisajul nostru literar un sunet nou; febrilitatea,
hiperinteligenţa, setea de cunoaştere absorbind
realitatea secvenţială, debordantă, râvneau o
proză „totală”, atât în sensul cuprinderii gamei
omenescului, a „trăitului” cerebralizat, transferat
într- o suită de notaţii, cât şi a asimilării tehnicilor
narative. toate configurau o poetică personală,
zdruncinând, prin şocul formulei, tabieturile lec-
torale. parţial adevărat. abia o zi spre sfârţitul
secolului (1983) şi, mai apăsat, turnul (1985)
marcau un viraj epic, o corecţie de orbită, o des-
părţire hotărâtă de vechea formulă, convocând
tehnicile proiective. dacă „scrisul e un jaf pe
seama trăitului”, la Vasile andru – teoretician al
propriului demers epic – trăitul nu e transferat
pur şi simplu în text, ci transformat, trans- pus în
literatură; codificarea realului, recuperarea „tex-
tului zilei” în spaţiul trăirii, „sub ochii cititorului”,
fac din autor centrul textului şi din adevărul in-
dividului – scopul demonstraţiei epice. e drept,
cititorul e provocat, invitat să participe în numele
„efectului de identificare”. individul absoarbe
lumea, lumea devine text, relaţia biografică se
nuanţează, supravegheată de ochiul vigilent al
prozatorului.

în noua sa etapă, Vasile andru arunca în
aer convenţiile genului romanesc, dorea – progra-
matic – să pulverizeze logica lineară, să obţină un
maxim de real social prin progresie psihică; să
treacă, aşadar, pragul metafizic, intrând în realul
psihologic. „lecţia” sa invită la o „dezvăţare de
convenţional”, deşi – am putea observa fără efort
– subminarea romanului, proza deconstructivă
sfârşesc prin a propune o înlocuire de convenţii.
o inginerie secretă, novatoare, cu efecte calculate
prezidează scrisul său „computerizat”, dens, sin-
copat, cinetic, năvalnic, crescând pe o premisă şti-
inţifică. intenţia de a înghesui în acest vârtej
ideatic, în cartea sa, toată istoria, de la „marele
tunet” (clipa zero) până la rostogolirea în noos-
feră, pe drumul „tămăduirii sofronice” (transgre-
sând epic nivelele de conştiinţă, în numele
integralismului) surprinde tocmai progresia în di-
namica mentală. Vasile andru propune un drum;
scriitorul nu este doar un partizan al noii proze,
ci chiar un pionier al ei, teoretizând inspirat şi
oferind un exemplu contagios. „încerc să apăr
proza scriind proză” – spunea Vasile andru, cân-
dva. fragmentarismul, notaţia telegrafică, despi-
când fulgere mentale pe cerul epicii, scurtcir-
cuitând reţelele informaţionale, montajul cinetic,
holismul etc., converg în a tenta / testa depăşirea
limitelor.

„mintea liberă” poate primi semnele univer-
sului, terapia prin spirit, slujind optimizarea
umană, sparge cercul vicios al violenţei. cugetul
treaz, câmpul psi, reţeaua noetică, însumarea
emanaţiilor mentale înseamnă un „cumul de
soartă bună”, grăbind procesul hominizării, pro-

tejând o stenică filosofie planetară. astfel de texte
autonome sunt paşii unei progresii, deşi Vasile
andru avertizează asupra scenariului repetitiv al
istoriei.

prozatorul este un exponent al promoţiei ’70
(aşa- numita generaţie „sandvici”), aducând în
câmpul literaturii noastre un spor de conştiinţă
artistică; o promoţie, se recunoaşte, cu un ridicat
indice cultural, despletindu- şi drumurile chiar
din start, fără grija de a- şi flutura, solidar, reven-
dicările. dar prin ofensivul program afişat şi, bi-
neînţeles, prin reuşitele lui, prozatorul pare mai
aproape de crezul optzeciştilor, experimentând
realul, transferându- l în text, facilitând trăirea,
nu „spunerea”. acel „enunţ în primă instanţă” în-
seamnă, după al. piru, ex- punerea existenţei; cum
omul- care- scrie condensează problemele existen-
ţiale, nudismul epic, dezinteresându- se de podoa-
bele stilistice, scurtează distanţa autor- cititor
(acesta, prin substituire, „rescriind” textul).

Şi Progresia diana (1987) avea o desfăşu-
rare secvenţială (paşi), sumarul desfoliind anali-
tic acest „roman” divagant, ezoteric, împănat cu
citate, purtând masca jurnalului, un „documen-
tar”, cum l- ar fi vrut însuşi autorul. acel andru-
covici (devenit andru), pornind în lume dintr- un
sat netipic este un globe- trotter, călătorind spre
sine, privind în sinele adânc. culegând „anecdote
reale”, Progresia diana poate părea un roman
fără ficţiune. eroul- narator (autorul propu-
nându- se ca protagonist), „un releu al materiei”
îşi dezvăluie / analizează cifrul sufletesc, dar şi
marele mental colectiv (coplanetarii), ştiind că
scrisul schimbă viaţa omului. mistica vieţii, efor-
tul de înţelegere a existenţei, scenariul iniţiatic
cheamă în sprijin sonda erotică. încât, Progresia
diana este, de fapt, un fermecător roman de dra-
goste, bântuit de „viforniţe afective”, crize de ne-
credinţă, zile haotice în viaţa cuplului, plutind
într- un halou mitic. suntem într- o „eternitate ex-
perimentală”, diana – înzestrată cu puteri para-
normale, deşteptând ochiul lăuntric, sublimân-
du- se – devine dhyana, întreţinând un „zbucium
mistic”.

cei doi, un epitom al cuplului străvechi, se
caută (se aude aici un ecou rebreanian), îşi oferă
ani isihastici. ca „ucenici ai speranţei”, râvnind
optimizarea, întărirea omului, străpungerea limi-
telor, urcuşul spre „vârful omega”, naratorul
(dedat experienţelor karmice) şi diana (transla-
toare, pictând diagrame cosmice) sunt cumva per-
sonaje eliadeşti, ţintind cunoaşterea profundă,
îndepărtând coaja fenomenalului, atingând înţe-
lepciunea (sophrosyne). dorinţele celor doi andru
(autorul şi naratorul) coincid: distrugerea auto-
matismelor, despuierea de însuşiri, captând ma-
rele stimul mental, eliberând „focul sufletesc”. un
prag de moarte poate fi o iluminare, pregătind
saltul noesic.

prins în hăţişurile muncii redacţionale, por-
nit în căutarea „clarităţii mentale”, protagonistul
romanului (un antropolog, am putea zice) vrea
schimbarea; este un domn „progresist”, care prac-
tică înţelepciunea simţind ameninţarea iraţiona-
lului, dorind a afla cifrul energetic personal.
culegând înţelepciunea lumii, admiră omul mu-
tant, nu cel stagnant (dormitând în „armura opa-
cităţii”); în fine, iubeşte progresia, respingând
asfixia mentală, sufocarea psihică (cazul oraşului
rahabal). sălbatica diana – o posesie fictivă – re-
prezintă, în acest câmp problematic, ceva stator-
nic, umplând singurătatea; ochiul pineal al
„potrivitei” iubite (descâlcind iţele unei afaceri cu
o mină de aur – himera unchiului pompei), pute-
rea psi fac din fiinţa „slabă” o „fiinţă vie” într- o
lume tânără, mişcându- se sub cupola fluidurilor
cerebrale. r

Adrian Dinu Rachieru
Progresia Andru

Prozator şi/ sau predicator (ne
anunţau cârcotaşii), el este o

prezenţă necesară în lumea laică,
având nevoie, într- un secol
hiperconsumist, de asceză
îndrumată şi sacerdoţiu



da, Nicolae Breban e un scriitor greu
de ucis, chiar dacă a fost luni de zile
bălăcărit în fel şi chip pentru o fan-
tasmagorică (şi e puţin spus) „insti-

gare la omor”, chipurile, fiind pus pe ciuruit
patapievici- liiceanu, dar şi pentru „exprimare ne-
academică” la academie.

altceva i- a iritat, însă, pe intelocraţii recenţi:
lecţia de verticalitate. Breban nu s- a lăsat ispitit nici
de vechile, nici de noile oportunităţi. Şi aş fi vrut ca
mircea ciobanu să scoată la editura sa, Vitruviu,
cartea- anchetă, cartea- confesional, construită pe în-
trebarea: „ce- aţi făcut în ultimii 10 ani?”.

andrei grigore, în interviul cu eugen simion,
în ariergarda avangardei, construieşte, după prolet-
cultism, vocabula elitcultism, cu trimitere la noii
centri de putere mediatică/ managerială. despre felul
cum a funcţionat icr în vremi patapieviciene sunt
multe de comentat. Numai că actualul şef, radu Bo-
roianu, vrea „gândire liniştită”, chit că ar trebui să- l
neliniştească, aşa cum am mai spus, starea de avarie
a româniei şi a culturii sale. am trecut de perioada
interzicerii, am ajuns la cea a indiferenţei; de la cen-
zura multilateral dezvoltată la cenzura pieţei, a ba-
nului, a difuzării; de la cititul ca risc la cititul ca lux
(financiar). piaţa de carte s- a restrâns şi din cauza
preţurilor uriaşe impuse de humanitas. abonamente
la biblioteci publice? dar care biblioteci?

sunt trimişii noştri speciali peste hotare cei
mai reprezentativi? transcriu dintr- un autor de ka-
kodop (mulţumesc, luca piţu!), tradus în 7 limbi şi
încă una. iată moartea domnului lăzărescu: „hai că
m- am dus! – mi- am zis – şi m- am dus în pizda
mă- sii, către lumea cealaltă!” alte „chestii”, elabo-
rate de acelaşi creier haios: „de ce chestie ar putea
să- l doară- n cur pe- un sfânt?”; „fute- i o bandă ne-
agră peste ochi!”. mai departe, scrie- n carte. N- am
trecut nici de jumătatea ei cu lectura, am mai răsfoit
pân’ la p. 86 şi gata, deşi personajul jurnalist de me-
serie, anunţa un subiect- beton: „mâine trântesc o
chestie cu un tip care şi- a prins scula într- un rul-
ment!” mi- a ajuns testul redactorului şef la „botezul”
în gazetărie al angajatului: 

„– ia spune tu, ce- ai citit până acum?
– Biblia, patericul.
– fix căcat!”.
papirofagii cuceresc meterez după meterez, cu

trivialul în steag, uzând de dreptul de a toca hârtie.
maculatura se dă drept literatură. alt autor bine
promovat crede că: „orice, odată pus pe hârtie, de-
vine literatură”. să nu exagerăm. sintagma potri-
vită e alta: deloc literatură.

se confundă simplitatea cu simplismul, iar o
gaşcă sau alta fabrică nume care mai şi intră- n ma-
nuale. justin Bieber e modelul adolescenţilor când
fac, pe terenul de sport, sex- surpriză, adică viol. la
primară chiar, în anii ’50, am fost obligată să- i citesc
pe cei doi alexandru, sahia şi toma; acum, liceenii
au parte de ovidiu Verdeş. Yung and restless cum
este, îi deprinde pe elevi cu melteana de cartier. ex-
presivă, după unii critici.

„Vrem Kitschweg?”, se întreabă Vasile gogea.
se vede că da, de vreme ce în usr intră cine vrea, nu
cine poate să fie scriptor. totu- i să ai nu ceva de spus,
ci ceva de tipărit. fii superficial şi atragi atenţia pare
a fi o lege a succesului de public. te citeşte ţânţă-
reanu „pă closet”! Şi cine mai ia în seamă spusa lui
einstein: „încearcă nu să fii un succes (de rating, nota
mea, magda u.), ci o valoare”? „popularul” dan chişu
deţine tehnica seducţiei facile, know- how- ul, nu ca
drp, groşan, aldulescu, lis şi alţi truditori ai con-
deiului. autoare cu savoir- faire social (ca romaniţa
modista- memorialistă, ca filosoafa mi’aela, cu lăvu-
rile ei, ca andreea lu’ marin (şi- mi aduc aminte că
lansarea eseului trădarea criticii de N. Breban s- a
făcut pe o scară laterală, pentru că zâna acaparase
microfonul central) ocupă cu nonşalanţă scena litera-
turii. ce- or căuta fetele astea în vitrinele librăriilor?
e ca şi cum ai vrea s- o asculţi pe minodora la maxim,
când există angela gheorghiu; e ca şi cum ai vrea să- l
citeşti pe pavel coruţ, când există Breban.

trăim vremi neprielnice valorilor. Nu contra
acestor non- books se poartă campanii acute, ci con-
tra autorilor consacraţi. Şi se uzează din nou de ter-
menii lui N. moraru, sorin toma, Vicu mândra,
ovid s. crohmălniceanu etc. etc. în studii şi eseuri
(espla, ’50), volum poreclit, cu haz de nehaz, stu-

dii şi deşeuri, N. moraru îi înfiera pe „reacţionarii”
literaturii române, în frunte cu cel mai reacţionar,
mai anti- democrat, mai anti- progresist, mihai emi-
nescu. „ce tot aveţi voi cu ieminescu ăsta?”, se mira
o ministresă a culturii proletcultiste.

asistăm la declasarea clasicilor, ale căror
opere sunt considerate drumuri bătute, închise şi
respinse ca neoriginale. s- a afirmat că Istoria lite-
raturii a lui călinescu e confuză ca valorizare. Şi
atunci valorizăm noi, ultraelita, după regulile poli-
tical correctness- ului. rebreanu a înregistrat un nu
absolut (ei, cum să scrii la nesfârşit despre Ion când
ne paşte satul global?), arghezi e „marele zero” şi
nici Blaga nu se simte mai bine.

Nicolae Breban a văzut (pentru că a vrut să
vadă) noile forme de culturocid (termenul pictorului
şi eseistului new- yorkez Ştefan arteni), organizate în
aşa fel încât să arunce la coş mai tot ce s- a scris ante
patapievici, anulând valori sau înlocuindu- le cu
non- valori: poate Bagaj de h. Bonciu, să- i ia locul ro-
manului adam şi eva; poate Băgău de ioana Bradea
să subclaseze Patul lui Procust de camil petrescu?
mult, prea, răs- comentata scriere a lui cezar
paul- Bădescu, tinereţile lui Paul abagiu, a ajuns la
premiu naţional. astfel de autori cred că dau o palmă
literaturii predecesorilor (cum zice prefaţatorul mir-
cea cărtărescu, încântat de „sugestia masturbatorie
din titlu”, luminându- ne că numelui îi lipseşte l- ul
iniţial), dar palma nu- i decât un scuipat în obrazul li-
teraturii considerate o shaorma cu de toate. piaristica
vinde bine literatura- trash. Şi Bădescu se poate re-
comanda că a primit de la preşedinte, în 2000, „me-
dalia «mihai eminescu» pentru merite culturale”.
meritul prim fiind, după acelaşi prefaţator, nimic alt -
ceva decât „faimosul – sau cum spun americanii, in-
famous număr despre eminescu al «dilemei»”,
„creaţia lui”. cezarul n- a vrut să dea ceazarului ce i
se cuvine, iar asta, după m. cărtărescu, cel atins de
nobelabilitate, spre a- i spune ca ion simuţ, ar în-
semna a fi contracultural, fapt stimabil. un exemplu
din „bijuteria” intitulată o călărire în zori, anexă la
tinereţile lui daniel abagiu?: „curios, ştia că atunci
când o ai sculată ţi se taie pişarea”.

în democratura noastră parţial color, revistei
„familia”, apărută acum 150 de ani, în iunie 1865, i
s- a refuzat, cum scria lis şi nu numai, finanţarea
de către afcNs a două numere, pe 2015. s- au plan-
tat mine anti- personalităţi la tV? s- au plantat. Şi
încă la tV1. s- a vorbit de monstruosul preda, că ar
fi aruncat pisoi vii în foc, de „criminalul” sadoveanu,
de „tinicheaua” călinescu, de gurul Noica şi câte al-
tele. parantetic spus, pe bietul călinescu nu l- au
scutit de atacuri nici cenzura, nici politrucii; şi
Noica, şi călinescu au fost victime, au fost toleraţi,
îngăduiţi, supravegheaţi. care a fost statutul lui
crohmălniceanu, care s- a „reinventat”? când a cre-
zut profesorul în ce spune? în anii ’50, când avea
ce- avea cu arta decadentă, putregăioasă, când, la
conferinţa scriitorilor din 1962, îl considera pe
Blaga exponent al „păcătoşeniei dragostei trupeşti”?
sau când observa, postsocialist, că limbii române li-
terare îi lipsesc cuvintele triviale (v. prefaţa la apol-
linaire, tradus de emil paraschivoiu)? acum,
coprolalia e declarată marcă a esteticului. ludicita-
tea postmodernistă a căzut în scato. mă tem, cum
spunea un personaj al meu din Bursa de iluzii, că
reprezentanţii culturii e- o (ejaculare- orgasm
după martin Walser) au luat- o „într- o erecţie gre-
şită”. ca dudu crudu: „îi băga pula între/ coapse ea
gemea în aer departe departe”.

în războiul purtat de tinerii „minimalişti” (sub
oriflama găeşteanului mihai ilovici, cel care cerea
„arderea bătrânilor”), dispuşi să diminueze rolul în
literatură din pricina vârstei biologice, N. Breban a
reacţionat de partea „bătrânilor”. cei mai beşteliţi au
fost şaizeciştii şi şaptezeciştii. „haideţi, dom’le, cu
anii cincizeci”, şi- a manifestat sila faţă de tema obse-
dantului deceniu lucian mândruţă, la B1tV, în 24
martie 2015. ce puşcării comuniste, ce poeţi ai închi-
sorilor staliniste, ca gyr şi crainic, dacă noi avem
scriitori de dNa, analizaţi (sau denealizaţi), capabili
să mântuie 5 cărţi în mai puţin de 5 luni sub arest?

după şaptezecişti a venit şi rândul optzecişti-
lor, care trebuiau scoşi din ierarhii şi înlocuiţi cu do-
uămiişti, ca şi cum n- ar avea fiecare locul său în
istoria literaturii. Şi câţi n- au intrat în salonul re-
fuzaţilor, ca defazaţi, încremeniţi în modele şi au

fost trimişi la cimitir, cărtărescu asigurându- le pia-
tra tombală!

e încă- n trend să te iei de „matusalemii” ro-
manului, ca Breban. argumente solide nu s- au adus
(omul din Belleville a fost respins cu un dă- l dracu’
pe Goma!, iar Breban ca „omul serviciilor”), ci s- a de-
nunţat. dintre toate, pâra la ambasada polonă (era
să zic poartă) mi s- a părut cea mai reprobabilă, cea
mai penibilă atitudine. Numai că Breban e, cum am
spus, structură tare, de rezistent prin cultură. le- o
duce pe toate, e învăţat. a fost declarat „consilier al
lui pleşiţă” de un consilier al lui Băsescu. ce- i drept,
fostul preşedinte a plâns în versuri, la tV, moartea
mamei sale, mamă care era, atunci, vie. or, care e
singura cale după Breban? ficţiunea? Nu, singura
cale e adevărul.

după ce a abordat un subiect periculos, trăda-
rea criticii (sau a criticilor?; gh. schwartz vorbeşte şi
el de ceea ce numeşte „trădarea făţişă a criticilor ge-
neraţiei ’70 faţă de congenerii lor”, exemplificând cu
numele lui mircea iorgulescu ori alex. Ştefănescu),
actele ostile ale cobreslaşilor s- au amplificat. dar n- a
strâns N. Breban împotriva lui întreg frontul credin-
cioşilor închinători la tezele din iulie ’71? în ’77, anul
cutremurului, a fost cutremur ideologic pentru N.B.
după ce a publicat Bunavestire (roman respins de
două edituri), a devenit caz de plenară Pcr, s- a „bu-
curat” de critică de plenară. oficialul propagitator
titus popovici a vociferat contra lui. principala acuză:
„adept declarat al filosofiei lui Nietzsche”. culmea,
Breban a fost „înfierat” cam în aceeaşi termeni în zi-
lele noastre: ca adept al lui dostoievski şi Nietzsche
(mai exact: ar avea doar arogante pretenţii că ar face
parte din familia celor doi şi nimic altceva), impostor,
grafoman, nulitate, insolent etc. un comisar moldovan
al presei a cerut „să se debrebanizeze” literatura. mo-
lipsiţii de Breban, de arta de a crea personaje, out! Noi
n- avem timp de aşa ceva, personaje, când putem des-
crie sexul în doi, în trei, în câte/ câţi vreţi.

în fapt, a enervat construcţia ca pilon al prozei
mari, respiraţia epică amplă, romanul problematic,
având „curajul întrebării”, ca să- l citez pe petru ur-
sache. Şi când? când tentaţia consumerismului e
din ce în ce mai accentuată, când câştigă teren băş-
călia şi superficialitatea. răsfăţaţii criticii literare,
ai juriilor de premieri sforărite sunt cei mai buni?

sunt autori mai bine citiţi şi mai bine vânduţi
(asta da!) decât Breban. stupra se vinde bine, abu-
zul de limbaj verde se vinde bine. cine le- a rupt la
vânzări pe „femeile flexisexuale”, care au „perverse-
rat” în a ne explica (la pro tV, la popa tabără) cum
se face sex cu un dildo, sex anal cu sticla, cum se
scrie cu o cariocă vârâtă în vagin? gloriolei claudia
golea nu i- a fost străină zoofilia. oare societatea
pentru protecţia animalelor n- a avut nimic de zis?

Vă mai amintiţi de revista „oblio”? cu nuduri
obscene în alb- negru, cu „exegeza” despre cele opt
feluri de muşcătură erotică, plus cinci moduri de a- ţi
zgâria partenera? în interbelic, avangarda a scos re-
vista scato „pula”, dar nu m- aş fi aşteptat ca într- o
emisiune culturală, parte de carte, să se intre dato-
rită repetitivului cuvânt cu f. când dan c. mihăi-
lescu a avut oarece rezerve privind „universul
spermatic” al prozatoarelor Baetica şi golea, al pro-
zatorului ionuţ chiva, care ne informa cum „se pe-
netrează” un curcan, a fost băgat în corzi; i s- a
reproşat că ar avea o conştiinţă culturală precară,
ba- i chiar necunoscător (ca să nu zic ignorant) de es-
tetica nouă, aliniată Vestului prin carnal. cantonat
în eliade, cioran şi alţi criterionişti, dan c- ul s- ar
fi arătat plin de prejudecăţi privind ingredientul sex.
iar emisiunile lui tabără despre cele 7 orificii au
continuat mult şi bine.

Şi acum s- a întâmplat neîntâmplatul: N. Bre-
ban a acuzat scabrozitatea literaturii cu pu şi pi, ros-
tind în clar cuvintele. ce vuiet, ce zbucium! o ploaie
de injurii consternate şi consternante au căzut pe
capul academicianului. cum să se audă astfel de cu-
vinte neacademice la academie? cum să se ros-
tească astfel de vorbe la tV? dar cele ale eseistului
patapievici (cur, pişat, à propos de poporul român şi
istoria lui) ce- or fi fiind?

Ştiţi ce s- a putut auzi pe scena casei filit (5
oct., 2014), în Noaptea albă a poeziei? Ştiţi care a
fost poemul final al galei? iată- l: „un
căcat la pătrat/ dă un pătrat de căcat”,
pandant, pesemne, la text de tot căcatul
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revolte, ştiind de la maestrul său:
„Ceea ce nu mă doboară mă face
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rămâne în istoria culturii române,
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cum şi- ar putea dobândi uniunea
europeană unitatea de acţiune? în-
trebarea a revenit cu ocazia crizei
emigranţilor, care a etalat diver-

genţe între statele componente. iar crizele care
pot urma, ale unei lumi în schimbare, vor readuce
întrebarea în actualitate.

Ne aflăm, desigur, după înfăptuiri pe cursul
unificării în europa. le- am descris în filosofia
unificării europene (cup, 2003), iar aici le rezum
doar. în europa s- a generalizat economia de
piaţă. s- au format moneda unică şi sistemul ban-
car european. pluralismul politic şi democraţia li-
berală au fost generalizate, la rândul lor. un
sistem de drept european (având curtea de jus-
tiţie ca nucleu) prinde contururi. frontierele au
fost absorbite în sistemul schengen. o cultură ce
are ca referinţă europa unită şi- a făcut loc. sun-
tem după primele acorduri privitoare la cetăţenia
europeană, drepturi ale cetăţeanului şi recunoaş-
terea uniunii europene ca entitate.

realizările nu sunt neglijabile. paharul
este, totuşi, abia pe jumătate plin. piaţa este co-
mună, dar aşteptarea ca ea să reducă disparită-
ţile de dezvoltare nu s- a confirmat. o sărăcie, fie
ea şi relativă, urcă spre mijlocul unor societăţi.
disparităţile sociale nu numai că nu au dat îna -
poi, dar au crescut. partidele democratice nu au
putut preveni derapajele autoritare. Nu s- a izbu-
tit includerea cetăţenilor în procesul decizional al
europei unite. înfloresc, din nou, particularisme
(naţionalime, separatisme etc.) ce păreau depă-
şite. Vechi demoni revin pe nesimţite.

ca urmare, proiectul european este con-
fruntat azi cu o agendă încărcată de neajunsuri,
crize şi nesiguranţe. criza demografică, nesigu-
ranţa surselor de energie, grava lipsă de lideri,
desfigurarea democraţiei, apatia politică, scăde-
rea nivelului profesional, slăbirea eticii muncii,
suspiciunea faţă de valori, reluarea tehnicilor au-
toritare, absenţa de la deciziile mondiale, reduce-
rea inovaţiei culturale, neîncrederea în viitor –
grevează viaţa europenilor. rezolvarea acestor
probleme trebuie începută de undeva anume.
rămân la opinia că abordarea ce permite cuprin-
derea în arcul rezolvărilor a întregului spectru de
probleme începe cu democratizarea (vezi detaliat
în the destiny of europe, editura academiei ro-
mâne, 2012). relansarea europei prin democraţie
ca formă de viaţă, stat social reconstruit, natura-
lizarea economiei, renovarea politicii, reasuma-
rea viitorului are, după părerea mea, mai multe
şanse de a curma crizele şi nesiguranţele decât
abordările concurente. 

în urmă cu câţiva ani, ministrul de externe
german m- a invitat să particip la discuţia privind
acţiunea europei unite în domeniul securităţii, pe
baza documentului strenghtening europe’s abi-
lity to act în the area of security policy. It is hight
time. abordarea concepută deparlamentarii an-
dreas schockenhoff şi roderich Kiesenwetter (30
mai 2012) pleca de la premisa că europa sigură
presupune „to establish greater european commo-
nality” în condiţiile recunoaşterii „dependenţelor
mutuale”. s- a spus pe bună dreptate că abordă-

rile “à la carte” nu dau rezultate. am fost şi sunt
de părere că o integrare europeană mai accentuat
instituţionalizată, dar consolidată prin democra-
tizare, este soluţia.

în urmă cu câţiva ani, se mai putea crede
că organizările existente fac faţă timpului. or,
chiar şi numai după cele trei crize ale anului 2015
– atacurile teroriste în inima europei, criza gre-
ciei şi criza imigranţilor – organizările uniunii
europene de azi nu mai pot fi scoase din discuţie.
ele resimt nevoia unei capacităţi integrative mult
sporite. de aceea, la rândul meu, asum astăzi în-
trebarea: ce formă ar trebui să ia uniunea euro-
peană pentru a funcţiona ca entitate fără fisuri?
şi încerc formularea unui răspuns.

după experienţele recente, este limpede că
uniunea europeană ar trebui să prevină absenţa
ei de la decizii majore care se iau în lume, cum
s- au petrecut lucrurile cu prilejul promiţătoarei
„primăveri arabe”. ea ar trebui să dispună de so-
luţii bine pregătite, evitând precaritatea celor din
criza greciei. ea ar trebui să evite acţiunea in-
coerentă care s- a etalat cu prilejul crizei emigran-
ţilor. ea nu poate rămâne pasivă faţă de recru-
descenţa extremismului. ea are de găsit ieşirea
din situaţia în care identitatea europeană se tră-
ieşte mai mult ca una geografică. ea are de con-
ceput soluţii competente pentru crize economice
şi de administrare, dar şi la crize de legitimare,
de motivaţie şi de identitate, care pot fi parali-
zante. 

cine cunoaşte dosarul unificării europene
îşi aminteşte formulele de conducere ce s- au
avansat spre discuţie în anii nouăzeci: europa di-
rectorială (cu germania şi franţa la conducere),
europa realistă (cu flexibilizarea normelor de in-
tegrare), europa geometriei variabile (recunos-
când viteze de integrare diferite pentru diversele
domenii), europa diferenţială (cu asumarea va-
riată de către ţări a obiectivelor integrării), eu-
ropa integrării treptate (cu individualizarea pe
ţări a măsurilor integraţioniste). din acea discu-
ţie au rămas subliniate valoarea „subsidiarităţii”
şi două recunoaşteri – a nevoii ancorării oricărui
pas major în formarea democratică a voinţei po-
litice şi a diferenţelor de pondere dintre ţări. tre-
cerea la uniunea europeană, prin tratatul de la
maastricht (1992) şi mai ales completările de la
lisabona (2007), a mutat problematica, ridi-
când- o la una nouă, şi a adus în avanscenă pro-
blema conducerii, mai explicit ca oricând.

dincolo de manifestări ocazionale, trebuie
recunoscut că discuţia asupra acestei probleme
este stagnantă de ani buni. poate că şi din cauza
dificultăţilor redutabile. uniunea europeană are
de conciliat imperative aparent opuse – eficienţa
deciziei cu ancorarea ei în voinţa cetăţenilor, res-
pectarea voinţei mulţimii naţiunilor cu forţa de a
promova decizii, asigurarea unităţii propriilor
rânduri într- o lume în care geometria suprapute-
rilor se schimbă. a devenit însă limpede că dacă
vrem uniune europeană, atunci este vorba de
ceva nou în istorie, iar pentru ceva nou este ne-
voie de idei noi. cum spunea einstein, nu poţi
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de sorin stoica. e un „mesaj” înălţător,
nu- i aşa? îmi aduc aminte că editorul cărţii
mele, Bolile spiritului critic. eseuri atipice

(libertas, ploieşti, 2006) n- a vrut cu nici un chip să
tipărească textul linia fierbinte a prozei. l- a accep-
tat aura christi, în următoarea mea carte, Pe mu-
chie de hârtie (ed. ideea europeană, Bucureşti,
2007). de ce? pentru că, excedată de aşa- zisa proză
din care sar în ochi toate f- urile, a ultrasexistelor
doamne şi domnişoare, proză ivită din „părţile per-
sonale”, am adus dovada, ca să nu par o pudibondă,
că avem o literatură de pu şi pi, stuprarealistă.

într- o pagină de jurnal, g. liiceanu, vizitat de
„calul negru”, notează: „creştinismul care, asociind
plăcerea cu păcatul, a vrut să ucidă «calul negru» din
noi. aşa s- a născut, în europa, infernul”. de acord,
dacă egoficţionarele noastre n- ar fi sărit toţi caii, ca
Baetica, de pildă: „peste noapte, sperma lui mi se
usca pe piept, pe umeri şi pe gât, aşa încât dimi-
neaţa o dezlipeam de pe mine ca pe un strat de epi-
dermă prea bronzată. încet, în fâşii lungi, cu
precauţie, făcând apoi între degete bobiţe minuscule
de spermă uscată, pe care le strecuram în pasta de
dinţi”. dacă hârtia revistei mai suportă astfel de ci-
tări, iată şi una din premiata Bradea (pentru
Băgău), al cărei personaj se topeşte când iubitul de
marius „se scarpină pe burtă” sau „face pişu în timp
ce mă spăl eu pe dinţi”.

critici cu deplină înţelegere pentru scato au
lăudat acest soi de paper back, ca eliberare de cen-
zura comunistă. aşa cum violul a fost declarat
sex- surpriză, porno- literatura a fost declarată
„literatură nevrotică”, egoficţiune total liberă, 
desuet fiind să scrii cu perdea. pe cale de consecinţă,
proza nu are perdele, nici poezia. dar teatrul?
toate- s fără perdea, ca apartamentul cucoanei pân-
ditoare prin fereastră, de la parterul blocului meu.

cui foloseşte literatura obscenă? cum, cui?
plăcerii cititorului. aşa că librăriile s- au umplut cu
proze despre dezbrăcăciuni şi orgasmecanisme, his-
tories de cul etc.

octavian soviany, într- un Jurnal naţional de
iulie 2007, scria: „lumea s- a dez- vrăjit”. cum să mai
existe sentimente romantice la cei care se uită de la
4 ani la filme porno?, întreba poetul. de unde magie,
mister… la celălalt?

daniel cristea- enache l- a ironizat pe emil
Brumaru cu soluţia melesteul. poetul, dedat la com-
poziţii sotadice în Plai cu boi („Şi ne băgăm în pivniţi
prin gârlici/ ca să ne futem dulce fii cu fiici,/ Ş- apoi
c- un degeţel plin de fecale/ să desenăm pe zidurile
goale/ un milion de pule şi lindici”), a obţinut la ţanc
steaua româniei în grad de ofiţer „pentru realizări
artistice remarcabile şi pentru promovarea culturii”.

„zburdariile cele trupeşti” fiind medaliate,
c- aşa- i trendu’ (n- a dat însuşi preşedintele Băsescu,
poreclit Băsexy de dragoş pătraru, un interviu
într- o revistă porno şi – stupoare – n- a devenit, pe
vremea lui patapievici, preşedinte de onoare al
icr?), cum să placă atitudinea igienizatoare a lui N.
Breban? de ce vrea N.B. să ne eliberăm de biologie?
ia să- l acuzăm că- i gata să- i împuşte şi pe filosofi, şi
pe eseişti, şi pe miei, şi pe cai, şi pe boi…

„ieşire vulgară, fără rost”, a opinat şeful icr,
radu Boroianu (filmul aferim, unde se înjură ca la
carte, l- a aplaudat). grigore Brâncuş a cerut şi e
„puţină decenţă”, de unde se vede câtă literatură in-
decentă a citit.

în opinia mea, nu cele două cuvinte spuse de
N.B. pe şleau, la mânie, au deranjat (poezia, proza,
teatrul, filmul debordează de ele), ci modul tranşant
de a pune problema, nealinierea scriitorului, cu
văzul şi auzul în alertă, la dictatura non- valorii.

în ce mă priveşte, m- am convins: spiritul critic
e suspect şi- n comunism, şi- n postcomunism, iar in-
fluenţa publicului e mai mare decât ne- am aşteptat
cu toţii în acel decembrie. s- a sfârşit (sau am crezut
eu că s- a sfârşit) cu activul de partid, dar avem activ
de partide. sintagma „intelectualii lui Băse” (asta
fură, din păcate!) a supărat peste poate grupul celor
care au aderat din ţeapănă convingere la cauza ma-
rinarului. Breban a sesizat că după cântarea ceau-
şescului a venit cântarea următorilor preşedinţi. a
refuzat şi lista psdr (pentru senat) şi lista lui co-
posu, iar editurile humanitas şi icr- ul l- au scos din
listele lor. a semnat vreun intelocrat de curte bă-
sescă acel apel pentru salvarea culturii vii, din sep-
tembrie 2006? că nu ştiu.

re- direcţionat spre Boc, tot pe loc, în 2009,
apelul n- a avut ecoul scontat. de altfel, solidaritatea
de (şi între) generaţii la scriitorimea română e în
creştere zero, ca ramura industriei grele.

Breban a avut puterea să se revolte, ştiind de
la maestrul său: „ceea ce nu mă doboară mă face
mai puternic”. Şi- a provocat încă o dată destinul de
insurgent. iar atitudinea sa igienizatoare va rămâne
în istoria culturii române, sunt sigură. r
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atinge scopuri diferite făcând tot timpul acelaşi
lucru. 

cei mai influenţi gânditori europeni acuză,
pe bună dreptate, o „blocadă a gândirii (denkblo-
kade)”, ce constă în aceea că, în numele unui rea-
lism prost înţeles, se fac corelaţii discutabile. unii
argumentează, de pildă, că, în loc să se derive su-
veranitatea din procesele democratice, aceasta
continuă să fie derivată din autarhia statului. aş
adăuga că şi în numele unui idealism prost înţe-
les se fac corelaţii discutabile. de pildă, aparte-
nenţa la uniunea europeană este luată ca pre-
text pentru a nu mai respecta voinţa exprimată
democratic a unei ţări. ambele situaţii probează
că în europa mulţi oameni sunt legaţi de anumite
reprezentări ale statului şi democraţiei ce provin
din aceea că republicanismul, naţiunea, democra-
ţia, în înţelegerea răspândită şi astăzi, se origi-
nează, împreună, în revoluţia franceză. 

istoria ne obligă însă să înţelegem mai pro-
fund şi statul şi democraţia. pe de o parte, înseşi
procesele de integrare care au avut loc, începând
cu deplasările forţei de muncă de după al doilea
război mondial, au schimbat situaţia din europa,
încât premisele unificării sunt mai generoase. pe
de altă parte, nu dispunem încă de o democraţie
efectivă în afara cadrului naţional, încât paşii în-
ainte trebuie gândiţi folosind acest cadru şi nu în
pofida lui. sunt de părere că, în această ordine de
idei, se cuvine asumată distincţia dintre stat ca

şi coordonare a activităţilor unei comunităţi na-
ţionale şi stat ca impunere a graniţelor înăuntrul
uniunii europene. statul controlor îşi poate re-
duce ponderea, dar statul ordonator rămâne con-
diţie a funcţionării cu succes a instituţiilor
democraţiei. pe de altă parte, nu este uşor să faci
astăzi plauzibilă ideea că democraţia protejează
legalitatea, drepturile şi libertăţile, căci poţi fi
contrazis de unele fapte. dar nu suntem opriţi să
concepem mai riguros democraţia însăşi. în orice
caz, a devenit adecvată distincţia dintre democra-
ţia redusă la alegerea periodică a reprezentanţi-
lor şi democraţia ca formă de viaţă. în definitiv,
controlul democratic asupra celor aleşi nu ar mai
trebui redus la momentul alegerilor, ci ar trebui
continuat în forme instituţionale clarificate. pe
deasupra, cum habermas remarca, suntem prea
tributari înţelegerii „colectiviste” a democraţiei,
în dauna priceperii sensului ei (Zur Verfassung
europas, suhrkamp, frankfurt am main, 2011,
p.52), şi reducerii democraţiei la o chestiune de
număr de voturi obţinute în condiţii de informare
lacunară a populaţiei. în sfârşit, pentru a preveni
nedreptăţile ce rezultă din înseşi legile eronate şi
prost formulate, trebuie legată pe faţă aplicarea
drepturilor şi libertăţilor cu demnitatea umană.

în acest moment, sunt la dispoziţie patru al-
ternative de răspuns la întrebarea: cum ajunge
uniunea europeană să acţioneze ca unitate? sin-
tagmele „europa democraţiei interguvernamen-
tale”, „europa statelor naţionale”, „europa cosmo-
politismului” şi „europa construcţiei treptate” le
exprimă sugestiv. să le evaluăm succint.

formula „europei democraţiei interguver-
namentale”, ce se practică acum, are meritul că a
reuşit să dea formă unificării europene. acest
merit este, desigur, istoric. formula are însă ne-
ajunsuri care s- au văzut bine în crizele şi nesigu-
ranţele ultimilor ani. ea antrenează pierderea
suportului de masă, căci nu există nici o sigu-
ranţă că reprezentantul formal al unei ţări în
consiliul european este efectiv exponent al voin-
ţei cetăţenilor acelei ţări şi că, instituţional, re-
prezentarea cetăţenilor este suficientă. formula
nu poate feri de crize europa unită. ea are succes
câtă vreme dezvoltarea economică este susţinută
şi nivelul de trai rămâne mai ridicat, dar va tre-
bui complementată cu integrarea atinsă prin apli-
carea de proceduri democratice de decizie.

revenirea la „europa statelor naţionale”
are de partea ei avantaje: până acum, numai în
statul propriu (cu drepturi şi libertăţi catalogate)
cetăţenii se integrează democratic, numai aşa ei
dobândesc capacitate de acţiune împreună (for-
mând o naţiune), numai în acest cadru (mai ales
pe baza împărtăşirii aceluiaşi sistem de drept)
s- au generat solidarităţi cetăţeneşti. formula re-
duce însă uniunea europeană la o alianţă tocmai
într- o epocă în care statele naţionale depind mai
mult ca altădată de „societatea mondială”. pe de-
asupra, în condiţiile noii geometrii a suprapute-
rilor, europa scindată nu va mai fi decât actor
secundar, după ce marile avantaje ale uniunii
europene – între care piaţa comună şi relaxarea
frontierelor – se vor fi risipit.

aplicarea imediată a democraţiei la nivelul
uniunii europene – cu alegerea de fapt a unui
parlament legitimat să adopte legi pe scară com-
pletă – se loveşte de obstacole greu de trecut as-
tăzi. deşi sunt deja progrese pe calea instituţio-
nalizării dreptului european, mai trebuie lucrat
la a lămuri cum se poate face obligatorie jurispru-
denţa europeană la nivel naţional. formula „eu-
ropei cosmopolite” trece prea lejer peste faptul că
nu există deocamdată garanţii de drepturi şi li-
bertăţi pentru cetăţeni în afara statului naţional.
ea nici nu dispune la această oră de o lămurire
teoretică, căci democraţia pe care cultura euro-
peană ne- a transmis- o a fost elaborată, cum re-
marca pierre mannent (la raison des nations,
gallimard, paris, 2006) pentru cadrul naţional.
peste toate, rămâne improbabilă cedarea de au-
toritate din partea statelor existente în afara
unor asigurări mai profund gândite, după cum
este greu de realizat ceva analog suveranităţii po-
porului la scară europeană, chiar dacă nu scepti-
cismul este aici soluţia. 

în situaţia dată, formula „construcţiei în
trepte” devine tentantă. adepţii ei argumentează
că suntem în europa după decenii de acţiuni de
integrare, în care s- au uzat vechi limitări statale
şi a sporit încrederea în reglementări europene.
în plus, analogia cu formarea sua oferă bune
puncte de sprijin. dar, spre deosebire de uniunea
europeană actuală, care procedează, în fapt, ca
un fel de „federalism executiv”, „europa construc-
ţiei în trepte” trage consecinţe din fiecare dintre
cele trei componente ale democraţiei, pe care noile
teorii le delimitează: socializarea de persoane li-
bere şi egale, organizarea capacităţii de acţiune
colectivă şi solidaritarea cetăţenească între per-
soane care nu se cunosc direct. Numai dacă se re-
vine la democraţie se pot risipi temerile actuale
că unificarea duce la subordonare. punctul de ple-
care este, ca şi la james madison, conceperea
unei federalizări a europei, fundamental demo-
cratică, prin recursul la ceea ce se numeşte astăzi
un „pouvoir constituant mixte”, ce se compune din
reprezentanţi ai statelor şi ai cetăţenilor, sau,
ceva mai simplu, din asemenea reprezentanţi ai
statelor care sunt capabili să acţioneze şi ca cetă-
ţeni. ridicarea la rang european a partidelor po-
litice, reechilibrarea relaţiei dintre consiliul
european, parlament şi comisia europeană, or-
ganizarea „sferei publice europene”, schimbări în
informarea cetăţenilor ar face ca aceştia să fie in-
cluşi în cercul deciziilor şi ar creşte motivarea lor. 

analogia dintre construcţia uniunii euro-
pene şi formarea statelor unite întâlneşte, însă,
limite importante. cea din urmă a beneficiat de
relativa izolare în raport cu forţele de atunci ale
istoriei, ceea ce nu se poate spune despre prima.
formarea sua a mai beneficiat de premise spiri-

tuale, eminamente religioase, legate de căutarea
unui loc pentru a realiza intens trăita „împărăţie
a lui dumnezeu” de către refuzaţii sorţii în eu-
ropa. unificarea europeană are la dispoziţie doar
un tărâm secularizat, pe care motivele de acţiune
sunt mai mult profane.

foarte probabil, orice soluţie va conţine
trepte. în cazul „europei construcţiei în trepte”,
problema care se pune este de a lua în conside-
rare nu doar potenţialul de schimbare a unei si-
tuaţii, ci şi piedicile. formula nu ne spune
deocamdată cum vor putea fi înlocuite abordările
îmbrăţişate de o birocraţie enormă, remunerată
excesiv în raport cu sărăcia de performanţe şi cu
viaţa din jur, care s- a obişnuit să gândească în cli-
şee şi a fost stabilită în multe cazuri prin trimite-
rea la Bruxelles a unor persoane fără relief, care
nu erau de trebuinţă acasă. această birocraţie
umflată nu renunţă uşor la avantaje. în plus, în
situaţia dată, viteza schimbărilor nu poate fi ori-
care, amânările însele săpând deja la temelia în-
crederii în noul edificiu. cineva va trebui să preia
iniţiativa schimbărilor.

forţa executivă instituţionalizată cea mai
înzestrată cu mijloace, de care europa aflată pe
cursul unificării dispune deocamdată, este cea
reunită în instituţiile de acum. de aceea, opinia
mea este că dintre cele patru alternative, cea mai
practicabilă pentru a înzestra uniunea euro-
peană cu unitatea de acţiune este modificarea pri-
mei („europa democraţiei interguvernamentale”)
prin repunerea ei în mişcare din perspectiva celei
de a patra („europa construcţiei treptate”), după
ce aceasta din urmă îşi asumă ca obiectiv debiro-
cratizarea europei unite.

un inventar sumar al piedicilor în calea
procesului unificării arată că acestea provin
dintr- o tradiţie devenită tenace a lucrului deja
făcut, a neîncrederii şi a lipsei de viziune, care se
simt reconfirmate de recentele forţări din partea
executivului european, ca şi de acţiunile unor
state. piedicile provin şi din carenţele culturale
ale unei intelectualităţi care vede în organizările
actuale „sfârşitul istoriei”. în europa actuală se
trăieşte, de fapt, nu numai „criza viitorului”, ci,
înainte de aceasta, cecitatea unor intelectuali faţă
de adevăratele probleme ale cetăţenilor, ca şi pe-
nuria de idei care să ducă dincolo de ceea ce este.
se mai trăieşte de fapt şi acomodarea – continuu
acoperită de maxime oportuniste – cu neajunsu-
rile cunoscute de ani de zile şi cu amânarea la
nesfârşit a rezolvărilor. r
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Forţa executivă instituţionalizată
cea mai înzestrată cu mijloace, de

care Europa aflată pe cursul
unificării dispune deocamdată,

este cea reunită în instituţiile de
acum

Un poem de…

Cassian Maria spiridon
* * *
suflarea pleacă de la tine şi nu se mai în-
toarce
cascadele de lacuri umplu calea între chilii
cât ceasurile zilei
şi timpul locului se ţine
aici se aşază întru odihnire
minutele sunt ore şi ceasurile zile
sub pelerina maicii prodromiţa
suntem pe creasta către marea
ce se izbeşte cu vuiet 
de ţărmul ce ne-aşteaptă

un bastion de piatră în pădure
singular

l-a părăsit demult cetatea
încremenit el cercetează zările sărate
nu-i ochi să privegheze
sunt toţi în osuare/ pe rafturi
după ciolane/ pe segmente rânduiţi
pe poliţe/ doar capete

şi toate anonime
doar domnul ştie

cum îi strigară părinţii şi copiii
el are/ singurul/

răbojul celor fără nume



isaac leib peretz (n. pe 18 mai 1852 în
zamosc – d. 3 aprilie 1915 în Varşo-
via), de asemenea, cunoscut şi ca yit-
skhok leybush peretz şi izaak lejb

perec (în limba poloneză), dar cel mai bine cunos-
cut ca i.l. peretz, a fost un scriitor de limbă idiş,
evreu polonez, unul din clasicii literaturii idiş,
alături de shalom alehem, cu care a fost contem-
poran şi urmaş al lui mendele mokher sforim.
spre deosebite de shalom alehem, a cărui operă
este mai extinsă, peretz a lăsat propria sa moş-
tenire, o literatură sub semn tragic şi oarecum
mistic, sub influenţa hasidismului. cunoştea, pe
lângă idiş, ebraică, poloneză, limbi învăţate în
primii ani de viaţă, el a cunoscut rusa, germana
şi franceza. era un poliglot, dar idişul l- a acapa-
rat pentru tot restul vieţii. 

a făcut studii biblice, talmudice, dar nu a
îmbrăţişat teologia iudaică. începuturile sale
s- au concretizat în poezii idiş şi ebraice. a trăit o
bună perioadă la Varşovia, unde a cunoscut nu-
meroase personalităţi culturale. revoluţia rusă
din 1905 l- a entuziasmat, el se considera un
adept al emancipării sociale a tuturor oamenilor
săraci. în privinţa teatrului, a admirat activita-
tea lui abraham goldfaden. după o viaţă relativ
scurtă, s- a stins în 1915, la Varşovia. Numele său
a fost dat unor străzi sau pieţe din orăşelul natal,
din Varşovia, New york ş.a. la înmormântarea
sa au aprticipat peste 100.000 de admiratori şi
prieteni. unele cărţi editate postum au fost ilus-
trate de marc chagall. printre prietenii săi s- au
numărat scriitori de valoare precum dinezon,
ansky ş.a. promotor al unei literaturi realiste, el
a pus accentul pe specificul evreilor nu numai din
târgurile de tip medieval, dar şi pe viaţa celor
emancipaţi, intelectualii formaţi în spiritul ilu-
minismului iudaic – haskala. 

cu toate că este mai puţin cunoscut decât
shalom alehem, unii critici îl consideră mai pro-
fund şi mai complex. din moştenirea sa se reţine
poemul moniş, scris în tinereţe, Poveşti popu-
lare- familiare, scene familiare, Imagini dintr- o
călătorie în provincie, drama lanţul de aur ş.a.
publicat prea puţin în română, în 1974, la edi-
tura univers. a apărut un volum selectiv, schiţe
şi nuvele, cu cele mai izbutite proze, unele ade-
vărate bijuterii: ciobul, un bătrân copac a râs,
dacă nu şi mai sus, Berl croitorul, Buşteanu po-
vestitor, la fachir, Povestioarele lui reb şloime,
Pisica evlavioasă, Visele unei găini, Bonţe tăcu-
tul, dragoste de ţesător ş.a. 

citez finalul unei povestiri care reprezintă
o mostră tipică autorului: „ Bardul intră în apă,
dar nu mai apăru la suprafaţă. s- a înecat? între-
bară oamenii cutremuraţi. fireşte! de ce? la ce
bun să mai trăiască?”. unele povestiri ale lui pe-
retz chiar te cutremură. r
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Boris Marian
Povestirile lui Peretz

n Marginalii 

în vara aceasta am primit cunoaştere şi
credinţă de la un prieten care mi- a dă-
ruit- o cu gândul că este scrisă de un
conaţional de- al nostru stabilit la mün-

chen, acolo unde am locuit şi eu cu ceva vreme în
urmă. aruncându- mi privirea pe carte am zâm-
bit. desigur că autorul ei nu- mi este străin, ba
dimpotrivă, îndrăznesc să spun, a fost mereu pen-
tru mine modelul verticalităţii umane, un scriitor
cu metodă şi inspiraţie. mai mult decât atât:
aveam cunoştinţă şi despre această carte încă de
pe vremea când era în fază de proiect, lecturarea
unor pagini având loc chiar la cenaclul literar al
românilor din oraşul bavarez cu ceva vreme în
urmă. 

de la bun început trebuie să spun că eu,
spre deosebire de domnul săsărman, îmi trăiesc
existenţa la celălalt pol, având convingeri reli-
gioase din punct de vedere existenţial. dar acest
lucru nu m- a împiedicat să savurez cartea dom-
nului săsărman şi de asemenea, asta nu mă îm-
piedică să o apreciez, raportând- o la un nivel
general de valori, nicidecum trecând- o prin sita
unor credinţe sau necredinţe. 

Nu ştiu dacă această carte nu ar trebuit să
fie numită mai degrabă studiu asupra cunoaşte-
rii şi credinţei deoarece ea depăşeşte limita unei
lucrări realizate de un amator, depăşeşte eseis-
tica. această carte este un studiu aprofundat des-
pre cunoaştere prin religie şi ateism, sau, mai
bine zis, despre cunoaştere, în confruntarea ei cu
credinţa. 

am fost iniţial tentată să cred că însuşi au-
torul era în căutarea unor răspunsuri despre teme
care păreau că îl frământă atunci când a scris car-
tea şi probabil că aşa s- a şi născut ideea ei, din pă-
cate nu cunosc amănunte de backstage. Şi totuşi
cartea pare însă că depăşeşte această intenţie şi
devine, la final, un testament spiritual al autoru-
lui. acesta este mesajul către lume al domnului
gheorghe săsărman, mesaj care priveşte univer-
sul exterior, fundamentele cunoaşterii, efectele
vieţuirii prin cunoaşterea raţională a lumii. 

cartea, apărută la editura Nemira anul
trecut, în 2014, este nu doar o prezentare a unor
lucrări la care autorul a avut acces direct, lucrări
pe care le aduce în atenţia cititorilor cu devota-
mentul unui profesor care ştie să- şi facă meseria,
ci este, după cum îl parafrazează însuşi autorul
pe hitchens, o carte despre o chestiune funda-
mentală, „cu care începe orice dispută serioasă:
filosofică, asupra ştiinţelor naturii, a istoriei şi a
naturii omeneşti” şi anume „confruntarea cu cre-
dinţa”. 

aşa cum mărturiseşte domnul săsărman,
cartea se adresează „celor care simt nevoia să- şi
confrunte propriile gânduri cu şirul istoric, filo-
sofic şi mai ales cu stadiul actual al disputelor pe
tema existenţei”. dar nu, nu e doar atât. este o
carte plină de idei care se confruntă unele cu al-
tele, este o carte unde nume serioase sunt puse
faţă în faţă pentru a se contrazice sau pentru a- şi
susţine tezele. printre idei şi nume mari din do-
meniul istoriei, filosofiei, fizicii, astrofizicii, bio-
logiei, autorul se plimbă elegant asemeni actoru-
lui morgen freeman într- un documentar elaborat
şi realizat de discovery canal. fascinaţia acestei
cărţi constă în această uşurinţă a autorului de a
întoarce paginile istoriei, fiind parcă în mod real
printre acele personaje, personaje cuvântătoare
de legi, de idei, de filosofii, de îndoială şi de hotă-
râtă certitudine. 

cunoaştere şi credinţă, este, în opinia mea,
o carte curajoasă apărută într- o românie orto-
doxă până în măduva oaselor. de ce este o carte
curajoasă? deoarece ea trage o palmă scurtă, dar
fermă, acelui tip de religie care năuceşte mintea
umană, o sugrumă, o îndobitoceşte şi o lasă în in-
voluţie pentru secole de- a rândul. Şi da, este o ini-
ţiativă temerară fiindcă în sfârşit cineva are
curajul să spună ce gândeşte fără teama de a fi
răstignit pentru asta, autorul asumându- şi inclu-
siv falsa etichetă de ateu militant. cunoaştere şi
credinţă este o carte despre minte, dar şi despre
principii, este o carte despre etică şi despre mo-

rală, despre existenţialism şi despre fizica cuan-
tică, o carte despre istorie în sine, dar şi despre
istoria ştiinţelor şi credinţelor nereligioase. 

în introducerea la cartea sa, autorul începe
prin a defini termenii pe care îi va folosi în lu-
crare plecând de la definirea religiei până la de-
finirea ateismului. Nume precum john locke,
albert einstein, spinoza, arthur schopenhauer,
thomas henry huxley, joachim Kahl şi mulţi
alţii sunt printre cei care îl vor ajuta pe autor
să- şi exprime cât mai bine conceptele.

în prima parte a cărţii autorul pleacă de la
întrebarea fundamentală: „cine a fost mai întâi?:
omul religios sau ateul?” urmează apoi o serie de
capitole în care aflăm despre naşterea monoteis-
mului şi a violenţelor şi intransigenţa epocilor do-
minate de credinţă care au sugrumat cunoaşte-
rea. poveştile lui giordano Bruno, avicenna, spi-
noza, Kant sunt spuse cu eleganţă şi rigurozitate.
Nu doar poveştile şi ideile acestor gânditori, dar
şi marile curente ale culturii europene sunt revi-
zuite din această perspectivă, a teismului versus
ateism. autorul doreşte să evidenţieze, printre al-
tele, şi faptul că, în secole dominate de spaima te-
mutei inchiziţii, existau oameni care conştien-
tizau manipularea prin religie şi intoxicarea evo-
luţiei umane. dar autorul nu vine cu poveşti pe
care noi le ştim, vine cu istorii noi, cu nume noi,
cu fapte noi. o poveste interesantă, de exemplu,
este aceea a testamentului abatelui jean meslier,
personaj istoric care îşi manifestă cu sinceritate
necredinţa, cerând iertare post mortem tuturor
celor care au primit îndemnul credinţei de la dân-
sul. mergând pe firul istoriei, autorul practic pre-
zintă naşterea cunoaşterii, a ştiinţei, sau mai
bine zis, eliberarea acestora din închisoarea reli-
giei, despărţirea lor de teism. 

în a doua parte a lucrării, argumente puse
faţă în faţă regăsim aceeaşi structură ca în prima
parte, doar temele propuse sunt din alt spectru,
deşi ele îşi păstrează interesul pentru ştiinţă. un
capitol interesant este cel despre etică. autorul îşi
pune întrebarea care etică este mai bună? există
etică şi în afara lui dumnezeu? este chiar aşa cum
spune dostoievski într- o scrisoare: „dacă dumne-
zeu nu există, totul este îngăduit?”. de altfel tot în
acest capitol este interesantă întâlnirea argumen-
telor dintre Blaise pascal şi darwin cu privire la
dilema asupra existenţei lui dumnezeu.

autorul face deosebirea între savanţii cali-
ficaţi întru ale ştiinţei şi „aleşii” care mijlocesc cu-
noaşterea cu dumnezeu. iată ce spune, de pildă
christopher hitchens: „credinţa noastră nu este
credinţă. Nici principiile noastre nu sunt cre-
dinţă. Noi ne bizuim în exclusivitate pe ştiinţă şi
raţiune, deoarece, deşi necesare, ele nu sunt ex-
haustive”. 

după ce, în capitole de- a rândul se luptă cu
găsirea argumentelor pentru justificarea scoate-
rii religiei din spectrul cunoaşterii şi a realităţii
imediate, autorul revine în încheiere şi aminteşte
ipoteza lui eric Kaufmann care spune că „lupta
titanică dintre laicism şi fundamentalism are loc
pe un câmp de bătălie pieziş, înclinat în favoarea
credinţei. Noi trăim într- o epocă de istovire ideo-
logică. marile religii seculare, cu visurile lor uto-
pice, şi- au pierdut atracţia. în locul lor se ridică
relativismul şi managerialismul… fără o ideolo-
gie care să însufleţească coeziunea socială, fun-
damentalismul nu poate fi oprit. religioşii vor
moşteni pământul.” 

cunoaştere şi credinţă este o afirmare sin-
ceră a unor concepte, citatele pe care le găsim aici
sunt cu adevărat demne de reţinut. rigurozitatea
notelor autorului, conştiinciozitatea cu care auto-
rul îşi întocmeşte adnotările, dovedesc o muncă
susţinută care poate fi cu succes un punct serios
de plecare pentru un studiu aprofundat, atât în
direcţia teismului, cât şi a ateismului. 

Nu doar academic, dar şi structural aceasta
este cartea unui om congruent cu el însuşi, o carte
în care omul este îndemnat la sinceritate faţă de
el, faţă de lume şi chiar faţă de propriul lui dum-
nezeu. este o carte contra ipocriziei umane. r

Alina Cozan
O carte curajoasă

i.l. peretz



14 ianuarie 2000. sorin alexandrescu
îmi dă telefon şi mă întreabă dacă sunt
de acord să fiu preşedintele unei asocia-
ţii care urmează să se înfiinţeze în cu-

rând: asociaţia de sprijin pentru preşedintele emil
constantinescu. sunt de acord.

16 ianuarie 2000. mă vizitează acasă, în lo-
cuinţa mea de la bloc, sorin alexandrescu. asociaţia
va fi condusă de un consiliu format din cinci membri:
eu, în calitate de preşedinte, tomniţa florescu (arhi-
tectă), în calitate de vicepreşedinte, tudor marian
(profesor universitar la facultatea de fizică), ion
Bruckner (cunoscutul medic), sorin alexandrescu. 

sorin alexandrescu, care a venit din olanda
pentru un an, exclusiv în vederea participării la
campania electorală, este consilier al lui emil con-
stantinescu. îl privesc atent – este nepotul lui mir-
cea eliade şi un erudit, specialist în teoria litera-
turii. figură spiritualizată, gesticulaţie ţinută sub
control, familiaritate „americănească” în relaţiile cu
colaboratorii (îmi propune de la prima întâlnire să
ne tutuim). a îmbătrânit totuşi prematur, se simte
că a stat mult în spaţii închise, cu lumină artificială.
are momente de amnezie, spune „bună dimineaţa”
în loc de „bună seara”, îşi notează tot ce stabilim în
agendă şi verifică apoi de mai multe ori dacă şi- a
notat. ce va face acest om rasat şi obosit de studiu
într- o ţară în care se trăieşte brutal, ignorându- se
aproape toate regulile?

la plecare, îl urmăresc cu privirea de la balcon
şi o somez cu o voce tunătoare pe o vecină din curtea
blocului să- şi ţină lângă ea câinele negru şi fioros,
care tocmai se pregăteşte să sară asupra lui.

28 ianuarie 2000. întâlnire a consiliului cu
emil constantinescu, la palatul cotroceni. întâlnire
organizată în grabă, de o devotată a preşedintelui,
luminiţa petrescu. suntem primiţi în biroul vast,
cu mobilier gigantic, al unui consilier despre care se
spune că este autoritar şi brutal, dorin marian. el
lipseşte. (mă gândesc că dacă dorin marian s- ar
purta vreodată grosolan cu mine aş părăsi imediat
întreaga afacere. mă mai gândesc că pe masa lungă
de douăzeci de metri, din lemn masiv, din biroul lui
mi- aş putea întinde ca lumea fişele pentru Istoria li-
teraturii române contemporane.)

apare preşedintele, cu întârziere. Vorbeşte
mult, se ascultă cu plăcere în timp ce vorbeşte. îşi
pierde răbdarea când cineva enumeră dificultăţile,
vrea din partea tuturor devotament, voluntariat, un
fel de „romantism revoluţionar”. 

1 februarie 2000. mă vizitează – la invitaţia
mea – ioan dan Nicolescu. a venit de la ploieşti cu
trenul. îi propun să fie directorul executiv al asociaţiei
şi acceptă. Va avea un salariu de aproximativ… dar
n- are rost să precizez asta nici măcar într- un jurnal
secret (sunt puţin invidios, fiindcă eu nu sunt plătit
în niciun fel). poate că nu i se pare mult, întrucât el
este nu numai scriitor, ci şi un prosper om de afaceri.
are aceeaşi vârstă ca mine: 53 de ani încă neîmpliniţi.
este bărbatul puternic şi frumos dintotdeauna, dar şi
el a început să îmbătrânească. face mişcări care par
filmate uneori cu încetinitorul. i- au apărut adâncituri
– deocamdată discrete – în obraji. cândva contempla-

tiv şi ironic, acum are momente de imobilism din care
se smulge ca dintr- o adiere a morţii.

2 februarie 2000. Şedinţă a consiliului, orga-
nizată la sediul fundaţiei române pentru democra-
ţie (la parterul unui bloc de pe splaiul indepen-
denţei). tudor Berza, profesor universitar la facul-
tatea de geologie, fost coleg cu emil constantinescu,
director executiv al frd, se amestecă în discuţii,
aduce cunoscuţi pe care să- i angajăm la asociaţia
noastră etc. după şedinţă, vizitez toate încăperile
sediului frd. atmosferă de club. secretare tinere şi
frumoase, fotolii elegante, computere pe care nimeni
nu ştie să le utilizeze ca lumea. tudor Berza are
aerul unui motan răsfăţat. îmi dă pliantul unei ex-
poziţii de pictură a mamei lui, ana tzigara Berza
(1908- 1967). reproducerile evocă fermecătoarea
lume interbelică, pierdută pentru totdeauna. încep
să- l privesc cu simpatie pe tudor Berza.

3 februarie 2000. îmi dă un telefon neaşteptat
gabriela adameşteanu, cu care n- am mai vorbit de un
an (după ce ne- am certat în propriul ei birou de redac-
tor- şef de la revista 22, când ea m- a dat afară subtil,
plecând ea din birou şi trântind uşa). îmi spune că re-
gretă cele întâmplate, iar eu, care o iubesc, aşa insu-
portabilă cum este, mă las împăcat imediat.

poate că telefonul gabrielei are legătură şi cu
numirea mea la conducerea asociaţiei. oricum, este
bine că am trecut peste ce- a fost, întrucât, pentru
atingerea scopului asociaţiei, va trebui să colaborez
cu toată lumea, inclusiv cu revista 22 şi cu gds.

4 februarie 2000. Şedinţă a consiliului acasă
la tomniţa florescu, într- o vilă de pe lângă televi-
ziune. lipseşte sorin alexandrescu. lipseşte şi ion
Bruckner. asistă, în schimb, o doamnă, eugenia Ni-
ţoiu, cercetătoare în geologie, recomandată de tudor
Berza pentru a lucra cu noi şi un profesor de la fi-
zică, petre diţă, care vrea să joace un rol de emi-
nenţă cenuşie a asociaţiei. eugenia Niţoiu, mereu
surescitată, are la ea vrafuri de scheme de organi-
zare a asociaţiei, luate de la partidul lui Varujan
Vosganian, din care propune să ne inspirăm. petre
diţă, care suferă de mania contrazicerii, vociferează
strident şi agasant, astfel încât la un moment dat
sunt gata să mă ridic şi să plec (definitiv, întrucât
simt că totul va fi o imensă şi inutilă pierdere de
timp). intervine salutar tudor marian şi îl tempe-
rează pe gălăgios.

este ora 17. la 19 urmează să merg în vizită,
cu domniţa, la soţii denisa comănescu (care îşi ser-
bează ziua de naştere) şi Nicolae prelipceanu. tom-
niţa florescu mă anunţă însă că la l8 şi 30 suntem
aşteptaţi cu toţii la cotroceni. iar o întâlnire orga-
nizată în ultima clipă!

la cotroceni luăm loc în jurul unei mese ro-
tunde zoe petre, tudor Berza, petre diţă, tudor
marian, luminiţa petrescu, doi bărbaţi tineri pe
care nu- i cunosc şi eu. pe masă, în faţa fiecăruia se
află câte un pahar cu nectar de piersici şi un pahar
cu apă minerală. îşi face apariţia emil constanti-
nescu, cu o solemnitate teatrală, inadecvată. Ne
avertizează că are la dispoziţie numai cincisprezece
minute. Şi stă cu totul patru ore! Vorbeşte mult şi
nerelevant. Nu ştie să ierarhizeze ceea ce avem de
făcut. dă o importanţă disproporţionat de mare unor
fleacuri (discută aproape o oră despre culoarea mo-
chetei pe care urmează să o punem în sediul asocia-
ţiei – la etajul cinci al unui bloc de pe magheru).
Vrea să fie autoritar, dar îi lipseşte forţa necesară. 

din oră în oră îi dau telefon domniţei şi o
anunţ că vin în curând. ea mă aşteaptă îmbrăcată
acasă. le dau telefoane şi denisei şi lui Nae. dar
discuţia se tot prelungeşte, fără rost. zeci de minute
se pierd cu alegerea unei sigle a asociaţiei, din cele
l5 propuse de tomniţa. se fac consideraţii sofisticate
şi puerile în legătură cu simbolistica culorilor, cu in-
fluenţa lor asupra psihologiilor (galbenul, care evocă
aurul, îl intimidează pe omul simplu!).

din nou simt nevoia imperioasă să mă ridic şi
să explic că vreau să mă retrag din întreaga afacere,

folosind un pretext oarecare. dar mă gândesc că în
jurul lui emil constantinescu şi nu al altcuiva s- a
grupat tot ce are mai bun societatea românească. ar
fi dezolant şi ruşinos să vină din nou la conducerea
româniei ion iliescu.

emil constantinescu continuă să vorbească.
este crispat ori de câte ori pătrunde în spaţiul cul-
turii umaniste. dar… mereu pătrunde. teoreti-
zează, filosofează, pledează. la un moment dat se
duce după un paravan şi mănâncă un sandviş, în pi-
cioare. se întoarce încă mestecând. 

pe la 22 şi 30 pleacă. Ne vorbeşte zoe petre,
încă o oră. fumează şi înjură ca un şofer de tir
(„cum pizda mă- sii conducem, dacă televiziunea
nu- i a noastră?”) Ne spune că emil este descurajat,
din cauza nenumăratelor atacuri la care a fost
supus. Nici un intelectual nu i- a luat apărarea în pu-
blic. „cu o singură excepţie – dumneavoastră, dom-
nule alex Ştefănescu.” aşa e, dar acum nu ştiu dacă
aş mai face- o (printre altele, din cauză că se lasă în-
drumat de zoe petre).

ajung acasă la ora 24 şi plec cu domniţa în vi-
zită la această oră. trecem ca două fantome pe
lângă foişorul de foc.

5 februarie 2000. s. mă întreabă la telefon
ce calităţi anume l- au dus pe emil constantinescu
atât de sus în ierarhia socială. mă gândesc. cred că
un concurs de împrejurări. totuşi, trebuie să fie
vorba şi de unele calităţi, insistă s. mă gândesc din
nou. da, o anumită gravitate, care se remarcă ime-
diat în românia. Şi o ambiţie de lungă durată, ne-
susţinută de o forţă morală, dar, oricum, de lungă
durată. emil constantinescu nu se plictiseşte nicio-
dată să- şi dea importanţă.

Noaptea îmi vin în minte secvenţe din întâlni-
rea de ieri de la cotroceni. emil are un cinism ieftin.
Ştie de exemplu că pe unii intelectuali îi poate răs-
plăti cu o strângere de mână sau cu o decoraţie. sau
că pe alţii îi poate distruge comandând publicarea
unor antologii din scrierile lor din trecut, cuprinzând
elogii la adresa regimului comunist. emil, emil, ce
mult aş vrea să te mai admir, aşa cum te- am admi-
rat în noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1996!

7 februarie 2000. o vecină ne anunţă că ni
s- a spart un geam de la maşină, cu un pietroi. dom-
niţa face scandal, la telefon, şi abia reuşeşte să- i de-
termine pe doi poliţişti să vină la faţa locului. sunt
amândoi blazaţi şi, povestindu- ne ce prost funcţio-
nează poliţia, ne aduc în situaţia – comică – de a- i
compătimi noi pe ei. unul are o ureche ruptă, în
urma încăierării cu hoţii de buzunare (pe care însă
degeaba i- a prins, întrucât procurorul i- a eliberat a
doua zi). altul povesteşte că lui însuşi i s- a furat cu
câteva ore înainte oglinda retrovizoare de la maşină.

8 februarie 2000. împreună cu ioan dan Ni-
colescu mergem la sediul frd, unde el face o impre-
sie bună. aceeaşi atmosferă destinsă, de club. sorin
alexandrescu dă semne de nervozitate, nepu-
tându- se obişnui cu ineficienţa şedinţelor româneşti.
eu, dan şi sorin mergem apoi la palatul cotroceni,
la o întâlnire cu zoe petre. întâlnirea are loc la ceas
de taină (20- 22), în absenţa lui emil, care se află în
anglia. zoe petre este din nou pitorească. 

15 februarie 2000. curăţ de pene un fazan,
pe care mi l- a făcut cadou eugen Negrici (el l- a
vânat). întâi opăresc pasărea moartă şi apoi îi smulg
– cu destulă greutate – penajul elegant, bine înfipt
în piele. cadavrul are o căldură nefirească, rămasă
de la opărire. când ating pielea, rămasă cheală, cu
vârful degetelor, am pentru o clipă senzaţia stranie
că mângâi o fiinţă vie post- mortem. r
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Cadavrul are o căldură nefirească,
rămasă de la opărire. Când ating
pielea, rămasă cheală, cu vârful

degetelor, am pentru o clipă
senzaţia stranie că mângâi o fiinţă

vie post- mortem.
Alex. Ştefănescu
Ce culoare trebuie 
să aibă mocheta?

n Literatura română după o revoluţie

emil constAntinescu



iniţial, titlul juliusfuḉik- an la care mă
oprisem pentru articolul acesta era re-
portaj cu cultura de gât, dar cum la noi,
ca la nimeni alţii pe mapamond, caco-

fonia este incriminată cu sfântă mânie proletară,
am renunţat la cultură în favoarea literaturii,
după ce, mai înainte, renunţasem la ştreang în
favoarea culturii. Nu este aici locul să explic de
ce am perseverat în transparenta trimitere la tit-
lul unei cărţi celebre odinioară – în ţările lagăru-
lui socialist, cel puţin –, căzută în uitare acum
dimpreună cu autorul ei care mai avusese, să-
racu’, un ghinion, condamnat la moarte şi execu-
tat fiind de nazişti în 1943. Nu pentru aceasta,
desigur, a dispărut numitul julius fuḉik din no-
menclatorul străzilor bucureştene înlocuit, după
revoluţie, cu numele altui ceh, mai norocos, tho-
mas masaryk. dar, în fine, asta e: istoria n- a fost
niciodată o fecioară imaculată…

să trecem, aşadar, la cestiune, cum ar fi zis
neica zaharia – multiprezidentul trahanache,
care va să zică. cestiunea a fost una de factură
cultural- literară, s- a petrecut în ultimele zile ale
unui octombrie solar la craiova (cetatea banilor,
capitala neoficială a olteniei, municipiul reşe-
dinţă oficială a judeţului dolj şi a „universităţii
lu’ olguţa”… ştiţi dumneavoastră…). m- am aflat
acolo în calitate de invitat la prima ediţie a zilelor
revistei „Noul literator” – publicaţie care tocmai
împlinea cinci anişori şi pleca pe cei mulţi înainte.
organizatori, în ordinea de pe frumoasa copertă
a programului manifestării şi, of course, a nume-
relor de pe tricoul spiritual: asociaţia culturală
„Noul literator” (acNl), institutul de cercetări
c.s. Nicolaescu plopşor al academiei române –
filiala craiova şi filiala locală a uniunii scriito-
rilor din românia. oaspeţi: reprezentanţi ai unor
reviste culturale din diaspora românească şi din
ţară, ai instituţiilor naţionale menţionate, ai eli-
tei intelectuale oltene. participanţi: oficialităţi lo-
cale, profesori, studenţi şi elevi – craioveni ori din
localităţile limitrofe – plus un număr nesemnifi-
cativ de rubedenii de- ale mele, mobilizate intem-
pestiv cu prilejul evenimentului; în fine, dar nu
în ultimul rând, trimişi – bineînţeles, speciali –
ai mass media (radio, tV, presă scrisă…). penul-
tima consemnare nu are, după cum vă puteţi
lesne imagina, o valoare statistică, ci mai degrabă
una stilistică, dându- mi ocazia să introduc în chip
meşteşugit în text informaţia că, personal, prin
naştere sunt doljean de viţă veche, care descinde,
din felurite motive, destul de rar, de fiecare dată
însă cu o încărcătură emoţională aparte, în urbea
despre care mulţi cred că e aşezată pe malul jiu-
lui. emoţii fireşti atâta vreme cât fiecare vizită
constituie prilejul unor întâlniri prieteneşti – for-
male ori informale – cu actuali sau foşti colegi de
breaslă scriitoricească ori jurnalieră, cu colabora-
tori – prezenţi şi viitori – ai editurii academiei
române. 

revederea cu ei a reprezentat, de astă dată,
substanţiala parte de, să zicem aşa, câştiguri co-
laterale. motivul esenţial pentru care am răspuns
pozitiv şi fără mari ezitări solicitării scriitorului
constantin pădureanu a fost acela că evenimen-
tul de la craiova mi se părea demn de preţuire şi
dătător de speranţă pentru o categorie de oameni
care, sfidând vicisitudinile unui prezent prăbuşit
în pulberea indiferenţei (ca să nu spun dispreţu-
lui) contemporanilor, găsesc mirabile resurse de
încredere în frumos şi de nădejde în faptul că, to-
tuşi, lumea poate fi mai bună, iar viaţa poate fi,
dacă nu minunată, măcar suportabilă. în aceste
vremuri amare, în care, pentru cultură, guver-
nanţii abia catadicsesc să azvârle în scârbă un
procent de zero virgulă mai nimic din bugetul na-
ţional, iar forurile locale au întotdeauna alte prio-
rităţi, împrejurarea că nişte cărturari nu se lasă
copleşiţi de adversităţi – directe sau de subtilă

perversitate – şi inventează (din buzunarul pro-
priu, cel mai adesea) fonduri pentru editarea unei
reviste de cultură, artă, literatură, cum scrie pe
frontispiciul „Noului literator”, tinde să se înve-
cineze cu miracolul. Vorbe mari, veţi spune şi,
poate, nu fără temei. atunci, însă, când faptele pe
care le definesc ele acoperă merite demne de ad-
miraţia şi recunoştinţa comunităţii, se cuvine să
abandonăm sfiala şi să le rostim cu robustă con-
vingere.

editarea unei reviste de cultură în zilele
noastre este mai mult decât o aventură: este o
formă benignă de sinucidere. de la efortul, frate
cu umilinţa, de a- i asigura finanţarea sau măcar
o parte a ei, oricât de modestă, de la sponsori şi
până la chinul de a o difuza într- un mod cât de
cât acceptabil, cei care se dedică unei astfel de no-
bile întreprinderi traversează o întreagă suită de
adversităţi şi trebuie să învingă un număr neaş-
teptat de mare de obstacole fără a avea nimic de
câştigat, material vorbind; dimpotrivă. în aseme-
nea circumstanţe vitrege, faptul că, de cinci ani,
la craiova, un grup de sufletişti incurabili îmbo-
găţesc peisajul revuistic local cu încă o publicaţie
mi se pare vrednic de laudă şi de sărbătorire. de
un lustru, „ramuri”, „scrisul românesc”, „la-
mura”, „mozaic” – reviste cu mai vechi state de
apariţie în metropola olteană – au alături „Noul
literator” şi asta graţie domnilor Nicolae petre
Vrânceanu (preşedintele acNl), Nicolae pârvu-
lescu (director executiv), teodor oancă (redactor
şef), constantin pădureanu (redactor şef ad-
junct), dumitru duţă (redactor şef adjunct), Vir-
gil dumitrescu (secretar general de redacţie),
liliana hinoveanu, davian Vlad, ion r. popa, mi-
rela oclei giodea şi gheorghe Boaghe (redactori
– principali sau pur şi simplu). lor li se adaugă,
desigur, preşedintele de onoare al asociaţiei, prof.
univ. dr. gheorghe dănişor, precum şi scriitori,
muzicieni, cadre didactice, medici, ofiţeri, econo-
mişti, ingineri ş.a.m.d. o garanţie de competenţă
profesională şi altitudine intelectuală o repre-
zintă lista membrilor consiliului redacţional, în
frunte cu prof. univ. dr. ovidiu ghidirmic, care îi
cuprinde, între alţii, pe conf. univ. dr. gabriela
rusu păsărin, prof. dr. marian Barbu, conf. univ.
george popescu, prof. dr. tudor Nedelcea, mana-
ger teatral şi actor emil Boroghină, compozitor
alexandru racu, prof. dr. adrian c. Năstase şi
alţii care lipsesc din enumerare, deşi ar fi meritat,
în egală măsură, menţionarea nominală. faptul
că „Noul literator” s- a născut şi a ajuns să- şi săr-
bătorească împlinirea a cinci ani de apariţie ne-
întreruptă se datorează iniţiativei, strădaniei şi
perseverenţei domniilor lor şi, evident, ataşamen-
tului grupului de talentaţi colaboratori – poeţi,
prozatori, dramaturgi, critici literari, eseişti etc.
– al căror număr este în continuă creştere. a fost,
de aceea, firesc gestul organizatorilor de a atribui
unora dintre cei menţionaţi (sau nu) diplome de
excelenţă sau de merit. 

*
după aceste succinte consemnări, mai mult

sau mai puţin obiective, îngăduiţi, rogu- vă, şi un
telegrafic jurnal subiectiv al celui mai recent
popas al subsemnatului în oltenia, eterna terra
Nova… • Miercuri, 28 oct. a.c., ora 2000. cu
ajutorul sincer al unui tren plin de bune intenţii,
ajung la craiova cu doar o jumătate de oră întâr-
ziere. promiţător… • cina şi cazarea la hotelul
militar din centru. Nerenovat, cu camere curate,
dar cu dotări vechi, robinete care se învârtesc
numai după lungi şi grele suferinţe (ale mele…).
Noroc că nopţile următoare aveam să le petrec la
parc – hotel renovat, de cu totul altă ţinută, în
special în materie de dotări. mi se pare surprin-
zător că este clasificat cu doar trei stele. surpriza
se transformă în perplexitate când poeta claudia
Voiculescu (şi ea invitată la evenimentul de la

craiova) îmi semnalează că hotelul pe care îl pă-
răsisem era de cinci stele. mă rog… • Joi, 29 oct.
a.c., ora 1100. în holul liceului de arte „marin
sorescu” întâlnesc câţiva cunoscuţi vechi ori de
dată f.f. recentă: gabriel coşoveanu, preşedintele
filialei oltenia a uniunii scriitorilor, tudor Ne-
delcea, mircea pospai, dan lupescu, spiridon po-
pescu de la târgu- jiu (ce memorie poate avea
omul ăsta!), gela enea, gabriela rusu păsărin,
N.p. Vrânceanu, ion r. popa, fără a- l mai socoti
pe constantin pădureanu care, cu amabilitate ol-
tenească, mi- a făcut marcaj om la om pe toată du-
rata vizitei. • expoziţia cu lucrări ale elevilor
liceului este interesantă, după cum recitalul lor
ulterior de muzică instrumentală stârneşte meri-
tate aplauze. • deschiderea oficială a manifestă-
rii, alocuţiuni, cuvinte de salut – după tradiţie. se
citesc sau se recită poeme, se susţin comunicări
şi referate, se încearcă intrarea în dialog cu elevii
care joacă rolul publicului – după posibilităţi. am
şi eu o tentativă în acest sens. succes moderat,
eufemistic vorbind. • prânz la restaurantul hote-
lului parc. întâlnire neaşteptată cu filosoful cra-
iovean ion militaru, dar şi cu colegul de la
editura academiei, mihai popa. • Ora 16 şi
puţin. revenim în amfiteatrul liceului de arte
„marin sorescu” pentru simpozionul rolul revis-
telor de cultură în promovarea valorilor spirituale
româneşti şi europene. cădem de acord, în unani-
mitate, că rolul respectiv este foarte mare. din
nou, expuneri, versuri, evocări. luat de entu-
ziasm, îmi dau în petic şi recit parodia de of şi de
aoleu din volumul de debut al lui marin sorescu
singur printre poeţi. succes remarcabil – pentru
sorescu, evident. • Vineri 30 oct. a.c., ora 1030.
participare la întâlnirea membrilor cenaclului
„excelsior” cu elevi şi cadre didactice de la cole-
giul Naţional „elena cuza”. curiozitate din par-
tea şcolarilor, plus cele din ziua precedentă.
tentativa mea de dialog cu elevii şi lectura din
creaţia proprie a altor participanţi animă sala,
dar aplauzele lasă, totuşi, ferestrele întregi. sper
să fi fost îndeajuns de norocoşi şi invitaţii la co-
legiul Naţional „Ştefan Velovan”, la liceul de
artă „marin sorescu” şi la liceul teoretic „henri
coandă”. • Ora 1800. Ne aflăm la Şcoala postli-
ceală ecologică „sf. Ştefan” din cartierul craio-
viţa Nouă unde, în chip de fan, mi- am invitat un
văr primar. majoritatea feminină a asistenţei (vii-
toare asistente medicale, dacă am înţeles bine, şi
doamne profesoare) îi mobilizează suplimentar pe
domnii invitaţi aşa că întâlnirea este o reuşită in-
discutabilă. cel puţin, asta este părerea vărului
meu şi a directorului şcolii, el însuşi scriitor.
• Ora 2000. un grup restrâns de combatanţi pe
cărările literaturii, istoriei şi fotbalului (la tV,
astra – universitatea 1 – 0; viciere de rezultat;
huo arbitru!) trage vârtos concluziile în spirit de-
plin constructiv până după ora 2300. promenadă
nocturnă şi peripatetică prin centrul vechi şi nou
al craiovei, cu laude aduse primăriţei lia olguţa
Vasilescu. • Sâmbătă orele 930 -  1330. întâlnire
de un sentimentalism bine temperat cu vechiul
meu coleg de gazetărie şi de alte voluptăţi nostal-
gic- severinene din ciclul „ale tinereţii valuri”,
mircea canţăr, redactorul şef al cotidianului „cu-
vântul libertăţii”. prea multe despre conţinutul
de idei al dialogului nostru nu pot divulga din mo-
tive de siguranţă bilaterală (mircea e însurat şi
nici eu nu mă simt prea bine…). • Ora 1630. tre-
nul, care trebuia să plece la şi douăzeci, se pune
voios în mişcare. ajungem la Bucureşti cu întâr-
ziere de circa o oră. e oK: altădată a fost mai
rău… r

Gelu Negrea
Reportaj cu literatura de gât

n Rondul de zi Editarea unei reviste de cultură în
zilele noastre este mai mult decât o
aventură: este o formă benignă de
sinucidere. De la efortul, frate cu

umilinţa, de a- i asigura finanţarea
sau măcar o parte a ei, oricât de

modestă, de la sponsori şi până la
chinul de a o difuza într- un mod
cât de cât acceptabil, cei care se

dedică unei astfel de nobile
întreprinderi traversează o

întreagă suită de adversităţi
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Prima secţiune a prezentei culegeri
reuneşte o parte din însemnările
pentru volumul al doilea din corsa-
rii minţii. istoria ilustrată a plagia-

tului la români, consacrat beletriştilor noştri de
până la 1900. le- am adăugat, pentru rotunjirea
tabloului, câteva fragmente din primul volum
(despre nicolae milescu, ţichindeal, maiorescu
sau demetriescu), a căror provenienţă am semna-
lat- o spre a nu fi bănuit, doamne fereşte!, de au-
toplagiere. sunt, aproape fără excepţie, comentarii
de critică externă a textelor, tratând chestiuni le-
gate de originalitate ori de paternitate, cu foarte
rare şi sumare observaţii asupra calităţii lor lite-
rare. (…) cât priveşte a doua secţiune a volumu-
lui, ea adună câteva studii introductive şi prefeţe
mai vechi, precum şi unele intervenţii cel puţin în
intenţie polemice. 

alexandru dobrescu, scurtă lămurire

critic şi istoric literar de aleasă ţinută, ocu-
pând de ani buni un loc proeminent în domeniu,
scriitorul alexandru dobrescu, doctor în „uma-
nioare“, cu un palmares impunător, ne oferă acum
o nouă carte, faţă în faţă, cu un titlu menit a su-
gera oarecum substratul combativ, chiar polemic,
al textului. faţă în faţă, ne previne de la început
autorul, continuă demersurile istorico- literare şi
critice din amplul studiu despre corsarii minţii –
istoria ilustrată a plagiatului la români, studiu
extins şi întregit acum cu noi secvenţe, definite din
capul locului drept „comentarii de critică externă
a textelor, tratând chestiuni legate de originalitate
ori de paternitate, cu foarte rare şi sumare obser-
vaţii asupra calităţii lor literare“. Puse faţă în
faţă, „citatele siameze“, identificate în diverse
texte, vorbesc oarecum de la sine, scutindu- l pe
autor de comentarii mai ample. nimic însă din ce

era strict necesar pentru lămurirea completă a lu-
crurilor nu pare a lipsi din „economia“ volumului.
cazuistica pusă în discuţie de autor se întinde pe
câteva secole, de la nicolae milescu la russo şi
„nenea Iancu“, de la ţichindeal şi cavalerul sta-
mati la anghel demetriescu, dacă e să menţionăm
câteva nume din lunga serie antamată de autor.
toate meritau a fi puse sau repuse în discuţie. ale-
xandru dobrescu a făcut- o cu rigoarea dintot-
deauna, oferindu- ne încă o probă de cărturărie
angajată, una în care spiritul critic în continuă
stare de veghe, eleganţa discursului şi o erudiţie
deloc fastidioasă se degajă în chip evident. 

acad. alezandru zuB

Volumul faţă în faţă vine în prelungirea
unor mai vechi şi acribioase preocupări, investi-
gând străvechiul fenomen al plagiatului. textele,
puse „faţă în faţă”, îngăduie evidenţierea, „sub di-
verse forme”, a unor împrumuturi ilicite, a unor
aproprieri „pe furiş”. coborând, cu circumspecţie
iscoditoare şi zel detectivistic, în arhive, alexan-
dru dobrescu purcede la o operaţiune de asanare,
indicând, punctual, cu inevitabile cruzimi şi sar-
casme, astfel de transferuri ilicite, zdruncinând
onorabilitatea unor iluştri bărbaţi ai neamului.
Plagiatul, scrie rafinatul eseist, lansând formu-
lări memorabile, de seducţie stilistică, a devenit
azi o instituţie publică. foiletonistul de altădată,
un „excentric” (după unii), oricum „un om vechi”,
suferă de francheţe, vestejind poncife, recuperând
adevăruri uitate. ori neştiute. convins de senti-
mentul zădărniciei, a părăsit, reamintim, tran -
şeele criticii de întâmpinare. după câteva cărţi de
ecou, consacrate lui t. maiorescu şi maiorescieni-
lor, lui G. Ibrăileanu şi detractorilor lui emi-
nescu, serialul „corsarilor minţii”, interesat de
productiva cleptomanie intelectuală (istoria ilus-
trată a plagiatului la români), urmat – aflăm – de
un frisonant dicţionar al plagiatorilor autohtoni
şi de un caragiale (tot în pregătire), cercetând
„metehnele firii româneşti”, se completează fericit
cu acest titlu, negreşit util, riscant, rod al unui
efort sisific, întins pe mulţi ani.

adrian dinu rachieru

O albină lucrătoare: 
Alecsandri

într- o scrisoare din 1852, prin care- l anunţa
pe bunul său prieten ion ghica că urmează a- i tri-
mite „tout mon répertoire dramatique imprimé en
grand volume à deux colonnes“, alecsandri în-
cearcă să scuze valoarea ine ga lă a căr]ii: „tu y
liras beaucoup de bêtises…, mais quand on copie
fidèlement une société cocasse comme la nôtre, le
moyen de faire de l’esprit?“ (s.n.) Nimeni nu pune
la îndoială faptul că scriitorul nostru a schiţat, în
comedii şi cuplete, o întreagă galerie de tipuri din
societatea românească de la mijlocul veacului al
xix- lea sau că a turnat în versuri preaplinul gân-

durilor şi simţămintelor. dar, dacă tot a venit
vorba de „copiat“, atunci trebuie să mai acceptăm
şi că realitatea vie, exterioară şi lăuntrică, nu a
fost unica- i sursă de inspiraţie. Şi că o bună parte
a dispoziţiilor creatoare – implicit şi a izbânzilor
ce i- au marcat cariera literară – s- au hrănit din
lecturi. ele i- au dezvăluit, deopotrivă, un evantai
de sentimente încă neîncercate de un suflet ca al
său şi despre care nici nu bănuise până atunci că
ar exista, l- au familiarizat cu idei pe care mintea
proprie cine ştie dacă şi când le- ar fi întrezărit de
una singură şi, mai ales, l- au îmbiat cu o sume-
denie de tipare verificate, gata să primească şi să
dea contur u nei materii aflate în căutarea celei
mai potrivite forme.

iar „veselul“, „seninul“ „dulcele“ alecsandri
n- a rezistat tentaţiei de a trece drept infinit mai
bogat decât îi hărăziseră ursitoarele. Şi- a încărcat
până la refuz golaşele rafturi ale cămărilor cu
mostre din renumitele manufacturi franţuzeşti,
dar şi din producţia la modă a micilor meşteşu-
gari de aceeaşi sorginte, aducându- şi aminte de
ele şi scoţându- le la lumină ori de câte ori i se pă-
reau a fi pe potriva trebuinţelor momentului. mai
cu seamă instinctul (însă şi gustul), l- a îndrumat
să facă alegeri potrivite şi, cu nesemnificative ex-
cepţii, să le valorifice convenabil. doar un lucru
i- a scăpat din vedere: să consemneze undeva, fie
şi cu litere minuscule, provenienţa „cuvintelor po-
trivite“ aducătoare de admiratori şi, în cele din
urmă, de glorie. iar această „omisiune“, pe care a
sperat să o poată îndrepta prin câteva mărturisiri
ulterioare, adăpostite în epistole cu destinaţii în-
deobşte private (a se vedea în primul rând scriso-
rile trimise începând de prin 1880 lui ion ghica,
aflate în volumul al x- lea al seriei de opere, edi-
tura minerva, 1985), avea să- i amărască bătrâne-
ţile. pentru că, spre de osebire de cvasiabsoluta
autoritate a unui maio rescu, în stare destulă
vreme să funcţioneze ca o stavilă de netrecut în
calea celor dornici a rosti în public mici şi mari
adevăruri inconvenabile despre operele sale, pres-
tigiul lui alecsandri, uriaş în ultimele două dece-
nii de viaţă, n- a putut să- l apere de critici, câteva
dintre ele distrugătoare. (alături de articolul lui
delavrancea din epoca, 11 ianuarie 1886, şi de
conferinţa lui Vlahuţă de la ateneul român, 28
februarie 1886, cunoscute mai ales datorită reac-
ţiei maioresciene din Poeţi şi critici, convorbiri li-
terare, 1 aprilie 1886, se cuvin menţionate
acuzaţia de plagiat a lui Verax, formulată cu cinci
ani înainte în revista contemporanul – „agachi
flutur“, comedie cu cântece, în trei acte de V.
alecsandri – plagiată – şi despre care va mai fi
vorba în acest capitol, comentariul lui aron den-
suşianu, „fântâna Blandusiei“ (de V. alecsandri,
Bucuresci, 1884, tipărit în volumul cercetări lite-
rare, iaşi, 1887, precum şi studiul lui anghel de-
metriescu, „ovidiu“. Piesă în 4 acte şi în versuri
de Vasile alecsandri, publicat în suplimentul
ilustrat „epoca“, 28 noiembrie şi 5 decembrie
1888. scrisă la trei ani de la tipărirea piesei, ana-
liza lui densuşianu îi contesta orice merit, soco-
tind- o bună numai „pentru cei ce se mulţămesc cu
cuvinte şi sunete în loc de idei şi sentimente, şi
care sunt dedaţi a vede pe scenă păpuşi iar nu oa-
meni, şi mai confundă încă scenăria şi luxul cu
fondul însuşi al piesei“. în ce- l priveşte pe deme-
triescu, el îi imputa autorului prea numeroasele
inadvertenţe istorice şi neglijenţele de expri-
mare.)

Nici măcar moartea n- a fost în stare să tem-
pereze circumspecţia iscoditoare a exegeţilor faţă
de artistul a cărui „liră multicoloră a răsunat la
orice adiere ce s- a putut deştepta din mişcarea po-
porului nostru în mijlocia lui“ (t. maiorescu). ori-
câte laude circumstanţiale – imitări mai mult ori
mai puţin abile ale formulării junimistului – s- a
întrecut să intoneze o posteritate mult iubitoare
de idei primite, ele au trebuit să se plece în cele
din urmă dinaintea probelor tot mai numeroase
că versuri, strofe, poeme, uneori scrieri dramatice
întregi din ceea ce fuseserăm deprinşi a- i pune în
seamă au fost mai întâi modelate în idiom galic
şi că el nu făcuse altceva decât să şi le aproprie
după ce le gătise în haine autohtone. 

începutul îl făcuse, cu subţirime franţu-
zească, ulysse de marsillac (ca şi necunoscut în
zilele noastre, acesta ţinea, încă din 1861, o foarte
interesantă rubrică de causeries în hebdomada-
rul la voix de la roumanie. acolo, obişnuia să
prezinte, alături de evenimente mondene şi de
apariţii editoriale, reprezentaţiile teatrale ale tru-
pelor străine şi româneşti, între care spectacolele
cu piesele lui alecsandri s- au bucurat
de o specială atenţie. 
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Nu mai departe decât în numărul

din 20 august 1863, care rotunjea profilul
literar al lui alecsandri, cronicarul îşi tri-

mitea cititorii dornici să- i cunoască opiniile la nu-
merele precedente ale publicaţiei, unde se rostise
despre „les lipitorile, les rusaliile, les deux Ko-
coana Kiritza, la nunta ţărănească etc. etc.“. iar
în anul următor va scrie despre les impressions
de voyage de Kocoana Kiritza à Paris şi despre
agachi flutur. în ordinea celor ce ne interesează
aici, iată un pasaj semnificativ din acest din urmă
foileton: „d’abord, on s’attendait une pièce origi-
nale d. m. alecsandri et l’on a été un peu désap-
pointé de se trouver en présence d’une imitation.
m. alecsandri, si plein de verve et d’humour
quand il est lui, n’a plus du tout les mêmes allu-
res quand il a l’humilité de copier les autres. ses
bons mots, qui sentent si bien le terroir, ses idio-
tismes dont il a le secret, jurent de se voir accou-
plés à des mots et à des plaisanteries nés sur un
autre sol. et puis, noblesse oblige. on attend
beaucoup de m. alecsandri parceque, jusq’à pré-
sent, il nous a donné beaucoup“.), urmat, douăzeci
de ani mai târziu, de inflexibilul Verax (ioan Nă-
dejde) de la contemporanul şi, peste alte patru
decenii, tot de un francez, charles drouhet, care
a strâns într- un minuţios studiu de literatură
comparată (Vasile alecsandri şi scriitorii francezi,
cultura Naţională, Bucureşti, 1924) toate dove-
zile fără putinţă de tăgadă şi încă altele neiden-
tificate până atunci. în sfârşit, completări
substanţiale avea să aducă, după încă douăzeci
de ani, eminentul cărturar d. popovici (alec-
sandri «l’éternellement jeune» et la génération de
«Junimea», în langue et littérature, i, nr. 2, Bu-
cureşti, 1941, p. 188; studii franco- române, în
studii literare, i, sibiu, 1942, pp. 1- 58; «Buche-
tiera» lui alecsandri şi «Buchetiera» lui Paul de
Kock şi Valory, idem, ii, sibiu, 1943, pp. 172- 178;
«la double échelle» a lui Planard şi «scara mâţei»
a lui alecsandri, ibidem, pp. 179- 186.). se subîn-
ţelege că o însemnată parte din observaţiile lor au
fost valorificate în paginile de faţă.

doi poeţi francezi au lăsat urme în poezia
lui alecsandri: lamartine şi hugo. urme lilipu-
tane, ca de copii, însă numeroase şi bine contu-
rate. poetul şi- a completat din scrierile lor
rezerva de tropi şi figuri stilistice, altfel cam să-
răcăcioasă înainte de a- i cunoaşte. iată- l, aşadar,
pe tânărul lamartine din méditations poétiques
(1820) oferindu- i pe tavă lui alecsandri, în la
prière, asemuirea astrului nopţii cu o lampă atâr-
nând pe bolta cerească: comme une lampe d’or
dans l’azur suspendue/ la lune se balance aux
bords de l’horison…, pe care o întâlnim în o
noapte la ţară (1845): ca lampă aninată la poarta
de vecie/ domnea în dulcea taină a umbrelor fă-
clie/ Vărsând văpaie lină, ce lumea coperea. Nici
splendida „văpaie lină“ din ultimul vers nu e a
poetului nostru. ea tălmăceşte inspirat „la molle
clarté“ din partea finală a poemului le lac, unde
lamartine imploră întinderea de ape să păstreze
măcar amintirea neasemuitei nopţi: Qu’il soit
dans le zéphyr qui frémit et qui passe,/ dans les
bruits de tes bords par tes bords répétés,/ dans
l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface/
de ses molles clartés.

Şi fiindcă am pomenit de lună, din appari-
tion (nouvelles méditations poétiques, 1823) se
trage compararea ei cu o navă plutind pe nesfâr-
şirea tălăzuită a norilor: comme un vaiseau vo-
guant sur la mer des nuages/ tu perces rarement
la triste obscurité, prezentă în Visul (1843): …
pe- a nopţei senin,/ ca un vas de aur luna plutea
lin, dar şi, mult mai târziu, în Pe coastele cala-
briei (1871): şi luna, vas de aur, pluteşte- n ceruri
lin.

cunoscutul souvenir (méditations poéti-
ques) i- a stat alături lui alecsandri când a compus
8 mart (1845), care împrumută câteodată – cum
a atras atenţia ov. densusianu – până şi expre-
siile poetului francez: en vain le jour succède au
jour,/ Ils glissent sans laisser de trace;/ dans
mon âme rien ne t’efface,/ Ô dernier songe de
l’amour!// ……..// mon front est blanchi par le
temps;/ mon sang refroidi coule à peine,/ sem-
blable à cette onde qu’enchaîne/ le souffle glacé
des autans. Zădarnic timpul trece c- un zbor ne-
obosit,/ în sânul omenirei vărsând a iernii
gheaţă;/ lumina lor iubită luceşte lin în viaţă/
Precum un soare dulce în veci neasfinţit!/ aşa nu
te vei stinge din minte- mi niciodată.

priveliştea din concertul în luncă (1868)
descinde, în schimb, din l’église, poemul hugolian
cules în volumul chansons des rues et des bois
(1865). suntem conduşi într- o biserică aparte –

„l’église verte“, „bâtie sans pierre“ – la căsătoria
„d’un oeillet nommé cydalise avec un chou
nommé jacquot“, oficiată „superbement“ de „un
beau papillon“; îi ţin isonul, din strană, „le cricri,
ce poète maigre, et l’ortolan, ce chantre gras“; un
„bon vieux pommier solitaire“ îşi scutură florile
peste tinerii însurăţei, în timp ce o roză chicoteşte
„sous cape“ cu un tăun, amantul său, „officier des
guêpes, coiffé d’un képi galonné“, sorbit din ochi
de sprinţarele libelule („chastes miss“), de furni-
cile grădinărese şi de muştele „aux ailes de
crêpes“; şi, pentru a întregi tabloul, ascunşi pri-
virilor indiscrete de o ciuboţica- cucului, o prepe-
liţă şi- un mierloi beau „tous deux au mê me verre
dans une belladone en fleur“. 

ce a luat alecsandri din toate astea? mai
nimic şi aproape to tul. a luat ideea umanizării
micii societăţi de necuvântătoare, tehnica prezen-
tării fiecărui personaj la apariţia pe scena poemu-
lui şi tonul cald, cu uşoare accente umoristice, al
expunerii. compus în spiritul lui hugo şi cu mij-
loacele lui, concertul în luncă este în ansamblu o
imitaţie atât de reuşită după l’É glise, încât lasă
impresia că nu- i datorează mare lucru. singuri
bondarii care- şi astâmpără setea cu roua din po-
tirele florilor şi, profitând de împrejurare, le su-
sură „blânde şoapte de iubire“, sunt urmaşii
vrednici ai bondarului din  [la clarté du dehors
ne distrait pas mon âme] (1843), renumit tocmai
prin indecentele propuneri bâzâite la urechile
spilcuitelor roze: le bourdon galonné fait aux
roses coquettes/ des propositions tout bas. 

în pastelul lunca din mir ceşti (1869) ur-
mele modelelor se disting mai uşor. următoarele
versuri: ş- un nou glas de armonie completează
imnul sfânt/ ce se- nalţă către ceruri de pe veselul
pământ, trimit aproape involuntar către [le fir-
mament est plein de la vaste clarté] (1840) din
contemplaţiile hugoliene: l’hosanna des forêts,
des fleuves et des plaines,/ s’élève gravement vers
dieu, père du jour. după cum alte versuri (l’in-
secte vert qui rôde/ luit, vivante émeraude,/ sous
les brins d’herbe verts), din
poema la captive a orientale-
lor, le va fi avut poetul român
în minte atunci când a scris în
aceeaşi evocare a luncii mirceş-
tilor: şi, ca roi de petre scumpe,
gândăceii smălţuiţi/ strălucesc,
vie comoară, pe sub ierburi tăi-
nuiţi. 

căci aşa procedează alec-
sandri: împrumută de ici – din
hugo adică – o idee atrăgă-
toare, de colo – adică tot din
hugo – o metaforă pregnantă,
de dincolo – fireşte că din hugo
– o antiteză îndrăzneaţă. mai
că ai fi înclinat să presupui că
nu i- a fost străină recomanda-
rea filosofului la mothe le
Vayer: „l’on peut desrober à la
façon des abeilles sans faire
tort à personne, mais le vol de
la fourmi, qui enlève le grain
entier, ne doit jamais être
imité.“ (dernieres petites traites,
en forme de lettre ecrites, à diverses personnes stu-
dieuses. des scrupules de grammaire. lettre
cxxxix, în oeuvres de françois la mothe le
Vayer, Nouvelle edition revue & augmentée,
tome Vii, partie ii, mdcclix, p. 142.) selectiv
ca o albină, el culege din florilegiile poetice doar
boabele infime de polen şi le aşază cu îndemânare
în miezul corolelor răsărite în propria grădină.
prin această „polenizare artificială“, vitregitele- i
plante dobândesc vigoarea ce le lipsea, iar florile
lor – stropii de culoare şi parfumurile la care, pro-
babil, nici că ar fi cutezat să viseze. 

– o sphinx dont l’oeil flamboie,/ Je suis le
conquérant; mon nom est établi/ dans l’azur des
cieux, hors de l’ombre et de l’oubli;/ et mon bras
porte un tas de foudres qu’il secoue;/ mes exploits
fulgurants passent comme une roue;/ Je vis; je ne
suis pas ce qu’on nomme un mortel;/ mon trône
vieillissant se transforme en autel. aşa debutează
orgolioasa tiradă „strigată“ sfinxului de sultanul
zim- zizimi în les chevaliers errants (la légende
des siècles). cititorul va redescoperi versul din
urmă aproape fără modificări la alecsandri, în
odă statuii lui mihai Viteazul (1876): azi, noi, ro-
mâni, cu toţii pătrunşi de- o nouă viaţă,/ umbriţi
de al tău nume feeric, legendar,/ cu- o falnică ui-
mire stăm, te privim în faţă/ căci tronul său prin
seculi a devenit altar. ca să dea, în acelaşi loc, o
idee despre vitejia domnului muntean, alecsandri
spune că vâjâitul săbiei lui culca totul la pământ:

o! mare domn! pe timpul de fapte colosale,/ când
te luptai, la vântul produs de spada ta,/ nimic nu
sta- n picioare, nimic nu rezista. aproape la fel se
exprimase şi hugo despre eroismul cruciaţilor în
les chevaliers errants: les batailles, les rois, les
dieux, les épopées,/ tourbillonnaient dans l’ombre
au vent de leurs épées.

un stih, de astă dată din Zim- Zizimi (la lé-
gende des siècles), semnalează flagranta nepotri-
vire dintre înfăţiţarea de patriarh a protagonis-
tului şi sufletu- i abject: Il s’est fait adorer par un
tas prosterné/ de cheiks et d’ulémas décrépits,
étonné/ Que la barbe fût blanche alors que l’âme
est vile. 

îmbrăcată cu haine româneşti, antiteza
ajunge tocmai în Hodja murad- Paşa (1876):
allah, allah! cum poate o frunte maiestoasă/
să- ncuibe- o cugetare atât de fioroasă?/ cum?…
barbă- atât de albă şi cuget înăsprit?

marchizul fabrice d’albenga, personaj cân-
tat în la légende des siècles, şi- a păstrat la bă-
trâneţe „la confiance honnête et calme des grands
coeurs“: ce qu’osent les tyrans, ce qu’accepte la
tourbe,/ Il ne le sait ; il est hors de ce siècle vil;/
n’en étant vu qu’à peine, à peine le voit- il;/
n’ayant jamais de ruse, il n’eut jamais de
crainte;/ son défaut fut toujours la crédulité
sainte,/ et, quand il fut vaincu, ce fut par
loyauté;/ Plus de péril lui fait plus de sécurité./
comme dans un exil il vit seul dans sa gloire. re-
tras din lumea care l- a uitat într- o „peşteră de
stâncă“, bătrânul dan, căpitan de plai, îşi trăieşte
ultimii ani, având drept tovărăşie amintirea tre-
cutelor fapte de glorie. de acolo priveşte „cu vese-
lie“ fiecare răsărit de soare şi „cu jale lungă“
apusurile: aşa şi el apus- au din zile mari şi
bune!/ Vechi pustnic, rămas singur din timpul
său afară,/ ca pe un gol de munte o stâncă soli-
tară. 

pus de hanul tătărăsc ghirai să aleagă între
renunţarea la credinţa strămoşească şi moarte,
acelaşi dan nu concepe să trăiască purtând un

asemenea stigmat: deci nu- mi convine viaţa mi-
şelnic câştigată,/ nici pata fărdelegei în fruntea
mea săpată. la fel îi răspunsese, în primul act din
le roi s’amuse, marchizul de st. Valier regelui
francisc i : oh! faites- moi mourir! la tombe et non
l’affront!/ Pas de tête plutôt qu’une souillure au
front.

în lui (les orientales), impresionant oma-
giu adus lui Napoleon, omul care – o recunoaşte
– îi stăpâneşte gândirea şi- i împrospătează „le
souffle créateur“, hugo scrie: ainsi tout, sous les
pas de l’homme ineffaçable,/ tout devient monu-
ment; il passe sur le sable,/ mais qu’importe
qu’assur de ses flots soit couvert,/ Que l’aquilon
sans cesse y fatigue son aile,/ son pied colossal
laisse une trace éternelle/ sur le front mouvant
du désert. protagonistul din dumbrava roşie
(1872), nimeni altul decât Ştefan cel mare, apar-
ţine şi el categoriei bărbaţilor care- şi pun pecetea
pe canavaua timpului. însuşire ce nu putea fi ex-
primată decât cu aceleaşi cuvinte: erou plin de
lumină, el e menit în lume/ Pe seculul ce- l vede să
sape al său nume/ şi să răspândă raze pe seculi
viitori,/ Precum un soare splendid ce sparge deşii
nori./ fiinţă de- o natură gigantică, divină,/ el e
de- acei la carii istoria se- nchină,/ de- acei carii
prin lume, sub paşii lor, cât merg,/ las urme
urieşe, ce- n veci nu se mai şterg. r
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campania de transformare a lui mir-
cea iorgulescu într- un colaborator
al securităţii a fost iniţiată, conti-
nuată şi împinsă până la ultimele

consecinţe de prietenul de altădată al criticului,
Bujor Nedelcovici. martorul acestei atitudini ar
putea avea ca explicaţie asumata intransigenţă
morală a scriitorului faţă de orice compromis cu
autorităţile comuniste. fermitatea faţă de „impe-
riul răului” este la rândul ei consecinţa logică a
adversităţii lui Nedelcovici însuşi faţă de regim,
exprimată în opera sa. Nedelcovici a scris despre
nevoia scriitorului „de memorie” şi a militat pen-
tru aducerea responsabililor comunişti în faţa
ins tanţei istoriei:

Va trebui să văd semnele ascunse, înţelesu-
rile tainice, simbolurile suferinţelor şi ale
depresiilor din acea perioadă [a comunismu-
lui] din care speram că m- am salvat. sunt
obligat să descifrez semnificaţiile şi sensu-
rile, să le înţeleg şi să le interpretez pentru
a regăsi structurile de rezistenţă în fluxul
neliniştitor al faptelor istorice. sunt obligat
să mă întorc în miasma (gr.) timpului tre-
cut, un rău latent, o îmbolnăvire colectivă
pentru mai multe generaţii (une pathologie
de lignée) care nu vor putea fi vindecate şi
eliminate decât printr- o „mărturisire”, un
„catharsis” general şi o dreaptă judecată a
nedrepţilor. un delict penal sau moral este
un rău latent care înveninează soarta mai
multor generaţii (cel puţin trei) şi menţine
un sentiment de nemulţumire, un conflict
ascuns, o ambiguitate în comportament, o
lipsă de decizie în situaţii hotărâtoare, o
tendinţă spre minciună, corupţie şi dorinţă
de revanşă1.

prin astfel de rânduri, Bujor Nedelcovici
contribuie la crearea unei culturi a condamnării
marelui rău. 

o sursă a anticomunismului său este drama
de familie. Nedelcovici a scris câteva rânduri tul-
burătoare despre cele întâmplate unchiului său. 

unchiul meu, constantin (tică) Niculescu,
fusese declarat chiabur la Vălenii de munte.
era prin ‘51-’52. […] a stat câţiva ani închis
la poarta albă şi în mai multe închisori.
când s- a întors acasă era „distrofic” – avea
greutate sub normalul admis de medicină –,
adică era atât de slab încât numai în lagă-
rele de exterminare naziste au fost cazuri
asemănătoare. după o perioadă, mă plim-
bam cu el pe stradă. deodată, îmi cerea să
trecem pe celălalt trotuar. „de ce?” îl între-
bam eu. „am văzut un miliţian în faţa mea

şi …”. îi era frică să treacă pe
lângă un ofiţer de miliţie2.

Şi iată amintirea cea mai
importantă, care- l priveşte pe
tatăl său:

în noaptea de 30 octombrie, am
auzit bătăi puternice în uşă. au
intrat in casă câţiva bărbaţi în
civil. unul dintre ei – care părea
şef – i- a spus tatălui meu să- şi
strângă lucrurile într- o valiză
deoarece va pleca cu ei pentru o
scurtă perioadă. […] eram side-
rat şi nu înţelegeam nimic.
aveam senzaţia că nici unul
dintre ei nu voiau să- i facă
vreun rău tatălui meu pentru
că… nu aveam o explicaţie
clară, eram sigur că după câ-
teva zile se va întoarce acasă.
după ce valiza a fost pregătită,

unul dintre ei i- a făcut semn tatălui meu
să- i urmeze. abia atunci, în clipa aceea,
când am văzut că ne va părăsi, am simţit că
ceva grav şi iremediabil se va întâmpla.
Nu- mi amintesc dacă ne- a îmbrăţişat, dar
după ce s- a deschis uşa am văzut alţi doi
bărbaţi care stăteau în curte. l- au urcat
într- o maşină şi au dispărut în noapte. am
intrat cu toţii în casă. mama a început să
plângă, scâncea ca un animal lovit şi se
îneca în lacrimi. 
Nopţi de- a rândul mă trezeam din somn şi
săream la fereastră. auzeam o maşină care

s- a oprit în faţa porţii. de atunci, nu l- am
văzut pe tatăl meu timp de patru ani. pe o
bibliotecă, afişasem o coală de hârtie pe care
era scrisă o frază din „Valurile”, de Virginia
Woolf: „Je suis seul dans un monde hostile.
la face humaine est atroce”3.

în conştiinţa scriitorului, destinul indivi-
dual al tatălui s- a întâlnit cu cel colectiv, dând
măsura marii tragedii a comunismului. intensa
sa emoţie pare a se fi transformat într- o revelaţie
etico- politică. există, totuşi, în acest efort de ex-
presivitate personală, un fapt ce nu se acomo-
dează cu imaginea. la începutul anului 1970,
Bujor Nedelcovici a solicitat intrarea în pcr şi a
fost primit în mişcarea care a răspândit şi practi-
cat comunismul pe această planetă. în românia
au mai existat circa trei milioane de membri, oa-
meni care au făcut acelaşi gest. intrarea în partid
era pentru imensa majoritate a lor o formalitate
şi pentru că eticheta comunismului nu avea de
fapt semnificaţie. dar este firesc să te întrebi:
cum poate un om să semneze că- şi însuşeşte sta-
tutul formaţiunii care a distrus viaţa tatălui său,
deşi îi conştientizase rolul criminal chiar din mo-

mentul traumei şi devenise un adversar visceral
al comunismului?

pentru scriitor, apartenenţa la pcr avea
implicaţii de anvergură: mai uşoara angajare în
instituţii culturale, simplificarea intrării în uni-
unea scriitorilor şi ocuparea de poziţii de decizie
în uniune ş.a. Nu poţi folosi astfel de argumente
justificative când profesezi tipul lui de anticomu-
nism. mai ales când eşti un om, cum insistă Bujor
Nedelcovici, „lipsit de simţ practic”, neadaptat la
realitate, care se lasă purtat de natura idealistă
a fiinţei sale:

refuz orice formă de angajament. Nevoia
mea de libertate ajunge până la nivel de
anarhism. Nu am aptitudine pentru: strate-
gia tăcerii, a dublului sau a triplului limbaj,
nu ştiu să fac diferenţa dintre ce gândeşti,
ce vorbeşti şi cum acţionezi, nu am harul re-
laţional şi tehnica raporturilor profitabile şi
sunt lipsit de instinctul practic al interesu-
lui imediat sau al intereselor proiectate în
viitor. […] prin scris mi- am salvat viaţa.
Viaţa în singurătate, în demnitate şi liber-
tate interioară şi exterioară4.

doar un citat din multele posibile. înţelege-
rea contradicţiei dintre vorbe şi fapte are nevoie
de subsolul arhivelor de la cNsas.

Un urmărit mai curând solitar
Bujor Nedelcovici a intrat prima oară în su-

praveghere informativă generală în luna octom-
brie 1976, cu motivaţia „atitudine protestatară şi

relaţii cu străinii”5. securi-
tatea notează că Nedelcovici
duce o viaţă izolată, fără
manifestări ostile şi că deve-
nise de curând membru
pcr. cel mai probabil,
atenţia asupra lui fusese de-
terminată de legăturile cu
rudele şi prietenii din elve-
ţia şi italia. sursa „radu”
relatează că volumul lui
Bujor Nedelcovici, întâlni-
rea, iniţial cuprins în planul
editorial al editurii „emi-
nescu” pe anul 1976, a fost
restituit „în vederea reface-
rii deoarece ridică mai
multe probleme politico-
ideologice confuze”6. Nedel-
covici s- ar fi declarat nemul-

ţumit, ar fi avut reacţii necontrolate. totuşi, la
sfârşitul anului 1976, scriitorul iese din atenţia
instituţiei, sau cel puţin aşa rezultă din doumen-
tele livrate cNsas. 

Va reveni însă în anul 1982. planul de mă-
suri întocmit cu ocazia deschiderii dosarului de
urmărire informativă face un mic portret roman-
cierului şi explică interesul arătat lui de această
dată. aflăm că între 1942-1953 a urmat şcoala la
ploieşti, după care s- a înscris la facultatea de
drept, absolvită în 1958. a lucrat însă
ca merceolog, din 1961, la întreprinde-
rea de electricitate Braşov, apoi la

Bujor nedelcovici

gABriel Andreescu

1 Bujor Nedelcovici, un tigru de hârtie. eu,
nica şi securitatea, editura allfa, Bucureşti,
2003, p. 21.

2 idem, p. 61.
3 idem, pp. 61-62.
4 idem, p. 18.
5 arhiva cNsas, fond informativ (Bujor

Nedelcovici- grigore) i 001430, vol. 1, f. 1.
6 arhiva cNsas, fond informativ, 

i 001430, vol. 1, f. 69.
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Bicaz şi la ide Bucureşti, până în 1970,
când s- a pensionat pe caz de boală7.
soţia, evreică, a emigrat în israel, iar

mama şi un frate au plecat în elveţia. după pen-
sionare, se va dedica scrisului, cu succes. îi vor
apărea, pe rând, ultimii (1970), fără vâsle
(1972), noaptea (1974), Grădina Icoanei (1977),
Zile de nisip (1979), somnul Vameşului (1981). în
urma alegerilor din 1981, a devenit secretarul
secţiei de proză din cadrul asociaţiei scriitorilor
din Bucureşti. din această poziţie, spun docu-
mentele, „pune probleme interpretabile”. mai este
„semnalat că în unele împrejurări face comentarii
politice necorespunzătoare încercând să- şi creeze
popularitate în rândul acelor scriitori care se
arată nemulţumiţi de măsurile luate de forurile
superioare în domeniul culturii”8.

astfel de note se vor multiplica în timp. în
aprilie 1982, informatorul „suciu” susţine că, ocu-
pându- se de coordonarea activităţii asociaţiei
scriitorilor din Bucureşti, Nedelcovici a luat în
discuţie „posibilitatea tipăririi tuturor cărţilor, ti-
rajele reduse, lipsa hârtiei, drepturi pentru autori
etc.”, întâlnirile pe care le conducea transfor-
mându- se într- o „judecată sau proces al editurilor
şi forurilor care dirijează proza culturală”9. secu-
ritatea este preocupată că nu poate avea o cu-
noaştere bună a urmăritului „datorită firii sale
necomunicative cât şi pentru faptul că nu se bu-
cură de prietenia multor scriitori, cu excepţia
celor care- şi desfăşoară activitatea în jurul revis-
tei «românia literară»”10.

este o temă care revine. informatorul
„crin” susţine şi el: „ca om este o fire închisă, mai
puţin sociabilă. cu greu, aproape imposibil de a- i
cunoaşte intimităţile. Vorbeşte puţin şi mai mult
ascultă ce spun alţii. face parte din grupul lui ion
[sic!] manolescu, eugen simion şi paul georgescu
şi se pare că este manevrat de aceştia”11. ofiţerul
de caz caută să obţină ceva de la sursa „dorin” şi
află că acesta îl apreciază ca un scriitor bun, dar
picat pe panta misticismului. Şi: „mi- a precizat că
nu a sesizat vreodată ca Nedelcovici Bujor să facă
comentarii politice sau să discute unele măsuri
întreprinse de conducerea de partid şi de stat în
domeniul creaţiei literare”12.

oricum, o notă de analiză de la sfârşitului
anului 1983 îi arată pe ofiţeri nemulţumiţi de car-
tea ereticul îmblânzit, predată în toamna anului
1982 la editura cartea românească. fusese res-

pinsă, după ce i s- au cerut scriitorului modificări,
„datorită conţinutului ei tendenţios” autorul nu
a acceptat schimbările. Bujor Nedelcovici a fost
contactat şi „a încercat să lase impresia unui om
sincer, cu concepţii sănătoase şi ataşat politicii
noastre”, dar, adaugă ofiţerul, „s- a putut remarca
conservatorismul său”. comentariul acesta rău-
voitor era de fapt motivat de scandalul filmului
faleze pe nisip, făcut pe scenariul scris de Nedel-
covici, retras de pe piaţă după ce- l mâniase pe Ni-
colae ceauşescu. este interesant cum, contrar
stilisticii acelor ani, acuzaţiile aduse lui Nedelco-
vici de secretarul general al pcr îl fac pe ofiţer
să se exprime în cel mai tipic stil stalinist: „obiec-
tivul, cu prudenţă şi şiretenie desfăşoară o
aşa- zisă activitate subterană, ascunsă, de deni-
grare a politicii partidului nostru, de poluare mo-
rală, de interpretare negativistă a fenomenelor”13.

„accidentul” falezelor pe nisip îi determină
pe ofiţeri să- şi înăsprească evaluările. în ultima
lună a anului 1983, scriitorul este prezentat drept
„instrument al scriitorilor de naţionalitate evrei
şi al grupului care promovează o literatură nean-
gajată”14. i se cer noi intervenţii asupra manus-
crisului ereticul îmblânzit şi i se face propunerea,
pentru Nedelcovici umilitoare, de a publica volu-
mul în colecţia „fantastic club”.

în faza de manuscris, romanul se bucurase
de două referate elogioase şi e probabil că le cu-
noştea. conform celui semnat de georgeta dimi-
seanu şi de redactorul- şef cornel popescu, „Bujor
Nedelcovici are meritul de a medita serios şi cu
talent asupra situaţiei artistului într- un sistem
de agresiune, în care libertatea nu există pentru
nimeni. el ne dă un roman grav despre condiţia
omului într- o societate care se bazează pe dispre-
ţul pentru om şi valorile sale fundamentale”15.
deşi cu două puncte critice, referatul lui eugen
simion păstrează tonul înalt: „reproşez autorului
două lucruri: puţinătatea epicului într- o nara-
ţiune unde se petrec răsturnări atât de grave şi
abundenţa «franţuzismelor» în text. în latură re-
flexivă, romanul este remarcabil”16.

aflăm dintr- o notă de analiză din primăvara
lui 1984 că „obiectivul nu a fost de acord cu pro-
punerile făcute de editură afirmând că preferă să
ia manuscrisul acasă şi să nu mai insiste asupra
publicării lui”17. totuşi, negocierea continuă o pe-
rioadă. Nota lui „suciu” susţine că Nedelcovici a
revenit să discute despre manuscris, a făcut unele
modificări, „dar a refuzat să plaseze acţiunea în
perioada dictaturii fasciste într- o ţară [din ame-
rica de sud]”18.

securitatea nu a admis propunerea şi a
pavat astfel drumul către „cazul Bujor Nedelco-
vici”. în luna august 1984, scriitorului i se avi-
zează plecarea în grecia, anglia, franţa şi
elveţia. în aprilie 1985, postul de radio europa
liberă anunţă publicarea în franţa a romanului
ereticul îmblânzit [cu titlul le second messager]
care fusese respins de editurile cartea româ-
nească şi albatros. la întoarcere, scrie informa-
torul „rada”, Bujor Nedelcovici a evitat să

vorbească despre apariţia cărţii la asociaţia scrii-
torilor. 

din acel moment, mizele se vor schimba şi
pentru urmărit, şi pentru urmăritori. în dosar
apare o pagină cu litere mari, dovada că docu-
mentul era pregătit pentru conducerea securită-
ţii şi pentru partid:

în ziua de 6 mai 1985, conducerea operativă
a uniunii scriitorilor, alcătuită din d.r. po-
pescu, al. Balaci, george Bălăiţă, domokos
geza, constantin ţoiu, ion hobana, con-
stantin chiriţă şi traian iancu i- a solicitat
prozatorului Bujor Nedelcovici să- şi dea de-
misia din funcţia de secretar al secţiei de
proză a asociaţiei scriitorilor din Bucureşti
pentru faptul că a publicat în străinătate ro-
manul „al doilea mesager”, fără aprobările
necesare. iniţial, Bujor Nedelcovici nu a ac-
ceptat soluţia sugerată, motivând că
aflându- se în franţa […] ar fi rescris cartea
din memorie […] ulterior, însă, a fost de
acord să- şi dea demisia…19.

era doar prima sancţiune. în luna mai
1985, i s- a refuzat cererea de viză pentru franţa.
literaţii care au legătură cu Nedelcovici sunt su-
puşi intoxicării: „scriitorului «mirel» din antura-
jul său, aflat în contactul nostru pentru dezin-
formare, îi vom relata că Bujor Nedelcovici nu
constituie un caz pentru organul de securitate…
”20. un raport vorbeşte despre rugămintea pe care
scriitorul a adresat- o lui Nicu filip, juristul uni-
unii scriitorilor, să- i intermedieze o întâlnire cu
ofiţerul care răspunde de uniune pentru a purta
o discuţie privitoare la apariţia în franţa a roma-
nului le second messager. Nicu filip l- a anunţat
pe colonelul achim Victor. ofiţerul a cerut să i se
aprobe contactarea lui Nedelcovici, dar documen-
tul nu finalizează istoria21.

deşi face demersurile enumerate, iar reac-
ţiile sunt încăpăţânate, Nedelcovici nu pare inti-
midat de agitaţia din jurul lui. din contră, se
radicalizează. Nota- raport din 21 august 1985
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7 acest traseu profesional este rezultatul
scoaterii sale din avocatură. cei 12 ani care au
urmat sunt consideraţi de Bujor Nedelcovici
„muncă de jos” (ovidiu Şimonca, „«în literatură
las o portiţă de salvare». interviu cu Bujor Ne-
delcoVici”, observator cultural nr. 378, iunie
2007).

8 plan de măsuri pentru lucrarea prin dui
a lui Nedelcovici, din 23.03.1982, (arhiva
cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1, ff. 1–
2).

9 Nota lui „suciu” din 7.04.1982, arhiva
cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1, f. 88.

10 arhiva cNsas, fond informativ, i
001430, vol. 1, f. 91. la revista românia literară
lucra informatoarea cu nume conspirativ „ruxan-
dra”. foarte activă, ea adăuga solicitărilor secu-
rităţii propriile iniţiative de cenzurare a textelor.
în notele scrise, „ruxandra”, condamna, fără să i
se ceară, comportamentele colegilor care afectau
„etica şi echitatea socialistă”.

11 Nota- raport din 8.06.1983, arhiva cNsas,
fond informativ, i 001430, vol. 1, f. 114.

12 Nota din 8.12.1982, arhiva cNsas, fond
informativ, i 001430, vol. 1, f. 97.

13 Nota de analiză din 30 septembrie 1983,
arhiva cNsas, fond informativ, i 001430, vol.
1, f. 129v.

14 Nota de analiză din 8.12.1983, arhiva
cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1, f. 137.

15 referatul sinteză din 19.07.1982, semnat
de georgeta Naidin- dimiseano şi redactor- şef
cornel popescu, arhiva cNsas, fond informativ,
i 001430, vol. 1, f. 134.

16 referatul lui eugen simion din 15 iulie
1982, arhiva cNsas, fond informativ, i 001430,
vol. 1, f. 136.

17 Nota analiză din 31.03.1984, arhiva
cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1, f. 160v.

18 Nota lui „suciu” din 24.05.1984, arhiva
cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1,f. 163v.

19 arhiva cNsas, fond informativ, i
001430, vol. 1,f. 193.

20 Nota din 14.05.1085. arhiva cNsas,
fond informativ, i 001430, vol. 1,f. 197. în mod
paradoxal, cNsas a luat şi această notă drept
dovadă a faptului că iorgulescu era informator.
ea proba exact contrariul, căci pe un informator
nu trebuie să- l intoxici, ci îi spui direct ce are de
făcut.

21 idem, f. 202.
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semnalizează introducerea nuvelei „căpetenia
din golf” în volumul oratoriu pentru imprudenţă,
pregătit pentru publicare la editura cartea ro-
mânească. despre nuvelă, directorul editurii a
aflat că ar constitui „o alegorie pe tema puterii ab-
solute”. ofiţerul de caz anunţă că îl va contacta
împreună cu un coleg „pe george Bălăiţă, direc-
torul editurii «cartea românească» şi ne vom
pune de acord asupra modului de acţiune pentru
influenţarea lui B.N. şi determinarea să aducă
modificările solicitate”22.

Nota- raport următoare, din 9 noiembrie
1985, are avantajul că este elaborată dintr- o în-
registrare, deci se poate miza pe un conţinut au-
tentic. ea reproduce discuţia dintre Bujor
Nedelcovici şi „mirel”, pe care prozatorul îl vizi-
tase cu o zi înainte pentru a discuta depunerea
carnetului de partid. „spune- mi deschis, priete-
neşte”, întreabă iorgulescu (alias „mirel”) „dacă e
adevărat ce afirmă unii din colegii binevoitori că
vrei să- ţi creezi platformă de disident şi apoi să
te stabileşti în occident. dacă vrei într- adevăr pe
calea asta cunoşti foarte bine filmul: 6 luni vei
ataca regimul şi după ce- ţi vei epuiza muniţia o
să fii uitat şi terminat ca scriitor”23.

Nedelcovici îi răspunde că a fost plăcut im-
presionat de discuţia din 28 octombrie de la co-
mitetul de partid al sectorului i, 

când a fost ascultat cu atenţie şi s- a manifes-
tat înţelegere. Nedelcovici i- a relatat că ieri
s- a dus la d.r. popescu şi i- a spus: «de ce nu
vrei să mă ajuţi, nu ai făcut nimic pentru
mine şi din cauza dumitale mâine voi depune
carnetul de partid». «mirel» l- a întrebat ce- i
reproşează el concret preşedintelui uniunii.
Nedelcovici a afirmat că din luna mai nu mai
are niciun mijloc de subzistenţă şi trăieşte
vânzând lucruri din casă. ctin ţoiu cu accep-
tul lui d.r. popescu l- au [sic!] scos din colec-
tivul de redactare a almanahului pentru un
favorit – mircea scarlat. spunându- i lui d.r.
popescu că rămâne fără niciun ban, acesta
i- a promis că i se va acorda un ajutor lunar.
după trei luni văzând că nu a primit nimic
s- a dus la traian iancu [directorul fondului
literar], care l- a dat afară din birou. Nu mai
are încredere în conducerea uniunii, afir-
mând că dacă renunţă la ameninţarea făcută
se va zice că dă înapoi iar problemele sale vor
rămâne în suspensie. „mirel” i- a indicat ca în
momentul când se va prezenta la comitetul
de partid al sectorului i, să susţină că nu va
mai depune carnetul, dar că se lasă în grija
partidului întrucât la conducerea uniunii
scriitorilor nu găseşte înţelegere. Bujor Ne-
delcovici a afirmat că va mai reflecta la
această idee.24

documentul este relevant sub mai multe as-
pecte. este de remarcat activismul cu care Nedel-
covici înfruntă noua situaţie: ia contact cu
sectorul de partid, cu conducerea uniunii scriito-
rilor, cu conducerea fondului literar. apoi, discu-
ţia amestecă tot timpul problemele personale cu
cele sociale. ameninţările cu conţinut politic sunt
amintite pe lângă rezolvarea problemelor proprii.
mircea iorgulescu excelează prin propuneri prac-
tice, dar vorbeşte cu cineva care nu arată a fi mai
puţin practic. tactica reuşeşte cel puţin în sensul
enunţat de planul de măsuri din 7 noiembrie
1985: „în situaţia că va solicita să efectueze o
nouă călătorie în occident [sic!] i se va aviza pozi-
tiv [lui Bujor Nedelcovici] deplasarea pentru a i
se dezamorsa stările tensionale pe care încearcă
să le creeze şi a întări suspiciunile privind per-
soana sa”25.

simultan, este lansat „planul de luptă”:
„dată fiind situaţia operativă din cadrul dosaru-
lui de urmărire informativă, principala sarcină de
realizat constă în prevenirea angrenării lui Bujor
Nedelcovici în activităţi protestatare prin influ-
enţarea şi descurajarea lui…”26. se încearcă mo-
bilizarea colegilor împotriva lui. între altele,

intoxicarea lui Nicolae Breban, aflat în franţa,
prin sursa „coroiu”. agentul de influenţă ur-
mează să- l anunţe pe prozator că Nedelcovici
spune lucruri urâte despre el. securitatea se aş-
teaptă ca Breban, orgolios, să- l vorbească de rău
pe Nedelcovici27.

între timp, Bujor Nedelcovici a obţinut pre-
miul peN- clubului pentru romanul al doilea me-
sager. o notă atrage atenţia că preşedintele
juriului este dramaturgul eugen ionescu, cunos-
cut cu poziţie ostilă, virulentă, la adresa r.s. ro-
mânia. după transmiterea ştirii despre premiu
de către postul europa liberă, „georgeta dimi-
siano l- a felicitat pe Bujor Nedelcovici şi i- a zis că
va lua legătura cu marie- france ionescu pentru
a afla valoarea în valută a premiului”28. se
adaugă informaţia că Bujor Nedelcovici urma să
se afle, între 7–20 iulie 1986, la Vama veche,
„timp în care susţine că- şi va definitiva noul
roman «flamme- pilot» care are un conţinut de-
osebit de ostil regimului actual din ţara noas-
tră”29. Nu este clar dacă securitatea a intrat în
posesia acestei informaţii demonstrând perspica-
citate, ori dacă scriitorul răspândeşte acest mesaj
care- i pare câştigător.

Nota de studiu din luna noiembrie 1986 are
un conţinut despre care ai crede că intenţionează
intoxicarea securităţii municipiului Bucureşti: 

obiectivul consideră că apariţia în primă-
vara anului 1985 la paris a romanului său
„al doilea mesager” […] chiar dacă îl în-
cântă, nu- l avantajează în ţară, compli-
cându- i existenţa. crede că cei de afară au
căutat să facă din el un dizident dar i- a de-
ziluzionat deoarece nu răspunde aşteptări-
lor. intuieşte că „răsplata primită” de la
paris exprimă dorinţa de a fi transformat
într- un caz în lipsa unuia mai bun. este
conştient că- i dezamăgeşte întrucât nu mar-
şează pe astfel de iniţiative, nefiind un spi-
rit cu vocaţie de aventurier sau luptător ca
dorin tudoran sau paul goma, care s- au
complăcut ca „lideri ai opoziţiei”. explică
apariţia peste hotare a cărţii, printr- un
complex de împrejurări la care au concurat
lipsa de înţelegere şi interpretarea greşită
dată de edituri manuscrisului depus iniţial
în ţară, la care s- a adăugat interzicerea fil-
mului „faleze pe nisip” […] iar pe de altă
parte interesul celor din exterior de a- l
„ajuta” aşa cum s- a întâmplat cu ani în
urmă cu Breban. apreciază pozitiv discu-
ţiile avute în toamna anului 1985 cu d.r.
popescu, preşedintele uniunii scriitorilor,
precum şi la comitetul de partid al sectoru-
lui 1. […] în acest context îşi manifestă
mâhnirea pentru faptul că în prezent se
consideră abandonat de oficialităţi. consi-
deră că el a făcut unele compromisuri (şi- a
recunoscut greşeala, a acceptat să- şi dea de-
misia din funcţia de secretar al secţiei de
proză a asociaţiei scriitorilor din Bucureşti,
a revenit la hotărârea de depunere a carne-

tului de partid, desfăşoară o viaţă de orga-
nizaţie normală etc.) dar ar considera nece-
sar ca factorii decizionali să nu- l mai evite
el fiind dispus să coopereze pentru a nu mai
fi un caz30.

rândurile citate, care- l prezintă pe scriitor
cuminte şi spăşit, par că fac parte dintr- un me-
moriu, sau sunt declaraţii făcute de Nedelcovici
unui oficial. ofiţerul îl contrazice:

cu toate că pozează în neînţeles şi victimă
a unor conjuncturi în care el ar juca un rol
impus de alţii, împotriva voinţei sale, consi-
derăm că în mare parte, această postură
este falsă şi contrazisă de atitudinea sa pre-
zentă. practic refuză să facă modificări ale
manuscriselor în discuţie şi excesul de orgo-
liu îl determină să nu vină cu propuneri
constructive, aşteptând să fie mereu chemat
de diverşi factori de răspundere fără să
ofere certitudinea unor modificări a atitudi-
nii. cu toate că nu a fost semnalat cu co-
mentarii ostile evidente, ţine unele relaţii
sporadic cu mihai Botez, cunoscut cu poziţie
antisocială, care poate avea o influenţă ne-
gativă asupra sa31.

concluzia analizei: „avizarea cererii de pa-
şaport turistic pentru rfg funcţie de evoluţia ati-
tudinii sale cu consultarea dir. i- a”. scriitorul a
primit viza, a plecat în străinătate şi a refuzat să
se întoarcă la data expirării vizei. Bujor Nedelco-
vici câştigase confruntarea cu securitatea32. r

Fragment din volumul Existenţa prin 
cultură. Represiune, colaboraţionism şi 

rezistenţă intelectuală în comunism, 
în curs de apariţie la Editura Polirom

(Va urma)

Noutăţi editoriale ■ editura europress group

■ Lucian Pricopie
Arta de a şofa. Secrete şi dezvăluiri

22 idem, f. 218v.
23 Nota- raport din 9.11.1985, arhiva

cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1,f. 252.
24 arhiva cNsas, fond informativ, i

001430, vol. 1,ff. 251–252.
25 idem, f. 255v.
26 planul de măsuri din 7.11.1985, arhiva

cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1,f. 254v.
27 exploatarea sensibilităţilor psihologice

ale literaţilor este una dintre cele mai frecvente
tactici ale securităţii, poate şi pentru că s- a do-
vedit, repetat, atât de plină de succes.

28 Nota din 19.04.1986, arhiva cNsas,
fond informativ, i 001430, vol. 1,f. 287.

29 adresa din 8.07.1986, arhiva cNsas,
fond informativ, i 001430, vol. 1, f. 297

30 Nota de studiu a securităţii municipiului
Bucureşti, aprobată în ziua de 14.11.1986 (ar-
hiva cNsas, fond informativ, i 001430, vol. 1, f.
311, 311v).

31 arhiva cNsas, fond informativ, i
001430, vol. 1, f. 311v.

32 idem, f. 312.



cum vă cunosc de nişte an buni, pot
spune că aveţi trăsături intelec-
tuale ce mă fac să cred că aţi fi fost
un foarte bun medic – un echilibru

bine accentuat între capacitatea de analiză şi sin-
teză, o anume abilitate de a urmări desfăşurarea
nuanţelor şi de a o detecta pe cea semnificativă,
relevantă pentru unitatea întregului, de a preve-
dea posibile evoluţii viitoare. Poate greşesc, dar
cred că aţi fi avut rezultate foarte bune mai ales
în diagnosticul diferenţial.

întrebarea mă face să mă întorc în anii ado-
lescenţei. după moda sovietică, pe atunci liceul

era de zece clase şi, o să vă şocheze, poate, dar
dincolo de zgura obligatorie în acea perioadă, se
făcea carte.

erau încă profesorii cei care predaseră în pe-
rioada interbelică, formaţi în spiritul reformei lui
spiru Haret. apoi, se ştie prea bine că un profesor
bun poate salva o programă proastă şi o programă
foarte bună poate fi compromisă de un profesor in-
competent.

mai era ceva. era prin anii ’50 şi generaţia
noastră nu avea televizoare, nici calculatoare şi
rămânea mai mult timp de studiu.

Indirect, era şi o formă ocultată de protest..
Voiam să înmagazinăm foarte bine ceea ce

ni se preda. e adevărat că părinţii mei, mama în
mod special, voia să mă fac medic pentru că eu
provin dintr- o familie în care cei mai mulţi erau
medici şi unii avocaţi. cei care fuseseră avocaţi
erau prin închisori pentru că fuseseră fie liberali,
fie ţărănişti şi majoritatea dintre ei erau arestaţi.
eu, de la vârsta foarte tandră de zece ani hotărâ-
sem să mă fac istoric.

cum s- a făcut?
m- a determinat faptul că, fiind în vacanţă

la un bunic, lângă iaşi, au venit nişte arheologi
care m- au luat cu ei la cercetări. ţin minte şi
acum cum au găsit nişte rămăşiţe de ceramică de
cucuteni. apoi, în liceu, am avut un profesor
foarte bun de istorie. când ai mei au auzit ce
vreau să mă fac au fost, fireşte, disperaţi. gân-

diţi- vă că eram prin anii ’50 când domina o ideo-
logie dură dincolo de orice limite. mi- au cerut im-
perativ să mă pregătesc pentru medicină, ceea ce
am început să şi fac, numai că nu mă trăgea
inima. Norocul meu a fost… un film; un film în
alb şi negru după zola care rula la patria în care
se băteau două cumetre şi curgea un fel de sânge,
evident negru. mi s- a făcut rău. eram cu un prie-
ten care m- a dus acasă şi a povestit întâmplarea.
mama a spus că am făcut- o intenţionat pentru că
nu voiam să urmez medicina. până la urmă, sal-
varea mea a fost un unchi, profesorul Nicolae
theodorescu, şef de clinică la spitalul colentina,
care i- a convins că nu e cazul să urmez medicina
dacă nu suport sângele.
atunci am primit dezlegare
să fac istoria şi, în conse-
cinţă, am dat concurs de ad-
mitere pe care l- am luat.
era vara lui 1955 când am
terminat liceul şi am intrat
la facultatea de istorie.
trăiam în plină perioadă
poststalinistă şi, prin 1959,
am fost dat afară din mo-
tive politice – atitudine duş-
mănoasă faţă de uniunea
sovietică –şi altele aseme-
nea. mama mi- a reproşat
zicând că dacă aş fi urmat
medicina nu s- ar fi întâm-
plat toate astea. Ştiţi ce- am
făcut? m- am dus la faculta-
tea de medicină şi am venit
cu o listă întreagă de stu-
denţi exmatriculaţi.

adesea, când se vor-
beşte despre acea perioadă
se tratează ca una compactă. se spune perioada
comunistă şi cam atât. în fapt, lucrurile au fost
mai complexe. în primii ani s- au făcut atunci
arestări masive, în special tineri…

aş vrea, dintru început să se înţeleagă un
lucru. când vorbim despre acei ani este necesar
să facem o periodizare pentru că nu a fost o pe-
rioadă otova. a fost, mai întâi, perioada anilor
1948- 1953, până la moartea lui stalin, o perioadă
cruntă din toate punctele de vedere. a urmat anul
1955, când sub influenţa spiritului genevei a fost
o anume detensionare şi eu, fiu de ţărănist şi
nepot de ministru liberal, am putut intra la facul-
tate. au urmat anii unor agresiuni politice. a fost
momentul ungaria şi retragerea trupelor sovie-
tice care a determinat partidul să strângă şuru-
bul ca să arate că e în stare să asigure securitatea
ţării chiar şi fără trupele sovietice. a fost un alt
moment de represiune împotriva intelectualilor.

era prin anii 1958- ’59 până spre 1960. atunci, iar
s- au făcut arestări şi la noi la facultate şi între cei
pedepsiţi erau profesorii Nestor, Berza şi pippidi.
eu le- am luat apărarea public şi am fost exmatri-
culat, trimis la „munca de jos”. apoi am fost re-
primit.

au mai fost şi anii de relativă liberalizare,
astăzi consideraţi a fi o falsă liberalizare? era o
atmosferă mai destinsă; accesul la ceea ce se
numea „fond secret” nu mai era interzis. oricum,
chiar dacă nu cu aceiaşi intensitate ca odinioară,
discuţiile continuă. Privind înapoi, cum apreciaţi
acei ani?

liberalizarea a fost una absolută şi am ima -
ginea propriilor trăiri. am spus totdeauna că tră-
iam sentimentul că mă aflam într- o grădină
aflată între zidurile unei închisori. Noi însă nu ve-
deam zidurile şi lucram admirabil. a urmat mo-
mentul ungaria şi retragerea trupelor care a
determinat partidul să strângă şurubul ca să
arate că e în stare să asigure securitatea ţării
chiar şi fără trupele sovietice. a fost un alt mo-
ment de represiune împotriva intelectualilor. era
prin anii 1958- 59 până spre 1960, o perioadă ne-
ostalinistă. au fost anii în care a fost judecat de
Noica, profesorul Nasta, au fost acuzaţi miliţa pe-
traşcu, profesorii Nestor Berza şi pippidi de la fa-
cultatea de istorie. le- am luat apărarea public şi
iar am fost exmatriculat.

ce aţi făcut? 
m- am angajat ca muncitor necalificat.
asta fiindcă nu aţi făcut medicina… ce fel

de muncitor?
fierar betonist..
…şi cum a fost?
timp de trei ani am legat fiare la sala pa-

latului. îmi aduc aminte de o întâmplare amu-
zantă cumva. pe lângă şantier se deschisese o
mică autoservire unde se putea mânca. în pauză,

după ce scriam scrisorile muncitorilor, mă du-
ceam să mănânc. odată, cam prin 1960, erau pe
acolo nişte turişti francofoni care nu se puteau
descurca la casă. Văzând că nu o scot la capăt, am
intervenit să dau explicaţii, uitând total că eram
îmbrăcat cu pufoaica de muncitor. ei s- au mirat
foarte tare că un muncitor cu pufoaica pe el vor-
beşte atât de bine limba franceză, iar eu abia
atunci mi- am dat seama cum eram îmbrăcat. ei
au înţeles că în românia toţi muncitorii ştiu să
vorbească limba franceză. mai târziu, când am
povestit acest episod campionului naţional la şah,
Victor ciocâltea, şeful de cadre, mi- a spus: „dom-
nule, eşti extraordinar!” 

tocmai aţi făcut o imagine excelentă româ-
niei. ce a urmat?

în acea perioadă, dosarul meu a ajuns la
preşedintele studenţilor comunişti, pe atunci ion
iliescu, care a avut o atitudine pozitivă pentru

Când eram senator de Iaşi am
văzut lista bibliotecilor săteşti de
la sfârşitul sec. XIX şi începutul

sec. XX, fiecare sat avea o
bibliotecă. Atunci s- a creat o

intelectualitate în care îşi are
sursele şi Academia Română.
Această lume dispare acum
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Istoria culturii şi cultura istoriei

n Elena Solunca în dialog cu Răzvan Theodorescu

răzvAn theodorescu

cu eugen simion
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acei ani. gândiţi- vă că am ajuns totuşi muncitor
şi că aş fi putut primi şi alte sancţiuni. după li-
beralizarea de după 1964 am fost reabilitat în ca-
drul unei şedinţe conduse de profesorul iorgu
iordan, fostul ambasador al româniei în uniunea
sovietică. am devenit unul dintre cei mai tineri
directori ai unui institut al academiei române,
institutul de istoria a artei. erau anii 1965- 1968,
când Nicolae ceauşescu era foarte popular. 

şi a venit revoluţia culturală. a fost o revo-
luţie sau o metaforă?

o metaforă, dar se vedea foarte bine ce se
dorea. evoluţia care a urmat a fost mereu mai
gravă. după cutremurul din 1977 a fost momen-
tul când ceauşescu a vrut să profite pentru a- şi
împlini dorinţa de a distruge vechiul centru al
Bucureştiului. unii dintre noi am început să pro-
testăm.

dacă bine îmi amintesc erau cu dvs. dinu
Giurescu, Grigore Ionescu.

s- au adăugat apoi Vasile drăguţ, Virgil
cândea, aurelian trişcu şi radu popa. 

au fost proteste care vor intra în istorie. au
urmat noi ameninţări sau mai mult decât atât?

am fost destituit din funcţia de director al
institutului de istorie a artei, am fost scos din în-
văţământul superior şi aşa am rămas până în
anul 1989. am rămas cercetător la institutul pe
care îl condusesem. mi s- a spus politicos să nu mă
întâlnesc cu studenţii şi să vin la institut numai
în zilele de chenzină însă, evident, mergeam mai
des.

Vi s- a luat dreptul de semnătură?
Nu. mi s- a luat doar dreptul să apar la radio

şi televiziune. 
trecând peste toate aceste nici puţine şi nici

uşoare încercări, aţi avut şi ceva de câştigat după
principiul că „tot ceea ce nu doboară, întăreşte”?

da. foarte mult. când am fost dat afară de
la facultate am suferit imens. dar, dacă aş fi ter-
minat facultatea în 1960 cu „nota mea socială” aş
fi ajuns profesor undeva, într- o comună. termi-
nând însă în 1963, e adevărat că am pierdut trei
ani, dar în aceşti trei ani dispăruse „nota socială”.
lucrurile se schimbaseră, era sfârşitul epocii lui
gheorghe gheorghiu dej. am terminat printre
primii din serie şi am putut să- mi aleg eu locul de
cercetător la institutul de istorie a artei. acade-
micianul george oprescu ştia toate avatarurile
mele şi m- a întrebat ce vreau să fac. i- am explicat
că vreau să scriu despre originea artei vechi ro-
mâneşti şi, desigur, şi biserica şi întreaga cultură.
aşa a ieşit, în 1974, cartea mea „Bizanţ, Balcani,
occident”. 

ce trimite gândul la „Bizanţ după Bizanţ” a
lui Iorga.

da. Şi profesorul george oprescu, un mare
admirator al lui iorga, a şi spus: „despre asta a
scris iorga”. am spus că va fi altceva, iar el a
spus: „un an lăsaţi- l să vedem ce face”. am mers
la Biblioteca academiei române şi am lucrat timp
de un an. ţin minte şi acum, aveam locul 90 la

care merg şi astăzi. am publicat, la început un ar-
ticol, apoi am început sinteza, cercetând şi istoria
Bisericii. aşa a apărut lucrarea de doctorat care
mi- a adus două mari premii

mai întâi, a fost premiul „nicolae Bălcescu”
al academiei române din 1976 şi…

am fost citat de mircea eliade şi sunt sin-
gurul român în viaţă onorat cu această citare.
m- a citat şi părintele dumitru stăniloae; el care
este o autoritate în domeniu.

ce a urmat?
mi- am propus să scriu despre sfârşitul cul-

turii medievale româneşti, însă a intervenit anul
1977 când am fost scos din conducerea institutu-
lui. eu am continuat să lucrez fără să ştiu dacă
lucrarea o să apară sau nu. a apărut zece ani mai
târziu şi aşa s- a structurat cariera mea de cerce-
tător al culturii.

sunteţi autorul recunoscut al unui concept
care a făcut o adevărată carieră în lumea specia-
liştilor, încât nu odată se vorbeşte de „coridoarele
theodorescu”. mai mult, această concepţie a fost
dezvoltată de prof. univ. dr. Victor neumann. 

da, eu l- am folosit pentru europa de est, dl.
Victor Neumann pentru europa centrală. am
pornit de la situaţia spaţiului românesc şi am
constatat existenţa a două spaţii extreme ale du-
nării de jos – Banatul şi oltenia de vest pe de o
parte şi dobrogea şi muntenia ca zone de mare
sinteză şi de mozaic cultural încă de la începutu-
rile istoriei romane, trecând prin aceea roma -
no- bizantină, bizantină şi româneşti medievale.
le- am numit coridoarele sf. gheorghe şi sf. du-
mitru. ele au fost cuprinse, mai întâi, în lucrarea
mea de doctorat, şi în 1982 am susţinut o comu-
nicare la academia română. spre bucuria mea,
conceptul a fost omologat, în urmă cu un deceniu,
de uNesco. e adevărat că, oarecum în glumă, i
se spun coridoarele răzvan theodorescu. de alt-
fel, într- un mesaj uNesco, se afirmă că acest
program a devenit unul internaţional.

un alt concept intrat în circuitul ştiinţific
este „mentalitatea tranzacţională”, o mentalitate
specifică românilor. Prima oară l- aţi menţionat în
discursul de recepţie ţinut în 2001 în aula acade-
miei şi apoi l- aţi dezvoltat. care a fost geneza şi
dezvoltarea lui?

am pornit de la observaţia mea că, odată cu
venirea turcilor în spaţiul sud- est european, s- a
produs un fenomen demn de întreaga atenţie a
unui cercetător. teritorii importante din această
zonă au devenit paşalâcuri turceşti – grecia, Bul-
garia, serbia, albania şi în sec. xVi, ungaria. ei
bine, principatele române au rămas autonome,
fireşte, negociindu- şi acest statut.

Pentru o înţelegere mai adecvată, vă rog să
explicaţi.

în dreptul islamic existau, metaforic vor-
bind, trei spaţii: aşa numita „casa islamului” care
era imperiul otoman; „casa războiului”, adică
duşmanii creştini şi, între ele, la mijloc, era „casa
păcii” sau casa pactului din care făceau parte
transilvania, muntenia, moldova şi dubrovnicul.
erau cele patru state care negociaseră cu turcii.
aş vrea să fac o paranteză şi să spun că, între
timp, franţa lui francisc i şi anglia elisabetei
tudor negociaseră şi ele cu turcii şi nu plăteau
tribut, dar ceva dădeau. la noi au fost acele „ca-
pitulaţii” pentru care nu s- au păstrat documente
scrise, dar se ştie că au existat. se ştie de la ion
Neculce că Ştefan cel mare sfătuia pe urmaşul
său să facă pace cu turcul pentru că e mai „cin-
stit” decât creştinul. între timp, la noi se dezvol-
tase o concepţie fatalistă după care turcul a fost
trimis de dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatele
făptuite de creştini. populaţia din ţările care erau
paşalâcuri nu avea decât două posibilităţi: să se
răscoale sau să fugă, şi aşa s- au creat puternice
diaspore. în cazul ţărilor române se plătea; se
tranzacţiona şi lucrurile rămâneau ca înainte –
biserica cu statutul ei, dinastiile la fel. eu am
scris că noi, românii, avem două caracteristici –
biserica şi statalitatea. suntem singurul stat din
europa de răsărit care şi- a păstrat statalitatea. 

să revenim în actualitate. conceptul de cul-
tură este poate cel mai bogat în definiţii – cam trei
sute. dumneavoastră cum definiţi cultura? Vă în-
treb pentru că îmi pare că preocupările dvs. se si-
tuează într- un spaţiu de graţie între istoria
culturii şi cultura istoriei. 

în tradiţie ciceroniană, pentru mine cultura
e o cultura mentis, acea parte a civilizaţiei care se
referă la spiritualitate. civilizaţia, în sensul dat
de erasmus de rotterdam, cuprinde tehnologia,
economia şi politica. 

Vorbim despre criza culturii contemporane.
cât este de reală şi prin ce se caracterizează?

este cu adevărat o criză, pentru că spiritua-
litatea din spaţiul creştin este în declin în timp ce
în spaţiul islamic, bunăoară, cunoaşte progrese
notabile. 

e o formă de antagonism?
Nu, nu. este o diminuare a capacităţii cul-

turale europene prin secularizare. musulmanii
dau o importanţă deosebită valorilor spirituale.
la noi se discută foarte puţin pe această temă,
dar este o relaţie directă între atitudinea econo-
mică şi atitudinea religioasă, confesională. max
Weber a arătat de ce ortodoxul e mai sărac şi pro-
testantul mai bogat. 

Vă referiţi la celebra carte „etica protestantă
şi spiritul capitalismului”, fundamentală pentru
studierea fenomenului religios. 

asta porneşte de la părinţii Bisericii. în oc-
cident, augustin considera că omul fiind păcătos,
trebuie să muncească pentru dumnezeu. din-
coace, în răsărit, părinţii capadocieni spun că
omul este o parte a dumnezeirii. 

Vedeţi o ieşire, nu spun soluţie?
Nu pot să mă pronunţ. cred că, oricum, cul-

tura va rămâne, din ce în ce mai mult apanajul
unei elite. 

şi în românia?
eu spun că poporul român a fost un popor

cultivat până în păturile cele mai simple. a fost
momentul fericit când carol i, gospodarul, a găsit
un matematician la fel de gospodar. 

Vă referiţi la spiru Haret, autorul celebrei
lucrări „mecanica socială” în care a folosit pentru
prim oară în explicarea şi înţelegerea fenomenelor
sociale… omul „providenţial” al învăţământului
românesc, cum a mai fost numit…

când eram senator de iaşi am văzut lista
bibli otecilor săteşti de la sfârşitul sec. xix şi în-
ceputul sec. xx, fiecare sat avea o bibliotecă.
atunci s- a creat o intelectualitate în care îşi are
sursele şi academia română. această lume dis-
pare acum. Vor rămâne nişte elite cultivate şi o
masă amorfă de oameni care se vor bucura de bi-
nefacerile civilizaţiei, tehnologiei şi economiei. r

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
În numele Pământului şi al Vieţii

răzvAn theodorescu lA FundAţiA dignitAs
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O nouă „religie”?

în 1927, julien Benda scria celebrul op
trădarea cărturarilor, atrăgând aten-
ţia că intelighenţia este mereu ispitită
să să- şi părăsească menirea şi să se

aventureze în militantism de partea ideologiilor
cu priză în epocă. în asemenea împrejurări, este
nevoie de „reacţionari” (care să contracareze ma-
ladia), în sensul eminescian1 al cuvântului, sens
recuperat, în vremea noastră, de gânditori pre-
cum Virgil Nemoianu (o teorie a secundarului),
jean sévillia (le terrorisme intellectuel, editions
perrin, paris, 2004 ş.a.) sau antoine compagnon
(antimodernii. de la Joseph de maistre la roland
Barthes, 2005, versiune românească în 2008).
cum în lumea de după încheierea războiului
rece pare să triumfe noua ideologie a „corectitu-
dinii politice”, erijată în „faţă umană” a vechiului
internaţionalism marxist- leninist, ideologie tre-
buitoare pentru impunerea noului concept de glo-
balism, se cuvine o scoatere- din- ascundere a
adevărului, observând că political correctness
moşteneşte cu fidelitate metamorfozarea marxis-
mului economic (eşuat lamentabil) în marxism
cultural, metamorfoză trecută prin gândirea
freudo- marxismului, filtrat cu chibzuială încă de
georg lukács şi antonio gramsci şi dus la per-
fecţiune de Şcoala de la frankfurt, prin care a dat
rod spectaculos într- o bună parte a învăţământu-
lui universitar din america. de acolo a fost reim-
portat pe bătrânul continent. 

reacţia faţă de noua „religie” nu a întârziat
să apară atât în statele unite, cât şi în europa.
în ţară, lucrurile s- au mişcat mai greu. în ce mă
priveşte, am publicat, în 2010, cartea Polemici
„incorecte politic”, urmată, în 2014, de eminescu
„incorect politic”. iată că, în acest an, apare, în
traducere românească, lucrarea coordonată de
americanul William s. lind, gânditor şi expert
militar, intitulată Political correctness: a short
History of an Ideology, apărută sub auspiciile
free congress foundation (u.s.a.). ediţia româ-
nească, tradusă din engleză de andrei dîrlău,
irina Bazon şi dragoş moldoveanu, are titlul co-
rectitudinea politică: „religia” marxistă a noii or-
dini mondiale şi a apărut la editura rost, din
Bucureşti, cu un cuvânt- înainte semnat de clau-
diu târziu. cu acordul autorilor americani (Wil-

liam s. lind, raymond V. raehn, t. Kenneth
cribb jr, jamie mcdonald, gerald l. atkinson,
roger Kimball), ediţia românească a fost între-
gită, în a doua parte, exceptându- l pe roger Kim-
ball, cu studiile câtorva autori români: theodor
codreanu, irina Bazon, ciprian Voicilă şi andrei
dîrlău. prima parte are titlul: „corectitudinea po-
litică”: scurtă istorie a unei ideologii, iar a doua:
freudo- marxismul – noua utopie. corectitudinea
politică, avatar al marxismului cultural. sunt su-
ficiente motive pentru a vorbi despre un eveni-
ment editorial al anului 2015.

eminescu definea spiritul „reacţionar” ca
reacţiunea unui corp capabil de a redeveni sănă-
tos. cu alte cuvinte, nu e vorba de a reacţiona la
o ideologie utopică printr- o altă ideologie, ci de o
întoarcere la organicism, la normalitate, atitu-
dine urmată şi de amintitul julien Benda în car-
tea sa polemică la trahison des clercs. or,
corectitudinea politică, aidoma marxism-leninis-
mului sau nazismului, este o nouă propovăduire
a anormalităţii, de la reformarea limbajului (prin
eufemisme ostentative) şi declararea lui shakes-
peare ca „incorect politic”, până la considerarea
homosexualităţii ca „normală”, iar familia hete-
rosexuală ca supusă răului. această din urmă an-
titeză, bunăoară, a fost experimentată ideologic,
sub masca unei abile manipulări regizorale, în fil-
mul copiii sunt bine- mersi. în românia, experi-
mentul a avut loc într- un spaţiu considerat sacru
de către români: muzeul ţăranului român din
Bucureşti. faptul s- a petrecut cu doi ani în urmă,
în 2013, când, în numele „corecţilor” (campania
„luna istoriei lgBt”), s- a programat la sala de
proiecţie cinematografică „horia Bernea” (!?) ru-
larea filmului copiii sunt bine- mersi, regizat de
lisa cholodenko după un scenariu realizat îm-
preună cu stuart Blumberg, în care, sub semnul
genului comico- umoristic, se înalţă un imn „fami-
liei postmoderne” (peter Bradshaw) ce inaugu-
rează o nouă civilizaţie – gay (a noului „popor
ales”, cum zice andrei dîrlău, p. 243), familia
idealizată aici fiind una de lesbiene, cu doi copii
proveniţi din sperma unui donator. cei doi copii,
în pofida adversarilor „civilizaţiei gay”, sunt
bine- mersi, trăind ca în sânul lui avram, spre de-
osebire de cei din familia tradiţională supuşi
conflictelor dintre soţ şi soţie, care- i agresează,
nenorocindu- i.

într- o primă fază, experimentul de la mu-
zeul ţăranului român a fost „amânat”, în faţa
protestelor unor organizaţii ortodoxe. Numai că
filmul a fost reprogramat pe 26 februarie, la in-
sistenţele exprese ale ambasadei s.u.a., amba-
sadă care, până în decembrie 2012, fusese
condusă de mark gitenstein, un adept şi militant
al corectitudinii politice, mult prea îndrăgostit de
românia, prin originea lui botoşăneană, ca să n- o
fericească şi cu noua ideologie. arma utilizată de
hollywood este una subtilă, inducerea mentali-
tară, subliminală, după tehnica reclamelor, sub-
versiune care funcţionează după principiul: „da,
de ce nu? uite că merge şi- aşa”, în speţă, cu un
nou tip de familie! (p. 246). spălată pe creier prin
„educaţie” şi cu ajutorul mass- media, lumea se
obişnuieşte cu orice, ca în anii comunismului. an-
drei dîrlău compară copii sunt bine- mersi cu un
faimos film, la vremea lui, omul cu arma, al re-
gizorului sovietic serghei iutkevici, considerat
„un poem epico- eroic despre triumful revoluţiei
asupra vechii orânduiri ţariste şi rolul marelui
conducător şi vizionar V.i. lenin în călăuzirea
proletariatului rus spre victorie asupra duşma-
nului de clasă şi instaurarea noului regim sovie-
tic”, film care îl entuziasma pe criticul italian de
cinema giovanni Buttafava, fascinat de „savoa-
rea ce atinge pragul legendei”. (pp. 241- 242). la
fel de savuros şi filmul lisei cholodenko. doar că,
în loc de mosfilm, hollywood! 

Nemaiavând arma represiunii dure a mar-
xism- leninismului clasic, ipostaziată, la noi, în
forma tenebroasă a „experimentului piteşti”,
marxismul cultural şi- a schimbat radical meto-
dele, dar efectele sunt aceleaşi, dacă nu cumva
mai primejdioase, cum remarcă claudiu târziu,
în cuvânt- înainte: corectitudinea politică „e mai
primejdioasă decât marxismul economic, pentru
că vizează schimbarea mentalităţilor şi a compor-
tamentelor, deci a vieţii noastre, în profunzime şi
în mod ireversibil. / marxismul cultural şi- a pro-
pus să dărâme «lumea veche», întemeiată pe tra-
diţie – înţeleasă ca moştenitoarea socială refe-
renţială, cu a sa axă imuabilă: raportarea la divi-
nitate. într- un cuvânt, vrea să distrugă normali-
tatea.” (p. 9). dacă marxismul economic aborda
lumea materialist, după principiul materia-înain-
tea- minţii (jonathan Black2), cel cultural a înţeles
„secretul lumii” care se sprijină pe principiul min-
tea- înaintea- materiei. Şi cu acest principiu vrea
să schimbe omenirea, violându- i însă organicita-
tea, ca orice utopie ideologică ne în stare să se
smulgă din rădăcinile din care crede că s- a elibe-
rat total – în speţă, marxismul economic. claudiu
târziu avertizează: „cartea pe care o ţineţi în
mână nu e un răspuns ideologic, de pe poziţii con-
servatoare, la «propunerea pentru paradis» ne-
omarxistă, ci un semnal de alarmă: umanitatea
este în pericol de moarte! Şi, totodată, cartea este
un ghid de supravieţuire.” (p. 11).

Istoricul corectitudinii politice
cu asta, altminteri, îşi începe discursul Wil-

liam s. lind, care atrage atenţia că măreţia ame-
ricii s- a clădit prin aceea că nu a avut niciodată o
ideologie de stat, ceea ce i- a permis să se dezvolte
organic, ajungând în fruntea civilizaţiei contem-
porane. N- a avut, dar acum este în pericol să fie
subminată de o asemenea ideologie – cea mai per-
fidă dintre toate – corectitudinea politică, operă
insidioasă clocită la Şcoala din frankfurt şi refu-
giată peste ocean în timpul regimului hitlerist.
iată de unde succesul ei, cu statul obscur de va-
riantă a marxismului sovietic troţkizat. scopul
cărţii coordonate de William s. lind: „avem ne-
voie să înţelegem ce este cu adevărat corectitudi-
nea politică. aşa cum veţi vedea imediat, dacă
putem da în vileag adevăratele origini şi natura
corectitudinii politice, acesta înseamnă un pas gi-
gantic către abolirea ei.” (p. 17). până nu e prea
târziu.

autorul observă că până prin anii ’50- ’60,
america era o ţară normală, cu şcoli publice ex-
celente, cu bărbaţi care „tratau femeile ca pe nişte
doamne”, cu familii „cu doi părinţi” şi mame care
îşi întâmpinau copiii veniţi de la şcoală etc. de

Theodor Codreanu
Un homuncul marxistoid: 
„corectitudinea politică”

Un viitor care sună cam aşa în
concluzia lui Raymond V. Raehn:

„Corectitudinea politică reprezintă
marxismul, cu tot ce comportă
acesta: pierderea libertăţii de
expresie, controlul gândirii,
răsturnarea ordinii sociale

tradiţionale şi, în ultimă instanţă,
un stat totalitar. În fond,

marxismul cultural instaurat de
Şcoala de la Frankfurt este mai
terifiant decât marxismul vechi,
economic, care a ruinat Rusia.”

theodor codreAnu

1 „maniera noastră de- a vedea – spune emi-
nescu – e pe deplin modernă: pentru noi statul e
un obiect al naturii care trebuie studiat în mod
individual, cu istoria, cu obiceiurile, cu rasa, cu
natura teritoriului său, toate acestea deosebite şi
neatârnând câtuşi de puţin de liberul arbitru al
indivizilor din cari, într- un moment dat, se com-
pune societatea. de aceea, dacă tendenţele şi
ideile noastre se pot numi reacţionare (s. n.), epi-
tet cu care ne gratifică adversarii noştri, această
reacţiune noi n- o admitem decât în înţelesul pe
care i- l dă fiziologia, reacţiunea unui corp capabil
de a redeveni sănătos (s.n.) contra influenţelor
stricăcioase a elementelor străine introduse în-
lăuntrul său.” (timpul, 17 august 1879).

2 cf. jonathan Black, Istoria secretă a
omenirii, trad. din engleză, de adriana Bădescu,
editura Nemira, Bucureşti, 2008.
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prin anul 2000, america a început să fie de nere-
cunoscut: eşti în pericol să fii jefuit pe stradă, să
ţi se fure maşina, să trăieşti „în teamă constantă”,
să- ţi zăvorăşti uşile înainte de culcare, să- ţi dotezi
maşina cu sistem de alarmă, să tremuri la gândul
că, întorşi de la şcoală, copii au inhalat „un praf
alb ciudat şi că au învăţat că homosexualitatea e
normală şi bună”, iar seara, uitându- te la televi-
zor, împreună cu familia, n- ai înţelege „cum se
face că pornografia” e în văzul public, că, la facul-
tate, în numele „multiculturalismului”, sunt ex-
cluşi din programă shakespeare şi faulkner, ca
prea greu de înţeles şi, pe deasupra, incorecţi po-
litic, în locul lor fiind preferat divertismentul. sau
cum observa harold Bloom: „catedrele de engleză
vor deveni catedre de studii culturale, unde filme
ca Batman, temele favorite ale mormonilor, tele-
viziunea, filmele şi rock- ul îi vor înlocui pe chau-
cer, shakespeare, milton, Wordsworth sau
Walace stevens.”3 Şi tot Bloom: „mişcarea greşit
numită «multiculturalism», care este şi antiinte-
lectuală, şi antiliterară, elimină din programa de
studiu majoritatea operelor ce prezintă dificultăţi
imaginative şi cognitive, ceea ce înseamnă majo-
ritatea operelor canonice.”4 Şi concluzia lui Wil-
liam s. lind: „în ultimii 40 de ani, america a fost
cucerită de aceeaşi forţă care înainte ajunsese la
putere în rusia, china, germania şi italia. acea
forţă este ideologia.” (p. 21). acea ideologie se nu-
meşte political correctness: „unii o consideră
drept o glumă. Nu e. e mortal de serioasă.” a în-
cercat, cu mult haz, s- o prezinte ca atare, scriito-
rul james finn graner, Poveşti corecte politic de
adormit copiii (Vezi trad. din engleză de felicia
mardale, editura humanitas, Bucureşti, 2006).

William s. lind şi raymond V. raehn fac
istoricul corectitudinii politice, de la părinţii
georg lukács şi antonio gramsci, până la promo-
torii actuali. după eşecul „revoluţiei sexuale”, pe
care o proiectase lukács în ungaria lui Béla Kun,
tot el a fost unul dintre iniţiatorii marxişti ai în-
fiinţării institutului pentru studii sociale, 1923,
în germania, institut devenit Şcoala de la fran-
kfurt, al cărei scop era să răspundă la întrebarea:
cine ne va salva de civilizaţia occidentală? iz-
bânda metamorfozei marxismului economic în
unul cultural s- a prefigurat în cursul mişcărilor
studenţeşti din 1968, biblia rebelilor devenind
opera lui herbert marcuse, îndeobşte eros şi ci-
vilizaţie (1955), dar şi cartea Personalitatea auto-
ritară (1950) a lui theodor adorno, care a avut un
mare impact asupra psihologiei şi sociologiei ame-
ricane (v. raymond V. raehn, p. 30). freudo-mar-
xismul cere eliberarea omului de tabuurile
sexuale, identificând răul în „complexul oedip”,
ca tiranie a puterii tatălui, deţinută, în istorie, de
anumite grupuri: „marxismul cultural susţine că
istoria e explicată în întregime prin dominaţia
unor anumite grupuri – definite prin normalitate
sau anormalitate în funcţie de sex (masculin/fe-
minin), rasă, preferinţe sexuale – asupra altor
grupuri.” (lind, p. 22). marxismul clasic identifica
centrul represiv al puterii în burghezie, pe când

cel cultural, în grupul care se pretinde normal din
punct de vedere sexual, supremaţia arogându- şi- o
bărbatul, de unde şi caracterul „patriarhal” al
creştinismului. dacă vechii marxişti vedeau în
proletariat clasa reprimată, menită să elibereze
omenirea de răul puterii, marxiştii culturali iden-
tifică mai multe grupuri reprimate, „bune”, hără-
zite să devină „mântuitoare”: minorităţile de tot
felul (religioase, sexuale, rasiale), destinate să
distrugă vechea ordine patriarhală a puterii. în
chip bizar, bunăoară, femeile sunt considerate o
minoritate de către feministe, încât femeile care
nu le împărtăşesc ideologia sunt excluse din rân-
dul feminităţii. o influenţă importantă asupra fe-
minismului ideologic a avut cartea lui Betty
friedan, mistica feminină. doctrina feminismu-
lui, argumentează raymond V. raehn, se trage
din fr. engels, cu a sa lucrare din 1884, originea
familiei, a proprietăţii private şi a statului. 

William s. lind prezintă cinci similitudini
frapante între marxismul economic şi cel cultural
(pp. 22- 23): ambele sunt totalitare, dau explicaţii
istoriei printr- un singur factor, declară a priori
anumite grupuri virtuoase, destinate să expro-
prieze pe cei care deţin puterea, creează, în sfâr-
şit, o metodă de analiză care să evidenţieze
corectitudinea ideologiei lor în toate situaţiile.
Şcoala de la frankfurt a creat teoria critică din
arsenalul căreia s- a conturat faimosul deconstruc-
tivism, fala culturii postmoderniste. din acesta a
apărut, în românia, moda demitizărilor, a răstur-
nării valorilor. paradoxal, în globalismul corect
politic, rele sunt majorităţile (naţionale, reli-
gioase, sexuale), bune – doar minorităţile. de aici
s- a născut multiculturalismul, ecumenismul de
tip New age, în care creştinismul nu mai este fun-
damentul care a creat europa, ci o religie, între
altele, încât o proiectată constituţie europeană
nu- şi mai recunoaşte rădăcinile creştine, de unde
şi deschiderea largă a porţilor în faţa noilor inva-
zii migratoare. să reamintesc îngrijorarea unui
cunoscător al mersului civilizaţiilor şi culturilor
în istorie, Neagu djuvara, care, la finele anului
2010 declara, în revista „cultura”: „din păcate,
europa de mâine va aparţine arabilor şi ţiganilor.

de aceea considerăm că cea mai gravă crimă fă-
cută împotriva europenilor de baştină şi a culturii
europene este deschiderea largă a porţilor euro-
pei hoardelor barbare şi hămesite de foame din
asia şi africa, hoarde care vor transforma europa
creştină, civilizată şi prosperă de astăzi în
euro- indo- arabia de mâine, în care urmaşii
noştri vor putea, probabil, supravieţui pentru câ-
teva generaţii în «rezervaţii»… iar noi, europenii
de rând, stăm cu braţele încrucişate. Şi ne văică-
rim de toate ticăloşiile care se petrec sub soare
fără a întreprinde nimic. aşa încât ne merităm
soarta, spre ruşinea noastră, a tuturor!” 

Un semnal de alarmă
aşadar, semnalul de alarmă tras de autorii

cărţii pe care o comentez nu este doar aşa ca să
ne aflăm în treabă, ci arată la ce ne poate duce co-
rectitudinea politică, de dragul căreia nu mai pot
multiculturaliştii care ne croiesc viitorul de aur.
un viitor care sună cam aşa în concluzia lui ray-
mond V. raehn: „corectitudinea politică repre-
zintă marxismul, cu tot ce comportă acesta:
pierderea libertăţii de expresie, controlul gândirii,
răsturnarea ordinii sociale tradiţionale şi, în ul-
timă instanţă, un stat totalitar. în fond, marxis-
mul cultural instaurat de Şcoala de la frankfurt
este mai terifiant decât marxismul vechi, econo-
mic, care a ruinat rusia.” (p. 34). o rusie care
încă e departe de a se fi desprins de totalitarismul
moştenit pe linie stalinistă. Numai că, în locul
dictaturii proletariatului, „corecţii” de azi se slu-
jesc de arma divertismentului, amintind de falsa
fericire a căderii finale din sodoma şi gomora.
desigur, nu e rău divertismentul în sine, ci doar
cel folosit ca armă ideologică, spune lind: „ea
controlează aproape total cel mai puternic factor
din cultura noastră, industria divertismentului.
ea domină atât învăţământul public, cât şi pe cel
superior: multe campusuri universitare sunt azi
nişte mici corei de Nord deghizate în simbolurile
excelenţei. ea a capturat până şi clerul multor bi-
serici creştine. oricine care face parte din sistem
şi se abate de la dictatele ei încetează rapid de a
mai face parte din sistem.” (p. 24). 

asupra fenomenului atrăgea atenţia încă
din 1987 alain finkielkraut5. succesul triumfal
al corectitudinii politice, spune lind, rezultă din
cameleonismul uriaş al deghizamentului: „deşi e
târziu, bătălia nu e încă decisă. foarte puţini
americani (ca şi europenii, n.n.) îşi dau seama că,
de fapt, corectitudinea politică e marxism îmbră-
cat în alte veşminte. dacă acest adevăr se răspân-
deşte, şi rezistenţa se va răspândi odată cu el. în
prezent corectitudinea politică prosperă prin fap-
tul că se ascunde sub o deghizare.” (p. 26).

deghizarea începe cu educaţia, în condiţiile
în care familia tradiţională este tot mai fărâmi-
ţată şi demoralizată. de acest aspect se ocupă
studiul lui t. Kanneth cribb jr. dacă în învăţă-
mântul preuniversitar educaţia tinde să se re-
ducă la „joc” şi „divertisment”, considerându- se că
educaţia tradiţională era „constrângătoare”, su-
pusă exclusiv puterii, postmodernii tind să creeze
noul „popor jeune”, cum i- a spus alain finkiel-
kraut, specie care nu mai vrea să fie persoană, în
sens creştin, ci, printr- un joc de cuvinte, Je- une,
individul uman nemaifiind „silit” a sta cu faţa
către dumnezeu, ci spre adolescenţă, ca explozie
a fericirii, fără povara prejudecăţii identitare na-
ţionale şi personale6. este forma culturală de tri-
umf a marxismului: „le Bourgeois este mort, vive
l’adolescent!”7 căci un adolescent nestresat cu ve-
chile programe se cuvine a rămâne şi tânărul
ajuns în campusurile universitare, adaugă
t. Kanneth cribb jr.: „tehnicile corectitudinii po-
litice sunt bine cunoscute în prezent: atacarea
programei şcolare în numele «multiculturalismu-
lui», impunerea unor «coduri de limbaj» restric-
tive şi vag formulate, precum şi cursuri
obligatorii de «formare a sensibilităţii»
adresate bobocilor, care nu sunt 

Din nefericire, România se află şi
de astă dată în avangarda statelor

înrobite corect politic. Nu e de
mirare, de vreme ce a fost şi în

avangarda comunismului. Asta se
vede zilnic, peste tot, în toate

domeniile. Să nu ne mire că familia
românească e pe cale de dispariţie,

că populaţia scade vertiginos, că
exodul românilor în lume anunţă
moartea acestei naţiuni vechi şi

nobile.

3 harold Bloom, canonul occidental, trad.
din engleză de delia ungureanu, prefaţă de
mircea martin, ediţia a ii- a, grupul editorial
art, 2007, p. 514.

4 Ibidem, p. 424.
5 alain finkielkraut, le défaite de la pen-

sée, gallimard, paris, 1987. a se vedea şi cap.
Izbânda lui Zombi din cartea mea transmoder-
nismul, editura junimea, iaşi, 2005.

6 alain finkielkraut, op. cit., p. 175.
7 Ibidem, p. 176.
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altceva decât eforturi sistematice de în-
doctrinare ideologică.” (p. 44). autorul
dă exemple de la diferite universităţi

americane. la universitatea din massachusetts,
de pildă, profesorii sunt obligaţi să completeze un
chestionar prin care să declare ce „contribuţii la
multiculturalism” au adus (p. 45). rectorii, deca-
nii, şefii de departamente sunt promovaţi după
criteriul „corectitudinii”, la rându- le angajând
cadre „după chipul şi asemănarea lor” (p. 46).
conceptul de libertate este redus la referenţialul
political correctness. programele multicultura-
liste sunt făcute în aşa fel, încât „să- i împiedice
pe studenţi de a dobândi cunoştinţe despre tradi-
ţia occidentală” (p. 47). încă din 1988, universi-
tatea stanford a eliminat materia obligatorie de
„civilizaţie occidentală”, substituind- o cu un curs
multi- intitulat „culturi, idei şi valori”. marxiştii
revoluţionari din america centrală sunt puşi pe
aceeaşi treaptă cu platon, shakespeare şi Newton
(p. 48). aceeaşi universitate a abandonat studie-
rea istoriei. de altfel, în toate cele 50 de universi-
tăţi de vârf, „cu excepţia uneia”, studenţilor nu li
se mai cere „să urmeze măcar un singur curs de
istorie”. li se oferă, în schimb, cursuri de felul:
„film şi literatură. reprezentări ale frontierei
dintre sua şi mexic”, „teatru etnic contempo-
ran”, „culturile lumii”, „cultura expresivă chi-
cana”, „misoginie şi feminism în renaştere”. să
ne mai mirăm de haosul din învăţământul preu-
niversitar şi universitar românesc, de marginali-
zarea predării istoriei, de gravele confuzii în
predarea literaturii române, prin eliminarea cri-
teriului diacronic, încât elevii cred că marin
preda este scriitor interbelic etc.? altfel spus, tim-
pul nu mai are decât o singură dimensiune, cea a
prezentului, încât trecutul este invocat doar ca
termen de comparaţie negativ, ca şi în comunism.
sub masca libertăţii sans rivages, se ia omului
şansa reală a libertăţii. „cele mai tragice victime
ale acestei epoci a corectitudinii politice sunt stu-
denţii.” (p. 49). campusul fiind un spaţiu relativ
izolat, devine mediu ideal pentru „experimente în
metamorfoza socială” (p. 50). există însă şi reac-
ţii, cu publicaţii studenţeşti independente, ale
căror articole fac publice „bufoneriile corectitudi-
nii politice din campusuri”. când un fost student
al universităţii yale, lee Bass, a donat 20 de mi-
lioane de dolari pentru finanţarea unui curs inte-
grat de civilizaţie şi cultură occidentală, suma a
fost folosită, dimpotrivă, pentru ţintele „corecţi-
lor”, ceea ce a stârnit un mare scandal, datorită
dezvăluirilor făcute de editorii publicaţiei „leight
& truth”. e doar un exemplu între altele. studen-
ţii eminenţi şi profesorii de excepţie reacţionează
însă.

jamie mcdonald se ocupă de efectele de-
constructivismului asupra literaturii. aceasta,
fiind tărâmul cuvintelor „pe care societatea, în
ansamblul ei, le consideră drept exemplare”, este
adevărata „fereastră spre cultură” (p. 55). din pă-
cate, literatura americană a început să fie sufo-
cată de - isme ca marxism, feminism, freudism
etc., sub imboldul corectitudinii politice, încât in-
terpretările critice abundă în abuzuri ideologice,
mai ales după ce lucrările lui jacques derrida au
început să fie traduse peste ocean, la mijlocul ani-
lor ’70. s- a declanşat o adevărată molimă a femi-
nismului, a teoriilor „queer” (al treilea val
feminist şi gayst) sprijinite, filosofic, de decons-
tructivism şi de ceea ce s- a numit „criticism cul-
tural”, care a dus la o adevărată vânătoare de
elemente rasiste, homofobe, antifeministe în ope-
rele marilor scriitori occidentali heterosexuali. li-
teraturii i s- a interzis să mai aibă sens, adevăr,
fiind doar… text. deconstruit, bunăoară, sensul
iubirii dintr- un sonet al poetei elizabeth Barret
Browning este spulberat din pricina versului
„mai mult te voi iubi în moarte.” astfel de „her-
meneutică” se năpusteşte şi asupra Bibliei acu-
zată de homofobie, încât versetele despre sodoma
şi gomora trebuie imperativ scoase din sfânta
scriptură! cu atât mai mult, cu cât derrida s- a
arătat adversar al „semnificatului transcenden-
tal” în literatură: „credinţa în dumnezeu este eti-
chetată drept un produs al gândirii occidentale
deficiente, iar derrida pretinde, în maniera veri-
tabil nietzscheană, că dumnezeu este un con-
struct al limbii şi nu viceversa.” (p. 64). ceea ce,
în realitate, este şi o deformare a gândirii lui
Nietzsche. „dacă teoriile deconstructiviste – no-
tează jamie mcdonald – ar avea măcar o slabă
acurateţe, atunci orice comunicare verbală – şi,
prin extensie, orice forme de comunicare – ar fi cu
neputinţă.” (p. 65). imposibilă ar fi însăşi exis-
tenţa literaturii. autorul american observă că,
sub influenţa deconstructivismului, profesorii de

literatură pierd „aptitudinea de a scrie frumos”,
încât speranţa renaşterii literaturii nu mai vine
de la mediile universitare, ci de la scriitorii con-
sideraţi „amatori”. Nu numai shakespeare, mil-
ton, chaucer sunt negaţi de profesorii „corecţi” şi
feminişti, ci şi o scriitoare ca jane austen, consi-
derată ca prea conservatoare, „din pricina temelor
despre iubire şi căsătorie” (p. 67).

Nihilismul radical
este momentul pentru gerald l. atkinson

să abordeze fenomenul feminismului radical, care
nu are tangenţe cu clasica luptă pentru drepturile
femeii, rezolvate de multă vreme. feminismul
este o ramură importantă a corectitudinii politice.
accente feministe găsim în prima jumătate a se-
colului al xix- lea, la ralph Waldo emerson,
henry david thoreau, la harriet Beecher stowe,
julia Ward howe, consideraţi precursorii „boome-
rilor” actuali, de după 1960. feminiştii primei pe-
rioade au luptat, îndrituiţi, pentru egalitatea
politică cu bărbaţii, dar şi pentru întărirea fami-
liei. feminismul radical este cuprins între
1960- 2015, produs, îndeobşte, de hollywood şi de
mass- media. până şi revistele care se adresează
bărbaţilor (esquire, GQ, men’s Health, men’s fit-
ness, maxim etc.) vizează bărbaţii… feminizaţi (p.
73). se poate vorbi chiar de încheierea feminizării
americii, exceptând, poate, armata. feminismul
este însă mai mult, cu ingerinţe ample din mar-
xismul cultural, ca reacţie la ceea ce Şcoala de la
frankfurt a numit personalitate autoritară ve-
nindă din familia patriarhală, analizată încă de
engels. feminismul implică un război psihologic
împotriva bărbatului, „pentru a- l face pe acesta
neinteresat să apere credinţele şi valorile tradi-
ţionale”, supus fiind unui soi de „castrare” freu-
diană. în doctrina Şcolii de la frankfurt se
vorbeşte despre „tehnici psihologice pentru
schimbarea personalităţii”, pentru ca întrebarea
lui georg lukács cine ne va scăpa de civilizaţia
occidentală să capete un răspuns practic. soluţia
a fost oferită de abraham maslow, creatorul „psi-
hologiei umaniste, cea de a treia forţă”, promotor
al tehnicilor psihoterapeutice în şcolile publice,
vizând „transcenderea masculinităţii şi a femini-
tăţii către un tip general de umanitate”8. aseme-
nea idei şi practici, a observat gertrude
himmelfarb, s- au insinuat încet- încet, pe neob-
servate, până s- a constatat că postmoderniştii au
început să le promoveze cu mult zel (p. 76). astfel,
s- ar fi transformat „personalitatea autoritară”,
descrisă de theodor adorno, în cadrul unei revo-
luţii „de catifea”, ca să folosesc un termen de la
răscrucea lui 1989. Vechea lume oblăduită de
dumnezeul autoritar (este iisus, dumnezeul iu-
birii, autoritar?, n.n.) s- ar fi prăbuşit. Visul „teo-
riei critice” a unui nou sistem „umanitar” pare
împlinit: „sistemul ideologic al revoluţionarilor
Şcolii de la frankfurt este, funciarmente, anti-
dumnezeu, anti-creştinism, anti- familie, anti-na-
ţionalist, anti- patriotism, anti- conservator,

anti-ereditate, anti-etnocentrism, anti-masculini-
tate, anti-tradiţie şi anti- moralitate.” (p. 77). 

Nihilismul acesta radical se focalizează pe
desfiinţarea „hegemoniei bărbaţilor albi”: „adop-
tarea de legi şi intentarea de procese, intimidarea
şi demonizarea bărbaţilor albi ca fiind rasişti şi
sexişti sunt obiective urmărite prin intermediul
mass- media şi al sferei universitare. psihodina-
mica procesului revoluţionar ţinteşte către desca-
lificarea psihică – decapitarea – celor care se
opun.” (pp.79- 80). steve forbes reamintea că fon-
datorii statelor unite au pariat pe trei valori fun-
damentale, în declaraţia de independenţă: viaţa,
libertatea şi urmărirea fericirii. forbes observă că
inversarea acestor valori, punând înainte ferici-
rea sau libertatea în locul vieţii, înseamnă a in-
staura haosul moral şi anarhia socială. este
exact ceea ce produce corectitudinea politică. iată
de ce această ideologie este mortală nu doar pen-
tru statele unite. cu atât mai mult, cu cât ideo-
logia „boomerilor” duce la fanatismul „tolerant”
al unui curent religios – New age. „se poate –
conchide jamie mcdonald – ca soarta civilizaţiei
americane să depindă de rezistenţa fermă a băr-
baţilor americani împotriva feminismului corect
politic.” (p. 82).

în partea a doua a cărţii, roger Kimball
analizează efectele nocive asupra ştiinţei istorio-
grafice, invadată de relativism, sub impulsul altui
enunţ nietzschean răstălmăcit: „Nu există fapte,
ci doar interpretări.” „corecţii” neagă existenţa
oricărui adevăr în istorie, frustrând cercetarea de
posibilitatea obiectivităţii, întrucât adevărul ar fi
„mai degrabă inventat decât descoperit” (p. 101).
cu alte cuvinte, toate sunt invenţii scriitoriceşti,
„mituri” naţionale, încât un popor nu- şi mai poate
legitima existenţa prin astfel de basne, de unde
şi eliminarea pregătirii istoriografice din univer-
sităţile americane, modă care a invadat şi eu-
ropa, inclusiv mentalitatea istoricilor români,
foarte sensibili la a se sincroniza cu ceea ce fac
alţii. până şi o carte ridicolă de felul celei semnate
de istoricul simon schama (de la harvard), dead
certainties („certitudini moarte”, 1991) a avut un
mare succes, după acesta orice cercetare fiind
„fatal circumscrisă” „caracterului şi prejudecăţi-
lor naratorului”. astfel, o problemă de stilistică
personală este transformată în argument al im-
posibilităţii apropierii de adevăr, încât toţi istori-
cii, conform lui simon schama, ar trebui să se
recunoască simpli autori de ficţiune, de poveşti
bune de adormit copiii, în acord cu corectitudinea
politică. „Nu este surprinzător – notează Kimball
– că devierea de la adevăr a avut consecinţe de-
vastatoare în mediul academic. printre altele,
acest fapt a subminat integritatea multor disci-
pline academice; a contribuit considerabil la com-
promiterea a însăşi ideii de «disciplină» acade-
mică – desemnând un domeniu ştiinţific în cadrul
căruia este studiată o materie general acceptată

8 raymond raehn, the roots of affective
education in american schools, 1995.
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şi sunt utilizate instrumente comune de cerce-
tare.” (p. 102). Nu e vorba aici de interdisciplina-
ritate şi de transdisciplinaritate, ci de o
uniformizare (entropică) a cercetării, ducând la
un haos naratologic de tip postmodernist, încât şi
oamenii de ştiinţă trebuie să recunoască faptul că
nu mai slujesc adevărul, ci creează… texte. pro-
gramele universitare amestecă „studiile dedicate
feminismului, homosexualilor, afro- americanilor,
mişcării chicano, studiile pentru pace, studiile
despre text; metastaza acestor pseudo- materii şi
a altora de acest fel în spaţiul academic semna-
lează nu extinderea, ci declinul disciplinelor aca-
demice. merită subliniat că astfel de programe,
deşi promovate ca fiind «interdisciplinare», sunt,
în realitate, antidisciplinare. ele nu presupun
stăpânirea unor discipline multiple, ci abandona-
rea rigorii disciplinare în favoarea susţinerii unei
ideologii prescrise.” (p. 102). Şi: „în aceeaşi situa-
ţie se află ştiinţele naturale: teoria şi filosofia şti-
inţei – dacă nu chiar practica actuală a ştiinţei –
au devenit, într- un grad tot mai ridicat, subjugate
unor forme diverse de disoluţie la nivel epistemo-
logic, întrucât logica şi esenţa ştiinţei sunt con-
fundate în mod deliberat cu sociologia ştiinţei.”
(p. 103). 

Nicholas fox, de la o facultate de medicină
din anglia, în cartea sa Postmodernism, sociology
and Health (1993), susţinea, nici mai mult, nici
mai puţin că noţiunile de „pacient”, „boală” etc.
sunt „ficţiuni sociologice”, explicabile uşor prin
„elemente ale teoriei feministe şi prin conceptele
derridiene de différance şi intertextualitate”.
până aici a ajuns confuzia punctelor de vedere,
asupra căreia atrăgea atenţia mihai ralea, încă
din 1935 (Valori), confuzie ce indică o gravă slă-
bire a inteligenţei umane. adevăraţii gânditori au
reacţionat însă la astfel de aberaţii, precum a
făcut- o allan Bloom, încă din 1987, în celebra
carte criza spiritului american. pe aceeaşi linie
de rezistenţă împotriva postmodernismului semă-
nător de confuzii maladive se înscriu lucrări pre-
cum: tenured radicals (1990), de roger Kimball;
sign of the times:deconstruction and the fall of
Paul de man (1991), de david lehman; Higher
superstition:the academic left and Its Quarrels
with science (1994), de paul gross şi Norman le-
vitt; the Killing of History: How a discipline is
Being murdered By literary critics and social
theorists (1994), de australianul Keith Winds-
chuttle ş.a.

marea confuzie, în ştiinţa istoriei postmo-
derne, arată Keith Windschuttle, este reducţia is-
toriografiei la mit (cum au făcut- o, cu mult zel,
după 1989, la noi, lucian Boia şi ideologul politi-
cally correct Vladimir tismăneanu, erijat, astăzi,
în neo- conservator, deşi descinde direct din troţ-
kism, după propria- i mărturie). „corecţii” vor să
anuleze 2400 de ani de cercetare istorică, animată

de căutarea adevărului, chiar dacă au existat des-
tui istorici care „au prezentat eronat întâmplările,
că mulţi au fost părtinitori şi adesea în neconcor-
danţă totală cu adevărul. totuşi, criticii lor s- au
simţit adesea datori să arate că istoricii s- au în-
şelat în legătură cu fapte reale, că afirmaţiile lor
cu privire la trecut nu corespund întâmplărilor
adevărate. cu alte cuvinte, criticii încă porneau
de la presupunerea că adevărul este accesibil is-
toricului.”(apud roger Kimball, loco, p. 105).
Keith Windschuttle atrăgea atenţia că, dacă isto-
ricii se vor lăsa absorbiţi de abisul teoretic al ideo-
logilor, „îşi vor cauza propria dispariţie, precum
şi cea a disciplinei”, de astă dată nemaifiind vorba
de vreun „conflict între generaţii”, ci de un cancer
al gândirii.

Erodarea valorilor maturităţii
ca o confirmare a teoriei „poporului jeune”

a lui alain finkielkraut, este capitolul corectitu-
dinea politică şi erodarea valorilor maturităţii,
semnat de irina Bazon, cu extindere, desigur, la
principalele valori ale civilizaţiei şi culturii euro-
pene. cea dintâi este chiar limbajul, „întors pe
dos” (ilie Bădescu), un soi de confuciană tcheng
ming negativă, orientată spre „bulversarea şi re-
lativizarea valorilor”, „simptom al regresului
către imaturitate” (p. 133). se ajunge la un gali-
matias în care cuvintele îşi pierd sensul real, pier-
zând referentul într- o amnezie generalizată prin
care se pot manipula mentalităţile printr- un soi
de jargon sindicalist, o limbă de lemn mai aridă
decât în comunism şi care pariază pe o invazie de
eufemisme (diana West) ce convieţuiesc cu vul-
garitatea ostentativă din mass- media (p. 179). 

revoluţia „corecţilor” începe însă cu ateis-
mul, cum prevedea dostoievski, ca detronare a fi-
gurii tatălui şi proclamarea autonomiei omului
faţă de dumnezeu, el însuşi aşezându- se, anti-
hristic, pe tronul celest coborât pe pământ. după
evenimentele din 1968, charles a. reich (the
Greening of america, 1970) anticipa „revoluţia
Noii generaţii”: „Nu va fi similară revoluţiilor din
trecut. Va începe cu individul şi cultura, iar
schimbarea structurii politice va fi ultimul ei act.”
tinerii fuseseră deja captivaţi de „ideile ademe-
nitoare care le promiteau o viaţă eliberată de gri-
jile maturităţii, în care îşi puteau satisface orice
dorinţe. inoculându- le dispreţul faţă de valorile
maturităţii, revoluţia «eliberării» i- a adus, şi
urma să- i menţină permanent, într- o stare de in-
fantilizare şi vulnerabilitate.” (p. 138). o menta-
litate mai potrivnică vieţii nu e de conceput. cum
spune ovidiu hurduzeu, citat de irina Bazon, e
vorba de un hedonism „terapeutic” menit să înlo-
cuiască „spiritul jertfelnic şi valorile transcen-
dente care îl caracterizează pe omul religios”.

modelele propuse în loc sunt copi-
lul, adolescentul, antieroul, cultul
victimei, loserul, boemul, nebunul
etc. (p. 139). Normalul e transfor-
mat de neomarxişti în simptom de
patologie socială a „personalităţii
autoritare” (adorno). ordinea pa-
triarhală trebuie înlocuită cu una
matriarhală, feministă. Vladimir
Volkoff, autorul manualului corec-
titudinii politice (vezi versiunea ro-
mânească de la editura antet,
Bucureşti, 2007), sublinia şi el dis-
trugerea valorii supreme întrupate
de hristos – adevărul: „corectitudi-
nea politică distruge adevărurile,
oricare ar fi acestea, şi nu pune
nimic în loc. Nihilistă prin natură şi
prin vocaţie, corectitudinea politică
nu se fondează pe o revelaţie, ci pe
imposibilitatea oricărei revelaţii.”
iar acuza că dumnezeu ar întru-
chipa „persoana autoritară”, ma-
trice pentru puterea oprimatoare,
se potriveşte ca nuca- n perete cu
dogma trinitară a creştinismului,
trimiţând, mai degrabă, la dumne-
zeul unic al Vechiului testament.
apoi, e aberant să confunzi autori-
tatea cu puterea, cum se iluzionează
adorno şi „corecţii”, căci auctorias e
cel care „susţine un lucru şi îl face
să crească” (lafay), citat de paul
evdokimov, în Iubirea nebună a lui
dumnezeu: „autoritatea este dife-
rită de putere. prima inspiră un
sentiment de respect şi veneraţie,
cealaltă un sentiment de frică. 

autoritatea este legată de demnitate, puterea, de
forţă.” (apud irina Bazon, p. 143).

„corecţii” pretind că apără victimele.
eroare! cum poţi crede că aperi victimele, când
faci alte victime? Şi încă în număr exponenţial,
de vreme ce victime ale corectitudinii politice cad
majorităţile, naţiunile, rasa albă etc. apărarea
victimelor este opera, prin excelenţă, a creştinis-
mului. iisus mai este numit paracletul, „avocatul”
celor persecutaţi, el însuşi fiind primul dintre
persecutaţi. rené girard a demonstrat, în chip
genial, că Noul testament este cel mai complex
şi mai limpede text victimar, că prin golgota
mântuitorului s- a pus capăt tradiţiei mitice a ţa-
pului ispăşitor. aşa că orice întoarcere la victimi-
zare, după înviere, este, de fapt, erezie anticreş-
tină, recădere în mitologie. Nu poţi comite crime,
persecuţii în numele lui hristos, fiindcă asta în-
seamnă înrobire faţă de antihrist. de asemenea
păcat groaznic n- au fost scutite anumite Biserici,
iar exemplul cel mai întristător de anticreştinism
a fost inchiziţia, de care Biserica catolică s- a le-
pădat, în al doisprezecilea ceas. dar aceasta este
o cu totul altă discuţie.

pe de altă parte, „corecţii” cer încălcarea le-
gilor. Victimizând majorităţile, ei cer privilegii,
discriminări pozitive, ca semn al puterii pe care o
instituie, pretinzând că o abolesc: „astfel, mass-
media, educatorii sociali şi guvernele le acordă
homosexualilor şi, mai recent, transsexualilor,
statutul unor persoane cărora li se cuvin drepturi
speciale şi recunoaştere pe motiv că au fost ante-
rior marginalizaţi sau traumatizaţi.” (paul gott-
fried). printre victimele guvernelor îndoctrinate
„corect politic” se află, în schimb, o altă majori-
tate, cea a bătrânilor, care, în societatea tradiţio-
nală se bucurau de tot respectul. Niciodată, ca în
ultimii 25 de ani de guvernare corect politică, bă-
trânii nu au fost mai oprimaţi, declaraţi fiind, în
presă, ca „expiraţi” şi „parazitari”: „Bătrâneţea
trebuie discreditată fiindcă influenţa pe care ar
putea să o exercite asupra tinerilor este cu totul
incorectă politic. oamenii au tendinţa să- şi as-
cundă vârsta, de care au ajuns să le fie ruşine.”
(irina Bazon, p. 173). mai mult, prin voturile lor
sunt declaraţi… comunişti! Şi inamici publici. Şi
o ruşine. de către cine? tocmai de către marxiştii
culturali. pe bună dreptate, Vladimir Volkoff
scria: „în zilele noastre, bătrâneţea se machează,
îşi face lifting, se ia peste picior sau se neagă”. Bă-
trâneţea fiind cea mai înaltă valoare a maturită-
ţii, în societatea tradiţională, altfel zis – antiteza
„poporului jeune”, era de aşteptat să fie cea mai
victimizată. Bunicii erau stâlpii familiei, alături
de părinţi. or, familia a fost deja declarată inco-
rectă politic, încât acelaşi incisiv Vladimir Volkoff
observă: „familia împiedică individul să benefi-
cieze plenar de influenţa corectă politic. pe de altă
parte, orice familie este mai mult sau mai puţin
ierarhizată. funcţiile nu sunt identice, diferen-
ţele de vârstă sunt evidente. relaţiile dintre
membri sunt congenitale şi nu depind aproape
deloc de alegere. pe scurt, familia este cel mai
puţin corect politic dintre toate modurile de aso-
ciere a fiinţelor umane.” (apud, p. 182). 

economistul, teologul, omul de afaceri şi
profesorul universitar american john médaille
(autorul cărţii spre o piaţă cu adevărat liberă,
trad. în română de irina Bazon, editura logos,
2012, p. 138) scria: „Ne putem da seama de suc-
cesul sau de eşecul guvernului observând cât de
puternice sunt familiile ca unităţi de bază ale so-
cietăţii”. eşecul guvernelor este marcat de gradul
de angajare în ideologia corectitudinii politice. ca
şi steve forbes, john médaille pune haosul eco-
nomic şi moral pe seama inversării celor trei fun-
damente din declaraţia de independenţă. el
spune textual că guvernele îndoctrinate din occi-
dent şi de aiurea duc politici „anti- viaţă, anti-fa-
milie”.

din nefericire, românia se află şi de astă
dată în avangarda statelor înrobite corect politic.
Nu e de mirare, de vreme ce a fost şi în avangarda
comunismului. asta se vede zilnic, peste tot, în
toate domeniile. să nu ne mire că familia româ-
nească e pe cale de dispariţie, că populaţia scade
vertiginos, că exodul românilor în lume anunţă
moartea acestei naţiuni vechi şi nobile. la noi nu
există speranţă dinspre partidele politice, fiindcă
toate (de stânga, de dreapta, de centru) sunt sub
robia corectitudinii politice. speranţa trebuie să
vină de la noi, intelectualii şi oamenii de bun
simţ, care mai cred în valorile vieţii şi care, toc-
mai de aceea, suntem obligaţi să purtăm un răz-
boi inegal cu cea mai coruptă clasă politică din
istorie, acoperită de umbrela nefastei corectitu-
dini politice. r
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Femeile erau toate de aceeaşi culoare,
cu aceeaşi plecăciune îşi pieptănau toate părul,
cu aceeaşi disperare.
gîndul era la sînii lor
ceea ce eşti tu cînd vii dinspre mare.
gîndul bărbaţilor trădaţi de paloare.
ceea ce sînt eu cînd degetele tale 
de aceeaşi culoare
se scurg în mîna mea 
de parcă ai veni dinspre mare.
femeile erau toate de aceeaşi culoare
în care tu nu te grăbeai.
cu aceeaşi plecăciune te pieptănai,
dar nu te grăbeai.
gîndul meu era la sînii tăi,
pentru că nu erai ca toate acele femei
pictate cu disperare.
mîngîiat de paloare
mă întrebam,
mă întrebam,
de ce veneai tocmai dinspre mare.

*** 

am rămas să ne uităm cum se întoarce ploaia
de pe strada cealaltă,
ca să ne privească şi să ne lase singuri.
Ne-am ţinut strigătele şi ni s-au părut zile
cît ne-am uitat încă o dată cum se întoarce ploaia,
încă tînără,
ca să ne atingă şi să ne lase singuri.
l-am ţinut fiecare de mînă 
pe cel care nu era lîngă noi
şi nu ni s-au făcut inele de frică,
pentru că eram un bărbat şi o femeie
făcuţi din ploi.
Ne-am ţinut trupurile să nu se întoarcă înapoi,
în viaţa de pe strada cealaltă,
unde stăteam ascunşi 
ca nu cumva să ne gîndească ploaia
şi să ne lase iarăşi singuri.
am rămas amîndoi pe strada aceea încă tînără,
din viaţa cealaltă,
un bărbat şi o femeie care privea în stînga.

*** 

era o primăvară de care nu întrebase nimeni.
Ne pierduserăm cu toţii viaţa înaintea 
adolescenţei,
cînd începuseră să ne urce trupurile,
speriate,
înainte să ne dispară.
era o primăvară care trebuia să dispară,
pentru că nu mai era nimeni 
care să întrebe de ea – 
şi nici de trupurile noastre,
pe care tinereţea nu le aştepta.
Ne pierduserăm cu toţii viaţa înaintea 
adolescenţei,
pentru că trupurile noastre încă nu învăţaseră să
cînte
şi încă nu ştiau să dispară.
era o primăvară înainte, 
lungă, singură şi subţire,
şi nu înţeleg de ce tot întreba de noi,
de ce tot întreba de noi,
degeaba,
înainte să dispară.

*** 

în locul tristeţii parcă muşca din măr – 

iar degetele îi luminează prin păr
cu peştişori aprinşi în vîrful lumînării,
parcă în locul îmbrăţişării,
cînd se piaptănă la izvor.

în locul tristeţii mă pregăteam, 
într-adevăr,
în piroga mîinii alunecîndu-i prin păr,
să îi fiu adevăr.

parcă în peştişorul care i s-a oprit mai sus pe picior,
la izvor,
m-a văzut pieptănîndu-se,
de parcă se pregătea să intre în îmbrăţişare.
parcă în părul ei 
care curgea spre mare.

parcă în locul tristeţii,
într-adevăr,
sînul ei se rostogoleşte în vară,
parcă se pieptăna la izvor,
muşcînd tăcută dintr-un măr.

*** 

umerii tăi aveau un strigăt fin
şi un surîs străin
desenat într-o singură noapte.
li se părea că au înfrunzit
sub ochiul tău umezit,
li se părea că iar ai foşnit.
aveau umerii tăi un pic felin
de a-şi visa strigătul fin,

ca după ploaie
bărbatul străin,
desenat în singurătate.
mai aveau doar o înserare
pînă la îmbrăţişare – 
şi li se părea de mirare.

*** 

toţi ştiau să mintă că e frumos afară,
numai noi nu ştiam că afară e atît de departe,
numai noi nu ştiam să pictăm fereastra,
prin care viaţa ni se vedea.
toţi alergau în afară,
pentru că ştiau să mintă că e frumos,
numai noi nu vroiam să venim de departe.
Şi toţi alergau după noi
şi nu ştiau cît de mulţi sîntem noi,
sau cît de goi,
ca să fim numai doi.
toţi ştiau să mintă că e frumos afară,
în viaţă,
dar numai noi ştiam, de fapt,
să îi pictăm,
să îi uităm.

Claudiu soare

n Poeme 
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înstrăinată cumva de viaţa artistică a
capitalei din ultimii trei ani, am avut
prilejul în luna octombrie a acestui an
să mă bucur de o expoziţie cu totul

specială, rod al unei experienţe de viaţă dar nu
mai puţin al unei experienţe artistice asumate. e
vorba despre expoziţia de pictură şi gravură inti-
tulată „poveşti mediteranene”, deschisă la insti-
tutul cultural român şi semnată de graficiana
rodica lomnăşan. 

pe autoare o cunosc de la începutul anilor
’90, pe când amândouă, fiind congenere, ne cău-
tam locul şi rostul într- o lume artistică la fel de
puţin prietenoasă ca şi societatea românească
postdecembristă, în ansamblul ei. 

am avut- o ca invitată într- una dintre edi-
ţiile celebrei emisiuni „serata muzicală tV” a re-
gretatului iosif sava pentru că era artistă tânără,
la început de drum şi îmi plăcea mult ce lucra.
iosif sava inventase la sfârşitul lui 1997 o rubrică
specială în talck show- ul său: vernisajul în direct.
în fiecare sâmbătă panotam într- unul dintre stu-
diourile mamut ale tVr- ului câte o expoziţie şi îl
invitam pe autor la un dialog despre creaţia lui,
cuprins în inegalabilul show, marca iosif sava.
după împrietenirea de la „serată” drumurile
noastre s- au despărţit şi apoi s- au intersectat din
nou, după mai bine de 17 ani, cu ocazia personalei
rodicăi lomnăşan de la icr. a fost un interval
în care artista şi- a cristalizat pe deplin persona-
litatea, aşa cum cum aveam să constat, vizio-
nându- i cele mai noi lucrări.

rodica lomnăşan s- a născut la alamor, ju-
deţul sibiu, în 1965, şi a absolvit secţia de grafică
a universităţii Naţionale de arte în 1994. mem-
bră a uniunii artiştilor plastici din românia a
devenit, în 2010, şi membră a eKateK – cyprus
chamber of art. pe insula cipru, în jumătatea
grecească, rodica lomnăşan a trăit şi a lucrat în
ultimii ani. acolo a deschis mai multe expoziţii,
la muzeul de gravură hambis – plataniskia, în
2009 şi la limassol în acelaşi an, la Nicosia în
2007 şi la Kallepeia în 2006. în 2009, în cadrul
workshop- ului de vară de la muzeul de gravură
hambis, rodica lomnăşan a primit premiul ofe-
rit de hellenic Bank pentru predarea de tehnici
de gravură. Bogata activitate artistică a graficie-
nei se reflectă şi în numeroase participări la ex-
poziţii de grup, mai ales peste hotare, precum şi
în câteva personale deschise în Belgia şi olanda.
iar în octombrie expoziţia de pictură şi gravură
„poveşti mediteranene”, deschisă la institutul
cultural român din Bucureşti, a venit ca o reca-
pitulare şi ca o încununare a experienţei trăite pe
insula cipru.

seriile de lucrări expuse de rodica lomnă-
şan la icr, realizate între anii 2009 şi 2015 ar
putea fi definite ca un răgaz de visare levantină
într- un spaţiu miraculos, scăldat în lumina lim-
pede şi puternică a sudului, un spaţiu aşezat, aşa
cum multe insule greceşti sunt, între o mare
care- şi schimbă necontenit culorile şi un şir de
munţi stâncoşi, cu vegetaţie puţină, dar ispititori
pentru ochiul de artist prin formele lor surprin-
zătoare, prin perspectivele aeriene unice pe care
le percepe cel ce- i contemplă. în mod vădit, arta
rodicăi lomnăşan s- a ridicat pe o treaptă supe-
rioară datorită contactului nemijlocit cu această
natură generoasă. aş putea spune că, într- un
anume fel, întâlnirea ei cu mediterana se asea-
mănă întâlnirii pictorilor români interbelici cu
spaţiul deja legendar al Balcicului. mulţi dintre
interbelici şi- au schimbat radical stilul şi s- au de-

finit plenar ca artişti abia prin contactul cu lu-
mina sudului, cu peisajul maritim şi stâncos al
Balcicului pe atunci amprentat de stilul de viaţă
al turcilor şi tătarilor ce- l populau. 

în priză directă cu natura mediteraneană,
căreia i- a smuls legendele, poveştile şi atmosfera,
rodica lomnăşan a început să picteze, dezbărată
de orice inhibiţie, în tehnica uleiului şi în acua-
relă, continuând să lucreze şi gravură în tehnica
aquaforte pe plăci de cupru. gravura realizată
prin suprapunerea de plăci se apropie şi ea de pic-
tură, prin policromie. 

„am început această serie de lucrări ca o
poezie închinată naturii, într- un loc în care tim-
pul pare să se fi oprit. timpul petrecut în acest
spaţiu, încărcătura legendară a locului mi- au in-
spirat o nouă viziune asupra naturii din jur şi
asupra unor elemente simbolice cheie. aici s- au
amestecat în timp civilizaţii, religii, tradiţii –
toate lasând în aer o atmosferă cu totul specifică,
greu de definit, dar care îţi încarcă sufletul pozi-
tiv”, mărturiseşte artista despre lucrările născute
în cipru pe parcursul a şase ani. într- adevăr, ro-
dica lomnăşan a selectat din multitudinea de
provocări culturale şi vizuale pe care le oferă din
preaplin spaţiul cipriot motivele cheie: mitul
afroditei, zeiţa născută din spuma mării, legenda
despre pierduta atlandidă pe care şi- o revendică
multe insule, printre care şi cipru, măslinul, ar-
bore- simbol al spaţiului mediteranean, rodia, de
asemenea un fruct încărcat de conotaţii spiri-
tuale, roşcovul, precum şi multe alte motive spe-
cifice locului: vietăţi marine, stânci cu forme
bizare, elemente de arhitectură vernaculară. în
esenţă, lucrările expuse de rodica lomnăşan la
icr sunt peisaje, însă nu dintre cele obişnuite, ci
mai curând proiecţii onirice ale naturii percepute
de artistă în anii petrecuţi acolo. lentoarea le-
vantină e vizibilă în aproape toate compoziţiile,
gândite, majoritatea, pe orizontală, în forme un-
duioase, statice, contemplative. 

o particularitate a lucrărilor rodicăi lom-
năşan o reprezintă detaşarea de „coaja” lucruri-
lor, în favoarea unui interes sporit pentru
„miezul” motivelor abordate. artista introspec-
tează interiorul unui fruct, de pildă rodia, punând
în valoare geometria surprinzătoare a sâmburilor
acesteia. rodia, simbol al spaţiului meditera-
nean, apare proiectată, într- un joc liber al imagi-
naţiei, pe un fundal marin. Vietăţi ale mării sunt
tratate în spirit ludic, transformate în personaje
ale poveştii pe care rodica lomnăşean o narează
cu mijloace plastice mult diversificate. în lumina
limpede a sudului se detaşează arhitecturi ale lo-
cului, tratate în tehnica acuarelei, pentru care ar-
tista dovedeşte o reală înzestrare. iar peste toate
acestea, tronează ca un spirit al locului, zeiţa fru-
museţii, afrodita, cea care incită prin simpla ei
evocare plastică la o incursiune în istoria veche a
unor spaţii creatoare de cultură şi civilizaţie din
bazinul mediteranean. 

mai mult decât că ne- a făcut părtaşi ai unei
experienţe personale, expoziţia rodicăi lomnă-
şan a fost o invitaţie directă la visare, la detaşare
de un cotidian deprimant. locurile pe unde ar-
tista s- a lăsat furată de vrajă au devenit toposuri
plastice recognoscibile, purtând amprenta unei
delicate şi rafinate personalităţi creatoare. r

luiza Barcan
Rodica Lomnăşan 
şi poveştile ei mediteranene

O particularitate a lucrărilor
Rodicăi Lomnăşan o reprezintă

detaşarea de „coaja” lucrurilor, în
favoarea unui interes sporit
pentru „miezul” motivelor

abordate.

n Cronica plastică



prieten drag, spre sfârşit de octom-
brie, într- o dimineaţă, când în Bei-
jing toamna îşi intra în drepturi, am
urcat într- un avion şi, după vreo

trei ore de zbor, am aterizat în mijlocul unei pro-
vincii aflate la 2 500 km sud şi sud- vest. am tre-
cut poate prea repede de la 15 la 22 de grade
celsius. provincia se cheamă guizhou sau tărâ-
mul preţios, cu patruzeci de milioane de locuitori
răspândiţi pe o sută şaptezeci şi şapte de mii de
kmp. zonă sub- tropicală, cu influenţe musonice.
umiditatea se simţea şi mai că se putea observa
în aer, ne mângâia feţele, biciuite în ultimele zile
în capitală de un vânt rebel. am mers cu maşina
pe autostrăzi remarcabil construite în această
zonă care coboară către est de la vreo două mii
spre doar cinci sute de metri altitudine, printre
culmi abrupte, acoperite de brazi superbi, de co-
paci pitici şi ierburi luxurioase, am explorat văi
adânci. la tot pasul, formaţiuni stâncoase, car-
stice, cu peşteri şi ape la vedere şi subterane, din
câte ni se povesteşte, bazine mici, locuite, cu case
ridicate ameţitor pe pantele munţilor. aflăm că
provincia a fost căutată din antichitate pentru
lemn, brad în principal, şi resurse minerale. când
spui guizhou, spui patria mercurului, aflat lao-
laltă cu plumb, zinc, antimoniu, fier, fostat şi
multe alte metale rare. se cultivă orez şi porumb,
sunt multe fructe, dar şi tutun, rapiţă, cânepă şi
ceai din abundenţă. ce să- ţi mai spun? ghidul fo-
loseşte orice punct din drumul nostru pentru a
adăuga noi informaţii. aici există cea mai mare

cascadă a chinei, în huangguoshu, adică pomul
cu fructe galbene. tunelele lungi până la trei- pa -
tru kilometri alternează cu şosele- pod, ridicate pe
piloni groşi şi înalţi de zeci de metri, care leagă
munţii care nouă ni se par nişte uimitoare claie
cu fân. aceste poduri pentru şosele şi calea ferată
(pe care circulă trenuri de mare viteză şi străbat
în câteva ore distanţa copleşitoare notată mai
sus) sunt nişte braţe care înlănţuiesc munţii, îi
fac să fraternizeze după milenii de singurătate. 

Noi mergem în orăşelul maotai茅台镇, cele-
bru pentru distilăriile care produc un alcool alb
numit simplu – maotai茅台酒, o băutură de 55- 60
de grade, curată precum cristalul, născută în mod
ciudat din sorgul roşu şi o apă roşie şi ea, care
poartă chiar acest nume: chishui, apa sau râul
roşu. 

anul acesta se împlinesc o sută de ani de la
prima recunoaştere internaţională a calităţilor
maotaiului. în 1915, a primit pentru prima dată
medalia de aur la expoziţia panama- pacific din
san francisco. se povesteşte că, la deschidere, în-
aintea apariţiei oficialităţilor şi fotografilor, orga-
nizatorii au ascuns în grabă sticlele cu maotai,
găsindu- le nu prea stilate. când s- au aşezat la
masă, degustătorii au răsturnat fără să vrea bu-
telcile cu maotai, iar după o vreme au oprit de-
gustarea, surprinşi de o aromă persistentă din
aer. când au descoperit de unde venea mirosul

acela divin, au testat licoarea şi i- au acordat în
unanimitate, medalia de aur. faima maotaiului
începea. recent, alte două medalii s- au primit la
expoziţia internaţională de la paris din anii 1985
şi 1986. azi, maotai deţine 14 medalii de aur in-
ternaţionale şi 20 de premii interne.

Ne cazăm la hotelul de cinci stele tianhao,
cerul nemăsurat, din oraşul renhuai, de care,
administrativ, aparţine fostul sat maotai, ajuns
în zilele noastre un orăşel dominat de o distilărie
imensă, care a exportat anul trecut, în mai toate

ţările lumii, peste 200 de tone din
acest alcool uluitor pentru calităţile
lui. în anii ’70 ai secolului care s- a
scurs sub ochii noştri, maotai se vin-
dea la noi cu 70 de lei. acum nu se mai
găseşte. în china, hai să nu- ţi spun
cât costă, să nu ameţeşti, dragul meu
prieten! tu însă ai putea vorbi cu un
angrosist de alcool, să viziteze china
şi să guste la locul naşterii ei una din-
tre cele mai rafinate băuturi ale lumii.
facem o jumătate de oră cu maşina.
oraşele sunt înlănţuite şi constatăm
că totul în jur vorbeşte despre băutura
naţională a chinei, maotai.

după ce în ajun, la recepţie, am
băut maotai vechi de cinci ani, gustăm
în secţie băutura abia distilată – a
şasea oară! – tânără şi noi parcă nu
simţim diferenţa. gustul unic, ni se
explică, aparţine
elementelor natu-
rale, cum ar fi:

solul, clima, calitatea apei pe
care noi o vedem roşie, alune-
când peste gresie şi şist, mi-
croorganismele din aer; apar-
ţine sorgului cu bobul mic, oval
şi dur; aparţine tehnologiei se-
crete de milenii şi cu siguranţă
oamenilor locului. s- a încercat
să se producă maotai după
aceeaşi formulă tehnologică, în
mai multe zone ale chinei. în
zadar. produsul era alcool bun,
minus magia pe care numai lo-
calitatea maotai, o deţine, aşe-
zată la puţin peste patru sute
de metri altitudine, ea însăşi
ca un cazan – un loc îngust
de- a lungul râului, înconjurat
de munţii verzi tot timpul anu-
lui. primele izvoare scrise des-
pre maotai datează (să nu te
sperii, chinezii sunt adepţii cuvântului scris) din
anul 135 î.hr. dacă pământul a fost la început o
nebuloasă, atunci când s- a filtrat, odată cu na-
tura şi omul a fost creat cu siguranţă şi maotaiul!
se crede că maotaiul nu este o băutură spirtoasă,
ci un elixir al tinereţii, capabil să vindece tot felul
de boli şi de răni. în 1972, în istorica sa vizită în

china, preşedintele american richard Nixon a
rostit: permiteţi- mi să propun un toast cu acest
panaceu universal! iar un magician al politicii
mondiale ca henri Kissinger a declarat: cred că
dacă vom bea suficient maotai, vom putea rezolva
totul, socotind că maotaiul, împreună cu vizita la
marele zid şi raţa pekineză, sunt cele trei bucurii
clasice ale chinei. 

Noi am vizitat locul de naştere al bucuriei
supreme maotai la un secol de la prima recunoaş-
tere internaţională, celebrând totodată, scriitori
chinezi şi străini deopotrivă, un secol de poezie li-
beră, modernă. maotaiul şi poezia. alcoolul şi
creaţia. s- au emis o mie de păreri, unele mai di-
rect, altele în limbaj poetic sau esoteric. eu le- am
spus noilor prieteni, ceea ce ţi- am povestit ţie în
urmă cu ani, pietene. Venise în china ansamblul
folkloric al armatei române, condus de un gene-
ral, dinu stelian. Bucurie mare. pentru noi, fiin-
dcă românia a fost prezentă timp de trei săp-
tămâni în vreo cinci oraşe ale chinei, acel turneu
din anul 1971 contribuind în mod esenţial la im-
aginea noastră de popor charismatic, vizibilă şi
astăzi, şi pentru gazde, fiindcă oamenii trăiau o
revoluţie botezată culturală şi care înainte de
orice nega cultura de calitate, creaţia adevărată.
la o recepţie grandioasă la hotel Beijing, stă-
team lângă guo moruo郭沫若 (1892 – 1978, omul
despre care se şoptea că recunoaşte cele mai
multe, vreo patruzeci de mii, caractere ale limbii
chineze scrise, poet, dramaturg şi istoric, ulterior

academician şi al academiei
române), el fiind omul care
oferea încredere printre liderii
de circumstanţă. ciocneam
paharele cu, ai ghicit, maotai,
pentru prietenia româno-chi-
neză. l- am întrebat cum vede
el legătura între maotai şi
poet. 

Vezi? mi- a spus guo
moruo, ridicând paharul de
cristal plin cu maotai. dacă
punem în acest pahar o piatră
oarecare, privită din afară,
piatra ar arăta ca şi înainte de
a o pune în pahar. dacă însă
piatra este o bucată de jad de
preţ, în maotai ea va arăta alt-
fel; băutura o va face mai lu-
minoasă, îi va adăuga o stră-
lucire nouă şi o culoare pe care
nu le putem vedea altfel. de
aceea, unui poet bun, maotaiul
îi va da acea cutezanţă de care

el are nevoie să dea frâu liber creaţiei pure. 
la maotai, am băut maotai. r
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Constantin lupeanu
Maotai, bucuria supremă

n Feedback către un prieten Noi am vizitat locul de naştere al
bucuriei supreme maotai la un
secol de la prima recunoaştere

internaţională, celebrând
totodată, scriitori chinezi şi

străini deopotrivă, un secol de
poezie liberă, modernă. Maotaiul

şi poezia

sFârşit de octomBrie 2015, sorBind mAotAi lângă templul soArelui, în Beijing.
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în acest decembrie cinematograful îm-
plineşte 120 de ani. actul său de naş-
tere se semna, la 28 decembrie, odată
cu proiecţia programului de filme sem-

nate de louis şi auguste lumière prezentat la

paris, în subsolul localului parizian Grand café,
pe Boulevard des capucins. pentru a obţine acest
certificat, noua artă a trebuit să demonstreze că
stârneşte curiozitatea unui public plătitor de bi-
lete. după un secol şi ceva, când consumul cine-
matografic ocoleşte deseori sala tradiţională şi se
foloseşte de micile ecrane ale laptopului, tabletei
sau ale telefonului mobil, festivalurile sunt ocazii
de recuperare a acelei bucurii colective a privitu-
lui imaginilor în mişcare creatoare de sensuri.
meritul lor e mai apreaciabil când devin eveni-
mente festivaliere anuale care fidelizează un pu-
blic de cinefili şi setează aşteptări cu opere de
calitate. ajuns în 2015 la jumătate din vârsta ofi-
cială a cinematografului, festivalul internaţional
al filmului de la Valladolid a serbat aniversarea
cum se cuvine, confirmându- şi cu mândrie iden-
titatea. ediţia cu numărul 60 a confirmat anga-
jarea de partea cinematografului de autor, care
îşi asumă riscurile îndepărtării de formulele do-
minante şi se defineşte prin ardoarea exprimării
unui mesaj personal.

consecvenţa strategiei festivalului din ca-
pitala provinciei castilla y leon s- a materializat
fie în includerea în selecţie a unor foşti premianţi
(germana margarethe von trotta – lumea pără-
sită, francezul robert guédiguian – une histoire
de fou, japoneza Naomi Kawase – o patiserie în
tokio, canadiana deepa mehta – Beeba Boys, ja-
poneza Naomi Kawase – o patiserie în tokio), fie
în explorarea unor teritorii cinematografice mai
puţin cunoscute, precum finlanda, ţara invitată
ca protagonistă a unei retrospective, fie prin re-
cunoaşterea prestigiilor unor autori consacraţi în
ultimul deceniu prin prezentarea unor filme încă
nedistribuite în spania prin ciclul Inedite. talente
ale secolului XXl. printre numele autorilor vali-
daţi internaţional în noul secol am descoperit,
alături de italianul paolo sorrentino, turcul Nuri
Bilge ceylan, israelianul ari folman, taivanezul
apichatpong Weerasethakul, danezul thomas
Vintenberg, pe compatriotul nostru cristian
mungiu, inclus în program cu opera prima occi-
dent. 

dar care au fost pariurile ediţiei 2015 ? ca
şi alte dăţi au fost incluse în competiţia principală
filme venite din cinematografii puţin cunoscute:
chilianul aurora de rodrigo sepulveda (premiul
„miguel delibes” pentru scenariu), o poveste emo-
ţionantă despre o familie care adoptă copii morţi
şi abandonaţi la naştere, pentru a putea fi înmor-
mântaţi, islandezul fúsi de dagur Kári, portretul
sensibil al unui supraponderal care refuză să se
maturizeze (premiul pentru cel mai bun actor –
gunnar jónsson), palestinianul degradé de tar-

zan şi arab Nasser, o fabulă despre condiţia fe-
meii în teritoriul agitat de lupte nesfârşite din
fâşia gaza. de altfel, problematica feminină şi
rolul femeii în cinemaul de azi au fost filoane
principale ale întregului program.

o femeie care luptă
cu birocraţia şi corupţia
pentru a adopta un copil
din lituania este eroina
producţiei spaniole adop-
ţie de daniela fejerman,
o recent divorţată mamă
este urmărită în lupta ei
cu prejudecăţile care
nu- i dau voie să- şi refacă
viaţa în filmul iranian
nahid de ida panahan-
deh, o bătrână marcată
de o boală care îi defor-
mează mâinile îşi reca-
pătă demnitatea ajutând
un tânăr să- şi îmbunătă-
ţească reţeta prăjiturilor
din vânzarea cărora tră-
ieşte în o patiserie în
tokio (coproducţie dintre

franţa, japonia şi germania). autoarea acestuia,
japoneza naomi Kawase, a câştigat premiul pen-
tru regie, care răsplăteşte subtilitatea acestei po-
veşti despre solidaritatea dintre generaţii.

dar filmul care poartă în el o adevărată de-
claraţie feministă este mustang, semnat de reali-
zatoarea de origine turcă deniz gamze ergüven,
câştigătorul premiului „spicul de argint”. în
afară de acesta, el a mai acumulat premiul fi-
presci, al criticii internaţionale, premiul publicu-
lui, premiul juriului tinerilor, şi sociograph
award 2015, stabilit prin votare electronică. po-
vestea a cinci surori revoltate împotriva rigidei
educaţii tradiţionale care le pregăteşte pentru a
deveni soţii supuse şi casnice are, după părerea
juriului, drept principale calităţi „energia şi pros-

peţimea cu care regizoarea a reuşit să portreti-
zeze o tânără generaţie ce încearcă să rupă
tradiţiile unei societăţi patriarhale pentru a- şi
alege liber viitorul”. mustang, o coproducţie
franco- turcă, va reprezenta franţa la anul în
cursa oscarului pentru film străin. 

prezenţa marcantă a femeilor în programul
de la Valladolid a fost completată de ciclul femi-
nin singular, care a reunit peliculele marcante
semnate de femei în alte ediţii. câteva regizoare
spaniole de marcă (josefa molina, iciar Bollain,
gracia Querejeta, silvia munt şi patricia fer-
reira) au luat parte la o pasionantă masă rotundă
ce a însoţit grupajul. s- au discutat un numai pro-
blematica şi estetica peliculelor realizate de
femei, ci şi rolul lor în industria filmului unde,

deşi procentual ele sunt minoritare (numai 15%
in europa), uneori ocupă poziţii de decizie, făcând
să se vadă în mod pozitiv rezultatele implicării
lor.

trofeul major al ediţiei, „spicul de aur”, a
revenit peliculei islandeze Hrútar (despre oameni
şi oi) de Grímur Hákonarson, care a primit şi pre-
miul „pilar miró” pentru debut, trofeu împărţit,
ex aequo cu regizoarea turcă deniz gamze ergü-
ven. amintind de peliculele nordice ale începutu-
rilor cinematografului, care vizualizează impre-
sionant lupta omului cu adversităţile naturii,
Hrutar a fost preferată de juraţi pentru că: „în
aceste timpuri ale dezrădăcinării, pelicula ne
aminteşte, într- un limbaj cinematografic capti-
vant şi emoţionant, rolul vital al relaţiilor umane
şi ale omului cu natura”.

deşi nereţinute în palmares, producţiile ro-
mâneşti au fost bine primite: în competiţia prin-
cipală thrillerul politic de ce eu de tudor giurgiu,
în secţiunea tiempo de historia documentarul re-
ţeaua de claudiu mitcu, iar scurtmetrajul Veri-
gheta de gabriel achim în secţiunea Punto de
encuentro.

aş remarca fidelitatea juriului faţă de sus-
ţinerea cinematografului de autor cu adevărat
proaspăt şi înnoitor, observând că au rămas ne-
premiate filme semnate de regizori de mare vizi-
bilitate internaţională. printre ei se numără
francezul robert guédiguian cu une historie de
fou, un memento al genocidului împotriva arme-
nilor comis de guvernul turc acum un secol, cana-
diana deepa mehta, cu the Beeba Boys, o poveste
despre o bandă de traficanţi de droguri de origine
indiană sau finlandezul mikka Kaurismaki cu
the Girl King, un portret din perspectivă femi-
nistă a reginei christina a suediei. această deci-
zie mi- a adus aminte de o discuţie cu jean
philippe tessé (interviu în revista film nr.
1/2014), redactor şef adjunct al faimoasei reviste
cahiers du cinema, care observa că „şi filmul de
autor are şi el propriul său academism, că ceea ce

vedem în festivaluri începe să aibă codurile lui, la
fel ca cinematograful comercial... politica autori-
lor cerea să aperi toate filmele, orice film al ci-
neastului- autor pentru că exista un raport de
coerenţă cu celelalte pelicule ale sale”. azi tinerii
critici francezi procedează diferit şi semnalează
„tendinţa unor cineaşti de se conforma ideii pe
care o au despre filmul de festival”. ar trebui să
medităm la acestei idei şi mă bucur că exigenţa
juraţilor de la Valladolid le- a readus în atenţie. r

Dana Duma
Ce mai înseamnă azi 
filmul de autor?

Azi tinerii critici francezi
procedează diferit şi semnalează
„tendinţa unor cineaşti de a se

conforma ideii pe care o au despre
filmul de festival”.

n Festivalul internaţional 
al filmului de la Valladolid

news en mustAng

despre oAmeni şi oi
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deşi, la ora apariţiei acestor rân-
duri, ne aflăm la sfârşit de an ci-
nematografic, ţin să subliniez, din
capul locului, că prezentul comen-

tariu nu reprezintă un bilanţ exhaustiv al anului
cinematografic românesc. din cel puţin două mo-
tive esenţiale. întâi, pentru că, acum, când scriu,
mai sunt câteva săptămâni până la sfârşitul anu-
lui calendaristic (deci nu sunt excluse surprizele
cinematografice majore), şi în al doilea rând pen-
tru că, luat cu viaţa, n- am reuşit să văd chiar
toate premierele româneşti. adevăratele bilanţuri
cinematografice ale anului 2015 vor fi făcute de
premiile gopo şi de premiile uniunii cineaştilor
care vor fi acordate anul viitor. în rândurile care
urmează vreau doar să văd unde se aşează filmele
româneşti din 2015, văzute de mine până la ora
aşternerii acestor rânduri pe tastele computeru-
lui, în – vorba lui radu cosaşu – „cinemateca mea
personală”, şi ce premiere de până acum ale anu-
lui cinematografic românesc au şanse reale de a
învinge timpul. două filme domină, cred, anul ci-
nematografic românesc: aferim! de radu jude şi
de ce eu? de tudor giurgiu, două filme de facturi
foarte diferite, dar, ambele, reprezentative pentru
„noul cinema românesc”. aferim! este un film de
excepţie al unui regizor de excepţie (aflat la al
treilea lung metraj, după cea mai fericită fată din

lume şi toată lumea din familia noastră, ambele
piese de rezistenţă ale noului cinema românesc).
este un film de excepţie, insolit, în primul rând
pentru că este un film de
epocă, a cărui acţiune se
desfăşoară în anul 1835, în
ţara românească, când
zapciul constandin (inter-
pretat de teodor corban),
împreună cu fiul său, doro-
banţ, ioniţă (mihai comă-
noiu), pornesc în căutarea
unui rob fugar, carfin (cuzin
toma), pentru a- l înapoia
stăpânului său, boierul sa-
trap iordache cîndescu
(alexandru dabija), cel
care intenţionează să- l pe-
depsească exemplar pe
fugar, pentru că i- ar fi ne-
cinstit nevasta (mihaela
sârbu). este un film de ex-
cepţie, paradoxal, pentru
că, propunându- şi, în con-
diţiile date, să dea naştere
unui „western balcanic”, regizorul se inspiră din
marile filme ale unor clasici ai genului precum
howard hawks (de unde şi clipele de zâmbet ale

dramei) sau john ford, dar nu renunţă la princi-
piile minimaliste ale noului cinema românesc.
filmat pe peliculă alb- negru de către un director
de imagine, la rându- i de excepţie, marius pan-
duru, ale cărui modele, în mod evident, sunt, de
asemenea, westernurile clasice, şi care nu se
sfieşte să recurgă la „citate” de efect (un citat ar
fi, în altă ordine de idei, şi familia „moromeţiană”
întâlnită, în acest road- movie, de cei doi călători,
alcătuită din Victor rebengiuc şi luminiţa ghe-
orghiu), aferim!, filmul – scris pe hârtie de radu
jude şi florin lăzărescu, şi în imagini de radu
jude şi marius panduru – rămâne, şi din punct
de vedere stilistic, filmul anului cinematografic
românesc. îl secondează, cum spuneam, filmul de
o cu totul altă factură, al regizorului tudor giur-
giu, de ce eu?, considerat, pe bună dreptate, de
critică, un „thriller politic” şi pornit de la un caz
real, intens mediatizat, „cazul panait”, cazul unui
tânăr procuror, de numai 29 de ani, care s- a sinu-
cis în anul 2002. co- scenarist, împreună cu lore-
dana Novak, regizorul tudor giurgiu s- a docu-
mentat minuţios, refăcând traseul de viaţă al tâ-
nărului procuror căzut în dizgraţie tocmai pentru
că a sfidat presiunile superiorilor ierarhici, refu-
zând ideea legăturilor obscure dintre justiţie şi
comanda politică. în ceea ce mă priveşte, consider

acest film ca pe o binevenită tentativă de reabili-
tare a profesiei de procuror după nefericitele
auto- compromiteri ale breslei din ultima vreme.

Îmbucurătoare sunt şi celelalte
prezenţe în repertoriul anului

cinematografic ale unor alţi
cineaşti de frunte din noul cinema
românesc. Corneliu Porumboiu, de
pildă, a prezentat în premieră lung

metrajul ComoaraCălin Căliman
La sfârşit de an cinematografic

românia a fost prezentă pentru prima
oară la târgul internaţional de carte

de la cracovia, cu un stand naţional organizat
de institutul cultural român prin centrul Na-
ţional al cărţii (ceNNac) şi icr Varşovia.
ajuns anul acesta la cea de- a 19- a ediţie, târgul
s- a desfăşurat în perioada 22 — 25 octombrie, la
centrul internaţional pentru târguri şi con-
grese expo Kraków.

la standul românesc au fost expuse vo-
lume apărute la editura institutului cultural
român, precum şi circa 30 de traduceri publi-
cate în limba polonă cu sprijinul institutului
cultural român, prin programele derulate de
ceNNac. au fost distribuite, de asemenea, ma-
teriale de promovare a literaturii române şi a
traducerilor în limba polonă, publicate recent
sau anunţate pentru anul viitor 2016, şi broşuri
despre programele de profil ale icr.

potrivit unui comunicat de presă difuzat
de icr Varşovia, publicul, extrem de numeros
în cele patru zile de târg şi bucuros să descopere

standul românesc, a fost deosebit de interesat de
materialele expuse şi de volumele care puteau fi
cumpărate. cei mai căutaţi autori români, tra-
duşi în limba polonă, au fost max Blecher, Va-
rujan Vosganian (prezent în zilele târgului la
festivalul internaţional de literatură „joseph

conrad” de la cracovia) şi lucian dan teodoro-
vici, al cărui roman, matei Brunul, este recent
laureat al premiului special al cititorilor „Na-
talia gorbaniewska” 2015 – distincţie asociată
prestigiosului premiu literar al europei cen-
trale aNgelus şi acordată în urma votului ci-
titorilor.

prezenţa româniei la târg a fost comple-
tată de expoziţia de fotografie românia multiet-
nică în fotografii din secolele al xix şi al xx- lea,
pe tema minorităţilor naţionale din românia,
pregătită de icr Varşovia.

Bilanţul acestei prime participări româ-
neşti la târgul internaţional de carte de la cra-
covia este unul foarte pozitiv şi promiţător
pentru prezenţa crescută a literaturii române în
polonia în perioada următoare, conform sursei
citate. anul viitor va fi unul bogat în noi apariţii
româneşti, dintre cele mai interesante, până
acum editurile poloneze anunţând nouă volume
de autori români în 2016.

agerpres/(as. editor: mariana ionescu)

■ Bref 
Succes al literaturii române la 

Târgul Internaţional de Carte de la Cracovia (ICR Varşovia)
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în rolul procurorului cristian panait, se impune
prin firesc şi autenticitate emilian oprea, într- o
distribuţie, în general, performantă, cu actori pre-
cum dan condurache, Virgil ogăşanu, mihai
constantin, andreea Vasile, attila gasparik.
acelaşi operator de imagine, şi el performant, în
acest film, fapt care ne determină să- l considerăm
pe marius panduru principalul director de im-
agine al anului cinematografic românesc. 

îmbucurătoare sunt şi celelalte prezenţe în
repertoriul anului cinematografic ale unor alţi ci-
neaşti de frunte din noul cinema românesc. cor-
neliu porumboiu, de pildă, a prezentat în
premieră lung metrajul comoara, validându- şi
locul de frunte în noua generaţie regizorală, prin
cel mai „cinematografic” film al creaţiei sale (din
care fac parte filme precum a fost sau n- a fost?,
Poliţist, adjectiv sau metabolism!). regizorul-sce-
narist a găsit, într- un bloc din Bucureşti, doi cău-
tători de comori, şi lor le dedică această frumoasă
poveste cinematografică: unul, costi, este un mo-
dest funcţionar (al cărui copil visează comoara lui
robin hood din povestea pe care tatăl i- o citeşte
seara), un personaj foarte „la locul lui”, atras,
însă, de Vecin (un personaj aventuros, de fapt un
mic întreprinzăror falimentar, al cărui bunic, se
pare, a îngropat o comoară în curtea casei părin-
teşti, la venirea comuniştilor), în operaţiunea ris-
cantă a căutării unei comori ipotetice. cam
aceasta ar fi naraţiunea cinematografică propusă
de corneliu porumboiu în cel mai recent film al
său, al cărui director de imagine este tudor mir-
cea şi din distribuţia căruia fac parte, printre
alţii, cuzin toma, radu Bânzaru, dan chiriac,
adrian purcărescu, florin Kevorkian, iulia cio-
chină. radu muntean (autorul filmelor furia,
Hârtia va fi albastră, Boogie şi marţi după cră-
ciun) a fost prezent pe ecrane cu lung metrajul un
etaj mai jos, filmul unei mari dileme morale, al
cărui protagonist este un locatar dintr- un bloc,
sandu pătraşcu (acelaşi teodor corban, zapciul
constandin din aferim!) a cărui viaţă paşnică,
alături de soţia sa (oxana moravec) şi de fiul său
(ionuţ Bora) se schimbă, după ce a fost martorul
unei altercaţii dintre doi vecini, soldată – după
cum a aflat ulterior – cu o crimă. regizorul are
meritul deosebit de a- i fi rezervat un rol vizibil
unei actriţe legendare, tatiana iekel (mama lui
florin piersic jr.), care joacă alături de Vlad iva-
nov, ioana flora, maria popistaşu, constantin
diţă, în acest complex film psihologic, al cărui re-
gizor este şi co- scenarist, alături de răzvan ră-
dulescu şi alexandru Baciu. cu un al doilea film

reprezentativ (după eu când vreau să fluier, flu-
ier), Box, o poveste de dragoste mai specială, a
fost prezent în repertoriul anului şi florin Şer-
ban, un alt autor de prim rang al noului cinema
românesc. printre interpreţii săi din acest film,
hilda peter, rafael florea, sorin leoveanu.
ajuns la regie, înzestratul operator şi producător
cristian comeagă a propus în 2015 filmul cel
ales, un film de autor şi de suspans, a cărui ac-
ţiune se petrece pe două planuri temporale (unul,
la începutul anilor ’80 din veacul trecut, şi celălalt
după o vreme), cu un personaj trecut prin expe-
rienţe de viaţă extreme, domnul x (Bogdan sta-
noevici), într- o distribuţie din care mai fac parte
olimpia melinte, Nicodim ungureanu, laura
cosoi. 

anul 2015 a fost şi un an bogat în debuturi.
regizorul de dincolo de prut mihai mihăescu, de-
venit sexagenar, a ajuns la un lung metraj în ro-
mânia, filmul fata cu ochii verzi, un film cu
ambiţii artistice superioare, în primul rând pen-
tru că este o ecranizare a părţii a doua din „ro-
manul adolescentului miop” de mircea eliade,
„gaudeamus”. filmul a fost realizat cu concursul
universităţii de arte „george enescu” din iaşi,
unde regizorul conduce o clasă de actorie. joacă
în film tatiana grigore (Nişka), claudia chiraş
(zozora), cele două muze ale lui mircea,

alter- ego- ul romancierului, printre
ceilalţi interpreţi numărându- se
andrei grigore sava, george ma-
rici, andreea lucaci. cu un film
independent a fost prezentă în re-
pertoriul anului cinematografic şi
ana lungu, autoarea filmului au-
toportretul unei fete cuminţi, un
film – i- aş zice – despre criza vâr-
stei de 30 de ani, al cărei personaj
principal, cristina, este interpre-
tat foarte convingător de elena
popa, partenerul său fiind revela-
ţia actoricească a anului cinema-
tografic, emilian oprea (procu-
rorul din de ce eu?), printre inter-
preţi fiind şi părinţii regizoarei,
dan şi magdalena lungu (în rolu-
rile părinţilor cristinei!), alexan-
dru lustig, andrei enache, radu
iacoban, în timp ce director de im-
agine a fost silviu stavilă (care a
filmat şi cu cristi puiu marfa şi
banii). dintre debuturi m- au inte-
resat, în mod special, două: în
carmen, regizorul doru Niţescu
(un debut întârziat în lung metraj)
propune – pe scenariul scris în co-
laborare cu tudor Voican, după o
idee de cătălin cocriş – o tragedie,
filmul unui sfârşit iremediabil, da-
torat bolii incurabile a unei fetiţe,
carmen (interpretată curajos de
iulia lupaşcu), un film gradat cu
o rigoare ştiinţifică spre deznodă-
mânt şi susţinut de o distribuţie
selectă, cu rodica lazăr (în rolul
greu al mamei), cu adrian titieni,
maia morgenstern, mimi Bră-
nescu şi doru ana printre prota-

goniştii conflictului; filmul lumea e a mea al tâ-
nărului regizor Nicolae constantin tănase (fiul
reputatului operator- regizor dinu tănase) îşi pro-
pune să vorbească despre universul de gândire şi
simţire al generaţiei 2000, urmărind scufundarea
morală a unei adolescente, larisa, o elevă
dintr- un oraş cu ieşire la mare (interpretată de
ana maria guran), o „scufundare” la propriu, pre-
simţită de accentele suprarealiste ale acestui film
care denotă, neîndoios, personalitatea certă a au-
torului. filmul lui Nicolae constantin tănase, un
film alcătuit aproape în exclusivitate din
gros- plan- uri, îndeosebi ale eroinei principale (o
adolescentă din mileniul iii care încearcă zadar-
nic să- şi găsească echilibrul existenţial) este fil-
mul unui înzestrat stilist, ajutat eficient de
tânărul operator daniel Kosuth (fiul reputatului
operator gabriel Kosuth). mai joacă în film oana
rusu, iulia ciochină, florin hriţcu, ana Vătă-
manu. un debut regizoral cu totul şi cu totul spe-
cial (şi evenimenţial!) a fost acela al reputatului
operator de imagine şi producător Vlad păunescu,
care a debutat ca regizor cu filmul live, povestea
unei realizatoare tV, ema, care- şi riscă nu numai
cariera şi sănătatea, ci chiar viaţa, pentru a
scoate la lumină adevărul într- o afacere cu inte-
rese mafiote (construirea unui parc eolian pe te-
ritoriul unor morminte scitice). pentru acest rol,
complex şi captivant (dar şi pentru rolul mamei
din carmen!), rodica lazăr candidează, neîndo-
ios, la titlul de actriţă a anului! dar marea desco-
perire a filmului este crina tofan (interpreta
emei la 12 ani), care creează un personaj de- a
dreptul seducător, în sine, şi în relaţia cu tudor
chirilă la vârstă tânără. din păcate, acestuia din
urmă i s- a rezervat şi o „compoziţie de vârstă” (el
devine tatăl adoptiv al emei şi ajunge în postura
unui bătrânel infirm de 60 de ani), o idee mai
puţin inspirată. există în film şi o emă la 16 ani,
cristina ciobănaşu, şi amintesc doar câteva
nume dintr- o distribuţie foarte amplă, Valentin
teodosiu, catrinel dumitrescu, Nicodim ungu-
reanu, Vladimir găitan, claudiu Bleonţ, emilia
dobrin, adrian titieni, în timp ce mircea Badea
îşi joacă propriul rol în acest film cu multe de- ale
culiselor televiziunii, filmat de un operator foarte
„în formă”, adrian silişteanu. 

din „vechea gardă”, un singur regizor a fost
prezent pe ecrane cu un film în premieră, Şerban
marinescu, autorul unei satire „cuminţi”, doar cu
Buletinul la Paris, un film cu doi „monştri sacri”,
mircea diaconu şi dorel Vişan, în creaţii remar-
cabile, într- o distribuţie în general „valabilă”, din
care n- au lipsit răzvan Vasilescu, florin zamfi-
rescu, cuzin toma, Nicodim ungureanu, costel
caşcaval, anca sigartău, adrian titieni, cecilia
Bârbora şi nici rodica lazăr. salutar şi debutul
ca director de imagine al foarte tânărului pătru
păunescu. N- aş încheia acest comentariu fără a
consemna şi două documentare de lung metraj,
originale şi valoroase, ale anului cinematografic:
Pădurea de sinişa dragin şi aliyah dada de
oana giurgiu… r



după cel de- al doilea război
mondial, românii s- au remarcat în
spania în domenii precum lite ra -
tura, lingvistica, filosofia, socio -

 logia sau ştiinţele politice. au ocupat catedre la
numeroase facultăţi şi nu puţini sunt spaniolii
din anii ‘50 care şi- au construit o imagine a
poporului român prin prisma profesorilor români
pe care i- au avut. în prezent, această imagine e
înlocuită de alta, care a avut timp să fie întipărită
în mentalul colectiv printr- o avalanşă de ştiri
nefavorabile difuzate ani de- a rândul. aceste ştiri
au dispărut, însă românii sunt văzuţi în
continuare cu compasiune: cetăţeni veniţi dintr- o
ţară săracă. sunt totuşi apreciaţi ca fiind
muncitori şi, de multe ori, surclasează specialiştii
pe acelaşi profil de alte naţionalităţi, fiind
solicitaţi de foarte multe ori pentru reparaţii sau
îmbunătăţiri domestice. pe de altă parte, sunt
mulţi spaniolii care s- au împrietenit şi caută
compania românilor pentru că sunt mai veseli,
pentru că se distrează mai bine, pentru că nunţile
durează trei zile, pentru că botezurile se termină
şi ele cu festin, pentru că viaţa pentru români e o
emoţie continuă care se răspândeşte în jur,
impregnându- i pe toţi cu bucurie. tocmai pentru
că au prieteni români, mulţi spanioli studiază
limba română şi vor să cunoască cât mai multe
despre cultura lor. Văduviţi în cunoaşterea, în
timpul şcolii, în amănunt, a istoriei locurilor
noastre, aceştia se interesează de cărţi de gen, în
spaniolă, care să le prezinte filmul luptelor şi
miracolul rezistenţei românilor pe acele melea -
guri binecuvântate. o remarcă a unui spaniol la
vederea reţelei hidrografice a româniei îmi
răsună mereu: dacă spania ar avea o cincime din
apele ţării voastre, am fi cea mai bogată ţară din
lume! 

după 1945 mulţi intelectuali au ajuns în
spania unde au format o elită românească şi unde
au lăsat o marcă în rândul valorilor universale.
sunt mulţi, toţi dispăruţi în istorie şi în conti -
nuare îi voi aminti pe câţiva dintre ei.

alexandru Busuioceanu (1896- 1961) a fost
critic de artă şi literatură, diplomat, eseist,
istoric, poet, scriitor şi traducător român. în 1942,
a fundat departamentul de limbă şi literatură
română la una din cele mai prestigioase
universităţi din madrid (dacă nu cea mai
prestigioasă), universitatea complutense, unde
a fost titular până la moartea sa, în 1961. el este
cel care a reuşit să introducă, la acea epocă,
studiul limbii şi literaturii romăne în şapte
universităţi din spania. Nu a renunţat niciodată
la cetăţenia română; periodic îşi prelungea
permisul de rezidenţă. alexandru Busuioceanu
s- a dedicat promovării limbii şi literaturii române
publicând articole, susţinând conferinţe şi
traducând scriitori români. este recunoscut de
critici şi specialişti ca un remarcabil poet.

în 1952, r. larrieu şi r. thomas, profesori
de spaniolă la un liceu din paris, l- au introdus
într- o Histoire illustrée de la littérature espagnole
(manual pentru licee şi universitate) la capitolul
consacrat poeziei moderne („Bouquet final”),
alături de rubén dario, miguel de unamuno,
antonio machado, juan ramón jiménez,
federico garcía lorca, rafael alberti, j. guillón,
pedro salinas, luis cernuda, Vicente aleixandre,
luis felipe Vivanco, dionisio ridruejo şi pío
Baroja. (manolescu, 2010: 107).

cu un doctorat obţinut la sorbona cu
l’arioste în franţa, lector de limbă şi literatură
română la universitatea din lyon, cercetător la
centre National de la recherche scientifique,
alexandru ciorănescu (1911- 1999) a fost profesor
de limba şi literatura franceză între 1948 şi 1979,
la universitatea din la laguna (tenerife,
insulele canare), unde a mai predat cursuri de

literatură italiană şi portugheză, limba română
şi literatură comparată. a întocmit singurul
dicţionar etimologic complet al limbii române, la
mulţi kilometri depărtare de o bibliotecă
românească, cum avea să afirme el însuşi în
prefaţă (manolescu, 2010: 173). a tradus divina
comedia în limba franceză, considerând că
„poemul nu poate fi tradus, dar trebuie tradus”.
a abordat şi tratat cu uşurinţă multe domenii de
artă şi ştiinţă, după cum îl prezintă mircea
popescu, critic literar, exilat în italia, într- o
recenzie din 1965: „dacă am afla că domnul
alexandru ciorănescu, ale cărui studii de istorie
şi de istorie literară le cunoşteam din ţară, iar
lucrarea- i fundamentală, de curând retipărită,
«ariosto în franţa» e şi astăzi un model de
literatură comparată, pregăteşte un tratat de
matematică ori scrie o simfonie, nu ne- am mira
câtuşi de puţin: omul e capabil de orice. lăsând
gluma la o parte, trebuie să mărturisim îndată
admiraţia şi uimirea pe care ne- o trezeşte orice
studiu al profesorului de la universidad de la
laguna, care, în decurs de numai câţiva ani, ne- a
dăruit: un dicţionar etimologic al limbii române,
o monografie în limba spaniolă asupra barocului,
o ediţie completă a operelor lui cristofor columb,
o exemplară bibliografie a literaturii franceze din
sec. xVi, un roman în limba franceză şi o
sumedenie de alte mărunţişuri de mare valoare…”
(manolescu, 2010: 172). în prezent, numele său
spaniol, alejandro cioranescu, a devenit numele
unei străzi şi al unei biblioteci publice din
tenerife.

scriitorul Vintilă Horia (1915- 1992) a ajuns
în spania în 1953 după o perioadă de 5 ani în
argentina, unde a predat la universitatea din
Buenos aires. în madrid a deţinut catedra de
profesor la facultatea de Ştiinţe ale informaţiei
(jurnalistică) a universităţii complutense din
madrid şi profesor de literatură universală la
facultatea de litere şi filosofie a universităţii
din alcalá de henares, madrid. 

unii dintre elevii spanioli al căror profesor
a fost, îl descriu ca fiind un om elegant care le
vorbea politicos, într- un moment când era la
modă tutuitul. cursurile lui depăşeau limitele
literaturii ca să străbată domenii ale ştiinţei
precum fizica cuantică, domenii de graniţă
precum relaţiile între roman şi ştiinţă sau între
actuala societate şi politică. Vorbind despre
romanul dumnezeu s- a născut în exil, scris în
limba franceză, o studentă l- a întrebat câte limbi
cunoaşte. cu modestie a răspuns: doar una.
latina. era baza limbilor pe care le vorbea:
româna, spaniola, italiana, franceza, germana. a
ales franceza pentru a scrie romanul care a
câştigat premiul goncourt la care a renunţat,
deoarece era limba care exprima ceea ce dorea.
tema romanului este exilul şi modalitatea de a
converti tristeţea care îi stăpâneşte pe cei care
trăiesc departe de ţară în bucurie. Vintilă horia
vorbeşte prin poetul roman ovidiu care afirma că
roma nu se află la răscrucea tuturor drumurilor
de pe acest pământ, ci la capătul unui altfel de
drum şi că dumnezeu s- a născut în exil.

mulţumită lui aurel răuţă (1912- 1995),
docent de filologie romanică, inclusiv limba
română, la universitatea din salamanca, spani -
olii se bucură de existenţa unei gramatici
complete a limbii române cu explicaţii necesare
în spaniolă. lucrarea conţine o antologie de opere
literare româneşti semnate de tudor arghezi,
george Bacovia, ion Barbu, lucian Blaga,
demostene Botez, ion luca caragiale, aron
cotruş, Barbu delavrancea, ovid densusianu,
mihai eminescu, alexandru macedonski,
costache Negruzzi, cezar petrescu, ionel
teodoreanu, Vasile Voiculescu, un discurs a lui
mihail Kogălniceanu, rugăciunea tatăl nostru şi

crezul, literatură populară, texte dialectale
macedoromâne, meglonoromâne şi istroromâne
etc. din iniţiativa lui, eugen coşeriu şi Vintilă
horia au susţinut cursuri şi conferinţe la
universitatea din salamanca.

din 1971, la universitatea complutense din
madrid, profesor titular la departamentul de
teorie a culturii şi estetică generală este George
uscătescu (1919- 1995), filosof, istoric şi eseist. în
cele peste trei mii de articole şi eseuri despre
politică şi actualitatea culturală şi în cele peste
80 de volume publicate în spaniolă, franceză,
italiană, germană, engleză, română, portugheză
şi greacă, a tratat teme de filosofie pură, filosofia
şi istoria culturii, estetică şi teorie politică. a
obţinut premiul Naţional al literaturii
„menéndez pelayo” în 1970 pentru lucrarea
erasmus şi premiul pentru unitate europeană
„alfonso Vittorio giardini” în 1964, la roma,
pentru lucrarea Profets of europe.

alţi scriitori care au trăit o perioadă în
spania sunt alexandru gregorian, horia
stamatu, pamfil Şeicaru. fiind departe de ţară şi
având aceleaşi preocupări, între ei s- au stabilit
relaţii puternice de prietenie. aceste sentimente
i- au animat, pe o parte din cei amintiţi mai sus,
ca în 1983 să fundeze o instituţie culturală,
fundaţia culturală română, cu sediul la madrid
al cărei scop era să păstreze „esenţele pure ale
creaţiei culturale române, în plină libertate”
(manolescu, 2010: 333).

o personalitate a timpurilor recente este
Valeriu lazarov (1935- 2009), al cărui nume este
legat de televiziune. în 1968, directorul televizi -
unii spaniole a vrut să dea un nou impuls
programelor de televiziune şi astfel a decis să- l
contacteze pe tânărul lazarov pe care îl considera
inovator şi avangardist. în august, lazarov era
deja instalat în spania şi considerat unul dintre
cei mai importanţi producători de televiziune,
prin introducerea unei noi reţete de filmare,
necunoscute încă în spania: jocul cu planurile,
prin zoom, un procedeu care, conform descrierii
realizatorului român, „ne face să ameţim în
aceeaşi măsură sau chiar mai mult decât dacă am
fi într- o montagne russe”.

de câtva timp, graţie eforturilor multor
instituţii din ţară, catedrele de limba şi literatura
română ale universităţilor din Barcelona,
granada, madrid, salamanca şi sevilla sunt
ocupate de profesori nativi. mulţi alţi profesori
români predau limbi străine la facultăţi din
alicante şi salamanca sau la şcoli superioare din
madrid. avem deci toate motivele să considerăm
că suntem pe drumul cel bun şi să continuăm să
ne remarcăm în aceleaşi domenii în care au
strălucit cei dinaintea noastră.
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Dana oprica
Români din Madrid

Vorbind despre romanul Dumnezeu
s- a născut în exil, scris în limba
franceză, o studentă l- a întrebat

câte limbi cunoaşte. Cu modestie a
răspuns: doar una. Latina. Era baza
limbilor pe care le vorbea: româna,

spaniola, italiana, franceza,
germana.
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relativ recent la accademia di ro-
mania din roma a avut loc o confe-
rinţă la care a fost prezentată
cartea un uomo bruciato vivo/ un

om ars de viu, scrisă de dario fo, dramaturg,
actor şi scriitor, laureat al premiului Nobel, şi de
florina cazacu, carte apărută în acest an la edi-
tura chiarelettere. este pentru prima oară când
la accademia di romania din roma vine un lau-
reat al premiului Nobel! cartea descrie tragicul
caz al morţii lui ion cazacu, un inginer român
care lucra ca muncitor în construcţii în italia, îm-
preună cu o echipă de lucrători români pe care o
dirija, şi care a fost ucis la gallarate, în nordul
italiei, la 17 martie 2000, de către angajatorul
său, cosimo iannece. aceasta s- a produs pentru
că ion cazacu a cerut să fie plătit pentru munca
pe care o prestase, iar angajatorul refuza să- şi
plătească muncitorii. erau timpurile când cetăţe-
nii români aveau nevoie de paşaport şi viză pen-
tru a intra în italia, numai ca turişti, fără drept
la muncă, fiind în consecinţă nevoiţi să lucreze la
negru, fără drepturi şi fără nici o garanţie con-
tractuală, fiind de cele mai multe ori exploataţi
iar în caz de protest, şantajaţi cu expulzarea, de-
oarece viza turistică de 30 de zile era expirată şi
ei se găseau în situaţie de rezidenţi ilegali, clan-
destini în italia.

ion cazacu era născut în 1969 şi făcea parte
din generaţia de boom demografic a româniei,
care asigura prin tinereţea şi vigoarea ei vitalita-
tea ţării, constrânsă să emigreze din cauza dis-
trugerii industriei româneşti, prin politica in-
ternă şi internaţională de după 1990, care a avut
drept scop înlăturarea româniei de la concurenţa
cu ţările din apus şi transformarea ei într- o piaţă
de desfacere a produselor acestora. ca urmare a
acestei politici contra propriilor cetăţeni, mulţi ro-
mâni au avut de suferit, exploataţi şi umiliţi în
italia şi în alte ţări din europa occidentală, unde
au fost siliţi să emigreze. situaţia inginerului ion
cazacu este însă cea mai cruntă, el fiind ucis în
cel mai oribil mod. patronul său îl ameninţase de
mai multe ori, deoarece cazacu cerea să fie plătit
pentru munca sa, iar angajatorul îl amâna
mereu, până în seara tragicei zilei de 17 martie
2000, când angajatorul său, iannece, s- a prezen-
tat în locuinţa unde ion cazacu locuia împreună
cu alţi 11 tineri români, care lucrau în echipa sa;
aceştia, din cauza numărului mare, nu puteau
mânca în bucătăria apartamentului, decât câte
trei odată, ceilalţi aşteptând la etajul de deasu-
pra, unde erau camerele de dormit. intrând în bu-
cătărie, iannece, cu o sticlă de benzină în mână,
însoţit de fratele său, s- a îndreptat către ion ca-
zacu, spunându- i „îţi dau foc”, stropindu- l cu ben-
zină, după care, sub privirile terorizate ale
celorlalţi doi tineri, a aprins deodată o brichetă şi
i- a dat foc, ieşind din bucătărie şi încuind apoi uşa
pentru ca victima sa să nu mai poată ieşi; la de-
tunătura puternică provocată de explozia benzi-
nei, au coborât însă ceilalţi tineri care stăteau în
camera de la etaj, reuşind să deschidă uşa. trans-
portat la spitalul din gallarate şi apoi la centrul
de arşi din genova, ion cazacu, cu suprafaţa cor-
pului arsă în proporţie de 90% a murit după o
eroică luptă cu moartea, peste 30 de zile. moartea
sa aminteşte un alt caz tragic al unui român,
adrian cosmin, ucis în iunie 2008, de către anga-
jatorul său, Valerio tancredi Volpe, în provincia
Verona, şi apoi ars, pentru a încasa asigurarea
pentru camionul pe care lucra ca şofer românul. 

au impresionat, în cazul lui ion cazacu,
amintirile, povestite încă la viu, de către tânăra
sa fiică, florina, dealtfel redate şi în carte, îm-
preună cu emoţia şi dragostea profundă pentru
tatăl ei, care au făcut să vibreze inimile ascultă-
torilor din sala de conferinţe arhiplină a accade-
miei di romania din roma. ea a povestit, într- un
dialog intens cu dario fo, scriitorul şi dramatur-
gul, toate aceste fapte şi apoi procesul care a avut
loc cu condamnarea lui cosimo iannece. a impre-
sionat marele dario fo pentru pasiunea sa civilă

în apărarea acestui martir, ion cazacu, victimă
sacrificală a relaţiilor de muncă mafiote din italia
şi în egală măsură victimă a şomajului creat prin
distrugerea vinovată şi planificată a industriei ro-
mâneşti, a înfeudării solului şi subsolului româ-
niei, cu bogăţiile sale, la societăţi de vampiri gen
plănuita exploatare cu acid cianhidric de la roşia
montana, cea mai teribilă otravă, către o societate
multinaţională din canada, pentru bani pentru
interlopi din interior şi din exterior – este plină
în aceste zile cronica din mass- media română cu
cazurile de corupţie ale înalţilor demnitari, ori
pentru gaze de şist, în judeţul Vaslui, plănuită de
compania chevron, etc., etc., etc., başca distruge-
rea flotei comerciale româneşti în anii de „tranzi-
ţie” la „economia de piaţă”, a patra flotă
comercială din lume etc., etc.

a impresionat puternic dario fo prin pasiu-
nea sa umană şi civilă în redarea fazelor procesu-
lui pentru moartea lui ion cazacu, în dialog cu
tânăra florina, descriind faliile justiţiei italiene,
„che ha stravolto brutalmente giustizia e verita”
(care a răsturnat în mod brutal justiţia şi adevă-
rul), afirmând, că „senza memoria non esiste l’in-
teletto”, referindu- se la Voltaire, care scria că „un
popolo che perde coscienza e conoscenza del pro-
prio passato, soprattutto se recente, e’ chiara-
mente un popolo smarrito” („un popor care pierde
conştiinţa şi cunoştinţa propriului trecut, în spe-
cial dacă acesta este recent, e în mod clar un
popor rătăcit”). dario fo se referea la italia, dar
câtă majoră asemănare cu românia! procesul
asasinului lui ion cazacu, cosimo iannece, a
ajuns la sentinţa definitivă, după o condamnare
la 30 de ani închisoare în primele două grade de
judecată în „corte di assise” (curtea cu juraţi),
„cassată” de curtea de casaţie, şi redusă la 16
ani, prin „azzeccagarbugli” (trucuri juridice) în
flagrantă opoziţie cu logica şi realitatea, pentru
ca apoi asasinul să fie eliberat după numai zece
ani după brutalul asasinat al unui om, pentru
„bună conduită” în timpul detenţiei! 

– în aceeaşi situaţie, asasini români, despre
care un avocat italian prezent în sală a afirmat
că asasinatul a fost preterintenţional, adică fără
intenţie de asasinat, au fost condamnaţi în
schimb la închisoare pe viaţă şi stau şi acum în
închisoare. dar unde mai este garanţia dreptului
pentru victimă şi pentru societate?! aceasta şi în
cazul infirmierei române marica hahoianu, ucisă
din motive superficiale de un imberb italian, care
a luat o condamnare mult mai uşoară, sau a unei
biete femei românce – doina matei, de 22 de ani
– care într- o altercaţie cu o italiancă care apoi s- a
dovedit că era sub influenţa drogurilor, a fost con-
damnată la o pedeapsă mult mai severă, celebrul
proces al umbrelei, cu care a lovit- o fără voie în
ochi pe italiancă, pentru a se apăra.

după expunerea faptelor de viaţă şi proce-
suale, de către dario fo şi de către florina, dario
fo s- a adresat atât de frumos, cu adevărat demo-
cratic, mulţimii din sală, spunând: „acum vreau
să aud părerea voastră, ce gândiţi voi!” ce fru-
mos, magnific exemplu de democraţie într- o adu-
nare publică! mulţi din cei din sală au vorbit
atunci de linşajul mediatic al românilor în 2007
şi în general, în anii care au urmat, arătând at-
mosfera de adevărată teroare care se creease de
către mass- media în jurul românilor, acuzaţi,
pentru fapte individuale, izolate, ale unora, în
mod colectiv, stigmatizaţi ca naţiune. toată isto-
ria şi cultura româniei, din nefericire ignorate de
marele public din italia, erau anulate şi se ajun-
gea ca toate crimele, cum a spus un vorbitor ita-
lian din sală, să fie atribuite românilor, dând
exemplul uciderii de către o tânără de 17 ani,
erica, şi concubinul ei omar, a mamei şi fratelui
mai mic al acesteia, iniţial atribuite românilor,
sau, adaug, a acelui suleimanovici, din părinţi
nomazi bosniaci, născut în italia, care, în stare de
ebrietate, a ucis mai multe persoane cu maşina,
în zona ascoli- piceno, individ care nu avea nimic
în comun cu românia, dar pentru care se consti-

tuiseră deja în zonă comitete cetăţeneşti „de apă-
rare contra romilor şi românilor”! o ignoranţă
profundă la nivelul opiniei publice, care nici
măcar distincţia între etnii atât de diferite nu mai
ştia să o facă, confuzie şi din cauza unei paronimii
(nume asemănătoare), pusă în circulaţie în eu-
ropa centrală în special după 23 august 1944, şi
treptat, treptat extinsă, probabil şi intenţionat,
în baza căreia s- ar putea confunda tot atât de
bine „romii”, cu romanii, de pildă, sau cu toate po-
poarele romanice, nu numai cu românii! –
aceasta în baza unei vocabule care nu înseamnă
nicidecum o colectivitate sau un popor, rom, ci în-
seamnă în limba ţigănească doar om, bărbat. –
poate o confuzie întreţinută cu bună ştiinţă, al
cărei rezultat în acei ani a fost teribil, ajun-
gându- se până la monstruoase declaraţii din par-
tea unor personalităţi politice, atribuind fapte
individuale, indiferent cărei etnii ele ar aparţine,
unei întregi comunităţi naţionale, ca de pildă de-
claraţiile făcute de o deputată, alessandra mus-
solini, care în acei ani susţinea că „românii sunt,
genetic, un popor de asasini şi violatori” etc., etc. 

alţi vorbitori din sală, au pus în schimb în
valoare contribuţia importantă pe care românii
rezidenţi în italia o aduc la bugetul italian, pre-
cum şi calităţile lor. discuţiile, cu numeroase
exemple, au durat mult timp, au fost un perfect
exemplu de democraţie adevărată, nu de faţadă,
pe care a dat- o marele dario fo, care desfăşoară
o adevărată operă de maieutică, asemeni lui so-
crate, dacă o pot numi astfel, cum nu am mai
văzut, la care nu am mai asistat niciodată atât de
îndelung şi de pacific condusă, ca pentru selecţio-
narea răbdătoare a adevărului, asemeni acelei se-
lecţii răbdătoare a căutătorilor de pepite de aur
de odinioară din minereul inform. cuget atunci la
erasmus – acel care între numeroasele sale cores-
pondenţe l-a avut corespondent şi pe învăţatul
român Nicolae olahus – la justiţia pusă necruţă-
tor în lumină în această seară de către dario fo
şi ceilalţi vorbitori, cuget la pospaiul, vai, de civi-
lizaţie şi justiţie care acoperă societatea noastră,
după revoluţii în numele poporului, falite, ase-
meni bătrânilor şi bătrânelor din elogiul lui
erasmus, cărora moira, nebunia, le mai dădea
puterea de- a trăi, autoiluzionându- se, singur
temei rămas vieţii, cuget atunci şi la pospaiul de
religie, la falsa Imitatio christi, azi la modă,
transformată în cult al personalităţii, filmat la te-
leviziuni, pentru a- l arunca plebei, ca ultimă ilu-
zie, din care numai marele, adevăratul, unul
singur sfânt de la assisi, alter christi, cel adevă-
rat, sfântul francisc de assisi se salvează, al com-
pasiunii adevărate şi universale pentru toate
creaturile, nu surogatele instituţionalizate, gălă-
gioasele imitaţii fără nici o valoare. ecce homo,
transformat în cain, îmi zic. simt că sufăr, moral
şi fizic, de această continuă travestire a lui cain
în abel, în acest neîncetat şi repetat elogiu al ne-
buniei al istoriei, al lui cain care- l ucide repetat
în milenii, din care nu se învaţă nimic, pe un ion
cazacu transformat în abel, curatul păstor de la
dunăre, în contra nebuniei pospaiului aşa ziselor
noastre instituţii civilizate, unde sunt martori ca
într- o eternă scenă a răstignirii, a crucificării
omului, luptându- se pentru dreptate, ca discipoli
ai adevărului omului crucificat, mândra sa fiică
şi marele dario fo.

îmi pare, în prezenţa lor, că sunt deja într- o
altă planetă, ca în Păsările marelui aristofan,
planetă către care, prefăcuţi în păsări, pentru a
fugi de nedreptatea de pe pământ, oamenii îşi
luau zborul! cuget astfel, în timp ce conferinţa,
în numeroasele luări de cuvânt ale vorbitorilor,
se termină. este o lecţie magistrală a democraţiei,
a adevărului, o lectio magistralis, îmi zic, în fa-
voarea lui ion cazacu şi a tuturor victimelor sa-
crificale ale unei societăţi injuste (până când
oare?), pentru care îi mulţumim lui dario fo şi
florinei cazacu. r

n Corespondenţă din Italia

Emil Raţiu
Un premiu Nobel la Academia di Romania

Cartea descrie tragicul caz al
morţii lui Ion Cazacu, un inginer
român care lucra ca muncitor în

construcţii în Italia, împreună cu o
echipă de lucrători români pe care

o dirija, şi care a fost ucis la
Gallarate, în nordul Italiei, la 17
martie 2000, de către angajatorul

său, Cosimo Iannece.
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Gheorghe Postelnicu
O lucrare de misionarism naţional

protocronismul, pe care poetul ion
gheorghe nu l- a asumat declarativ,
dar de care nici nu s- a dezis, consti-
tuie şi astăzi o orientare modernă în

naţionalismul cultural universal. în cultura ro-
mână şi- ar avea începutul în doctrina tradiţiona-
listă a „junimii” (1860). a fost reinventat în anii
΄70, pentru a delimita un curent ideologic ce tre-
buia să evidenţieze caracterul unic şi pionieristic
al românismului în modelul european, atrăgând
atenţia asupra urmărilor nefaste pe care le- ar
avea sincronismul. una din primele expresii ar
putea fi atribuită lui B. p. haşdeu („etymologi-
cum magnum ramaniae”), care afirma că dinas -
tiile princiare medievale din ţările române
aveau o origine geto- dacică. N. densuşianu pre-
zenta în „dacia preistorică”, 1913, o civilizaţie pe-
lasgă carpato- dunăreană care a stat la baza
culturii europene. ideologia de nuanţă protocro-
nistă a trezit interesul mişcării interbelice de ex-
tremă dreapta, care a formulat un mesaj „dacic”
în propria ideologie. în 1974 a fost introdus în
scenă profesorul edgar papu (1908- 1993). pentru
faptul de a nu- şi fi ascuns credinţa în dumnezeu,
fusese condamnat la opt ani de închisoare. a exe-
cutat trei (1961- 1964). după eliberare nu a mai
fost primit la universitate. scriitorii de la „lucea-
fărul” şi „săptămâna culturală a capitalei” l- au
convins să gireze cu prestigiul său intelectual, in-
terpretarea naţionalist- comunistă a culturii ro-
mâne. comparatistul a publicat în revista „seco-
lul xx” (1974) eseul „protocronismul românesc”,
în care susţine într- o manieră speculativ-vizio-
nară, prioritatea cronologică românească în cazul
unor inovaţii europene. ideologia comunistă a
amplificat latura culturală şi istorică a protocro-
nismului, susţinând, tezist, superioritatea cultu-
rii autohtone în faţa oricărei influenţe străine.
adus mai în faţă de comparatismul disociativ eu-
ropean, el a relansat un segment paralizat al li-
teraturii noastre şi a pozat în salvatorul demni-
tăţii culturale. în perioada „luceafărul” 1978-
1980 a fost înţeles în primul rând restitutiv şi re-
generativ de către susţinătorii săi (artur sil-
vestri, mihai ungheanu, Nicolae georgescu, ion
gheorghe). aşa au putut fi cunoscute scrierile au-
torilor străromâni, în condiţiile în care de cultura
veche se vorbea din ce în ce mai puţin în şcoală şi
în presă.

de cele mai multe ori, protocroniştii s- au
răzvrătit faţă de cenzura ştiinţifică practicată de
forurile academice, de severitatea publicaţiilor şi
editurilor de prestigiu. de aici până la denunţa-

rea unei teorii a conspiraţiei nu a mai fost decât
un pas. după moartea lui iosif constantin dră-
gan (2008), medicul româno- american Napoleon
săvescu (născut în 1946 la Bucureşti), prin scrie-
rile sale („Noi nu suntem urmaşii romei”, 2002),
prin publicaţiile on- line şi prin organizarea
anuală a unui congres internaţional de dacolo-
gie, a devenit „figura inconturnabilă” a protocro-
nismului românesc, curent incriminat oficial în
2008, ca servind ideologia ceauşistă şi cultul per-
sonalităţii, ceea ce a stârnit reacţii vehemente din
partea protocroniştilor activi. aceştia susţin că
mişcarea „este o scotocire a istoriei, o punere în
valoare a latenţelor, o reconsiderare a valorilor
clasice”, o activitate lăudabilă de redescoperire a
româniei tainice, în sensul unităţii naţionale şi
de luptă împotriva holocaustului literaturii ro-
mâne (N. georgescu, în „artur silvestri, aşa cum
l- am cunoscut”, vol. i, 2010). theodor codreanu
(n. în 1945), redutabil eminescolog („eminescu –
dialectica stilului”, 1984; „modelul ontologic emi-
nescian”, 1992; „dubla sacrificare a lui emi-
nescu”, 1997; „controverse eminesciene”, 2000) şi
„luceferist”, dezvăluie o cu totul altă realitate a
raporturilor dintre teoria protocronismului cultu-
ral formulată de edgar papu şi marxism- leninism
(în „edgar papu şi minoratul culturii româneşti”,
din vol. „a doua schimbare la faţă”, 2008). proto-
cronismul nici n- ar fi o ideologie subsumată par-
tinic, ci o doctrină culturală universală care are
drept de existenţă, ca şi sincronismul, pancronis-
mul, postsincronismul şi autocronismul. comba-
terea protocronismului ţine de „terorismul
cultural” contemporan, ideologie care îşi propune
să compromită şi să distrugă „geniul naţional al
popoarelor, încât direcţia principală devine ani-
hilarea culturii naţionale” şi chiar ideologia ofi-
cială a uniunii europene („polemici incorecte
politic”, 2010). aşa s- ar justifica „demitizarea va-
lorilor culturale în frunte cu m. eminescu, N.
iorga, m. eliade, N. crainic şi Gândirea, în frunte
cu m. preda, cu protocronismul lui e. papu”. for-
ţele protocroniste interne s- au regrupat în jurul
publicaţiilor reţelei culturale arp (asociaţia ro-
mână pentru patrimoniu), grupului de presă elec-
tronică intermundus media, editurii carpathia
press, aprinzând dorinţa de a apăra străvechimea
neamului, limba, cultura şi credinţa ortodoxă. ar
mai putea fi amintit conceptul „modelul omului
mare”, început de a. silvestri în anul 2005 prin
convorbirile de amurg cu mitropolitul ardealu-
lui, antonie plămădeală, şi continuat cu proiectul
Vremea seniorilor, ce avea în vedere prezentarea

unor ierarhi şi cărturari bisericeşti de altădată.
o remarcabilă lucrare de misionarism naţional
care pune în inferioritate cultura oficială păsto-
rită de instituţiile statului.

dacismul gheorghian îşi are combustibilul
în ţărănismul său structural. cu această moşte-
nire a putut naviga pe apele învolburate ale pro-
tocronismului poetic, cu un textualism recunoscut
destul de târziu („epopeea tapae”, 2011: „nici tra-
tat de istorie şi arheologie sau polemica religiilor,
nici altceva decât prima epopee textualistă scrisă
de un român”). în momentele- cheie ale vieţii
(ciuhoiu, scorpan, preda, rosetti) a fost cucerit
de ideea lărgirii câmpului tematic, dar şi- a asu-
mat, concomitent, două inconveniente majore: o
audienţă slabă şi un public specializat. mica
şansă a purtat numele de Noua ideologie lite-
rară, care avea menirea să umple spaţiile goale
ale metaistoriei. aşa a putut lua în stăpânire fre-
nezia, patetismul, graba şi utopismul protocroniş-
tilor, dar ce e mult strică, spune înţelepciunea
populară. Nu e mai puţin adevărat că aparenta
răceală a poeziei sale are o densitate care parali-
zează. contrariul este dovedit de lirica senectuţii,
scăpată de o presiune a imaginaţiei şi de con-
strucţiile poetice lung- explicative care au provo-
cat de- a lungul carierei literare nedumeriri
apăsătoare. aici, ca şi în numeroasele manuscrise
păzite cu străşnicie, angajamentul istoric şi tema-
tic se simte în voia lui. constrângerile estetice nu
mai contează, atâta timp cât poetul se simte feri-
cit să fie contemporanul propriei opere. ideile fixe
referitoare la conspiraţii academice, militare şi
teologice se situează în vecinătatea butaforiei în-
cântătoare a istoriei literare. ignorat astăzi şi de
sincronişti şi de protocronişti, rămâne prieten cu
propria operă. el ştie cel mai bine care carte e cea
mai bună. toate, nu pot fi. poate că se gândeşte
să aleagă şi cele mai bune poeme, cele mai fru-
moase versuri, şi aşa mai departe, în spiritul des-
tructurării lingvistice propuse în „dacia fëniks”.
în privinţa spaţiului său poetic megalitic sunt po-
sibile mutaţii de viziune, numai în măsura în care
dacomania va deveni prin certitudine teoretică,
dacologie, adică o ştiinţă studiată în universităţi,
în stare să impună un program şi o metodologie,
dar, aşa cum se întâmplă de multe ori la noi, or-
goliile cedează greu şi această mişcare istorică
este revendicată de prea mulţi întemeietori. cine
va reuşi să pună alături toate contribuţiile, va
unifica mişcarea, care, în prezent, arată ca un joc
cu mărgele de sticlă… r

Constrângerile estetice nu mai
contează, atâta timp cât poetul se
simte fericit să fie contemporanul

propriei opere. Ideile fixe
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academice, militare şi teologice se
situează în vecinătatea butaforiei

încântătoare a istoriei literare.
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Eveniment – 125 de ani de la 
naşterea lui Hagop Dj. Siruni

la trecerea a 125 de ani de la naşterea isto-
ricului, jurnalistului, traducătorului şi armenolo-
gului lui hagop djolian siruni, membru post-
mortem al academiei române, în aula prestigioa-
sei instituţii s- a desfăşurat o conferinţă interna-
ţională organizată de academia română, aca-
demia armeană, uniunea armenilor din româ-
nia, ambasada armeniei din românia şi arhie-
piscopia armeană din românia. în deschidere,
acad. dan Berindei, preşedinte de onoare al sec-
ţiei de ştiinţe istorice şi arheologie, care l- a cunos-
cut, şi- l aminteşte ca „un savant modest, dar de o
mare încărcătură ştiinţifică, deosebit de activ şi
multiform în activităţi, slujindu- şi propria na-

ţiune, dar în acelaşi timp cu un evident ataşa-
ment pentru românia şi trecutul ei”. în conti-
nuare, au avut alocuţiuni es hamlet gasparian,
ambasadorul republicii armenia în românia,
Varujan Vosganian, preşedintele uniunii arme-
nilor din românia, prof. Şerban tanaşoca, direc-
torul institutului de studii sud- es europene din
românia şi lucian Nastasă Kovacs, directorul in-
stitutului de amenologie de la universitatea din
cluj. partea a doua a manifestării a fost consa-
crată comunicărilor prezentate de: prof. raymond
Kervorkian, universitatea paris Viii – l’elimina-
tion des élites arménienne stambouliotes durant
la grande guerre; prof. ayhan aktar, universi-
tatea Bilgi, istambul – révlution constitutionelle
et mutations politique dans la capitale ottomane
an tournant du xx siecle, prof. andrei pippidi,
membru corespondent al academiei române –
datoria îndeplinită. siruni faţă de iorga; dr. pa-
trice djololian, paris, les frères djololian, au ser-
vice de la nation; Bedros horasangian, scriitor,
publicist – anii în siberia; prof. levon chookas-
zian, director uNesco, chair of armanian art
history, yerevan state university – le rôl de
hagop siruni dans la propagation et dans l’étude
de l’art de la culture arméniennes; dr. andrei ti-
motin, institutul de studii sud- est europene al
academiei române – Bografia lui manuc- Bei, un
proiect al lui hagop dj. sruni. Note şi documente
inedite din fondul siruni de la arhivele Naţio-
nale; dr. Karine avetian, académie Nationale des
science de la républic d’arménie hagop siruni –
continuateur des milleurs tradition de l’aremé-
nologie şi pr. hetmut tarverdian, arhiepiscopia
armeană din românia – comunitatea armeană
din transilvania în secolele xVi- xViii în mate-
rialele de arhivă ale lui hagop siruni. participan-
ţii au putut audia o înregistrare cu hagop siruni
şi la sfârşitul sesiunii au vizionat o expoziţie do-
cumentară.

Născut în anul 1890 în turcia, dj. siruni a
venit în românia la vârsta de 32 de ani, chemat
insistent de Nicolae iorga care îl vedea ca „un eru-
dit, un eminent orientalist, foarte bun cunoscător
al limbii turceşti, om a cărui activitate a fost de
cea mai bună însemnătate în clarificarea unor as-
pecte mai puţin cunoscute ale trecutului nostru,
în special în ceea ce priveşte relaţiile noastre po-
litice, economice şi juridice cu imperiul otoman”.

o viaţă dedicată cercetării, întreruptă dureros în
anul 1944 pentru zece ani când a fost deportat în
gulagul sovietic. s- a dedicat cercetării trecutului
nostru aducând la lumina zilei mărturii despre
poporul român şi armenii din românia. între al-
tele, reţinem că l- a tradus pe eminescu în limba
armeană.

Pagini de istorie a 
filosofiei româneşti

cel mai nou număr, al zecelea, al publicaţiei
studii de istorie a filosofiei româneşti, editat de
institutul de filosofie şi psihologie constantin
rădulescu motru şi apărut la editura academiei
române, are ca generic teme ontologice: exis-

tenţă, fiinţă, realitate. cu
acest titlul, acad. alexan-
dru surdu deschide, am
spune, o adevărată dezba-
tere pornind de la o afirma-
ţia că, în general, concep-
tele filosofice îşi trag obâr-
şia din limbajul cotidian,
dar odată acceptat ca ter-
men filosofic îşi înmulţeşte
semnificaţiile dintre care
doar unele (sau una) se
impun şi fac o adevărată ca-
rieră semantică. aşa a fost
şi cu „aletheia”, adevărul,
concept crucial în filosofie,
desemnând „calea sfântă”,
de unde o reală odisee a fe-
lului în care un termen
trece printre furcile caudine
ale timpului care- l mode-
lează în consonanţă cu spi-
ritul fiecărei epoci. itine-

rarul porneşte de la „a fia” cu traiectoriile lui, di-
ferite oarecum, în limbile greacă şi latină, impu-
nându- se „substentia”, cu semnificaţia „obiec-
tual- corporală” cu trimitere ca acea substantia
prima, delimitată de „substanţa secundă” ce ţine
de esenţa, de fiinţa obiectelor. se asociază pe rând
alte concepte ca „realitatea” (un alt fel de obiect)
cu realitas (ceea ce este altfel decât obiectul) ce
duce, prin asocierea unor prepoziţii către exis-
tenţa reală. subordonată fiinţei, esenţa declan-
şează un proces evolutiv al genezei şi petrecerii
categoriilor făcând ca „subsistenţa” să rămână ea
însăşi, indiferent dacă se existenţializează: „în-
trucât ea este unul şi totul… rămâne aceiaşi cu
existenţializarea ei cu tot”. peregrinările, purtând
pecetea subiectivităţii, creează un mediu plin de
nuanţe fermecător pentru unii, înceţoşat pentru
alţii ce nu află un drum pe care să se recunoască.
apare şi nevoia de a „trece dincolo”, căutând ori-
ginea ei şi a transcendenţei ei fie spre o supra-
existenţă divină, creştină bunăoară, fie ca trăire
extatică a unei „existenţe autentice” accesibilă
doar unora. Nu este uitată nici „orientarea de tip
revoluţionar” a celor care vor să- şi impună con-
cepţia lor de „bine” cu consecinţe imprevizibile,
nu odată dezastroase. un fapt e sigur: toate îşi au
fundamentul în existenţa reală în interiorul că-
reia se pot repera „compartimente” cum sunt fru-
mosul, adevărul, Binele, dreptatea, şi libertatea,
percepute şi înţelese diferit de la o epocă la alta.
contemporaneitatea aduce o serie de accente care
o particularizează şi nu întotdeauna în bine, deşi
apostolii noii ere vor să convingă că aşa este. din-
colo de toate, rămâne viziunea categorial-siste-
mică deschisă redefinirii conceptelor, semn al
vitalităţii ei intelectuale, pentru că peste toate,
generându- le şi încununându- le, rămâne: „subsi-
tenţa care le precede şi existenţa reală care le
succede”. în consecinţă, aria tematică a filosofiei
se dovedeşte a fi una perenă, îmbogăţind indirect
realitatea a cărei desfăşurare rămâne o eternă
provocare pentru om. 

ideea este ilustrată convingător cu suita de
articole şi studii care urmează din care reţinem,
pentru început, studiul semnat de constantin
aslam şi intitulat între realism şi constructivism.
ontologia operei de artă în filosofia lui tudor
Vianu, o analiză subtilă a lucrării tezele unei fi-
losofii a operei, apărută postum, în 1966 după doi

ani de la plecarea sa în veşnicie, ea însăşi putând
fi interpretată ca o operă de artă. Nicolae mano-
lescu vorbea de „o tristeţe a erudiţiei”, care nu
creează, ci „consolidează”, fapt nu mai puţin ne-
cesar şi important în cultură contemporană. uni-
tatea în diversitatea atât de amplă a operei lui
tudor Vianu poate fi dată de enciclopedismul
preocupărilor convertit într- o operă singulară în
peisajul nostru intelectual. da, a venit timpul
„pentru analize filosofice comparative şi investi-
garea posibilităţii întâlnirii între diferite tipuri
de hermeneutică cultivate astăzi atât în estetica
continentală, cât şi în estetica analitică”. henri
zalis aprecia viabilitatea unor idei ca premise ale
unei noi interpretări care să descifreze perenita-
tea ce se ascunde cu onestitate dincolo de scrisul
propriu zis. Valentin cioveie surprinde cu titlul
de la existenţa dasein- ului insistenţa omului li-
turgic, un excurs provocator asupra fenomenolo-
giei, fireşte cu obligatoria trimitere la heidegger.
în esenţă, autorul caută „un nucleu transcenden-
tal care să dea seama atât de faptul- de- a- fi în
lume”, cât şi de facticitatea omului religios. cu în-
temeiere, autorul accentuează „nucleul transcen-
dental căutat este unul care face posibilă atât
mundenitatea, cât şi depăşirea ei”. căutarea
parcă se despleteşte în căi surprinzătoare uneori
şi răspunsul se deschide spre întrebări mai vechi
ce impun răspunsuri noi, fapt ce face ca acest ar-
ticol să fie un bun început pentru o dezbatere care
să dea un plus de pondere valorică dialogului de
idei contemporane. 

raluca iordan propune o reconstrucţie a
modelului ontologic nicasian într- un demers iti-
nerant al ideilor principale ale gândirii lui con-
stantin Noica, pentru care năzuinţa omului este
cuprinsă în devenirea întru fiinţă, deoarece cum
el însuşi afirma „ontologia a dispărut din cultura
omului ori de câte ori a întors capul de la lume”.
alexandru gabriel Buican propune o „paradigmă
răsăriteană ca atitudine existenţială” cu referire
expresă la gândirea lui Nae ionescu şi mircea
Vulcănescu detectând un portret sub aspectul
unor posibilităţi de filosofare „ unui aprioric etnic
pe care mircea Vulcănescu l- a scos la lumină în
vederea unui proiect mai ambiţios călăuzit de in-
terogaţia referitoare la ethosul românesc”. 

secţiunea a doua se deschide cu centenar
dumitru Isac (1914- 1984) în care ionuţ isac pre-
zintă portretul spiritual al celui omagiat. în pa-

ginile care urmează cititorul se poate reîntâlni cu
dumitru isac în studiul „lucian Blaga şi specifi-
cul etnic”. paginile următoare sunt dedicate unul
alt centenar, a lui zevedei Barbu (1914- 1993) al
cărui profil spiritual este înfăţişat de marin dia-
conu. spre o mai bună cunoaştere a lui zevedei
Barbu publicat un text inedit cu titlul „sociologia
cunoaşterii şi sociologia artei: reflecţii asupra sta-
tutului lor ontologic”. deosebit de interesantă
este secţiunea a patra, „restituiri” în care sunt
publicate o serie de noi documente, scrisori, des-
pre mircea eliade şi ioan petru culianu sub ge-
nericul paradoxal „ca o flacără întunecată”.

tematica variată şi, nu mai puţin, modali-
tăţile de problematizare diferite se desfăşoară
simfonic pe un registru tematic în care diversita-
tea este recuperată prin unitatea căutărilor pe
care le- am aşeza sub celebrul adagio pascalian
atât de drag lui Noica „nu m- ai căuta dacă nu
m- ai fi găsit”. r
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