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Muzeul Naţional al Literaturii Ro-
mâne (M.N.L.R.) a organizat vineri, 4
decembrie 2015, ora 18.00, Festivitatea
de decernare a Premiilor Muzeului Na-
ţional al Literaturii Române (ediţia a
VII- a). Evenimentul s- a desfăşurat în
Salonul „Carol I” al Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” (Strada Dem I.
Dobrescu nr. 1), iar invitatul special al
serii a fost Cvartetul Chromatic – Ale-
xandra Rogalski (vioara 1), Clara Mihai
(vioara 2), Ovidiu Achim (violă), Emese
Achim (violoncel).

Juriul Premiilor Muzeului Naţional
al Literaturii Române (ediţia a VII- a),
format din acad. prof. univ. dr. Eugen Si-
mion (preşedinte), prof. univ. dr. Silviu
Angelescu, prof. univ. dr. Mircea Martin,
conf. univ. dr. Ioan Cristescu (Director
MNLR) şi prof. univ. dr. Lucian Chişu,
cărora li s- a adăugat în calitate de con-
sultant pentru decernarea Premiului
Petru Creţia (filologie clasică), prof. univ.
dr. Liviu Franga, a decis decernarea ur-
mătoarelor premii:

ILIE RAD – laureat cu Premiul
Perpessicius –  ediţii critice, pentru în-

grijirea ediţiei din opera lui Ion
Agârbiceanu: I. Schiţe şi poves-
tiri (1902- 1910); II. Schiţe şi po-
vestiri (1911-1922), volume
apărute în colecţia „Opere fun-
damentale”,  editate de Acade-
mia Română / Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă
(Bucureşti, 2014)

Gabriela ADAMEŞTEANU
– laureată cu Premiul Şerban
Cioculescu – memorialistică şi
istorie literară, pentru volumul
Anii romantici, Editura Polirom,
2014

ANA- CRISTINA HALICHIAS –
laureată cu Premiul Petru Creţia – filo-
logie clasică, pentru volumul Latina 
diplomatică în Ţările Române (secolele
XIII- XVI), Colecţia Limbi, Culturi, Iden-
tităţi, Editura Universităţii din Bucu-
reşti, 2014

prof. univ. dr. ION POP – laureat
cu Premiul Tudor Vianu, pentru teoria
literaturii şi a culturii 

COSMIN BORZA – laureat cu Pre-
miul Alexandru Piru – pentru încuraja-
rea tinerilor cercetători

DUMITRU ŢEPE-
NEAG – laureat cu Pre-
miul Eugen Lovinescu,
pentru promovarea lim-
bii şi literaturii române
în străinătate

PAVEL ŢUGUI –
laureat cu Diplomă de
Excelenţă, pentru recupe-
rarea trecutului cultural

prof. univ. dr. DU-
MITRU MICU – laureat
cu Premiul George Căli-
nescu – pentru întreaga

activitate
IOAN PAVĂL (Primarul comunei

Dumbrăveni, judeţul Suceava) – laureat
cu Diplomă de Excelenţă, pentru susţi-
nerea şi promovarea culturii naţionale

Trofeul este realizat de artistul
plastic Silviu Spirescu.

Partener: Biblioteca Centrală Universi-
tară „Carol I”
Parteneri media: Radio România Cultu-
ral, RFI, TV City, Observator Cultural,
Contemporanul, AgenţiadeCarte.ro.

■ Eveniment 
Premiile Muzeului Naţional al Literaturii Române



Ce interesant îmi pare şi ciudat de
actual acest prăfuit principiu al au-
tonomiei artei. Sunt în stare a- l
compara – în haosul mediatic şi în

dezordinea teoriilor literare care domină azi con-
tinentul, y compris post- modernismul! – cu lupta
bisericii catolice – a bisericii creştine tout court! –
contra modernizărilor şi actualizărilor de orice fel
pe care vor să i- o impună unii reformatori. Poate
că nu l- am fi re- descoperit şi arborat pe oriflamele
noastre literare, eu şi grupul literar căruia îi
aparţineam, dacă grosolana doctrină marxistă
aplicată de noii stăpâni comunişti ai României
anilor cincizeci şi şaizeci, nu ne- ar fi împins în
braţele ei, revelând- o ca singura posibilitate nu
numai de luptă contra dogmatismului stalinist,
dar şi de salvare a noastră în turbionul curentelor
şi modelor culturale care au potopit perioada
post belică – modernismul excesiv, surrealismul
invadant, le nouveau roman, tel- quel- lismul, tex-
tualismul, autenticismul şi altele din aceeaşi
făină.

în anii post- stalinişti, zeci şi zeci de mii de
oameni s- au hrănit – şi nu numai estetic! – din
puţinele creaţii care îl afirmau, acest principiu al
artei pentru artă şi nu arta aservită vreunei mo-
rale, oricât de apăsătoare sau de luminată. Pe noi,
pe câţiva care credeam în acest principiu esenţial
al creaţiei şi îl practicam cum puteam noi mai
bine, ne- a ajutat, printre altele, şi faptul de a ne
deosebi nu numai inamicii literari sau politici,

dar şi să ne definim maeştrii. Şi nu a fost întâm-
plător că i- am revendicat pe Titu Maiorescu sau
pe Lucian Blaga, interzişi şi calomniaţi, batjoco-
riţi de oricine avea chef, răsfoind nopţile şi comen-
tând în lungi discuţii textele lor, pe cei care voiam
şi credeam noi a ne fi maeştri – români sau euro-
peni. Tot dictatura, probabil, dar şi o nesiguranţă
a criteriilor, atunci, la începuturi, ne- a făcut să
cercetăm şi să- i invocăm mereu pe acei magiştri
posibili, cei vii sau cei de hârtie, nu conta! Nu ne
păsa de interdicţii şi nici de mode – e adevărat, în
plin stalinism şi apoi în ceea ce s- a numit
cvasi- liberalizarea care a durat vreun deceniu, nu
mai mult, modele culturale nu bântuiau cu pute-
rea cu care reuşesc azi să- i ameţească pe unii! –
trăiam un fel de uşoară şi stabilă frenezie de tip

paşoptist, dacă vreţi, da, entuziasmul celor ce des-
coperă lucruri deja ştiute, dar care se află într- o
luptă totală cu realitatea. Nu numai cu cea poli-
tică şi românească, dar şi cu cea a continentului,
plaga realismului socialist se întinsese pe zone
mari şi în Vest. Nimic nu era adevărat şi nu avea
valoare în artă şi creaţie dacă nu vehicula ideile
transformării societăţii, ale omului nou, ale luptei
contra capitalului şi contra Bisericii. Contra ori-
cărei tradiţii naţionale, în fond, contra bunul simţ
moştenit de la înaintaşi, presupunându- se ferm
că aceştia fuseseră naivi sau stupizi, în diferite şi
colorate forme, în cel mai bun caz.

Nu e greu de observat că otrava îmbietoare
a dictaturii şi a dictaturilor secolului trecut e de-
parte de a se fi risipit; o regăsim, ca o apă freatică,
mereu vivace şi prezentă în multe, foarte multe
reprezentări, afecte şi forme ale gândirii sau crea-
ţiei. De parcă nostalgia după sloganurile extre-
miste ar fi mai puternică decât ceea ce au îndurat
generaţiile de sute de mii, de milioane care le- au
trăit. Visul despre omul nou, de exemplu! Sunt nu
puţini comentatori inteligenţi în România de azi
care constată că acest om nou, mă rog, poate altfel
decât l- au imaginat doctrinarii marxist- leninişti,
există cu adevărat. S- a născut şi trăieşte printre
noi, în forma unui fel de marţian ideatic, abil şi
truculent, ignorându- se uneori el însuşi în
această postură! Confundând, aceşti exegeţi, in-
dividul contemporan care, evident, nu mai poate
în nici un fel să semene cu acel Roman postbelic

care ar fi evoluat normal dacă n- ar fi apărut pe-
rioada comunistă – cu cel ce populează azi terito-
riul patriei. Ca şi ideile de patrie sau patriotism,
miturile României vechi ridiculizate de ultima
dictatură care multor tineri, azi, li se par false
sau inutile; dacă nu ridicole de- a dreptul.

Poate şi credinţa unora că… nimic din ce s- a
întâmplat nu e adevărat, totul prăbuşindu- se
într- o mascaradă: revoluţia, schimbarea conducă-
torilor, a instituţiilor, a Constituţiei, realitatea şi
activitatea parlamentului, libertatea presei etc.
Nu, noi nu negăm că dictatura – mai bine zis dic-
taturile comuniste – şi- au pus efigia pe multe din-
tre reflexele şi modul nostru de a gândi. Deoarece,
ea, tipul de dictatură aşa- zis comunistă, deşi
părea fundamental nouă, importată cum era de

aiurea şi aplicată de inşi ieşiţi din lumpenul pro-
letariatului, corespundea poate unor deziderate
şi fabuloase speranţe ale acelor indivizi care, cum
o spuneam, vor oriunde şi oricând să se realizeze
iute şi cu orice preţ, inşi profund frustraţi de ne-
cazuri reale sau false şi pentru care ideologia re-
sentimentară de tip marxist- leninist- stalinistă
sosea la una din cele mai potrivite şi fericite în-
tâlniri cu istoria! Cu existenţa lor!

Dictaturile – unele dintre ele, cele curate,
revoluţionare, profund umaniste mai ales! – se-
pară decis destinele şi urcă şi aduc la suprafaţa
conştiinţei multora adevăruri despre ei înşişi şi
despre cei din jur pe care nu le- ar fi bănuit nicio-
dată, poate. O presiune puternică şi durabilă so-
cial, chiar dacă nu- i schimbă total pe oameni, dar,
ca o boală gravă sau o catastrofă, îi împinge să- şi
acomodeze firea şi reflexele; în primii ani, cu spe-
ranţa că totul e trecător şi că lucrurile se vor nor-
maliza. Apoi, cum nu apare nici un alt fel de
catastrofă, fericită de astă dată, ei, bieţii oameni,
înţeleg că normalitatea este cea care tocmai s- a
instalat. Dacă toată lumea spune că eşti beat, te
duci să te culci!…

Acomodarea, adaptarea la situaţii noi,
abrupt apărute, sunt procese extrem de compli-
cate, de dureroase, seamănă cu o tortură
ne- aparentă, dar instinctul supravieţuirii e mai
puternic – al tău şi al familei care depinde de tine,
al bătrânilor tăi care, cu capul înfundat în vechiul
aparat de radio, ascultă posturi străine care ne
încurajează. O dictatură, mai abitir decât o răz-
meriţă populară, aduce lumea în stradă, adică le
permite unora, ba îi şi încurajează, să- şi mani-
feste deschis şi sincer, pasiunile, frustrările, pre-
tenţiile, oricât ar părea ele de nebuloase! Partidul
va da speranţe oamenilor, cele mai îndrăzneţe vi-
suri se vor realiza! Strâns uniţi în jurul lui şi al
Tovarăşului! Era singura condiţie pentru realiza-
rea tuturor dorinţelor, nota bene – ale celor con-
sideraţi oameni juşti, de- ai noştri şi nu lifte
păgâne, exploatatori fără inimă, setoşi de sângele
poporului! Profitorii neruşinaţi ai istoriei şi ai
avuţiei naţionale etc., etc.

Cine ar putea spune cât adevăr şi câtă min-
ciună – obraznică sau abilă, totodată, se amesteca
în aceste sloganuri, unele importate direct de la
Ruşi, altele confecţionate ad- hoc. Uneori, se ştie,
minciunile cele mai grosolane, într- un anumit
context, înscenat cu o anume experienţă şi abili-
tate, prind conturul unor adevăruri de mult aş-
teptate şi absolut iluminatorii. Vezi fantastica
maşină de propagandă a naziştilor germani, au-
tori principali: Hitler şi Goebbels, care, excelenţi
regizori ai unui astfel de entuziasm comandat,
preluând semne şi forme ale imperiului roman,
ale legionarilor şi centurionilor care paradau cu
semne ale puterii şi justiţiei – cum erau fasciile
purtate de lictori, dar şi steagurile metalice, co-
loanele nesfârşite de stindarde, unifomele negre
sau brune cu vulturi şi cap de mort, marşurile ca-
denţate şi nesfârşite, braţul ridcat în salutul de
tip roman, ca şi altele ce s- au numit apoi o este-
tică a puterii şi care era cu adevărat dificil să nu- i
inflameze pe unii. Pe mulţi, pe foarte mulţi tineri
şi tinere, antrenaţi cu ani înainte în grupuri spe-
cifice, susţinuţi în pasiunile şi sporturile lor, spe-
culându- se cu o formidabilă abilitate şi insistenţă
nemulţumirea eternă a tânărului faţă de prezent,
cel dominat de adulţi, frustrările sale din cercul
îngust al familiei sau al şcolii. Sau al atelierelor,
al fabricii. r

■ fragment

3

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

IANUARIE 2016Anul Contemporanul ■ 135

©
 A

u
r

A
C

h
r

is
ti Nicolae Breban

Dictaturile

O dictatură, mai abitir decât o
răzmeriţă populară, aduce lumea în
stradă, adică le permite unora, ba îi

şi încurajează, să- şi manifeste
deschis şi sincer, pasiunile,

frustrările, pretenţiile, oricât ar
părea ele de nebuloase

n Editorial



4

ANUL XXVII  t Nr. 1 (766)  t 2016

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Anul Contemporanul ■ 135

Ce înseamnă să fii moldovean? Răs-
punsul cel mai banal ar fi următo-
rul: cetăţean al statului Republica
Moldova! Numai că, deşi comode,

aceste răspunsuri simple sunt şi cele mai inefi-
ciente. Actualul stat moldovenesc apare pe hartă
după destrămarea URSS- ului, în 1991, dar istoria
sa este lungă şi zbuciumată; în 1812, Imperiul
Rus anexează partea românească dintre Prut şi
Nistru, pe care o numeşte Basarabia (o provincie
care nu avusese niciodată statut independent).
Urmează colonizarea teritoriului, interzicerea
limbii române şi, abia în 1918, o unire cu celelalte
provincii istorice româneşti, alcătuind statul mo-
dern România. Din 1940 însă, ca urmare a unei
înţelegeri din cadrul pactului Molotov-Ribben-
trop, Basarabia devine parte a Uniunii Sovietice.
După o scurtă disputare a teritoriului, din 1945,
acesta devine una dintre numeroasele republici
sovietice şi este supusă procedeelor consacrate de
diluare a identităţii naţionale, lingvistice şi cul-
turale: deportări (în urma cărora mor peste 2 mi-
lioane de moldoveni, adică români), mutări de
populaţii, impunerea limbii ruse şi a alfabetului
rusesc. Pe 27 august 1991, Republica Moldova îşi
proclamă independenţa, când unirea directă cu
România, şi ea abia ieşită din comunism, ar fi fost
soluţia care ar fi restabilit adevărul istoric. Trau-
mele sunt însă de neacoperit: deşi teritoriu româ-
nesc, acest stat a suferit transformări evidente în
cele aproape două secole de separare. în plus,
după 1991, din motive ideologice, este revitalizat
modelul sovietic, diversionist, care stabilea că
limba „moldovenească” ar fi diferită de cea ro-
mână (culmea aberaţiei, în Constituţia Republicii
Moldova, „limbă de stat” este încă numită, în po-
fida împotrivirii repetate a mediului academic,
„limba moldovenească”; or, limba moldovenească
nu există, ea este un subdialect al limbii române).
Locuitorii din Republica Moldova sunt numiţi de
români „fraţii noştri de peste Prut”, ceea ce în-
seamnă totuşi o separare netă: moldoveanul e un
străin pentru românul de rând: graiul său, cu ac-
cent rusesc, stârneşte nu o dată amuzamentul.
Pentru europeanul occidental, oricum toţi emi-
granţii din răsăritul continentului sunt la fel: ro-
mâni, moldoveni, bulgari, sârbi etc. 

De data aceasta, cititorul are ocazia de a
privi realitatea şi din partea cealaltă: or, contem-
plată şi mai ales trăită ca atare de pe poziţia celui
învins din start, această realitate este mult mai
dură. Cum era de aşteptat, literatura scrisă în
Moldova nu a putut ocoli această dramatică pro-
blemă, care e una a identităţii: naţionale, cultu-
rale, existenţiale, în cele din urmă. Toate cele trei
piese de teatru din acest volum, scrise de autori
cunoscuţi în spaţiul cultural românesc şi inte-
graţi, prin burse, traduceri, festivaluri literare, în
cel european, propun cazuri disperate, din care se

caută o ieşire salvatoare. Nu e vorba de cazuri
particulare, ci de tragedia unui întreg popor: cel
care e nevoit să trăiască într- o cumplită sărăcie,
printre ruinele fostului imperiu sovietic, într- o
orânduire în care tot sechelele comunismului
impun legea, prin puternicii îmbogăţiţi ai zilei; e
vorba de un teritoriu situat între două civilizaţii
diferite: pe de o parte, Rusia, cu ambiţiile sale ex-
pansioniste şi autoritare, pe de alta – Uniunea
Europeană, cu promisiunile sale legislative, care
împiedică abuzurile şi discriminările de orice fel.

fuCK You, Eu.ro.Pa! (2005), piesa Nicole-
tei Esinencu, este un monolog tensionat, adus
mereu în acelaşi punct prin intermediul unui leit-
motiv („Tata, trebuie să- ţi spun ceva…”); de fapt,
un amplu poem, un posibil manifest al unei în-
tregi generaţii. Acea generaţie care nu are repere,
care poartă pe umeri vina părinţilor, care nu
poate uita compromisurile lungilor decenii petre-
cute sub comunism, acea generaţie traumatizată
de trecut, care se iluzionează că viitorul există în
afară sau nu există deloc, pentru a descoperi apoi
că nici Europa nu este Tărâmul făgăduinţei; în
fine, acea generaţie care a căpătat, cel puţin, li-
bertatea de a- şi striga tare şi strident deznădej-
dea, dezamăgirea, descurajarea. „Ce mi- a dat
ţara mea şi cu ce am răsplătit- o eu?” – acest clişeu
patriotard, inculcat în copilărie, capătă, de
această dată, un răspuns dramatic, dur nu numai
prin limbaj, ci mai ales prin disperarea autentică
de a admite un adevăr dureros: „Tata, trebuie
să- ţi spun ceva… Se pare că eu n- am avut ţară în
copilărie.” Este o constatare dureroasă, a celui
care, pentru a reuşi să întrezărească ceva înainte,
este obligat să privească atent înapoi. Or, înapoi
există numai constrângere, frică, absurd, mult
absurd. Şi mai ales umilinţă. Umilinţa de a fi
drastic admonestată de învăţătoare pentru că şi- a
uitat cravata de pionier acasă; umilinţa de a fi
certată de o vecină pentru că nu vorbeşte în limba
rusă, când limba sa nativă este, totuşi, româna.
Şi, mai ales, umilinţa de a da semne că iubeşte
ceea ce nu iubeşte, că, nesmintit, crede ceea ce nu
crede, că are o ţară mare şi mereu victorioasă,
când, de fapt, despre ţara sa cea mică nu are
dreptul să vorbească nici măcar în şoaptă. De aici
începe nevoia unui dincolo idealizat, care este Eu-
ropa. Europa, căreia îi simte cu raţia gustul în co-
pilărie: „Aşa au început întâlnirile mele cu tine,
Europa! Când făceam câte patru ore coadă la ma-
gazinul din colţ. Nu ne vedeam foarte des. Pentru
că doar o dată în două luni, acolo, aduceau gume
din Italia, biscuiţi din Franţa şi ciocolată nem-
ţească. Atunci puteam să te cumpăr cu 7 ruble,
Europa! Să fi vrut să dau mai mulţi bani pentru
tine, nu era posibil. Vânzătoarea nu dădea mai
mult de 20 de gume, 8 pachete de biscuiţi şi 10
ciocolate. 7 ruble pentru Europa!” Spargerea
U.R.S.S. nu a însemnat însă şi intrarea în Eu-
ropa. Nici măcar intrarea în normalitate. Aceeaşi
suspiciune, aceeaşi sărăcie, aceeaşi teamă de
K.G.B. şi, în cele din urmă, mult visatul contact
cu Europa. 

Ce este Europa? Cum este Europa? Extrem
de neprimitoare. Rece. Nepăsătoare. Chiar dacă
sărăcia din spaţiul est- european pare o poveste
tristă şi îndepărtată, Occidentul are mijloacele
sale de a- l umili pe intrus. Totul se oferă câtă
vreme totul se plăteşte; în cele din urmă, această
abundenţă ostentativă te transformă din om în
client. Ideologia nu mai este una politică, ci una
a consumatorismului. Dar tot una care caută să
modeleze un „om nou”, chiar dacă prin metode şi
ispite infinit mai catifelate. Europa dezamăgeşte
teribil pentru că, în esenţa ei, nu este altfel. E o
lume a automatelor, o lume în care compromisul
este preţul supravieţuirii; se mănâncă, în fond,
acelaşi rahat, după cum acuză proaspăta… euro-
peană: „Au! Imposibil! Ăştia şi cu rahat pot să mă
îndoape. Un kilogram e suficient pentru astăzi,
dar ştiţi, vreau rahat din ţara mea. Aveţi? Eu nu

mănânc decât rahat din ţara mea. Să nu credeţi
că e o manifestare a patriotismului. Nu! Mai cu-
rând e o obişnuinţă.” Europa e, pe scurt, o lume
în care nu mai există „acasă”, în care străinul ră-
mâne, orice ar face, străin. O lume lipsită de com-
pasiune, o lume devitalizată. Una în care nu te
vindeci de traumele trecutului, ci ţi le adânceşti,

realizând că, în fond, peste tot e la fel. Ceea ce nu
te face să- ţi doreşti mai puţin acest altfel la fel… 

Pentru ca totul să capete accente şi mai ten-
sionate, acest monolog debitat cu sufletul la gură,
care nu ocoleşte limbajul direct, disperat (mereu
la locul lui, deloc strident) este un fel de discurs
de adio, rostit la moartea tatălui; singurul fel po-
sibil de discurs de adio… Rostit, sfâşietor, în mo-
mentul în care dispare până şi ultima legătură cu
ţara de baştină. Ruptura devine definitivă, con-
ştientizează personajul: ţara non- ţară, ţara hi-
doasă în care a copilărit, dar pe care nu o poate
urî, pe care nu o poate smulge din sine, se dizolvă
iremediabil odată cu moartea părintelui. 

Ce îi rămâne tinerei, către ce se îndreaptă
ea? Către Europa… Dar nu mai e vorba de acea
Europa salvatoare, a plăsmuirilor frustrate, a do-
rinţelor din copilărie şi adolescenţă, ci de cea
reală, pe care o cunoaşte atât de bine şi în care
nu- şi găseşte locul: „Tata, trebuie, trebuie, tre-
buie să- ţi spun ceva. Eu nu pot să rămân aici.
Mâine te vom îngropa. Iar poimâine mă întorc…
la ea, tata… Fuck you, Europa! Fuck! Mergi pe
stradă şi n- ai în ce da cu piciorul. E ca şi cum ai
merge pe nisip fără să laşi urme. într- o zi am să
ajung să nu mai am umbră.” Altfel spus, într- o zi
va ajunge să- şi piardă sufletul. 

Iar ziua aceea nu e departe. r

Bogdan Creţu
Ce înseamnă să fii 
moldovean (I)

Ce este Europa? Cum este Europa?
Extrem de neprimitoare. Rece.
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Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

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



Există moduri fericite de a te întâlni
cu genericul Celălalt, după cum
există modalităţi de a rata întâlni-
rea cu tine însuţi. în România, de

ani buni, ratăm întâlnirea cu noi înşine ratând
întâlnirea cu un Celălalt pe care îl privim fie slu-
garnic, fie urechist- adversarial, fie şablonard.
Complexele de superioritate- inferioritate dau
naştere la nevroze care alimentează, pe raza
scurtă a ciclurilor electorale sau pe aria mai vastă
a paradigmelor culturale, simplificări care, la
rândul lor, alimentează complexe de superiori-
tate- inferioritate. Şi tot aşa. Cu un imaginar bân-
tuit de amorul faţă de Marele Licurici şi de
spaima că „vin ruşii”, cu un bagaj cultural uşurel
constând într- o pereche de cămăşi, de forţă, pe
care sunt inscripţionate sloganuri referitoare la
„cinstea şi hărnicia” clişeistic- germane, mulţi ro-
mâni au dificultăţi în a- şi defini identitatea, adică
locul şi rostul lor în lume.

Privit din această perspectivă, romanul Ilin-
căi Bernea, Cutia neagră (Iaşi: Ed. Timpul 2015)
mi s- a părut o apariţie rară şi înviorătoare în ac-
tualul peisaj cultural românesc. Cutia neagră
reuşeşte performanţa de a fi un roman englezesc:
cu protagonişti englezi (Norman şi Tristan) şi bel-
gieni (Irène), a cărui acţiune se desfăşoară în An-
glia (nu doar în Londra, ci şi în oraşe muncitoreşti
pline de pecingine şi dominate de „housing pro-
jects”), scris într- un stil care mie îmi aminteşte de
modul în care îşi construia personajele un vechi
favorit al meu, Malcolm Bradbury, dar şi de
modul amărui în care îşi evocau Londra un Mar-
tin Amis şi un V. S. Naipaul, saturat de referinţe
la cultura pop şi la cultura politică engleză din
anii ’60, ’70, ’80. Modul de- complexat, firesc în
care Ilinca Bernea stăpâneşte, intim s- ar putea
spune, tot acest material, mă face să cred că ne
putem regăsi pe noi înşine fie şi pe această filieră
engleză (pentru care am pledat cândva într- un ar-
ticol publicat în Suplimentul LA&I al Cotidianu-
lui).

Ca orice roman englezesc bun, fie el şi scris
de un autor român, Cutia neagră abordează, cu
sarcasm şi melancolie, problema libertăţii. în
cazul de faţă, dubla problemă a libertăţii omului
şi artistului. Toate cele trei personaje ale roma-
nului sunt pictori. Norman – normalul, norman-
dul/cuceritorul, ajunsul – e pictorul de succes, în
vreme ce Tristan – tristul încrucişător de săbii,
omul care luptă pentru artă, prieteni şi necunos-
cuţi – e artistul eşuat material şi social. Totuşi,
ecuaţia nu e simplă, pentru că prosperitatea îi în-
găduie lui Norman o libertate, chiar şi artistică,
pe care mult mai rebelul Tristan, de la un punct
încolo, nu şi- o mai îngăduie, realităţile dure ale
existenţei împingându- l spre prostituarea artis-
tică de cea mai transparentă speţă. „Cutia ne-
agră”, seismograful celor două personaje este
Irène, personajul- martor al cărţii: „Singura formă
de coerenţă a existenţei reale este supravieţuirea,
iar memoria nu e altceva decât o dovadă impal-
pabilă a supravieţuirii, e o cutie neagră care în-
registrează în capul nostru chestiile care se
întâmplă într- o tonalitate mai puternică”. Dacă
Irène (care nu e deloc irenică, dar încearcă să ar-
monizeze contrariile celor doi prieteni) este per-
sonajul antropolog al cărţii, Norman este mai
degrabă personajul ideologic, estetizant, filosofic,
care trăieşte pentru succesul operei lui, în vreme
ce Tristan este eroul existenţialist, care trăieşte
pentru actualizarea convingerilor sale. Existenţa
tuturor celor trei personaje este in- formată de tre-
cut, de fondul cel mai intim pentru că şi cel mai
adânc, necunoscut, imposibil de îmblânzit, al fi-
inţei lor: „Nu e nimic personal în ceea ce ne îm-
piedică să trăim în prezent sau după standardele
societăţilor actuale. Sunt sedimente ancestrale,
reminiscenţe din gândirea străbunilor care se ma-
nifestă în sinea noastră ca simţire. Plonjeurile
noastre în ficţiune sunt, în mare parte, călătorii
în timp. Trăim mai multe existenţe simultan, mai
precis ne simţim destrămaţi, proiectaţi în mai

multe vieţi… Aşa cum corpul unui animal înre-
gistrează toate experienţele strămoşilor şi le pro-
cesează în instinct, şi creierul uman, în substanţa
lui primară, e un fel de peliculă magnetică în care
se impregnează trăirile întregii specii, iar dacă
unele dintre ele sunt ceva mai acute decât stimu-
lii care vin din exterior atunci aceste sugestii pri-
mează şi ne acaparează atenţia şi chiar voinţa.
„Nu putem fi decât arareori contemporani cu rea-
litatea în care ne mişcăm şi numim neputinţa
asta melancolie”, susţine Norman.

Şi acest pasaj mă lasă în pragul celui de- al
treilea nivel al cărţii. Pe lângă faptul că autorul
îşi stăpâneşte atât de bine mediul, încât persona-
jele sunt complet independente de el, mişcându- se
liber prin universul articulat de Ilinca Bernea,
Cutia neagră înregistrează cu mare acuitate şi
mutaţiile artelor contemporane, pledând implicit
pentru restaurarea figurii artistului creator în
centrul lumii artei contemporane, o lume luată în
stăpânire de desanturi şi distorsionată de heiru-
pismul ideologic colectivist care a înlocuit auten-
tica inspiraţie artistică: „Nici unul dintre artiştii
contemporani pe care îi cunoştea îndeaproape nu
aveau în casă obiecte de artă mai recente de un
secol… De cum reuşeau să capete un strop de no-
torietate şi le creşteau puţin conturile în bancă,
investeau în artă clasică. Cam ce se deduce de
aici? Cel mai supărător îi părea faptul că dispărea
din peisaj odată cu arta, înţeleasă în sensul una-
nim acceptat până la sfârşitul tenebrosului veac
20, şi noţiunea de artist. Expoziţiile de grup şi
manierismele de tot felul, care luaseră amploare
în ultimii ani, aveau să elimine încet, încet ideea
că arta are nevoie de un creator sau că ar mai fi
cazul să se împotmolească în exigenţe desuete
cum ar fi originalitatea sau sensibilitatea şi mai
ales aveau să înfulece ultimele pâlpâiri ale fan-
tasmei care înflăcărase şi excitase minţile a zeci
de generaţii de artişti şi pe care şcolile actuale de
artă o transformaseră în tabuul suprem.”

La acest nivel, romanul Ilincăi Bernea ilus-
trează cu succes direcţia romanului de idei, direc-
ţie reabilitată şi impusă în perioada postbelică de
Nicolae Breban. Inciziile Ilincăi Bernea în stratu-
rile de grăsime ipocrită ale establishmentului
artei contemporane ne arată, fără pudibonderie,
o realitate inestetică, grotescă: 

„Curentele din ultimele trei decenii nu fu-
seseră, după Norman, decât tentative deplorabile
ale unor critici de artă, înspăimântaţi de avalanşa
de icoane ale artei pop care ajungeau peste noapte
mai populare decât cele ale Vaticanului, de a de-
limita nişte teritorii fantomă în lumea artei culte.
Şi cum poţi delimita mai bine un teritoriu decât
urinând pe el? Neo Conceptualismul? căuta să su-
plinească lipsa de talent şi inspiraţie cu elemente
de inginerie şi să o cârpească pe ici pe colo cu teo-

rii, Abstracţionismul contemporan era o afacere
a unor libertini din clasa mijlocie, organizaţi în
triburi academice, care ar fi putut fi oricând eclip-
saţi de un zugrav ceva mai inspirat şi mai entu-
ziast, Neo- Expresionismul îţi putea provoca
subliminal nevroze şi tulburări anxioase şi ni-
meni în toate minţile n- ar fi riscat să doarmă cu
un asemenea tablou deasupra patului sau să ia
cina în preajma lui, Post- Minimalismul era un fel
de a te afla în treabă suspinând nostalgic după
epoca în care publicul încă mai putea fi convins
că un prezervativ uzat, privit cum se cuvine,
poate ţine locul unui obiect de artă.” 

Dacă Norman e deja post-post-orice-avan-
gardă, Irène e trecută prin cluburile feministe,
care i- au lăsat cicatrici adânci şi cărora le scoate
în evidenţă ipocrizia şi nocivitatea: 

„Citisem şi eu Simone de Beauvoir şi îmi
plăcuse, dar aveam impresia, ascultându- le pre-
dicile, că aveau obiective contrare, nu îşi doreau
deloc ca societatea să devină neutră la problema
genului, aşa cum îmi doream eu, bunăoară, via de
Beauvoir, ci, dimpotrivă, puneau un accent hotă-
rât şi ascuţit şi chiar unul circumflex, pe diferen-
ţele de gen şi îşi doreau ca femeile să fie sexul
privilegiat, scutit de critici şi zeflemea şi, dacă se
putea, scutit şi de concurenţa inerentă luptei pen-
tru subzistenţă şi pentru bărbaţi (…) într- o primă
etapă ţi se cere să înveţi ce e virtutea şi ce e pă-
catul. 

O femeie păcătoasă este: o fraieră ca
mine care se dăruieşte unuia, prosteşte. (Cuvân-
tul dragoste nu face parte din vocabularul afe-
rent).

O femeie virtuoasă este: una care se pune
în centrul universului şi care rescrie istoria. Scla-
vii lui Michelangelo erau, de fapt, două sclave. Iar
Michelangelo era o Ea, opresată de patriarhat şi
nevoită să- şi semneze capodoperele cu pseudonim
masculin. 

Un bărbat păcătos este: Oricare dintre
cei care refuză să priceapă că sensul vieţii oricărei
femei este să îl umilească prin inteligenţă şi cul-
tură.

Un bărbat virtuos este: unul care a apro-
fundat toată polologhia feministă şi o reproduce
ca o placă. Aici e simplu.

într- o a doua etapă începi să vânezi păcă-
toşi.”

în toate, aş încheia precizând că romanul
Ilincăi Bernea va fi un excelent turnesol pentru
adevărata culoare a climatului ideologic dominat
de baş- caimacamii neoconservatoari din România,
care înfierează „corectitudinea politică” în numele
unui anticomunism regurgitativ- caviar şi al elitis-
mului divănit, dar care altminteri dau dovadă de
mare viociune şi excelente însuşiri organizatorice
legionar- staliniste atunci când e vorba de pus la
zid „inamicii” ideologici, care pot fi persoane sau
întregi categorii sociale. Ilinca Bernea e o voce dis-
tinctă în peisajul romanului românesc actual, o
voce inteligentă, sigură de mijloacele sale artistice
şi care ne arată lumea de dincolo de poncifele sub-
venţionatelor dogme de stânga şi de dreapta.
Cutia neagră e o carte al cărei „feminism” e subtil
conservator, asemenea feministelor pe care le- am
cunoscut în spaţiul anglo- saxon, care făceau dul-
ceţuri şi săpun de casă şi purtau, în semn de re-
voltă împotriva societăţii falocratic- capitaliste,
garderoba bunicii, de o eleganţă fanată şi de o fe-
minitate absolut domestic-pa triarhală. 

Sufletul „punk” al acestei cărţi e unul rous-
seauist- conservator, care nu respinge artele şi
cultura, ci doar lanţurile falsei arte şi culturii
prostituate pâna la a deveni simplă ideologie,
adică justificare post- factum a „sistemului”. Inte-
ligenţa auctorială a Ilincăi Bernea îi îngăduie să
ne dea un roman englezesc absolut convingător
scris de un autor român şi o carte „punk” de mare
sensibilitate scrisă de unul dintre cele mai rafi-
nate, deliberate, învechite în relele esteticii, con-
deie din proza de azi. r
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Cutia neagră înregistrează cu
mare acuitate şi mutaţiile artelor
contemporane, pledând implicit

pentru restaurarea figurii
artistului creator în centrul lumii
artei contemporane, o lume luată
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distorsionată de heirupismul

ideologic colectivist care a înlocuit
autentica inspiraţie artistică

Mircea Platon
Cutia neagră
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„Nu Dumnezeu este problema, ci
omul” ne asigură transdisci-
plinarul de la început. Biblic,
totuşi, problema cu Dumne-

zeu rămâne o mare, dacă nu marea problemă, a
creştinismului, chiar în interiorul bisericii, al teo-
logiei. Filosofia aceasta, a naturii celei noi, desco-
peră un Dumnezeu profund scindat, sacrificat,
generos, sporind rolul omului. Problema întrevă-
zută de B. Nicolescu este ca omul să se nască sin-
gur, a doua oară, dar nu în sensul arătat de Isus
lui Nicodim, ci al filosofiei naturii, al terţiului in-
clusivist. Autonaşterea umană ar fi scopul naşte-
rii universului, autogenerat, pare- se, şi el. Omul
să acceadă, mai spune teorematicianul poetic, la
un nou nivel al realităţii, al materiei. Nu ar fi
vorba de o naştere în duh sau din duh (spirit),
pentru că materia (energia), la proba cuantică,
este atotînglobantă. Iar dacă omul renaşte, el ar
întrece şi universul. Deocamdată omul, noi toţi,
trăim în „temniţa cosmică”. Situaţia are un iz
(neo)existenţialist, pe care l- am mai simţit pe alo-
curi. Trebuie aflată calea (metoda), care nu e alta
decât cea a terţiului inclus.

Apare acum, în treacăt, şi un soi de schiţă
etică. Este o etică a iubirii şi a autonaşterii
(trans?)umane. „Responsabilitatea este o ches -
tiune de dragoste. De aceea noi ne putem naşte
pe noi înşine”. Revenirea la sexualitate ne trimite
la un îndemn care nu surprinde. Anume, ca sexul
să ne fie servitor şi nu stăpân. 

Nici acest filosof cuantic nu ştie mai mult
decât ce se constată palpabil despre naştere,
viaţă, moarte. „încarnarea rămâne un mare mis-
ter; dezîncarnarea este sigură, pe când reîncar-
narea este foarte ipotetică”. în trupuri de lumină,
de slavă, s- ar realiza învierea, spune o anumită
teologie creştină, nu în carnea aceasta păcătoasă,
de după căderea omului în şi din Rai. Am putea
vorbi de o angeleologie a lui Basarab Nicolescu?
„Sunt fascinat de îngerii fără aripi…”. Dacă aşa
se obţin echilibrul, ştergerea contrariilor! Renaş-
tere creştină? Nu, „nu există viaţă după moarte.
Există viaţă după viaţă şi moarte după moarte”.
Logica, metoda căii a treia ne- opoziţioniste, iată
ce cale eretică ia. E una personală? Ultima parte
a cărţii, a treisprezecea, se numeşte Eu, vom
ajunge curând şi la ea. Citim în continuare teore-
mele poetice despre viaţă- moarte şi constatăm că
ele elogiază ascultarea, nu vorbirea, apoi acordă
atenţie veghii. Expresia este şi ludică: „De ce imi -
nenţa morţii ascunde eminenţa vieţii?” „Moarte
entropică, viaţă antropică – unde se află terţiul
tainic inclus?” Nu- i putem răspunde, credeam că

ne va învăţa cum să stăpânim terţiul tainic şi
paşnic inclus. întrebările întrec răspunsurile, o
ştim, iar B. Nicolescu compune o personală (la
propriu) ontologie interogativă: „Să devii tu însuţi
întrebare”.

El vrea să ştie ce există între viaţă şi
moarte, nu ce e una şi ce e alta ori cum se leagă
ele şi poate doar locul de legătură şi nu de des-
părţire, întrucât citim un gânditor edificator, con-
structiv, optimist. între viaţă şi moarte s- ar afla
două acţiuni: cerere şi refuz. Nu şi ofertă, viaţa şi
moartea nu au comerţ. „Nu am cerut viaţa, dar
refuzăm moartea. Nu am cerut moartea, dar re-
fuzăm viaţa”. Mai mult refuz decât cerere (nega-
tivă). Moartea ar fi „Singurul aspect interesant al
vieţii…”. Şi asta e o bucurie? Viaţa e oricum peri-
culoasă – iată o notă de existenţialism extrem, în-
târziat, sub semnul vivere pericolasamente. B.
Nicolescu cere aici cu un fel de umor ca să se de-
pună bannere cu indicaţia Pericol de viaţă! Viaţa
nu ar fi decât continua gândire la moarte, o gân-
dire a morţii. Trăim doar ştiind că murim. „Omul
a fost scutit de nemurire pentru ca să poată trăi.
Şi în acest fel i- a fost dată cunoaşterea”. Omul
creştin are viaţa veşnică după trecerea prin aceea
terestră, iar cunoaşterea şi- a luat- o în rai prin pe-
rechea primară îndemnată de şarpele răzvrătit –
iată că altceva spune religia creştină. Cuantica
spune şi ea că viaţa înglobează şi moartea.
„Ne- viaţa nu este moartea. Aşa se face că parti-
cula cuantică conţine în ea toată viaţa univer-
sului”. Anticii ştiau că suntem hrană timpului pe
care tot noi îl facem. Omul face sensul, anti- sen -
sul, non- sensul, dovedind un
fel de demiurgie. Dar şi fragi-
litate infantilă. Sufletul copi-
lăresc face omul bun, asta ar
fi o altă propoziţie etică, poetic
amintindu- ni- l nouă, cunoscă-
torilor poeziei româneşti, pe
Arghezi („Fă- te, suflete,
copil…”). Omul este pus, de
fapt, într- o situaţie – să o nu-
mesc aşa – hiperdemiurgică.
„Problemă de aritmetică: dacă
o fracţiune infimă de secundă
a fost suficientă pentru a clădi
potenţial tot universul fizic, la
câte universuri putem da naş-
tere într- o viaţă de om?”

între viaţă şi moarte
există somnul, în care încap
supravieţuire şi supra- viaţă,
universul virtual. Somnul
este opusul poeticului şi o gro-
zavă depăşire a morţii: „Som-
nul omului este uitarea origi-
nii sale poetice. Somnul este
mai rău decât moartea”. Nu
laudă somnul B. Nicolescu, acest filosof al taini-
cului terţ inclus, un mistic cu mai multă tangenţă
cu Blaga decât cu teologia creştină – care l- a
agreat şi apoi l- a îndepărtat. El, ca şi Matei Căli-
nescu (pentru teoria şi practica lecturii), cere o
trăire atentă, întrucât doar aceasta ne- ar înde-
părta de moartea pe care ne- o dăm singuri: „Ade-
văratul înţeles al sinuciderii: neglijarea atenţiei”.
Dar nici somnul nu i se pare cu certitudine „pă-
catul capital”, alternativa la acesta fiind aceea a
trezirii. A dormi, a nu mai dormi, a te trezi,
aceasta ar fi întrebarea, una singură însă triplată
logic. într- o întrebare neuitată s- ar afla „sensul
vieţii”.

O secţiune, între cele mai mari, întinsă pe
113 teoreme, aceasta ultimă, despre Eu. Eul sau
fiinţa interioară, dincolo sau în afară de spaţiu,
timp, logică, tânjind să ajungă pe deplin fiinţă de
lumină. Trebuie să repet: gest de hiperdemiurgie.
„Atunci când «Eu» va incendia toate cosmosurile
cu lumina lui, va putea spune în sfârşit «Eu
sunt»”.

Prezent printre actori, este teatral, scenă
sau rol îi aparţin, ele apar numite direct de la pri-
mele teoreme. „Un actor prost este ca o marionetă
mânuită de propriile sale măşti. Pentru un actor
bun, măştile nu sunt decât calea de urmat pentru
a face să apară propria noastră mască.” De pus în
paralel cu reflecţiile lui G. Banu. Ca şi: „Faţa
noastră adevărată este limita asimptotică a unei
serii infinite de măşti. Faţa este aşadar o pură po-
tenţialitate. Ivirea ei în Realitate ţine de mirajul
energetic – cel al unităţii cosmice”. Sub masca
corpului se află masca feţei. B. Nicolescu, aidoma
unui copil, se gândeşte la chipul de dinaintea naş-
terii. Se întreabă doar: „De ce sunt atât de puţini
actori care îşi poartă sufletul pe faţă?” Altă tan-
genţă cu (fireşte, nu numai) G. Banu ar fi pictura.
„Pictura supremă: aceea care ne lasă să vedem ul-
tima culoare a fiinţei noastre”. 

Eul se învaţă, în monolog dialogic, paideic,
este simultan iniţiator şi iniţiat, însă fundamen-
tală îi rămâne, deci, autoiniţierea. Filosoful elo-
giază „beţia ideilor”, care survine atunci când
fiinţa îi e deschisă: „Când sunt deschis, milioane
şi milioane de idei noi se stârnesc în mine neîn-
cetat”. Milionarul de idei îşi atestă inspiraţia, re-
gimul de scriere- dictare a teoremelor poetice, şi
ar vrea (se roagă în felul său) să nu moară, pentru
un singur motiv, de a izbuti ca să spună tot ce are
de spus.

Cât priveşte sensul vieţii, asupra căruia a
filosofat anterior într- o întreagă secţiune, el este
numit tautologic, altfel sensul i se pare că nu are
sens. Gânditorul acesta nu doar că nu este un

thanatofil, dar chiar exclude viaţa, s- ar spune,
dacă n- am şti că potrivit gândirii sale moartea
este inclusă în existenţă. A- ţi da singur moartea
nu i se pare deloc, ca existenţialistului A. Camus,
suprema întrebare filosofică. Dimpotrivă, este
mai ales întrebarea care nu se pune, adică nu tre-
buie pusă. „Sinuciderea este o problemă falsă.
Orice ar spune Albert Camus, nu e vorba de o pro-
blemă filosofică, ci de una de logică”. De logică bi-
nară, se adaugă. Dar tipul de logică nu este o
problemă filosofică, aşa că, implicit, A. Camus
trebuie lăsat să filosofeze. în logica binară, fiinţa
apare moartă, însă, de aceea sinuciderea ajunge
tautologică. în general, n- ar trebui să dăm atenţie
problemelor, pentru a trăi, dar cum? „Ce altceva
înseamnă «să trăieşti» decât să laşi să acţioneze
în tine însuţi discontinuitatea?” Logica ternară
nu este, se deduce, organicistă. r

Marian victor Buciu
Transdisciplinarul 
Basarab Nicolescu

Gânditorul acesta nu doar că nu
este un thanatofil, dar chiar

exclude viaţa, s- ar spune, dacă
n- am şti că potrivit gândirii sale
moartea este inclusă în existenţă

BAsArAB nicolescu

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Emil raţiu
Dumnezeu s-a născut în Dacia



în Istoria literaturii române de la origini
până în prezent, G.Călinescu acordă o
atenţie deosebită biografiei scriitorilor.
Făcând mereu distincţie între valoarea

operei şi comportamentul social sau politic, între
talent şi caracterul (noncaracterul) autorului, cri-
ticul şi istoricul literar, narator de o inegalabilă
forţă, retrăieşte şi rescrie concomitent viaţa operei
şi viaţa celui ce a creat- o, cea dintâi din perspec-
tivă estetică, cealaltă dintr- una moral- psihologică.
Istoria… sa devine astfel o vastă frescă, în care fie-
care autor, mare sau mic, fiecare scriere, fiecare
personaj real sau imaginat, îşi găsesc locul pe care
îl merită în viziunea marelui critic. Călinescu îl
convoacă totodată pe cititor, cu intuiţia şi sensibi-
litatea sa, spre a- i continua gândul şi spre a com-
pleta, eventual, tabloul. Aerul de noutate perpetuă
al monumentalei Istorii…, de atâtea ori remarcat,
se datoreşte şi acestei formidabile deschideri care
fascinează şi te implică aproape fără să- ţi dai
seama. Să fi fost oare imprevizibilul G.Călinescu
atât de convins când îi scria marelui său editor
Alexandru Rosetti, de la Iaşi, de pe şantierul Isto-
riei…: „Avem o literatură mică, dar să nu mai spui
la nimeni”. Oricum, dincolo de
această teribilă frază, literatura
română, valoric, nu arată deloc
mică, cu atât mai puţin în proiec-
ţia spiritului genialului critic.
Magda Ursache are, în replică, o
nuanţă subtilă, formulată în sti-
lul divinului: „O literatură mică,
dar nu minoră”. Călinescu este
primul care atrage luarea aminte
că literatura nu e doar suma va-
lorilor ei în sine, ci şi ecoul pe
care acestea îl au în sufletul citi-
torului şi în conştiinţa posterită-
ţii. Altfel spus, valoarea litera-
turii consistă şi în imaginea ei. O
imagine pe care el ne- a putut- o
revela şi acredita ca nimeni altci-
neva. Istoriile sau „panoramele”
literaturii române de până şi de
după Călinescu arată ca nişte
muzee mai mult sau mai puţin
interesante, didactice, destinate
oricum unor grupuri restrânse, iar unele ca nişte
cimitire de hârtie. Istoria literaturii române de la
origini până în prezent, deşi fatalmente datată,
este mereu vie. Pentru crearea şi impunerea im-
aginii literaturii române, de care Călinescu fusese
extrem de preocupat, inclusiv, fireşte, prin apelul
la iconografie, dar şi prin realizarea unei hărţi în
relief – aceasta rămasă pentru totdeauna, din
cauza dificultăţilor tipografice şi nu numai, în faza
de proiect – sunt „repovestite ” atât operele, cât şi
biografiile, destinele autorilor români, unele de un
tragism comparabil cu cele ale unor celebri scrii-
tori din marile literaturi ale lumii.

într- o conferinţă rostită la data comemorării
a 75 de ani de la moartea lui Eminescu, nu întâm-
plător Călinescu se referea la artiştii „sigilaţi de
destin”, rari, spunea el, în comparaţie cu cei care
„au o operă eminentă şi o biografie monotonă şi
fără semnificaţie”. Dar criticul reface şi relevă în
fond traiectoria unui destin colectiv. Forţa sa de a
însufleţi, de a pune totul într- o nouă mişcare şi
într- o nouă ordine aminteşte, cum observa Alexan-
dru Paleologu, de marile epopei. Mai ales în ceea
ce priveşte literatura (şi cultura) noastră veche,
care i se înfăţişează ca „un bloc de marmură în
care stau încă nenăscuţi Eminescu şi Creangă, Ca-
ragiale şi Sadoveanu”. încât fapta lui Călinescu ne
apare ca fiind a unui întemeietor şi nu o dată a
unui reîntemeietor de mituri. De mituri fecunde.
Graţie lui asistăm la marea geneză. Unghiul de
privire este eminamente estetic, ceea ce, se ştie, a
însemnat o adevărată revoluţie în istoriografia şi
critica literară românească. Reliefând şi punând
sub o lumină intensă valorile artistice ale literatu-
rii noastre vechi, criticul aduce în scenă persona-
jele principale, adică pe înşişi creatorii lor: Grigore

ureche, Ion Neculce, Miron Costin, Dimitrie Can-
temir, Dosoftei, Constantin Cantacuzino, Antim
Ivireanu. Despre aceştia şi despre mulţi alţii, Că-
linescu formulează propoziţii fundamentale, me-
morabile. Un exemplu îl constituie şi capitolul
consacrat lui Miron Costin de la a cărui moarte se
împlinesc 325 de ani. Contribuţia esenţială a celui
ce a scris Letopiseţul Ţării Moldovei, De neamul
moldovenilor şi poemul Viaţa lumii este în viziu-
nea criticului: sintaxa. „Cunoscător al limbii latine,
el a desfăşurat- o în spiritul şi cu ajutorul limbii
noastre, păstrându- i toate registrele şi toate fluie-
rele. Cu el sintaxa literară apare începută şi cu
desăvârşire încheiată, în stare de a exprima orice
gând”. Maestru el însuşi al portretului – a se
vedea, de pildă, cele ale lui Hasdeu, Maiorescu,
Eminescu, Creangă, Caragiale, Iorga, Vasile Pâr-
van şi multe altele –, Călinescu remarcă arta 
portretistică a lui Miron Costin. în portretele aces-
tuia „intră în măsuri egale simţul personalităţii şi
ideea de destin”. Scriitor în toată puterea cuvân-
tului, Miron Costin „observă sistematic, compune,
şi ceea ce iese de sub pana lui este rodul unei arte.
El are lunga respiraţie epică, simţul sublim al des-

tinului uman, meşteşugul patetic
de a se opri din când în când să
răsufle de greutatea faptelor şi să
le contemple de sus. Nu mai avem
de- a face cu o cronică, ci cu desfă-
şurarea organică a unei epoci, în
valuri mari, rostite şi susţinute cu
expresii de popas şi trimitere.
Descripţia e atentă, constructivă.
Cronicarul are viziunea apocalip-
tică. Pagina în care descrie năvala
lăcustelor este cea mai puternică
transfigurare biblică a realităţii
din literatura română, un măreţ
episod dantesc: „Ne- au părut că
vine cu furtună cu ploaie deodată,
până ne- au tâmpinat cu nori de
lăcuste, cum vine o oaste stol. în
loc ni s- au luat soarele de desimea
lăcustelor (…) Urlet, întunecare,
asupra omului sosind se ridicau
oarece mai sus: ca de trei sau
patru suliţi nu erau mai sus: iară

multe treceau alăture cu omul, fără sieală de
sunet, de ceva; se ridicau în sus de la om o bucată
mare, acea poeadă şi aşa mergeau pe deasupra pă-
mântului de la doi coţi până în trei suliţe în sus,
tot într- o desime, şi- ntr- un chip. Un stol ţinea un
ceas bun, şi dacă trecea acest stol, la al doilea ceas
sosea altul; şi aşa, stol după stol ţineau, cât ţineau
din prânz până îndeseară. Unde cădeau la mas, ca
albinele zăceau etc.”.

într- o altă epistolă pe care i- o trimitea lui
Alexandru Rosetti tot de la Iaşi, în timp ce elabora
Istoria…, Călinescu se pronunţa ferm că literatura
română nu e de conceput fără Miron Costin. La
rândul său, Vladimir Streinu va considera că el
este „primul nostru mare clasic”. Un alt reputat
specialist în literatura veche, Elvira Sorohan, con-
stată: „Doi sunt, cu precădere, scriitorii din opera
cărora au fost păstrate, în limbajul intelectual
uzual, formulări memorabile: Costin şi Caragiale.
Gravitatea cuvintelor celui dintâi e contracarată
de miza comică din formulele caragialeşti. Co-
există în natura românului gravitatea şi zefle-
meaua? Sau una i- a luat locul celeilalte, în timp?”
– se întreabă autoarea „Introducerii în istoria lite-
raturii române” (Iaşi, 1997). înclin să cred mai de-
grabă în a doua variantă. Scriind „nu este vremea
sub om, ci bietul om sub vremi”, Miron Costin îşi
definea, implicit, propria traiectorie existenţială.
Una cu valoare de simbol, căci, observă tot Elvira
Sorohan: „Toată cariera lui în istoria Moldovei
ilustrează conflictul etern între intelectualul au-
tentic şi puterea politică vremelnică”.

Ilustrul cărturar şi scriitor- artist sfârşea
prin a fi decapitat la moşia sa de lângă Roman, din
ordinul lui Constantin Cantemir. Tragicul fapt
este pe deplin grăitor privind drama unei culturi

şi, într- un plan mai larg, a unei istorii. Aşa stând
lucrurile, nici nu mai importă dacă ordinul privind
executarea marelui cărturar dat de domnitorul 
neştiutor de carte, ca urmare a intrigilor politice,
avea sau nu o motivaţie, fie ea şi majoră. De altfel,
un critic a întreprins, într- un foarte interesant
eseu de justiţiară istorie literară, o anchetă menită
să clarifice împrejurările în care capul cronicarului
„a căzut în ţărâna lumii înşelătoare”, soldată cu
concluzii plauzibile (Mihai ungheanu – „Exactita-
tea admiraţiei”, Cartea Românească, 1985). De la
Fouché citire ştim că mai gravă decât o crimă este
o greşeală politică.

Dacă ar fi să tragem unele învăţăminte din
ceea ce s- a întâmplat de atâtea ori în istoria româ-
nilor, chiar în cea mai recentă, ar presupune să ad-
mitem că Miron Costin a fost lichidat din înalte
raţiuni politice. Asta ar însemna implicit că dom-
nitorul analfabet, orbit de putere şi pradă intrigi-
lor, a preferat o crimă unei erori politice. Miron
Costin nu era însă numai om politic, cu importante
demnităţi în stat, ci şi un făuritor de istorie şi de
cultură naţională. De aceea G.Călinescu vedea în
uciderea cronicarului un semn tragic al destinului
culturii şi istoriei noastre. Ne- o dovedeşte şi un alt
gest al său. în 1940, când legionarii îl ucid pe Ni-
colae Iorga, el ţine, la Universitatea din Iaşi, un
curs despre Miron Costin. Oricum, fapta în veci ne-
prescriptibilă a lui Constantin Cantemir este şi o
crimă şi o eroare politică cu reverberaţii în veacu-
rile viitoare, deşi, până la urmă, „biruit- au gândul”
şi nu securea călăului. în fond, frivolele bătăi cu
flori şi happy- end- urile au fost întotdeauna de-
parte de izvoarele reîntineritoare ale sufletului, de
sensul profund al existenţei.

Epilog

Statuia de la Iaşi a lui Miron Costin e o ca-
podoperă a genului. O datorăm iniţiativei şi stră-
daniei unor mari personalităţi între care: Mihail
Kogălniceanu, Alexandru odobescu, Vasile Alec-
sandri, Titu Maiorescu, bogdan Petriceicu Hasdeu,
V.A.urechia, Vasile Pogor, Leon Negruzzi. Este
opera sculptorului Wladimir C.Hegel. Piatra fun-
daţiei monumentului s- a pus la 12 iunie 1888, la
baza lui fiind îngropate osemintele cronicarului şi
ale fratelui său Velicico, aduse de la Barboşi-
Roman unde Costineştii au fost decapitaţi în 1661.
Nicolae Tonitza aprecia: „Cea mai reuşită statuie,
din care s- au ridicat pe pământul ţării româneşti
este, fără tăgadă, statuia cronicarului Miron Cos-
tin, din Iaşi. Esteţii sunt unanimi în această pă-
rere. Este cea mai reuşită, fiindcă îndeplineşte toate
calităţile ce se cer unui monument public. E eloc-
ventă, fără să fie zbuciumată. E ireproşabilă ca
forme anatomice şi ca proporţii. E ideal adaptată
la un soclu cu o arhitectură pitorească şi cuminte.
E documentat costumată. E expresivă şi sugestivă.
Şi, mai cu seamă, e decorativă şi perfect încadrată
în decorul înconjurător…”

Dezvelirea monumentului a avut loc la 30
septembrie 1888, în prezenţa a zece mii de parti-
cipanţi, între care membrii delegaţiilor de studenţi
din Bucovina şi Polonia. Au rostit discursuri Mi-
hail Kogălniceanu, V.A.urechia şi Vasile Pogor.
După mai bine de un secol de la acel moment de
înaltă emoţie patriotică, în hărmălaia postdecem-
bristă, când bande de aşa- zişi revoluţionari şi- au
bătut joc, nestingherite, de tot şi de toate din
această ţară, inclusiv de morminte, pana din mâna
lui Miron Costin, ce lunecase şuierând istoric în
aerul înnobilat de clasici al Iaşilor, a fost smulsă
şi a dispărut fără a mai putea fi recuperată. Un act
de vandalism ce mi se pare emblematic pentru o
epocă a demolărilor. Durerea cronicarului va fi în-
trecut- o cu mult pe cea suportată acum 325 de ani
când capul i s- a prăvălit în ţărâna care îl ivise! r
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Constantin Coroiu
Un destin-simbol

Un act de vandalism ce mi se pare
emblematic pentru o epocă a

demolărilor. Durerea cronicarului
va fi întrecut- o cu mult pe cea

suportată acum 325 de ani când
capul i s- a prăvălit în ţărâna care

îl ivise
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Constantina Raveca Buleu
Ludic şi sapienţial

„Şi, pentru că tot veni vorba,/ cine
mai e şi Nicanor ăsta?/ Alter-
egou- ul poetului Petean?/ un
erou de ficţiune?/ (Mi se pare

c- am citit despre el cel puţin într- o scriere/ de- a
unui prozator sud- american.)/ un sfânt?/ o com-
binaţie între un literat, un vagabond/ şi o pagină
de ziar?/ un nume de câine?/ Cin’ să fie? Cin’ să
fie?/ o să fie- o bucurie!…”. Aceste versuri concen-
trează esenţa volumului lui Mircea Petean, Nica-
nor, ultimul om, apărut în 2014 la Editura Limes
din Cluj/Floreşti, surprinzând spiritul ludic ce
conferă vitalitate melanjului de amintiri, ficţio-
nalizări, sugestii intertextuale, discurs sapienţial
şi desfăşurare lirică aflat în paginile cărţii.

Istoria ficţionalizată din primul capitol se
profilează transparent autobiografic, mai întâi în
cadrele unei geneze aproape mitice: „Nicanor a
văzut lumina zilei într- un sătuc pitit între dealu-
rile înierbate din inima Transilvaniei. A crescut
în duhul blândeţii, în ascultare şi rugăciune. bu-
nica dinspre tatăl lui îl învăţase să fie bun, smerit,
blând şi generos. De la ea a învăţat să iubească
mai presus de orice oamenii, pe fiecare în parte,
dar şi omenirea, întreaga omenire”. După ino -
cenţa primă, urmează marea tentaţie, descoperi-
rea cuvântului scris, a cititului, în care copilul se
scufundă ireversibil, începând astfel să devină
„ultimul om”, stare acutizată în războaiele pier-
dute ale adolescenţei. Apoi, excesul tinereţii
prime, căutările celei secunde şi retragerea din
lume, sfârşită odată cu revenirea printre oameni
şi consacrarea cafenelei ca loc al întâlnirii şi al
rostirii marchează punctele esenţiale ale biogra-
fiei lui Nicanor.

Scris în tonalităţile unei înţelepciuni ma-
ture şi echilibrate, care datorează mult filonului
genealogic, volumul lui Mircea Petean cuprinde
incursiuni lucide în varii aspecte ale cotidianului,
opinii cumpătate, formulate fără patimi sau re-
sentimente, de pe poziţia unui „solitar marginal”,
neînregimentat politic. De obicei, privirea începe
prin a decupa o secvenţă de existenţă urbană sau
o categorie socială, pentru ca mai apoi reflexul
cultural să intervină, căutând febril explicaţiile
şi investigând posibilele laterale, consecinţele
previzibile şi excepţiile. Alteori, detaliul este ex-
pandat hermeneutic la scara etnicului, tratat fără
invective, dar şi lipsit de menajamente patrio-
tarde. Analiza cotidianului trădează spiritul critic
al autorului, fără a crea impresia de osificare mo-
ralizatoare. Dimpotrivă, scris uneori sub imperiul
unei ironii savuroase, alteori cu fiorul unui idea-
lism impresionant, camuflat deseori de o tempe-
ranţă discursivă, dar trădat de gesturi şi de
reflecţii profunde, volumul se converteşte într- o
revelatoare mărturisire de sine.

Seria de Notaţii disparate reuşeşte să armo-
nizeze mărturisiri şi autoportrete ludice, reflecţii
spirituale profunde, picanterii sarcastic- amare
din peisajul literar autohton, scene de viaţă su-
puse unui tratament ficţional sau pasaje lirice
consacrate iubirii şi prieteniei. Din categoria celor
dintâi face parte surprinzătoarea declaraţie „pre-
fer să mă rostesc”, precum şi strădania constantă
de a se menţine în afara prejudecăţilor, în vreme
ce ultimele se coagulează în sfera idealităţii şi sub
semnul întâlnirii, iar sensibilitatea vizibilă până
acum doar în lirica lui Mircea Petean translează
puternic în perimetrul lor. Celelalte îşi găsesc
ecoul în varietatea spectacolului vanităţii crea-
toare – a celorlalţi – şi a ironiilor vieţii.

Cei care îl ştiu pe Mircea Petean recunosc
în paginile acestui volum coregrafia lui existen-
ţial- creatoare, marcată obsesiv de întâlnire şi de
corelativul său, despărţirea. Cel mai adesea, tex-
tele din Nicanor, ultimul om istorisesc întâlniri
literare, consumate într- o geografie clujeană fa-
miliară celor din proximitatea autorului, în care
reperele sunt restaurantul Arizona, Librăria Uni-
versităţii, strada Horea şi cafeneaua River, unde

Petean îşi are „biroul de primire”. Cea din urmă,
configurată cu laterale intertextuale cuceritoare,
reprezintă templul predilect pentru oficierea „re-
ligiei întâlnirii”, locul unde editorul Mircea Pe-
tean, „omul de hârtie cu coperţi de carton”, îşi
ritualizează plăcerea de a materializa, de a scoate
la lumină cărţi, de a conversa cu scriitori şi ar-
tişti, dar şi de a observa străini, cărora, cedând
unui irepresibil impuls ficţional, le asociază sce-
narii existenţiale fragmentare. Motivaţia impon-
derabilă a unei asemenea acţiuni se configurează
în subteranele imaginaţiei, în variabilele ei infi-
nite: „Cele mai misterioase întâlniri sunt cele ce
nu se întâmplă. Sau, mai exact, cele care se petrec
în mintea protagoniştilor”. Consecinţa ţine de ex-
tinderea cafenelei de la o scenă a întâlnirilor la
un spectacol al imaginaţiei.

Indiferent de perimetrul în care se produc,
întâlnirile povestite în acest volum se metamor-
fozează în evenimente cu încărcătură simbolică
pregnantă (precum întâlnirea miraculoasă cu Ni-
chita Stănescu) sau se fluidizează în discursuri
reflexive subtile, adevărate lecţii despre trecut
sau natura umană, în declanşatori ai memoriei
scriitorului. Este o memorie menită să refacă, sec-
venţial, devenirea unui om al scrisului, pentru
care, în ultimă instanţă, întâlnirea supremă e în-
tâlnirea cu sine însuşi. De pildă, scena morţii
unui câine, produsă în universul colorat şi dina-
mic al pieţei, provoacă fluxul memoriei şi îl pro-
iectează pe autor în momentul primei sale
întâlniri cu moartea, în copilărie, istoria combi-
nată a momentelor thanatice generând, la
rându- i, o dezbatere asupra normalităţii morţii,
asupra a ceea ce înseamnă „a fi pentru moarte”.

Obstinaţia cu care Mircea Petean configu-
rează o mitologie personală a
socializării trădează un adept
al „purităţii întâlnirii”, al des-
coperirii celuilalt în absenţa
umbrelor interesului, deoarece
– afirmă el – „cel ce practică re-
ligia întâlnirii trebuie să ştie
s- o celebreze în amiaza ei”.
Sfera unei asemenea idealităţi
nu echivalează cu obliterarea
lucidităţii critice, mai ales
atunci când intervine perspec-
tiva insider-ului. Dimpotrivă,
în acest punct, editorul şi crea-
torul de literatură dezavuează
cu umor, dar şi cu o amără-
ciune ascunsă, disfuncţionali-
tăţile peisajului editorial şi
orgoliile scriitoriceşti. Există
pagini în care galeria celor
atinşi de mirajul Poeziei – cre-
dinţa alarmantă a Poetului
fiind aceea că „Dumnezeu a pus
în fiecare din noi un grăunte de
poezie” – este savuros descrisă.
„Depun mărturie – scrie autorul în Portretul poe-
tului necunoscut, uzând mai degrabă de vocea edi-
torului –: toţi cei ce au zărit măcar o clipă
grăuntele de poezie dintr- înşii şi au încercat mai
apoi să- l cultive – n- au nici o importanţă, în
această fază a discuţiei, rezultatele – se leagă de
mine ca muştele de banda aceea lipicioasă care
atârna pe vremuri de tavane în odăi sărăcăcioase
şi în birouri slinoase”. 

Experienţa de colecţionar al liricii altora îi
permite autorului o tipologizare aproape caragia-
liană a „clienţilor”: „servul devenit lichea, veleita-
rul dublat de escrocul sentimental, falsul
taumaturg, carieristul, grafomanul, aventurierul,
«căpuşa», genialoidul, călăreţul fără cap a cărei
misie este aceea de a- l alerga pe bietul creator cu
riscul de a- l vedea prăbuşindu- se în spume, gno-
mul sibilinic şi isteroid, culminând cu adminis-
tratorii de domenii ficţionale, de la proprietarii de
poduri la negustorii de vise, de la proprietarul

unei străzi cu un singur locuitor la marele apro-
pritar al unor livezi cu un singur măr sau cu un
singur măslin ori smochin, şi acela uscat”. Aces-
tora li se adaugă „poetul discret”, figura „sublimă”
a unor proiecte absurde. însă parodia faunei lite-
rare nu scoate din orizontul autorului sensibilita-
tea acută la ce înseamnă singurătatea literatului
din zilele noastre, utopic anesteziată prin încre-
derea investită în „puterea magică a cuvântului
scris”, în invocarea unui alt spirit, viu sau trecut
Dincolo. 

Plăcerea jocului se revarsă într- un amuzant
Dicţionar onomastic, un soi de sită ludică, prin
care se cerne mai ales peisajul literar şi actanţii
săi, legitatea flexibilă a selecţiei constituind- o ra-
porturile mai mult sau mai puţin vagi dintre
nume şi caracterul celor care le poartă, secondată
de automatismul asocierilor condiţionate socio-cul -
tural. Astfel, după Mircea Petean, „sufixele dimi-
nutivale mângâie şi răsfaţă”, dar „ce mângâiere
va fi resimţit cel care, printr- un debuşeu ironic, va
fi încondeiat o dată pentru totdeauna te miri ce
obiect nevinovat sau meteahnă a semenului iden-
tificat cu un obiect oarecare: Dan Hârdăuţ, Ionică
Calapod, Aniţa Meşină, Marioara Trăistaru”. Pe
acelaşi ton, autorul subliniază rezonanţa istorico-
mitologică a unor nume precum „Decebal Traian
(C)Remeş, Dochia Perpetua Rostogol” şi remarcă
faptul că unii au savurat în mod cert şi „cu delicii
estetice aromele unor rime de genul: Triţă făniţă,
Nelu Săpunelu, Ioanichie Mischie”. Lor li se ală-
tură numele ce sugerează „însuşiri secrete, pre-
cum darul mirosului: Sandu (A)Muşina; un
anume elan higienic: Gelu Spălăţelu; Plăcerea de
a măcelări: Ştefan Casapu ş.a.m.d.”.

Aceeaşi propensiune ludică marchează şi o
serie de exerciţii narative,
unde fişele aproape clinice ale
unor sentimente, stări sau
fapte se transformă în rafinate
teatralizări literare, asezonate
cu referinţe mitologice şi
nuanţe ironice. Jocul se ocul-
tează însă în cazul altor stări
cu implicaţii clinice şi potenţial
de contaminare. Este cazul
anatomiei fricii, personalizată
pe vectorul memoriei şi teoreti-
zată în aspectele ei socio- is -
torice.

Nicanor, ultimul om re-
prezintă, înainte de toate, car-
tea unei existenţe consacrate
literaturii, nu numai în aspec-
tele ei creatoare, ci şi în for-
mele ei sociale, Mircea Petean
scriitorul fiind exemplar dublat
de Mircea Petean editorul.
Graţie acestor prezenţe com-
plementare, cititorului i se des-
chide atât uşa laboratorului

intim al scrisului şi inspiraţiei autorului, cât şi
cea din culisele pieţei editoriale, de la scenografia
târgurilor de carte la riscurile meseriei de editor.
Dincolo de revelaţii, de analize sociale şi de reflec-
ţii, dincolo de pedagogiile necesare, chiar dacă nu
întotdeauna confortabile (precum pledoaria pen-
tru abandonarea resemnării mioritice în favoarea
acţiunii), Nicanor, ultimul om este o carte năs-
cută din impulsul irepresibil al scrisului, din ne-
voia autorului de a exista într- o ordine spirituală
şi de a crede în puterea cuvântului scris. r

Scris în tonalităţile unei
înţelepciuni mature şi echilibrate,

care datorează mult filonului
genealogic, volumul lui Mircea

Petean cuprinde incursiuni lucide
în varii aspecte ale cotidianului,
opinii cumpătate, formulate fără
patimi sau resentimente, de pe
poziţia unui „solitar marginal”,

neînregimentat politic



Machedonul Aristotel, căruia nu- i
prea plăceau drumeţiile, zicea să
nu călătoreşti niciodată pe apă
când poţi să mergi pe uscat. Ce

ne- ar fi spus Aristotel despre călătoria prin aer,
nici nu ne mai întrebăm! Oricum, la aeroportul
din Otopeni, ce- i drept, nu chiar la vedere, este
un paraclis, unde a slujit cândva Părintele Adrian
Niţă. Alături de el te puteai închina, înainte de
plecare, Sfântului Cristofor, despre care se spune
că este ocrotitorul călătorilor, revendicat, mai
nou, şi de către şoferi şi aviatori, altfel spus, de
către călătorii zilelor noastre, tot mai grăbiţi să
ajungă cât mai departe, dar, uneori, şi cât mai
aproape de propriul lor sfârşit. Şi dacă tot te- ai
rugat la plecare, ar fi bine să te închini şi la îna -
poiere, căci nu se ştie niciodată dacă vei mai
apuca să- ţi faci, măcar cu limba pe cerul gurii,
Sfânta Cruce, înaintea morţii care te pândeşte la
fiecare colţ de stradă, şi parcă ar vrea să- ţi spună:
„Călătorule, pregăteşte- ţi bine Sufletul înaintea
oricărei plecări la drum, căci aceasta ar putea să
fie pentru tine ultima”.

Pe partea dreaptă a şoselei dinspre Ploieşti
spre Inima Transilvaniei, după o trudă de mulţi
ani, Părintele Daniel Călătorul, înainte de- a
merge mai departe spre locuri numai de el ştiute,
a înălţat o biserică la margine de drum, departe
de orice locuire. Şi te întrebi, pe bună dreptate,
pentru cine a fost ridicată? Dacă ai curiozitatea
şi te opreşti din goana maşinii, o vei afla chiar de
la Părintele Daniel. Pentru tine, călătorule, pen-
tru Sufletul tău! Ca o piatră de poticnire, de
răgaz, de cugetare şi de rugăciune.

Şi dacă te laşi cuprins „de acel farmec
sfânt”, de liniştea zidirii, de umbră, de răcoare şi
de blândeţea chipurilor zugrăvite, ascultând şi
rugăciunea cuviosului Părinte în faţa candelei
aprinse sub icoana Maicii Preacurate, ai putea să
uiţi de graba cu care numai Bunul Dumnezeu ştie
spre ce alergi. Şi vei încerca să te scuturi de ima -
ginea bolizilor care năvălesc spre tine cu faruri
orbitoare, de vâjâiala motoarelor, de viermuiala
aceasta ce pare fără niciun rost, pe străzile
proaste de care ne plângem cu toţii. Nu era oare
mai bine în trecutul îndepărtat, în care, cel puţin
la noi, oamenii stăteau pe la casele lor şi rar por-
nea la drum câte unul însingurat, cu „traista- n
băţ”, cum se zice, şi cuprins de dor, cum o spune
şi Poetul: „Când iar începe- a ninge/ Mă simt
de- un dor cuprins,/ Mă văd pe- un drum departe/
Mergând încet şi nins”.

Răgazul însă, cum se ştie, te- ndeamnă la fi-
losofare, şi- ţi aminteşti că unii în trecut şi alţii,
chiar în zilele noastre, în noul Ev Mediu, cum îi
zicea Berdeaev, vor să ghicească viitorul, să ştie
cum va fi călătoria. Dar aceasta nu înseamnă,
oare, că vor să călătorească în timp? Iar ghicitoa-
rele de ieri şi de azi nu apelează la zeităţi, la spi-
rite, la astre, tot la entităţi eterne pentru care
timpul nostru: trecutul, prezentul şi viitorul, cu
noi cu tot, nu reprezintă mai nimic?

Este greu să- ţi imaginezi că până şi viitorul
nostru îndepărtat, ca şi prezentul şi trecutul, a
fost deja de când Lumea, adică dintotdeauna, şi
numai Bunul Dumnezeu şi- l poate aminti, căci el
este Autorul, care a făcut- o din propria sa imagi-
naţie şi prin asemănare cu aceasta, ca şi pe om.
El neavând, ca Demiurgul lui Platon, o lume pree-
xistentă a ideilor, pe care s- o imite. Celelalte en-
tităţi create, în ciuda „eternităţii” lor, nu- şi pot
aminti nimic din ce era înainte de a fi ele şi nici
de ceea ce va fi după sfârşitul Lumii, dar ghici-
toarele, prezicătorii şi profeţii le pot interoga, fie-
care după puterile sale, despre viitorul nostru,
căci pentru ele acesta a şi fost deja.

Realmente nu poţi să ajungi în punctul B
îna inte de a porni din punctul A, dar călătorul ne-
răbdător vrea să ştie cum va fi călătoria şi atunci
se duce la prezicătorul care să- i spună. Dacă
acesta este priceput şi „vede” în viitor, atunci îi

spune, iar călătorul, iată, îşi imaginează că
ajunge, cu bine sau nu, la destinaţie chiar înainte
de- a porni la drum. Şi dacă ghicitorul îl sfătuieşte
să nu pornească, el aşa va face, mulţumindu- i
acestuia. Este aceasta „urâciune” în faţa lui Dum-
nezeu şi pedeapsa îi va lovi şi pe ghicitor şi pe în-
crezătorul în spusele sale, căci aşa le- a fost
orânduită soarta. Cu sau fără cunoaşterea lui,
sfârşitul fiecăruia este aproape: „Picioarele care
te vor duce afară, cum zice Apostolul Petru, sunt
deja în faţa uşii”. Dacă Destinul omului este să
moară în timpul călătoriei, atunci iţele ghicitoru-
lui se vor încurca şi omul se va duce la moarte;
dacă i- a fost scris să scape, va ocoli moartea, cu
sau fără prevestirea ghicitorului.

Ştiinţifico- fantastic, se consideră că în vii-
toarele călătorii cosmice ale omului, în funcţie de
viteza rachetei, s- ar putea ajunge pe Pământ, la
întoarcere, fie în trecutul, mai mult sau mai puţin
îndepărtat, fie în viitor, găsind aici în viaţă per-
soane dispărute de mult sau nenăscute încă. Do-
vadă că viaţa lor este de fapt veşnică, acolo, în
perioada aceea infimă de timp, ghicitorul ideal
fiind acela care ar putea să zboare cu gândul şi să
ne aducă veşti despre cei care am fost sau cei care
vom fi, în funcţie de viteza cu care ar putea să
zboare.

Prevestirile ghicitorilor sunt însă de regulă
mincinoase, cu excepţia celor care au cunoştinţe
despre anumite evenimente planificate să se în-
tâmple cu oarecare probabilitate. Este vorba des-
pre plăcerile pe care ni le oferă „viitorii con -
tingenţi”, în terminologie aristotelică. Ce tris tă ar
fi viaţa, dacă am şti dinainte tot ce ni se va întâm-
pla. N- ar mai avea rost atunci nici măcar rugă-
ciunea.

Dar lucrurile se petrec tocmai invers, căci
omului nu- i este dat, cu toţi ghicitorii din Lume,
să ştie nimic despre călătoria sa propriu- zisă pe
acest Pământ. Lucian Blaga zicea că Marele Ano-
nim a instituit „censura transcendentă”, ca piatră
de poticnire a omului, de care nu va trece nicio-
dată, nici către viitorul îndepărtat, spre care vrea
să meargă, şi nici măcar înspre trecutul de unde
vine. De aceea ne spune şi Iisus Hristos: „Mărtu-
ria mea este adevărată, căci numai eu ştiu de
unde am venit şi unde mă duc”.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Cel de o
fiinţă cu Tatăl prin care toate s- au făcut”, a venit
însă pe această Lume „pentru noi oamenii şi pen-
tru a noastră mântuire”, cum ni se spune în Cre-
deul Creştinismului. Noul Testament cuprinde
revelaţiile despre Viaţa lui Iisus Hristos (Evan-
gheliile) cu cele cinci credinţe: 1) în Naşterea
Domnului; 2) Botezul; 3) Viaţa cu întâmplările,
minunile şi învăţăturile sale; 4) Răstignirea şi
moartea pe Cruce şi 5) învierea. S- a ivit astfel o
nouă religie şi, totodată, o nouă cale de urmat în
viaţă.

Se consideră că la început Creştinismul se
numea chiar Calea (he hodos, Via), prin care se
înţelegea Calea lui Dumnezeu (he hodos tou
theou, Via Domini), a Domnului Iisus Hristos, sau
Calea Mântuirii, un nou drum, un fel nou de că-
lătorie, deosebit de drumul obişnuit spre moarte
(Sein zum Tode, cum îi zicea filosoful Heidegger).

Călătoria aceasta în timp, de la naştere
până la moarte, este chiar viaţa, ceea ce în-

seamnă că noua călătorie, pe un nou drum, este o
nouă viaţă, cea adevărată. De aceea ne zice şi
Mântuitorul că El este Calea, Adevărul şi Viaţa
(he hodos, he aletheia, he zoe).

S- ar putea spune că viaţa, oricum ar fi
trăită, se termină tot cu moartea. De moarte nu
scapă nimeni. Da, însă aceasta nu înseamnă că
omul trebuie să trăiască pentru a muri, sau că
sensul vieţii ar fi moartea. Dovadă şi faptul că oa-
menii normali nu se gândesc la moarte, iar cei
mai mulţi fac totul pentru a nu muri.

Care este însă calea pe care ar trebui s- o ur-
meze creştinul, care să fie şi viaţa lui, ce fel de că-
lătorie îi oferă învăţătura creştină? Dacă s- a
născut din creştini adevăraţi, atunci, chiar în-
ainte de a veni pe lume, mama lui s- a închinat
multe zile şi nopţi la icoana Sfintei Fecioare pen-
tru a- i păstra rodul pântecului, iar de la naştere
până la botez va arde fără încetare candela sub
Icoană, pentru a păzi pruncul de toate primej-
diile. Prin Botez se va împărtăşi din puterea Du-
hului Sfânt şi, prin Taina ungerii cu Sfântul Mir,
îşi va dobândi îngerul Păzitor care să- l ferească
de rele şi să- i fie călăuză pe Calea cea Dreaptă. îl
va duce de mână, cât este copil, şi- l va ajuta să
treacă punţile înguste pe deasupra oricăror pră-
păstii, ispite şi primejdii, şi uneori chiar i se va
arăta spre a- i întări credinţa, dar se va îndepărta
de la el pentru totdeauna dacă nu va mai urma
Calea cea Dreaptă. Şi atunci omul va rămâne ca
frunza uscată pe care o bate vântul. Va fi aseme-
nea călătorului acela singuratic pe drumul din
pustiu, unde covorul de praf se întindea la fel în
toate direcţiile. Ostenit fiind, şi- a pus desaga sub
cap şi a dormit o vreme, după care a venit furtuna
de nisip şi a şters toate urmele, iar bietul om n- a
mai ştiut pe unde a venit şi încotro să plece. A
pornit la întâmplare şi a tot mers până când a
căzut răpus de sete şi de foame, neştiind nici
măcar dacă nu s- a întors cumva spre locul din
care plecase.

Necredincioşii ajung adesea prin tot felul de
fundături: prin spitale, prin închisori şi chiar pe
mâinile călăilor. La necaz fiind, unii îşi aduc
aminte de cele sfinte şi cer îndurare. Se va zice că
şi credincioşii păţesc uneori la fel. Dar este o mare
deosebire între a suferi din cauza nelegiuirilor
tale, pentru care nu vei fi iertat niciodată, şi a su-
feri, ca sfinţii şi martirii, pentru Dreapta Cre-
dinţă. O spune Sfântul Apostol Petru: „Dacă veţi
pătimi pentru dreptate, ferice de voi. Nu vă te-
meţi de ei şi nu vă tulburaţi”.

Multe sunt necazurile pe care le întâmpină
în cursul vieţii omul credincios, cu frica lui Dum-
nezeu, cum se zice, care nu face rău nimănui şi
încearcă, pe cât poate, să- i ajute şi pe apropiaţii
săi. Dar le îndură pe toate cu răbdare şi cu încre-
dere în mila Bunului Dumnezeu fără să cârtească
sau să calce alături de Calea cea Dreaptă, căci
este mai bine, spune Sfântul Apostol, pentru cei
care n- au cunoscut Calea Dreptăţii şi n- au ştiut
pe unde s- o apuce, decât pentru aceia care au cu-
noscut- o, dar s- au întors de la porunca sfântă
dată lor.

După pilda Mântuitorului, credinciosul îşi
va urma Calea şi, cu ajutorul Maicii Domnului şi
a Sfinţilor ocrotitori, va birui toate primejdiile şi
necazurile ca eroul din basme sau îşi va da sufle-
tul în mâinile Domnului, împăcat cu gândul că a
încercat din toate puterile sale să- i urmeze po-
runca.

Şi multe alte cugetări frumoase îţi pot trece
prin minte despre Calea cea Dreaptă dacă înainte
de a pleca în orice călătorie, pe uscat, pe ape sau
prin văzduh, îţi faci Semnul Crucii şi zăboveşti o
vreme la margine de drum, urmând îndemnul
acelui Părinte căruia îi şi aducem gândul nostru
cel bun: „Părintelui Daniel,/ Călătorului prin
Lume,/ Carele s- au poticnit acum/ La Biserica de
Aur/ De la margine de drum”. r
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Alexandru Surdu
Cugetări la margine de drum

După pilda Mântuitorului,
credinciosul îşi va urma Calea şi,
cu ajutorul Maicii Domnului şi a
Sfinţilor ocrotitori, va birui toate
primejdiile şi necazurile ca eroul
din basme sau îşi va da sufletul în

mâinile Domnului, împăcat cu
gândul că a încercat din toate

puterile sale să- i urmeze porunca.

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
Libertate, morală şi politică
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I.L. Caragiale funcţionează în menta-
lul colectiv naţional cu imaginea
construită în decenii sub imperiul
simţului comun şi al didacticii ruti-

niere. în linii mari, un Caragiale bidimensional:
comicul dezlănţuit şi tragicul extrem, care coabi-
tează oximoronic şi îşi dispută întâietatea într- o
cursă exegetică unde bifează, alternativ, tempo-
rare victorii de etapă. Este un Caragiale real, dar
simplificat până la schematism şi deformat nu o
dată de lecturi inadecvate. Deoarece, mai către
timpurile noastre, pe această zonă, resursele sale
de modernitate şi- au evidenţiat limitele, a fost cu-
plat cu absurdul într- o încercare de sorginte mas-
cat- protocronistă inspirată (sau, poate, doar
stimulată) de Eugène Ionesco de a- l transforma
în precursor ori chiar în pionier al noii orientări
de anvergură continentală. După ce voga absur-
dului s- a consumat, iniţiativele de primenire a
imaginii scriitorului au vizat depistarea jocurilor
textuale şi a presupuselor strategii pe care ele le
ocultau, identificarea unor argumente ale moder-
nităţii lui Caragiale în lumina consideraţiilor lui
Jan Kott despre Shakespeare, actualizarea for-
ţată prin căutarea cu lumânarea în lumea sa a
unor izomorfisme imaginare cu regimul dictato-
rial al lui Ceauşescu sau reducerea unei bune
părţi a operei la prelucrarea artistică superioară
a semipreparatelor oferite de jurnalistica vremii.
Mai puţine au fost eforturile de a- l elibera pe
scriitor de sub tirania caragialismului rezidual,
configurat mai cu seamă în jurul pantonomicului
concept de miticism (dar nu numai), prin include-
rea şi impunerea în circuitul interpretativ curent
a unor bucăţi mai puţin frecventate sau total ig-
norate de comentatori. Soluţia era simplă: renun-
ţarea, fie şi parţială, la un Caragiale inerţial,
menţinut la suprafaţa interesului public în virtu-
tea unor raţiuni extraestetice – asta pe de o parte.
De cealaltă, înlocuirea sa cu acel Caragiale în pa-
ginile căruia aflăm: căutări auctoriale plasate în
arealuri artistice insolite, chiar dacă nefinalizate
întotdeauna, experimente îndrăzneţe până la ho-
tarul cu temeritatea, aventurări stilistice pe teri-
torii necunoscute, până la el, limbii române şi aşa
mai departe. 

în alcătuirea sumarului antologiei best of
I.L. Caragiale am încercat să răspund ambelor
imperative. Evident, asumându- mi riscurile de ri-
goare: sunt deplin conştient ce forţă redutabilă a
fost întotdeauna, este încă şi va mai fi inerţia cul-
turală. Recunosc: şi pe mine mă scoate din zona
personală de confort intelectual ideea unei ediţii
Caragiale de unde lipseşte, între altele, aproape
un sfert din titlurile cunoscute din volumul Mo-
mente. întocmai: acela care i- a prilejuit lui George
Ranetti jocul de cuvinte nimerit şi de succes în
timp „nu Momente, ci monumente”, a determinat
revista România ilustrată să proclame evenimen-
tul apariţiei drept „o sărbătoare literară” şi este
considerat unanim capodopera indiscutabilă a lui
I.L. Caragiale şi una dintre cărţile fundamentale
ale literaturii române all time. Este dificil de sus-
ţinut, însă, excelenţa volumului în integralitatea
sa. Există aici bucăţi literare cu un indice de pre-
lucrare artistică scăzut, gen De închiriat, Caut
casă, boborul, baioneta inteligentă [Garda civică]
pe care inserturile de detalii biografice (intere-
sante pentru istoricii literari) nu le salvează de la
mediocritate. (O mediocritate în contextul valorii
de ansamblu a creaţiei caragialiene, desigur…).
Ceva asemănător se întâmplă cu Tempora… care
nu depăşeşte, literar vorbind, graniţa pamfletului
pigmentat de ironie groasă şi doar pe alocuri de
sarcasm subţire, cu toate că, în regimul şarjei
dezlănţuite, protagonistul schiţei, celebrul Corio-
lan Drăgănescu, este memorabil. Nici 1 Aprilie nu
depăşeşte condiţia unei anecdote previzibile (mo-
tivul păcălitorului păcălit) şi îndeajuns de nesă-
rate, având ca protagonist un personaj mono-di-
mensional, specializat în glume morbide. în în-
târziere, o cucoană de provincie, impacientată şi
nevricoasă, înjură stereotip pentru că o irită pre-
caritatea serviciilor prestate de cei de la drumul

de fier şi… cam atât. Vizită… şi Dl Goe rămân
două texte clasicizate nejustificat de o didactică
superficială, care nu fac decât să confirme anti-
patia cunoscută a lui Caragiale pentru copii. Ci-
clul un pedagog de şcoală nouă e compromis de
schimonosirea apăsată a limbajului de către „emi-
nentul pedagog absolut” Marin Chicoş Rostogan.
Mai mult o emisie vocală decât un personaj, fie el
şi caricatural, Rostogan e desfiinţat sub raport li-
terar de Caragiale însuşi, dornic cu orice cu preţ
să- l strivească sub povara ridicolului. Până la
urmă, reuşeşte.

Din afara Momentelor este de explicat/jus-
tificat absenţa unui număr neînsemnat de texte.
Unul este proximul la care m- am referit mai sus;
altele nu cred că reclamă tratări speciale. Mult
mai interesante ar fi, din punctul meu de vedere,
succinte popasuri în preajma unor schiţe sau nu-
vele care se întâlnesc rar sau deloc în alte antolo-
gii I.L. Caragiale. Remarcabile sunt, de exemplu,
din raţiuni diferite, cele trei nuvele neterminate:
Scrisorile unui egoist, Poetul Vlahuţă şi Poveste.

Prima apare în patru numere consecutive
din revista Epoca literară, aprilie- mai 1896, şi
lasă să se întrevadă căutările izbutite ale lui Ca-
ragiale în direcţia unei paradigme literare noi, ra-
dical deferită de aceea care l- a consacrat. Avem
de- a face cu o altă scriitură, cu o altă atitudine
auctorială, dar şi cu un alt tip de personaj decât
cele care populează universul uman caragialian
înainte şi după momentul 1896- 1897. Este seg-
mentul temporal care include, de asemenea, o
altă povestire fără pereche în opera scriitorului,
între două poveţe, precum şi Paradoxal, o bucată
scurtă, dar greu de catalogat, şi asta, în primul
rând, din cauza domnului Teofil, personaj de fac-
tură aparte, aglutinând, în doze egale, comporta-
mentul inextricabil al unui cinic cu paralogismul
etic al unui sofist. 

Nici protagonistul din Scrisori… nu este un
egoist, pur şi simplu. De fapt, judecând lucrurile
după cele câteva fragmente epistolare pe care Ca-
ragiale a izbutit să le publice, personajul nu este
egoist decât în al doilea rând, altele fiind domi-
nantele sale caracterologice primordiale. Este,
mai degrabă, amoral, mizantrop, cinic şi parado-
xal. Nu- i deloc exclus ca, odată încheiată, istoria

unchiului care se confesează unui nepot pe care
îl dispreţuieşte profund, considerând- l „o creatură
ordinară”, să ne fi revelat, poate, o varietate bal-
canică de Über mensch nietzschean, de „stăpân”
ce se mişcă în perimetrul situat dincolo de bine şi
de rău, un marchiz de Sade cu vilă la Sinaia, un
dostoievskian „om din subterană” care frecven-
tează Opera din Viena, un lipsit de scrupule din
stirpea diderotianului Rameau sau ceva asemă-
nător. O parte din aceste apropieri au fost făcute
de Valeriu Cristea, comparaţiile fiind, însă, per
ansamblu, defavorabile personajului lui Cara-

giale căruia, este de părere criticul, îi
lipsesc „anvergura, îndrăzneala, demo-
nismul”. Schiţa de profil a Egoistului îl
contrazice: „Inteligent, cunoscător de
multe şi priceput subţire la artă”, omul
„multe văzuse şi auzise, şi chiar citise
câte ceva; mai mult înţelesese poate
decât citise” (sunt înclinat să văd în
această frază cel mai pertinent autopor-
tret intelectual al lui Caragiale). „Nu
ura pe nimeni (…): cine urăşte pe oa-
meni trebuie să- i fi iubit odată prea tare,
şi el nu- i putuse iubi niciodată” (…);
„darnic fără generozitate, cheltuitor
fără risipă, iubitor de plăceri până la li-
mita cuviinţei şi- n măsura prudenţii;
îngrijindu- şi viaţa cu luare- aminte,
făr- a a avea însă câtuşi de puţin o de-
osebită frică de moarte”. Cunoaşte
experienţa căsniciei la care renunţă
„fără părere de rău şi fără mâhnire”, fe-
ricit că din ea n- au rezultat copii pentru
că „decât să facă cineva un copil, mai
bine să înghită ca anticul cinic o cara-
catiţă vie”. 

Iată şi imaginea complementară
a Egoistului, rezultată din scrisorile
adresate nepotului desemnat ca moşte-
nitor: un ins care detestă convenţiile so-
ciale – inclusiv pe cele legate de propria
moarte, pe care o priveşte în termeni
pur biologici, fără urmă de fior mistic –
cutreierat de impulsuri ce ţin de micul
sadism, dar şi de varianta sa hard, plic-
tisit de oameni şi cu adâncă lehamite de
viaţă, neîndurător în judecarea semeni-
lor şi fără milă pentru nenorocirile lor,

mefient faţă de orice urmă de sentiment, complet
opac la dimensiunea religioasă a existenţei
(„Dumnezeu a murit!”, proclamase profetic
Nietzsche), înclinat spre varianta neagră a umo-
rului englezesc – un sunet excepţional, care nu se
mai auzise şi nici nu se va auzi mult timp în lite-
ratura română: 

„Până să mă moşteneşti, primeşte de la
mine o teribilă lovitură; îmi place să ţi- o dau; asta
intră tot în preţul moştenirii. Află, cu multă pă-
rere de rău, că sunt foarte sănătos şi că, după
spusa doctorului, care mă tunde şi mă rade, tre-
buie să aibi mult curaj, să te- narmezi cu multă
răbdare…”; 

„… Bătrânul intendent (…) şi- a prezentat
zilele trecute demisia irevocabilă: ţi- a lăsat multă
sănătate – un caz de anevrism. Moartea lui m- a
afectat: dacă ar mai fi trăit măcar până- mi scotea
vinul din primăvară! mi se pare că bolobocul de
Uricani a- nceput să se oţetească. Era un an ex-
cepţional…”; 

„… Mă rugaseşi să- ţi trimit icre moi… Gă-
sisem alaltăieri o cutie de calitate rară; erau însă
prea puţine; de- abia mi- a ajuns mie…”; 

„Acu doi ani, am petrecut minunat: [madam
Berthand] vorbeşte de tot stins şi n- aude deloc.
Sper că de- atunci până astăzi trebuie să fi ajuns
la adevărata perfecţie ideală a femeii” etc.

Scrisorile unui egoist reprezintă o generoasă
promisiune pentru ceea ce ar fi putut fi un alt Ca-
ragiale. Poate, şi o altă literatură română… r

Din prefaţa antologiei best of I.L. Caragiale, 
Editura Academiei Române

Gelu Negrea
Căutându-l pe celălalt Caragiale

■ Editura Academiei Române ■ Noutăţi editoriale
Cunoaşte experienţa căsniciei la

care renunţă „fără părere de rău şi
fără mâhnire”, fericit că din ea

n- au rezultat copii pentru că
„decât să facă cineva un copil, mai
bine să înghită ca anticul cinic o

caracatiţă vie”



Periodic, Preşedinţia redactează şi
Parlamentul aprobă în aceeaşi ca-
denţă câte o Strategie naţională de
apărare a ţării, lucru întrutotul fi-

resc pentru instituţii care au datoria să vegheze
la suveranitatea noastră. 

Doar că, în dimineaţa lui 1 Decembrie, aga-
sat de necontenitele grimase, afronturi şi gâlcevi
cu care este sărbătorită Ziua Unităţii Românilor
în Capitală, mi- am zis să compensez acest nedorit
neajuns şi să arunc o privire în cea mai recentă
variantă a sus- zisului document. Cum nu sunt
nici strateg, necum politician, nu- l voi comenta
decât din unghiul unui interes care nu este, sper!,
numai al meu. 

Am apreciat că în el se vorbeşte despre legi-
timul interes naţional de „apărarea integrităţii şi
inviolabilităţii teritoriale a ţării” şi de acela al
„garantării caracterului naţional al statului”.
Foarte bine, mi- am zis, că sunt pomenite astfel şi
ţara şi statul, dar ce ar mai însemna oare aceste
cuvinte fără fundamentul lor etnic? Nimeni, cred,
nu se poate îndoi de nevoia apărării teritoriului
naţional. Numai că în războaie nu se cuceresc na-
ţiuni, ci teritorii şi nu se înfrâng naţiuni, ci ar-
mate. Supravieţuirea unei naţiuni nu este
condiţionată de păstrarea teritoriului ei, ci de ca-
pacitatea şi încăpăţânarea de a- şi apăra identita-
tea, dincolo sau în pofida nedreptăţilor pe care i- a
fost dat să le îndure. Istoria, mai veche, dar şi mai
recentă, este plină de exemple care dovedesc că
teritoriile statelor au avut şi probabil vor avea
geografie variabilă. în toate cazurile însă, preca-
ritatea geografică a fost salvată de o stabilitate
culturală şi lingvistică. De aceea probabil că în
mai toate conferinţele de pace lupta pentru teri-
torii s- a purtat cu argumente lingvistice şi etnice.

Este bine că se prevede necesitatea apărării
teritoriului, adică a pământului cu tot ce are el
sub el şi pe el. însă deasupra teritoriului stă sen-
timentul colectiv al apartenenţei la aceeaşi limbă
şi la aceeaşi tradiţie culturală, adică sentimentul
împărtăşit al identităţii naţionale. Căci nu există
o legătură condiţională între teritoriu şi un popor,
de vreme ce sunt state în care trăiesc mai multe
neamuri diferite (exemplul cel mai la îndemână
fiind Elveţia) şi, invers, acelaşi neam este împăr-
ţit între state diferite (tristul exemplu este cel ro-
mânesc).

Caut în document şi dau, în adevăr, peste
sintagma noastră. La pagina 8 se vorbeşte, negru
pe alb, despre „garantarea dreptului la păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, cul-
turale, lingvistice şi religioase a persoanelor apar-
ţinând minorităţilor naţionale”. Această grijă
pentru minorităţi este, neîndoios, întemeiată. O
preocupare similară pentru majoritate lipseşte cu
desăvârşire, noi fiind lăsaţi să credem că apăra-
rea identităţii naţionale a acesteia se face pe cale
naturală, printr- un instinct imperios al perpetuă-
rii. Din nefericire, am la îndemână suficiente
probe că lucrurile nu stau deloc aşa.

Prin ce se manifestă identitatea naţională?
Prin limbă şi prin cultură. Acestea sunt ampren-
tele inconfundabile cu ajutorul cărora poate fi re-
cunoscută o colectivitate drept naţională. 

Cât de vitală este limba în această privinţă
ne poate spune destinul neamului dalmat. Ulti-
mul vorbitor al limbii dalmate, Tuonio Udaina,
supranumit Burbur, a murit în 10 iunie 1898 şi,
odată cu el, nu a dispărut numai o limbă, ci un în-
treg neam şi o întreagă cultură şi- a oprit cursul
ei firesc. Se va spune că dalmaţii au continuat să
existe biologic, prin urmaşii de sânge al celor care
au vorbit odinioară această limbă. Numai că am-
prenta etnică nu se transmite prin ereditate bio-
logică, ci doar printr- o ereditate culturală. 

Se va spune că limba română nu se află
într- o asemenea situaţie şi că, în consecinţă, nici
poporul român nu trebuie să fie îngrijorat de a se
perpetua în istorie. Nu împărtăşesc această seni-
nătate, căci asupra limbii noastre apasă două
mari pericole.

Primul vine din interior şi se manifestă
printr- o agresivitate fără precedent asupra limbii
noastre de cultură. Sfidarea normelor (şi nu
numai de către ignari, căci a apărut opinia după
care normele trebuie croite după uz, ceea ce în
principiu este corect, doar că uzul este adeseori
folosit eufemistic pentru abuz) este întovărăşită
cu recurgerea la un număr tot mai restrâns de cu-
vinte (nu mai vorbesc de extraordinarele noastre
locuţiuni şi expresii idiomatice din ce în ce mai
nerostite), până se va ajunge ca românii să vor-
bească o română fundamentală (citeşte: rudimen-
tară), ca şi străinii care sunt ajutaţi pedagogic cu
o variantă minimală a graiului naţional. Strica-
rea şi sărăcirea limbii sunt simptome care ar tre-
bui să alarmeze.

Dar limba noastră mai are împotrivă şi un
factor extern. Poate că nu este vorba despre un
veritabil război lingvistic, însă este mai mult
decât evidentă presiunea limbii engleze asupra
celorlalte idiomuri, presiune exercitată când di-
rect (prin ceea ce s- a numit, în secolul al xIx- lea,
Wörter und Sachen, aşadar: „cuvinte şi lucruri”,
adică importul de cuvinte străine odată cu obiec-
tele pe care le denumesc, căci aproape toată ter-
minologia ştiinţifică se revendică din această
super- limbă), când insidios (prin internet, filme,
muzică etc.).

Este vorba aici de un efect pervers al glo-
balizării, susţinut din umbră de o nu mai puţin
perfidă confuzie (care nu este numai terminolo-
gică) între cultură şi civilizaţie. După modelul
american, primul termen este tot mai folosit şi în
locul celuilalt, anulându- se astfel diferenţa esen-

ţială dintre CuLTuRă, care este întotdeauna na-
ţională, şi civilizaţie, care se situează întotdeauna
dincolo de pluralitatea etnică. De fapt, ceea ce
participă la globalizare nu sunt decât produsele
civilizaţiei, care nu au amprentă etnică, în timp
ce culturile sunt inevitabil condiţionate etnic. Se
zice că aşa- numitul imperialism al limbii engleze
nu ar fi decât o precauţie necesară luată împo-
triva „efectul Babel”, atrăgându- se în context
atenţia asupra consecinţelor nefaste ale plurilin-
gvismului care a întrerupt o construcţie care pre-
tindea convergenţă comunicativă. Mă întreb însă,
pentru a rămâne în limitele mitului, dacă nu
cumva turnul a fost abandonat nu din cauza ne-
înţelegerii dintre constructorii lui, ci pentru că
era prost conceput. în fond, globalizarea este şi ea
tot o construcţie…

…Ca şi proiectul european, de altfel, în care
suntem şi noi implicaţi şi care şi- a depăşit cu
mult dimensiunea economică iniţială (ceea ar fi
fost de acceptat), pentru a propune (uneori: a im-
pune) un „creuzet” continental (după modelul
nord- american), în care să fie dizolvate diferen-
ţele etnice, şi, odată cu ele, diferenţierile cultu-
rale. Proiectul unei Europe perfect unitare este,
până la proba contrară, himeric, căci o asemenea
unitate fără cusur presupune (ceea ce nu se prea
spune) dispariţia naţiunilor componente într- un
conglomerat fără identitate. Am serioase motive
să mă îndoiesc că naţiunile de pe continentul nos-
tru vor accepta resemnate să dispară. Dimpo-
trivă, cred că perseverenţa încăpăţânată în acest
proiect va duce la exacerbarea sentimentului na-
ţional, ca reacţie firească la intenţia de a- l anula.

Eu unul nu cred deloc într- o posibilă dispa-
riţie a culturilor europene şi, deci, nici în dispari-
ţia instinctului naţional al popoarelor de pe
continentul nostru. Pentru ca această sumbră
profeţie să nu se întâmple, este nevoie de o bună
şi permanentă educare în spiritul respectării şi
promovării spiritului naţional, adică a limbii şi
culturii noastre. 

Şi poate mai este nevoie de ceva: de Strate-
gia de apărare a identităţii naţionale. Dacă va-
riantele Strategiei naţionale de apărare a ţării au
o cadenţă multianuală, strategia pe care o propun
trebuie gândită pe un interval nedefinit. Durata
nu poate fi asigurată cu mijloace efemere. r
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Noutăţi editoriale ■ editura europress Group

■ Lucian Pricopie
Arta de a şofa. Secrete şi dezvăluiri

Crişu Dascălu
Pentru strategia de apărare 
a identităţii etnice

■ Ziua Naţională a Culturii Române Se va spune că limba română nu se
află într- o asemenea situaţie şi că,
în consecinţă, nici poporul român
nu trebuie să fie îngrijorat de a se

perpetua în istorie. Nu împărtăşesc
această seninătate, căci asupra
limbii noastre apasă două mari

pericole. Primul vine din interior
şi se manifestă printr- o

agresivitate fără precedent asupra
limbii noastre de cultură. 

Pe www.ideeaeuropeana.ro, la două cărţi cumpărate, a treia este GRATiS

Alegeţi oricare trei cărţi din catalogul nostru online şi plătiţi două
oferta se aplică tuturor titlurilor din catalog, 

inclusiv pachetelor promoţionale şi reducerilor deja existente
oferta este limitată 

Fiţi printre primii care beneficiază de ea
www.ideeaeuropeana.ro
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Dacă lectura textuală, cu îndelungi,
reluate şi rafinate popasuri exege-
tice, este în firea lucrurilor (cum,
tacit, se admite), ea se cuvine în-

tregită prin lectura contextuală, încercând a des-
cifra, în cazul lui Eminescu, epoca sa, cea care i- a
hrănit îmbelşugata operă ziaristică. O frază pe
care o aşternea (imprudent?) Dimitrie Vatama-
niuc, anunţând că Eminescu ar fi fost „deţinut po-
litic”, a trezit numeroase reacţii şi suspiciuni,
activând, însă, frontul celor interesaţi a cerceta
„viaţa politică” a marelui gazetar, chemat irezis-
tibil de sirenele jurnalismului. „Absorbit” de pro-
gramul eminescian, N. Georgescu propunea, încă
în 1994, o „altă viziune”, impunând în eminesco-
logie un nou curent, ilustrat de câteva presti-
gioase nume, aşa- zişii „cercetători indisciplinaţi”.
Printre ei, desigur, în primul rând, Theodor Co-
dreanu şi N. Georgescu, apoi Călin L. Cernăianu
deschizând o anchetă juridică de ecou, I. Filipciuc,
Constantin Barbu, cu impozantul corpus de docu-
mente Codul invers, negreşit, Ov. Vuia, îndrep-
tându- ne Spre adevăratul Eminescu (2 vol.), cu
toţii acreditând, în pofida unor puncte de vedere
în conflict, teoria conspiraţiei. Mai mult, între ei
s- au iscat şi ciudate polemici, o „războire inutilă”,
constata Theodor Codreanu; dar demersurile lor,
de elan detectivistic, vădesc – convergent şi indu-
bitabil – „schimbarea paradigmei în biografia
eminesciană”. Dincolo de fricţiunile (inerente, am
zice) din interiorul „curentului”, noii exegeţi, apă-
sând pe senzaţional, dar chemând la apel fapte
controlabile (vezi, de pildă, somaţia lui P.P. Carp,
cerând „potolirea” lui Eminescu), doresc a spul-
bera seria de mistificări şi prejudecăţi legate de
viaţa poetului, în ultimii săi şase ani. Această
„râvnă rectificatoare”, cu ţintă biografică, expe-
diată în rizibil de unii comentatori, aşezată sub
semnul „stupizeniilor” şi „elucubraţiilor” de către
alţii, se vrea, de fapt, un demers demistificator,
propunând adevărata demitizare a genialului
poet- gazetar. Să fie vorba de o teorie prefabricată
(cum zic aprigii contestatari), într- o epocă în care
– depune mărturie însuşi Titu Maiorescu în a sa
Istorie contimporană – abundă intrigile şi caba-
lele? Sunt toate aceste ipoteze de lucru simple
„aberaţii” ale secretomaniei, „fără suport docu-
mentar credibil”, dincolo de limita plauzibilului,
rod al unei hermeneutici exaltate pe care o cultivă
„justiţiarii”? Se ştie, tenebroasa zi de 28 iunie
1883 a făcut să curgă multă cerneală, analiştii ul-
timului val (printre ei, cărturari de calibru, înce-
pând cu D. Vatamaniuc şi M. Ungheanu) pledând
pentru o conjuraţie anti- Emi nescu. Chiar poetul
era obsedat de astfel de „cabale”, considerându- se
un om abandonat. Iar formula „moarte antumă”
a prins, bucurându- se de girul unor autorităţi în
materie. Fireşte, şi de reacţia promptă a celor
care refuză să admită că ar fi vorba de o „boală
născocită”, nedorind a- l înghesui – pe suportul
unei aberante imaginaţii scenaristice (cf. C. Stă-
nescu) – şi pe T. Maiorescu pe lista harnicilor
complotişti. Dar faptele rămân fapte şi ele cer
examinarea grijulie a contextului, exploziv în acei
ani (reprofilarea politicii externe, presiunea Tra-
tatului secret de alianţă cu Puterile Centrale,
complicitatea unor personaje sus- puse, febra con-
spiraţionistă etc.). Cei care s- au încumetat a re-

constitui „filmul unei zile” – o zi de răscruce în
destinul eminescian – încearcă a scoate emines-
cologia dintr- un „conformism docil”, manevrând
inerţial clişee bătătorite, cu vechi state de servi-
ciu. în fond, în ziua în care Eminescu a fost „se-
chestrat” la ospiciul privat al dr. Şuţu sub
pretextul de a fi înnebunit subit, conform „diag-
nosticului” soţiei lui Slavici (Catherine Magya-
rosy Szöke), cea care, pe cartea de vizită trimisă
lui Maiorescu, la o oră matinală, îl anunţa că in-
comodul său chiriaş e „foarte reu”, gazetarul tipă-
rea în Timpul un vitriolant editorial, denunţând
intenţia guvernului, printr- o „urâtă pornire”, „de
a- şi subjuga presa”. Şi cerând sprijinul caractere-
lor tari, ieşind la luptă. Or, neîndoielnic, Emi-
nescu a fost un caracter tare, frânt până la urmă,
„depus” la acea casă de sănătate fără a fi fost vi-
zitat de amici în perioada internării, cu un certi-
ficat medical întocmit abia la 5 iulie 1883,
transferat apoi la Viena, „tot pe ascuns” etc., tra-
tat de un sifilis inventat, îndopat – totalmente
contraindicat – cu mercur (mai apoi), invo-
cându- se drept factori cauzali zestrea ereditară
ori epuizarea. Punând cap la cap documentele
probatoare (câte sunt), noii exegeţi aduc la lu-
mină numeroasele neconcordanţe ale depozanţi-
lor, contemporani ai poetului. începând, desigur,
cu Maiorescu, criticul operând în jurnalul său (în-
semnări zilnice) numeroase adăugiri, cu creion
roşu, despre „greaua epocă Eminescu”; şi care ar
fi devenit, astfel, nu doar orchestratorul conspi-
raţiei, ci, potrivit unor eminescologi în transă,
chiar „călăul” lui Eminescu, scria maliţios-indig-
nat C. Stănescu. Horst Fassel ne avertiza că afir-
maţiile lui Titu Maiorescu deşi ins scrupulos,
ambiţios, disciplinat, devenit o instituţie, „nu sunt
totdeauna exacte”. Şi dacă celebra frază, trimi-
ţând la „greaua epocă”, datează chiar din iunie
1879, ea priveşte, incriminator, relaţiile lui Emi-
nescu cu Mite Kremnitz; or, Maiorescu, un om
tare, calculat, atras, însă, de fericiri culpabile şi
complicaţii sentimentale se simţea „răsfirat sufle-
teşte” în Mite, cum mărturisea în Jurnal, înlătu-
rând ideea unui om glacial, abstras, ferit de
frământări sufleteşti. Criticul unei mari epoci li-
terare a fost, neîndoielnic, scria Eugen Simion, un
„critic de hotare”; dar şi un „bun vânător de oa-
meni”, întocmind liste cu oameni disponibili, de
încredere, ca „falangă pentru viitor”, nu prea bun
la suflet. Maiorescu a vegheat, cu discreţie şi de-
votament, cu „exploziune de iubire şi admirare”,
încercările prin care a trecut genialul poet, pre-
ţuindu- i „lucrarea literară şi politică”. încât „ven-
tilata teorie a conspiraţiei iudeo- masonice”, cu
asasinatul politic pus la cale de cei din tabăra
conservatorilor se cere respinsă, opina ferm Radu
Cernătescu, semnând un „recurs” masonic, Emi-
nescu fiind, potrivit lui Slavici, „foarte iubit” de
masoni. Maiorescu, intervenind ulterior în Jur-
nal, fără a menţiona data, face trimitere la inci-
dentul diplomatic de la Iaşi (6 iunie 1883), cu
ştiutele consecinţe ale discursului senatorului
„Grădişteano”, vorbind – susţinea Eminescu – în
numele guvernului. Or, conservatorul Titu Maio-
rescu a fost tocmai „teoreticianul” acelor înţele-
geri secrete, parafate de guvernul liberal,
asigurând „prietenia” lui Bismarck şi detensiona-
rea situaţiei.

Categoric, paternalismul maiorescian, sufe-
rind de carenţă afectivă, a displăcut lui Emi-
nescu. Chiar dacă Titu Maiorescu a fost singurul
editor în timpul vieţii poetului (V.G. Morţun doar
intenţionând o „ediţie curăţită”, eliminând „schim -
bările întâiului editor”); ulterior „debarcării” şi in-
ternării, criticul voia a- l şti plecat, „aşezat în Iaşi”
(6/18 aprilie 1884), sechestrându- i manuscrisele
şi asigurând tutela asupra ultimului Eminescu,
pe baza unei înţelegeri verbale cu tatăl său. E
limpede, gazetarul a plătit pentru un „delict poli-
tic”, fiind sacrificat. Războindu- se cu teza vidului
spiritual, Theodor Codreanu, cu o „veracitate
greu de desminţit”, aprecia Zoe Dumitrescu-Bu-
şulenga, fisura imaginea oficială a anilor „eclip-

sei”, apărată cu cerbicie. Curios, N. Manolescu
crede că adevăraţii detractori sunt „aceia care au
pus în circulaţie aberanta teză a unui Eminescu
deţinut politic, cel dintâi din România şi, încă,
ucis de monstruoasa coaliţie liberalo- junimistă”.
Polemica, fireşte, nu se va istovi curând. Scoto-
cind arhivele, armata de eminescologi va produce,
probabil, noi dovezi, reconfigurând stocul de in-
formaţii, luminând hăţişurile epocii. 

Unii l- au considerat o implacabilă victimă a
eredităţii. Titu Maiorescu era ferm: „cauza este
exclusiv internă” şi această fatalitate ereditară,
opina mentorul junimist, „se poate urmări în linie
ascendentă”. Plus „lipsa de rânduială în traiul zil-
nic”, pe care o constatase şi amicul Slavici. De aici
pornind, invocând „complicaţia bolii în familie”,
putea fi anunţată, ca inevitabilă, degenerarea in-
telectuală. Nu e locul de a stărui asupra cercetă-
rilor medicale, G. Călinescu deplângând chiar
„cercetarea fiinţei fiziologice”; şi atacând broşura
lui George Potra (Mihail Eminescu. Cauzele mor-
ţii sale, 1934), autorul fiind expediat în categoria
„minarilor”. în timp, lucrările unor medici (prin-
tre ei, D. Cosmănescu, I. Vineş, Ion Nica, studiul
patografic al lui Ovidiu Vuia) au adus noi infor-
maţii în privinţa bolii, eliminând ipoteza sifilisu-
lui, iscat din „conexiuni de amor”, vinovată fiind
acea „pacoste de femeie” (Veronica, bineînţeles),
în optica lui G. Călinescu. Dar doctorul Şuţu asta
trata în 1883, convins că „germenele alienaţiunii”
s- a activat printr- o boală contractată, spirocheta
subminând „minunatul său creer”. în treacăt,
amintim şi de tabloul simptomatic, schiţat de me-
dicul C. Vlad, „marele pacient” („al naţiunii în-
tregi”) fiind examinat cu subtilităţi freudiste şi
transferat în faza prepuberală, Eminescu fiind
schizoid, homosexual, impotent, incestuos etc.
încât, conchide C. Vlad, „nici o femeie nu s- a fixat
violent de el”; şi, aflăm, Eminescu „n- a putut pe-
trece niciodată în vecinătatea lor”. Un recent de-
mers patografic, adunând – sub coordonarea
acad. Eugen Simion – contribuţiile unor somităţi
ale lumii medicale, încerca a restabili un adevăr,
recunoscând erorile de diagnostic (v. Maladia lui
Eminescu şi maladiile imaginare ale eminescolo-
gilor, 2015), în contextul în care „aberaţia se lă-
ţeşte” (cf. E. Simion). Aberaţia în discuţie priveşte
„diversiunea asasinării”, o chestiune „bizară”,
aprecia M.R. Iacoban, insinuată, prin zelul „con-
spiraţioniştilor”, în mentalul naţiei. Nu e vorba,
desigur, de înscenarea bolii (reală), ci de mania
eminescologilor („oratori, retori şi limbuţi”) de a
propune „conspiraţii infernale”, zicea E. Simion.
Acceptând „preţul ridicat al geniului”, Barbu Cio-
culescu, indignat, găsea că noile scenarii, revăr-
sate inflaţionar, nu fac decât să trădeze
„diletantismul unor amatori ce se dădeau drept
eminescologi”. Ceea ce, desigur, e o judecată fla-
grant nedreaptă, dincolo de orice entuziasm nega-
tiv, despre care pomenea Theodor Codreanu.
Evident că reconstrucţia biografică, în efortul pa-
tografic, presupune, cum nota dr. Octavian Buda,
a intra în posesia tuturor datelor istorice, sociale,
ereditare, personale, neignorând „încărcătura fa-
milială”, evidenţiind importanţa dublului referen-
ţial (patologic şi ideologic).

Cartea amintită a stârnit, inevitabil, co-
mentarii aprinse; fie văzând în acest demers un
model de abordare multi- disciplinară, ca rezol-
vare „fundamentală şi definitivă” (cf. M.R. Iaco-
ban, în Cronica veche, nr. 3/2015), fie, prin vocea
lui N. Georgescu, lansând un atac violent (v. Emi-
nescu în oglinzi medicale, în Convorbiri literare,
nr. 2/2015), denunţându- i slăbiciunile (evidente
şi stridente). Cert, intoxicaţia iatrogenă (cu mer-
cur) a fost un efect „supraadăugat” (cf. acad. V.
Voicu) sindromului maniaco- depresiv. Ceea ce îl
îndreptăţea pe Paul Cernat să noteze limpede că
„Eminescu a fost omorât, cu zile, de malpraxisul
medicilor din România” (acelor ani). Ceea ce ne
îndreptăţeşte să readucem în discuţie teza dublu-
lui referenţial, esenţială, credem, în descifrarea
epocii şi a personalităţii eminesciene. Din „colţul

Adrian Dinu Rachieru
Eminescu şi teza 
dublului referenţial

Eminescu reprezintă, fără îndoială,
geniul ca nebunie „superioară”,

ieşire din normă („cercul strâmt”);
sau, cu vorbele lui A.C. Cuza,

„normal, în înţelesul vulgar, (el) nu
era”. Motiv temeinic, aşadar, de a
propune, metodologic vorbind, un
dublu referenţial, fără a manevra

exclusivist doar referenţialul
nebuniei.

n Polemos
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La secţiunea Filologie şi Literatură,
Premiul „Timotei Cipariu” a reve-
nit lucrărilor: The Grammar of Ro-
manian, autori Dana Niculescu şi

Ana- Maria Iorga Mihail şi Grammar of Roma-
nian. Volume I : The Noun Phrase, autori (editori)
Carmen Dobrovie- Sorin şi Alexandra Cornilescu.
Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” a fost acor-
dat lucrării Atlasul lingvistic al dialectului me-
glenoromân de Petar Atanasov şi Dicţionarului
limbajului poetic al lui Octavian Goga de Gheor-
ghe C. Moldoveanu. La aceeaşi secţiune, Premiul
„Titu Maiorescu” a revenit lucrărilor Inorogul la
Porţile orientului. bestiarul lui Dimitrie Cante-
mir, Studiu comparativ, vol. I- II de Bogdan Creţu
şi I.D. Sîrbu. Opere. I: Jurnalul unui jurnalist
fără jurnal, II: Corespondenţă, autori (editori)
Toma Velici şi Tudor Nedelcea. Premiul „Lucian
Blaga” a fost acordat cărţii Critică de export de
Andrei Terian, Premiul „Mihai Eminescu” –
Ţeasta de Eugen Suciu şi Poeme în balans de
Cassian Maria Spiridon.

La secţiunea Filosofie, Teologie, Psihologie
şi Pedagogie s- au acordat: Premiul „Ion Petrovici“
pentru lucrarea Metafizica greacă de Mircea
Arman; Premiul „Mircea Florian“ pentru volumul
Judecată şi timp. fenomenologia judicativului de
Viorel Cernica; Premiul „Vasile Conta“ pentru
Tratat de psihologie socială de Dumitru Cristea;
Premiul „Constantin Rădulescu- Motru“ pentru
Tulburarea depresivă, vol. I, autori (coordona-
tori): Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu.

Printre premiile acordate la secţiunea Şti-
inţe Istorice şi Arheologice se numără Premiul
„Vasile Pârvan” pentru lucrarea o biografie a ce-
ramicii neolitice de la Vădastra, de Radu-Alexan-
dru Dragoman; Premiul „Dimitre Onciul” pentru
volumele: Comunităţile romano- catolice, protes-
tante şi lipoveneşti din basarabia în secolul al
XIX- lea, de Ion Gumenâi (Rep. Moldova) şi
Şcoala românească în judeţele Cahul, bolgrad şi
Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Ro-
mâne 1857- 1878 de Ion I. Solcanu; Premiul „Ni-
colae Iorga” – I.C. brătianu şi politica externă a
României (1866- 1888) de Liviu Brătescu şi Pre-
miul „Alexandru D. xenopol” – Evreii din Hâr-
lău. Istoria unei comunităţi de Carol Iancu
(Franţa).

La secţiunea Ştiinţe Medicale, Premiul
„Iuliu Haţieganu” a revenit lucrării Tratat de on-
cologie Digestivă, vol. I Cancerul Esofagian şi
Gastric, autori Mircea Grigorescu, Alexandru Iri-
mie şi Mircea Beuran, în timp ce la secţiunea Şti-

inţe Economice, Juridice şi Sociologice Premiul
„Dimitrie Gusti” a revenit, printre altele, lucrării
un deceniu cât un secol, semnată de Paul Do-
brescu.

De asemenea, la secţiunea Arte. Arhitec-
tură şi Audiovizual, printre premianţi s- au nu-
mărat compozitorul Dan Buciu, Premiul „George
Enescu” pentru lucrarea Cristiane (pentru an-
samblu de 10 instrumente); pictorului Ion Grigo-
rescu, Premiul „Ion Andreescu” în domeniul artei
plastice pentru expoziţia „Le pont” de la Muzeul
de Artă Contemporană, Marsilia. Premiul a fost
acordat ex aequo şi pictorului Grigore Popescu-
Muscel pentru pictura bisericii „Pogorârea Sfân-
tului Duh”, Câmpina, jud. Prahova. în cadrul
aceleiaşi secţiuni au mai fost premiaţi regizorul
Dan Piţa, Premiul „Aristizza Romanescu” în do-
meniul artelor spectacolului pentru întreaga
creaţie, şi arhitecţii Sorin Vasilescu şi Călin Hoi-
nărescu, răsplătiţi cu Premiul „Duiliu Marcu” în
domeniul creaţiei arhitectonice pentru întreaga
creaţie.

Totodată, au fost acordate premii la secţiu-
nile dedicate ştiinţelor Matematice, Fizice, Chi-
mice, Biologice, Geonomice, Tehnice, Agricole şi
Silvice, ca şi la secţiunea Ştiinţa şi Tehnologia In-
formaţiei.

Bilanţul anului 2013 s- a concretizat în 68
de premii acordate unui număr de 145 de lau-
reaţi, pentru opere individuale sau colective sau
pentru întreaga creaţie. Din cele 78 de premii
stabilite prin regulament 10 nu au fost acordate.

Academia Română a acordat şi Diploma
„Meritul Academic” lui Ion Piso, pentru presti-
gioasa activitate artistică, lui Dinu Cernescu şi
Vladimir Zamfirescu, la împlinirea vârstei de 80
de ani.

Premiile Academiei Române sunt acordate
din primii ani de funcţionare a forului de ştiinţă
şi cultură. în 1867, s- a decis constituirea „premii-
lor fondatorilor”, pornind de la fondul constituit
din importanta donaţie a lui Evanghelos Zappas.
Acestui fond i s- a adăugat suma de 5.000 de lei,
donată de domnitorul Al. I. Cuza, din 1863, cu
scopul instituirii unor premii ştiinţifice şi literare
româneşti. Primul premiu al Academiei Române
a fost acordat lui Timotei Cipariu, pentru manus-
crisul lucrării Gramatica limbii române. Partea
analitică.

Cele 78 de premii ale Academiei Române
acordate în prezent sunt repartizate pe domenii
corespunzătoare celor 14 secţii ştiinţifice, iar fie-
care premiu poartă numele unei personalităţi
ilustre din domeniul creaţiei ştiinţifice, literare
şi artistice naţionale. r

Livia Popescu (AGERPRES) 

huşean”, Theodor Codreanu ne invita, răspicat,
la o citire corectă a celui care ne veghează dintr- o
clasicitate supratemporală, aşezat „în inima ca-
nonului naţional”. în rest, cum avertiza criticul,
„despărţirea de Eminescu poate fi treaba perso-
nală a fiecărui creator, dar nu a culturii române”.

Cercetând „anii blestemaţi”, el propunea un
şir de revizuiri, developând tragismul unui destin
exemplar şi denunţând acribios mistificările de
care a avut parte, în timpul vieţii şi în posteri-
tate, acel „om dintr- o bucată” (cum l- a văzut Ca-
ragiale). Neîncovoiatul Eminescu reprezintă, fără
îndoială, geniul ca nebunie „superioară”, ieşire
din normă („cercul strâmt”); sau, cu vorbele lui
A.C. Cuza, „normal, în înţelesul vulgar, (el) nu
era”. Motiv temeinic, aşadar, de a propune, me-
todologic vorbind, un dublu referenţial, fără a
manevra exclusivist doar referenţialul nebuniei.
Or, „spargerea referenţialului unilateral” presu-
pune a conjuga perspectivele (patologică şi ideo-
logică), luând în calcul conjunctura geopolitică şi
implicarea masonică. înţelegem de ce, citit în
rama epocii, incomodul gazetar, „stricat cu toată
lumea”, trebuia anihilat, „uitat”, purtând stigma-
tul nebuniei. Evident, publicistica l- a epuizat,
procurându- i adversităţi ireconciliabile; după
cum predispoziţia ereditară părea a- l fi condam-
nat unui „drum prescris” (recunoştea poetul,
într- o epistolă din 3 mai 1880), asumându- şi
soarta „bolnavului exemplar”. îndreptăţit, Theo-
dor Codreanu insistă asupra referenţialului se-
cund şi scoate la lumină date suplimentare,
confruntă variante care se contrazic, încercând a
face ordine într- un „haos de informaţii”. în fond,
prin această sinteză finală (cum o consideră în-
suşi autorul), el propune pedante rectificări, dez-
văluie măsluiri (unele doar bănuite), sesizează
inconsecvenţe şi inadvertenţe, repune în discuţie
soarta „documentelor rătăcite”, iremediabil pier-
dute. Concluzia e limpede: „orientarea cercetării
spre referenţialul secund nu presupune respin-
gerea, da capo, a referenţialului nebuniei”. Doar
prin metoda dublului referenţial putem desluşi
mersul precipitat al evenimentelor, slalomând
între adevăr şi legendă. Şi vom putea afla „poarta
de intrare”, cum spunea N. Georgescu, spre in-
fernul eminescian, luminând – cât de cât – tene-
brele eminescologiei. Un Eminescu- cobai, pus în
„camisolul de forţă”, „protejat”, sechestrat, de
fapt, printr- o „arestare mascată”, considerat ire-
cuperabil, constituie secvenţele unui „plan ne-
fast”, vizând anihilarea incomodului ziarist, în
război cu „bizantinii de la Românul”. Intră în
ecuaţie, decisiv, criza, ca efect al surmenajului, a
„epuizării salahorice”, dar şi conjunctura politică
şi implicarea masonică. Mai mult, se ştie, refe-
renţialul maladiei a amplificat gloria imediată,
valorificând (emoţional, îndeosebi) tragismul des-
tinului, mitul geniului etc. Până la urmă, sfârşi-
tul lui Eminescu, fără a subscrie teoriei
conspirativiste, poate fi privit şi ca o ucidere „din
culpă”. E puţin probabil că, pe această linie exe-
getică, viitorul ne va oferi documente noi (precum
şocul epistolar din 2000), mobilizând condeie şi
influenţând judecata urmaşilor; destrămând,
adică, supoziţii, risipind colecţia imaginilor pre-
fabricate şi a reflexelor „leneşe”, recalibrând opi-
nii etc. Totuşi, în biografia ultimilor ani
eminescieni, ne încredinţa testamentar Petru
Creţia, vom găsi mereu „ceva adânc de aflat”. An-
timitologul Lucian Boia, devenit – prin şarja de
la Humanitas – un istoric „popular”, crede, dim-
potrivă, că mitul eminescian „e pe cale de a se di-
sloca”, poetul revenind la condiţia lui originară.
Mai mult, într- o proaspătă apariţie editorială
(Mihai Eminescu, românul absolut, 2015), anali-
zând „facerea şi desfacerea unui mit” şi recunos-
când că practică, de fapt, o mitologie răsturnată,
Lucian Boia, contestând, şi el, „fabrica de mituri
conspiraţioniste”, afirmă senin că „subiectul”,
ambalat în formula lui Petre Ţuţea, a încetat să
intereseze! Totuşi, dacă „transfigurarea” (emer-
genţa mitului în imaginarul românilor) se bucură
de inventarierea scrupuloasă a ingredientelor,
„destructurarea” e doar anunţată. Aşadar, „des-
facerea” mitului se amână! Dl. Boia, contrazicând
spusele lui M. Eliade, pentru care, prin Emi-
nescu, era salvată identitatea neamului, ne ră-
mâne dator cu o demonstraţie imposibilă! r

Premiile Academiei Române

n Eveniment
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Vă vom goli de conţinut, 
după care vă vom umple cu noi înşine.

(George Orwell, 1984)

Memoria umanităţii este scurtă:
s- a uitat că invazia comunismu-
lui în Rusia ţaristă a fost finan-
ţată de concernele şi finanţele

transnaţionale, ca experiment întru realizarea
unei dominaţii globaliste, promiţând utopia adu-
cerii paradisului pe pământ, în numele victimelor
istoriei, identificate de Marx şi Lenin în proleta-
riatul chemat a se uni din toate ţările. în vederea
atingerii ţelului, trebuia inventată metoda de-
constructivistă, care nu a întârziat să apară
(având, altminteri, precedent în Marea Revoluţie
Franceză), mai întâi sub forma ei violentă (revo-
luţia), apoi, în varianta „paşnică” a marxismului
cultural, pe linie psihanalitică şi ideologică,
având drept corolar ceea ce astăzi se numeşte co-
rectitudine politică. Deconstrucţia violentă a vizat
organismul social, politic şi economic, trebuind să
creeze, pe această tabula rasa cvasiaristotelică, o
nouă minte umană, eliberată de tabuurile socie-
tăţii tradiţionale prin apariţia unui om nou (homo
sovieticus). S- a constatat însă că omul vechi nu
dispare de la sine, pe cale paşnică, încât se cuve-
nea să- i fie deconstruită mintea şi construită alta.
Cel care a surprins, în chip genial, ştergerea me-
moriei (tabula rasa) şi crearea alteia, fără dimen-
siunea trecutului, pusă în slujba globalismului
internaţionalist bolşevic, a fost Cinghiz Aitmatov,
în celebrul său roman o zi mai lungă decât veacul
(1980). Este aşa- numitul fenomen al mancurtiză-
rii. în spaţiul românesc, varianta violentă a man-
curtizării este simbolizată de faimosul „fenomen
Piteşti”.

Numai că, după şapte decenii de experi-
ment bolşevic, omul, chiar mutilat sufleteşte, nu
s- a schimbat esenţial, iar sistemul s- a prăbuşit în
1989, ceea ce devenise previzibil cu mult mai în-
ainte. De aceea, corporaţiile transnaţionale şi fi-
nanţele aferente şi- au luat din timp măsuri
pentru o nouă formă de transformare a lumii, dar
de la extrema cealaltă, „anticomunistă”, autobo-
tezându- se neo- liberală (cu preţul eliminării prin-
cipiului prin noi înşine), apoi zicându- şi „neo- con-
servatoare”, distrugând, în acest fel, şi conserva-
tismul/conservatorismul tradiţional. Va intra în
arenă deconstructivismul postmodernist, la nivel
cultural, având corespondent, mai întâi, în unul
economic, capabil să facă, de astă dată, trecerea
de la economia hipercentralizată la cea „privati-
zată” a pieţei libere, în numele unui capitalism
pur (de felul celui protestant, însuşit şi de catoli-
cism, Max Weber), concentrând, în realitate, pro-
prietăţile naţiunilor în mâinile unei minorităţi
corporatiste transnaţionale, singura capabilă să
niveleze civilizaţiile şi culturile la nivel global.
Capitalismul pur este, de facto, o formă de funda-
mentalism, rău ca orice fundamentalism. S- a con-
statat însă că nu poate exista deconstrucţie
„paşnică”, nici la nivelul individului uman, nici la
nivelul economiei. Mecanismul a fost surprins, cu
o bogată risipă de argumente, de Naomi Klein, în
masiva ei carte Doctrina şocului (2007), apărută
şi- n versiune românească un an mai târziu. Şi ca
o imensă ironie a sorţii, la scurt timp după tradu-
cerea din engleză, regimul Traian Băsescu şi al
lui Emil Boc a trecut la „implementarea” unei noi
etape terapeutice a doctrinei şocului, ca răspuns
la „şocul” crizei economice declanşate la nivel fi-
nanciar global, cu punct de pornire în Statele
Unite. Calea: austeritate, tăieri de salarii şi pen-
sii, TVA mărit, împrumuturi masive, privatizări
etc.

Cum se ştie, doctrinarul „terapiei de şoc”
este celebrul economist „american” Milton Fried-

man (1912- 2006), răsplătit cu Premiul Nobel
(1976) şi considerat „cel mai influent economist
al ultimei jumătăţi de secol”1. El s- a afirmat ca
emul şi contestatar al britanicului John Maynard
Keynes (1883- 1946), adeptul unui capitalism
temperat, capabil să preîntâmpine crizele econo-
mice majore (cea din 1929 l- a ruinat şi pe el), prin
politici intervenţioniste din partea statului, el ur-
mând, ca şi Eminescu al nostru, organicismul eco-
nomic al fiziocraţilor de tip François Quesnay
(1694- 1774). Preşedintele Franklin Delano Roo-
sevelt (1882- 1945) a ascultat keynesismul când a
instituit strategia New Deal, strategie care nu
convenea concernelor transnaţionale, dar care l- a
ajutat să aibă sprijinul naţiunii americane şi să
înfrângă, în alegerile din 1932- 1933, pe adversa-
rul său Herbert Hoover. Planul generalului ame-
rican George Marshall (1880- 1959), care a refăcut
economiile ruinate ale Europei Occidentale, după
Al Doilea Război Mondial, a fost conceput tot în
spirit keynesian (nicicum friedmanian, cum abe-
rant susţin unii contaminaţi de Şcoala de la Chi-
cago), Keynes însuşi fiind discipol al celuilalt
Marshall, Alfred (1842- 1924).

Interesant de observat că, exportată masiv
din America, „doctrina şocului” n- a fost experi-
mentată în Statele Unite decât parţial, exemplul
cel mai cunoscut fiind cel al „reformei învăţămân-
tului de la New Orleans”, aceasta survenind pe
fondul unei crize provocate însă de o catastrofă
naturală, uraganul Katrina (23 august 2005),
care a distrus cea mai mare parte a oraşului, in-
clusiv şcolile. Atunci s- a trecut la privatizarea
masivă a învăţământului de aici, urmările adân-
cind ceea ce începuse dezastrul natural2, totul fă-
cându- se în beneficiul structurilor corporatiste,
care însă staţionau pe teritoriul Statelor Unite,
nu în străinătate (asupra chestiunii voi reveni).

„Doctrina şocului” s- a născut în laboratoa-
rele Universităţii/Şcolii de la Chicago, dar cu
punct de plecare în psihiatrie, sub umbrela finan-
ciară a CIA (care a susţinut proiectul cu 25 de mi-
lioane de dolari, până în 1961). Asta se întâmpla
în anii ’50, la Institutul Allan Memorial, de la
Universitatea McGill din Montréal, unde medicul
psihiatru Ewen/Ewan Cameron (acompaniat, pa-
ralel, şi de medicul Donald Hebb, directorul De-
partamentului de Psihologie al aceleiaşi univer-
sităţi) a făcut experimente, cu pacienţii lui, în sco-
pul de a găsi o nouă formă, spectaculoasă, de te-
rapie, prin ştergerea din creier a memoriei
traumatizante (amintiri freudiene care declan-
şează crizele psihice). Ideea i se părea „genială”:
dacă reuşeşti să elimini toate amintirile din capul
„bolnavului”, încât să creezi o tabula rasa, atunci
poţi să rescrii personalitatea individului, una
nouă, optimistă, sănătoasă, redând- o societăţii,
cu o memorie proaspătă, neîntinată. Altfel zis, pa-
cientul redevine „liber” faţă de trecutul său, gata
să se integreze într- o altă ordine a lumii. Sur-
priză: experimentul trimite, anticipator, la roma-
nul celebru al lui Cinghiz Aitmatov din 1980 (o
zi mai lungă decât veacul). Reţeta mancurtizării
aitmatoviene, altminteri, o formulase încă din
1949 George Orwell: „Vă vom goli de conţinut,
după care vă vom umple cu noi înşine.” (1984).

Se găsesc, în experienţele lui Ewen Came-
ron („un geniu al distrugerii oamenilor”3), toate
ingredientele din romanul orwellian şi din cel ait-
matovian: în locul ştergerii memoriei identitare
cu ajutorul pielii proaspete de cămilă, înfăşurată
pe capul ras al tânărului4, construirea unui apa-
rat special (Page- Russell) care să acţioneze cu
electroşocuri capabile să şteargă toate amintirile
pacientului. Odată dispărute, se poate crea noua
identitate, în „armonie” cu lumea din jur, „multi-
culturală”, corporatist- globalistă. Unii „specia-
lişti” din CIA credeau că prin metoda lui

Cameron pot fi „recreate” persoanele recalci-
trante, atinse de ideologia comunistă sau de gân-
duri teroriste5. Iată o formă stranie de decons-
tructivism, care, altminteri, va fi de regăsit şi- n
deconstruirea şi reconstruirea utilizate de doctri-
narii „corectitudinii politice”, pe o cale mai rafi-
nată, ca în cazul schimbării mentalităţii pri-
vitoare la respingerea legalizării căsătoriile de tip
gay. Metoda dă rezultate remarcabile, de vreme
ce tot mai multe ţări occidentale legiferează că-
sătoriile gay, considerându- le ca normale. în la-
boratoarele Hollywood- ului, se produc filme care
au efecte similare cu ale electroşocurilor aparatu-
lui Page- Russell: scoaterea din mintea oamenilor
a memoriei cetăţilor biblice Sodoma şi Gomora.
De altfel, feminiştii şi homosexualiştii pledează
pentru eliminarea din Biblie a versetelor despre
cele două cetăţi. La noi, a devenit notoriu experi-
mentul de la Muzeul Ţăranului Român (spaţiu
sacru pentru memoria neamului românesc), cu
proiecţia filmului Copiii sunt bine- mersi, operă a
regizoarei Lisa Cholodenko (scenariu creat îm-
preună cu Stuart Blumberg). Teza filmului, rea-
lizat cu umor „rafinat”, insidios, e că, într- o
familie de lesbiene, copiii pot fi „bine- mersi”, infi-
nit mai fericiţi, scăpând de traumele pe care le re-
zervă un cuplu heterosexual. Proiecţia filmului a
fost programată la începutul lui ianuarie 2012, în
campania „Luna istoriei LGBT”, în sala- studiou
care poartă numele lui Horia Bernea! Protestele
studenţilor creştin- ortodocşi au făcut ca prezen-
tarea şi rularea filmului să se amâne, evenimen-
tul refiind însă programat pe 26 februarie6, la
insistenţele ambasadei americane. Ca în orice re-
clamă, repetată obsedant, mesajul se impune,
încât lumea se obişnuieşte şi cu acceptarea Sodo-
mei şi Gomorei („merge şi aşa”!), chiar ajungând
până la pragul infernal din romanul Marchizului
de Sade, Cele o sută douăzeci de zile ale Sodomei
(1784), conceput sub idealul fundamentalist al li-
bertăţii sexuale pure. Să se observe că filosofia se-
xuală a Marchizului se fundează tot pe o doctrină
a şocului, a violenţei: echivalentul libertăţii se-
xuale absolute este piaţa liberă, cu eliminarea to-
tală a statului din economie. Freudo- marxismul
lui Herbert Marcuse (Eros şi civilizaţie, 1955) se
sprijină, de asemenea, pe libertatea sexuală, de-
venită biblie a mişcărilor studenţeşti din Parisul
anului 1968 şi una dintre bibliile „corectitudinii
politice”.

Experimentele diabolice ale psihiatrului
Ewen Cameron au fost demascate de presă în anii
’70, cazul emblematic al torturilor sale cu electro-
şocuri, dar nu numai (laboratoarele psihiatrice
naziste7 şi comuniste, se vedeau concurate, aşa-
dar, în chip nesperat!), a fost tânăra studentă
Gail Kastner8, supravieţuitoare în urma a nu mai

Theodor Codreanu
De la şocurile electrice 
la terapia de şoc (I)

Experimentele diabolice ale
psihiatrului Ewen Cameron au fost

demascate de presă în anii ’70,
cazul emblematic al torturilor sale

cu electroşocuri, dar nu numai
(laboratoarele psihiatrice naziste

şi comuniste, se vedeau concurate,
aşadar, în chip nesperat!), a fost

tânăra studentă Gail Kastner,
supravieţuitoare în urma a nu mai

puţin de 63 de şedinţe cu
electroşocuri, plus alte metode de
însingurare agresivă, în camera

obscură

n Polemos

1 Naomi Klein, Doctrina şocului: naşterea capitalismu-
lui dezastrelor, trad. din engleză, de Bogdan Lepădatu şi Ci-
prian Şiulea, Editura Vellant, Bucureşti, 2008, p. 9.

2 Ibidem, pp. 12- 13.
3 Ibidem, p. 50.
4 Lăsat sub arşiţa stepei, pielea de cămilă se strânge

draconic, încât firele de păr, în creştere inversă, se adâncesc
în creier, ştergând memoria tânărului care devine mancurt,
capabil, adică, să- şi uite tot trecutul şi să devină slugă abso-
lută a noilor stăpâni, gata să- şi ucidă mama care- l caută dez-
nădăjduită prin stepă şi pe care nu o mai recunoaşte. 

5 Pe baza experimentului Cameron, CIA a redactat ma-
nualul de „formulă Kubark”, aplicat la Guantanamo, după 11
septembrie 2001 (Naomi Klein, pp. 45- 50).

6 Pentru amănunte, vezi Corectitudinea politică: „reli-
gia” marxistă a noii ordini mondiale (coordonatori William S.
Lind, Andrei Dîrlău, Irina Bazon), Editura Rost, Bucureşti,
2015, pp. 212- 243.

7 Profesorul austriac Gerhard Tinter îi compara pe
Friedman şi Pinochet cu tehnocraţii lui Hitler, pentru ca
Friedman, la rândul său, să- i acuze pe criticii săi de… nazism
şi comunism!

8 Naomi Klein, op. cit., pp. 30- 37.
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puţin de 63 de şedinţe cu electroşocuri, plus alte
metode de însingurare agresivă, în camera ob-
scură. în Vietnam, comuniştii nu procedau altfel
cu soldaţii americani luaţi prizonieri şi „determi-
naţi”, prin provocarea stării schizofrenice, să con-
damne public capitalismul american. Metodele
acestea „noi” sunt descrise de Naomi Klein ca efi-
ciente înlocuitoare ale celor inventate de Inchizi-
ţie, menite a- i sili pe eretici să se lepede de ideile
şi de „păcatele” lor, sub ameninţarea arderii pe
rug. 

Studentă eminentă, la 18 ani, dar suferind
de anxietate, Gail Kastner a fost supusă, în 1953,
la „terapia” cu şocuri electrice, asociate cu doze
mărite de insulină, cu droguri, cu provocarea de
come după injecţii, cu izolare în încăperi fără lu-
mină etc. Ewen Cameron aştepta deconstrucţia
structurii psihice „traumatizante” pentru a putea
trece la construcţia alteia noi prin atingerea, mai
întâi, a stării de tabula rasa a creierului. în po-
fida remarcabilei memorii, Gail ajunsese să nu
mai ştie a număra decât până la şase, infantili-
zată aproape de limită. Şi- a revenit cu greu, după
ce a fost scăpată de experiment, pentru ca, în
urma dezvăluirilor din presă, să recurgă la justi-
ţie, care a compensat- o, abia în 1994, cu 100 000
de dolari, cazul ei fiind socotit mai puţin grav
comparativ cu altele, de aceeaşi speţă. A reuşit
chiar să obţină fişele de tratament din sanatoriu,
descoperind întreaga grozăvie prin care trecuse.

Numai că ipoteza terapeutică a lui Ewen
Cameron, cu totul „revoluţionară”, fondată pe
ideea eliberării memoriei de propriul trecut, a
ajuns la urechile eminentului profesor de econo-
mie Milton Friedman de la Chicago. El s- a ilumi-
nat brusc, ca pe drumul Damascului, având
revelaţia aplicării metodei Cameron la economie.
Aşa s- a născut „geniala” idee economică a pieţei
libere. Friedman însuşi s- a autodefinit ca prieten
al libertăţii. Utopia libertăţii pure a fost lansată
prin celebrul slogan al Revoluţiei Franceze: Li-
berté, Egalité, fraternité! Lozinca era menită să
se înalţe pe ruinele creştinismului, Iisus autode-
finindu- se ca fiind Calea, Adevărul şi Viaţa, toate
încununând Viaţa, împotriva oricărei Utopii sub-
minatoare de Adevăr. Libertatea vine după prio-
ritatea Vieţii, ca liber arbitru. Or, în fruntea
utopiei franceze este aşezată Libertatea, rezultată
din art. 1 al Declaraţiei Drepturilor Omului şi ale
Cetăţeanului, din august 1789. Dar numai cu trei
ani mai înainte se produsese o altă celebră Decla-
raţie, cea a Independenţei Statelor Unite (4 iulie
1776). Părinţii Americii însă pun ca prim funda-
ment al noului stat nu Libertatea, ci Viaţa, deci
creştinismul. în ordine, cei trei piloni ai Americii
sunt: Viaţa, Libertatea şi căutarea fericirii. Cu
aceste fundamente, Statele Unite au devenit cea
mai prosperă ţară din lume. Steve Forbes (dar nu
numai el) a observat că, îmbolnăvită de ideologia
political correctness (în ultimele decenii), America
riscă să- şi pericliteze temeliile prin schimbarea
ordinii celor trei fundamente din Declaraţia de
Independenţă, schimbare ce duce la haos şi neno-
rocire. Arătam, după tragedia de la Clubul „Co-
lectiv” din Bucureşti, că patronii au violat ordinea
celor trei piloni ai democraţiei, punând în
prim- plan, în conformitate cu postmodernismul
„corect politic”, „fericirea” (divertismentul), iar nu
viaţa, declanşând haos şi moarte, în pofida inten-
ţiei patronilor. în mod eronat demonstranţii din
Piaţa Universităţii au scandat Corupţia ucide,
căci corupţia celor trei acţionari este rezultatul
direct al ideologiei „corecţilor”, marcaţi fiind, cei
trei, de mania capitalismului pur al pieţei libere.
Altfel spus, au răsturnat ierarhia viaţă, libertate,
fericire, lăsând viaţa pe ultimul plan, sub fascina-
ţia profitului cu investiţii minime, ideal al pieţii
libere. Or, toate laudele care i s- au adus şi i se
aduc lui Milton Friedman vin de acolo că el a pus,
ca şi Revoluţia Franceză, pe locul întâi, libertatea,
prin doctrina pieţei libere. 

Neîndoielnic că orice economie are contin-
genţă cu piaţa, că este… de piaţă. Dar există pri-
mejdia de a fetişiza piaţa, de a o fundamentaliza
ca piaţă liberă. Primejdia a fost presimţită încă
de Henry David Thoreau care a contrapus concep-
tului economiei de piaţă admirabila formulă eco-
nomie de viaţă, ridicând disciplina la rang de
filosofie. O făcea, altfel spus, restabilind priorita-
tea vieţii, în spiritul Declaraţiei de Independenţă.
în acest spirit interpretează formula lui Thoreau
şi unul dintre exegeţii săi, Michel Onfray9. Feti-
şizarea pieţei libere nu- i altceva decât reversul
economiei centralizate, fiindcă, în realitate, piaţa
liberă este la fel de centralizată precum cea comu-
nistă. Doar că, de astă dată, centralizarea se face
în mâinile câtorva concerne multinaţionale, pe

când în comunism stăpânii erau nomenclatura de
partid, proprietarii nefiind poporul, cum striga
propaganda oficială.

Meritul lui Naomi Klein e că demistifică,
pentru întâia oară, în mod convingător, utopia
mutilatoare a doctrinei economice friedmaniene.
Iar începutul grozăviei e că această doctrină a
crescut pe modelul cumplitului experiment psi-
hiatric al lui Ewen Cameron. Terapia de şoc se
bazează pe crearea din nimic (ca şi cum omul ar
fi Dumnezeu!) a unei prosperităţi economice pen-
tru o minoritate corporatistă transnaţională sau
naţional- oligarhică, în defavoarea naţiunilor şi a
majorităţii cetăţenilor. Sanatoriul lui Cameron a
fost transformat de Friedman într- un laborator
laissez- faire, aspirând la o „sănătate «naturală»”
a economiei: „Cameron visa la reîntoarcerea min-
ţii la acea stare imaculată, Friedman visa la des-
tructurarea societăţilor, la întoarcerea lor la
stadiul pur al capitalismului, curăţat de toate în-
treruperile. (…) Cameron folosea electroşocurile
în acest scop, Friedman strategiile politice, trata-
mentul de şoc pe care- l recomanda politicienilor
din ţările aflate în dificultate.”10 Şi: „Ca toate cre-
dinţele fundamentaliste, economia Şcolii de la
Chicago este, pentru adevăraţii ei credincioşi, un
cerc închis. Se porneşte de la premisa că piaţa li-
beră este un sistem ştiinţific perfect, în care indi-
vizii, acţionând conform propriilor dorinţe egoiste,
creează un beneficiu maxim pentru toată lumea.”11

După marxismul economic, al utopiei mun-
citoreşti, Friedman a adus „utopia antrepenorilor,
ambele pretinzând că, dacă le sunt urmate pre-
ceptele, vom trăi în perfecţiune şi echilibru”12. Cu
asemenea promisiune, doctrina „terapiei de şoc”
a avut o fascinaţie similară cu a marxismului, la
vremea lui. Marxiştii au recurs la purificarea so-
cietăţii prin revoluţie, friedmaniştii – la şocul pie-
ţei, la purificarea ei. Nu marxiştii sunt adevăraţii
adversari ai friedmanismului, cum se pretinde, ci
Keynes (dar şi urmaşul său, John Kenneth Gal-
braith), adepţi ai economiei organice, capabile a
îmbina generalul cu particularităţile naţionale.
Atât dinspre „lumea a treia”, cât şi din sânul Tra-
tatului de la Varşovia (de după eşecul Planului
E.B. Valev) bătea vântul economiilor naţionale.
America Latină ameninţa cu naţionalizarea eco-
nomiei, moment în care corporaţiile se opun ve-
hement, colportând că naţionalizarea duce la…
comunism! De atunci, doctrina şocului intră în ac-
ţiune. încep loviturile de stat, în Guatemala,
Iran, Chile, Indonezia etc. Şcoala de la Chicago
ajunge în avangarda intereselor corporatiste, şco-
lind masiv studenţi din America de Sud. Fried-
maniştii au pretins o nouă Reformă Protestantă
a capitalismului, ocultând faptul că la începutu-
rile acestuia (dacă e să- i dăm crezare lui Max
Weber) a stat etica protestantă, iar nu asasinii
economici (v. John Perkins, Confesiunile unui
asasin economic, 2004), agenţi ai capitalismului
dezastrelor, care n- au întârziat, altminteri, să
apară. Nu întâmplător, economistul american
Perkins vorbeşte de două feluri de economii: a
morţii şi a vieţii, readucându- ne, ca şi Henry
David Thoreau, pe terenul Declaraţiei de Inde-
pendenţă. Şi economia (mai ales) se cuvine a fi
pusă în slujba vieţii, nu a corporaţiilor care au in-
ventat specia asasinului economic, precum a pro-
cedat compania Bechtel, care s- a angajat să
construiască 450 km de autostradă în România,
cu 2,5 miliarde de euro, pentru ca, finalmente, să
ducă la bun sfârşit doar 52 km la un preţ de 1,3
miliarde de euro. Cu alte cuvinte, România a plă-
tit pentru 230 km, dar s- a ales cu… 52! Bineînţe-
les, asasinii economici ştiu să se baricadeze în
contracte fără cusur în faţa celor naivi şi care,
pentru un comision, îşi vând ţara fără să cli-
pească.

Economia organică, sprijinită pe o clasă de
mijloc, aduce prosperitate la nivel naţional, pe
când friedmaniana „terapie de şoc” e mana ce-

rească a corporaţiilor, adâncind ruptura între oli-
garhi şi majoritatea naţiunii, deşi se pretinde ga-
ranţia libertăţii, cum proclamă şi celebra carte a
lui Friedman, Capitalism şi libertate, manualul
economiei de piaţă şi program al mişcării
neo- conservatoare, la care au aderat „corecţi”
marxisto- troţkişti, precum Vladimir Tismăneanu
al nostru. Clocită în cuibul Universităţii de la
Chicago, având ca adversare universităţile Har-
vard, yale, Oxford, până ce corporaţiile au între-
văzut ce avantaje se ivesc, dat fiind că acestea
plăteau taxe mai mari decât cetăţenii obişnuiţi,
doctrina a fost rapid asumată: taxe egale cu ale
tuturor, ieşirea/eliminarea statului din economie,
reducerea cheltuielilor sociale, fără impunerea
unui salariu minim pe economie, privatizarea
masivă în sănătate, învăţământ, poştă, sistem de
pensii, parcuri naţionale, servicii publice etc.,
toate declanşând un adevărat război împotriva
developmentismului.

De menţionat că doctrina şocului nu este
aplicabilă la economiile organice decât prin pro-
vocarea de crize care, se zice, îmbolnăvesc econo-
mia. Aşa se explică de ce metaforele medicale au
invadat limbajul politicienilor şi al economiştilor.
Acest limbaj l- a ghidat şi pe Augusto Pinochet,
care argumenta: „Dacă un braţ este cangrenat,
atunci trebuie să- l tai, nu?” Experimentul şocului
a pornit de la un medic, Ewen Cameron, pentru
ca acestuia să i se substituie un alt „medic”, Mil-
ton Friedman, care a găsit tratamentul miracu-
los: terapia de şoc. Friedman şi Arnold Harberger
au impus teoria luptei cu maladia, vorbind de
„epidemia inflaţiei”, de „anticorpii care combat
ideile şi politicile anti- economice”. La fel ca naziş -
tii care se apucaseră să declare război „bolnavilor”
din societate. Doctorul nazist Fritz Klein găsise
şi bolnavul ideal: „Evreul este acel apendice can-
grenat din corpul umanităţii”. Khmerii Roşii au
întrebuinţat, în Cambodgia, aceleaşi metafore
medicale: „Ceea ce este infectat trebuie extir-
pat.”13 Pare o logică „ştiinţifică” impecabilă: tru-
pul cancerizat, pentru a nu ajunge la metastază,
trebuie supus chimioterapiei. Asemenea, se im-
pune intervenţia chirurgicală, vorba lui Pinochet. 

Sper că memoria noastră nu este atât de
scurtă, încât să nu ne amintim de limbajul medi-
cal al economiştilor şi politicienilor noştri, timp
de un sfert de veac. în realitate, boala nu a fost
niciodată în economie, ci în capul îndoctrinaţilor
„corect politici”, deveniţi, se- nţelege, şi friedma-
nieni, ca Domnul Jourdin, prozator de elită!
Aceşti „medici” (plagiatori cu doctorate, unii, sau
de- a dreptul slugi ai marilor „licurici” şi asasini
economici, alţii) au agresat şi mutilat corpul cât
de cât sănătos al economiei (scăpată de datorii ex-
terne), privatizând pe nimic, dând la fier vechi fa-
brici peste fabrici, scufundând o flotă comercială
aflată între primele din Europa, nimicind un sis-
tem de irigaţii care costase enorm (60 de miliarde
de dolari), tăind pădurile şi lăsând munţii ca
după un cataclism planetar, vânzând pe nimic re-
sursele energetice ale ţării, devalizând băncile şi
eliminând capitalul autohton, alungând milioane
de români din ţară pentru ca aceştia să poată su-
pravieţui aiurea etc. Dacă în anul de graţie 2015,
economia românească încă nu a sucombat şi dă
semne de viaţă, e fiindcă, după atâtea lovituri uci-
gaşe, pe sub centură, corpul social şi natural re-
zistă şi renaşte ca pasărea Phoenix. Acesta este
războiul nemilos dintre Friedman şi economiile
naţionale condamnate să producă libertate, profit
şi prosperitate pentru corporaţiile globaliste, dar
şi comisioane grase pentru cleptocraţii interni.
Sărăcia, în schimb, e pentru naţiuni, care ar tre-
bui să dispară, să li se spele creierul conştiinţei
de sine, pentru ca mancurţii rezultaţi să fie cele
mai fidele braţe de muncă, masă amorfă, răsplă-
tită, cel mult, cu divertisment sans rivages. Adică,
în sfârşit, cu „fericire”, ca la Clubul „Colectiv”. r

Numai că ipoteza terapeutică a lui
Ewen Cameron, cu totul

„revoluţionară”, fondată pe ideea
eliberării memoriei de propriul

trecut, a ajuns la urechile
eminentului profesor de economie
Milton Friedman de la Chicago. El
s- a iluminat brusc, ca pe drumul

Damascului, având revelaţia
aplicării metodei Cameron la

economie

9 Michel Onfray, o contraistorie a filosofiei. Radicali-
tăţile existenţiale, vol. 6, trad. din franceză – Tereza Cu-
lianu- Petrescu, Editura Polirom, Iaşi, 2011, p. 82.

10 Naomi Klein, op. cit., p. 56.
11 Ibidem, p. 57.
12 Ibidem, p. 58.
13 Ibidem, pp. 120- 121. Comentând maladia maladiei,

Susan Sontag spunea: „Folosirea cuvântului cancer în discur-
sul politic încurajează fatalismul şi justifică întreprinderea
de măsuri «severe», întărind totodată semnificativ ideea că
această boală este în mod necesar fatală. Conceptul de boală
nu este niciodată inocent. Dar, totodată, se poate argumenta
că toate aceste metafore ale cancerului sunt intrinsec fatale.”
(Illness as Metaphor, 1977, loc. cit., p. 155).
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„în uşa toamnei, la pomana de frunze
nimeresc în Edenul vindecător,
unde stau îngeri cu săbii pe buze,
sfinţi militari cu arma la picior,
iluzie divină într- un Cui de lumină,
turnurile norilor pasc pe vârfuri pădurile,
dacă n- ar fi asemenea raiuri,
aş ajunge să mă plângă caricaturile, 
aş muri ca păsările cu tot cu graiuri”

Elisabeta Isanos, Scene din ombria

Bătrânu, dragă Luca, n- a fost nici
scandaliu, nici sfadasin, dar tabăra
celor trei A, Arvinte-Adăscăliţei-An-
driescu, i- a purtat sâmbetele. Şi- mi

amintesc de- o întâmplare deloc întâmplătoare pe
care am narat- o în Rău de România, un roman
de- al meu cu cântec. Mă dusesem să- l iau pe Petru
de la universitate şi l- am găsit în faţa unui afiş pe
jumătate ars. Era afişul lui pentru lansarea cărţii
Camera Sambô. îmi amintesc şi data, 7 aprilie
2000, atât de tare m- a surprins gestul de- a da foc,
cu bricheta, în holul Universităţii „Al.I. Cuza”,
unei invitaţii la lectură.

„Din cinci afişe, puse la etaje diferite, trei au
fost arse”, mi- a spus Bătrânu. Şi a continuat: „Con-
stanţi mai suntem. Din moşi strămoşi otrăvim fân-
tâni şi ardem grâne. E- n tradiţia rea să tocăm cărţi
cu toporişca (aşa cum a păţit Sadoveanu), să le
arestăm şi să le ducem la topit. Le- am şi mitraliat
în decembrie ’89. Ca să nu mai spun ce- au făcut cu
ele minerii lui Cozma”.

Da, atunci am avut revelaţia tembelismului
„intelectocănimii” universitare, spre a o numi ca
tine. Sigur că m- am întrebat cine o fi fost auctorele
mârşăviei. Vreun securist devoalat de Petru în
presă? („Gata cu rapoartele, vreau raporturi co-
recte”, le- a spus colegilor de catedră). L- o fi luat
apa, mai exact vinul, pe vreun incendiar, excedat
de noua apariţie editorială? Că sunt destui confi şi
profi „la neputinţa” de- a publica măcar un studiu
în „Anale”, ca Richard Valter, şeful de la Roma-
nice. în catedra lui, lectoriţe leneşe şi erotopate
n- au intrat niciodată în travaliul cercetării, ba
chiar au fost ocrotite pentru nemuncă. Şi- au dis-
putat şeful, cum narezi tu în Prolegomene la o teo-
rie a cumetrialităţii universitare (ed. Opera
Magna, 2014). Devenise reputaţie să te iubeşti cu
Valter manu forte, cum îl poreclise Gertrude
Sauer, care- şi luase lumea- n cap din cauza condu-
cerii activisto- securiste.

„La câte au văzut culoarele facultăţii, ăsta- i
fleac, mi- a ostoit Bătrânu supravoltajul. Lui Ioan
Constantinescu i- au smuls plăcuţa cu numele de
pe uşa cabinetului, imediat ce- a murit, iar în
Mihai Drăgan au tras cu «sonete» lipite de uşa clo-
setului până a murit”.

Dreptu- i că acolo le era şi locul, i- am spus
Bătrânului. Ştiam şi cine era „anonimul”. Cineva
care arăta ca Mel Gibson în Hamlet când jauseniza
în seminarul de creativitate al lui Mihai Ursachi.

„Ştii care- i culmea ipocriziei? m- a testat
Petru. Când îţi moare duşmanul pe care l- ai dorit
redus la neant, dai anunţ la ziar că ai primit trista
veste cu durere. Şi dacă vrei să te mai coste încă o
para- două, îl numeşti pe răposat «intelectual rafi-
nat» şi- i urezi să- i fie ţărâna uşoară. Asta după ce
i- ai dorit tot greul pământului. L- ai bifat şi pe
ăsta!”

Mi- a venit în minte, atunci, scrisa lui Mateiu
Caragiale despre personajul său, Gore Pirgu: „su-
flet de hingher şi de cioclu”. Şi- s multe suflete din
astea în universitatea care ucide.

L- am tras din faţa afişului ars. Toate vin şi
toate trec,/ înainte, Gutenberg!

„Aşa să ne- ajute Dumnezil”, a făcut el aluzie
la o greşeală de tipar dintr- o altă carte a lui. Nu
Dumézil, ci… Dumnezil.

Da, Luca, Bătrânu n- a scăpat nici acum de
contestatari, nu- l tac nici acum. Aud că o
femeie- comisar din facultate contestă munca mea
de a- i tipări cărţile ETNO: Etnosofia, Etnoestetica,
Etnofrumosul sau Cazul Mărie, Moartea formei,

Antropologia, o ştiinţă neocolonială, Mioriţa. Do-
sarul mitologic al unei Capodopere. 

Am ajuns deja la a opta: Istorie, genocid, et-
nocid. Că Petru Ursache n- ar fi fost bun orator (ca
ea, activista compresor din şedinţele UTC/PCR,
supranumită Zoia Kosmodemianskaia). O anunţ
că, pentru Seria de autor „Petru Ursache”, în 2
aprilie 2015, Pearson (Prems Librexi) Braşov a
acordat „Premiul «Ioan Petru Culianu» celei mai
importante edituri care promovează istoria cultu-
rii şi civilizaţiei”, Editurii Eikon. Un premiu pen-
tru aceeaşi serie de autor a fost înmânat
temerarului editor Valentin Ajder, la Târgul de
carte din Iaşi Librex, ăst văleat 2015. Basarabea-
nul Ajder urmează porunca a 7- a din decalogul ce-
luilalt basarabean, Gh. Erizanu, directorul Ed.
Cartier: „Dacă nu poţi face bani, atunci fă, cel
puţin, cultură”.

Zoia Kosmodemianskaia trebuia să- l audă pe
Valentin Ajder care, când a mulţumit pentru pre-
miu, a spus: „Mai vedeţi altă serie de autor în tot
Târgul Librex?”. E un fel de a râde pe Titanic: edi-
tologia e- n grea cumpănă. Prima ediţie din Ca-
mera Sambô arăta ca un caiet ieftin de geometrie.
O scosese, în 1993, Coresi, o editură pizza din Bu-
cureşti, a unui oarecare poet Poenaru. îi spun
pizza pentru că publicisticii pizza îi corespunde şi
editarea pizza: la un kil de paranormal şi cinci lin-
guri de naturism, scene de sex explicit cât cu-
prinde, plus un strop de Dumnezeu.

Casa asta editorială, instalată în fostul sediu
CC al UTC, l- a lipsit pe Bătrânu de bucuria de a- şi
vedea cartea într- o vitrină de librărie. în aranja-
mentul directorului general, o vindeau oficiile poş-
tale, lângă felicitări muzicale cu pui de raţă,
formulare de telegrame, săpunuri cu scorţişoară,
pastă de dinţi… Editarea e formă fără fond dacă
n- ai tiraj acceptabil şi difuzare bună. Editura Uni-
versităţii o scosese în haină elegantă. Numai că
prima costa 700 de lei, faţă cu 54.000 lei vechi, pre-
ţul actualizat. „Am ajuns să nu mai am acces la
propria- mi carte”, a constatat Bătrânu, pus în im-
posibilitatea financiară de- a oferi câte un exem-
plar celor dornici să- i citească volumul. Cea mai
bună înfăţişare i- a dat- o tot Valentin Ajder, în
2008, ediţia a treia.

Bătrânu meu, dragă Luca, a crezut că va
birui prin cărţile lui, dar aiasta nu se întâmpla în
era socialistă. Duşmănia lui Vasile Adăscăliţei s- a
amplificat cu fiecare carte a lui Petru, iar acest
Adăscăliţei era „apreciat pozitiv” şi de PCR, unde
activa ca propagandist, şi de Securitate, cu care
era cumnat. Poate şi de Sereitatea reformată.

în primul meu an de facultate, ’62- ’63, Adăs-
căliţei pisa şi pisa valoarea folclorului nou, reali-
zarea artistică în „creaţia” nouă, cântecele
populare noi şi viaţa nouă „zugrăvită”- n ele. Pe
primele locuri în bibliografia generală a cursului
(am găsit- o de curând în arhiva lui Petru), V.
Adăscăliţei nu se jena să treacă două articole ale
sale din „Iaşul literar”: 1. „Leninismul şi proble-
mele folcloristicii” (nr. 4, 1960); 2. „Cântecul popu-
lar nou şi Partidul” (nr. 6, 1960). Din programă nu
lipseau teme ca folcloristica marxist- leninistă şi
Evoluţia folcloristicii româneşti după 1944, plus
Specială privire asupra folclorului muncitoresc.

Exemple mobilizatoare? Iată- le: „Frunză
verde ca molidul/ De când a venit Partidul,/ Parti-
dul muncitoresc/ Mă învaţă să citesc”; „Codrule
frunză măruntă,/ Viaţa mi se pare nuntă/ Şi Par-
tidul drag e naş…”; „Floare albastră din colnic/ Ce
n- aş da să fiu iar mic/ Ca să cresc din grija lui,/
Dragului, Partidului”. Şi comentariul: „Nespus de
bogate sunt cântecele populare trezite la o viaţă cu
totul nouă”.

Nici urmă de colind, de descântec, de legendă
hagiografică. Erau vestigii burgheze. De ele se
ocupa Petru Ursache, la seminar, ţinând „drepta-
rul învăţăturii”, ca s- o spun tot teologhiceşte (Ro-
mani. 6.17).

Tânărul asistent intra în sală în costumul lui
maro, la două rânduri, care- l făcea foarte blond şi
foarte palid, cu câteva fişe- n mâna stângă. Se
plimba printre bănci, fără astâmpăr. Obişnuiam

să mă strecor în ultimul rând ca să citesc pe sub
bancă; să scap de prelegerile inadecvaţilor, unii
de- a dreptul nătângi şi de trimiterile lor la V.S.
Bielinski şi Cernîşevshi, la Gorki, Gorki, Gorki, la
V.C. Plehanov şi G. Nedoşivin; facultativ, la Mar-
cel Breazu cu Cunoaşterea artistică (Ed. Acad.
R.P.R., 1960) şi la Andrei Băleanu cu Conţinut şi
formă în artă (Ed. Ştiinţifică, 1959). Absolut obli-
gatorii erau V.I. Lenin cu organizaţia de partid şi
literatura de partid (Ed. P.M.R., 1948) şi broşura
lui Crohmălniceanu despre realismul socialist.

Cursul de Ştiinţa literaturii sau de Teoria li-
teraturii, că nu mai ştiu, ţinut de I. Tiba ne năucea
(nauka, pa ruski, înseamnă ştiinţă; cea mai impor-
tantă editură din URSS se numea Nauka). Tiba ne
îndoctrina cu privire la caracterul de clasă al lite-
raturii, cu partinitatea literaturii, cu problemele
mari şi grele ale realismului socialist. Noroc de
„principialitatea” lui Lenin, care pe toate le re-
zolva. Şto eta? Eta problema! Demonstra cacofonic
Tiba că literatura e fenomen ideologic şi armă în
lupta socială; că ea nu poate fi apolitică şi nepar-
tidnică. 

Baza teoriei literare ştiinţifice? Care alta
decât filosofia marxist- leninistă şi teoria literaturii
sovietice? Şi dă- i cu teoria leninistă a reflectării,
cu lupta contra idealismului.

Moşteneam ce voia Lenin să moştenim; de-
mascam teza „libertăţii de creaţie” a scriitorului
apolitic; combăteam la maximum teza „reacţio-
nară a „artei pure”, a „artei pentru artă”, cu ori-
gine în netrebnicii Kant şi Schelling. Scriitorul
trebuia să se situeze decis şi just pe poziţia clasei
muncitoare, nu pe poziţia cosmopolitismului bur-
ghez ori, vai!, a celui imperialist. Ca literatura să
fie, cum ceruse Cernîşevski, „manual al vieţii”, iar
scriitorii nu altceva decât „ingineri ai sufletelor
omeneşti”, cum preconiza în broşura lui de doi lei
jumătate, antecitată, inginerul Ov.S. Crohmălni-
ceanu. Am găsit tot în arhiva lui Petru Planul pro-
cesului de învăţământ în an şcolar ’63- ’64. Prima
disciplină era Socialismul ştiinţific. Şi ce dosar bun
aveai dacă predaseşi aşa ceva iniţial, ca Richard
Valter, ca…

Nu eram informaţi, ci malformaţi cu citate
leninoase. Asta voia să împiedice tânărul asistent
Petru Ursache, apoi Bătrânu profesor. Mintea lui
clară a evitat şi hamul internaţionalismului pro-
letar (un editorial din Scânteia lui Brucan aşa
suna: Dezrădăcinarea naţionalismului), şi hamul
„corectitudinii ideologhiceşti”.

Ghilimelizez: „Fiii proletcultiştilor sunt glo-
balizatorii!” pufnea Bătrânu. Şi cât de încet înain-
tase veacul până când „mafia de dobitoci”, cum le
spunea G. Călinescu, Iosif Roitman Chişinevschi,
Traian Şelmaru, Nikalai Moraru, care tăiau şi
spânzurau în cultura interbelică, făceau vid ca să- i
impună pe impostori (A. Toma, Deşliu, Mihu Dra-
gomir, Frunză) au fost traşi pe linie moartă. Dej a
făcut recurs la sentimentul naţional şi s- a putut
reconsidera literatura cu amprentă etnică româ-
nească. Ca acum, personalităţile, individualităţile
autohtonizante ca Nichifor Crainic ori Petre Ţuţea
să primească alte lovituri de pedeapsă. în Amintiri
deghizate, care se tot reeditează, Croh vede iarăşi
roşu contra lor. Lui Crainic îi face un
portret- simbol: „abandon al demnităţii omeneşti”.
De ce? Pentru că, înfometat la Aiud, torturat prin
foame şi sete, sorbea ciorba în care un evreu ungur
scăpat de la Auschwitz îşi storcea ciorapii mur-
dari: „Mai vrei o porţie, domnu’ ministru?” Şi Crai-
nic mai voia. în plus, nara (scârbit) Crohmăl-
niceanu, Nichifor Crainic se dezisese de Dumne-
zeu, tot în puşcărie. Croh s- a menţinut fruntaş ca
luptaci pentru realism socialist. Dibuia rapid in-
filtraţiile decadente, alunecările naturaliste, izul
suprarealist; în ’62, vedea în Cioran un promotor
al fascismului; în Blaga, un „păcătos trupeşte”, şi
tot păcătos, dar unul mistic, vis- à- vis de ateism;
prin ’65 îi mai boxa pe „evazioniştii” Nichita Stă-
nescu, Alexandru Lungu, Ion Rahoveanu, Negoiţă
Irimia. Pe I.D. Sîrbu îl turna că „denigrează la
modul cel mai grotesc întreaga noastră realitate”.
Pe urmă a renunţat la lentilele Plehanov, uzând

Magda Ursache
Universitatea care 
ucide şi se sinucide

Mintea lui clară a evitat şi hamul
internaţionalismului proletar (un
editorial din Scânteia lui Brucan

aşa suna: Dezrădăcinarea
naţionalismului), şi hamul

„corectitudinii ideologhiceşti”.
Ghilimelizez: „Fiii proletcultiştilor

sunt globalizatorii!” pufnea
Bătrânu
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Discuţia despre politicieni este fără
criterii şi confuză nu numai dato-
rită carenţelor de informare. Aces-
tea sunt, se poate spune, consi-

derabile şi ne dăm seama de ele observând im-
precizia cu care se folosesc termenii, de pildă, eu-
ropenizare sau globalizare, mai nou tehnocraţie,
ce trădează nesiguranţă. într-  o asemenea discu-
ţie este vorba însă şi de ceva mai profund. Am în
vedere schimbarea profilului celor care fac poli-
tică, care a avut loc în deceniile din urmă. Altfel
spus, ne aflăm în societatea modernă târzie după
procese ce au modificat acest profil, nu totdeauna
univoc şi în bine. 

Bunăoară, printre subsistemele societăţilor
actuale (economic, instituţional, cultural, etc.),
politica a preluat primatul. Politica nu determină
în fiecare moment mersul societăţii, fiind covâr-
şită în mod frecvent de economie sau de intere-
sele de securitate, dar rămâne cea care imprimă
direcţia de evoluţie. Pentru politician, de a cărui
manifestare depinde soarta unor comunităţi în-
tregi, rezultă astfel imperativul de a avea o con-
cepţie asupra societăţii, ba chiar o viziune asupra
alternativelor de evoluţie. Oricare cetăţean are o
părere, fiecare poate evalua ceea ce este în jur,
dar concepţii şi viziuni sunt, din nefericire, la
prea puţini, iar când acestea lipsesc la politicieni,
consecinţele sunt izbitoare: lucrul de azi pe
mâine, debusolare şi incapacitate de proiectare.

între timp, pe fondul diferenţierii valorilor
din societatea modernă, s-  a delimitat şi profesia
de politician. Max Weber a arătat ce se petrece
atunci când morala se desprinde de metafizică,
politica de morală, economia de politică. Politicia-
nul demn de nume este cel care poate aborda so-
cietatea pentru a o orienta. Nu este politică fără
interes pentru putere, dar dacă acest interes nu
este însoţit de competenţă relativă la întregul so-
cietăţii, se ajunge la alte consecinţe nefaste, adică
decizii incoerente, legislaţie prost gândită şi in-
stituţii de formă. Din profesionalizarea politicia-
nului rezultă obligaţia stăpânirii capacităţii de a
converti cunoştinţe în decizii la scara comunităţii. 

în ultimele decenii, asistăm la degradarea
politicii. Deja Habermas (Strukturwandeln der
Öffentlichkeit, 1960) a arătat că, în societăţile mo-
dernităţii târzii, are loc o schimbare a însuşi ca-
racterului politicii. Aceasta nu mai are ca scop
promovarea de valori, ci, mai curând, gestiunea
presupusă de supravieţuire. Ea nu mai apelează
la gândirea şi voinţa cetăţenilor maturi pentru a
dezbate probleme de interes public, ci caută să
administreze populaţia distribuind servicii şi re-
compense. Alţii au arătat că şi politica poartă ur-
mele golirii vieţii publice de morală (Gilles
Lipovetsky, L’ère du vide. Essai sur l’individua-
lisme contemporain, 1983), ale expansiunii cinis-
mului (Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen
Vernunft, 1983) şi ale proliferării minciunii (Ge-
orge Şerban, Lying: Man’s Second Nature, 2001).
S-  a petrecut, în orice caz, degradarea politicianu-
lui, sinonimă cu reducerea acestuia la cel care
reuşeşte să ocupe funcţii. 

în modernitatea târzie nu s-  a degradat doar
politicianul; specialistul şi, generic vorbind, inte-

lectualul au cunoscut un proces similar. Cu rare
excepţii, şi unul şi altul s-  au retras din misiunea
de a arunca lumină asupra realităţilor şi de a pro-
mova soluţii raţionale, pentru a servi, în schimb,
proiecte de scurtă respiraţie. Doar că efectele de-
gradării politicianului se resimt mai direct: opor-
tunismul, confuzia valorilor şi ineficienţa ocupă
repede terenul.

în sfârşit, suntem nu numai în „al treilea
val al democratizării” postbelice, ci şi martorii
desfigurării democraţiei. în ţările cu democraţii
consacrate, birocratismul a câştigat teren, ca ur-
mare a tendinţei de reducere a democraţiei la ale-
geri periodice, iar în democraţiile tinere, a scăzut,
deocamdată, rezolvarea de probleme cu mijloace
proprii, în favoarea imitării. Deviza „corectitudi-
nii politice (political correctness)” acoperă acum
ambele experienţe şi duce administraţii întregi
în incapacitatea de a sesiza schimbarea lumii şi
de a face faţă noilor provocări.

Helmut Schmidt a trăit şi a gândit aceste
procese ce au afectat profilul politicianului. El şi-  a
asumat politica de concepţie şi de viziune. El şi-  a
însuşit până la capăt imperativul profesionalizării
politicianului. El a opus degradării felul major de
a face politică. El a observat desfigurarea demo-
craţiei şi a reacţionat la ea. Dintre politicienii de
pondere, doar el a avut ocazia să întâlnească în
cursul vieţii toate cele patru procese şi s-  a confrun-
tat cu fiecare. Puţini au dispus, în acest arc tem-
poral, de cultura capabilă să facă faţă fiecăruia.
Prea puţini au dat orientări care s-  au confirmat în
măsura în care a făcut-  o fostul cancelar german. 

Cu puţin timp în urmă, când, după nouăzeci
şi şase de ani, el trece pragul lumii acesteia sau,
cum spunea cu nedisimulată groază, „îşi schimbă
adresa”, se cuvine să evocăm, în semn de omagiu,
prestaţia sa publică. Reflecţia asupra ei poate lă-
muri, mai bine decât pe oricare alt exemplu, ceea
ce înseamnă politicianul veritabil astăzi.

Este o prestaţie greu de egalat nu neapărat
datorită funcţiilor pe care Helmut Schmidt le-  a
deţinut. Mulţi au funcţii, dar aceasta nu în-
seamnă de fapt mare lucru pentru cei din jur.
Helmut Schmidt a fost ministru al finanţelor, al
apărării, cancelar federal, editor al unei publica-
ţii de referinţă internaţională (Die zeit) – funcţii
în sine aducătoare de relief, fireşte. Dar manifes-
tarea sa publică este greu de egalat datorită an-
vergurii pe care Helmut Schmidt a conferit-  o
rolurilor sale. 

S-  ar putea spune că, într-  un sens, Helmut
Schmidt s-  a profilat înainte de a fi politician. Per-
sonalitatea a precedat politicianul –  nicidecum
invers, cum se vede abundent în jur. Când era
orator, informarea extinsă, profunzimea şi fran-
cheţea ideilor, precizia limbajului, pe lângă nelip-
situl recurs la ţigară, impresionau. Intervenţiile
sale în scris, la fel. într-  una din cele mai recente,
a prezentat cartea preşedintelui xi Jinping,
China regieren (2015), în cuvinte ce au făcut în-
conjurul lumii: este nevoie de o privire „obiectivă,
istorică şi diferenţiatoare” asupra Chinei de azi,
iar „liderii chinezi sunt mai bine infor-
maţi asupra Vestului, decât invers, cei
din Vest asupra Chinei”.
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Andrei Marga
Politicianul veritabil

de lentile Todorov, Poulet, Spitzer, iute fiind la în-
toarcere de condei spre postmodernişti. Ca măsură
de precauţie, prin anii optzeci, recunoştea într- un
articol „importanţa poeziei patriotice” ceauşiste.
Odată ajunsă la laşitatea profului universitar, uti-
lizabil PCR, aş avea multe de spus şi o să le spun
pe toate.

Dar să revin la seminariile lui Petru Ursa-
che. Aşa fiind contextul temeinic marxistoid şi să-
tulă de predaniile ideologice sine studio et ira, cum
inversa Păstorel dictonul clasic, preferam lectura
slobodă, când puteam, în banca ultimă de la geam.
îmi aşezasem pe interval geanta enormă, ca un
avertisment: pe- aici nu se trece. Petru a văzut ce
intenţionam, a zâmbit, dar n- a spus nimica.
Numai că n- a fost nevoie să citesc altceva clandes-
tin, pentru că tânărul asistent interesa, mă inte-
resa. Aveam ce învăţa de la el.

Şi trebuie necunoscut că generaţia mea a
făcut şcoală bună datorită romanistului Ştefan Cu-
ciureanu (nu lui Richard Valter), datorită lui Al.
Dima (nu Corneliei Andriescu), lui Const. Cio-
praga (nu lui N. Creţu), lui Mihai Drăgan (nu lui
I. Agraviloaie), lui Ilie Dan (nu lui Vasile Arvinte),
lui D. Irimia (nu lui Corneliu Dimitriu). îmi amin-
tesc de discuţiile/ dispute cu pătimaşul (şi pătimi-
tul) Ion Constantinescu. Parcă- l văd suflând în
paginile Mitului lui Sisif, să le deschidă.

Am găsit, în preţioasa arhivă a lui Petru
(când l- a scos decanul Cuţitaru din micul birou, am
cărat- o pe toată acasă) şi Programa cursului de Is-
toria literaturii române vechi, pe 1962- 63. Ţi- o
rezum. Trebuia predată importanţa slavilor în for-
marea poporului român (Statul feudal din Kiev,
cnezatul Haliciului) şi a culturii slave. Figuri de
seamă: tipografii slavi Dimitrie Liubavici şi Boji-
dar (sec. xVI). De ce crezi că era considerat impor-
tant Ion Neculce? Pentru că „a susţinut politica lui
Cantemir, de apropiere faţă de ruşi. „Cantemir?
Păi Cantemir fusese cel mai apropiat de Mama
Rasia, plecând acolo în refugiu; numai la curtea lui
Petru I reuşise să intre în „cultura înaintată
slavă”. Nicolae Milescu era şi el elogiat pentru le-
găturile cu Rusia şi refugiul acolo. La fel Antim
Ivireanul, care milita pentru legătura strânsă cu
Rusia, iar „contribuţia” îi fusese subliniată de scrii-
torul Leonidze. Profesorul I.D. Lăudat ocolea te-
mele date. Vorbea despre efortul de tipăritor şi
traducător al lui Coresi, pentru unificarea limbii
române prin răspândirea tipăriturilor; cât se
putea, despre biblia de la bucureşti (1688). Prefe-
ratul său era Neagoe Basarab şi învăţăturile lui.

Ţin minte o conferinţă a sa întreruptă din
prezidiu de Ilie Grămadă, după ce folosise sin-
tagma „boierii noştri”. „Poate ai dumitale sunt bo-
ierii ăştia, nu ai noştri”, l- a repezit Grămadă.
Mereu a avut de suferit I.D. Lăudat pentru „ten-
dinţele mistice”, de şcoală veche. Pensionarea i- a
fost forţată de asistenta sa, femeia de casă a lui
Moş Neculce ilegalistul, cum notezi tu. Doamna,
fostă şefă în O.B.- ul Universităţii, regretă acum că
literatura de care s- a ocupat nu- i mai catolică, mai
necunoscătoare de slavonă, ca ea însăşi. Pe Profe-
sorul Lăudat l- a distrus pensionarea. în schimb,
bumbesc- livezenii, numiţi aşa după şantierul
Bumbeşti- Livezeni, au păstrat şi cozonacul, şi cu-
ţitul, promovând ori blocând promovările după
voia lor, şi ante, şi post- decembrist. Mazileau pro-
fesional sau urcau în grad didactic cum doreau. Pe
„stegozaurul dejo- ceauşist” (şi- ţi mulţumesc pen-
tru formulare) Gavril Istrate l- au mult şi bine păs-
trat.

Tu ai preferat să ieşi din scenă, să fii înainte
de termen „pinzionar”. Nu şi Bătrânu. A ales să
lupte până la capăt cu impostura universitară.
Şi- ţi amintesc cuvântul lui David Lodge, chiar de
1 octombrie 2014, când a venit la Iaşi, la FILIT (tot
atunci am primit şi una dintre e- mailările tale):
Dacă Universitatea e la pământ, şi cultura ţării e
la pământ: de la/ din şcoală pleacă totul.

„Dezinteresul studentin”, cum diagnostichezi
tu, nu l- a descurajat pe Bătrânu. Nici nevoia tine-
rilor de- a face praf statuile. Vorba etnosofului: în-
cercarea moarte n- are. Altfel are, are moarte. A
minţii în primul rând. Bătrânu a găsit urechi care
să- l asculte. I- a împins spre carte pe studenţii, pe
asistenţii, pe tezarzii lui. A fost lucid, dar şi gene-
ros cu alumnii. Şi cred că munca lui cu cartea, pen-
tru carte, dar şi curajul (nu- l spăimeau bicisnicii şi
tălâmbii) lui neagresiv vor fi cântărite acolo unde
s- a dus. r
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în cea mai simplă discuţie pu-
blică, se observă uşor faptul că mulţi ar-
gumentează fără etică, în vreme ce alţii

au etică, dar nu argumentează. La orice apariţie
– în scris, la televiziune, în arena politicii naţio-
nale şi internaţionale – Helmut Schmidt a atras
atenţia asupra sa prin viziunea sa proaspătă, opi-
niile elaborate şi ţinuta sa argumentativă. Dacă
cei care clamează astăzi „comunicare nedistorsio-
nată” şi-  ar căuta exemple de oameni care fac din
etică condiţia argumentării şi din argumentare o
etică, atunci, cu singuranţă, ar găsi unul edifica-
tor în persoana fostului cancelar.

Odată cu Helmut Schmidt se confirmă din
nou că istoria creează personalităţi în aceeaşi mă-
sură în care personalităţile înţeleg istoria şi-  şi
asumă să participe la orientarea ei. El aparţine
generaţiei care venea după celebra remarcă a lui
Willy Brandt – Germania, prăbuşită în cenuşa
războiului, s-  a reconstruit – şi ştia că răspunde
de integrarea credibilă a Germaniei între naţiu-
nile lumii civilizate. De aceea, Helmut Schmidt a
privit osmoza cu Franţa ca prioritate, aparte-
nenţa atlantică ca axiomă, cooperarea cu Rusia
ca ceva natural, alianţa cu SUA ca fundamentală,
legătura cu China ca una benefică. Iar acţiunea
sa a dat roade. în zilele reunificării Germaniei
(1990), cancelarul din acel moment recunoştea
faptul că reuşita istorică se datora şi integrării at-
lantice asumate de Adenauer, opţiunii proeuro-
pene a fiecărui guvern german ulterior, politicii
răsăritene a lui Willy Brandt, eficacităţii lui Hel-
mut Schmidt în toate aceste direcţii.

Cunoaşterea vieţii efective, ca premisă a in-
trării în roluri publice, l-  a caracterizat din plin pe
Helmut Schmidt. într-  un interviu din Le Point
(2013) el arăta că şi-  a dat seama de la început, în
faţa misiunilor din Răsărit ca locotenent în We-
hrmacht, că „invadarea Rusiei de către Hitler va
aduce înfrângerea şi destrucţia totală a Germa-
niei”. Apoi, într-  o ţară în ruină, Helmut Schmidt
şi soţia se socoteau „fericiţi” când puteau face rost
de lemne să se încălzească sau reuşeau să vândă
pe piaţă ceea ce croşeta mult respectata Loki. A
studiat economia, renunţând la arhitectură sau
arte, căci studiile erau mai scurte şi costau mai
puţin. 

Max Weber definea politica drept acţiune
pentru dobândirea şi folosirea puterii. Unde este
politică, este luptă pentru putere. Ca politician,
Helmut Schmidt a dorit, la rândul său, puterea,
dar a privit-  o nu ca un scop în sine, ci ca mijloc în
serviciul promovării unei societăţi democratice.
înainte de a aspira la o putere personală, el a fost
politicianul cauzei publice şi al interesului public.
Interesul pentru triumful unor valori a precedat
la el angajarea în lupta pentru putere.

Faptul s-  a putut constata, de pildă, în ati-
tudinea faţă de opoziţie. Ca democrat convins –
adică nu ca unul care mimează sintagmele epocii,
dar sacrifică la prima ocazie democraţia – Helmut

Schmidt atenţiona, din poziţia de cancelar conso-
lidat în opinia electoratului şi în parlament, că
opoziţia nu este destul de pregătită să fie alter-
nativa la guvernare în orice moment. El cunoştea
bine manevrele ce ţinteau atunci la schimbarea
majorităţii din Bundestag, prin smulgerea libera-
lilor lui Hans-  Dietrich Genscher din coaliţia cu
social-  democraţii, dar aceasta nu l-  a făcut să re-
curgă la orice mijloc. El s-  a păstrat mereu în ca-
drul procedurilor democratice şi al legitimării la
urne.

Anii lui Helmut Schmidt în fruntea
social-  democraţiei – ce trebuia să rămână fidelă
intereselor angajaţilor şi, în acelaşi timp, să facă
dovada capacităţii de a guverna democratic o so-
cietate dinamică – nu au fost uşori. Stânga nu-  l
slăbea cu revendicări de compensare socială, iar
dreapta politică nu economisea mijloacele de atac.
Helmut Schmidt a putut trece pentru unii drept
tehnocrat, tocmai în momentul în care, în Germa-
nia, SUA şi Franţa, se discuta precis despre teh-
nocraţie. Ca fapt, în sociologia germană, Niklas
Luhmann elabora atunci cea mai riguroasă şi mai
amplă justificare a tehnocratismului din câte
există până astăzi. Dar Helmut Schmidt, adânc
responsabil, şi-  a dat seama că politica democra-
tică trebuie dusă cu mijloacele politicii, nu ale
unor aparenţe înşelătoare pentru cetăţeni. Teh-
nocraţia, adică abordarea pur tehnică, ce se pre-
tinde străină de opţiuni politice şi civice a
problemelor, i s-  a părut un ambalaj nedemn pen-
tru „politica mare”, de care avea să vorbească.
„Politica mică” a socotit-  o „ridicolă”, totdeauna.
Chiar dacă ştia, ca nimeni altul, că abordarea so-
cietăţii în optica posesorilor de capital, respectiv
în optica angajaţilor, trebuie prelungită, în orice
situaţie, cu grija pentru valorificarea capitalului
drept condiţie a preocupării pentru soarta anga-
jaţilor, el a respins confuziile de termeni. Helmut
Schmidt a arătat că, în fapt, „tehnocraţia” este
doar un expedient atunci când priceperea este în
suferinţă, iar recursul la pretinse „elite” este
semn al sărăciei de idei. O democraţie bine înţe-
leasă şi practicată responsabil le lasă pe ambele
în muzeul vederilor improvizate.

Politician cu analiză proprie, Helmut
Schmidt nu s-  a mărginit să aplice linia partidului
sau a altor forţe, ci a adus schimbări ale acestei
linii. El s-  a pliat la împrejurări, dar a şi propus
abordări noi ale împrejurărilor. El nu s-  a acomo-
dat doar la ceea ce spuneau puternicii zilei, ci şi-  a
prezentat convingător propriile considerente.
Prin profilul său, Helmut Schmidt a probat cât de
importantă este distincţia între politicianul mi-
metic şi politicianul cu cap propriu şi cât de mult
poate face acesta din urmă. 

Dintre numeroasele sale publicaţii, am în
faţă ultima sa carte de viziune, care a fost Pute-
rile viitorului. Câştigători şi pierzători în lumea
de mâine (Die Mächte der zukunft. Gewinner und
Verlierer in der Welt von morgen, Goldmann,
München, 2006). Helmut Schmidt a dat aici un
„diagnostic realist” – la distanţă de pesimism
(care împiedică acţiunea) şi de optimism (care cul-
tivă false certitudini) – situaţiei globale, din pers -
pectiva, asumată explicit, a unui european şi a
unui democrat. El a evocat „patru mari complexe”
de probleme care marchează profund societăţile
timpului nostru – „explozia demografică şi conse-
cinţele ei”, „urmările globalizării tehnologice şi
economice”, „vulnerabilitatea pieţelor financiare
internaţionale”, „repercusiunile comerţului mon-
dial cu armament” (p. 26) – şi a tras concluzii pri-
vind situaţia lumii de astăzi şi tendinţele ce duc
spre viitorul imediat.

Chiar dacă nu stăruim asupra argumentă-
rilor, merită să reţinem rezultatele competentei
examinări din volumul menţionat, care suge-
rează, cât se poate de convingător, fluiditatea
lumii în care trăim şi, peste toate, anvergura vi-
ziunii sale. „Globalizarea tehnologică a uşurat
amestecuri de orice fel şi a făcut posibilă ducerea
de războaie în mod privat – cum a dovedit Al
Qaida” (p. 14), scrie Helmut Schmidt. Lumea nu
mai are, aşadar, o structurare evidentă şi oare-
cum stabilizată. S.U.A. rămâne supraputerea de
referinţă a lumii, ce nu poate fi concurată, dar 11
septembrie 2001 atestă că şi această supraputere
este atacabilă pe propriul teritoriu, altădată inex-
pugnabil. O confruntare între Occident şi Islam a
devenit, pe de altă parte, practic posibilă (p. 12),
rămânând profund indezirabilă. China este noua
supraputere emergentă, care este de întâmpinat
cu „respect, cooperare şi schimburi” (p. 229).
Rusia are încă nevoie de timp pentru reformele
indispensabile, dar orientarea ei „paşnică (fried-
lich)” şi cursul spre reconstrucţie trebuie luate în

serios (p. 188) de către parteneri. Uniunea Euro-
peană are dificultăţi de articulare, încât o pauză
în extindere a devenit necesară (p.201), continua
Helmut Schmidt. Extinderea nu a fost în sine o
eroare, dar viteza cu care s-  a înfăptuit va crea
probleme, căci aceasta „nu a putut fi stăpânită de
oamenii politici”. Pe acest fundal, Europa a deve-
nit, desigur, mai mare, dar entuziasmul s-  a mic-
şorat. 

Helmut Schmidt considera că Europa are
astăzi de continuat democratizarea. Aceasta a în-
ceput odată cu alegerea Parlamentului european
prin sufragiul universal, în baza unei iniţiative
franco-  germane, dar s-  a oprit, din nefericire, aici.
Helmut Schmidt reitera declaraţia conform căreia
„Parlamentul european ar trebui să facă un
putsch…. Cred că Parlamentul ar trebui să de-
vină din ce în ce mai puternic. Astăzi el nu are
nici măcar drept de iniţiativă, ceea ce este gro-
tesc. Acest «putsch democratic» nu a avut încă
loc”. Democratizarea este cea care trebuie dusă
mai departe, ca prioritate. „Am imaginat multă
vreme un triunghi yuan/dolar/euro. Astăzi există
un echilibru precar. Dar există un risc pentru
existenţa însăşi a euro”, declara Helmut Schmidt.
Aceasta pentru că „regulile jocului nu au fost bine
făcute şi nu există instituţie pentru a suprave-
ghea aplicarea lor. Maastricht-  ul a fost o sumă de
omisiuni”, declara fostul cancelar. 

Peste toate, lumea devine mai complicată,
iar opţiunile de astăzi se cer reconsiderate lucid.
în lumina acestui considerent, Helmut Schmidt a
respins, de pildă, participarea Germaniei la ac-
ţiunea din Kosovo, după cum a socotit a fi un „pas
stupid” decizia de a aplica sancţiuni Rusiei. El a
criticat sever extinderea comerţului cu arme şi a
salutat faptul că Germania actuală a păstrat co-
municarea cu toate ţările implicate în istoria eu-
ropeană. 

Politician cu armătură conceptuală solidă,
Helmut Schmidt nu numai că s-  a revendicat din
filosofii organizate, dar le-  a înţeles mizele sociale
şi a formulat concluzii filosofice pe cont propriu.
în scrierile sale, raportările sunt mai ales la
Kant, Max Weber, gânditorii social-  democraţiei şi
Popper, pe care îi frecventa. El a dovedit încă o
dată importanţa înrădăcinării politicianului într-  o
filosofie bine însuşită.

în etica protestantă, semnul obţinerii gra-
ţiei divine este succesul personal în opera de slu-
jire a planului lui Dumnezeu. Ne putem imagina
că de la „adresa” la care a ajuns, Helmut Schmidt
poate privi cu sentimentul datoriei împlinite ceea
ce a înfăptuit pe Pământ: o întruchipare a politi-
cianului veritabil, într-  o epocă de disrupţii, în
care nevoia de orientare este mai acută ca ori-
când. r

În ultimele decenii, asistăm la
degradarea politicii. Deja

Habermas (Strukturwandeln der
Öffentlichkeit, 1960) a arătat că, în
societăţile modernităţii târzii, are

loc o schimbare a caracterului
politicii. Aceasta nu mai are ca

scop promovarea de valori, ci, mai
curând, gestiunea presupusă de

supravieţuire. Ea nu mai apelează
la gândirea şi voinţa cetăţenilor

maturi pentru a dezbate probleme
de interes public, ci caută să

administreze populaţia distribuind
servicii şi recompense
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Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
TIGRU LA VĂNĂTOARE
după o zi de prelungi moliciuni

în care toate felinele
cu labele lor pline de lănci
îşi arată

prin canini reciproc
întreaga tandreţe

vine noaptea
sub globul de aur

al luminoasei Selene
cu paşi liniştiţi

în surdină
tiptiluş

în sfârşit singur
calcă feroce

spre necunoscutele prăzi

cu privirile fosforescente
străbate labirintul de fapte

picioarele neliniştite
apasă clape pline de urlete

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
În numele Pământului şi al Vieţii
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într- un număr anterior al revistei am
reprezentat fenomenul cultural pe care
l- am numit al umanismului valorilor
universale ca o trăsătură definitorie a

culturii europene. Geneza şi mai ales împrejură-
rile istorice specifice în care s- a dezvoltat umanis-
mul european au asociat fizionomia sa spirituală
cu imperativul afirmării unor valori universale.
Kant şi Goethe au încorporat la cota cea mai înal -
tă această universalitate. în faţa ameninţării
crescânde a unui război european, în izbucnirea
căruia pentru început puţini credeau cu toată se-
riozitatea, apelul la valorile care au fundamentat
unitatea şi solidaritatea europeană constituie în
viziunea epocii o posibilă modalitate de a preîn-
tâmpina dezastrul ce se anunţă. 

* * *
în anii de la începutul secolului trecut când

ameninţarea războiului plutea deasupra Europei,
unul din spiritele cele mai mari şi mai lucide ale
epocii, filosoful şi sociologul german Georg Sim-
mel (1858- 1918), moare în 1906, SCRIE o cărţulie
având ca titlu „Kant şi Goethe” („Kant und Go-
ethe”), iar ca subtitlu „Contribuţie la istoria con-
cepţiei moderne despre lume” („Goeslichte der
modernen Weltanschauung”).

Kant şi Goethe reprezintă două momente
semnificative, complementare în opoziţia lor, ale
spiritului german aflat la hotarul secolelor al
xVIII- lea şi al xIx- lea. Pentru G. Simmel, Kant
şi Goethe au constituit tema predilectă a unor
preocupări de viaţă. Acum în 1906, cu câţiva ani
înaintea izbucnirii primului război mondial, G.
Simmel revine încă o dată şi pentru ultima oară
la impunătoarele figuri ale lui Kant şi Goethe.
Simmel însuşi şi- a conceput cartea ca o mică şi
densă contribuţie la istoria concepţiei moderne
despre lume, luând ca punct central al acesteia
două personalităţi prin care spiritul german şi- a
atins cota cea mai înaltă de afirmare a universa-
lităţii sale. O carte ce adună pe coperta ei nume
ca cele ale lui Kant şi Goethe, dar şi Georg Sim-
mel, era destinată de la început unui larg succes
public pe care, de altfel, l- a şi obţinut. în esenţă,
ea constituie o relectură, profundă şi originală, a
doi dintre gânditorii care au influenţat hotărâtor
destinul filosofic al Europei, din perspectiva unuia
dintre cei mai mari intelectuali pe care Europa i- a
avut la hotarul secolelor al xIx- lea şi al xx- lea,
Georg Simmel. Acesta se apleacă cu veneraţie
asupra providenţialelor figuri ale lui Kant şi 
Goethe, aşezându- i într- o opoziţie, sub multe as-
pecte polară. în felul acesta fiecare din cei doi a
devenit o figură tutelară, emblematică, în direcţia
cărora trebuie să se îndrepte spiritul german în-
aintea confruntării sale cu spiritul european, cu
europenitatea ca atare. Autorul „Criticii raţiunii
pure” şi cel al lui „Faust” reprezintă două certitu-
dini incontestabile ale universalităţii spiritului
german, două din piscurile cele mai înalte ale ace-
lei spiritualităţi pe care creaţiile spiritului german
au reuşit să le realizeze. De fapt, cartea lui Georg
Simmel oferă spaţiul de întâlnire a trei vârste di-
ferite ale culturii germane: Kant şi iluminismul
cu deschiderile pe care le aduce; Goethe cu împli-
nirea promisiunilor clasiciste cu prelungirea sa în-
spre romantism şi Simmel ca una din expresiile
cele mai strălucite ale esenţei culturii burgheze
până la criza primului războiului mondial.

* * *
încă de la sfârşitul secolului al xIx- lea, ce-

lebrul istoric neokantian al filosofiei, Wilhelm
Windelband (1848- 1915), din aceeaşi generaţie
spirituală cu Simmel, în cunoscuta sa „Die Gechi-
chte der neuren Philosophie” (I- 1878, II- 1880) îi
apropie în consideraţiile sale pe Goethe şi Kant
ca două întrupări exemplare ale universalităţii
germane. Pentru W. Windelband trăsătura domi-
nantă a vieţii culturale germane aflată la hotarul
dintre secolul al xVIII- lea şi al xIx- lea în proce-
sul dobândirii caracterului ei naţional german o
constituie strânsa împletire dintre evoluţiile filo-
sofiei literaturii şi cele ale filosofiei, mişcarea lor

progresivă împreună, astfel încât contemporanei-
tatea (gegenwärtigkeit) dintre Kant şi Goethe re-
prezintă evenimentul central al epocii. „Fer-
mentaţia (die Gärung) culturii generale germane
s- a distilat în cel mai mare poet modern – în Go-
ethe; fermentaţia filosofiei germane s- a distilat în
cel mai mare filosof modern – în Kant” (W. Win-
delband – „Geschichte der neuren Philosophie”;
Liepzig, Breitkopf und Härtel, 1919, vol. I, p.600).
în cadrul acestui proces evolutiv literar- filosofic
„Critica puterii de judecată” (1790), ultima dintre
criticile kantiene constituie adevărată cheie de
boltă, care încearcă, şi într- o anumită măsură
reuşeşte, să mijlocească între cele două ante-
rioare, între raţiunea teoretică şi raţiunea prac-
tică. în ea, un Goethe şi un Schiller – spune
Windelband – au găsit explicaţia teoretică a pro-
cesului de creaţie ai cărui protagonist au fost
când şi- au elaborat marile lor opere. „Ea – scrie
W. Windelband referidu- se la cea de- a treia cri-
tică kantiană – conţine momentul crucial al isto-
riei culturii germane: marele filosof gândind pe
marele poet – Kant construind conceptul goethe-
ian de poezie.” (Ibidem, Vol. II, p. 182).

Dar, deşi dezbătută pe mai toate laturile
sale, relaţia dintre Goethe şi Kant este în conti-
nuare deschisă unor discuţii. „Alături de Goethe
stă însă Kant – şi relaţia dintre cei doi la fel ca
puterea fundamentală pe care fiecare dintre ei o
deţine în evoluţia spirituală germană, constituie
încă o problemă, în ciuda tuturor dezbaterilor
consacrate acestui subiect. (E. Cassirer – „Frei-
heit und Form Studien zur deutschen Geistesges-
chichte”, Berlin, Brunolassirer”, 1916, p. xI).
Eseul de faţă încearcă o mică intervenţie în des-
făşurarea acestor discuţii.

* * *

Lumea modernă începând cu constituirea
aşa numitelor ştiinţe exacte ale naturii, este do-
minată de sciziunea categorică dintre subiect şi
obiect. Pe de- o parte, subiectul, cel care cunoaşte,
pe de altă parte, obiectul, cel care urmează să fie
cunoscut. Legătura strânsă cu principalele mo-
mente ale dezvoltării ştiinţelor naturii a impus fi-
losofiei moderne un caracter predominant
gnoseologic care se va afirma tot mai pregnant
până la criticismul kantian. într- un moment de
vârf al gândirii moderne pentru Kant problema
nu o mai constituie existenţa lucrurilor, ci, dintr- o
optică cu totul nouă, cunoaşterea lucrurilor. 

„Contradicţia dintre subiect şi obiect este
cea căreia modernitatea i- a dat forma celei mai

ascuţite opoziţii. Eul gânditor (das denkendelch)
s- a simţit suveran în raport cu lumea întreagă pe
care şi- a reprezentat- o el însuşi: „gândesc deci
exist – şi deci, de asemenea, lumea există” – de-
vine cu toate variaţiile şi dezvoltările pe care
această formulă le- a suferit, singura certitudine
de nezdruncinat a existenţei” (G. Simmel – „Goe-
slichte der modernen Weltanschauung” – Liepzig,
Kurt Wolff Werlag, 1916, p. 7). Pentru depăşirea
acestui dualism originar s- au născut două concep-
ţii privind restabilirea unei unităţi superioare
prin care acesta să fie anihilat şi depăşit: cea kan-
tiană şi cea goetheană. în primul rând Kant.
„Este fapta extraordinară a lui Kant de a fi ridicat
pe culmea sa subiectivismul epocii moderne, su-
veranitatea Eului şi ireductibilitatea sa la ceea ce
este material, fără ca prin aceasta să abandoneze
câtuşi de puţin consistenţa şi importanţa lumii
obiective” (pp. 11- 12).

Aşadar, principala trăsătură prin care se
detaşează lumea modernă încă de la începuturile
sale este dualitatea ei constitutivă. Mentalitatea
modernă, în evoluţiile sale tot mai hotărâte în
planul cunoaşterii ştiinţifice a naturii, ajunge să
fie dominată de opoziţia care pune faţă în faţă su-
biectul (subiectivitatea) şi obiectul (obiectivita-
tea). în opoziţia lor categorică se poate urmări
drumul spiritului modern până în punctul său de
deplină maturitate, pe care îl atinge odată cu
Kant. în filosofia kantiană subiectul îşi asumă în
deplină cunoştinţă de cauză rolul de a fi cel care
cunoaşte obiectul. Se pune acum marea întrebare:
Cum poate fi cunoaşterea ferită de inevitabilele
sale pete de subiectivitate dacă în centrul ei se
află subiectul al cărui produs este. Sau, altfel zis,
cum îşi poate ea asigura totala sa obiectivitate
pentru a putea fi acea imagine pe deplin ştiinţi-
fică a realităţii de care practica omenească trans-
formatoare are atâta nevoie pentru a- l instala pe
om ca „dominus naturae” (Bacon). Kant vine în
acest sens cu o concepţie pe cât de nouă pe atât
de revoluţionară care răstoarnă total datele ad-
mise până atunci ale ideii de subiect dar şi ale ac-
tului cunoaşterii ca principala sarcină a acestuia.
Concepţia kantiană îmbracă aspectul de paradox:
subiectul şi subiectivitatea apar ca creatoare şi
garant al obiectivităţii. Subiectul este dotat cu
nişte capacităţi înnăscute de a produce şi asigura
obiectivitatea. Pe acest motiv obiectul nu ur-
mează să fie înlăturat din centrul cunoaşterii; da-
torită acestei înzestrări native a sa, cu cât gradul
de implicare al subiectului în cunoaştere sporeşte,
cunoaşterea nu e ameninţată să cadă în subiecti-
vism, ci dimpotrivă, îşi consolidează obiectivita-
tea. Se fundamentează astfel o identitate între
subiectiv şi obiectiv, între Eu şi lume, în care le-
gile gândirii, ale activităţii noastre spirituale sunt
şi legile lucrurilor însăşi. Raţiunea, îndrăzneşte
să spună aceasta Kant – observă Simmel – „pres-
crie naturii legile sale, căci „natura”, ceea ce în-
seamnă o conexiune necesară inteligibilă a
existentelor va fi un haos de impresii sensibile,
numai un material orb (blassen blinden Mate-
rials) prin aceea că ea va fi aranjată în şiruri re-
gulate de către forţele ordonatoare ale raţiunii
noastre.” (p. 13). Soluţia kantiană la problema
fundamentală dintre subiect şi obiect spune că
„acestei opoziţii îi sunt, în general, subordonate
faptele conştiinţei şi ale cunoaşterii, cu tot ceea
ce este străin în conţinutul ei lumea va fi deter-
minată prin faptul că o cunoaştem.” (p. 14).

* * *
Gândirea lui Goethe procedează după un cu

totul alt principiu (nach einer ganz anderen
Norm) pentru a obţine unitatea elementelor în
discuţie. Lui îi lipseşte – notează G. Simmel – ten-
dinţa proprie a filosofiei ca ştiinţă de a ridica
„sentimentul nostru al valorii şi al conexiunii
lumii ca întreg în sfera conceptelor abstracte”
(unser Gefühl vom Wert und Zusammenhang des
Weltganzen in die Sphäse abstrakter Begriffe zu
erheben) (p. 17). 

vasile Muscă
Kant şi Goethe – reprezentanţi ai
umanismului valorilor absolute 

Kant şi Goethe s- au apropiat de
„lumea istorică” pe două căi

diferite, chiar opuse, dar, în mod
esenţial, pentru fiecare dintre ei

istoria constituie procesul
progresiv al vieţii universale

(continuare în pagina 34)
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obişnuiesc să ajung cu 10- 20 de mi-
nute înainte de ora fixată la locul
interviului pentru a mă obişnui cu
duhul clădirii, cu amprenta sa spi-

rituală. o fac dintr- o oarecare emotivitate, dar şi
pentru că face parte din micul meu ritual de in-
tervievator care mă ajută să intru în pielea între-
bătorului de profesie.

Taxiul m- a lăsat în Aleea Alexandru nr. 38
în faţa unui conac în stil neoromânesc, pe ale
cărui faţade se află numeroase elemente sculptate.
Am privit un timp exterioarele, dar împinsă de
frig şi de ploaia rece m- am încumetat să intru. Am
împins încet uşa masivă din bronz şi- am pătruns
într- un spaţiu de poveste, al cărui prim proprietar
a fost industriaşul Nicolae Malaxa. Din anul
2003, conacul găzduieşte Institutul Cultural
Român. Eram aşteptată de noul preşedinte, dom-
nul Radu boroianu. Suplu, surâzător, manierat
şi elegant ca un boier de viţă veche, m- a poftit în
biroul decorat cu picturi din colecţia personală.
Discuţia s- a legat foarte rapid, găsind din prima
clipă consonanţa imperios necesară unui interviu.
I- am făcut cadou cartea mea, Colonia cu Demoni
şi mi- a spus, umplându- mă de uimire, că îşi dorea
să o citească pentru că intersectase câteva referiri
critice la adresa ei, referiri despre care eu nu ştiam
nimic. 

M- am prezentat domnului Radu boroianu
cu întreaga mea carte de vizită specificând că sunt
şi regizor de film documentar de profesie, dar ştia.
M- a uimit din nou. Evident, discuţia a curs lin,
i- am povestit că tocmai mă întorsesem de la Mâ-
năstirea Petru Vodă unde am filmat un docu-
mentar intitulat Mărturisind pe mărturisitorul
Justin Pârvu. Am discutat mult referitor la perso-
nalitatea copleşioare a marelui duhovnic român,
întâlnit de amândoi în diferite etape ale vieţii. La
opinia mea că părintele era cu un picior printre
oameni şi cu unul printre sfinţi, domnul boroianu
a menţionat că părintele întotdeauna a fost aşa,
şi în tinereţe, nu numai în ultimii ani. Domnul
preşedinte Radu boroianu a remarcat că în mo-
mentele când în societate apar numeroşi slujitori
ai celui rău, Dumnezeu îngăduie apariţia mai nu-

meroasă decât de obicei a duhovnicilor şi a preo-
ţilor adevăraţi.

Radu Boroianu: îmi face plăcere să citesc.
Citesc mult, citesc noaptea, ziua, oricând am
timp. Lectura este o îndeletnicire veche pe care
am reuşit s- o păstrez. Mulţumesc pentru cartea
dumneavoastră, am citit despre ea. Fac parte din-
tre aceia care urmăresc şi critica de întâmpinare
şi critica criticii. Am descoperit critici tineri care
îmi plac foarte mult, ca Paul Cernat şi Bogdan
Creţu. Cred că aşa v- am întâlnit. Caut să mă pun
la punct cu noutăţile, cu părerile altora, în reviste
culturale precum Contemporanul, Cultura, ob-
servatorul cultural, Timpul.

Daniela Lungu: Sunteţi ultimul vlăstar al
familiilor boroianu şi burileanu. făceţi- ni- le cu-
noscute, vă rog. 

Dacă v- aţi fi uitat în cartea de telefon în-
ainte de 1948, exista o singură familie Boroianu.
Acum sunt o mulţime de Boroieni. Nu ştiu cine
sunt toţi aceştia; nu îmi sunt rude. După 1948,
şi- au luat acest nume. Atunci s- a desfiinţat prin
lege proprietatea asupra numelui de familie. A
fost una din primele măsuri pe care le- au luat co-
muniştii. Un unchi de- al meu, un cuno petrolist
care se numea Ionescu, i- a scris o scrisoare buni-
cului meu, care era considerat un soi de şef al fa-
miliei, prin care îi cerea acestuia permisiunea
să- şi ataşeze numele Boroaia, pentru a se diferen-
ţia de masa mare a Ioneştilor. Această scrisoare
se află într- un fond Boroianu de la Bibilioteca
Academiei. Ultimii doi din familia Boroianu care
mai poartă acest nume este subsemnatul şi un
văr primar, Şerban Boroianu. Restul sunt fete
care şi- au schimbat numele după căsătorie. în
materie de Burileanu, povestea este mai compli-
cată, este printre vechile nume boiereşti olteneşti
cu foarte multe ramuri. Aproape tot malul Dună-
rii era al Burilenilor. Aici sunt cu adevărat ulti-
mul din ramura doljeană a Burilenilor, deoarece
am fost singurul plod din familie. Mama a mai
avut un frate şi trei surori, dar nici unul nu a avut
copii. Din celelalte ramuri mai sunt, de pildă,
Marie France Ionesco, fata lui Eugene Ionesco,
mama ei fiind o Burileanu dintr- o altă ramură,

Bogdan Burileanu, publicistul, un profesor de la
Politehnică etc.

Cine din familia dumneavostră v- a marcat
intelectual şi cine afectiv? 

Din punct de vedere afectiv, mai mult Buri-
lenii, intelectual, mai mult Boroienii. Bunicul
meu patern, Dimitrie Boroianu, era o figură ex-
traordinară, unul dintre marii intelectuali ai Ro-
mâniei din perioada cuprinsă între ultima jumă-
tate a secolului al xIx- lea şi prima jumătate a se-
colului xx. A ocupat câteva demnităţi impor-
tante.

Lui i se datorează înstăpânirea în învăţă-
mântul teologic universitar a dreptului bisericesc
şi canonic. A urmat facultatea de filosofie la Leip-
zig şi teologia în România. S- a dedicat aproape
toată viaţa studiilor teologice fără să fie preot. A
fost preşedintele Casei Bisericii, care era o formă
de administrare a bunurilor bisericii, cultivând în
acelaşi timp bunele relaţii dintre cei care dăruiau
bunuri bisericii şi această instituţie. Casa Biseri-
cii era un fel de organism de control asupra ad-
ministrării bunurilor oferite de mireni, lucru care
astăzi nu se mai întâmplă. Bunicul meu a fost se-
nator conservator din ultima generaţie de juni-
mişti, din acest motiv a şi făcut studii în Ger-
mania, cunoscut fiind faptul că junimiştii erau fi-
logermani. A întemeiat şi o revistă excepţională
numită Viitorul; eu aveam să fiu peste ani de zile

director al Viitorului Liberal şi al Viitorului Ro-
mânesc. El a subvenţionat toată viaţa această re-
vistă până la venirea comuniştilor. Subvenţiile
erau oferite din salariul lui de profesor universi-
tar, pe vremea aceea erau foarte bine plătite ca-
drele didactice universitare. Cu toate că a avut o
familie foarte numeroasă, se chiverniseau bine.
Revista era dedicată cu precădere intelectualităţii
satelor. Credea foarte mult în nevoia de a ridica
nivelul cultural al preoţilor, învăţătorilor, al me-
dicilor aflaţi în mediul rural. Credea cu tărie că
trebuie dusă cultura către bazinul intelectual
nativ cel mai important al poporului. A murit
când eu aveam 10 ani, însă tatăl meu a fost un
foarte bun păstrător al memoriei bunicului meu,
încât atât în copilărie, cât şi în tinereţea mea am
tot avut câte ceva de învăţat despre bunicul meu

Noi îi uităm pe ceilalţi. Occidentul
european nu uită şi

contextualizează întotdeauna.
Thomas Mann nu e o apariţie

fulgurantă în Germania. El vine de
Undeva. Pâna şi nord- esticul

Dostoievski vine de Undeva. Noi,
românii, credem că numai

generaţia noastră contează şi ca să
ilustrez, chiar un fost preşedinte

ICR spunea că este interesat numai
de post- modernitate. Noţiunea

însăşi ar fi trebuit să- l oblige să
creadă şi în modernitate măcar. Or,

dacă nu contextualizăm
creativitatea românească, nu- i
facem pe ceilalţi să fie atenţi.

Occidentalii se laudă întotdeauna
cu pedigri- ul bogat, nu numai în

artă, ci şi în ştiinţe şi tehnică. Este
foarte important să ştii că te tragi
de Undeva şi să te îndrepţi spre

Ceva

„Nu suntem în stare să facem sisteme organizate care 
să impună generaţii după generaţii de creatori”

n Daniela Lungu în dialog cu Radu Boroianu

rAdu BoroiAnu



de la bunicul. Tatăl meu, cu o carieră distrusă de
vremi, rămăsese la rândul său un cărturar, un
pasionat al cărţii, al picturii.

Cum arăta adolescentul Radu boroianu, la
ce visa? unde dorea să ajungă? 

Mi- am început copilăria într- un domiciliu
forţat la Câmpulung Muscel. Pare bizar, dar pen-
tru noi, copiii, a fost o adevărată binefacere; am
copilărit într- un peisaj superb şi chiar dacă reali-
zam greutăţile părinţilor noştri, enorme, ne- am
bucurat, incoştienţi, de un mediu sănătos pentru
dezvoltare. Câmpulung Muscel a fost o excepţie
la începutul deportărilor. Mă întreb şi astăzi ce
ni s- ar fi intâmplat în Bărăgan! Visul meu a fost
de a continua tradiţia de familie, dată de câteva
bune generaţii, şi anume de a studia filosofia şi
dreptul. Fiind socotite facultăţi ideologice, nu am
fost acceptat ca student. Aveam, însă, o pasiune
secundă pentru teatru şi făceam de toate prin
Teatrul Bulandra, alături de alţi colegi de gene-
raţie. Fiind înrudit oarecum cu doamna Lucia
Sturdza Bulandra, dânsa m- a dat în grija lui
Liviu Ciulei, o personalitate covârşitoare. Eram
în stare să fac absolut orice mi- ar fi cerut Liviu
Ciulei, copleşit fiind de uriaşa sa personalitate ar-
tistică. Am fost coleg de halebardă sau proiector
cu Ion Caramitru şi Florian Pitiş, printre alţii.

Eraţi atras de scenă?
Nu eram atras de scenă neapărat – în figu-

raţie mi se muiau picioarele de emoţie –, dar îmi
plăcea foarte mult teatrul în sine, precumpănitor,
repetiţiile. într- o zi, tot fiindu- mi refuzate înscrie-
rile la filosofie sau drept, şi cum nu agream ideea
de a urma filologia, pentru că ştiam că voi fi tri-
mis profesor cine ştie unde, nesimţindu- mă che-
mat pentru profesia de dascăl, Liviu Ciulei mi- a
spus că urma să se reînfiinţeze catedra de regie
de teatru şi m- a îndemnat să dau examen la
regie. Atunci i- am spus: „Domnule Ciulei, dar
dacă nu am talent? Mi- a dat imediat o explicaţie
care mi- a rămas în memorie: «Ştiu, tu ai fi vrut
să faci dreptul, închipuie- ţi că e cam acelaşi lucru.
Nu ai să fii poate niciodată un mare tenor al
barei, dar prin cultură şi inteligenţă vei fi un bun
speculator al ideilor de care are nevoie teatrul»”.
I- am urmat sfatul şi am făcut facultatea de regie
de teatru. Nu mi- a părut niciodată rău…

Aveaţi talent? 
Nu. Dar am avut câteva reuşite în teatru.

Reuşite intelectuale. 
Studiul intens, munca asiduă, orgoliul pot

suplini lipsa talentului într- o profesie care presu-
pune creativitate şi talent?

Părelnic, da. Poţi avea câteva coincidenţe
spirituale, intelectuale care să complinească. însă
ambiţia adevărată ţi- o dă numai talentul auten-
tic. 

Ce este talentul, domnule boroianu? 
Talentul e Har de la Dumnezeu. Este o sen-

sibilitate aparte. E complicat de definit. Am un
prieten care a scris o teză de doctorat extraordi-
nară despre talent. Se numeşte Jan De Maere, e
flamand. Folosindu- se de ultimele descoperiri în
neurologie şi psihiatrie, a studiat funcţiunile cre-
ierului în special pentru a- şi putea explica meca-
nismele talentului. Nici el nu a reuşit să dea o

explicaţie acestuia. Eu cred că este, repet, un dar
care stârneşte puterea aceasta de creativitate
continuă. Dacă nu eşti mânat din spate de un ta-
lent uluitor, cred că e mai bine să te duci în zone
care sprijină creativitatea celorlalţi, lucru pe care
încerc să- l fac eu. 

bunicul despre care mi- aţi povestit, a afir-
mat că naţia noastră nu este în stare să se valori-
fice, să îşi valorifice ce are mai de preţ: istoria,
cultura. 

Da, el spunea un lucru, fiind foarte sintetic
în ceea ce afirma, când ni se adresa duminicile la
mesele de familie, în special, nouă, copiilor: să ţi-
neţi minte că bunicii mei, ca şi străbunicii, au în-
tâlnit în Ţara Românească numai ruinuri. Târziu
am ajuns să aflu exact ceea ce voia să ne trans-
mită, şi mi- am dat seama că e o trăsătură ciudată
a sufletului, a caracterului românesc. Trăsătură
pe care n- am întâlnit- o la alţii. Cu toate că domi-
naţi de isteţime şi inventivitate, pare că nu ne- ar
interesa istoria decât ca discurs demagogic sau
laudativ. De aceea patriotismul dispare la români
astăzi, pentru că nu a fost sădit în profunzime;
vorbesc cu precădere despre ultimele generaţii.
Cunoaştem patriotismul numai în situaţii limită:
în năvăliri, în războaie. Patriotismul trebuie să
existe tot timpul, cu forme mai acute sau mai
puţin acute. Omul trebuie să- şi iubească cu ade-
vărat ţara şi semenii lui. Lipsa noastră de grijă
pentru patrimonial naţional arată că ceva nu e
tocmai în regulă cu felul nostru de a gândi, de a
ne rostui. 

Aţi primit această învăţătură de preţ în fa-
milie. Ca preşedinte ICR, cum v- aţi gândit să va-
lorificaţi peste hotare cultura română? 

în primul rând, fără partizanate, asta e
sigur. Nu cred deloc în ideea că venirea unora la
conducere trebuie neapărat să ducă la descăpăţâ-

narea altora, a celorlalţi, de dinainte. Această
tendinţă a distrus multe în istoria noastră. Cred
că trebuie să avem grijă de valorile noastre, indi-
ferent de generaţie, şi mai cred în faptul că tre-
buie să le contextualizăm. Am remarcat deose-
birea dintre cultura noastră de tip sud- est euro-
pean şi cultura occidentului european. Este toc-
mai lipsa de contextualizare. Noi îi uităm pe
ceilalţi. Occidentul european nu uită şi contextua-
lizează întotdeauna. Thomas Mann nu e o apari-
ţie fulgurantă în Germania. El vine de Undeva.
Pâna şi nord- esticul Dostoievski vine de Undeva.
Noi, românii, credem că numai generaţia noastră
contează şi ca să ilustrez, chiar un fost preşedinte
ICR spunea că este interesat numai de post- mo -
dernitate. Noţiunea însăşi ar fi trebuit să- l oblige
să creadă şi în modernitate măcar. Or, dacă nu
contextualizăm creativitatea românească, nu- i
facem pe ceilalţi să fie atenţi. Occidentalii se
laudă întotdeauna cu pedigri- ul bogat, nu numai
în artă, ci şi în ştiinţe şi tehnică. Este foarte im-
portant să ştii că te tragi de Undeva şi să te în-
drepţi spre Ceva. Cea mai veche civilizaţie
europeană de pe teritoriul României este civiliza-
ţia Cucuteni şi nu suntem în stare să dăm o clă-
dire pentru ea, cu toate că 90 la sută din arte-
factele Cucuteniului au fost scoase la lumină prin
dania şi strădania unui om, Dr. Dumitrescu, nu
prin dania şi strădania statului. în timp ce ucrai-
nienii care se bucură de nişte spaţii marginale ale
Civilizaţiei Cucuteniene, socotesc asta ca pe un
stindard şi se laudă peste tot în lume. Nu înţeleg
de ce avem această atitudine nepăsătoare. Cum
nu înţeleg de ce nu scoatem la suprafaţă hectarele
de cetăţi dacice şi romanice din munţii Orăştiei,
ca să ne bucurăm de valorile incontestabile ale în-
aintaşilor noştri. 

Mi- am propus pentru Institutul Cultural
Român două lucruri fundamentale. Unul, să con-
struiesc instituţia, pentru că, din păcate, nu s- a
gândit nimeni să o construiască. Ea este făcută
din aluviuni. Nu s- a construit ceva temeinic. în
lume, în diplomaţia foarte modernă, se preiau
modelele ministerelor de externe care sunt nişte
instituţii de carieră. Numai la noi, nu se aplică
acest model. Eu cred în creativitatea românească,
dar mi- e teamă că în plan instituţional ar trebui
să învăţăm de la alţii. A doua temă pentru mine
este faptul că n- am întâlnit deloc o gândire de
perspectivă. în momentul în care te ocupi de po-
pularizarea către restul omenirii a ceea ce are
mai bun România şi mă refer la creativitate şi
cultură, mi se pare cu totul aberant să ţii pasul
cu formula cu totul învechită a bugetului nostru.
Chiar dacă vom rezista cu această formulă primi-
tivă de buget, nu văd cine mă împiedică pe mine
să gândesc în perspectivă. Dacă te închizi tot tim-
pul, an de an, la o gândire de perspectivă de doar
12 luni, nu mai apuci să faci decât lucruri minore.
Consider că toată omenirea trece printr- o explozie
a noţiunilor, nu mai sunt atât de consistente cum
erau cândva. Parcă le restrângem. Accepţiunea
noţiunii de cultură este şi ea restrânsă azi. De
aceea, atunci când se vorbeşte despre educaţie,
cultura nu mai e amintită. De parcă s- ar putea
face cu adevărat educaţie în absenţa culturii. Cul-
tura e văzută doar în aspectele ei artis-
tice. Eu folosesc de multe ori o altă
noţiune, mai simplu de înţeles şi
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anume: creativitatea. Plecând de la creativitatea
plugarului român şi până la cea a marilor sa-
vanţi, cred că totul intră în noţiunea de cultură
românească şi totul are valoare. România a fost
dintotdeauna mult mai bogată decât subsolul ei. 

Vorbeaţi la un moment dat despre o înnoire
a legislaţiei privitoare la ICR…

Legislaţia actuală închide orizontul ICR şi
nici nu o face să fie o instituţie creativă de carieră.
Asta înseamnă că energiile se pierd pe drum. Cei
din centrala institutului au devenit nişte funcţio-
nari care nu sunt stimulaţi să creeze şi care se
rup din cauza hârţogăriei şi birocraţiei din reali-
tatea românească. Ca să preiau una dintre expre-
siile obositoare ale zilelor noastre: trebuie
schimbată paradigma. Pentru asta e nevoie de o
altă lege pe care am întocmit- o împreună cu pro-
fesionişti din legislaţie şi colegii din ICR, şi o să o
dau spre lectură şi avizare de principiu instituţii-
lor statului, urmând ca după aceea, dacă princi-
piile ei sunt acceptate, să o propunem Parlamen-
tului.

Sunteţi iubitor de artă şi colecţionar. Ştiţi
cu siguranţă de lovitura pe care a dat- o pictorul
român Adrian Ghenie anul trecut. A fost tranzac-
ţionat la casa londoneză de licitaţii Sotheby’s pen-
tru suma de aproape 1,77 milioane de euro. 

Desigur, doar că nu este numai lovitura lui,
ci şi lovitura profesioniştilor care l- au ajutat să
ajungă acolo. Pentru că nu e un drum foarte sim-
plu, nu ajunge doar talentul. 

Care sunt acei profesionişti?
Galeriştii şi casele de licitaţie. Ei l- au îndru-

mat şi tot ei l- au marketat. 

A avut şi noroc? 
Categoric. Şi a avut noroc cu atât mai mult

cu cât noi în România nu suntem în stare să
facem sisteme organizate care să impună genera-
ţii după generaţii de creatori. De aceea, marii pic-
tori români nu au fost niciodată cotaţi la valoarea
lor. Cu Ghenie s- a spart într- un fel zăgazul
acesta, numai că rămâne, încă, o experienţă indi-
viduală. Mai sunt câţiva, nu la fel de bine cotaţi,
dar ar trebui şi aici să fim organizaţi. Am putea.
Eu am încercat la un moment dat, dar m- am re-
tras, pentru că oamenii cu bani nu urmăresc în-
totdeauna cu atenţie proiectele de acest tip. [Radu
Boroianu este fondator al casei de licitaţii Ar-
tmark – nota redacţiei] A şti să faci bani este, des-
igur, un talent, un altfel de talent decât talentul
pentru vioară, sau cel pentru teatru. Ai alte rit-
muri, alte bucurii. 

Impresioniştii, expresioniştii, cubiştii, su-
prarealiştii? Care vă sunt cel mai aproape de su-
flet? 

Am studiat mult, mi- a plăcut să ştiu, să
aflu, să fiu la curent; am făcut cursuri de exper-
tiză pentru vechii maeştri, chiar şi cursuri de ex-
pertiză tehnică non invazivă. Şi m- a ajutat faptul
că m- am născut într- o casă cu lucruri frumoase;
tatăl meu avea o mică colecţie de artă, ca şi buni-
cul meu, toate acestea au ajutat la formarea mea.
în aceste condiţii am o privire asupra artei în
afara curentelor, ştiu să mă uit şi dincolo de ele.
Am avut o perioadă când n- aş fi putut trece de
şcoala flamandă; eram atras de contrastul extra-
ordinar dintre lumină şi întuneric, umbra, pe-
numbra pentru care flamanzii au fost extra-
ordinar de iubiţi şi apreciaţi. îmi plăceau mai
mult decât măiestria desenului italienesc, mai
mult decât exuberanţa paletei lor de culori. Dar
am trecut de faza aceea. îmi plac multe stiluri.
Chiar şi conceptualiştii şi arta digitală, când e,
arareori artă, de ce nu? Avem artişti extraordi-
nari. 

în literatura română se anunţă vreun Adri -
an Ghenie? 

Literatura, din păcate, nu se vinde nicăieri
în lume, aşa cum se vinde obiectul de artă. Ori-
câtă neplăcere aş stârni multora, trebuie să spun

că s- a făcut mult pentru ca să fie bine marketat
Cărtărescu. Nu aş spune că întâlnesc în Cărtă-
rescu idealul meu de proză. Eu unul, aş iubi mai
mult poezia lui optzecistă decât proza. Dar tre-
buie să constat un adevăr, marketat sau nu, Căr-
tărescu a luat multe premii importante. Asta
arată fără tăgadă că e apreciat; din acest motiv
ICR nu încetează să- l promoveze. Mă opun însă
insistenţei de a fi cu toţii cărtăreşti. în lecturile
mele ultime, îl caut mai curând pe acel Nicolae
Breban, care mi- a plăcut în anii ‘60, ‘70. îi înţeleg
nevoia de a se schimba la faţă. Când voi reuşi să
mă despart de personajul din mine ce caută tre-
cutul, probabil că voi descoperi un Breban nou. îl
citesc pe Buzura; nu mă dau în vânt după D.R.
Popescu. Am mulţi oameni dragi mie care scriu
foarte diferit, să spun câteva nume la întâmplare:
Mihai Giugariu, Florin Toma, Dan Lungu şi alţii.
Pentru mine, post Nichita Stănescu, nu mă pot
separa de Cezar Ivănescu. Le- am fost aproape
optzeciştior şi i- am mulţumit lui Manolescu pen-
tru aceasta. Citesc cu nesaţ Gabriela Melinescu,
Ileana Mălăncioiu şi, cu circumspecţie, mai mulţi
tineri. La criticii din generaţia mea i- aş adăuga
pe Eugen Simion cu Cioran, o mitologie a nedesă-
vârşirilor, care ar putea fi urmată de un eseu de
dimensiuni despre pe nedrept hulitul Vintilă
Horia. Mai citesc Eugen Negrici şi l- aş adăuga pe
gânditorul profund, Basarab Nicolescu. Desigur,
uit şi nedreptăţesc pe mulţi! Printre care, gazda
acestui interviu!

Nu aş putea spune că la ora actuală, Româ-
nia ştie să vândă un scriitor român precum l- au
vândut galeriştii pe Adrian Ghenie. Vom apărea
în curând pe piaţă cu o platformă on line pentru
a încerca să suplinim cu mijloace moderne
proasta difuzare a produsului cultural românesc.
Sper ca demersurile făcute să ne asigure şi un loc
în toate librăriile FNAC. Sper să găsim parteneri
privaţi ce doresc să ne sprijine în a fi invitaţi spe-
ciali ai Târgului de Carte de la Frankfurt, cel mai
important târg comercial al lumii. Şi nu doar cu
beletristică, ci şi cu lucrări ştiinţifice de referinţă.

Există vreo piesă în colecţia dumneavoastră
de artă de care nu v- aţi putea despărţi indiferent
câţi bani vi s- ar oferi? 

Există o icoană moştenită de la părinţii mei,
de secol al xVII- lea, o pictură pe lemn pe care am
avut buna inspiraţie s- o dau unui foarte bun res-
taurator care a ferit- o de grijile timpului. Este fe-
cioara cu Pruncul, are o puritate şi o forţă
extraordinară. Ca stil, se mai simte influenţa bi-
zantină, dar este atenuată de începutul influenţei
occidentale. Este un obiect cu o încărcătură emo-
ţională pentru mine. Mai am câteva tablouri în
casă, sunt moştenite, dar am şi câteva picturi con-
temporane adunate de mine şi soţia mea. Dar,
dacă ar fi să nu mă despart orice s- ar întampla de
o piesă anume, aceea ar fi icoana despre care
v- am vorbit. 

Ce relaţie aveţi cu Dumnezeu?
Cred cu tărie şi nimic din ceea ce am citit

nu m- a putut întoarce din credinţa mea în Dum-
nezeu. Nu sunt un foarte cuminte practicant după
toate rigorile, nici nu le înţeleg foarte bine pe
unele dintre ele, dar dacă îmi reproşez ceva faţă
de credinţa mea în Dumnezeu, este faptul că nu
am ştiut găsi calea către un duhovnic adevărat.
Cei ai căror paşi s- au intersectat cu ai mei, erau
situaţi prea departe de mine (în spaţiu) şi nu
aveam cum să ajung la ei atunci când simţeam
mai acut nevoia. Dimineţile mi le încep cu Tatăl
Nostru şi seara se încheie cu Rugăciunea Inimii. 

Vă mulţumesc foarte mult, vă urez mult suc-
ces, sănătate, putere, să aveţi forţă şi răbdare în
ceea ce v- aţi propus pe plan personal, dar şi în
această nouă provocare care se numeşte Institutul
Cultural Român. 

Vă mulţumesc şi eu pentru inţelegere şi în-
demn. r

Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Platon Pardău
Ore de dimineaţă

■ Nicolae Breban
Jocul şi fuga

■ Nicolae Breban
Singura cale

■ Bogdan Creţu
Iluziile literaturii şi deziluziile criticii



23

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

IANUARIE 2016Anul Contemporanul ■ 135

În preajma unui an aniversar…

Sub auspiciile Academiei Române, alături
de vechi prieteni, colaboratori, lectori fideli ai re-
vistei şi membri ai „tribului” Conte, poeta Aura
Christi şi romancierul Nicolae Breban au decer-
nat joi, 12 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul
Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, în str. Tache
Ionescu nr. 4, următoarele premii:

■ Premiul de Excelenţă ca istoric al mentalităţi-
lor şi susţinător al limbii şi literaturii române în
Israel: Teşu Solomovici

■ Premiul de Excelenţă în istoria şi teoria litera-
turii: Mircea Martin

■ Premiul pentru curaj şi radicalism: Gabriel An-
dreescu

■ Premiul de Excelenţă în Artele Plastice: Vladi-
mir Zamfirescu

Printre invitaţii revistei Contemporanul –
care în anul 2016 îşi va sărbători aniversarea de
135 de ani de la înfiinţare – ne- am bucurat să- i
avem pe Gabriel Andreescu, Augustin Buzura,
Victor Voicu, Călin Căliman, Dana Duma, Mircia
Dumitrescu, Sorin Ilieşiu, Lucia Hossu- Longin,
Angela Martin, Ionuţ Vulpescu, Mircea Martin,
Dan Necşulea, Vladimir Zamfirescu, Eugen Si-
mion, Dumitru Radu Popescu, Ionel Valentin
Vlad, Răzvan Theodorescu, Ionel Sinescu, Mihai
Voiculescu, Irinel Popescu, Teşu Solomovici ş.a.

Dintre premianţii revistei, de- a lungul ani-
lor, alături de noi s- au aflat Eugen Negrici, Oc-
tavian Paler, Lucia Hossu Longin, Dumitru

Radu Popescu, Augustin Buzura, Eugen Simion,
Bogdan Creţu, Magda Ursache, Ion Simuţ, Ion
Mureşan, Marian Victor Buciu, Alex Ştefănescu,
Călin Căliman, Cornel Nistorescu, Irina Petraş,
Ştefan Borbély, Constantina Raveca Buleu,
Marta Petreu, Radu Tudor, Mihai Gâdea, Dana
Grecu, Oana Stancu, Adrian Ursu ş.a.

Eveniment organizat cu sprijinul 
Ministerului Culturii 

Parteneri media: Asociaţia Revistelor, 
Publicaţiilor şi Editurilor (ARPE), 

Radio România, Agenţia de Carte, Cultura,
Fundaţia Dignitas

www.contemporanul.ro

Premiile Contemporanul ■ 2015

mirceA mArtin teşu solomovici GABriel Andreescu vlAdimir zAmfirescu

AurA christi - GABriel Andreescu

AuGustin BuzurA - nicolAe BreBAn dAn necşuleA, ionuţ vulpescu, teşu solomovici

AcAd. victor voicu AcAd. ionel vAlentin vlAd
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Gabriel Andreescu
Gânduri la decernarea 
premiului

într- o seară, la puţin timp după ieşirea
pe piaţă a cărţii Cărturari, opozanţi şi
documente. Manipularea Arhivei Secu-

rităţii, sună telefonul. Am deschis, aşteptând
vocea: „Sunt Nicolae Breban”. A fost unul din mo-
mentele acelea în care, timp de numai o secundă,
îţi trece prin minte un număr incredibil de gân-
duri. Citisem cărţile domnului Breban, îl saluta-
sem, imediat după revoluţie, în biroul preşe-
dintelui de la Uniunea Scriitorilor, la un moment
dat, ne- am dat întâlnire. Atât. Ce putea să- l facă
pe domnul Breban să- mi dea telefon după apari-
ţia cărţii? în capitolul Nicolae breban. Adevărul
din arhivă, amintisem şi trecerea lui prin Comi-
tetul Central, articolele din Scînteia menite să îi
lase liber tărâmul literaturii şi, desigur, nu avea
cum să lipsească referirea la orgoliu. Or, aseme-
nea trimiteri nu puteau decât să- l irite. Aştep-
tam, deci, să- l aud cerându- mi socoteală.

A început să vorbească. Nu- mi venea să
cred. Nicolae Breban îmi spunea că am recunoş-
tinţa lui pentru cele scrise. De atunci încolo, m- a
asigurat, orice voi spune în ce- l priveşte, nu se va
supăra pe mine. 

A fost o surpriză totală. L- am auzit ulterior
făcând repetat, în diferite contexte, referiri la car-
tea despre manipularea Arhivei Securităţii.
M- am întrebat de fiecare dată: oare ce anume din
cele scrise atinsese acel ceva „esenţial” în sensi-
bilitatea lui?

Dar acordarea, mie, a premiului revistei
Contemporanul, are doi autori. Al doilea – alături
de Nicolae Breban – este Aura Christi. După apa-
riţia cărţii, redactoarea- şefă i- a pus coperta pe
pagina a II- a a Contemporanului, luni la rând.
Tot ea mi- a cerut să promoveze, în revistă, tri-
mestrialul de drepturile omului pe care îl editez.
Aura Christi m- a invitat să public în paginile
Contemporanului, ferit de orice restricţii. Cum
scriu pe teme şi cu aprecieri percepute deseori in-
comode, am apreciat oferta Aurei Christi la în-
treaga ei miză. Toate textele trimise au văzut
lumina tiparului.

în mod special a contat portretul pe care mi
l- a făcut în numărul din august, 2014, al Contem-
poranului. Rândurile lui, flatante, sunt evident
excesive. Ele confirmă, o dată în plus, că poeţii
dialoghează cu lumea pentru a o umple cu pro-
pria lor personalitate. Dar portretul avea o miză.
Era reacţia la încercarea unui literat de a- mi dis-
credita munca de decenii, între care Cărturari,
opozanţi şi documente. Manipularea Arhivei Se-
curităţii era doar ultima piesă. Autorul alesese o
metodă foarte joasă, din categoria celor care pro-
duc repulsie. Deşi nemăsurat de urâtă, au existat
doar două reacţii critice. Una a fost a redactoru-
lui- şef al revistei observator Cultural. Cealaltă
este amintitul articol al Aurei Christi. „Comen-
tariul” ei rămânea indirect, nu intra în polemică,
iar reţinerea îl făcea cu atât mai puternic. Conta,
evident, contrapunctul, opoziţia dintre două ima -
gini intens incompatibile, care, astfel, „derâdea”,
ca să inventez un cuvânt, acel atac. în lipsa unor
distanţări publice ale oamenilor apropiaţi istoriei
şi prezentului disidenţei faţă de atacul grosolan,
intervenţia Aurei Christi, cu stilul ei indirect, a
avut o valoare aparte. 

Nicolae Breban şi Aura Christi au vrut
să- mi acorde premiul numit „al Contemporanului”
şi acum un an. Le- am solicitat să nu o facă. Două
erau motivele. L- am explicat atunci pe primul.
Cartea privind manipularea arhivelor, reconstruc-
ţia, prin ea, a imaginii despre raporturile dintre
Securitate şi personalităţi ale culturii române,
între care Nicolae Breban, fuseseră posibile dato-
rită unei independenţe de gândire pe care mi- am
apărat- o toată viaţa. Volumul deconstruieşte o
mulţime dintre clişeele negative despre Breban.
Faptul că nu eram „amici”, nu aveam simpatii po-
litice sau simpatii ce ţin de stilul de viaţă comune,
m- a ajutat să vorbesc liber despre formidabila
aventură umană pe care o descoperisem, studiind
dosarele deschise pe numele său. Ce înţelesesem
fusese o mare surpriză pentru mine. Or, să fiu luat
în braţe de Nicolae Breban, imediat după revelaţii,
ar fi subminat, ca să spun aşa, „puritatea motiva-
ţională” a judecăţilor emise.

Mai era un al doilea motiv pentru care re-
fuzam premierea. Pe acesta mă simt dator să- l
enunţ acum. în anii imediat anteriori propunerii
făcute, fuseseră onoraţi de Contemporanul redac-
torii Antenelor. Sunt autorii unei ziaristici pe
care o antipatizez profund. Fusese premiat direc-
torul unui cotidian care- l promovează pe fostul
şef de cabinet al ultimului conducător al Securi-
tăţii, propagandist până astăzi al toxinelor ceau-
şiste. Acelaşi director a transformat publicaţia
într- o piesă a războiului informaţional dus de
Rusia lui Putin. Semnalez aici că nu vreau să fiu
asociat cu cei invocaţi.

Revin în final la motivul pentru care Nico-
lae Breban a putut deveni un suporter atât de de-
votat volumului Cărturari, opozanţi şi docu-
mente. Manipularea Arhivei Securităţii, în ciuda
prezenţei unor referiri nu neapărat măgulitoare
în ce- l priveşte. Domnia sa a invocat, de repetate
ori, rolul cărţii în apărarea unor personalităţi
culturale faţă de acţiunile defăimătoare, reduc-
tive, nedrepte, ale unor contemporani, incluzând
manipularea conţinutului arhivelor. Având în ve-
dere sensibilitatea receptării, am imaginat, to-
tuşi, o altă prioritate: ca Breban să fi înţeles el
însuşi, mai bine, acea istorie umană cu totul spe-
cială căreia i- a fost eroul; acea traiectorie de viaţă
pe cât de complexă, pe atât de precisă, pe cât de
problematică, pe atât de formidabilă. O fi asistat
şi el mirat, la spectacolul propriei vieţi, reconsti-
tuite, aşa cum am asistat şi eu, cu filele din do-
sare în faţă, la spectacolul vieţii lui. însă despre
întâlnirea romancierului cu povestea despre el,
tot Nicolae Breban poate vorbi cel mai bine.

Teşu Solomovici
Onoarea de a fi premiat

Premiile sunt ca nişte monumente vir-
tuale, onoreaza un om, o valoare. De
câţiva ani buni, revista Contempora-

nul din Bucureşti, cu cele doua motoare grozave
care o ţin în viaţă şi o împing mereu inainte,
scriitorii Nicolae Breban şi Aura Christi, pun re-
flectoarele pe oameni şi valorile create de ei. Gala
Premiilor acordate de revista Contemporanul a
devenit astfel un eveniment. Sunt emoţionat şi
vreau să mulţumesc celor care s- au gândit să- mi
acorde şi mie un Premiu Contemporanul. Au tre-
cut vreo şase decenii de când făceam primii paşi
pe culoarele Gazetei Literare a lui Zaharia Stancu
şi Paul Georgescu. Eram abia ieşit din adoles-
cenţă, plin de vise, de ambiţii, de speranţe.
Foarte repede, în 1957, după primele articole de
critică literară, a survenit o fracturare gravă,
aproape definitivă, în existenţa mea literară ro-
mânească. Implicat în evenimentele studenţeşti
declanşate de Revoluţia Maghiară, am fost exma-
triculat din facultate, exclus din UTM, dat afară
de la ziarul unde eram redactor literar, mi s- a in-
terzis să public în presă, am fost arestat. Au
urmat ani grei de somaj, am emigrat, am revenit
în România, timpul mi- a consumat anii vieţii,
m- a îmbătrânit, dar niciodată nu a stins în mine
iubirea pentru literatura şi cuvântul românesc.
Departe de ţara natală, am făcut mult şi multe
pentru cunoaşterea în Ţara literelor ebraice a li-
terelor şi valorilor româneşti. în ultimele cărţi
publicate, Mircea Eliade şi Evreii, Ce i- a spus
evreul N. Steinhardt călugărului creştin N. Stein-
hardt şi viceversa, România Judaic, Mareşalul
Ion Antonescu. o biografie, o istorie ilustrată a
evreilor din România, Cartea Sinagogilor din Ro-
mânia etc, am discutat despre istoria şi destinul
etniei evreiesti, stabilite – in illo tempore – pe pă-
mânturile dintre Nistru, Tisa şi Dunăre, a pros-
perat aici, a contribuit la edificarea şi dezvoltarea
României moderne, ca apoi, printr- un fenomen
istoric năucitor să se stabilească în ţara sa stră-
moşească. Am împărtăşit acest destin de
evreu- român, de român- evreu. Cărţile pe care
le- am scris şi publicat mi- au oferit multe bucurii
şi destule necazuri. Timpul e însă unicul judecă-
tor, şi am convingerea că el va răspunde cel mai
bine reproşurilor. 

încă o dată, mulţumesc scriitorilor Nicolae
Breban şi Aura Christi şi Juriului pentru adop-
tarea mea în familia aleasă a premiaţilor Galei
Contemporanul. 

Gala Premiilor Contemporanul

AnGelA mArtin, AuGustin BuzurA

vlAdimir zAmfirescu, AurA christi, nicolAe BreBAn

premiile conte

n. BreBAn şi euGen simion

GAlA premiilor contemporAnul

GABriel Andreescu - nicolAe BreBAn



Scrisorile adresate lui Petre Gigea
Prima notă- raport de după plecarea lui Ne-

delcovici cu viză turistică, în ianuarie 1987, a fost
elaborată în luna următoare sosirii scriitorului în
RFG (14 februarie) pentru a transmite zvonul că
romancierul refuză înapoierea. Securitatea tri-
mite o informatoare să verifice alegaţia, iar
aceasta confirmă hotărârea lui Nedelcovici de a
rămâne în străinătate. Prioritatea devine, în
aceste condiţii, „influenţarea sa pozitivă pentru
a- l determina să nu se angreneze în activităţile
ostile organizate de emigraţia reacţionară”1. Apar
informaţii despre dificultăţile sale materiale, ne-
mulţumirea faţă de onorariul primit pe cărţile pu-
blicate ş.a. Subliniem următorul pasaj din nota
sursei „Alexandru”, luna iulie 1987:

Se poate vorbi chiar de o anumită strategie
dublă la Nedelcovici, pe de o parte, relaţiile lui
cu exilul românesc (care a făcut posibilă publi-
carea romanului său în Franţa), pe de altă
parte relaţiile sale cu România, pe care în-
cearcă să nu le compromită definitiv. De aici o
anumită limitare în criticile şi observaţiile
sale care privesc generalităţi (concept, teorii,
abstracţii), fie aspecte culturale sau literare.
O eventuală acţiune de influenţare a lui B.
Nedelcovici ar avea succes în măsura în care
se ţine seama de permanenta sa „dublă rapor-
tare”, la care îl obligă probabil şi vârsta înain-
tată (51 de ani)”2.

Nota de studiu aprobată la 23 octombrie
1987 confirmă opiniile de mai sus:

Cu toate încercările unor elemente ostile din
emigraţie şi cercuri ale postului de radio „Eu-
ropa liberă” de a- l antrena la acţiuni contra
politicii statului nostru, a refuzat. în interviul
dat nu a făcut declaraţii necorespunzătoare,
referindu- se numai la aspecte cunoscute pri-
vind viaţa literară. Apreciem că poziţia sa re-
zervată se datorează şi influenţei pe care a
exercitat- o asupra sa sursa noastră „Mircea”
când s- au întâlnit în Franţa. Doreşte să păs-
treze relaţii bune cu oficialităţile din ţară,
sens în care a fost la ambasadă solicitând re-
glementarea şederii sale în străinătate şi
dreptul de a se reîntoarce periodic în patrie3.

Peste o jumătate de an, pe 8 aprilie 1988, o
altă notă de studiu regăseşte la scriitor aceeaşi
„dublă strategie”. Iar în mai 1988, lucrurile par
să se clarifice definitiv, în sensul discuţiei avute
de Nedelcovici la ambasadă, sintetizate mai jos: 

în urma convocării de către secţia consulară a
ambasadei ţării noastre la Paris pentru a i se
comunica prelungirea vizei române de şedere
în Franţa, la 10.05.1988, Bujor Nedelcovici s- a
prezentat la ambasadă prilej cu care au rezul-
tat următoarele:

– A luat decizia să rămână o perioadă în
Franţa deoarece în ţară nu i s- au publicat
în ultima perioadă cărţile, deşi acestea,
după aprecierea sa, nu conţineau aspecte a
aduce atingere unor interese ale ţării. Con-
sideră că nepublicarea cărţilor respective
s- a datorat unor persoane cu interese mes-
chine şi nu unor interdicţii din partea or-
ganelor superioare de partid şi de stat.

– Nu s- a antrenat în acţiuni ostile ţării noas-
tre, cu toate că asupra sa s- au făcut pre-
siuni din partea unor elemente ostile din
emigraţie.

– Autorităţile autohtone i- au prelungit şede-
rea în Franţa, dar a fost obligat să predea
paşaportul românesc şi să solicite azil po-
litic pentru a i se aproba prelungirea vizei
franceze.

– A motivat că a recurs la acest lucru deoa-
rece din ţară nu i s- a dat niciun răspuns la
cererea sa de prelungire a vizei române şi
din această cauză a procedat în acest fel.

– A cerut să fie sfătuit cum să procedeze în
continuare şi s- a angajat că nu se va an-
trena în acţiuni antiromâneşti4.

Este remarcabil cât de adecvată s- a dovedit,
în cazul lui Nedelcovici, tactica autorităţilor co-
muniste. Obiectivul ei prioritar, de a evita angre-
narea scriitorului în activităţi ostile regimului de
la Bucureşti, a fost atins cu succes. Raportul din
luna septembrie 1988, prin care s- a cerut închi-
derea dosarului de urmărire informativă, ex-
prima „satisfacţia” Securităţii că „acţiunile pre-
ventive întreprinse asupra sa pe timpul cât era în
ţară şi- au atins scopul”5. Siguranţa instituţiei, al-
tminteri atât de suspicioase, era motivată de măr-
turiile păzite în dosarul său de la paşapoarte6.
„Dubla strategie” de viaţă a lui Bujor Nedelcovici
capătă o surprinzătoare claritate tocmai în final,
la stabilirea în Franţa. O sintetizează două scri-
sori adresate ambasadorului român de la Paris.
Prima:

Domnului Ambasador al R.S.R.
Petre Gigea

Vă mulţumesc pentru invitaţia Dumneavoas-
tră de a participa la recepţia ce va avea loc cu
ocazia Aniversării Independenţei României.
Din motive de sănătate regret că nu pot fi pre-
zent la această sărbătoare. Pietrele de hotar
din istoria şi literatura poporului român sunt
pentru mine prilejuri de meditaţie, încredere
şi mândrie. Vă rog să primiţi, Domnule Amba-
sador, expresia celor mai distinse sentimente,
Bujor Nedelcovici
5 mai 1987

în speranţa că nu abuzez de amabilitatea
Dumneavoastră, aş vrea să comunicaţi auto-
rităţilor din ţară dorinţa mea de a rămâne ce-
tăţean român şi membru al Uniunii Scriito-

rilor. De asemenea aş dori ca apartamentul
(proprietate) din str. […] să- mi fie păstrat, ur-
mând să plătesc datoriile care îmi revin7.

A doua scrisoare:

Excelenţei Sale
Domnului Ambasador al R.S.R., 
Petre Gigea

La 5 mai 1987 am avut onoarea şi plăcerea de
a fi invitat la Ambasadă cu prilejul Aniversării
Independenţei României. în scrisoarea pe care
v- am trimis- o – prin care îmi scuzam absenţa
– v- am rugat să comunicaţi autorităţilor din
ţară dorinţa mea de a rămâne cetăţean român,
de a fi în continuare membru al Uniunii Scrii-
torilor şi de a- mi păstra apartamentul (pro-
prietate) din Bucureşti […]. Au trecut de
atunci cinci luni. Nu am primit niciun răs-
puns. Este firesc. înţeleg ezitarea şi de aceea
revin cu această scrisoare prin care încerc să
elucidez anumite amănunte şi să înlătur îndo-
ielile. 
Sunt scriitor român şi trăiesc pentru a scrie
romane şi a le publica. Este singura mea ra-
ţiune de a fi. în ţară nu am reuşit să public ul-
timele cărţi, cu toate că m- am străduit ani de
zile. Acum încerc aici, la Paris, aşa cum au
făcut în trecut şi alţi scriitori spre binele lite-
raturii române.
Declaraţiile pe care le- am făcut de când am
sosit au fost identice în conţinut şi ton – am
subliniat acest amănunt de fiecare dată – cu
cele expuse în şedinţele de la revista „Româ-
nia literară” sau în cadrul Consiliului Uniunii
Scriitorilor al cărui membru sunt. Subliniez că
nu am scris articole în presă şi nu am dat in-
terviuri, cu toate că am fost căutat insistent
de mai mulţi ziarişti şi reporteri din Franţa şi
din alte ţări8.

Cum interpretează Petre Gigea aceste scri-
sori care- i veniseră fără să le provoace? în tele-
grama din 29 octombrie 1988, ambasadorul
anunţă Centrala de primirea lor, se referă la pa-
sajul în care Nedelcovici susţine a nu
fi făcut decât declaraţii „identice în
conţinut şi ton” cu cele exprimate la şe-
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Gabriel Andreescu
Bujor Nedelcovici. Comportament
pragmatic, discurs idealist (II)

Clubul Ideea Europeană 
n Avanpremieră editorială 

Bujor nedelcovici

GABriel Andreescu

1 Idem, f. 324.
2 Idem, 333v.
3 Idem, f. 344.
4 Idem, f. 352.
5 Raportul cu litere mari din 30 septembrie 1988

cu propuneri de închidere a DUI „Nica”, Arhiva
CNSAS, Fond informativ, I 001430, vol. 1, f. 353v.

6 Sunt „trei volume”, iar fiecare, accesibil în
formă digitală, are doar câteva pagini – şi fiecare lasă
urme din care vedem că erau mult mai ample.

7 Arhiva CNSAS, Dosar paşapoarte F 38990, Vol.
1, f. 7.

8 Arhiva CNSAS, Dosar paşapoarte F 38990, Vol.
1, f. 11. A doua scrisoare nu apare în arhivă cu data
pusă de expeditor (probabil, nu a fost copiată până la
capăt, caci nu există nici semnătura lui Nedelcovici),
ci una de conformitate cu originalul şi o adnotare cu
pixul: „Primite la 30.10.1987”. O altă referire la
scrisoare se regăseşte în telegrama din 29.10.1988,
trimisă de ambasador la Bucureşti „tovarăşilor” Aurel
Duma şi Olimpia Solomonescu şi transmisă lui Con-
stantin Mitea (fost redactor- şef al Scînteii, apoi şeful
Secţiei Propagandă şi Presă) şi George Homoştean
(ministrul de Interne) (Arhiva CNSAS, Dosar
paşapoarte F 38990, Vol. 3, f. 1).

Rămâne faptul că dosarele de
securitate şi de paşapoarte

sugerează o neconcordanţă între
logica vieţii reale a lui Nedelcovici

şi imaginea pe care scriitorul o
promovează insistent în viaţa

publică. Distanţa dintre imaginea
de sine şi linia comportamentului,
firească până la un punct la orice
om, ajunge la Bujor Nedelcovici la

o adevărată dedublare, fără
comparaţie cu orice alt caz din cele

cercetate în acest volum.
Contradicţia dintre adaptabilitatea
la context a lui Bujor Nedelcovici şi

imaginarul său visceral
anticomunist nu scade valoarea

socială, politică şi culturală a
acestui imaginar



dinţele din ţară, a nu fi scris articole
de presă şi a nu fi dat interviuri cu
toate că a fost solicitat, pentru a con-

chide: „apreciem că rezolvarea favorabilă a unor
doleanţe exprimate în scrisoare ar fi de natură să
evite o eventuală cădere a lui Bujor Nedelcovici
sub influenţa unor elemente răuvoitoare care l- ar
putea antrena în acţiuni cu caracter denigrator.
Rugăm indicaţiile dvs…”9.

în urma acestor scrisori şi a cel puţin încă
unei cereri oficiale, Direcţia pentru Paşapoarte,
Evidenţa Străinilor şi Controlul Trecerii Frontie-
rei a Ministerului de Interne a trimis la 3 noiem-
brie 1987 o adresă Uniunii Scriitorilor din R.S.
România în care anunţa solicitarea lui Bujor Ne-
delcovici: „aprobarea prelungirii valabilităţii vizei
şi a termenului de şedere în străinătate încă un
an”, în vederea continuării activităţii literar-ar-
tistice, pe cont propriu10. Interesant că Direcţia
cere „opinia” Uniunii într- un stil care sugerează
că aceasta chiar contează: „Rugăm să ne comuni-
caţi cât mai urgent posibil opinia dumneavoastră
cu privire la cererea susnumitului”.

Se pare că Uniunea Scriitorilor nu s- a con-
format, ca urmare, Direcţia de Paşapoarte a re-
petat întrebarea la 10 ianuarie 1988. De data
aceasta, opinia a fost cerută „foarte urgent”. în
dosarul de la Paşapoarte, cât a ajuns la CNSAS,
nu există vreun document care să lămurească
dacă Uniunea a răspuns la a doua solicitare. 

Ştim însă rezultatul corespondenţei, deoa-
rece la 14 martie 1988, o adresă a Direcţiei pentru
Paşapoarte notează că Bujor Nedelcovici cere pre-
lungirea vizei încă un an şi că, anterior, nu se în-
apoiase în ţară la expirarea termenului de şedere,
ca urmare a fost inclus în „evidenţa persoanelor
rămase ilegal în străinătate”. Şi: „La plecarea din
ţară nu era cunoscut cu probleme deosebite în evi-
denţele Ministerului de Interne. Unităţile Minis-
terului de Interne competente nu au obiecţiuni cu
privire la prelungirea vizei”11.

Conform notei desecretizate de SRI–CNSAS
la 5 decembrie 2012, în şedinţa din 9 aprilie 1988,
Comisia pentru problemele de paşapoarte şi vize
a luat în considerare cererea înaintată de Nedel-
covici în 1988 şi a hotărât prelungirea vizei încă
un an12.

Naraţiunea idealizată
Cum putem înţelege aceste scrisori ale lui

Nedelcovici13? Ele completează o traiectorie care
intră într- o curioasă tensiune cu naraţiunea pre-
ferată de autor, a anticomunismului său visceral,
a omului intransigent care refuză orice compro-
mis cu autorităţile ceauşiste. Imaginea promo-
vată de romancier despre sine câştiga în relief
prin contrast cu un Mircea Iorgulescu-colabora-
ţionist. „înălţimea” rigorii sale etice se confirma
în refuzul de a scuza fostului prieten, „slăbiciu-
nea” de a fi purtat discuţii cu ofiţeri de securitate. 

Acest autoportret eroic a fost susţinut siste-
matic de Bujor Nedelcovici de- a lungul anilor, di-
nainte de revoluţie şi până în anii din urmă. I- a
adăugat o aură de dramatism, punând rămâne-
rea în Franţa sub semnul sfâşierii interioare. în
interviul pe care i l- a luat Mihaela Toader, în
2006, Nedelcovici a vorbit despre aşteptările sale,
atunci, în 1986, privitoare la exil. întrebat dacă a
renunţat la cetăţenie, scriitorul răspunde: „Nu
am renunţat. […] Interdicţia [ca exilat] de a mă
întoarce în România mi s- a părut insuportabilă.
[…] Un exilat nu avea dreptul să se întoarcă în
ţară până în ‘90. în 1987, când am rămas la Paris
era pentru totdeauna. Nimeni nu a prevăzut pră-
buşirea comunismului. Deci «totdeauna» e aproa -
pe insuportabil, e ceva definitiv”14.

în lumina documentelor ultime, „mărturia”
arată pur şi simplu falsificatoare. Să doreşti să
păstrezi cetăţenia română, apartamentul şi bu-
nele relaţii cu ambasada sugerează, contrar in-
terviului acordat în 2006, speranţa palpabilă a
întoarcerii15. O călătorie în România ar fi dus însă
la pierderea statutului de exilat politic. O spune
următorul pasaj din citatul anterior, peste care
am sărit: „…când mi s- a dat un Titlu de trans-
port, era scris: «Poate să călătorească în toate ţă-
rile fără România». Deci, încă o dată, a fost un
şoc”. Şocul de care vorbeşte astăzi infirmă şi el cu-
noaşterea, înainte de primirea Titlului de trans-
port, a incompatibilităţii dintre statutul de exilat
politic şi turismul în România, şi deci declamaţia:
„în 1987… era pentru totdeauna”.

Nu putem şti exact care au fost gândurile
exilatului şi nu este menirea noastră să le imagi-
năm. Rămâne faptul că dosarele de securitate şi

de paşapoarte sugerează o neconcordanţă între lo-
gica vieţii reale a lui Nedelcovici şi imaginea pe
care scriitorul o promovează insistent în viaţa pu-
blică. Distanţa dintre imaginea de sine şi linia
comportamentului, firească până la un punct la
orice om, ajunge la Bujor Nedelcovici la o adevă-
rată dedublare, fără comparaţie cu orice alt caz
din cele cercetate în acest volum. Contradicţia
dintre adaptabilitatea la context a lui Bujor Ne-
delcovici şi imaginarul său visceral anticomunist
nu scade valoarea socială, politică şi culturală a
acestui imaginar.

Politica memoriei şi 
politica imaginii

Recunoaşterea lui Nedelcovici în lumea li-
terară se datorează talentului şi liniei oneste a
actului său de creaţie. Romanul de debut, ultimii,
a provocat, spune un critic, „un coup de foudre
printre criticii literari ai momentului” ce exprima
„stupefacţia şi încântarea trăite în contact cu o
realitate literară neasemănătoare cu altele”16.
Drumul ales intra în coliziune cu politica de par-
tid în cultură; în aceeaşi măsură, asigura integra-
rea, deci protecţia – umană, simbolică – oferită de
comunitatea „bună” a scriitorilor, care depăşise
în acei ani masa critică. Nu s- a elaborat suficient
asupra faptului că, începând cu anii 1970, şi mai
ales în deceniul următor, a fi în „tabăra” lui Raicu
şi Doinaş, Manolescu şi Sorescu, Iorgulescu şi
Blandiana devenise mult mai motivant decât să
lucrezi pentru clanul Eugen Barbu–Artur Sil-
vestri–Vadim Tudor. în acest sens, opţiunea pen-
tru contestaţia literară adăuga atunci, pe lângă
nobleţe, paradoxal, o doză de pragmatism. între
alţii, Nedelcovici avea o imagine de sine care- i im-
punea standarde de decenţă în relaţiile cu auto-
rităţile comuniste. Nu este o speculaţie, ci
sugestia documentelor din Arhiva CNSAS.

Din dosarele de temă şi cele ale principale-
lor personalităţi culturale de la sfârşitul anilor
1970- anii 1980 se poate stabili un gen de ierarhie
a scriitorilor din Bucureşti care incomodau auto-
rităţile: Dan Deşliu, Mircea Dinescu, Geta Dimi-
sianu, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae
Manolescu, Geo Bogza… – până la plecare, Dorin
Tudoran. Bujor Nedelcovici apare rar pe lista in-
comozilor. Deşi în 1973 i se deschide o cercetare
pentru atitudine protestatară şi relaţii cu străinii,
până în 1976 documentele îi fac portretul unei
persoane retrase, fără activităţi provocatoare.
între 1981–1982, când era secretar al Secţiei de
proză al ASR, Nedelcovici este citat cu luări de cu-
vânt în apărarea intereselor breslei. Totuşi, nu
într- atât încât să fie luate împotriva lui măsuri
precum refuzul vizelor de călătorie, sancţiune
aplicată în alte cazuri. Tensiunea cu autorităţile
depăşeşte pragul critic când i se refuză romanul
Ereticul îmblânzit. Hotărârea lui, de a- l publica
în străinătate, s- a dovedit câştigătoare. Pentru un
scriitor confirmat, în anii 1970–1980 a fi popular
însemna a fi contra regimului. Nu- şi permiteau
să fie contra, literaţii care se simţeau profesional
vulnerabil, dacă limita de sus a aspiraţiilor lor
era parvenirea, sau dacă nu- şi puteau depăşi pur
şi simplu frica. Apariţia în Franţa a romanului
refuzat în ţară, la mijlocul anilor 1980, i- a asigu-
rat lui Nedelcovici un substanţial pas înainte al
statutului său public.

Documentele de arhivă nu arată cât era de
conştient Nedelcovici de pasul făcut în raporturile
sale cu Securitatea – pe care oricum nu avea cum
să- l verifice. Din momentul publicării Le second
messager şi a primirii distincţiei din partea
PEN- Clubului francez, ofiţerii îl tratează, con-
form rândurilor scrise de ei, cu prudenţă şi
consideraţie. Scriitorul se află într- o poziţie de
forţă: prioritatea autorităţilor este să evite apari-
ţia unui alt disident. Scandalul din jurul „Căpe-
teniei din golf” sugerează că lecţia a fost bine
învăţată de Nedelcovici: fermitatea iese câştigă-
toare atâta timp cât nu duci cazul personal până
la contestarea regimului. Scriitorul va părăsi Ro-
mânia, în anii cei mai îngrozitori pentru imensa
parte a populaţiei, cu un capital de recunoaştere
simbolică util în anii ce aveau să vină17.

Descriem, pe urma mărturiilor din arhive,
o logică a faptelor şi nu una a psihologiei din spa-
tele lor (o repetăm). Strategia maximizării câşti-
gurilor pe care Nedelcovici o practică instinctiv
reiese limpede din cele două scrisori trimise am-
basadorului Petre Gigea. Ele conţin promisiunea,
făcută cu statut confidenţial, că scriitorul nu va
adera la exilul militant, numit la Bucureşti „reac-
ţionar”, şi nu va aduce prin literatura sa critici re-

gimului politic din România. Nedelcovici cere au-
torităţilor comuniste să i se recunoască dreptul
de a sta la Paris, să scrie cărţi, dar şi posibilitatea
de a reveni şi a conta în ţară. Era maximul ce se
putea obţine în acele condiţii istorice. Recunoaş-
tem aici, până la un punct, modelul lui Nicolae
Breban, cu deosebirea că ultimul este activ în pro-
iecte culturale care produc iritări autorităţilor
(vezi colocviul la care- i invitase pe Ion Buduca şi
Ioan Groşan). 

Locotenent col. Oprişor Oniţiu şi cpt. Dobre
Stana au închis dosarul de urmărire informativă
al lui Bujor Nedelcovici explicând neimplicarea
scriitorului în activitatea exilului anticomunist
prin reuşita acţiunilor lor preventive. Un punct
alb pe care l- au acordat cu dărnicie muncii lor.
însă în cazul lui Nedelcovici, absenţa „intenţiilor
de acţiuni contestatare sau a îndemnurilor la ac-
tivităţi necorespunzătoare” reflectă mai curând
poziţionarea pragmatică a scriitorului, pe tot par-
cursul vieţii. Strategia i- a reuşit în raport cu
stima de sine, i- a reuşit acomodarea la un context
social şi politic ingrat, i- a reuşit, deci, ocuparea
unei nişe existenţiale mai împlinite decât a mul-
tora dintre semenii săi.

în contextul analizei, cuvântul „pragmatic”
are un sens pozitiv. Comportamentul etic şi raţio-
nal presupun un anumit grad de adecvare la rea-
litate, incluzând împlinirea personală. în anii
1970–1980, Bujor Nedelcovici a făcut parte din
„comunitatea bună” a scriitorilor, a stat alături
de cei care au propus modele, sensuri şi căutări
în lumea alienantă a comunismului. în acelaşi
timp, analizând „cazul Nedelcovici” retrospectiv,
şi cu avantajul dezvăluirilor din arhive, ni se pare
important să- i urmărim istoria până la capăt.
Avem de separat viaţa lui de dinainte, şi exis-
tenţa de după anul 1989. Campaniile de maculare
pe care le- a iniţiat după revoluţie reflectă dificul-
tăţi de situare, şi faţă de noile realităţi postcomu-
niste, şi faţă de trecutul propriu. Frustrării
morale create de nedreptăţile, ipocriziile şi laşi-
tăţile din România actuală i s- au adăugat compli-
caţiile propriei conştiinţe; ale unei vieţi dedu-
blate, în care marile aspiraţii s- au intersectat cu
comportamente interesate.

Deşi aranjându- şi alianţe pe care Bujor Ne-
delcovici le- a refuzat întotdeauna (Mihai Dulea,
Dinu Săraru etc.), Mircea Iorgulescu nu pare să
fi avut probleme cu trecutul său. Perioada dintre
1989 şi rămânerea în Franţa, până la sfârşitul
vieţii, a fost pentru critic la fel de intensă şi cu
rost precum cea anterioară. Calea pragmatismu-
lui pe care a mers Iorgulescu a fost centrată pe
lume. Cealaltă cale, tot pragmatică, pe care a
mers Nedelcovici, s- a dovedit mai puţin adaptată
realităţilor postcomuniste, probabil pentru că a
fost centrată pe sine. r

Fragment din volumul Existenţa prin cultură. 
Represiune, colaboraţionism şi 

rezistenţă intelectuală în comunism, 
în curs de apariţie la Editura Polirom
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9 Arhiva CNSAS, Dosar paşapoarte F 38990, Vol.
3, f. 1

10 Arhiva CNSAS, Dosar paşapoarte F 38990,
Vol. 1, f. 12.

11 Arhiva CNSAS, Dosar paşapoarte F 38990,
Vol. 2, f. 3.

12 Cererea cu nr. 055332. Nu apare data exactă
(Idem, f. 4).

13 De reţinut că dosarul de paşapoarte a ajuns în
Arhiva CNSAS la sfârşitul anului 2013. în inter-
pretarea dosarului de urmărire informativă pe numele
său şi în timpul polemicii pe care Nedelcovici a pur-
tat- o cu personalităţile pe care le- a acuzat, Nedelcovici
nu ştia că noile materiale, acum la dispoziţia opiniei
publice, salvaseră documentele pentru el compromi -
tăţoare.

14 Bujor Nedelcovici, opere complete 7, Editura
Allfa, Bucureşti, 2008, f. 496.

15 Supoziţia concordă şi cu nota unui informator
care afirmă că Nedelcovici îl invidia pe Nicolae Breban
pentru statutul lui de călător itinerant între ţară şi în
străinătate. Nu ştim dacă lucrurile puse pe hârtie au
fost cu adevărat spuse, dar o astfel de aspiraţie poate
explica efortul – de succes – de a salva toate cele trei
„bunuri”.

16 Alex Ştefănescu, „Bujor Nedelcovici”, România
literară, 2004, nr. 4 (http://www.romlit.ro).

17 Declaraţiile sale actuale, de genul „Am accep-
tat lupta înverşunată dintre Individ şi Istorie, ştiind
că un individ va fi întotdeauna învins de tăvălugul
necruţător al istoriei” (Bujor Nedelcovici, opere com-
plete 7, All, Bucureşti, p. 760) au o emfază nelalocul ei
şi stilistic, şi în raport cu traseul existenţei proprii.
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Felul în care Profesorul Mircea Mar-
tin se apropie de idee este, dacă se
poate spune aşa, parafrazând, acela
al unui „extremist de centru”. Este

un loc comun să- l situezi în preajma ideii şi a me-
tacriticii, pe teritoriul conceptului şi al teoriei,
dar, precum singur îşi evidenţiază harta scrisu-
lui, el optează pentru organicitatea exprimării,
pentru „dicţiunea ideilor şi nu retorica lor”, fără
a se sfii să recunoască implicarea trăirii, asimila-
rea ideilor şi abia apoi răspicarea lor, dar nu edi-
ficate ca obiecte exterioare, ci „ca pe o ipostază
existenţială proprie, ca pe o posibilitate a noastră
de a fi”. Mărturiseşte într- o carte anterioară (Dic-
ţiunea ideilor): „Pentru mine, a alege – fie şi un
cuvânt – înseamnă deja a te alege şi a avea stil
înseamnă a putea reuni gândirea, scrisul şi viaţa
personală într- o figură omogenă. Nu cred, aşadar,
numai în vocaţia teoretică a formei, precum Va-
lery, dar şi în forţa ei de iradiere ontologică. Es-
tetica scrisului poartă în sine o etică.” Altfel spus,
deşi e greu să reformulezi ceea ce a fost formulat
deja cu atâta limpezime, avem de- a face cu un fel
de „extindere a domeniului luptei” pur concep-
tuale către nivelul ei somatic, în care interiorita-
tea trăită alături de exterioritatea vocaţiei
teoretice devin un tot, fac posibilă întâlnirea
ideală dintre fond şi formă. Şi, poate, tocmai con-
ţinutul pulsatil al ideii – e drept, riguros discipli-
nat de formă, reprezintă partea cea mai valoroasă
a felului său de „a se alege” „într- o figură omo-
genă”. în alte cuvinte este mai important cum
decât ce. 

Este notorie scrupulozitatea extremă a lui
Mircea Martin de a se expune editorial, însă nu
doar din această pricină fiecare nouă apariţie re-
prezintă un eveniment cultural. Fiecare carte în
parte – unitar construită sau florilegiu de texte –
este ridicată pe osatura unei naraţiuni ideatice
nu doar de mare fineţe, dar şi de mare originali-
tate. Criticul nu este servantul uneia şi aceleiaşi
teme, ci se pune în slujba unui caleidoscop tema-
tic din care, cu fiecare carte în parte, decupează o
nouă scenă a teatrului de idei, desprinde un nou
aspect al jocului de interacţiuni dintre gândire,
scris şi trăire. De data aceasta, pivotul în jurul că-
ruia se roteşte noua sa carte (Radicalitate şi
nuanţă, Edit. Tracus Arte, Bucureşti, 2015) este
eseul cu acelaşi titlu. Eseu care, ca şi în cazul
altor profesiuni de credinţă publicate succesiv ca
faţete ale fiinţei sale, e expresia fiinţei de acum.
Ceea ce dezvăluie în mod deosebit această nouă
naraţiune ideatică e o tot mai accentuată ape-

tenţă pentru înţelegerea şi chestionarea prezen-
tului, o dorinţă crescută de implicare nu doar în
Agora culturală, dar şi o nevoie nedisimulată de
asumare civică. O fină deplasare de accent dins-
pre dimensiunea estetică înspre cea etică. Şi fiin-
dcă ipostaza sa existenţială de acum trăieşte
conjuncturi, eufemistic spus, neobişnuite, cum
trăim toţi de altfel, abordarea devine obligatoriu
una mai angajată. Temperatura la care criticul
îşi trăieşte ideile este şi ea, prin forţa imprejură-
rilor, pe măsură ridicată. 

Nu întâmplător am folosit un titlu orwel-
lian. Pentru un om cu sensibilitate culturală vie
şi cu un sănătos simţ al istoriei, este greu de alun-
gat sentimentul trăirii pe viu a unei distopii; sen-
timentul că rinocerizarea, mancurtizarea, ketma-
nizarea, nu sunt simple metafore, dă fiori reci pe
spate. Lumea nu e o teleologie, ci e predispusă la
repetarea, mereu şi mereu, a aceloraşi greşeli cri-
minale, hrănindu- se, mereu şi mereu, din prostie,
orbire şi trădare. Şi nu este mai mare trădare pe
lume decât aceea a intelectualilor. în acest con-
text, să mlădiezi conţinutul ideii de nuanţă faţă
cu radicalitatea, este similar cu a- ţi expune bunul
şi cumintele simţ oprobiului maleficului. Winston
Smith, personajul orwellian din o mie nouă sute
optzeci şi patru, are o revelaţie încercând gândi-
rea pe cont propriu, în timp ce priveşte un ma-
nual de istorie de pe pagina căruia îl ţintuieşte
privirea omniprezentului Big Brother: anume că
erezia ereziilor este bunul- simţ. Dacă prin ochii
hipnotici ai Marelui Frate „ceva îţi pătrunde sub
ţeastă, nimicindu- ţi creierul, înfricoşându- te până
într- atât, încât să renunţi la propriile tale păreri
şi să te laşi convins să negi evidenţa simţurilor
tale”, îţi pierzi automat simţul realităţii şi tinzi
să crezi orice, pierzându- ţi simţul realităţii obiec-
tive. Erezia ereziilor este bunul- simţ. „Şi înspăi-
mântător nu este faptul că poţi fi omorât dacă
îndrăzneşti să gândeşti altfel, ci că s- ar putea să
nu ai dreptate. Pentru că, la urma urmei, de unde
ştim noi că doi şi cu doi fac patru?” Dar
bunul- simţ exultă la revelaţia că „evidenţa, falsul
şi adevărul trebuie apărate. Truismele sunt ade-
vărate – ţine- te de asta! Lumea solidă există, iar
legile ei nu se modifică. Pietrele sunt tari, apa e
lichidă, obiectele lăsate libere cad către centrul
pământului.” 

Subversiunea eseului Profesorului Martin
stă tocmai în faptul că apără în egală măsură evi-
denţa, falsul şi adevărul, ipostaziindu- se, pe rând,
în corpul fiecăreia dintre ele. Marea eleganţă a
abordării urcă din viziunea tolerantă, pluralistă
şi dialogică asupra evidenţei; din forţa de a em-
patiza până şi cu răul, tocmai pentru a- l înţelege
în deplina lui măsură. Ca om al nuanţelor, el se
strecoară în haina radicalităţii nu pentru a o ni-
mici, ci pentru a o înţelege, fiindcă „într- o con-
fruntare de opinii sau de idei, în viaţa de fiecare
zi sau în disputele intelectuale nuanţarea presu-
pune o fortificare a propriilor poziţii prin chiar
respectul arătat poziţiilor contrare; retragerea
este, de fapt, o retranşare mai sigură. Nu e vorba
aici nici de ezitare, nici de nesiguranţă, nici de,
cu atât mai puţin, o dezicere de sine prin concesii
ori compromisuri”. 

O astfel de abordare este una de neparat.
Nici o radicalitate nu va putea riposta unei ma-
leabilităţi aflată la cel mai înalt grad al inteligen-
ţei, astfel că refuzul dialogului conduce preopi-
nentul către o descalificare categorică. Iar refuzul
dialogului este trăsătura distinctivă, este tocmai
marca unui tip de discurs intelectual apodictic,
autarhic, autoritar ce s- a autopropulsat şi a aca-
parat spaţiul intens mediatizat din ultimele de-
cenii. Inflexibilitatea, împietrirea, lipsa de tran-
zitivitate a acestui soi de discurs, prin revelatorul
fără greş pe care ni- l oferă Profesorul Martin, pe
fondul relelor ce ne- au bântuit de ani buni în-
coace, capătă coloratura unei vini majore: vina de
a se fi pus în slujba jocurilor criminale ale unei
anumite politici, vina de a se fi baricadat în for-

tăreaţa propriului discurs dominant, în dispreţ
faţă de orice pluralitate de idei, în dispreţ faţă de
orice nuanţă. Acest tip de radicalitate, din punct
de vedere ideologic, ne- a împins în plin război ca-
nibalic, ne- a aruncat într- o lume mai hidoasă
chiar decât „minunata lume nouă” a lui Huxley
sau utopia neagră „1984”. Fiindcă formula nazis-
toidă „ieşirea naturală din sistem” nu provine din
fantezia macabră a literaturii, ci reprezintă uto-
pie neagră trăită. Cum neagră utopie trăită e
jerba de cianură, focul bengal de acid cianhidric
care omoară copii în cluburi, îi transformă în zom-
bie. Ficţiune hollywoodiană trăită pe viu. A te
pune în slujba unui asemenea sistem nu mai pre-
supune o simplă angajare ideologică, ci o compli-
citate cu urmări concrete asupra societăţii.

Ne putem întreba acum, din noua perspec-
tivă din care privim astăzi, dacă nu cumva, cu
toată poleiala unui discurs iscusit şi de o anume
statură intelectuală, acesta nu a reprezentat în
cele din urmă doar propagandă pură şi nimic mai
mult decât atât. Iar propaganda nu are nimic în
comun nici cu confruntarea de idei, nici cu „res-
pectul arătat poziţiilor contrare”. Ea trăieşte şi
respiră în propriul său autism, reprezintă autis-
mul în forma sa cea mai cristalină. Singurul lucru
comun pe care propaganda îl împarte cu cineva
este teritoriul politic, şi îl împarte strict cu acel
regim politic, sunt una. Iar dacă regimul se dove-
deşte a fi fost unul criminal, propaganda va îm-
părtăşi aceeaşi vină. Desigur că, în eleganţa sa,
Mircea Martin nu face asemenea deducţii, dar
nici nu ne împiedică să le facem noi. Subversivi-
tatea şi, dacă se poate spune aşa, radicalitatea sa
se aştern în chiar flexibilitatea şi înălţimea incon-
testabilă a demonstraţiei. Eseul este polemic prin
puritatea sa intelectuală. Desigur că o abordare
nuanţată poate fi, şi este percepută de către inte-
lectualul „propagandabil” (după o formulă cu
două tăişuri a lui Virgil Ierunca) drept un semn
de slăbiciune, chiar dacă aceasta „nu implică ne-
apărat indecizie sau incapacitate de opţiune. în
ordine intelectuală, ea înseamnă cel mai adesea
nevoie de exactitate şi de justeţe”. Desigur că
„gustul nuanţei e perdant (…) în raport cu ten-
dinţa, deloc marginală, în publicistică (la noi şi
nu numai) de a lansa judecăţi sumare şi apăsate,
nu o dată agresive, pe care un public puţin culti-
vat, dar numeros, le consideră probe de fermitate,
de curaj şi (nu- i aşa?) de temperament. (…) Din
păcate, ecourile unei asemenea mentalităţi –
spune Profesorul Martin – se pot regăsi şi în cri-
tica literară şi în eseul nonliterar de la noi, ecouri
ce vin, în parte, şi din trecutul imediat, dacă nu
chiar dintr- o anumită tradiţie: aceea de a nu ţine
atât la adevăr şi dreptate, cât la a avea ultimul
cuvânt”. Sigur că promotorul nuanţei face fără
greş precizarea că radicalismul nu este întot-
deauna excesiv, că există, chiar dacă în mai re-
dusă măsură, şi „un radicalism afirmativ, pozi-
tiv”, unul îndeobşte „idealizant, proiectiv, uneori
profetic şi chiar misionar, fără a fi neapărat reli-
gios”. Există apoi „radicalisme manifestate în doi
timpi: al negaţiei şi al afirmaţiei”. Negaţia func-
ţionând ca eradicare a unei concepţii, tocmai pen-
tru a se pune fundamentele unei noi concepţii.
Criticul consideră că demitizările şi demistifică-
rile reprezintă acţiuni intelectuale prin excelenţă
radicale”. Dacă ele ar funcţiona în doi timpi,
putem noi continua raţionamentul, în locul lor se
va aşeza ceva nou. Raţionând mai de-
parte, deducem că, în acest punct, cul-
tura noastră recentă pare a avea

Nicoleta Sălcudeanu
Erezia bunului simţ

Nu întâmplător am folosit un titlu
orwellian. Pentru un om cu

sensibilitate culturală vie şi cu un
sănătos simţ al istoriei, este greu
de alungat sentimentul trăirii pe

viu a unei distopii; sentimentul că
rinocerizarea, mancurtizarea,
ketmanizarea, nu sunt simple

metafore, dă fiori reci pe spate.
Lumea nu e o teleologie, ci e

predispusă la repetarea, mereu şi
mereu, a aceloraşi greşeli

criminale, hrănindu- se, mereu şi
mereu, din prostie, orbire şi
trădare. Şi nu este mai mare

trădare pe lume decât aceea a
intelectualilor

mirceA mArtin
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probleme cu funcţionarea mecanismu-
lui, rezumându- se la un singur timp:
primul. Şi pare a se încadra în tipul de

radicalitate ce caută să se diferenţieze „cu orice
preţ”. „în acest avânt nedescurajat de nici o difi-
cultate, nepersecutat de vreo dilemă, superficia-
litatea îşi face loc împreună cu cortegiul său de
efecte corozive. Siguranţa absolutizantă, tonul
ritos, sentenţiozitatea fără acoperire frizează, în
asemenea cazuri, ridicolul”, lipsite fiind de miza
de profunzime pe care o radicalitate autentică o
revendică. Se întâmplă însă, uneori, ca ridicolul
să ucidă. Cu petarda otrăvită a propagandei.

Amintindu- ne de Orwell, principala armă
letală a unui sistem criminal este uitarea, şterge-
rea memoriei. în lumea orwelliană istoria se mis-
tifică fără odihnă, se rescrie cu fiecare document
din trecut, cu fiecare ştire datată din ziare, până
la punctul în care individul îşi pierde orice contact
cu propriul trecut. Nici cultura română nu a scă-
pat de asaltul masiv al ştergerii memoriei. Ma-
nualele au fost rescrise, simboluri naţionale au
fost înlocuite cu personaje mediatice ale momen-
tului, s- a pus în discuţie, în manieră depreciativă,
originea noastră ca neam, am fost informaţi,
ritos, că nu există cultură română, că reprezen-
tăm o Siberie a spiritului, că istoria noastră re-
zidă într- o simplă însăilare de mituri, că
românitatea este un ifos, că Eminescu e prăfuit,
iar caietele sale nu sunt altceva decât macula-
toare. Luată fiecare idee în parte, ea va putea
părea inofensivă, teribilistă sau curajoasă, pole-
mică, originală, „cool”. Luate însă împreună, frân-
turile acestea de defetism vor alcătui chipul unui
monstru ce serbează Halloween- ul culturii noas-
tre. Acestui monstru iraţional Mircea Martin îi
opune bunul simţ şi îi oferă chiar o soluţie: „Un
gânditor cu adevărat radical ar trebui să prevadă
şi consecinţele propriilor sale afirmaţii, altfel
spus, parţialitatea lor; să conştientizeze limitarea
poziţiei sale, să încerce să o evite ori să o depă-
şească, iar dacă nu reuşeşte, măcar să o recu-
noască. Astfel încât calitatea unei concepţii sau
poziţii radicale nu depinde – cum s- ar putea crede
– de cât de departe se merge, nici măcar de inves-
tiţia afectivă (…), ci de prezenţa unei reale imagi-
naţii a consecinţelor. Ceea ce înseamnă capacitate
de a anticipa, pe cât posibil şi consecinţele respec-
tivei afirmaţii sau intervenţii, inclusiv obiecţiile
pe care le- ar suscita. Aceasta e proba pe care ar
trebui să şi- o dea orice gânditor radical respecta-
bil, obstacolul pe care s- ar cuveni să şi- l ridice sin-
gur.” Ce „imaginaţie a consecinţelor”, câtă
„capacitate de a anticipa” a avut, bunăoară cele-
brul text „Apel către lichele”? „Mai tot-
deauna – spune undeva în cuprinsul
cărţii Mircea Martin, şi fără nici o le-
gătură cu textul în cauză – patima ne-
gatoare sfârşeşte prin a arăta către
sine cu un gest involuntar”. Consecin-
ţele, vizibile, ne trimit în plin burlesc,
iar capacitatea de a anticipa efectul de
bumerang s- a dovedit a fi nulă. 

Profesorul Martin, urmărind
ideile în metamorfoza sau anamorfoza
lor, nu se fereşte să indice incidenţe
concrete. El identifică radicalisme de
toate felurile în discursul intelectual:
„Această postură radicală poate fi re-
găsită şi în discursul cutărui critic li-
terar care îşi începe cronica astfel
«Nimeni n- a remarcat până acum…»
sau al cutărui filosof, tot autohton,
care aruncă peste aproape tot ce nu
constituie opera lui şi a celor apropiaţi
lui o privire dispreţuitoare, anihilantă.
Rostul acestor atitudini – una mai
subtilă, a doua mai brutală – este, evi-
dent unul de autoevidenţiere prin ig-
norarea, minimalizarea sau depre-
cierea altora”. Recognoscibilitatea
acestor personaje este evidentă, dar şi
mai evident este acest caz de „mal pra-
xis” literar, tratat cu umor şi sereni-
tate, adică nuanţat. E vorba de
notoriul adagiu „Canonul se face, nu
se discută!”. „Formulă radicală, memo-
rabilă chiar, şi uşor adoptabilă de ad-
miratori şi de amatorii fericiţi că sunt
astfel autorizaţi să renunţe la prea
complicate lecturi şi la prea abstracte
sau prea tehnice delimitări. (…) Dar,
din perspectivă intelectuală, respec-
tiva sentinţă este de- a dreptul bizară.
Cum adică «nu se discută»? Cum să
pui în opoziţie canonul – de fapt, cano-
nizarea – cu discuţia, cu dezbaterea?

Ce canon s- a «făcut» fără discuţii şi cine îl va fi
«făcut» în acest fel? (…) La impunerea canonului
neomodernist în literatura română, N. Manolescu
a avut, într- adevăr, o contribuţie importantă –
chiar decisivă, deşi nu exclusivă –, dar această
contribuţie rezidă nu numai în cronicile sale, ci şi
în articolele teoretice şi participări la dezbaterile
din epocă. „Canonul se face, nu se discută…” –
formula a «prins» la noi, dar nu pot să nu mă în-
treb: s- ar putea «ieşi» cu ea dincolo de Curtici?”
Superbă demonstraţie a faptului că doi şi cu doi
fac, nici mai mult, dar nici mai puţin decât patru. 

Un capitol substanţial al cărţii este cel inti-
tulat Şcoala lui Noica, şi care pune în discuţie trei
„apariţii stranii” în cultura română. Este vorba
de Jurnalul de la Păltiniş, Epistolarul şi Minima
moralia (moralia cu m mic, nu ca la Adorno). Nu
doar substanţial este acest capitol, dar şi esenţial
pentru înţelegerea fenomenului. El reprezintă, de
fapt, o coda (în sens muzical), o recapitulare şi o
readucere a dezbaterii la punctul iniţial, „restar-
tare” în limbaj barbar. S- a consumat multă hârtie
pe temă, dar abia cu studiile Profesorului Martin
subiectul poate fi considerat complet. O primă in-
terogaţie, crucială, este: cine conduce jocul? Răs-
puns: „cel care conduce jocul, cel care pune în
scenă ideile cu purtătorii lor cu tot este discipo-
lul- autor, scribul”. Dar întrebarea ce urmează în
mod firesc este „dacă Noica ar fi urmat să scrie el
însuşi tot ceea ce a rostit în faţa elevilor săi, ar fi
făcut- o în acelaşi fel? Ar fi fost, oare, textul său la
fel de imprudent pe cât i- a fost vorbirea/spunerea,
cu radicalismul atâtor afirmaţii sau, mai bine zis,
negaţii ori excluziuni?” Răspunsul evident e că,
„Profitând de însuşi intervalul de reflexivitate al
scrierii – fie ea şi transcriere –, Liiceanu toarnă
gândirea lui Noica într- un tipar care este deja al
său, în ciuda fidelităţii principiale faţă de zisa
maestrului”. 

Schimbul de conţinut poate fi asimilat unei
acţiuni de marketing cultural ce propune un
obiect filosofic în ambalaj literar. Un obiect con-
trafăcut care vizează un public ţintă, nicidecum
unul specializat, realizând „o captare a atenţiei şi
bunăvoinţei unui public larg, nepregătit pentru
filosofie”. Aşa se face că, „în ciuda tuturor decla-
raţiilor de beligeranţă faţă de literatură şi faţă de
critica literară ale lui Gabriel Liiceanu, este cât
se poate de sigur că literaţii şi, în genere, consu-
matorii de literatură au compus în cea mai mare
măsură publicul Jurnalului şi al Epistolarului.
Iar acelaşi lucru se poate afirma şi în legătură cu
majoritatea cărţilor lui Constantin Noica însuşi”.
Aşadar, în pofida unui „tablou mai mult decât de-

rizoriu, jalnic al culturii autohtone şi, mai cu
seamă, al criticii literare (inerţie, refuz al filoso-
fiei, al înnoirii, «spirit administrativ», «mărunte
presiuni de tactică literară» etc.)”, ne putem în-
treba „Pe care scenă a urcat Noica în anii ’70 şi,
pe urmele lui, în anii ’80, Liiceanu, cu al său Jur-
nal (şi cu al său Epistolar)? Pe scena filosofiei? în
nici un caz. Nu pentru că n- ar fi voit sau n- ar fi
avut cum şi cu ce să ocupe o asemenea scenă mai
restrânsă şi mai greu accesibilă. Dar pentru că în
acel spaţiu mult mai sever marcat şi suprave-
gheat, compatibilitatea cu filosofia oficială nu mai
putea fi evitată sau amânată. Ar mai fi existat so-
luţia rămânerii în logică, fie ea şi hermeneutică,
şi în ontologie; sau, în cazul lui Liiceanu, în pera-
tologie. Dar rezultatul, adică impactul public ar
mai fi fost acelaşi? Scena pe care au ales- o cei doi
filosofi din generaţii diferite pentru a se face mai
bine auziţi şi văzuţi a fost chiar scena literaturii,
mai exact, a metaliteraturii.” Dar culmea absur-
dului este atinsă când „Liiceanu reproşează al-
tora că nu fac exact ceea ce s- ar fi cuvenit să facă
el mai întâi”. Bunăoară, reproşând criticii literare
că nu a făcut „cel mai mărunt pas” în exegeza
gândirii lui Noica, „deşi tot el recunoaşte că sin-
gurele comentarii notabile aparţin tot unor critici
literari (Al. Paleologu, Ion Ianoşi). De ce însă nu
unor filosofi, de ce nu unor discipoli păltinişeni,
de ce nu lui Liiceanu însuşi? N- ar fi fost o aseme-
nea exegeză personală încoronarea adevărată a
scenariului paideic?”. 

Mircea Martin consideră că afirmarea şcolii
păltinişene s- ar fi putut înfăptui şi fără „tratarea
de sus” a unor altor moduri de gândire filosofică
şi fără „denigrarea criticilor literari contempo-
rani. Dar procesul ar fi durat, fără îndoială, mai
mult şi n- ar fi fost aşa de spectaculos”. Până la
urmă vânzoleala belicoasă a fost expresia „unei
strategii sau tactici de autoafirmare” peste cada-
vre – am putea adăuga noi, obiectivul reprezen-
tându- l „ocuparea unei poziţii centrale în cultura
română contemporană”. Paradoxul e că, intrând
în câmpul literar, în contre- emploi cum ar veni,
„Liiceanu a considerat util şi eficient să creeze în
jur impresia de gol sau căzut, oricum, în nesem-
nificativ, superficial, inactual. Delegitimarea cri-
ticii literare, delegitimarea altora în genere – ca
parte integrantă şi condiţie favorizantă a promo-
vării de sine”. 

E important de precizat că Mircea Martin a
conceput şi a pus pe hârtie acest text în intervalul
1983- 1987, după apariţia Jurnalului şi Epistola-
rului. Nu l- a publicat atunci ca să nu atragă eri-
niile ideologice asupra acestor cărţi. Pe de altă

parte, a ţinut să- l publice aici, acum,
nu pentru „a tulbura posteritatea feri-
cită – şi binemeritată – a Jurnalului de
la Păltiniş”, „ci pentru a îndepărta acu-
zaţiile neavenite aduse criticii literare
din anii ‘80, pentru a încerca să repar
o nedreptate istorică”. Necesare şi de
bun simţ aceste accente repuse în po-
sesie de Profesorul Martin. Publicate
astăzi, au un ecou chiar mai pregnant,
când contextul de azi pigmentează
toate locurile goale din tabloul anilor
‘80. 

Bunul simţ ca erezie funcţio-
nează şi în invocarea, reconstituirea şi
evocarea unor figuri importante ale
culturii române, atât de hulite de pro-
paganda intelectuală sau, dacă vreţi,
de intelectualii „propagandabili”. Este
o repunere în drepturi depline a unor
figuri culturale precum G. Călinescu,
Tudor Vianu, Edgar Papu, Solomon
Marcus, Ion Ianoşi, Eugen Simion,
Adrian Marino, Romul Munteanu,
Marin Mincu, Silvian Iosifescu, Zoe
Dumitrescu- Buşulenga. Cum o erezie
uriaşă este să publici în volum comen-
tarii la cărţi ale celor din generaţiile
mai tinere. Pentru un critic literar de
talia lui Mircea Martin, gestul este
de- a dreptul sfidător şi în răspăr cu
tendinţa orwelliană de a şterge memo-
ria, şi de a rescrie mereu şi mereu tre-
cutul şi prezentul, sub alte şi alte
auspicii. Să faci legătura dintre trecut
(ba, să- l şi preţuieşti) şi viitor este, în
ochii lui Big Brother, crimă curată. Şi
totuşi, şi totuşi Mircea Martin îndrăz-
neşte să ne spună că „truismele sunt
adevărate”, că „lumea solidă există, iar
legile ei nu se modifică. Pietrele sunt
tari, apa e lichidă, obiectele lăsate li-
bere cad către centrul pământului.” r
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Trepte în octombrie
Se dedică prietenului meu, 

Gabriel Andreescu

Şarpele morţii a plecat de veacuri
şi toamna ţi-a crescut abrupt din tâmple.
Soarele-i sus de tot; îl ţii galeş pe creştet
ca pe o amforă. Moirele frunzelor
ştiu ce o să se-ntâmple.

Fiindcă te-ai întors din depărtări,
grădina ta surâde în măceşe,
octombrie aprinde ruguri printre nori,
în joaca iute şoimii îi întrece

şi-apoi se stinge-n pacea fără umbră,
printre gutui ghiduşe, struguri tari,
prin care măsurăm distanţa-ntre planete,
amanţi şi curcubee, roze şi bondari.

E linişte. Magnolia surâde iar în muguri.
Iarba asprită urcă la cer în trepte, trepte...
Orele cresc. Lumina dă în pârg şi-alintă
fantomele culorilor, prea vii, încete.

Şi parcă totul nu se mai sfârşeşte.
De pretutindeni ne subjugă o magie.
Miresmele nuntesc. Toamna din noi 
ne smulge şi ne duce pe aripa 
ei mare, străvezie.

Zeul eliberator
„Libertatea înseamnă să fii 
vasalul unui stăpân abstract!”

N. breban

Sunt în aer; oho, mă recunosc! 
repet şi încerc să mă smulg 
din văzduhul ce mă conţine, 
ca stafiile toamnei din amfora zilei, vie.
Nu sunt decât relieful aerului, eliberat
din plămânii şi inima nu se ştie cui.
Mor, înviu cât ai clipi, ca panterele Aurorei, 
care în salt violent despică zorii de zi 
în două jumătăţi asimetrice,
cu aripa lor de metal nevăzut,
apoi câmpul de levănţică, înflorit la orizont,
şi marea ici mov, colo verde şi albăstrie.

Vine val-vârtej zeul şi, ah, totul
se transformă în mai mult decât o poveste.
Da, totul devine mai mult decât este.
Ceea ce se vede e regatul a tot 
ceea ce n-a fost văzut de cai, 
buburuze, fluturi, iarbă şi oameni.
Depinde de lumina în care visezi. 
Depinde în care dintre tigri adormi 
şi-n ochii cărei acvile te trezeşti.
Restul nu e decât un murmur, un abur
sau nu mai mult decât un vers
scris de cineva pe ape.
Restul nu e decât o tăcere, mutată în zei,
lucruri, amanţi, viespi, castori, fregate.
Restul nu e decât o uriaşă privire
verzuie, care pe toţi ne încape

şi este egală – secundă de secundă – 
cu ea însăşi. Eu nu sunt egal cu mine însumi.
Cerul nu este egal cu sine însuşi.
Pământul nu-i egal cu ceea ce este.
Oamenii sunt mai mult decât semne 
ale celei mai frumoase dintre lumile visate.
îngerul meu păzitor este egal cu o mirare –
trunchi al unui imperiu dus pe aripi 
de stoluri de-albine şi pescăruşi.
Iarba e ceva mai mult decât pare.
Iar păsările, ah, păsările sunt un fel
de crini ai aerului, visaţi de animalele
mării – templu al aştrilor tragici, apuşi.

în fiecare lucru tresare un înger.
în fiecare înger e-un cântec adormit.
Vine zeul, îşi înalţă un templu în tine,
apoi îşi face un altar din acere, cuvinte
şi din osemintele unor eroi necunoscuţi,
luminând cu ele văzduhul semiobscur.
Apoi unei alte lumi fulgerător te promite
şi – fără să-ţi dea de veste –
pleacă, însoţit de cai, femei,
călugări, lăstuni de apă,
fluturaşi de stâncă
şi preoţi în lectici.
Pe umărul drept ţine
munţii de măslini,
pe umărul stâng –
stelele mici.

Tu rămâi singur şi gol
cu altarul acela ciudat între coaste; 
abia mai respiri, învins de-amintirea 
unei lumi ce nu-ţi aparţine:
o lume iscată din tâmpla
zeului eliberator, 
modelat de gândul nu se ştie cui –
ţărm scânteind între ape,
aproape, aproape, aproape,
sub cer – cupolă a unei biserici,
vegheate de pescăruşi isterici.

Vânătoarea de fulgi
Culorile sunt măşti ale cuiva
mai singuratic şi mai trist.
Cel care a zidit ochiul şi tâmpla ştie
albia nopţii când încet se-nclină
spre inima luminii, vie.

Copacii sunt metalice coloane, 
pe jumătate în văzduh ascunse.
Cel care a făcut gândul şi mâna
cunoaşte locul secret din care
de milenii îşi trage rădăcina

miezul, nectarul, natura lucrurilor
şi albul rece şi candid al lunii.
E toamnă; liniştea-i desăvârşită
în frunze, mări, oameni şi scoici.
Ce noapte-nfrigurată, ca de criptă,

cu umbra răsucită-n duhul lacului,
cu nuferi vii şi-ntârziate libelule,
care tăria apelor o-ncearcă.
Ce melodie se-ntrupează din adâncuri 
şi duce-n zare bezna, prăbuşită-n barcă.

Cel în lumină ferecat, ca soarele-n orbită,
ca oasele – în trup, ca osia – în gând, 
din tot ce suntem ştie ce e surpat în veşnicie
şi care emisferă îi revine toamnei, morţii, 
bolţii şi zilei prinse în clepsidra străvezie 

de-aceeaşi mână care vede când viaţa e o 
vânătoare şi când nu suntem, ah, mai mult decât
nişte copii care, văzând prima ninsoare, prind
cu ochii, gura, mâna, fulg după fulg, şi zboară, 
şi cad, livizi de frig, noiane, din cerul aburind.

Biblică
„Iar ochii, preafericiţii,
Privesc în tăcută
Pe veci claritate.”

friedrich Hölderlin

Toamnă, sublimă profeţie
explorând fântâni, păduri, culori,
e un sfârşit incert ce-adie  
dinspre coroana fără frunze

a stejarului, răsfrântă în văzduh
şi-n sunete arcuite din sfintele viori.

Toamnă, sublimă profeţie, urnind 
din matcă fluvii, păsări, meteori,
un început în toate stă să fie.
Pământul gol e şi întunericul prea blând.
Şi bună e lumina ce-şi lucrează drumul, 
pliul şi urma peste tot, prea vie

ca să fie deodată sub cerul gol.
Condorii nu se văd în cartea de la orizont.
în toate aşteptarea geme stins, iruptă,
fără să se ştie, ca un pregând, din acel duh, 
care ne este tuturora temelie
din preziua facerii, abruptă.

El e prea singur ca să moară, prea singur 
ca să fie pe acest pământ cu inima abia pulsând 
sub picioruşele acelui porumbel divin, 
ce ţine-n plisc crenguţa de măslin
şi stă faţă în faţă, ochi în ochi, 
suflet în suflet, cu singurul Vecin.

Cvasipastel
E-un frig de tremură fantome şi salcâmi
sub ceru-ntunecat ca nişte putrede gutui.
Ceaţa şi-aruncă mantia pe lucruri,
de nu vezi la trei paşi; păianjenii i-alintă,
scăpând mărgăritare-n plasa nimănui.

E ziua cea dintâi şi suntem la răscrucea
drumului, tăiat de mândri cocostârci şi de fazani.
Frunzişul tot mai rar şi-a exilat tot verdele
pe muşchiul din fântâna, pe care îşi duc crucea
doi greieri rătăciţi, ca nişte mohicani.

E-o linişte ca de sfârşit de lume.
Focul şi drumul şi-au găsit de lucru în livadă.
Spre ziuă aştrilor le cade inima spre Hypnos.
Marea îşi trage sufletul în arbori, scoici şi spume.
Mieii prea cruzi pe coamele secundei stau să cadă.

Mai peste tot îşi face cuib un început.
Zmeii tomnatici scuipă foc şi fug în frunze,
apoi îi rod părerile de rău şi ei se-ntorc
de mână cu arhangheli de nepriceput,
care-i invită la cules meduze.

Frig pe orbită
„Şi dacă ai să-mi arunci tu foc în creier,
Atunci te voi purta pe sânge.”

Rainer Maria Rilke

Ca lumina-n biserici se înalţă
în cercuri pescăruşii, profanii,
adormind în mine tristeţile, 
rătăcirile, anii, 

dimineaţa, când soarele-i sus. 
Veşnicii răsar şi cresc din imagini
şi lucruri, care-şi citesc fiinţa, 
relieful, vârstele în pagini

sfinte de istorie-a pământului, 
de când există el şi e purtat 
pe sângele de bronz al sfinţilor 
şi-al umbrelor de neuitat,

de zei distraţi şi mândri înviate
în ani de foc, când, drepţi, au rătăcit
călări prin patimile timpului,
sub cerul nemaimântuit

şi-un frig de tac părinţii în icoane, 
un frig de nu ştii cum te cheamă; 
şi tremuri, şi – în timp ce cânţi – 

Aura Christi
Trepte în octombrie… şi alte poeme
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treci cea din urmă vamă.

Frigul se înteţeşte pe orbită; 
să fim ca rozele şi să iubim ca ele.
Mesteceni disperaţi se-aprind şi ard 
sub bolta gândurilor mele.

Ţara nimănui
întuneric – ţară a nimănui
ce-şi strigă tristeţile
la fiecare colţ de stradă.
Tot ce atingi, te uită, creşte din belşug 
în sufletul de foc al orişicui
şi te învinge rar, fără tăgadă.

Ziua a doua urcă din himere
ce sprijină pământul pe patru elefanţi,
cum se-ntâmpla aievea în vechime,
când ascultam pulsând inima lumii,
de Apollo ţinută în melancolicele sfere,
apoi în templul înălţat de ştime.

Totul începe cu legile nescrise
în pântecul matern al lucrurilor.
Totul renaşte din apă, aer, focul
vegheat de trei zeiţe: Clotho, Lachesis 
şi ne-nduplecata Atropos – sublime graţii 
de temut, care, oho, ştiau aproape totul.

Deschide ochii
Deschide larg ochii, ţine ochii deschişi.
Nu uita să respiri. Orice s-ar întâmpla,
trage aer adânc în piept şi nu întreba:
până când, de ce şi cum, chiar aşa?
Sunt cu tine, înzidit în coloana secundei. 
Sunt cu tine aşa cum n-a fost, nici va fi 
cineva vreodată. într-o pace ne-ncepută, cândva

veţi cânta, iubite abstracţiuni, cu cercei în urechi,
brăţări de liane, inele de laur şi sanda cafenie,
dragi fiinţe culese în zori din singurul arbore: 
totul e la vedere. A trecut călare pe-un nor Aurora
şi-am despărţit lumina de întuneric, apele de uscat.
Şi era frig de se opreau păsările în zbor. 
Şi era cald sub bolta dimineţii, vie.

Ca un arc curbată, s-a făcut ziua a treia. Şi o adiere
peste văzutele şi nevăzutele toate s-a făcut.
Şi s-a făcut singurătatea – casă a fiinţei.
Şi târziu de tot, când nu mai aveam 
decât o respirare, dragi himere, viaţa s-a făcut
din tot ce nu s-a mai văzut: suferinţă, aşteptare, 
abur, coastă şi ce mai e de găsit într-o mână de lut.

Zori de zi
Lumina îşi trimite solii în mesteceni,
îşi uită focurile-n roze şi-asfinţit.
E seară şi-n cuvinte; arhanghelii îi legeni.
Totul se-arată oarecum sfârşit.

Zorii de zi aşteaptă să te-nchege,
când Atropos şi-ascute foarfecele.
Tu ai văzut hotarul dintre oameni-lege,
în timp ce au căzut pe gânduri Parcele.

Copacii şi-au scos umbra la păscut.
Respiră-n toate o aşteptare surdă.
Adună frumuseţe grădina din belşug 
şi râde-n mânzul crud ce zburdă

după fluturi, iepuri de câmp şi viespi. 
Când pacea şi-a scos puii, îi număra la soare
şi rouă culegea dintre coroanele de cerbi,
noaptea de zi am despărţit, şi mare

mi-a fost uimirea: în candidele sfere
ale amiezii pluteau ca-n vis, uşor, cântând,
fiinţe-nfrigurate, privighetori stinghere
de cum prindeau relief şi duh în gând.

în raza pătimaşilor lăstuni
în raza pătimaşilor lăstuni
e ţara ta, pământul aşteptat.
De printre roze, în miresme te aduni,

visezi în arborii din veacul celălalt.

Mai e foarte puţin şi te apropii 
de trunchiul întemeietor.
închide ochii, dormi în dropii,
zidite într-un cerc îmbietor.

închide ochii, dormi, coboară
sub pleoapa nu se ştie cui.
încrede-te în orele de seară,
surpate în orbita nimănui

din ţara cuvioşilor lăstuni,
unde se vede tot prin oameni, unde
din depărtări în vulturi mori, te-aduni 
şi-nvii în ecumenice secunde.

Vasăzică zeii printre noi coboară
Vasăzică zeii printre noi coboară;
de pretutindeni brumar ne face semne:
totul încet pare să ia sfârşit…
Ei câte unul merg prin golul  
locuit de arbori resemnaţi şi frunze, 
căzute-n cerul ierbii, mântuit.

Bolta e grea şi munţii mari, ca marea, 
şi ceasul greu e în aerul rarefiat
şi-n foruri luminate-n subterane.  
Mergi singur. Ochii sunt prea grei.
Dorul de moarte dezgroapă-n fiecare
de secole uitate taine.

Vântul ne mână spre un nou sfârşit, 
cu toamna strânsă-n ochi, clepsidre, 
pietre. Doamne, pentru a câta oară
sufletul singur se închide în măceşe,
ca soarele-n gutuia cu faţa-n zori atinsă
de zeii care printre noi coboară?

Ca prin ceaţă
E toamnă printre îngeri, pe sub ape
şi eu abia de-mi amintesc
din care arbore am smuls acel cuvânt 
şi unde, dulci, silabele-i nuntesc,
din culme-n culme rătăcind.

Cum se numeşte pasărea 
ce l-a clocit, discret retrasă? 
Unde să-i fie patria, văzduhul
ezitant, povestea, poate lutul
şi cea din urmă casă?

Ah, trece timpul, cum la vânătoare 
câinii de rasă merg după stăpân.
Secundele se arcuiesc în felu-n care
respiră coamele: precipitat, adânc,
ca vulturii tăind fâşii cerul alpin.

Mă smulg din mine; capul mi-l întorc 
spre acea toamnă de demult;
văd ca prin ceaţă pomul vieţii, animale,
preoţi dormind, pierduţi în zale.
Şi-un vâjâit al unui corp ceresc ascult.

Heraclit
Eu le-am făcut dreptate păsărilor.
Cerului alb o boltă zveltă i-am zidit.
Şi-atunci, de ce tristeţile mă împresoară,
când ochii nopţii se deschid în iarbă,
fântâni şi mări, apoi, târziu de tot, în fiecare?

Urşilor, leilor şi cerbilor eu le-am făcut dreptate
şi-am adunat copacii, zimbrii şi plantele în mână; 
era prima pădure de când lumea. Şi atunci,
de ce mă-nchid în somn, ca morţii în pământ
şi ca tăcerile străvechi – în prunci?

Pe tine, şovăind, târziu, când seara
fulgera tăcut şi fioros la asfinţit, din coasta 
lui Adam, cântând, eu te-am cioplit. Şi-atunci,
de ce îmi tulburi liniştea? Ce ai găsit în ţipătul acela?
Spre care depărtare din gura lui tot curgi, şi curgi?

Parcul cu mesteceni
Ei s-au retras în frunze
şi în izvorul spre care toate
mierlele se-ntorc, oricât de târziu s-ar face
şi oricâte alei şi cărări ale parcului 
cu mesteceni galbeni ai bate.

Ei s-au retras în foişorul
cu fântâna adâncă, săpată demult,
şi îşi fac loc printre păianjeni,
vreascuri, albine, cosaşi, lemne,
dar la apă, uneori, nu mai ajung.

în zori de zi, prea frumoşii în grădina 
cu măceşe s-ar ascunde, ştiind că acolo, 
când se crapă de ziuă, şovăind, te duci.
Chiar atunci, unii dintre ei îşi dau sufletul.
Fără să ştii, mergi printre nevăzute cruci.

Se aude nu se ştie de unde un strigăt asurzitor;
târziu, brumar te ia pe aripa-i mare şi te duce,
apoi tăcerile morţii, răvăşite, de-acolo te fură.
Atunci, tremurând, tu gura cu mâna le-o închizi, 
aşa cum ziua închide bezna în scorbură.

Fii soare
„fă-te soare, şi o să te vadă toată lumea. 
Dar soarele trebuie să fie mai întâi soare. 
Iar zâmbeşti, de ce: că o fac pe Schiller?” 

f.M. Dostoievski

în forul nostru taina vaduri sapă.
Fii soare fără teamă şi răsai. Zorii de zi mijesc
în greul cel mai greu: imperial, definitiv, firesc.
Rudă de sânge, luna sculpturi face pe apă

şi creştetul şi-atârnă de sfera-mpădurită,
ca tu să fii. Tu vino, te ridică din raiul culorilor
şi-ascultă unicornul – alesul dintre aleşii florilor –
şi lună fii, răsai din ape şi aerul de plumb din criptă.

Mii de fiinţe cură din ascunzătoarea
din grădină şi sufletul şi-l trag în beznă,
când şoapta-i urcă din pământ în gleznă
şi ia în stăpânire iarba, tâmpla, marea,

murind subit fără motiv. învins, tu soare redevii,
din tine te ridici ca din abis, de veacuri
rătăcit şi adunat cu greu din lutul gol şi lacuri.
Brumar e în zenit; abia atunci, răcorile târzii

te fac să fii încă o dată. E bine, totul îţi revine,
bogatule: luna şi soarele, pământul şi condorii.
Pacea silabiseşte arătări, iezii prea cruzi în 

colţul morii,
când te frământ, viaţă îţi dau, mă uit şi văd prin tine.

Tu plângi, respiri prin mine, surâzi, te minunezi.
Cum a fost scris: plămada e lucrată-n în fiecare.
Noapte şi zi, lumea renaşte din magie şi mirare,
împunsă-n coastă de prea fericiţii iezi.

Ziua a şaptea
Letopiseţe în văzduh transcrie toamna
şi trece cu pas zvelt, târziu, o punte.
Vântul sculptează cu degetele-i reci
basorelieful V-ului din frunte

şi-alege oamenii cu toamna-n trup.
Ziua a şaptea se-apropie de asfinţit.
Privirea ta-mi ridică sângele-n obraji, în tâmple, 
când te întreb: „La ce te-ai mai gândit?”

Tu taci. Din strania tăcere cad frunzele
şi cerul îşi adună tristeţile-n icoane,
fântânile-şi adulmecă răcoarea,
poteca-şi urcă sufletu-n lucarne.

întreaga toamnă îşi pune noi odăjdii,
cum a fost scris de mult în Cartea Sfântă.
Lumina strânge aezii pe cărări, în chioşcuri,
parcuri, în saltul peştilor, slăvit de-o stâncă.

Din volumul orbita zeului, 
în curs de apariţie la Editura Ideea Europeană 
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Arta cuvântului este de cele mai
multe ori arta de a împăca, armo-
niza contradicţiile. Dar asta este
arta vieţii în general – de la gastro-

nomie până la dezvoltarea personalităţii. Ce al-
tceva este un om matur din punct de vedere
psihologic dacă nu un om care a reuşit să împace,
să cuprindă – prin înţelegere şi trăire – contra-
dicţiile care pe un om imatur l- ar fi sfâşiat. 

Gândirea, la rândul ei, stă sub semnul im-
perioasei necesităţi de a lua act de existenţa con-
tradicţiilor şi de a găsi o cale de aducere a lor
împreună, o sinteză a tezelor opuse. Exprimat
magistral de Hegel, un asemenea punct de vedere
nu este împărtăşit şi de Kierkegaard care, deşi
convins şi el, pe urmele lui Pascal, că fiinţa
umană este o fiinţă fundamental contradictorie,
crede că „sinteza” se realizează nu prin gândire,
ci prin însăşi viaţa lui. „Sinteza existenţială” în-
seamnă să poţi trăi simultan în două dimensiuni
opuse – finit, infinit; moarte, nemurire; cer, pă-
mânt; bine, rău; libertate, necesitate – înseamnă
să accepţi răstignirea ca mod de viaţă. 

în definitiv, coerenţa este un principiu al
gândirii şi al vieţii doar întrucât contradicţia o
precede. „Fundamentul” principiului noncontra-
dicţiei este însăşi contradicţia din moment ce,
pentru a fi negat, trebuie mai întâi să existe
obiectul negării. A gândi înseamnă deopotrivă a
afirma şi a nega contradicţia, înseamnă mai întâi
a o sesiza şi apoi a încerca să o anulezi.

Primul pas în a „soluţiona” contradicţia este
slăbirea acesteia, transformarea ei în contrarie-
tate. Pentru aceasta e necesară găsirea a cel
puţin unui termen din acelaşi „gen”. De exemplu
între înţelept (cel care ştie) şi neînţelept (cel care
nu ştie) intervine, datorită lui Socrate, categoria
celui care ştie că nu ştie. O asemenea categorie
nu face decât să transforme contradicţia iniţială
în contrarietate, astfel încât, oricare ar fi omul
ales, acesta să nu poată aparţine simultan sfere-

lor a doi termeni, dar să poată lipsi din amân-
două, făcând parte din al treilea (sau al patrulea
etc). Contradicţia dintre „fiinţă” şi „nefiinţă” se
detensionează graţie conceptului de devenire –
care este o a treia „variantă” pentru orice lucru
existent, supus regimului ambiguu al fiinţei-în-
spre- moarte. La fel, o afirmaţie nu este numai
adevărată sau falsă, ci poate să fie probabilă, sim-
plă opinie. A se remarca faptul că acest „al trei-
lea” nu este propriu- zis o soluţie, nu este, în
pofida aparenţelor, o sinteză care îmbină cele
două elemente, nu mai mult decât este podişul o
sinteză între munte şi şes. Transformarea contra-
dicţiei în contrarietate este primul şi esenţialul
pas în drumul spre unitate. Contrarietatea este o
opoziţie diminuată, integrată într- un gen comun;
roşul se opune galbenului, dar se opune numai în
aşa fel încât oricare ar fi obiectul ales, acesta
poate să le refuze pe ambele şi să prefere să fie
albastru – revelând astfel unitatea generică a tu-
turor elementelor în discuţie, aceea de a fi toate
culori, adică lungimi de undă diferite ale uneia şi
aceleiaşi lumini.

E foarte probabil că dacă omenirea s- ar fi
împărţit doar în „albi” şi „negri”, aceasta să nu fi
ajuns niciodată la ideea de umanitate comună.
Existenţa altor rase a obligat omul să producă
acest salt conceptual. în mod paradoxal, diversi-
tatea, recunoaşterea diversităţii (ceea ce în-
seamnă descoperirea unui „al treilea” şi astfel
anularea disjuncţiei exclusive, trecerea la un ra-
port de opoziţie mai slab) este poarta spre afirma-

rea unităţii. Dualitatea (şi dualis-
mul) nu produc niciodată unitate şi
aici văd sensul profund al dogmei
trinităţii. Abia „al treilea” deschide
spre unitatea fiinţei, spre unitatea
dintre Dumnezeu şi om, dintre pă-
mânt şi cer – nu în sensul că inter-
mediază, că e un element de legă-
tură, ci pentru că impune necesita-
tea adoptării unei perspective mai
largi, mai cuprinzătoare decât sim-
pla contradicţie (în care acest al
treilea n- ar avea loc). De când cu
ideea de Hristos – lumea nu se mai
împarte în oameni şi Dumnezeu
pentru simplul fapt că această nouă
realitate descoperită a omului-dum-
nezeu sau a lui Dumnezeu- Om
obligă pronunţarea unei realităţi
mai vaste, adoptarea unui concept
comun omului şi lui Dumnezeu.
într- adevăr, aşa cum dogma trini-
tăţii afirmă, unitatea fiinţei nu
poate apărea decât odată cu în-trei-
rea. (Prin „al treilea” înţeleg cel
puţin un element în plus faţă de
termenii prezenţi în contradicţia
iniţială, dar evident că pot fi mai
mulţi termeni „al treilea” care să di-
zolve contradicţia). 

însuşirile comune dintre doi
termeni aflaţi iniţial în raport de
contradicţie survin cu putere în mo-
mentul apariţiei celui de- al treilea
element. Dacă pe lume nu ar fi exis-
tat decât albi şi negri – culoarea ar
fi fost şi ar fi rămas elementul esen-
ţial de discriminare, baza excluderii
celeilalte categorii, ignorându- se

toate celelalte trăsături asemănătoare. De îndată
însă ce apar oameni de alte culori (galbenă, roşie)
– culoarea devine neesenţială şi celelalte atribute
– cele prin care se aseamănă rasele trec în prim
plan. Unde există doar două elemente trec în
prim plan diferenţele (oricât de minore), unde
există cel puţin trei elemente trec în prim plan
asemănările dintre ele. Numai după ce a fost slă-
bită dihotomia adevăr- fals prin introducerea pro-
babilului s- a putut vorbi despre o dinamică a

adeveririi, despre adevăr ca „eveniment” care
poate surveni în viaţa unei idei sau, dimpotrivă,
ca proprietate ce poate fi pierdută în urma apari-
ţiei unui caz „infirmator”. Mai exact, graţie pro-
babilului, adevărul şi falsul şi- au dezvăluit
asemănările de familie, acelea care le fac pe toate
să fie „valori de adevăr”. 

Multe discuţii s- au purtat despre asemănă-
rile dintre bărbat şi femeie – nu au fost suficient
de convingătoare, persuasiunea fiind minată de
însuşi tipul problemei – „ori- ori”. Dihotomia nu
poate lăsa locul niciunei împăcări şi excesele fe-
minismului se explică prin faptul că acestea nu
puteau privi emanciparea lor decât prin mijloa-
cele negării şi ofensării celuilalt sex. La fel, băr-
baţii sunt condiţionaţi – de însăşi dualitatea
genurilor – să le privească pe femei, condescen-
dent, cel mult în termenii ipocriţi ai „democraţiei”
şi „toleranţei”. Unde sunt doar doi – unul îl va
stăpâni pe celălalt, iar Biblia este cât se poate de
corectă în acest sens când o defineşte pe Eva ca
„ajutor” al lui Adam. O schimbare autentică este
indisolubil legată de introducerea conceptului de
„al treilea sex” – o idee îndelung dezbătută, cu
care deja ne- am obişnuit şi care de acum înainte
tinde tot mai mult să fie pusă în practică – Aus-
tralia şi Germania introducând deja pe cărţile de
identitate posibilitatea de alegere a sexului. După
ce omenirea va fi asimilat îndeajuns existenţa
celui de- al treilea sex tensiunile ancestrale dintre
bărbat şi femeie vor intra repede în albumul
amintirilor din perioada „primitivă” a umanităţii,
alături de sclavagism, rasism, antisemitism. 

Sinteza nu este reprezentată aşadar de cel
de- al treilea element, ci cel de- al treilea element
mijloceşte apariţia sintezei. Multe dialoguri pla-
toniciene se desfăşoară după această schemă: 
x ≠ y (contradicţie); apare Z care slăbeşte contra-
dicţia transformând- o în contrarietate, astfel
încât {x, y, Z}ÎA, adică sunt elementele mulţimii
A, specii ale unui gen comun. Genul comun, sin-
teza (A) integrează elementele x, y aflate într- o
contradicţie iniţială alături de elementul (singu-
lar sau plural) Z care a slăbit contradicţia şi a
transformat- o în contrarietate. 

Unitatea afirmată de sinteză poate fi acum
genetică (elementele au aceeaşi origine) sau te-
leologică (urmăresc acelaşi scop, punct de evolu-
ţie) sau, bineînţeles, genetic- teleologică. Opoziţia
dintre elemente va fi văzută de acum drept secun-
dară, procedurală, de parcurs – şi nu esenţială,
fundamentală. „Cunoscătorul” şi „necunoscăto-
rul”, fiind aduşi împreună de cel care „ştie că nu
ştie”, pot face parte, alături de acest „al treilea”,
din aceeaşi categorie a fiinţelor „căzute” din cerul
cunoaşterii Formelor pure – opoziţia lor fiind doar
graduală, derivată din gradul anamnezei: unii îşi
amintesc mai mult, alţii mai puţin, dar la aceeaşi
cunoaştere aspiră cu toţii să acceadă. Omul are,
în stadiu foetal, o structură comună din care se
ramifică ulterior caracteristicile femine, respectiv
masculine. Genomul este în mare parte comun
omului şi tuturor celorlalte vieţuitoare – ceea ce
le desparte fiind tocmai ceea ce le uneşte: lupta
pentru supravieţuire şi nevoia de adaptare la
mediu. Dar nici descoperirea genomului şi nici
evoluţionismul nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi
intervenit înţelegerea ordinului primatelor ca un
„al treilea” care a dizolvat contradicţia dintre cul-
tură şi natură, dintre om şi animal într- o contra-
rietate revelatoare de unitate. r

Horia Pătraşcu
Contradicţie şi unitate

De când cu ideea de Hristos –
lumea nu se mai împarte în oameni
şi Dumnezeu pentru simplul fapt că
această nouă realitate descoperită

a omului- dumnezeu sau a lui
Dumnezeu- Om obligă pronunţarea
unei realităţi mai vaste, adoptarea
unui concept comun omului şi lui

Dumnezeu.
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Pentru a nu se crede
că parlamentarii
sunt străini de filo-
sofia politică, un

deputat a ţinut să justifice re-
ducţia sferei dezbaterilor la
lupta politică în aproximativ ul-
timul deceniu prin discreditarea
unor nume de referinţă, precum
Habermas, Gramsci şi Foucault,
acuzaţi în bloc de „marxism”. în
mod sigur e mai mult în opera
acestor gânditori decât a înţeles
parlamentarul şi cu totul al-
tceva decât necesitarismul şi de-
terminismul social- economic al
clasicilor marxişti. Ceea ce
uneşte aceste figuri ale secolului
trecut e, de fapt, tocmai răstu-
narea raportului dintre materia-
litatea şi ideologia relaţiilor
sociale, ei investind discursul cu
capacitatea de a crea un spaţiu
public al libertăţii de opinie (Habermas), de a îm-
piedica instaurarea dictaturii în democraţiile oc-
cidentale (Gramsci) şi de a îngădui individului
modelarea unui eu estetic, eliberat din carcera
bio- tehnologiilor puterii (Foucault). De altfel,
printre puţinele texte comentate de Michel Fou-
cault cu deferenţa discipolului către maestru
aflăm eseul din 1874 al lui Immanuel Kant Ce
este iluminismul?, unde acest cuvânt de ordine al
secolului este definit ca Sapere aude! Ai curajul
să- ţi foloseşti propria judecată! De ce se temea fi-
losoful din K�nigsberg? în contextul dezbaterilor
despre libertăţi în Parisul enciclopediştilor şi al
Clubului de 1’Entre- sol, lui Kant i se părea că mai
mult rău decât pastorul care spunea „crede şi nu
comenta”, sau decât perceptorul care spunea „plă-
teşte şi nu comenta” făptuia cel care spunea „co-
mentează oricum vrei, dar supune- te!”,
transformând omul într- o maşinărie, răpindu- i
demnitatea. Autorului de discurs public i se cu-
venea libertatea de a comenta şi de sprijini, prin
exerciţiul său critic, progresul societăţii. Funcţio-
narului public nu- i era însă îngăduit să nu- şi res-
pecte contractul social, îngăduind instaurarea
anarhiei. Abia când schimbarea, susţinută prin
dezbateri publice, se bucura de consens, putea ea
fi operată instituţional. Existenţa Revoluţiei Glo-
rioase din Anglia sau a recentelor revoluţii de ca-
tifea şi a tuturor schimbărilor fără vărsare de
sânge sunt, probabil, evenimente care s- ar fi bu-
curat de aprobarea lui Kant. în apusul acelui
veac, însă, Revoluţia Franceză, născută din ideile
iluministe, se îneca în măcelul Regimului de Te-
roare. Britanicul Edmund Burke inventa cuvân-
tul terorism cu referire la practici ale regimului,
nu ale rebelilor. în cartea sa, The Rise of Super-
natural fiction (1995), care explică apariţia unui
gen literar, romanul gotic, prin trauma colectivă
produsă de iraţionalismul regimului instaurat de
Rebespierre, Emma Clery indică surse ale ipote-
zei că deturnarea Republicii Fraternităţii şi Ra-
ţiunii ar fi fost opera Ordinului Secret al
Iluminaţilor. în ciuda similitudinii fonetice, ilu-
minştii şi iluminaţii – lumina cărturarului- filosof
şi brutalitatea puterii oculte – apar astfel ca no-
ţiuni antinomice.

Născută din ideile generoase ale socialişti-
lor francezi, Comuna din Paris a fost un alt teatru
de operaţiuni ale unui „comitet de asasini şi hu-
ligani”, o „guvernare a crimei şi nebuniei” (Ana-
tole France). în anvargarda ei, s- au aflat şi
omenii lui Louis Auguste Blanqui, organizaţi
după sistemul gangsteresc, cunoscându- şi doar li-
derul direct şi supunându- i- se necondiţionat.

Greu de spus care este atitudinea tânărului
şi talentatului autor de origine franceză, stabilit

la Lausanne, David Bosc, care
şi- a ales ca temă evenimente le-
gate de Comuna din Paris
într- un roman- eseu intitulat
fântâna limpede. Apărut iniţial
în franceză la Ėditions Verdier
(2013), acesta fost tradus recent
de Lucia Uricaru într- o foarte
expresivă versiune românească
la Editura Ideea Europeană. 

începutul naraţiunii îl
arată pe pictorul Gustave Cour-
bet plecând în exil în Elveţia ca
urmare a condamnării pentru
participarea la guvernul celor
şaptezeci şi două de zile, împovă-
rat de sentimentul că viaţa sa
gândită existenţialist ca proiect
se încheiase, că trecea Apa
Moartă la locul numit Marele
Taur ca un mort viu, în mod pa-
radoxal suprapunându- şi desti-
nul său de comunard peste acela

al Generalului Bourbaki, slujitor devotat al Im-
periului, transportat pe o bancardă de soldaţii Ar-
matei de Est în retragere în Elveţia, după
încercarea nereuşită de sinucidere. Dezangajat
din „marele şantaj” al istoriei ca promisiune,
luptă şi răsplată, Courbet încearcă noul senti-
ment al fiinţării pur şi simplu, în îmbrăţişarea
Lacului Leman precum a unui nou botez, lă-
sându- se trăit de natură mai curând decât încer-
când să- i mai impună vreo
normă a sa. Cu spectrul altui in-
conformist înfrânt, François Bo-
nivard, prizonier pe insula
Chillon, acest Courbet deziluzio-
nat acceptă să slujească burghe-
zia cantoanelor, pictând zeci de
pânze după gusturile ei şi chiar
lăsându- se antrenat în diverse
agende civice. Cel care redactase
un program estetic ce avea să fie
cunoscut drept manifestul cu-
rentului realist avusese curajul
să deschidă o expoziţie perso-
nală în vecinătatea uneia mon-
diale pentru a impune ideea
importanţei geniului individual,
inseriabil şi imposibil de predat
altora în academii. Acum pri-
meşte comenzi, se supune gus-
tului comun, pictează animale
sacrificate sau încolţite, lăsând
să se strecoare pe pânze pro-
priul sentiment al terorii isto-
riei. 

După cum s- a remarcat,
David Bosc e un maestru al picturii în cuvinte, în-
zestrat, ca şi Ėlie Faure, cu capacitatea de a in-
versa alchimia artistului care a transsubstanţiat
lumea în reprezentare pentru a recupera senzaţia
covârşitoare a prezenţei reale a vieţii şi istoriei.
Mai mult, el pare să găsească echivalenţe între
iconic şi simbolic, între tablouri şi cuvinte: „La
sfârşitul iernii, imaginile vieţii lui Courbet, pe jos,
în colţuri, pe mesele aşezate pe capre de lemn,
simple scânduri, dădeau impresia unei epave
eşuate pe o plajă rece, un pântec de corabie recă-
lăfătuit unde marinarul – care s- a jurat că nu se
întoarce pe mare – a ştiut să transforme o oală în
sobă cu lemne, încropind un coş de fum, o succe-
siune barocă de burlane, coturi până la cerul de
lemn, vechiul pod, pe unde umblau deja păsări
marine, o pisică, păsări marine, altă pisică”.
David Bosc adoptă vocea naratorului omniscient,
caracteristic realismului literar, dar acesta e doar
o convenţie, unul din elementele de cod ale unui
metalimbaj. Lumea cărţii e permanent trecută
prin filtre culturale, de la textele copilăriei (Gre-
ierele şi furnica pentru conflictul de clasă rămas

să ardă mocnit între ceea ce Volney, ideologul Re-
voluţiei Franceze numise producători şi devora-
tori), repere clasice (şmecheria franceză rezumată
în Molière şi Roman de Renart) şi sfârşind cu eso-
terisme (vocea artistului ajungând la public din
transcendent, precum cântecul sirenelor, tunetele
Domnului sau lumina coarnelor lui Moise). Fina-
lul cărţii e o limpezire şi o justificare a lui Cour-
bet; e un fel de emergenţă în lumină din
clarobscurul vieţii trecute, care includea extre-
mismele Comunei, actele anarhiste, cum fusese
demolarea Columnei Vendöme, din al cărei vârf
statuia lui Napoleon trimitea un mesaj dictatorial
şi militarist. Courbet se opusese de fapt puterii
care „mutilează, interzice, colonizează, ampu-
tează, controlează, supune, denaturează, blo-
chează, echipează, ajustează, ciopârţeşte”.
Câmpul semantic al efectelor puterii combină
agresiunea imperială, alienarea societăţii de
clasă puternic divizate şi dezumanizanta revolu-
ţie industrială. Controlul puterii devenise un me-
canism atât de bine pus la punct, încât rezistenţa
îi făcea pe Baudelaire, Rimbaud sau Courbet să
treacă drept figuri damnate, răzvrătite, asemeni
Satanei. Bosc îl îndepărtează astfel pe Courbet de
canonul realist, asociat cu pozitivismul şi ideolo-
gia clasei de mijloc, apropiindu- l de primul val de
contestatari ai modernităţii orgolioase cu ambiţii
scientiste şi colonialiste. El demonta miturile
artei oficiale, prefigurând deconstrucţia lor de
către modernişti şi postmoderni: „Alegoriile în
frescă în şcoli şi în gări, unde se văd zeiţele in-

dustriei şi agriculturii, splendo-
rile coloniilor şi minunile
ştiinţei”. Idealul său de fericire
fusese Parisul edenic ce părea
să meargă de la sine, fără con-
strângerea unor autorităţi.
Dintr- o scrisoare către părinţi e
citată această frază faustică:
„Toate asociaţiile profesionale
au format o federaţie şi sunt in-
dependente”. Se realiza în isto-
rie programul său estetic, al
libertăţii absolute de creaţie:
„Nu face ce fac ceilalţi. Dacă ai
face ceea ce făcea Rafael, n- ai
avea existenţă proprie. Sinuci-
dere… Fă ceea ce vezi şi ceea ce
simţi, fă ceea ce vrei”. Remar-
cabil de bine construită, cartea
se încheie cu o punere în abis
revelatoare: la sfârşit de an şi
de viaţă, Courbet primeşte în
dar din partea tatălui o lan-
ternă: „Această lampă care
putea fi comparată cu expe-
rienţa, pentru că nu lumina

decât drumul celui care o ducea”.
Evocatoare mai curând decât argumenta-

tivă, cartea lasă cititorul să reflecteze: e posibilă
societatea unei frăţii de profesionişti, fără con-
strângeri instituţionale, sau e o utopie? Poate că
„programul şcolilor pentru pătura săracă, progra-
mul şcolilor pentru clasele conducătoare, culege-
rea de lecturi pentru tinerele fete” sunt
într- adevăr pârghiile ideologice prin care puterea
modelează cetăţeni robotizaţi, uniformizaţi, dar
ce potenţial de anarhie deţine individualismul ab-
solut? A reuşit Courbet să fie artist unic? Nu e o
ironie faptul că semnificaţia sa e dată de apariţia
unei şcoli, a unui stil de epocă, a unui canon? Dis-
juncţia operată de Kant între realitatea socială şi
câmpul liber speculativ al discursului public pare
să plutească şi printre rândurile acestei acapara-
toare meditaţii asupra unui artist care şi- a asu-
mat riscul de a coborî în istorie. r

Maria-Ana Tupan
Iluminişti, iluminaţi

n (Con)texte
David Bosc e un maestru al

picturii în cuvinte, înzestrat, ca şi
Ėlie Faure, cu capacitatea de a

inversa alchimia artistului care a
transsubstanţiat lumea în

reprezentare pentru a recupera
senzaţia covârşitoare a prezenţei

reale a vieţii şi istoriei

dAvid Bosc
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MIRA FETICU, AUTOAREA
UNUI BEST- SELLER îN
OLANDA. Agenţiile de presă din
multe ţări au difuzat săptămâni

la rând relatări privind furtul de tablouri de la
Muzeul de Artă din Rotterdam săvârşit de un
grup de români. De curând a apărut în Olanda şi
un roman care tratează exact acest subiect. Ro-
manul are mare ecou în Olanda, unde a devenit
repede un best- seller. Autoarea lui este o ro-
mâncă, a cărei evoluţie ca scriitoare o cunosc în-
deaproape.

Mă gândeam să încep cu un portret al au-
toarei, dar mai bine rezum totul într- un cuvânt:
e o femeie frumoasă. Atât de frumoasă, încât ne- a
luat- o (ca soţie) un olandez. I- am spus asta chiar
lui, în această vară, când s- a aflat pentru câteva
zile în România, iar el a reacţionat surâzând fer-
mecător. De faţă era şi fiul lor, la fel de simpatic.

Se numeşte Mira Feticu şi, după căsătoria
cu olandezul şi stabilirea ei în Olanda, în 2005,
şi- a păstrat acest nume, ca nume de scriitoare.
Născută la Breaza, în 1973, a debutat în 2001 cu
un volum de proză scurtă, femei cu veveriţe, care
mi- a plăcut foarte mult, prin cruzimea observaţiei
şi simplitatea dramatică a relatării. Am şi avut o
întrevedere cu autoarea, la un fast- food, unde, as-
cultând- o, m- am simţit captivat de inteligenţa ei
şi de modul ironic în care simula naivitatea şi am
uitat… să mănânc. Mi- a înmânat cu acel prilej câ-
teva schiţe, pe care le- am publicat în România li-
terară, cu o prezentare semnată de mine. Apoi,
inevitabil, i- am scris şi o prefaţă la romanul Po-
vestea Penelopei, apărut în 2005. 

Simţeam că am mizat pe cine trebuie şi, în
sinea mea, îi prevedeam un mare viitor, dar în
acelaşi an Mira Feticu a plecat în Olanda şi dusă
a fost. Cel mai uimitor lucru pe care l- a făcut
acolo a fost că a învăţat atât de bine olandeza
încât a început să scrie literatură direct în
această limbă. Din 2007 lucrează la Biblioteca
Centrală din Haga, iar din 2009 realizează
show- ul lunar Literatuur Late Night: în cele cin-
cizeci de ediţii de până acum i- a avut ca invitaţi
pe cei mai mari scriitori olandezi. în 2011 publică
volumul de proză scurtă Liefkind van mij, scris în
olandeză, iar în 2013 îi apare un nou volum de

proză scurtă scris în olandeză, De ziekte van Kor-
tjakje. Amândouă au avut un succes remarcabil
(care i- a adus autoarei şi o bursă de creaţie pen-
tru următoarea carte).

Un grup de români fură în acea perioadă
şapte tablouri valoroase de la Muzeul de Artă din
Rotterdam – Tete d’Arlequin de Pablo Picasso, La
Liseuse en blanc et Jaune de Henri Matisse, Wa-
terloo bridge şi Charing Cross bridge de Claude
Monet, femme devant une fenetre ouverte, dite la
fiancée de Paul Gauguin, Autoportrait de Meyer
de Haan şi Woman with Eyes Closed de Lucian
Freud. Furtul face o puternică impresie negativă,
datorită împrejurării că mama unuia dintre in-
fractori arde tablourile, în România, ca să scape
de urmărirea poliţiei. în presa internaţională
apar numeroase articole despre stupefiantul act
de vandalism. Dând dovadă de promptitudine şi
curaj artistic, Mira Feticu scrie şi publică, în
prima parte a anului 2015, un roman care are
drept subiect tocmai acest furt: Tascha. De roof
uit de Kunsthal, apărut la Uitgeverij Jurgen
Maas din Amsterdam. Romanul devine imediat
un bestseller şi îi entuziasmează pe critici. Dato-
rită Mirei Feticu, se recuperează ceva din onoarea
pierdută a românilor.

Am îndemnat- o pe autoare să- şi traducă în
limba română romanul scris în olandeză. I s- a
părut bună ideea şi a început să lucreze la tradu-
cere. Mi- a trimis primele pasaje:

„Stăteau pe al patrulea rând în avionul plin.
Cei doi poliţişti olandezi o duceau pentru a doua
oară în trei luni în România. Poate că vor găsi de
data asta o urmă a tablourilor furate. Până şi
Tascha înţelesese că ea era ultima lor speranţă
să găsească tablourile. Dar nu le arătase ea şi
data trecută locul unde, împreună cu mama lui
Radu, le îngropaseră? De ce mergeau atunci încă
o dată? îndrăznise Tascha ieri să întrebe, cu
vocea tremurândă nu pentru că era speriată de
poliţista care o anunţase că va trebui să meargă
încă o dată în România, ci pentru că se văzuse,
preţ de o secundă, cu capul înghesuit între umeri
şi cu inima bătându- i în găt, mergând între cei doi
poliţişti. Spre cimitirul unde doar ea, dintre ei
toţi, ştia unde zăceau îngropate tablourile. Dar,
în loc să- i răspundă la întrebare, poliţista apăsă
de trei ori dopul pixului. După care lăsă pixul pe
masă şi se ridică.”

Abia aştept să citesc continuarea. Dacă în-
târzie prea mult, va trebui să învăţ şi eu olan-
deza.

*

DANIEL IONIŢĂ A LANSAT O
MODĂ EMINESCU îN AUSTRA-
LIA. în 2012, în Parlamentul Aus-
traliei, a fost sărbătorită Ziua

Naţională a României. Programul a cuprins şi un
recital de poezie românească tradusă în engleză.
Actorul australian Tug Dumbley a recitat Glossa
lui Eminescu, care i- a entuziasmat pe parlamen-
tari. Poetul român a fost omagiat prin aplauze şi
ovaţii.

Nu vreau să recurg la o retorică ieftină, dar
sunt nevoit să recunosc că mi- au dat lacrimile
aflând că la 15.000 de kilometri de România
membrii Camerei Reprezentanţilor şi ai Senatu-
lui dintr- o ţară imensă (a şasea ca mărime de pe
glob) au fost profund impresionaţi de o poezie a
lui Eminescu. Cum s- a ajuns la acest moment fe-
ricit? 

Un român stabilit în Australia, Daniel Io-
niţă, s- a gândit, cu şase ani înainte de acest eve-
niment, să- i iniţieze pe australieni în frumuseţea
poeziei româneşti. Şi fiind un intelectual de rasă,

dar şi un om de acţiune, nu s- a lăsat descurajat
de ideea de largă circulaţie că poezia românească
este intraductibilă. A ales din toţi poeţii români
importanţi, de la Vasile Alecsandri la Ioan Es.
Pop, câte una, două sau trei poezii care i- au plă-
cut cu adevărat şi s- a angajat în traducerea lor în
engleză. 

A muncit cu pasiune sute de nopţi (pentru
că ziua avea cu totul alte obligaţii profesionale),
s- a perfecţionat, s- a înscris şi la un doctorat refe-
ritor la actul traducerii. Din acest efort inteligent,
pe care nu l- a resimţit ca efort, pentru că l- a făcut
cu plăcere, a rezultat antologia bilingvă, ro-
mâno- engleză, Testament, pe care a încredinţat- o
pentru publicare eminentei editoare Ana Mun-
teanu de la Editura Minerva. Iar Ana Munteanu
m- a invitat să scriu o prefaţă la această antologie,
ceea ce am şi făcut imediat, din solidaritate cu ini-
ţiativa românului de peste mări şi ţări.

Daniel Ioniţă ne- a consultat şi pe Ana Mun-
teanu, şi pe mine în legătură cu selecţia versuri-
lor, l- a contactat în acelaşi scop, pentru ediţia a
doua a antologiei, mult amplificată, pe Nicolae
Manolescu, a cerut părerea asupra expresivităţii
versiunii engleze unor specialişti în lingvistică şi
poetică din Australia şi Noua Zeelandă, ca Eva
Foster, Daniel Reynaud sau Rochelle Bews, a co-
municat cu zeci de poeţi români. S- a dovedit a fi
cooperant, dar nu influenţabil.

în antologia sa n- a pătruns nimic impur,
nimic impus de orgoliile, interesele sau capriciile
unor autori. Toate poeziile care şi- au găsit locul
în sumar şi l- au găsit numai şi numai pentru că
i- au plăcut lui Daniel Ioniţă. Este cea mai ino -
centă, netendenţioasă şi atrăgătoare antologie
din câte am citit vreodată.

Răspândită − cu sprijinul lui Floricel Mo-
canu, Consul- General al României la Sidney – în
mediile intelectuale şi artistice australiene, car-
tea a atras atenţia. Actorul Tug Dumbley, o ve-
detă în Australia, a fost cucerit de Glossa lui
Eminescu şi, fiind un profesionist desăvârşit, a
făcut investigaţii în legătură cu biografia poetului
român şi, în continuare, în legătură cu istoria poe-
ziei româneşti. Pasiunea sa i- a contaminat şi pe
alţii. r

Nu vreau să recurg la o retorică
ieftină, dar sunt nevoit să recunosc
că mi- au dat lacrimile aflând că la

15.000 de kilometri de România
membrii Camerei Reprezentanţilor
şi ai Senatului dintr- o ţară imensă
(a şasea ca mărime de pe glob) au

fost profund impresionaţi de o
poezie a lui Eminescu. Cum s- a
ajuns la acest moment fericit?

Alex. Ştefănescu
Succese ale românilor 
în străinătate

n Literatura română după o revoluţie

mirA feticu

dAniel ioniţă



Nu scriu acest comentariu cu spe-
ranţa că va avea vreun ecou, ci
doar pentru a nu tăcea şi a nu ră-
mâne nepăsătoare, cum nici alţii

n- o vor face, în faţa celei mai mari ticăloşii petre-
cute în ţara unde m- am născut: îngenuncherea
Bisericii lui Hristos. Aleg astfel să- L mărturisesc
public, nu doar în vremuri de pace, ci şi în cele de
prigoană, cum sunt cele pe care le trăim.

în România s- a lăsat o noapte cu beznă
adâncă, o noapte care nu se va scurta după solsti-
ţiul de iarnă ci, împotriva firii, se va lăţi până
când ne va înghiţi cu totul. De aceea va trebui, la
fel ca fecioarele înţelepte, să avem grijă să nu ne
lipsească uleiul pentru candele.

„Iulian Apostatu, împărat roman, născut
creştin, se făcu păgân şi persecută pe creştini”.
Aşa sună, sintetic, descrierea făcută de Lazăr Şăi-
neanu în secolul trecut acestui personaj celebru
pentru ticăloşie. „Modelul” Apostatului e preluat
astăzi, în primul sfert al veacului xxI de guver-
nanţii tehnocraţi aduşi de curând în România, nu
pe tancuri, ca în 1945, ci pe braţe, de tinerii „fru-
moşi şi liberi” care au strigat împotriva bisericii
strămoşeşti în Piaţa Universităţii, simbol confis-
cat al jertfei pentru libertate. De fapt, aceşti ame-
ţiţi cu iluzia libertăţii de exprimare au fost
schiloadele unelte prin care s- a finalizat un plan
bine pus la punct de abolire a credinţei creştine
şi de laicizare extremă a ţării. 

Şi pentru ca tehnocraţia să poată lovi mor-
tal Biserica ortodoxă, noii guvernanţi, impuşi de
un occident aproape complet secularizat, au făcut
un gest pe care nici măcar statul comunist nu şi
l- a permis: i- au tăiat total bugetul, după ce mai
întâi n- au încetat să o şubrezească prin atacuri
directe sau indirecte, orchestrate în presă şi
aplaudate de o masă amorfă şi incultă. Noii gu-
vernanţi sunt români după nume, dar n- au nici
un Dumnezeu. Probabil au fost botezaţi creştini
de familiile lor dar au apostaziat şi au devenit
noile unelte ale persecuţiei deja făţişe împotriva
creştinilor ortodocşi din România.

Se înghesuie acum pe la televiziuni „jurna-
lişti” de succes care dau sentinţe şi se pronunţă
în chestiuni despre care n- au nici cea mai elemen-
tară cunoştinţă, cum ar fi, bunăoară, misiunea so-
cială a bisericii ortdoxe. Nimeni nu- i poate
impune vreo misiune Bisericii lui Hristos, în
afară de cea pe care întemeietorul ei însuşi a
impus- o. „Ecclesia”, adică adunarea creştinilor
uniţi prin acelaşi crez, este simultan duhovni-

cească şi materială, nevăzută şi vizibilă, şi se ma-
nifestă în lume conform propriilor dogme, în de-
plină libertate ca „sfântă, sobornicească şi
apostolească” biserică. Nimeni din afara ei nu
poate veni să- i impună un mod de funcţionare.
Dacă biserica vrea şi poate să- şi asume o misiune
socială, o poate face, dacă nu, nu. Biserica nu e
instituţie de caritate, altfel de caritate decât cea
pe care creştinismul însuşi o propovăduieşte şi cu
care îşi sunt datori unul- altuia creştinii care o
frecventează. Biserica nu se substituie statului
care, prin Constituţie, este obligat să- şi apere ce-
tăţenii şi să le asigure condiţii decente de trai. în
România nu construcţia bisericilor a împiedicat
construcţia spitalelor şi a şcolilor, ci nesimţirea,
ticăloşia şi mafiotismul guvernanţilor care se suc-
ced de 25 de ani încoace la putere, prin votul liber
exprimat de către cetăţeni. 

Poate vă veţi întreba de ce trebuie ca statul
să susţină Biserica dacă Biserica are dreptul să
se manifeste neconstrâns. Foarte simplu, pentru
că biserica reprezintă cel mai puternic pilon iden-
titar al unui neam. Biserica strămoşească coagu-
lează istorie, cultură şi spiritualitate într- o
instituţie menită să ne păstreze tradiţia, să ne le-
gitimeze prezentul şi să ne facă posibil viitorul.

Dar putem să vorbim deja la trecut despre
toate acestea. într- adevăr, s- a încheiat o epocă de
un sfert de secol de tatonări în vederea unei diso-
luţii programate. Scopul a fost atins. Şi doar orbii
nu văd cum a fost totul pus la cale din momentul
presupusului accident de la clubul Colectiv, des-
pre care cred din ce în ce mai mult că a fost o
crimă premeditată. Prima reacţie a manipulato-
rilor a fost să condamne biserica pentru că n- a
venit imediat la locul dezastrului. Cum de- şi per-
mit să invoce ajutorul acesteia unii care nu i- au
călcat niciodată pragul şi care nu cred în Dumne-
zeu? Cum altfel decât în scopul de a manipula cre-
ierele netezite de atâta facebook şi de atâta
indiferenţă faţă de biserică? Nimeni n- a invocat
prezenţa reprezentanţilor bisericii în 2011 când
erau arşi de vii pruncii de la maternitatea Giu-
leşti, nici când au avut loc alte dezastre. Dar la
Colectiv da, ca şi cum ar avea vreo legătura bise-
rica cu locurile de divertisment unde, din când în
când, mai este invocat şi stăpânul întunericului.
S- a clamat prezenţa bisericii mai întâi la televi-
zor, apoi în stradă. Ecoul s- a propagat până a cu-
prins un segment semnificativ de liber cugetători
aduşi în piaţă într- un număr suficient de mare
încât să dea impresia unei revolte spontane de

amploare. S- a schimbat imediat guvernul, mulţi-
mea de gură- cască a plecat acasă satisfăcută şi cu
impresia că a contribuit la visata schimbare.
Toate cererile pe care maipulatorii le- au pus în lo-
zincile demonstranţilor, inclusiv cea cu guvernul
tehnocrat, au fost satisfăcute. Şi, deloc întâmplă-
tor, guvernul tehnocrat, ascultător, nu- i aşa?, la
glasul străzii, a dat lovitura de graţie Bisericii as-
tăzi, în ajun de Sfântul Nicolae. Seamănă puţin
cu revoluţia franceză, nu vi se pare? Ar mai fi de
arestat ierarhii şi preoţii, de închis bisericile şi de
transformat în cluburi şi baruri, de fugărit creş-
tinii mărturisitori. Nu mă îndoiesc că, într- un fel
sau altul urmează şi acestea. Nu mai demult
decât ieri, cu o zi înaintea crimei morale şi spiri-
tuale comise de tehnocraţii apostaţi, televiziunile
defilau o imagine devenită virală pe facebook: ar-
hiepiscopul Tomisului, într- o procesiune, înveş-
mântat cu hlamida pe care o poartă toţi episcopii
de la Bizanţ încoace. Un, mă iertaţi, spălat pe cre-
ier care n- a citi măcar o carte în viaţa lui şi care
n- a călcat niciodată pe la biserică, n- are de unde
să ştie cum este îmbrăcat un înalt ierarh ortodox,
nici unul catolic şi atunci e suficient să- i arăţi o
imagine care- l va uimi, sugerându- i că asistă la
un abuz de putere şi provocându- i o „legitimă” re-
voltă, astfel încât a doua zi, când guvernul batjo-
coreşte biserica, el să aplaude satisfăcut. 

Personal, salut reacţia Preafericitului Da-
niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu
smerenie, vin cu o propunere. Poate e momentul
ca din slujba Sfintei Litrughii, pe care e posibil ca
preoţii să o poată oficia de azi înainte tot mai
clandestin, asemenea creştinilor din primele se-
cole, să dispară ectenia referitoare la „conducăto-
rii ţării noastre” care, oricum, în timp, s- au
substituit monarhiei şi monarhului, „uns al lui
Dumnezeu”. 

„Ce rost are un drum care nu duce la bise-
rică?” se întreba profetic bătrâna din celebrul film
„Căinţa” al lui Tengiz Abulatze. Eu am găsit răs-
punsul. Rostul unui drum care nu duce la biserică
este să te conducă direct în neant, direcţia spre
care se îndreaptă vertiginos România actuală. r
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Luiza Barcan
Tehnocrat – apostat

Şi pentru ca tehnocraţia să poată
lovi mortal Biserica ortodoxă, noii
guvernanţi, impuşi de un occident

aproape complet secularizat, au
făcut un gest pe care nici măcar
statul comunist nu şi l- a permis:
i- au tăiat total bugetul, după ce

mai întâi n- au încetat să o
şubrezească prin atacuri directe

sau indirecte, orchestrate în presă
şi aplaudate de o masă amorfă şi

incultă

Unitatea dintre natură şi spirit Goethe nu
o surprinde în mediul gândirii abstracte, ci ca o
manifestare a simţului său nemijlocit de factură
artistică a lumii prin admiterea spiritualităţii na-
turii şi a naturalităţii spiritualului (Geistigkeit
der Natur und der Natürlichkeit des Geistes – p.
21). „Trăsătura fundamentală – observă G. Sim-
mel – prin care viziunea lui asupra lumii se dis-
tinge de cea a lui Kant constă în faptul că el caută
unitatea principiului subiectiv şi a principiului
obiectiv, a naturii şi a spiritului în sânul fenome-
nului însuşi. Natura, aşa cum se manifestă ea în
mod concret în faţa ochilor noştri este pentru el
produsul imediat şi dovada ce atestă nişte puteri
spirituale, prezenţa unor idei care o modelează”
(pp. 20- 21). în planul unei comparaţii pe care G.
Simmel o întreprinde, filosofia lui Goethe se asea-
mănă unei lăute (Goethes Philosophie gleicht den
Lauten) care face ca sentimentele noastre de plă-

cere şi durere să sune nemijlocit în timp ce filoso-
fia ştiinţifică (während die wissenschrftliche Phi-
losophie den Warten gleicht) se aseamănă cuvin-
telor prin care desemnăm aceste sentimente în
planul limbii şi al ideilor.

* * *
Priviţi din perspectiva mai largă a mediului

spiritual german în care au acţionat, în ciuda de-
osebirilor care i- au separat într- un mod comple-
mentar, cei doi, Kant şi Goethe, sunt legaţi unul
de altul ca două forţe fundamentale ale vieţii cul-
turale germane de la hotarul secolelor al
xVIII- lea şi al xIx- lea. Ceea ce îl desparte pe
Goethe de Kant îl apropie, în schimb, de Hegel.
„Goethe şi Hegel – declară un bun cunoscător al
epocii, Hermann Glockner – se înrudesc unul cu
celălalt şi noi avem dreptul de a vorbi despre con-
cepţia lumii goetheană- hegeliană” (H. Glockner –
„Hegel” – Stuttgart, Frammans, Bd. II, 1924, p.
xIx). împreună Goethe şi Hegel stau în conso-
nanţă prin credinţa comună în cunoaşterea abso-
lută, în posibilitatea unei ştiinţe a Absolutului.
Desigur, acesta nu se poate realiza toată
dintr- odată printr- un soi de intuiţie spontană a
Absolutului, ci doar print- o dezvoltare istorică în
trepte, realizată prin fragmente progresive. Con-
vingerea aceasta o întâlnim şi la Hegel şi la Go-
ethe, anume că istoria este menită să îndepli-
nească un rol de înaltă demnitate metafizică.

Există principii ale metafizicului activate în viaţa
istorică a umanităţii ca atare ce se pot realiza
afectiv doar în cadrul progresiv ferit de existenţa
omenirii. Ceea ce oferă lui Kant experienţa de
viaţă spirituală tipic germană din secolul lumini-
lor este marea descoperire a iluminismului, a
celui german în special, cea a „lumii istorice” (E.
Cassirer). Goethe a contribuit şi el la afirmarea
ideii de istorie pe care a descoperit- o prin mijloace
proprii pe baza experienţei sale de viaţă. Kant şi
Goethe s- au apropiat de „lumea istorică” pe două
căi diferite, chiar opuse, dar, în mod esenţial, pen-
tru fiecare dintre ei istoria constituie procesul
progresiv al vieţii universale. înţelegerea fina-
listă, teleologică, le este comună amândurora – is-
toria este concepută ca o activitate depusă în
slujba unui scop nerealizat încă, indiferent cum
s- ar numi acesta la fiecare dintre ei. Dar care
poate fi realizat prin achiziţiile de fiecare dată ale
progresului istoric desfăşurat pe dimensiunea in-
finită a timpului. De altfel, contribuţiile hotărâ-
toare ale lui Goethe la evoluţiile gândirii istorice
au fost recunoscute întocmai ca cele ale lui Kant.
(Tr. Meinche – „Goethe” în „Die Enstehung des
Historismus”, München & Berlin, Oldenburg,
1936, Vol. II, pp. 480- 631; E. Cassirer – „Goethe
und die geschichtliche Welt” în „Goethe und die
geschichtliche Welt”, Hamburg, Felix Meiner,
1995, pp. 1- 26). r

vasile Muscă
Kant şi Goethe – 
reprezentanţi ai umanismului
valorilor absolute
(urmare din pagina 19)
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Dragul meu prieten, filosofia vieţii
pe aici este: să citeşti zece mii de
cărţi, să călătoreşti zece mii de li,
iată calea cunoaşterii omenirii. Eu

am asistat în ultima vreme la recitaluri repetate
de poezie şi află că în ultimii doi- trei ani cartea
de poezie este mult mai căutată în China, iar edi-
torii nu mai fug atât de tare când este vorba să o
tipărească. Semn bun! Alte reuniuni poetice sunt
pe tema dragostei. Ce este iubirea, se întreabă ti-
neri şi vârstnici. Un prieten a publicat un destul
de comentat eseu despre iubire. El zice: Iubirea,

de orice fel ar fi ea, este o încercare de a te
schimba pe tine însuţi, în sensul de a te perfec-
ţiona, de a deveni mai bun, mai frumos calitativ.
Unii rezistă în noua ipostază o zi, o săptămână, o
lună sau două. Cine atinge un an, înregistrează
o performanţă. A te defini în noua conduită trei –
cinci ani şi mai mult înseamnă a te fi ridicat cu
mii de trepte mai sus, presupune că te- ai perfec-
ţionat pe tine însuşi, fiindcă iubirea înnobilează.
Cam în aceeaşi vreme, am avut prima ninsoare
în Beijingul care, prins între munţi ca într- o pot-
coavă, este lipsit de precipitaţii. A nins parcimo-
nios, dar suficient pentru a fi dăruit străzii haine
luminoase, emoţionante. însoţesc aceste cuvinte
cu câteva imagini din Beijingul sub mini- zăpadă;
fotografiile poartă semnătura Doamnei Hua, fo-
tograf amator. Ea crede că a reuşit să surprindă
poezia ingenios sugerată a fulgilor de nea, emo-
ţiile uitate, împăcarea, tihna. Cum să negăm
noua frumuseţe, gândindu- ne nesimţitori la soa-
rele verii, se miră dumneaei? Şi poluarea capita-
lei Chinei ne reţine atenţia. Vrem nu vrem,
suntem obligaţi să purtăm mască, deşi se spune
că nefericitele particule nevăzute se strecoară pe
unde nu crezi! Poluarea care chiar în aceste zile
a atins cote maxime, obligând autorităţile să pro-
clame prima alertă roşie în legătură cu smogul
care planează deasupra capetelor noastre ca
sabia lui Damocles, este cu preponderenţă cau-
zată de folosirea la încălzire a unui cărbune de
proastă calitate. Smogul ca o baltă rău mirosi-
toare se întinde de data asta pe o arie largă din
nord- estul Chinei, acoperind cel puţin încă nouă
oraşe din nordul ţării! Iar douăzeci de milioane
de oameni adunaţi laolaltă în capitală ard căr-
bune cu duiumul! Abia scăpasem, luni, de o alertă
oranj, iar acum, când îţi scriu, s- a comunicat că
vântul puternic o să disperseze poluarea, o să
schimbe condiţiile atmosferice şi o să aducă aer
proaspăt care se va ivi după abia vreo trei zile.
Timp urât, noi suntem siguri că se va repeta şi va
fi amintire abia după anul nou lunar Chunjie sau
Sărbătoarea Primăverii din 8 Februarie 2016. Şi
totuşi, în statisticile internaţionale, Beijingul nu

se află pe primele locuri ale răului, nu este nici
măcar în primele douăzeci cele mai poluate oraşe
ale lumii.

Uite că ne apropiem cu repeziciune de Cră-
ciun, de Anul Nou 2016 şi te rog să reţii că, prin
Institutul Cultural Român de la Beijing, inaugu-
rat oficial la mijlocul lunii Iulie anul acesta, în
China s- au făcut simţite adesea suflul Carpaţilor,
zvonul câmpiei Române, legănarea apelor Dună-
rii. La cursurile gratuite de limba română, prie-
teni chinezi mici şi maturi au început să grăiască

româneşte. în cea de- a doua jumătate a anului
acesta, ambasadori ai artei şi culturii României
(nu ştiu de ce place acest cuvânt, dar îl folosesc şi
eu, de dragul lor, cu toate că eu cred că a fi artist
este de o mie de ori mai înălţător decât a fi am-
basador, cel puţin în zilele noastre), artişti şi
creatori extraordinari s- au manifestat activ, pre-
tutindeni lăsând impresii adânci, prin mesajele
aduse, prin arta şi prestanţa proprie. Anul
acesta, România a participat pentru prima oară
la Târgul internaţional de carte din August de la
Beijing, târg aflat la cea de- a douăzeci şi doua edi-
ţie, iar anul viitor ţara noastră va avea statut de
ţară invitată, putându- se manifesta şi mai preg-
nant. Scriitori, artişti, cercetători, creatori, pro-
fesori, au zburat spre Beijing şi noi le mulţumim,
pentru că prin ei România prinde din ce în ce mai
mult un contur tot mai limpede şi un profil cât
mai aproape de adevăr. Seria activităţilor cultu-
rale a culminat cu un concert solo al violonistului
Alexandru Tomescu. Vin sărbătorile, ne apropiem
de anul maimuţei în înţelegerea înlănţuirii celor
douăsprezece animale zodiacale chinezeşti, iar la
mijlocul lunii Ianuarie 2016 ne pregătim să cin-
stim memoria lui Mihai Eminescu şi să sărbăto-
rim Ziua Culturii Româneşti printr- un recital de
poezie marca Emil Boroghină şi printr- o expoziţie
de acuarele inspirate din poezia eminesciană,
purtând semnătura neobositei artiste plastice şi
scriitoare Constanţa Abălaşei Donosă.

închei prin a- ţi oferi un text anonim din an-
tichitatea cea mai înaltă, unde îl surprindem pe
artistul- creator făcând tumbe prin nori, străbă-
tând văzduhul cu ochii minţii. 

Zbor. Am început să mă plimb în sus, în aer,
nu pe pământ. Trec mereu prin nori ca printr- o
ceaţă densă. îi străpung cumva oblic, la urcare şi
la coborâre. Ei sunt acolo ca nişte munţi masivi,
munţi de mătase, munţi închipuiţi. De fapt, de
data asta este un singur nor în care intru cu
capul, cu nasul, cu braţele în formă de aripi. Când
ies, observ că atinsesem inima cerului. Mai sus
de mine era o profunzime care îmi făcea cu mâna,
mă chema, era deasupra mea o putere de atracţie

nemaiîntâlnită, m- ar fi absorbit dacă aş fi vrut.
Dar m- am concentrat şi, la coborâre, nu se mai
vedea strop de nor, soarele făcea să lucească
munţii care începeau să prindă verdeaţă, semn
că mă întorceam în lumea prafului. Ajunsesem
într- un loc sterp. Arbuşti, nu copaci puternici.
Piatră. Nisip.

Când plecasem în preumblare, eu mă în-
dreptasem din curte spre nord- vest. Zona deşer-
tică prea bine ştiută. Podiş nelocuit. Pământ
neprimitor. Stânci şi nisip. în jurul meu, vedeam
nori mărunţi, destrămaţi, în toate formele şi mă-
rimile. La un moment dat, am trecut pe lângă un
nor monumental, lung, înalt, ca un stâlp necon-
venţional între cer şi pământ. Eram sigur că îl voi
despica cu braţul drept, că îmi voi trece palma
prin el ca printr- un abur suprareal. Dar n- a fost
aşa, nu l- am atins, eu am trecut în zbor razant,
iar el a rămas acolo, o matahală până aproape de
pământ, fără nici o noimă. Norii sunt ai cerului
sau aparţin pământului? 

în rest, zdrenţe, bucăţi de vată scuipate de
univers. Din loc în loc, vedeam pământ muncit,
delimitat de pietre sau de locuri argiloase, nefer-
tile. Rar, câte un sat, de forma caracterului mu,
ochi. Şi iarăşi munţi pitici, sterpi, lipsiţi de orice
vegetaţie, cu excepţia unor muşchi, indicând,
desi gur, miază- noapte. Mă întreb care este rostul
lor, pentru ce există? Există pur şi simplu ca şi
răul? Nori albi. Bărbi dezlânate, zburate de vânt,
zdrenţuite, ca nişte case nestrânse- ntr- o aşezare,
ca loviturile de pensulă pe cer ale unui pictor
nebun, altul decât mine. 

Zonele deşertice sfârşesc în verde închis,
oriunde a reuşit să reziste pământul oferit nouă
de Pang Gu, Creatorul. Cărări, apoi drumuri,
case, sate, oameni. Acum sunt din nou, a câta
oară, înconjurat de nori, caleşti trase de cai albi,
de fapt munţi de gheaţă. Temperatura scade cu
cât urc mai aproape de soare. Nu prea înţeleg. De
ce aşa? îngheţ sau mă topesc de câte ori urc şi
cobor. Pe alocuri, norii sunt cenuşii. Umbre
negre. Parcă ar vrea să- mi demonstreze că s- au
plictisit sus, au prins burtă, cumva consistenţă şi
în curând se vor preschimba în ploaie, după prin-
cipiul yijing din Cartea Schimbărilor, după care
totul creşte şi se dezvoltă până atinge apogeul,
pentru ca apoi să se destrame. 

Mai sus, soarele este când un punct, când
roata caleştii mele, când un cuptor al maimuţei
Song Wukong, când dispare cu totul, camuflat de
nori consistenţi. Eu îmi continui plimbarea, zbo-
rul. r

Constantin Lupeanu
Calea cunoaşterii

n Feedback către un prieten Uite că ne apropiem cu
repeziciune de Crăciun, de Anul

Nou 2016 şi te rog să reţii că, prin
Institutul Cultural Român de la

Beijing, inaugurat oficial la
mijlocul lunii Iulie anul acesta, în

China s- au făcut simţite adesea
suflul Carpaţilor, zvonul câmpiei

Române, legănarea apelor
Dunării
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Pentru a doua oară invitată la Festi-
valul internaţional al filmului de la
Antalya, am fost martorul unei edi-
ţii cu numărul 52 care emana o plă-

cută senzaţie de normalitate. Şi asta în condiţiile
în care tensiunile internaţionale se aflau la cote
maxime, după însângerarea Parisului de terorişti
şi după conflictul diplomatic ruso- turc generat de
doborârea avionului care a survolat neautorizat
graniţa Turciei.

Când însăşi apropierea graniţei cu Siria
este neliniştitoare şi ar trebui să te te facă să te
gândeşti de două ori înainte de a pleca la drum,
mi- am spus că à la guerre comme à la guerre şi că
frica poate fi învinsă încercând să readucem la
normalitate agenda profesională. M- am simţit
răsplătită luând această decizie, pentru că cine-
matograful din Turcia continuă să ofere satisfac-
ţii estetice şi să se dezvolte industrial. Destinat
în primul rând promovării cinemaului naţional,
incluzând o competiţie şi o panoramă internaţio-
nale, Festivalul se bucură de un neobişnuit su-
port din partea autorităţilor locale. Fost jurnalist,
primarul Antalyei Menderes Turel şi- a asumat şi
poziţia de Preşedinte al manifestării. El şi- a pro-
pus să transforme oraşul Antalya, atrăgător
oraş- port turistic pe ţărmul Mediteranei, într- un
important centru cinematografic şi să înfiinţeze
în viitor şi o şcoală de film. Ca şi la ediţia trecută,
a impresionat rama strălucitoare (şi probabil cos-
tisitoare) a evenimentului, întreţinută şi cu aju-
torul unor mari vedete internaţionale omagiate
prin Premii pentru întreaga activitate: Catherine
Deneuve, Jeremy Irons, Vanessa Redgrave,
Franco Nero, Kathleen Turner. Toate aceste cele-
brităţi nu s- au mulţumit numai să treacă pe co-
vorul roşu, ci au fost şi protagoniste ale unor
master class- uri de tot interesul, moderate de Alin
Tasciyan, Preşedinta Asociaţiei Criticilor de Film
din Turcia şi preşedinta în exerciţiu a FIPRESCI.
Cei dornici să îşi amplifice cultura cinefilă au
avut, într- adevăr, ce afla de la lecţiile de măies-
trie susţinute de invitaţii din elita filmului inter-
naţional. Jeremy Irons (interpret- fetiş al lui
David Cronenberg- Dead Ringers, Mr. butterfly şi
oscarizat pentru rolul din Reversal of fortune de
Barbet Schroeder) a vorbit despre importanţa de-
ciziilor pe care trebuie să le ia un actor, fără a
afecta deciziile pe care le ia regizorul, cărora tre-
buie să li se subordoneze toate contribuţiile celor-
lalţi membri ai echipei. Interesant este că şi
Kathleen Turner, una dintre vedetele majore ale
cinemaului american în anii 1980 (Romancing the
stone de Robert Zemekis, Peggy Sue se mărită de
Francis Ford Coppola) consideră şi ea că deciziile
rapide, în funcţie de cerinţele rolului, sunt prin-
cipala sarcină a actorului de film şi de teatru, şi
îşi concentrează lecţiile de actorie pe care le predă

la New york în această direcţie. Respectul orga-
nizatorilor Festivalului de la Antalya pentru ac-
torii care au strălucit în filme, dar şi pe scenă, s- a
manifestat şi prin omagierea Vanessei Redgrave,
dar şi prin invitarea Aneimaria Marinca, actriţa
noastră din premiatul cu Palme d’Or la Cannes 4
luni, 3 săptămâni şi 2 zile (regia Cristian Mungiu)
cu o remarcabilă carieră teatrală la Londra, să
facă parte din juriul competiţiei internaţionale.

Condus de regizorul islandez Fridrik Thor
Fridriksson, acest juriu a acordat Premiul pentru
cel mai bun film coproducţiei Germania- Irak
Amintiri în piatră/Memories on stone (regia She-
wet Amin Korki). Conceput în forma cronicii rea-
lizării unui film despre genocidul împotriva
kurzilor ordonat de Saddam Hussein în anii 1980,
pelicula este, după părerea criticului Jay Weis-
berg de la „Variety”, „o poveste întunecată despre
un trecut obsedant, relatată cu neaşteptate tuşe
de umor absurd”. Competiţia internaţională a
mai reţinut în palmares Idol, premiat pentru
regia lui Hany Abu-Assad, o coproducţie Pales-
tina-Marea Britanie-Olanda inspirată dintr- un
fapt real, care povesteşte
drumul spre succes al unui
tânăr cântăreţ care, deşi
trăieşte în izolata Fâşie
Gaza, reuşeşte să se afirme
internaţional graţie unui
concurs televizat. Premiul
pentru scenariu a revenit
în această secţiune suede-
zei Theresa Keining Ale-
xandra pentru fete pier-
dute/ Lost Girls, atractivă
adaptare a unui best seller
despre primele experienţe
sexuale ale unor adoles-
cente şi despre căutarea
identităţii de gen. Dintre
titlurile memorabile ale
ediţiei se cere amintit şi
Enclava de Goran Radovanovič care evocă, din
perspectiva unui copil, un episod sângeros din
războiul din Bosnia generat de ura, cultivată din
interese oculte, dintre musulmani şi creştini.

Nu a rămas neobservat filmul italian Ver-
gine giurata de Laura Bispun, care a câştigat Pre-
miul de interpretare feminină graţie rolului
interpretat de Alba Rorhwacher, o tânără care în-
cearcă să se sustragă dominaţiei patriarhale ju-
rând să rămână fecioară pe viaţă. în varianta
masculină Premiul de interpretare a revenit lui
Haydar Şişman pentru creaţia din frigul din Ka-
landar de Mustafa Kara, cel mai bun film turcesc
al acestei ediţii. Povestea unui păstor extrem de
sărac, ce încearcă să asigure supravieţuirea fami-

liei sale, căutând minereu de aur în munţi sau
pregătind taurul din ogradă pentru un concurs co-
munal, este spusă în termeni cinematografici de
mare austeritate şi în acelaşi timp cu rafinament.
Asimilând lecţia cadrului lung foarte expresiv,
oferită de marele cineast turc Nuri Bilge Ceylan,
regizorul urmăreşte aproape în timp real ritualu-
rile vieţii aspre ale acestei familii trăind în mar-
ginea civilizaţiei, luptând neîncetat cu adversi-
tăţile naturii şi cu ghinioanele care se ţin lanţ.
Descrierea puternic senzorială a acestei lumi
aflată în afara timpului aminteşte de excepţiona-
lul portret al comunităţii rurale din Arborele cu
saboţi de Ermanno Olmi, premiat la Cannes cu
Palme d’Or în 1978.

frigul din Kalandar, premiat anterior cu
Marele Premiu la Festivalul de la Tokyo, a fost
apreciat şi de juriul competiţiei naţionale. în pal-
maresul acesteia pelicula apare la capitolul Pre-
miul special al juriului, Cel mai bun rol feminin
(Nuray yeşilaraz) şi Cea mai bună muzică (Eleo-
nora Fournia). Dar cele mai multe premii naţio-
nale au fost acumulate de Ivy: Cel mai bun film,
Cea mai bună regie şi Cel mai bun scenariu (am-
bele semnate de Tolga Karacelik), precum şi Cel
mai bun actor (Nadir Saribacak). Acest film coral
despre echipajul unui vas arestat într- un port
egiptean pentru neplata taxelor este un studiu
comportamental care examinează cu fineţe rapor-
turile de putere dintr- un grup de bărbaţi confrun-
tat cu pericole de tot felul. Premiat pentru cel mai
bun debut, dar şi pentru Cel mai bun rol secundar
feminin (Judy Selisik)ucenicul de Emre Konuk
este o interesantă alegorie despre alienarea ur-
bană şi despre criza masculinităţii. Semnat de
unul dintre cei mai valoroşi tineri regizori turci
ai momentului, Özcan Alper, Memoria vântului,
povestea unui poet kurd exilat în Uniunea Sovie-
tică în timpul celui de- al doilea război mondial, a
fost premiat pentru poetica imagine a lui Andreas
Sinanos. Prezentat în secţiunea Panorama, filmul
Piraţii zăpezii de Haruk Hacihavizoglu , o evocare
tandru- nostalgică a copilăriei petrecută în anii di-
ficili ai dictaturii din 1981, a completat lista tit-
lurilor de tot interesul a producţiei naţionale. Cu
voci distincte numeroase, cinematograful din Tur-
cia parcurge o perioadă fastă şi înnoitoare. Susţi-
nerea de care se bucură industria filmului de aici

poate genera invidia oricărei ţări europene cu le-
gislaţii naţionale proteguitoare. Ce să mai vorbim
despre situaţia specială din România, unde puţi-
nele cinematografe rămase în centrul Bucureştiu-
lui se închid pe rând în urma apariţiei legii
privind interzicerea activităţilor publice în clădi-
rile cu risc seismic! Dar aceasta este o altă (tristă)
poveste care întunecă sfârşitul unui an cinemato-
grafic cu rezultate foarte bune. Să sperăm că 2016
va aduce soluţii. r

Dana Duma
Pariul normalităţii

Cu voci distincte, numeroase,
cinematograful din Turcia

parcurge o perioadă fastă şi
înnoitoare. Susţinerea de care se
bucură industria filmului de aici
poate genera invidia oricărei ţări
europene cu legislaţii naţionale

proteguitoare

n Festivalul internaţional al 
filmului de la Antalya 2015
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Ediţia a 25- a, „Jubiliara”, a Premiilor
Naţionale de Televiziune, decer-
nate de A.P.T.R. (Asociaţia Profe-
sioniştilor din Televiziunea Româ-

nă), a avut un caracter deosebit faţă de ediţiile
anterioare: nu au fost luate în discuţie, ca în anii
precedenţi, tele- producţiile reprezentative ale
unui an calendaristic, ci programele premiate
de- a lungul sfertului de veac de existenţă a Pre-
miilor A.P.T.R. Juriul – din care am avut din nou
onoarea să fac parte, alături de romancierul şi ci-
neastul acad. Nicolae Breban, regizorul Dan Piţa,
directorul de imagine şi senatorul Sorin Ilieşiu,
dramaturgul Mihai Ispirescu, realizatorul TV
Lucia Hossu Longin şi regizorul Dan Necşulea,
preşedintele A.P.T.R., cel care a avut ideea iniţie-
rii acestor premii în urmă cu 25 de ani – a avut
misiunea de a alege, aşadar, dintre cele peste 650
de tele- programe premiate de- a lungul anilor, cele
25 de premii ale ediţiei jubiliare. înainte, însă, de
a parcurge lista acestor premii, cer îngăduinţa
unei mărturisiri, pe care, de altfel, am făcut- o şi
la Gala Premiilor Naţionale de Televiziune: din
punctul meu de vedere, cea mai importantă rea-
lizare a televiziunilor noastre pe parcursul aces-
tui sfert de veac este serialul Memorialul durerii
realizat de Lucia Hossu Longin, care ar fi bine-
meritat Marele Premiu al ediţiei jubiliare. Sigur,
dat fiind faptul că autoarea a fost membră a Ju-
riului, o astfel de soluţie s- a dovedit imposibilă,
deşi mai mulţi participanţi la Gală au susţinut- o
(printre care toţi membrii juriului – cu excepţia
Luciei Hossu Longin – sau, în cuvântul lor, minu-
nata doamnă Marilena Rotaru şi eminentul pu-
blicist TV Adrian Ursu). Compensatorii s- au
dovedit premiile profesionale – pentru imagine,
montaj, sunet – acordate echipei de realizatori ai
serialului Memorialul durerii, din care fac parte
profesionişti exemplari precum Valentin Ilie,
Sorin Chivulescu, Ion Cristodulo, Constantin
Marciuc, Sebastian Chelu, Florin Tăbăcaru. Dar
neliniştea mea rămâne…

Altfel, Gala a avut un apogeu meritat. Pre-
miul „de închidere” a revenit emisiunii „în pre-
mieră”, coordonată de Carmen Avram, una dintre
emisiunile emblematice, multipremiate (pe plan
naţional şi internaţional!) ale Antenei 3. Prezentă
pe scena Galei alături de câţiva membri ai presti-
gioasei sale echipe (printre care talentata realiza-
toare de origine ucraineană yevgenya Kironaki,
despre care am vorbit mai pe larg la ediţia tre-
cută, nu numai pentru că mi- a fost studentă),
Carmen Avram a ascultat un documentat „lauda-
tio” rostit de dramaturgul Mihai Ispirescu. Multe
alte emisiuni – la rândul lor emblematice – ale
„Antenei 3” au fost recompensate cu premii „Ju-
biliara”. Printre ele, desigur, „Sinteza zilei”, pro-
gramul cotidian de înaltă ţinută social- politică şi
de real succes al lui Mihai Gâdea, despre emisiu-
nile căruia au vorbit, din suflet, Lucia Hossu Lon-
gin şi acad. Nicolae Breban, „Q & A” de
Alessandra Stoicescu, o altă emisiune de care ne
simţim „mereu aproape”, „Punctul de întâlnire”
al eminentului diagnostician social- politic Radu
Tudor, „Secvenţial” de Adrian Ursu (cu emoţio-
nantul documentar „13 imagini de război”): doar

câteva dintre emisiunile de elită ale postului (ală-
turi de acelea semnate de Dana Grecu, Oana
Stancu Zamfir sau Mircea Badea, deasemenea
premiate de- a lungul anilor), emisiuni de durată
şi de mare audienţă publică date fiind, în primul
rând, substanţiala lor încărcătură cetăţenească şi
personalitatea autorilor. Multe alte emisiuni de
durată, ale altor posturi, au fost recompensate cu
premiul „Jubiliara”, Printre ele, „Profesioniştii”
de Eugenia Vodă (a fost citat tele- dialogul cu
Radu Beligan), o emisiune consacrată personali-
tăţilor vieţii cultural- ştiinţifice româneşti, profe-
sioniştilor din toate domeniile de activitate,
realizată cu un profesionalism exemplar de către
colega mea de breaslă, despre care am simţit ne-
voia să rostesc, la Gală, câteva cuvinte, chiar
dacă, la ora aceea, ea se plimba prin New york.
M- au bucurat, în mod special, premiile „Jubi-
liara” pentru teatru şi film, nu numai pentru că
ne- au adus aminte că odată şi odată se creau la
televiziune şi spectacole memorabile de teatru şi
film, ci pentru că ele au recompensat personali-
tăţi puternice ale scenei şi ecranului românesc,
montări teatrale prestigioase precum „Ce zi fru-
moasă!” de Michel de Ghelderode în regia lui
Dinu Cernescu şi „Don Carlos” de Schiller în regia
lui Eugen Todoran la TVR 1 sau filme precum
„Lunga călătorie cu trenul” de Sinişa Dragin la
TVR Cinema. îmbucurătoare au fost şi reîntâlni-
rile, peste decenii, cu Dinu Cernescu şi Eugen Tu-
doran, al căror gând a rămas tânăr şi fierbinte,
exemplar, ca şi revederea cu Sinişa Dragin, al
cărui prezent cinematografic confirmă (în anul
2015, de pildă, el a realizat un superb film docu-
mentar, „Pădurea”, despre un tablou dăruit de
către statul român lui Iosif Broz Tito, un tablou
în căutarea aventuroasă a căruia a pornit, cân-
dva, criticul de artă Radu Bogdan). De câte un im-
presionant „laudatio” s- au bucurat toţi cei trei
laureaţi la teatru şi film: despre regizorii de tea-
tru a vorbit, superb, actriţa Ilinca Tomoroveanu,
iar despre cineast a spus vorbe de suflet regizorul
Dan Piţa. 

Un moment aparte al Galei a fost constituit
de premiile jubiliare acordate filmelor „Anotim-
purile” de Silvia Ciurescu Ghiaţă şi „Exodul ma-
melor” de Irina Păcurariu. întâmplarea a făcut ca
cele două realizatoare premiate să se afle, în
seara Galei, la Iaşi, la o altă importantă manifes-
tare culturală, dar amândouă au simţit nevoia să
transmită câte un mesaj video Galei: Silvia Ciu-
rescu şi- a amintit de perioada în care era foarte
activă la televiziune – perioadă căreia i se dato-
rează şi binemeritatul premiu de azi –, iar Irina
Păcurariu a avut cuvinte de laudă adresate şcolii
de televiziune de la Iaşi, unde, practic, s- a format
ca realizatoare TV (cer scuze cititorului pentru
această paranteză: cu mulţi ani în urmă, pe când
eram un gazetar mai tânăr, mi- am petrecut o săp-
tămână la televiziunea din Iaşi, cunoscând din in-
terior procesul de producţie, printre gazdele mele
de atunci a fost şi Irina Păcurariu, păstrez şi as-
tăzi, în sufrageria mea, un ceas de perete primit

drept amintire, pe care scrie „O nouă zi, acelaşi
prieten, TVR Iaşi”). Revenind la Gala premiilor
A.P.T.R., meritate şi binevenite au fost, cred, pre-
miile „Jubiliara” acordate televiziunilor terito-
riale (printre care şi aceea din Iaşi): premiile au
revenit Ditei Dinesz, multilaureată, de- a lungul
anilor, la Premiile A.P.T.R., de data aceasta pen-
tru serialul „Izolaţi în România” de la TVR Timi-
şoara, lui Dan Curean, despre talentul căruia am
scris de la prima vizionare a unui film al său, pen-
tru filmul „Caii sălbatici” de la TVR Cluj, şi Ga-
brielei Baiardi, o altă autoare prestigioasă a
televiziunii moldave, pentru „Fantomele indus-
triei socialiste” de la TVR Iaşi. Printre valoroasele
emisiuni distinse cu premiul „Jubiliara” s- au nu-
mărat şi „Memoria exilului românesc” de Mari-
lena Rotaru, „Ora regelui”, la care lucrează
Camelia Csiki, Cristina Maria Ţilică, Bogdan Şer-
ban Iancu, „Vizita Papei Ioan Paul al II- lea în Ro-
mânia” de Titi Dincă, „Această poartă a
creştinătăţii” de acad, Răzvan Theodorescu,
„1989. Sânge şi catifea” de Cornel Mihalache (din
palmaresul premiilor, anul viitor, n- ar trebui să
lipsească, o spun de pe acuma, tele- play- ul aces-
tuia din urmă, „Canalul”, după incitanta piesă a
lui Kincses Elemer, cu Claudiu Bleonţ în rol prin-
cipal). Un premiu cu totul şi cu totul special re-
vine „Corespondenţelor de război” transmise de
Adelin Petrişor şi Alina Grigore, şi realizate cu o
dăruire totală în condiţii- limită, în „miezul” unor
periculoase situaţii de viaţă şi de moarte. Presti-
gios este şi ciclul „Rezistenţa prin cultură” de la
TVR 2, cu secvenţe precum acelea premiate: „Mir-
cea Vulcănescu – jertfă şi iertare” de Vasile Alecu,
„Cornelia Pillat: Portret de familie” de Roxana
Chiriţă, „Marton Aron, un episcop pe drumul cru-
cii” de Cristian Amza. Un premiu important este
şi acela obţinut de Liana Săndulescu pentru cam-
pania umanitară „învinge apele” şi pentru susţi-
nerea filmului românesc la TVR 2: cum spunea
Lucia Hossu Longin în scurtul ei „laudatio”, pre-
mianta este „omul potrivit la locul potrivit”, în
toate ipostazele sale de teleast.

N- au fost uitate în palmaresul jubiliar nici
emisiuni „uitate” precum „Milionarii de
la miezul nopţii” de la „Antena 1”, o
emisiune susţinută de Marius Tucă ani
de zile, şi care a avut voga ei în anii
existenţei. A fost premiat şi programul
„Cerbul de aur”, care, în anii existenţei
sale a fost susţinut, printre alţii, de
Irina Radu, Dumitru Moroşanu (pe
care l- m ascultat cu emoţie), Ocravian
Iordăchescu, Doina Anastasiu, Mari-
lena Şoitu. A fost premiat şi bardul in-
confundabil Grigore Leşe pentru pro-
gramul „La porţile ceriului” de la regre-
tatul TVR Cultural. Printre premianţi
s- au numărat şi Elise Stan şi Iuliana
Tudor pentru programul de „viaţă
lungă” de la TVR 1 intitulat „O dată- n
viaţă”, ca şi Gabriel Gherghescu şi Cos-
min Andrei, realizatori ai emisiunii

veşnice „Viaţa satului”…
Primele trofee ale Galei – prezentată cu

nerv de o tânără teleastă, de vârsta ediţiei jubi-
liare, Eveline Păuna – au distins, post- mortem,
mari realizatori şi creaţiile lor de televiziune pre-
miate în ediţii anterioare ale Premiilor A.P.T.R.,
precum Titus Munteanu, Iosif Sava, Vanda Con-
durache, Viorel Sergovici, Nicolae Niţă, Ioan Gri-
gorescu. Personal, l- aş fi inclus, în acest context,
şi pe regizorul Liviu Ciulei, autorul unui docu-
mentar TV de lung metraj, memorabil, la TVR 1,
despre… scenograful (de teatru şi film) Liviu Ciu-
lei, ultima creaţie a celui mai important regizor
al cinematografiei naţionale, realizată la aproape
patru decenii după filmul care l- a consacrat, „Pă-
durea spânzuraţilor”… r

Din punctul meu de vedere, cea
mai importantă realizare a

televiziunilor noastre pe parcursul
acestui sfert de veac este serialul

Memorialul durerii realizat de
Lucia Hossu Longin, care ar fi
binemeritat Marele Premiu al

ediţiei jubiliare

Călin Căliman
Premiile APTR – 
ediţie jubiliară
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Anul trecut, pe vremea asta, mă fră-
mântam la gândul că voi ajunge pen-
tru prima dată în ţara care ne- a fost

vecină şi pe care o simţeam, prin dimensiuni, prin
stricteţe, prin rezultate, inaccesibilă. 

Bulgarii contribuiseră la formarea persona-
lităţii mele, segmentul de loisir, crescusem urmă-
rind televiziunea lor sau mai bine zis cu muzica
lor, din care mi- i amintesc pe Vasil Naidenov cu
Mejduchasie, un cântec dinamic al cărui refren,
constând în note muzicale, îl puteam repeta şi
noi, românii, cei care habar n- aveam de limba
bulgară, şi pe Lili Ivanova cu al său grav şi pu-
ternic Detelini. Deşi nu înţelegeam textul, îi sim-
ţeam aproape, erau ca noi, românii. Sentimentul
unităţii avea să mi se dezvăluie odată cu identifi-
carea gesturilor care însoţesc o afirmaţie sau o ne-
gaţie, făcute prin mişcarea capului; cu toţii
coborâm bărbia spre piept, efectuând o uşoară de-
plasare pe verticală, de sus în jos, atunci când
vrem să întărim un da. Ei bine, bulgarii, pe care
îi vedeam la televizor, şi consătenii bunicii mele,
pe care îi întâlneam şi cu care vorbeam în vacan-
ţele de vară şi pe care îi despărţeau doar câţiva
kilometri de graniţa cu Bulgaria, când confirmau,
mişcau capul de la dreaptea spre stânga – exact
invers! –, precum bulgarii. Ca şi cum ar fi vrut să
spună, din gestică, nu. Pentru mine acest fapt a
însemnat totul: nu mai aveam nevoie de argu-
mente pentru a înţelege că români şi bulgari sim-
ţeam la fel. 

Tot prin proximitate, şi sârbii au contribuit
la desăvârşirea aceluiaşi segment de personali-
tate dedicat timpului liber. Ajunsesem să cântăm,
eu şi prietenii mei, în excursii, în cor, hituri ale
unor interpreţi care ne fermecau atât prin ritmul
pieselor, cât şi prin videoclipurile, în fază iniţială
pe atunci în ceea ce priveşte tehnica; obţineam
versurile printr- un efort teribil de a recupera,
după repetate ascultări, cuvinte neînţelese, care
nu ştiam unde încep şi unde se termină. Uneori,
îi mai şi vedeam pe vecinii noştri, în carne şi oase,
când ajungeam în pieţele localităţilor ca Dro-
beta- Turnu- Severin sau Orşova unde aceştia ve-
neau să vândă produse de- ale lor. Le copiam
stilul, ne pieptănam ca ei, ne îmbrăcam după cum
vedeam că se îmbracă ei; erau fereastra noastră
către vest.

Deşi oarecum mai departe fizic de Oltenia,
patria mea, ungurii susţinuseră şi ei un sector al
personalităţii mele prin prietena unei mătuşi din
partea bunicului, Vera. Nu ştiu cum ajunsese
tanti Vera tocmai din Ungaria să se căsătorească
în satul românesc, cel situat destul de aproape de
Bulgaria. Ştiu doar că tanti Vera făcea cele mai
bune prăjituri, era extrem de serioasă (nu că cei-
lalţi n- ar fi fost, însă toţi o vedeau aşa!), râdea cu
foc, închizând ochii şi arcuind sprâncenele când
era ceva hilar, încât doar privind- o începeai şi tu
să râzi. Vera era mândră de provenienţa ei, motiv
pentru care nu prea s- a străduit să pronunţe co-
rect vocala ă. Prin asta îşi păstra farmecul său;
mătuşa mea căpăta, prin Vera, un aer mai şic:
apelativul ţaţă florica devenea ţaţi florica. 

Rămânea marele vecin pe care nu am avut
niciodată ocazia să- l cunosc, nici măcar indirect,
aşa cum îi cunoscusem pe ceilalţi. însă timpul le
rezolvă pe toate şi, abia în Spania, aveam s- o cu-
nosc, la un curs despre integrare, pe Tatiana. în-
altă, blondă, solidă, fostă campioană naţională la
înot, la juniori, doctor în filologie hispanică, ve-
nise acum cincisprezece ani din Sankt Petersburg
în Madrid, din dragoste. Peste câţiva ani, o ve-
deam înscrisă la cursurile de limba română orga-
nizate la Madrid. Spaniolii, englezii, francezii,
italienii, nemţii care studiază limba română sunt
mânaţi la cursuri fie de propria pereche, în cazul
familiilor mixte, fie de superiorii care au decis
să- şi extindă afacerile în România. Nu era cazul
Tatianei. Ea venea la cursurile de limba română
deoarece coordonatorul tezei de doctorat, Vadim
Pavlovici Grigoriev (1930- 2013), îi spusese că tre-
buie să studieze limba româna pentru a înţelege
mai bine construcţiile modale în limba spaniolă,

tema lucrării sale. Deşi în momentul conversaţii-
lor cu profesorul, această sugestie i se păruse ne-
trebuincioasă, după ani şi- a propus să descopere
ce trebuia să înţeleagă din mecanismul limbii ro-
mâne. 

Astfel, târziu, cu Tatiana completam ultima
piesă a vecinilor noştri. Descopeream că Tatiana
crescuse cu muzica românească pe care o auzea
la radio sau la televizor şi pe care o îndrăgea;
printre favoriţi se numărau formaţia Noroc cu De
ce plâng chitarele sau Cântă un artist, Ion Suru-
ceanu şi Sofia Rotaru. Acasă avea, în ediţie bilin-
gvă română- rusă, Poveştile lui Creangă. Admi-
raţia ei pentru români şi limba română începuse
să crească pe măsură ce afla că împărţim aceeaşi
gastronomie, de la chefir la colivă, şi gândim cam
în aceleaşi cuvinte. S- a bucurat când la una din-
tre bibliotecile publice din Madrid a găsit, în
limba română, cartea lingvistului Theodor Hris-
tea, Sinteze de limba română, de unde a cules
mărturii etimologice de specialitate.

Toată această introducere vine să justifice
cum, dintr- o imensitate depărtată, ţara Tatianei
devenea pentru mine, tangibilă. în vremea aceas -
ta, anul trecut, mă pregăteam intens de călătorie
cu tot ce implica aceasta: un curs intensiv de
limba rusă, colectarea de hărţi, inventarierea im-
presiilor prietenilor care o vizitaseră de curând,
consultarea recomandărilor must din diverse
site- uri şi shopingul obligatoriu unei schimbări
considerabile de mediu pe termen scurt. Tatiana
voia să- şi prezinte oraşul în cele mai frumoase cu-
lori şi în toată splendoarea, astfel încât am avut
parte de spectacole de patinaj artistic şi de balet,
un meci de hochei pe gheaţă, gustări în Chaynaya
Loshka, dar şi mese în restaurante tradiţionale,
taifasuri, drumeţii pe schiuri şi, evident, vizite cu
ghid în limba română. Totul a început într- o di-
mineaţă de iarnă, când Maria mi- a dat întâlnire
la confluenţa artelor, pe Nevski Prospekt sau Bu-
levardul Neva, în faţa librăriei Dom Knigi.

Alexandr Nevski este un model de pru-
denţă, care n- a fost martir nici al bunei credinţe,
nici al generozităţii. Biserica naţională l- a cano-
nizat pe acest prinţ mai degrabă înţelept decât
erou. Este un Ulise al sfinţilor… Mănăstirea, bi-
serica şi cenotaful constituie una dintre minunile
Rusiei. Sunt situate la capătul străzii Perspectiv
Nevski… luxul este uimitor. Numărul de oameni
şi lingourile necesare construirii unui astfel de
mausoleu înspăimântă imaginaţia. (Custine,
1975: 99)

Aşadar, oraşul Sankt Petersburg a fost ţinta
vacanţei mele de iarnă, oraş care m- a surprins
prin contrastul cromatic, un joc de verde clar şi
cărămiziu, scena pe care apăreau oamenii care
sfidau vremea nemiloasă şi îşi duceau viaţa nor-
mală, femei, bărbaţi mergeau la biserică, încât
părea ca Dumnezeu era acolo, ba chiar stăteau la
cozi – ce- i drept, nu prea lungi văzute din exte-
rior, însă cei implicaţi depindeau totuşi de viteza

de hotărâre a celui din faţă –, să cumpere bilete
la spectacole (se vindeau la un fel de gherete care,
evident, adăposteau doar vânzătorul). Da, am re-
marcat un real interes şi o prezenţă copleşitoare
la toate manifestările la care am participat, toate
de calitate. Se desprindea o mândrie sănătoasă
pentru produsul naţional pe care o simţise şi Cus-
tine în cronica sa de călătorie în Rusia din 1839
(1975, 88): „Vedeţi, voi dezbateţi trei ani asupra
mijloacelor de reconstrucţie a unei săli de specta-
cole, în timp ce împăratul nostru îmbunătăţeşte
într- un an cel mai mare palat din lume”. Scriso-
rile din Rusia mi- au căzut în mână după întoar-
cerea mea din călătorie în ţara care, în gândul
tuturor, lasă loc dubiilor, contrastelor, ambigui-
tăţii. Şi acest lucru îl decela împărăteasa însăşi
în faţa lui Custine (1975, 137): „Dacă ne vedeţi cu
ochi buni şi veţi spune asta, nimeni nu vă va
crede: suntem cunoscuţi într- un mod greşit şi nu
se vrea să fim cunoscuţi mai bine”.

Acelaşi Custine (1975, 39) ascultase, înainte
de a intra în Rusia, părerea hangiului din Lubeck
referitoare la modul în care proprii cetăţeni îşi
privesc ţara: „Ruşii au două fizionomii; când de-
barcă pentru a veni în Europa, au un aer vesel,
liber, satisfăcut; sunt precum caii scăpaţi sau pre-
cum păsările cărora li s- a deschis colivia; oameni,
femei, tineri, vârstnici, toţi sunt fericiţi ca nişte
şcolari în vacanţă: aceleaşi persoane, la întoar-
cere, au figuri lungi, sumbre, chinuite; limbajul
este redus, cuvintele sacadate; au fruntea îngri-
jorată; am ajuns la următoarea concluzie: o ţară
din care pleci cu atâta bucurie şi în care te întorci
cu atâta regret este un mauvais pays”. Prin
prisma aceleiaşi prejudecăţi îi analiza chiar călă-
torul aristocrat (1975, 106): „Ceea ce vedeam din
prima ocheadă, intrând în Rusia, este că societa-
tea, aşa cum e ea aşezată, serveşte doar propriilor
cetăţeni; trebuie să fii rus ca să trăieşti în Rusia”.
Era confirmarea cunoaşterii superficiale împăr-
tăşită de Alexandra Feodorovna.

Eu, în schimb, după aproape două sute de
ani, am găsit oameni preocupaţi de semeni, atenţi
şi gata oricând să- i ajute pe ceilalţi. Gazda mea a
fost Svetlana, asistentă medicală, văduvă şi
mamă a unei fiice studente la Ştiinţe Economice,
aspecte pe care le- am aflat din primul moment;
următoarele zile au fost şedinţe cu mai multe dez-
văluiri, chinuite din motive de carenţe lingvistice.
Sigur, atâtea destăinuri au atras încet- încet fa-
miliarismele până într- acolo încât Svetlana a
decis că trebuie să mă supună unei schimbări de
imagine. Dacă în urmă cu aproape două secole,
Custine (1975, 113) nota că „în istoria Rusiei, ni-
meni, în afară de împărat, nu a exersat propria
meserie”, în prezent pot susţine că multă lume,
pe lângă propria meserie pe care o practică, mai
ştie cel puţin una. Din cei pe care i- am cunoscut,
Vova era agent de zbor şi informatician, Tasia,
profesor de limba şi literatura spaniolă şi tradu-
cător, Maria, profesor de limba şi literatura ro-
mână şi ghid, Dimitry, informatician şi organi-
zator de evenimente sportive. Acest entuziasm de
lucru izvora din dorinţa de a căuta, de a se auto-
depăşi, de a rupe barierele confortului şi a vibra
sublim. 

Mai mult, Custine (1975, 94) întâlnea o ţară
în care oamenii tăceau, cedând misiunea de a
vorbi, văitându- se, pietrelor, eu am întâlnit o ţară
în care oameni şi pietre vorbeau; erau fericiţi să
arate cât mai mult, să povestească totul, mulţu-
mind parcă tuturor celor care voiau să- i cunoască. 

Totuşi, o frază cât un monument face să dis-
pară toate defectele pe care Custine le- a găsit ru-
şilor şi Rusiei (1975, 100): „Sankt Petersburgul cu
magnificenţa şi grandoarea lui este un trofeu ri-
dicat de ruşi puterii lor ce avea să vină; speranţa
care produce un astfel de efort mi se pare un sen-
timent desăvârşit”. r
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n Corespondenţă din Spania

Dana oprica
Retrospectivă

Peste câţiva ani, o vedeam înscrisă
la cursurile de limba română

organizate la Madrid. Spaniolii,
englezii, francezii, italienii, nemţii
care studiază limba română sunt
mânaţi la cursuri fie de propria

pereche, în cazul familiilor mixte,
fie de superiorii care au decis să- şi

extindă afacerile în România.
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Semnalam în cel de pe urmă număr
al Culturii (26 nov. 2015) apariţia
unei cărţi excepţionale cu Memorii
dintr- un secol de Edgar Papu (1908

– 1993), savant umanist de o erudiţie atât de co-
pleşitoare şi de necuprins încât l- a umplut de tri-
steţe – „tristeţea erudiţiei”! – pe un mare critic
român. întorşi în amfiteatrul studenţiei lor, doi
eminenţi critici şi istorici literari de azi, Mihai
Zamfir şi Mircea Anghelescu, îl evocă în România
literară de la sfârşitul anului 2015 pe marele lor
profesor Edgar Papu. Este o „întoarcere” specta-
culoasă, restitutivă şi reparatorie prin care cei doi
reputaţi critici repun în drepturile sale uzurpate
una dintre marile victime ale contextului poli-
tico- ideologic confuz şi resentimentar ce a dat în
clocot după Revoluţia din decembrie 1989. Com-
paratist de o erudiţie neegalată şi, cum văzurăm,
„întristătoare” (!), istoric al artelor şi culturii cu
„o aplecare pronunţată – spune el însuşi – către
literatura universală”, eruditul Edgar Papu,
„unul dintre cei mai culţi oameni pe care i- a dat
ţara noastră” şi „reprezentant al lui Vianu pe pă-
mânt” (cf. Mihai Zamfir) şi- a aruncat stăruitor şi
cu admiraţie ochii de comparatist şi asupra lite-
raturii autohtone în cel puţin două cărţi memora-
bile. într- una se ocupă – cum altfel?! – de cel mai
mare poet european al românilor, Mihai Emi-

nescu („Poezia lui Eminescu, 1971), a cărui operă
e privită sub lumina „erotomorfismului”, îndul-
cind aşa, dacă nu şi contestând tradiţionalul de-
cepţionism şi pesimism eminescian de extracţie
schopenhaueriană. Face, implicit, o paralelă izbi-
toare cu personajul Mioriţei (nu „mioritic”!) suge-
rând procesul de dezalienare a morţii schiţat în
balada sud- esteuropeană prelucrată genial de V.
Alecsandri. A doua carte, „curat” românească a
lui Edgar Papu, de o erudiţie „întristătoare” şi ea,
se intitulează, suspect de banal, „Din clasicii
noştri” (1977) şi în jurul ei părea să se stârnească
ultima răsunătoare, mare şi autentică polemică
din literatura română, de la Titu Maiorescu în-
coace. începută sub cele mai promiţătoare auspi-
cii, în Luceafărul, polemica s- a înfundat după
jumătatea drumului: nu era momentul! Cartea,
împreună cu polemica din jurul ei s- au văzut con-
fiscate din mâna generosului, dar naivului Edgar
Papu, spre a fi trasă, împinsă şi manipulată me-
galomanic înspre ideologia grandomaniei naţio-
nale din capul ultimului dictator român. Meritul,
enorm, al cărţii „Din clasicii noştri” nu este atât
intrinsec cât mai ales extrinsec. Lăsându- se
„furat” cu uşurinţă de o ideea a lui interbelică,
eruditului Edgar Papu i se va fi părut, pe drept
cuvânt, că printr- unele din operele „clasicilor”
noştri, literatura română conţine nuclee „proto-
cronice” (în procedee de expresie, în viziuni asu-
pra lumii etc.) care o fac compatibilă, nici mai
mult dar nici mai puţin, cu literatura modernă şi
europeană. Unul dintre „cei mai culţi oameni pe
care i- a dat ţara noastră” ştia cu siguranţă că în

literatură prioritatea nu constituie niciodată un
criteriu definitoriu şi definitiv al calităţii şi valorii
artistice: întâietatea în descoperirea şi utilizarea
unui procedeu sau unei „figuri” stilistice nu dă
seama de calitatea eminentă şi nu garantează
proeminenţa indiscutabilă a operei de artă. Ea,
prioritatea, rămâne însă un fapt istoric a cărui
constatare merită cu prisosinţă să fie împărtă-
şită. Ceea ce, cu un specific entuziasm „jubilato-
riu”, marele savant a şi făcut în „Din clasicii
noştri” – o carte a cărei soartă, după 1989, a pre-
făcut- o într- unul din cele mai aberante şi mai si-
nistre „argumente” ale acuzaţiei de autarhie
„naţionalistă” şi „colaboraţionism” în slujba pute-
rii comuniste dinainte! în consecinţă, în jurul lui
Edgar Papu şi al cărţii lui ce nu- şi găsise „mo-
mentul” nici înainte, nici după ’89, s- a instaurat
pustiul: savantul a fost astfel îngropat de viu sub
o perdea de tăcere asurzitoare ce i- a dat în ultimii
lui ani de viaţă sentimentul exilatului în propria
ţară. Dorind să fugă din acest „exil intern” a în-
ceput să divagheze fermecător despre „albul la ro-
mâni” într- o publicaţie radical incompatibilă cu
puritatea şi generozitatea marelui nostru erudit:
a murit în ţară, dar în „exil”. Cu mare bun- simţ
şi cu o logică impecabilă – ambele pierite subit
din comportamentul public al unora din elită
după Revoluţie – Mihai Zamfir restabileşte ade-
vărul, simplu şi prea omenesc, în privinţa nedrep-
tului proces de intenţie intentat acestui mare
„ucenic vrăjitor” al literelor române: „Enunţat de
profesor într- o carte de analize istorico- literare,
termenul („protocronism” – n.n.) a slujit apoi
drept etichetă politrucilor culturali naţional-co-
munişti aflaţi în căutarea unor apocrife cerificate
de nobleţe. Naivitatea şi buna credinţă a lui
Edgar Papu au facilitat vinovata translare. Sper
ca «Memoriile …» de faţă să restituie publicului
contemporan adevăratul portret al unui om şi al
unui savant exemplar, culpabil eventual doar de
o prea mare dragoste pentru ţara în care s- a năs-
cut. Iubirea lui înflăcărată („jubilatorie” scria şi
Mircea Anghelescu – n.n.) duce uneori la altera-
rea simţului proporţiilor, dar ea rămâne iubire şi
nu altceva.” Iubirea înflăcărată şi ataşamentul
jubilatoriu n- au împiedicat din păcate tentativele
noilor inchizitori de a face şi din Edgar Papu un
„ţap ispăşitor” al relelor năravuri cărora acuzato-
rii săi, inocenţi sau rău intenţionaţi, nu li s- au îm-
potrivit. Ceea ce este şi mai tulburător în această
„afacere” urâtă constă în faptul că, inocenţi în
felul lor, câţiva tineri de azi au luat în braţe „co-
laboraţionismul” lui Edgar Papu: le- au lipsit aces-
tor tineri prea erudiţi acei mari profesori de carte
şi de conştiinţă din „amfiteatrul” de unde se în-
torc pentru a- l evoca pe adevăratul Edgar Papu
foştii săi studenţi, eminenţii critici şi istorici lite-
rari Mihai Zamfir şi Mircea Anghelescu. Unul
dintre ei, Mihai Zamfir, este autorul unei valo-
roase şi importante istorii a literaturii române;
celălalt, Mircea Anghelescu, a publicat recent o
carte exemplară, un volum al cărui conţinut e în-
sufleţit de iubirea şi erudiţia dedicate unui su-
biect tot atât de drag şi marelui său profesor:
Lâna de aur. Călătorii şi călătoriile în literatura
română (Cartea Românească, 2015). Să reamin-
tim mai întâi că tema „călătoriei” figurează ca un
fir roşu călăuzitor în toată impresionanta operă
de erudit şi comparatist a lui Edgar Papu, de la
Răspântii. forme de viaţă şi cultură din 1936 şi
până la Călătoriile Renaşterii şi noi structuri li-
terare din 1967 ori barocul ca tip de existenţă din
1977 şi Excurs prin literatura lumii apărută în
1989. Pasiunea de a călători, la propriu şi mai
ales la figurat, urmând drumurile marii culturi –
pasiune comună profesorului şi fostului său stu-
dent – e mereu însoţită la Edgar Papu de „jubila-
ţia” descoperirilor observată cu precizie
admirativă de Mircea Anghelescu în articolul său
din România literară despre Memorii dintr- un
secol de Edgar Papu. La rândul său, pasiunea şi
consecvenţa cu care Mircea Anghelescu se dedică
acestei nobile teme (în Preromantismul românesc
din 1971 sau în Călători români în Africa din
1983 ş.a.) coboară ea însăşi, mi se pare, din ace-
laşi „amfiteatru” studenţesc în care autorul cărţii

de azi se întoarce spre a- l evoca pe marele profe-
sor, „eruditul eseist cu alură de călugăr francis-
can care- şi preda cursul aşezat la catedra marelui
amfiteatru, privind mai bucuros spre tavan decât
spre sală, inspirat de o combustie conţinută şi
puţin aplecat spre un auditoriu care- l urmărea cu
oarecare dificultate vorbind despre minnesängeri
şi despre Petrarca.” în cartea sa, Mircea Anghe-
lescu se duce pe urmele marilor călători români
vorbindu- ne pe larg şi cu o erudiţie copleşitoare
despre „lâna de aur” a identităţii naţionale pe
care ei o caută, în „epoci deschise”, printr- o „repe-
tată investigaţie a străinătăţii, a celei occidentale,
dar şi a altor spaţii (ruşii cu exemplul lui Petru
cel Mare, egiptenii aflaţi în plină acţiune pentru
obţinerea independenţei, care strigă la primirea
prinţului Carol «Vrem şi noi un prinţ liber» şi
«Egiptul al egiptenilor», americanii cu eficienţa
lor economică şi puterea industrială, japonezii cu
perfecta lor organizare şi simţul datoriei şi alţii).
în această „repetată investigaţie a străinătăţii”
spune M. Anghelescu, „există nu numai îndemnul
la imitaţia benefică, ci şi germenele unei atitudini
pe care numai epocile deschise o cultivă. Este
vorba de faptul că aceste expoziţii de modele îi
oferă cititorului, într- o clipă, iluzia unui transfer
de personalitate făcut să- i îmblânzească dogma-
tismul.” Cu alte cuvinte, călătorul din aceste
„epoci deschise” purcede pentru o clipă să se uite
pe el însuşi pentru a deveni, în Franţa, puţin
„francez”, în Anglia se „englezeşte”, pentru ca, în
Spania, să se închipuie un pic „toreador”. Clipa,
benefică, în care se iveşte şi sporeşte acea iluzie
a unui „transfer de personalitate” cu funcţie
emancipatoare se întinde în realitate pe parcur-
sul unui secol şi jumătate, de la sfârşitul celui de
al 18- lea şi până la începutul secolului al 20- lea:
este intervalul propriei „călătorii” istorico-lite-
rare, erudită şi fermecătoare, în care autorul or-
donează etapele (şi salturile) transformării
călătoriei oamenilor vechi într- un veritabil fapt
de cultură şi civilizaţie. Cheia de lectură adecvată
a cărţii o dă chiar istoricul literar în cuvântul de
încheiere a expediţiei lui argonautice în căutarea
lânii de aur: „Această dezvoltare a dorinţei de a
ieşi din bârlog, de a călători, de a cunoaşte lumea
şi a învăţa din experienţele ei este contemporană
şi solidară cu mişcarea de renaştere naţională, cu
resuscitarea sentimentului naţional în cultură şi
viaţa politică. Iniţiată, cu rezultate mai întâi de-
clamatorii justificând reacţia lui Maiorescu,
această renaştere naţională care începe odată cu
revoluţia din 1848 duce către sfârşitul secolului
al xIx- lea la o largă tendinţă, vizibilă în toate
straturile societăţii: acum, într- o mişcare naţio-
nală încurajată de oficialitate, Carmen Sylva lan-
sează moda costumului popular românesc purtat
la festivităţi şi ocazii oficiale, apare stilul ne-
obrâncovenesc în arhitectură, este apreciată pic-
tura cu tematică ţărănească a lui Grigorescu,
Andreescu ş.a., explodează reacţia lui Iorga şi a
sămănătoriştilor la «franţuzomania» unei părţi
din modesta aristocraţie românească, şi tot acum
se afirmă şi primii savanţi români de dimensiune
europeană”. Cititorul care a parcurs cu respiraţia
tăiată povestea emancipării românilor porniţi în
căutarea „lânii de aur” din cartea eruditului cer-
cetător şi istoric literar nu- şi poate reprima, la
sfârşitul lecturii, chestionarea prezentului în
„tema” de bază a cărţii: cum stăm cu expediţiile
primului sfert din secolul al xxI- lea, ce forme îm-
bracă şi în ce scopuri se fac azi călătoriile şi, în
fine, sunt ele comparabile în vreun fel cu acelea
din „secolul de aur” din minunata carte a lui Mir-
cea Anghelescu? După o lungă perioadă în care
românii n- au trăit cu toţii, ca „friguroşii” dintr- un
mare poem al lui Adrian Păunescu, într- o „Siberie
a spiritului” putând totuşi să plece în călătorii, cu
sau fără „voie de la poliţie”, anii ’90 deschid o
nouă şi bulversantă etapă a permanentei, secula-
rei expediţii după lâna de aur. Din păcate şi, mai
cu seamă, din sărăcie cei mai mulţi dintre noii ar-
gonauţi au pornit în lungi convoaie să caute…
căpşuni în Spania şi, din când în când, să culeagă
chiar şi moartea pe îndepărtatele câmpuri de
luptă din războaiele altora: un mare scriitor de
azi deplângea, în anii trecuţi, faptul că aceşti
morţi apucaseră să- şi plătească sub formă de
mită preţul tragicei lor călătorii în lumea de din-
colo… Cum vedem, din nenorocire călătoria în-
cepe azi să nu mai fie „căutare de modele,
expediţie mitică de aducere acasă a ceva ce ne lip-
seşte, a merelor din grădina cu mere de aur a lui
Ispirescu sau a lânii de aur din mitul argonauţi-
lor”: privită şi din acest unghi, cartea lui Mircea
Anghelescu îşi vădeşte o dureroasă actualitate. r

C. Stănescu
În căutarea lânii de aur…



■ evenimente ■ Ştiri ■ Cărţi 

Contemporanul la Gaudeamus 2015

Editurile Contemporanul, Ideea Europeană şi Euro-
Press Group, în parteneriat cu Editurile Academiei Române
şi Teşu, au lansat la Târgul Internaţional de Carte Gaudea-
mus 2015 o serie de titluri recent apărute, între care le re-
găsim pe următoarele: Nicolae Breban, Jocul şi fuga,
Singura cale; Bogdan Creţu, Iluziile literaturii şi deziluziile
criticii; Aura Christi, Tragicul visător, Emil Raţiu, Dum-
nezeu s- a născut în Dacia; Octavian Opriş, Libertate, mo-
rală, politică; Platon Pardău, Ore de dimineaţă; Ştefan
Borbély, Eseuri biblice; David Bosc, Fântâna limpede; Da-
niela Lungu, Colonia cu demoni; Teşu Solomovici, Istoria
evreilor din România; Nicolae Bârna, Puntea artelor; Bog-
dan Socol, Jurnalul unui iubitor de fotbal.

La standul Editurii Contemporanul au fost lansate
revistele Contemporanul – publicaţie aflată în ajunul anului
aniversar, 2016, când se vor sărbători 135 de ani de la în-
fiinţare – şi Punctul critic. Apoi s- a vorbit despre biata de-

mocraţie autohtonă, care seamănă cu nu puţine lucruri, şi
mai puţin cu democraţia însăşi, despre criza receptării şi
criza criticii de întâmpinare, moartea spiritului critic, pros-
perarea divertismentului, capitalismul dezastrelor şi terapia
şocurilor, Clubul #Colectiv, guvernul tehnocrat, era globa-
lismului, terorism şi politică, refugiaţi, clătinarea identităţii
românilor, Ziua Limbii Române şi Ziua Limbii Maghiare,
fractura din lumea literelor, incredibila şi regretata dispa-
riţie a revistei Cultura, condusă de unul dintre cei mai mari
prozatori români din perioada postbelică, Augustin Buzura,
şi doamna Angela Martin, s- a vorbit despre patriotofobia

din ultimii mai bine de 25 de ani, poezie şi roman, nepăsa-
rea guvernelor care s- au perindat la putere după 1989 faţă
de cultură, bugetul de zero virgulă nimic alocat, an de an,
culturii române, ultimul loc în Europa deţinut de România
la capitolele lectură, achiziţie şi producţie de carte. S- a mai
vorbit, între altele, despre faptul că politicienii trec, iar
unele cărţi rămân, despre catastrofica circulaţie a cărţii,
despre timbrul literar şi Legea Finanţării Revistelor, care
favorizează publicaţiile editate de ANUC. Nu s- au trecut
cu vederea lecţiile de solidaritate date de unii colegi, scrii-
tori aflaţi într- un evident conflict de interese, despre
aşa- zisa Lege antilegionară, elaborată, spuneau unii
comentatori, după ureche şi interpretată la fel, despre marii
scriitori supuşi de colegii lor, scriitorii, ca sub Stalin şi Dej,
boicotului tăcerii. Nu ne- am mirat că în timp ce pe toate
canalele TV se vorbea despre noua componenţă a guver-
nului – tehnocrat de astă dată în ochii naivilor sau ai celor
neinformaţi – nimeni, niciodată, nu s- a referit la cultură sau
identitate, ca şi când acestora li s- a cântat deja cel din urmă
prohod. În acest context, să aduci vorba de unitate cultu-
rală, identitară, naţională, rămâne a fi cel puţin ridicol, dacă
nu absurd. Astfel, cel puţin deocamdată, din visul lui Emi-
nescu – unitatea culturală fără nici o intruziune a politicii
de orice culoare ar fi aceasta – praful şi pulberea s- a ales. 

Am fost trişti şi împliniţi. S- a râs, s- au spus glume
şi bancuri. Aura Christi a primit un premiu în valoare de
un dolar din partea scriitorului şi editorului Teşu Solomo-
vici pentru că i- a spus un banc cu evreii pe care nu- l ştia
tocmai el, editorul celor două volume de bancuri cu evreii,
inclusiv cel mai scurt banc din lume, care ne- a făcut să
murim de râs. I- am sugerat să editeze şi un volum cu glume
despre basarabeni şi ardeleni. Am fost bucuroşi şi pierduţi
într- o lume, în care ne regăsim din ce în ce mai rar, din ce
în ce mai greu. Într- o lume în care suntem încercaţi,
uneori- adeseori, de acea stare definită de Nichita cu o exac-
titate matematică: râsu’- plânsu’. O lume în care singura
justificare a vieţii rămâne a fi cea estetică. 

Despre câte şi câte s- a mai vorbit, în timp ce autorii
au fost răsfăţaţi de invitaţi ai presei scrise şi vorbite, au ofe-
rit autografe şi interviuri, au vorbit, şi- au citit înainte unui
public departe de a fi numeros din cale afară, rămas fidel
însă.

Dublă lansare la Alba

Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lu-
cian Blaga” Alba şi revista Contemporanul a organizat o
dublă lansare a romanelor Jocul şi fuga şi Singura cale,
Ediţia a II- a, de Nicolae Breban, şi a ediţiei bilingve ro-

mâno- engleze Cineva din noapte ▪ Someone In The Night
(traducere în engleză de Cristina Tătaru, Editura Tribuna,
2014) şi La sfera del freddo. Dall’inferno, con amore –
Sfera frigului. Din infern, cu dragoste (traducere în italiană
de Maria Floarea Pop, Editura Rediviva, Milano, 2015) de
Aura Christi. 

Amfitrioni ai acestor lansări desfăşurate în incinta
Casei de Cultură a Sindicatelor Alba, în prezenţa unei nu-
meroase şi extrem de deschise asistenţe, au fost Mioara
Pop, director al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”, şi
poetul Aurel Pantea, preşedinte al Filialei Alba a USR. S- a
vorbit despre România şi despre fondarea statului român
modern, despre Basarabia şi despre îngeri, despre felul în
care un poet poate aduce iarna la Alba, oraş considerat rudă
de sânge identitar, despre poezie şi Rainer Maria Rilke,
despre credinţă şi nevoia de a crede, despre unitate cultu-
rală, despre dorul de Dumnezeu şi dialogul cu El, despre
Lebedev şi Dmitri Merejkovski, despre boală, suferinţă şi
viaţa văzută ca un pinten spre desăvârşire. Despre Nietzs-
che şi Dostoievski. Despre Vissarion Belinski, marele 
înaintaş, care în zori de zi, după o noapte de discuţii 
cvasiexhaustive, îşi anunţa ritos invitaţii: „Nu putem pleca;
n- am rezolvat problema lui Dumnezeu”. Poeţii şi cărţile de
poezie au îngerii lor păzitori. La Alba, acest rol îi revine
Mioarei Pop.

Aura Christi a citit poeme inedite din volumul abia
încheiat Orbita zeului, care stă să apară la Editura Ideea
Europeană, volum care va fi însoţit de un audiobook; poe-
mele au fost altele decât cele citite în toamnă, la Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”, la Salonul de Carte „Axis
Libri”, ctitorit de strălucitul cărturar Zanfir Ilie. 
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