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

Friedrich Nietzsche
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Ziua Culturii Naţionale a fost
celebrată vineri, 15 ianuarie

2016, de la ora 19.00, la Ateneul
Român, prin spectacolul de muzică
tradiţională şi poezie „La porţile ceriu-
lui”. Evenimentul, organizat de Insti-
tutul Cultural Român în parteneriat
cu Filarmonica „George Enescu” şi
TVR, i-a avut ca protagonişti pe Gri-
gore Leşe împreună cu invitaţii săi:
Zamfira Mureşan (Ţara Lăpuşului,
Maramureş), Mihai Moldovan (Valea
Idicelului, Mureş), grupul de aromâni
din Cogealac, Constanţa (Dumitru
Zogu, Nicolae Zogu, Mihai Gherase,
Giogi Vasile), lăutari din Sudul Olte-
niei (Toni Căldăraru din Băbiciu, Titi
Burcea din Băduleasa, Emil Zamfir
din Corabia) şi un grup vocal-instru-
mental din Maramureşul Voievodal
(Ioachim Făt, Ioan Pop, Grigore
Chira). Demonstraţiile de virtuozitate
muzicală au alternat cu momente li-
rice susţinute de actorul Ion Grosu,

care a recitat versuri din opera lui
Mihai Eminescu. 

Spectacolul a fost prezentat de
Cătălin Sava (TVR). Evenimentul a
fost transmis de TVR 2 şi de reprezen-
tanţele ICR de la Istanbul, Stockholm,
Londra şi Roma.

„Întotdeauna m- am întrebat:
oare cum s- o fi cântat mai demult în sa-
tele româneşti? Cum era muzica în zo-
nele tributare oieritului, cum erau
lăutarii şi ce reprezentau ei pentru co-
munitate? Ce a mai rămas din această
muzică? Răspunsul mi- a venit după
mulţi ani, urmărind fenomenul din
aproape în aproape, cunoscând oameni,
stând de vorbă cu lăutarii, ascultându- i
la ei acasă. Pentru concertul acesta am
făcut o selecţie din tot ce am întâlnit
mai reprezentativ pe teren în timpul
filmărilor seriei de televiziune La por-
ţile ceriului. Împreună cu ei vom putea
arăta lumii că în satele noastre încă se
cântă ca acum mai bine de o sută de
ani” afirmă Grigore Leşe.

Seria de emisiuni documentare
realizate de Grigore Leşe sub generi-
cul La porţile ceriului i- a adus televi-
ziunii publice, în 2007, Marele Premiu
al APTR, distincţie urmată de alte nu-
meroase premii naţionale şi nominali-
zarea la cel mai important festival de
film documentar din Asia, Festivalul
Internaţional de Film de Televiziune,
Shanghai 2009. 

Ion Grosu (n.1974, Chişinău), a
absolvit Academia de Teatru şi Film,
Secţia Actorie, clasa profesor Sanda
Manu. Din 2001 joacă la Teatrul Nottara
din Bucureşti, cu roluri principale în
spectacole precum Scandal la operă de
Ken Ludwig, în regia lui Petre Bokor şi
Aniversarea de Thomas Vinterberg şi
Mogens Rukov, în regia lui Vlad Mas-
saci. A făcut parte, de asemenea, din dis-
tribuţia filmelor Binecuvântată fii,
închisoare; 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile;
Călătoria lui Gruber, Despre oameni şi
melci; Poziţia copilului ş.a.

■ Bref 
„La porţile ceriului”, un spectacol de muzică şi poezie 

cu Grigore Leşe şi invitaţii săi



În larga confuzie, în zăpăceala care a cu-
prins în ultima vreme minţile nu puţi-
nor cetăţeni, trebuie, iată, să ne
afundăm, chiar şi în pripă, în discuţia

aproape şcolărească, despre aceste concepte ele-
mentare, care multora li se păreau şi ni se păreau
pe deplin cunoscute, dacă nu familiare. Prima şi
într- adevăr marea surpriză s- a instalat la puţină
vreme când, imediat după Revoluţie, sau, dacă
vreţi, după evenimentele din Decembrie, în loc să
vorbim şi să dezbatem mult râvnita libertate, pe
care ni se părea că am dobândit- o deja prin simpla
şi fenomenala cădere a sistemului comunist în tot
Estul Europei, ne- am pomenit împinşi, aproape
îmbrânciţi într- un cuvânt sau termen – cum vreţi
să- i spuneţi – pe care nu prea l- am folosit vreo ju-
mătate de secol: cel de criză! Importat, e drept, din
Apusul continentului, un cuvânt, un termen care
a devenit în curând un fel de culoar, o sală de aş-
teptare în care vii, intri şi ieşi, aştepţi, ba chiar în-
cepi să şi speri; şi atunci, în loc de o aşteptare
într- o gară feroviară sau de aeroport, te trezeşti
pur şi simplu într- un fel de larg cabinet, tot de aş-
teptare şi de vagă şi nesigură speranţă, cel al unui
potentat. Cel care are puterea şi pe care, de data
aceasta, noi l- am ales... cum se spune!

Acest nou cuvânt sau termen a făcut iute o
carieră formidabilă şi încă cu atâta zarvă şi insis-
tenţă, încât, oarecum incorigibil naivi, cum se
pare că suntem noi, cetăţenii polisului, ai Cetăţii,
am început că adevărat să credem în realitatea
sa, a acestui cuvânt. Sau termen, noţiune, cum
vreţi. Din această credinţă – deoarece când mase
mari de indivizi îşi apropriază un cuvânt şi îl fo-
losesc cu o enormă insistenţă şi în cele mai va-
riate momente şi domenii, putem vorbi, poate
chiar şi ironic, despre începutul unei credinţe –
ne- au scos ca dintr- un fel de coşmar, în ultima
vreme, poate în ultimul deceniu, alte termene,
sau noţiuni. Sau concepte, căci de data aceasta au
fost mai multe; cele care se referă la indepen-
denţă, la naţiune şi uneori chiar şi cele ce vizează
statul de drept. Poate şi cel de democraţie.
Iată- ne, cum spuneam, din nou la şcoală. Din do-
meniul vast, e drept, dar oarecum strict limitat al
economicului cum ni se păreau tuturor anii lungi,
prăfoşi şi contradictorii ai „crizei” post-decem-
briste, iată- ne aruncaţi în zone mai vaste, infinit

mai profunde şi cu un insistent recul sociologic,
dacă nu chiar istoric şi care ne- au declanşat, vrem
nu vrem, starea aceasta de zăpăceală, dacă nu de
panică şi chiar de furie a multora din varii stra-
turi sociale. Am început să ne îndoim nu numai
de înţelesul unor concepte pe care înainte le ma-
nevram cu uşurinţă, dar am început să ne îndoim
cu gravitate, ca unii copii sau puberi ce se trezesc
dintr- un fel de somn apăsător, de realitatea unor
bunuri pe care ni se părea că le stăpânim deja şi
la care visasem, ba pentru care unii şi luptasem
decenii lungi. Zic bunuri, deoarece anumite drep-
turi elementare ale cetăţeanului şi ale individului
trăitor într- o societate democratică pot părea şi
sunt cu adevărat bunuri, ale tuturor, inalienabile,
în absenţa sau deteriorarea cărora întreg echili-
brul şi stabilitatea socială se clatină puternic.
Cum e cuvântul libertate, de exemplu! 

Aflat la un post de televiziune, unde sunt in-
vitat uneori, Trinitas – postul şi vocea Bisericii
Ortodoxe Române, orice ar zice unii, stâlp şi for-
mator al naţiunii şi conştiinţei naţionale – am de-
finit scurt şi puţin cam brutal, starea noastră
generală de „libertate” ca pe o simplă farsă! Ne
vedeam pe noi, românii – ca bătrân scriitor am
dreptul de a face metafore! – păşind pe un culoar
îngust, cum sunt culoarele, şi mergând, tinzând
cum ni se părea multora, spre o uşă, pe care scria
Libertate, dar pe care, deschizând- o, în fine, în loc
să intrăm într- o cameră, într- o încăpere ceva mai
largă, ne- am trezit pur şi simplu într- o groapă!
De unde, cum vedem, senzaţia de stupoare, la
mulţi, foarte mulţi, de neîncredere în instituţiile
statului şi în cei care le conduc; şi chiar de furie.

Se clatină oare pe întreg continentul? se în-
treabă unii, naivi sau incapabili de a se adapta
destul de iute la o „nouă ordine”, se clatină con-
ceptele, cele vechi şi încercate, de naţiune, tradiţie,
chiar şi cel de valoare?! Sau, încă odată, cum ni
s- a mai întâmplat nu de puţine ori în scurta şi în
sfârşit plenara noastră împlinire statală, un vânt
sau o boală sau, mai ştii, o modă ce bate cu putere,
de la Apus de astă dată, ne tulbură minţile? Dar
îi şi ajută, nu ştiu cum se face, încă odată pe cei
„iuţi”, „deştepţi”, cum li se spune, pe cei care nu
aşteaptă să se întărească şi să se stabilizeze noile
şi democraticele instituţii şi legi, care, profitând
tocmai de ceea ce nouă ni se părea libertate şi, în

sfârşit, stat de drept, după decenii de tiranie bar-
bară, se constituie în grupuri de interese, găşti,
acaparează sub masca alegerilor libere şi univer-
sale posturi- cheie în administraţie şi ne îndrumă,
fără multă vorbă, de parcă am fi o turmă, spre un
tip de organizaţie statală ce seamănă încă odată
cu o tiranie, una de tipul sud- americam, zic unii,
dar mult mai vicleană, deoarece nu face apel la
puterea arbitrară a armatei; sau una a corporaţii-
lor, zic alţii, mai bine informaţi. Poate, mai ştii,
una, încă o dată, una de tipul balcanic cu puter-
nice miasme medievale. Nu cumva ar trebui să re-
citim cu ceva mai multă atenţie unele din
articolele politice ale lui Eminescu, pe care unii –
da- da, unii şi încă dintr- aceia cărora li se pare că
suntem pe drumul progresului în clipa şi în ceasul
în care ne rupem de tradiţia românească şi Apu-
seană ca şi de valorile ei – vor să- l expulzeze în nu
ştiu ce debara a istoriei!

Nu cumva sunt prea aspru? Nu mai am răb-
dare sau, ca şi altădată, îl joc pe profetul acru şi
sceptic, deşi prin natura mea, se ştie, sunt un vi-
talist intempestiv, veşnic încrezător în valorile
culturii şi ale neamului meu, bucuros de prezent
şi mândru de a scrie şi publica în litere latine, do-
vadă că m- am întors de fiecare dată din locuri şi
ţări bogate, care încercau să mă ispitească cu atâ-
tea reale şi concrete promisiuni, capcane în care,
cum vedem şi azi, cad sute şi sute de mii de cona -
ţionali!... Dar... unde se află oare adevărul, dacă
nu cel adânc, moral, măcar cel social, cel care ar
trebui să ne ajute încă o dată, în această răscruce
gravă care a apărut, ca un fulger, ca un tunet
asurzitor dintr- un cer, în sfârşit, senin? Cine ne
poate ajuta? Preoţii gravi, înţelepţii sau poate
acei bătrâni despre care unii afirmă că ar trebui
înmormântaţi mai repede, acei „demenţi senili”,
care sunt de altă părere şi au insolenţa de a- şi
afirma public îndoielile? uneori chiar şi opiniile!

■ Conferinţă ţinută în cadrul 
Adunării Generale a Academiei Române

cu prilejul Zilei Culturii Naţionale
(continuare în pag. 19- 22)
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Nicolae Breban
Despre dependenţă, naţiune şi
câte ceva despre statul de drept

Aflat la un post de televiziune, unde
sunt invitat uneori, Trinitas –

postul şi vocea Bisericii Ortodoxe
Române, orice ar zice unii, stâlp şi
formator al naţiunii şi conştiinţei

naţionale – am definit scurt şi puţin
cam brutal, starea noastră generală
de „libertate” ca pe o simplă farsă!

n Editorial

Muzeul Naţional al Literaturii 
Române. „Ion Minulescu – 135”

Aniversarea a avut
loc la Muzeul Memorial
„Ion Minulescu – Claudia
Millian” din Bdul. Dr.
Gheorghe Marinescu nr.
19, etaj 2, ap. 12, sector 5,
Bucureşti. La eveniment
au participat: Silviu An-
gelescu, Pavel şuşară,
Răzvan Voncu şi George

Neagoe. Amfitrion: Ioan Cristescu, directorul MNLR.
Ion Minulescu a fost un poet şi prozator român, repre-
zentant important al Simbolismului românesc. Apar-
tamentul în care funcţionează muzeul a fost
achiziţionat de familia Minulescu în anul 1934. În
anul 1991 Mioara Laurenţia Minulescu (fiica lui Ion
Minulescu, artist plastic) a lăsat prin testament apar-
tamentul, împreună cu patrimoniul aflat în el, Muzeu-
lui Naţional al Literaturii Române. Colecţia muzeului
cuprinde documente literare, scrisori, manuscrise, fo-
tografii şi numeroase tablouri şi sculpturi. Printre
semnatari: Alexandru Ciucurencu, Margareta Sterian,
Henri Catargi, Iosif Iser, Camil Ressu, Lucian Grigo-
rescu, Cecilia Cuţescu Stork, M.H. Maxy, Al. Satmari,
Victor Brauner, Oscar Han şi Claudia Millian.

Expoziţie aniversară: 25 de ani de 
la înfiinţarea Muzeul Naţional 
al Literaturii Române Iaşi

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi săr-
bătoreşte 25 de ani de la înfiinţarea sa ca instituţie de
sine stătătoare printr- o expoziţie de amploare, organi-
zată la Muzeul „Vasile Pogor”. Expoziţia „MNLR Iaşi
25” valorifică patrimoniul muzeelor literare ieşene
aflate în componenţa MNLR Iaşi. Astfel, la parterul
Casei Pogor, vizitatorii sunt întâmpinaţi de cei 13 pa-
troni ai MNLR Iaşi, gazda fiind Vasile Pogor, iar invi-
taţii Mitropolitul Dosoftei, Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Gane, C. Negruzzi,
Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu, Otilia Cazimir,
Mihai Codreanu şi Cezar Petrescu.

Pentru expoziţie au fost selectate din filialele
MNLR Iaşi şi din depozit portrete reprezentative ale
patronilor muzeelor literare ieşene, precum şi unele
dintre cele mai valoroase piese: manuscrise originale
ale Mitropolitului Dosoftei („Parimiile de peste an”,
1683) şi ale lui Mihail Sadoveanu („Cuvântare la mau-
soleul lui Alecsandri”, iunie 1928), poezii în manuscris
G. Topîrceanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu, ală-
turi de ediţii prime C. Negruzzi („Păcatele tinereţi-
lor”), Vasile Alecsandri („Doine şi lăcrămioare”, Paris,
1853 ) etc. De asemenea, în expoziţie se regăsesc şi
obiecte personale care au aparţinut lui Mihai Emi-

nescu (inelul sigilar şi ceasul cu
monogramă), Vasile Alecsandri
(tapiserie realizată de Carmen
Sylva, cu monograma „B.A.”,
dăruită de regină lui V.Alec-
sandri, bicornul de diplomat, si-
giliul, mapa de corespondenţă,
medalii), Mihai Codreanu (oche-
lari, tabachera, bastonul cu sti-
let de Toledo, joben, balansoar, ghete, geamantan),
Sadoveanu (colanul de mason, pălărie, eşarfă, mănuşi)
etc. Expoziţia este completată cu fotografii ale caselor
memoriale de dinainte de deschiderea lor ca unităţi
muzeale, fotografii de la deschiderea fiecăreia în parte,
de la evenimente culturale, expoziţii, prelecţiuni, pre-
cum şi însemnări ale personalităţilor din cărţile de
onoare.

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi a
devenit instituţie de sine stătătoare în toamna anului
1990, prin desprinderea a 10 case memoriale şi muzee
de Complexul Muzeal Naţional „Moldova”. De atunci,
alte 2 muzee literare au intrare sub administrarea sa,
iar toamna anului 2015, în cadrul FILIT, s- a sărbăto-
rit înfiinţarea Muzeului „Cezar Petrescu”. Tot în acest
an, MNLR Iaşi a obţinut titlul de muzeu de rang na-
ţional. 

Expoziţia aniversară de la Muzeul „Vasile
Pogor” poate fi vizitată până în data de 28 februarie
2016.

■ Evenimente 
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Dumitru Crudu notează, într- un la-
conic preambul al piesei sale oa-
meni ai nimănui (2007): „Nu am
inventat aproape nimic, doar am

dezvoltat unele fascicule de viaţă. Eu nu am năs-
cocit aceste lucruri, ele sunt nişte produse ale rea-
lităţii noastre. Toate personajele din piesa mea au
drept prototipuri oameni concreţi, care s- au născut
în Republica Moldova”. Prin urmare, drama
aceasta tinde să se apropie cât mai mult de repor-
taj, înscriindu- se în linia teatrului vérité, cu subtile
intarsii poetice. 

Convenţiile cele mai obişnuite ale discursu-
lui dramatic sunt puse în joc pentru a da naştere
unor cazuri tipice, care exemplifică elocvent con-
diţia exilatului. Cele trei personaje ale dramei,
Alexandru, Silvia şi Maria aduc în prim- plan
aceeaşi problemă majoră a individului silit de cir-
cumstanţele din ţara de baştină (Republica Mol-
dova, în acest caz, dar lucrurile sunt valabile
pentru orice ţară din estul Europei care a cunos-
cut, după căderea blocului socialist, exodul tineri-
lor către Occidentul promiţător) să îşi caute noro-
cul în altă parte. Acest trist fenomen social, cu care
ne confruntăm de ani buni, este conştientizat de
personaje, care nu au însă libertatea de a alege: în
ţară nu mai e de trăit, în Italia nu reuşesc să îşi
afle rostul decât cu preţul unor compromisuri greu
de răscumpărat.

Acest statut este observat nu în liniile sale
generale, ci particularizat, surprins în datele sale
concrete. Înainte de plecare, Alexandru este cel
care ţine publicului un fel de prelegere demonstra-
tivă, punctând verdicte corecte şi aparent cinice:
„Sunt atâtea localităţi în care au rămas doar bă-
trânii. În curând, am putea ajunge o ţară fără lo-
cuitori. Toţi ştiu lucrul ăsta, dar toţi se evaporă de
aici, inclusiv eu”. Abia după debarcarea în Italia,
văzută ca un soi de no man’ s land, aflăm cu stu-
poare că nu neapărat setea de câştig rapid l- a gonit
acolo, ci disperarea: suferă de o boală incurabilă,
nevasta e beţivă, iar copilul nu are din ce trăi, aşa
că s- a decis să- şi sacrifice ultimele zile şi ultimele
puteri pentru a mai prinde cât de cât cheag. Ime-
diat ce capătă o slujbă, ca îngrijitor al unui bătrân
nebun, el este numit în didascalii, de fiecare dată
când rosteşte câte o replică: „Bărbatul care şchioa-
pătă un pic şi este palid la faţă”. Redundanţa de-
vine un artificiu care nu face decât să marcheze
dramatismul situaţiei sale, pus în pagină de el în-
suşi: victimă a nazurilor unui bătrân care se va do-
vedi un farseur în cele din urmă, Alexandru
încearcă să sfârşească demn: „Eu aveam două va-
riante: să fiu un bolovan în casă pentru familia
mea sau să încerc să plec şi să- mi spăl singur far-
furiile murdare”. 

Celelalte personaje confirmă exact acelaşi
statut de victimă a unei lumi anapoda: acasă nu
au ce mânca, nu au servicii, aici trebuie să facă
mari sacrificii pentru a- şi menţine slujba înjosi-

toare; Silvia se prostituează, cu acordul consortu-
lui Vitalie, Maria spală picioarele unei bătrâne, în
timp ce soţul îi moare acasă, iar copilul e luat în
grijă de o mătuşă ş.a.m.d. Dumitru Crudu nu oco-
leşte melodramaticul, pentru că ar însemna să fal-
sifice lucrurile. Or, conform manifestului fractu-
rist, al cărui coautor este, aplicat fidel şi în teatrul
său, ficţiunea nu face decât să sublinieze, la modul
autenticist, traumele realului.

Riscul unei astfel de formule ar fi acela al
convenţionalităţii rigide, al previzibilităţii facile.
Numai că autorul ocoleşte tezismul tocmai prin
stratificarea atentă a acestor drame total verosi-
mile: celor ale exilaţilor, ale dezrădăcinaţilor, le
răspund dramele celor îngrijiţi: Marco, bătrânul
nebun supravegheat de Alexandru, joacă de ani
buni acest joc doar pentru a mai zgândări compa-
siunea fiului, pentru a nu sfârşi într- un azil, sig-
nora Elisa, bătrâna din grija Mariei, nu face decât
să- şi ostoiască marea durere cauzată de indife-
renţa fiicei ei etc. etc. Ia astfel naştere un perma-
nent dialog al victimelor, care nu reuşesc să se
împotrivească unui sistem absurd, care nu mai
preţuieşte omul, ci se scutură de el când devine 
inutil sau îl tratează brutal atunci când acesta nu
are nici o protecţie.

Devine astfel limpede că titlul piesei pune
degetul pe rană: cei care pleacă sunt dezrădăci-
naţi, numai că nu e nevoie să te rupi de ţara de
baştină pentru a deveni un om al nimănui. Lumea
e plină de victime, iar acest lucru aproape că nici
nu mai impresionează pe nimeni. Poate doar pe
ziariştii vânători de senzaţional şi pe dramaturgi,
cum constată Alexandru, care îşi conştientizează
statutul de „caz special”, numai bun să inflameze
inspiraţia unora mai sensibili la bolile veacului,
printre care indiferenţa este cea mai gravă: „Des-
pre mine au vorbit deja toate ziarele din Moldova.
A scris timpul, dar şi alte ziare. Gheorghe Bâtcă
a scris despre mine cum am plecat ca să- mi port
singur de grijă atunci când am aflat că orele îmi
sunt numărate. Dumitru Crudu a scris o piesă des-
pre mine. Cât de iuţi mai sunt dramaturgii şi zia-
riştii ăştia!”

E asta o consolare? Desigur că nu, dar e un
semnal de alarmă. Dumitru Crudu încearcă să
sensibilizeze o lume din ce în ce mai impasibilă la
răul din jur. Tocmai din această cauză piesa sa
este una extrem de directă, simplă, dar nu sim-
plistă, în ceea ce priveşte procedeele. Autorul ba-
sarabean a câştigat un pariu nu doar estetic, ci şi
unul etic, moral.

Tot un fel de piesă de teatru- vérité este şi În
container, drama din 2009 a lui Constantin Che-
ianu. Trei moldoveni îşi povestesc, într- un spaţiu
de tranzit, peripeţiile nenumăratelor tentative de
a- şi părăsi patria şi de a intra într- un spaţiu care
îi rejectează: cel occidental. Sunt noii Odisei sau
Telemahi ai epocii postcomuniste: fie că trec din-
colo (mereu acest dincolo obsedant) prinşi de roata
vreunui tir, legaţi sub tren, fie că, în cazurile rare
şi fericite, îşi fac rost, plătindu- l cu greu, de un bu-
letin lituanian fals, fie că îşi riscă viaţa intrând
într- un container închis etanş, din care respiră
doar cu ajutorul unui pai, ei visează să ajungă în
Europa, acolo unde nu e nici durere, nici întristare,
nici suspin. Pentru asta, riscă totul, nu doar liber-
tatea, care oricum e relativă, ci mai ales viaţa. Se
pare însă că viaţa nu mai reprezintă, pentru aceşti
oameni striviţi de istorie, care nu îşi mai găsesc un
sens al existenţei acasă, valoarea supremă. În
orice caz, dacă nu îi dezumanizează, aceste tenta-
tive de evadare îi învaţă cu frica. Dacă părinţii tră-
iau permanent spaima de autorităţile sovietice, ei
trăiesc cu frica de autorităţile europene, care îi pot
prinde şi care le pot reteza, astfel, dreptul la vis.
La visul european. Adică la cel al normalităţii. „Eu
am început să mă rog lui Dumnezeu numai aici, în
Europa, acasă nu prea aveam nevoie de Dumne-
zeu”, spune la un moment dat unul dintre ei. Ru-
găciunea vine nu din necesitate a sufletului, ci din

oroare. Deşi par nişte delicvenţi, deşi nu se dau în
lături de la nimic, furându- şi banii şi paşapoartele
între ei, deşi legislaţia europeană îi plasează sec
în rândul infractorilor, aceşti oameni au pierdut
totul sau, mai corect spus, li s- a luat totul. Lumea
lor nu mai e nicăieri, de vreme ce li se refuză şi
dreptul la speranţă, de vreme ce sunt nevoiţi să- şi
rişte viaţa nu pentru a avea garanţia reuşitei, ci
pentru a pătrunde prin efracţie în acest interval
nesigur al iluziei, care este, pentru ei, Europa. Aşa
brutali cum par şi chiar sunt, aşa rudimentari,
grobieni, violenţi, lipsiţi de scrupule, meschini, ei
sunt nişte victime ale unei epoci în care, teoretic,
drepturile omului chiar se aplică, în care regimu-
rile totalitare din Estul Europei au căzut, în care
libertatea nu mai este un simplu slogan. Dar oare
chiar funcţionează aceste valori peste tot? E o în-
trebare extrem de actuală, mai ales acum când Re-
publica Moldova se află într- o mare cumpănă. 

În ultima sa parte, piesa de teatru a lui Con-
stantin Cheianu se mută din registrul verismului
şi păşeşte în cel metaforic, simbolic. Fuga dincolo
o nouă naştere, de vreme cea ea presupune o ieşire
de la întunericul containerului închis la lumină, la
speranţă, la viaţă. Deloc întâmplător, ultimul dia-
log al lui Igor o are drept parteneră chiar pe mama
sa, şi ea tot o emigrantă. Nu întâmplător, exact în
clipa în care acesta este împachetat şi montat în
containerul închis, ea îşi aminteşte că naşterea a
fost foarte grea şi că abia a fost evitat riscul înăbu-
şirii. De data aceasta, naşterea va eşua. Igor va
pieri în containerul care îl sufocă, asemeni unei
placente rigide. Dreptul la viaţă duce la moarte.
Înainte să piară, Igor mai are intuiţia propriei con-
diţii, pe care o articulează, consumând disperat
aerul necesar supravieţuirii: „Mamă, Moldova
noastră este un container. Îl agaţă cine vrea şi îl
duce unde pofteşte. Vrea în Kazahstan – îl duce în
Kazahstan. Vrea în Europa, îl duce în Europa. 
(…) Mamă, noi suntem nişte oameni de container.
Oricine ne poate urca şi ne poate duce unde do-
reşte. Nici nu trebuie să ne urce, urcăm singuri.
Aşa de tare vrem să scăpăm de Moldova. (…) Noi
nu ne putem amesteca cu viaţa lor, zice, noi trăim
parcă în nişte containere aici. Noi purtăm contai-
nerele noastre peste tot, ca şi melcul casa.” Este,
într- o formulă sintetizată, o dramă colectivă. Mi-
turile contemporaneităţii sunt, din câte se vede,
mult mai crude. Iona avea posibilitatea să iasă din
chit; din container însă nu mai e cale de ieşire.
Dumnezeu nu se mai amestecă de mult în lume. 

Când marile imperii se sparg fără să renunţe
la ambiţiile lor expansioniste, victimele sunt
mereu „colaterale”. Or, în întreaga Europă, nici un
popor nu a fost mai încercat decât cel din
spaţiul- limită, acolo unde începea sau se sfârşea
uniunea Sovietică. Nu e o întâmplare că exact aici
se sfârşeşte sau, după caz, începe acum uniunea
Europeană. Aici, cizma sovietică a apăsat cu neîn-
durare pe grumazul românului, a românului mol-
dovean, aici, contextul internaţional a fost de
fiecare dată tensionat. 

Cele trei piese de teatru din prezentul volum
sunt cât se poate de actuale în anii tulburi ai cri-
zei, dar mai ale acum, când Europa se confruntă
cu ambiţiile unei Rusii cu ticuri imperialiste: Oc-
cidentul începe să vadă problema dezrădăcinării,
a provizoratului şi din partea cealaltă, nu numai
din afară, privind milioanele de emigranţi care au
invadat spaţiul vestic; aceste piese de teatru pun
în discuţie problema emigrantului, a celui care nu
mai ştie ce înseamnă „acasă”, a celui care caută,
cu orice preţ, să fugă dincolo pentru a descoperi că
nici dincolo nu este mai bine şi că răul de acasă e
permanent, pentru că e un rău existenţial. r

Bogdan Creţu
Ce înseamnă să fii 
moldovean (II)

Când marile imperii se sparg fără
să renunţe la ambiţiile lor

expansioniste, victimele sunt mereu
„colaterale”. Or, în întreaga

Europă, nici un popor nu a fost mai
încercat decât cel din

spaţiul- limită, acolo unde începea
sau se sfârşea Uniunea Sovietică

www.librariapentrutoti.ro 

Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

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



Ocincime din medicamentele vân-
dute astăzi pe piaţa mondială se
bazează pe principiile şi tehnicile
lui Sir James Black, laureat Nobel

pentru chimie, părintele farmacologiei analitice
şi inventatorul a două dintre cele mai folosite
clase de medicamente, prescrise printre altele la
tratarea hipertensiunii şi a ulcerului gastric.
Aceste rezultate au fost posibile şi datorită faptu-
lui că, în anii ‘70, Sir James Black a părăsit firma
ICI după ce uriaşa corporaţie i- a cerut să acorde
mai puţină importanţă cercetării şi să se concen-
treze pe promovarea comercială şi pe găsirea de
metode de maximizare a profiturilor companiei.
După ce a părăsit ICI, Sir James Black a conti-
nuat să facă cercetare şi să inventeze noi medica-
mente, care au adus profit companiiilor unde a
lucrat ulterior plecării de la ICI. ICI, focusată pe
maximizarea profitului şi pe comercializarea pa-
tentelor pe care le deţinea deja, a mers din ce în
ce mai prost, până când a fost în cele din urmă
absorbită de o companie olandeză.

Samsarii au pierdut. Sir James, profesionis-
tul, a câştigat. Logica profitului a pierdut în faţa
dedicaţiei profesionistului. Sir James explica
acest lucru prin ceea ce numea principiul „oblici-
tăţii”, care spune că succesul (şi financiar) nu e
un rezultat al căutării profitului, ci al pasiunii
pentru lucrul desăvârşit. Gândirea economică
(sau politică) axată doar pe maximizarea profitu-
lui nu aduce profit, avertizează şi economistul bri-
tanic John Kay în obliquity (Profile Books, 2010). 

Cum se aplică acest lucru la România? În
cazul nostru, după dezastrul comunist, am trecut
prin 25 de ani de falsă raţionalitate politică şi eco-
nomică axată pe maximizarea profitului politic şi
economic al guvernanţilor noştri interni şi externi
(pentru că nu suntem conduşi doar de la Bucu-
reşti). România nu a fost condusă după logica pro-
fesionistului, ci după logica birocratului şi a
arivistului. Proiectele noastre politice au fost
croite după logica „integrării” în diferite orga-
nisme şi după logica formei care creează fondul.
Am bifat căsuţe pe formularele uE şi FMI cre-
zând că astfel vom bifa şi o ţară. În loc ca integra-
rea (profitul) să vină ca urmare a dezvoltării
noastre (pasiunii pentru „lucrul bine făcut” – idee
transformată în lozincă electorală şi compromisă
ca atare), ni s- a promis că dezvoltarea va fi o con-
secinţă a urmăririi „profitului” integrării. şi e şi
normal să fim astfel duşi cu zăhărelul, pentru că,
dacă am fi putut să creştem cum vrem noi, poate
că nici nu am mai fi vrut să ne integrăm. Ca şi
ICI, am devenit o simplă divizie a unor plăsmuiri

multinaţionale din cauză că am funcţionat după
logica profitului. 

Profesionistul e cel care îşi face meseria
bine chiar şi când nu îl vede nimeni. Conducătorii
noştri fură chiar şi în văzul lumii. Ca atare, se
pliază perfect pe logica unui sistem bazat pe ma-
ximizarea profitului. Din păcate, acest tip de ma-
ximizare a profitului se poate obţine doar cu
preţul distrugerii caracterului. şi principiul obli-
cităţii ne spune că nu poţi obţine profit durabil
(sustenabil, cum se spune astăzi) fără caracter.
De aceea, epoca firmelor şi elitei căpuşă apune.
Acest tip de prost- modernitate face loc unei rea-
bilitări a categoriei, premoderne în esenţă, a pro-
fesionistului, a omului care trăieşte şi munceşte
după un cod, a omului de onoare profesională şi
personală. Profesionist era şi samuraiul, profesio-
nistă era şi spălătoreasa lordului Peter Wimsey,
care îi dădea acestuia cămăşile spălate, apretate
şi călcate cum trebuie. şi profesionist e şi ţăranul
Ilie Alexoaie (n. 1929), din Roma, Botoşani, care
a stat 22 de ani ascuns de comuniştii care i- au
arestat tatăl şi care i- au luat pământul. După ce
a lucrat între 1971 şi 1989 la CAP, Ilie Alexoaie
şi- a recăpătat după 1990 cele trei hectare şi ju-
mătate de pământ pe care a început să le lucreze
cu o pasiune sporită de anii de prigoană, după
cum notează Cassian Maria Spiridon în volumul
Vieţi controlate (Ed. Junimea, 2009). 

Profesionistul are onoarea muncii lui, pe
care o face nu (doar) pentru că îi aduce profit, ci
pentru că asta îi e vocaţia. Ca atare, logica reci-
clării profesionale şi ideologice perpetue îi e stră-
ină. Iar sistemul politico- economic global actual
se bazează tocmai pe oameni şi pe capitaluri alu-
necoase. Profesioniştilor, logica acestui capitalism
retardat le opune reprofesioniştii: oamenii preo-
cupaţi cu perpetua reinvenţie de sine şi cu reedu-
carea sau recalificarea altora. 

Ne trebuie, deci, un guvern de profesionişti?
Da, ne trebuie. Dar să nu uităm că profesionistul
îşi asumă responsabilitatea pentru ceea ce are de
dus la bun sfârşit. şi că standardele care îl legiti-
mează pe profesionist fac imposibilă orice facilă
„uniune naţională” sub semnul lui „pupat toţi
Piaţa Independenţii”. Profesionistul ştie că stabi-
litatea e o consecinţă, oblică, a libertăţii. A liber-
tăţii şi a bucuriei de a face un lucru bun şi frumos.
Din păcate, logica de cadre a României comuniste
şi Europene a făcut ca fiecare om frumos să fie
parazitat de urâţi, fiecare idee generoasă să fie
mânjită de carierişti, fiecărui puric, care sare în
înaltul cerului, deşi e potcovit cu necazurile na-
ţionale, să- i corespundă câte doi păduchi. r
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Am bifat căsuţe pe formularele UE
şi FMI crezând că astfel vom bifa şi

o ţară. În loc ca integrarea
(profitul) să vină ca urmare a
dezvoltării noastre (pasiunii

pentru „lucrul bine făcut” – idee
transformată în lozincă electorală

şi compromisă ca atare), ni s- a
promis că dezvoltarea va fi o

consecinţă a urmăririi „profitului”
integrării. Şi e şi normal să fim

astfel duşi cu zăhărelul, pentru că,
dacă am fi putut să creştem cum

vrem noi, poate că nici nu am mai
fi vrut să ne integrăm

Mircea Platon
Guvern de profesionişti

■ Eveniment 

Marţi, 12 ianuarie 2016, de la ora 12, la
sediul ICR (Aleea Alexandru 38, Bucureşti) a
avut loc lansarea Programului „140 de ani de
la naşterea marelui sculptor Constantin Brân-
cuşi”. Derulat de Institutul Cultural Român în
parteneriat cu Centrul de Cercetare, Docu-
mentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”,
programul celebrează creaţia de geniu a artis-
tului născut pe 19 februarie 1876 la Hobiţa.
La conferinţa de presă dedicată programului
au fost prezenţi Radu Boroianu, preşedintele
ICR, Doru Strîmbulescu, manager al Centru-
lui de Cercetare, Documentare şi Promovare
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Vlad
Ciobanu, sculptor, Mihai Ţopescu, artist plas-
tic, Matei Stîrcea Crăciun, cercetător la Insti-
tutul de Antropologie „Francisc Rainer” al
Academiei Române, Cornel Mihalache, regi-
zor. În cadrul evenimentului, au fost proiec-
tate fragmente din documentarul Brâncuşi
realizat de regizorul Cornel Mihalache în
1996, film consacrat ansamblului de la Târgu
Jiu.

Colocviile „Brâncuşi” (simpozion ştiinţi-
fic cu participare internaţională), Atelierele şi
Caravana „Brâncuşi”, Festivalul de film
„Brâncuşi DocuArt” şi acordarea Premiului
„Brâncuşi” se numără printre proiectele in-
cluse în programul lansat de ICR în partene-
riat cu Centrul de Cercetare, Documentare şi
Promovare „Constantin Brâncuşi”. (Biroul de
presă ICR)

140 de ani de la
naşterea lui

Constantin Brâncuşi
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De reţinut aici seducţia unui alchi-
mism cuantic, liniştea interioară
fiind athanorul care realizează
„potenţialitatea realului”. Rareori

vorbeşte B. Nicolescu despre real, interesat peste
poate de Realitate, notată cu majusculă, îndeo-
sebi de nivelele ei. Alchimismul cuantic este echi-
valentul harului din doctrina creştină. „Darul
suprem al omului – trabssubstanţialitatea”.
Omul nu are chip dumnezeiesc, însă cosmic. „Ade-
vărata noastră faţă este cosmică.” Redescopăr şi
aici o onto- retorică (fiinţă şi limbaj persuasiv) cir-
cumscrisă cosmologic. „În inima fiinţei există li-
terele Naturii.” Limbajul natural este nexul
fiinţei, fiinţa devine esenţialmente limbaj. un
limbaj fără limbă, însă, pre- lingvistic, deşi se pre-
tinde trans- lingvistic. Li se cere cuvintelor, şi aici,
ca să tacă. Se recomandă ca ele să fie (ex)termi-
nate, dar într- un mod sacrificial şi sacral. „Sacri-
ficarea cuvintelor: să le faci să fie sacre”. Se tună
şi se fulgeră din nou împotriva jocului verbal. 

Cugetătorul tainic şi paşnic nu- şi poate da
propriu- zis viaţa fără de moarte, dar îşi hotărăşte
felul în care ar accepta ca să fie înmormântat: sub
cărţile necitite. Dar de ce acest refugiu în nelec-
tură şi de ce nu îngroparea în cărţile cunoscute?
Poate ca să nu fie prins de gândirea previzibilă,
neapărat prinsă în logică binară? Fiinţa aspirată
este aceea dispensată de gândire, livrată într- o
formă – incluzând şi componenta retorică – de on-
tologie absolută, pură, epurată reflexiv, puerilă.
„În privirea unui copil se află tot universul. Pen-
tru că el nu gândeşte. El este”. Psihologie circum-
scrisă inconştientului copilăresc, transuman, şi
nu celui omenesc, colectiv. Eul ontologic absolu-
tizat este totodată acelaşi cu eul dezontologizat:
„eu nu sunt”, constată eul care caută Simorg- ul,
regele păsărilor din poemul filosofic Conferinţa
păsărilor al poetului persan Attar din sec. 12,
amintit repetat în lucrările autorului nostru.
„Toţi suntem călători ai Necunoscutului, în cău-
tarea regelui nostru uitat, Simorgul”. Om şi rege
– iar nu Dumnezeu – pierdut; condiţie poetico-fi-
losofică, iar nu teologico- religioasă. „Simorgul
este propriul nostru chip luminat de tripla lumină
a Naturii în oglinda Marelui Nedeterminat”. Rea-
mintire, poate doar aparent ocolită, a (h)ermetis-
mului, a lui Mallarmé şi Ion Barbu. Erotizarea
fiinţei, a divinului, are pentru mine, în ordine
poetică, literară, ceva suprarealist, mi- l aduce
aminte de pildă pe Gherasim Luca. 

Eul deplin ontologic este scos din timp, spa-
ţiu, paradigme gramaticale. „Dincolo de singular
şi plural: trans- prezenţa”. Delocarea sinelui este
autentificare prin înstrăinare: „Mă caut pretutin-
deni unde nu sunt”; „Semnul căutării împlinite:
să ajungi nicăieri”. Marea sa seducţie este în „con-
ştientul infinit”. Conştiinţa este materie, energie,
în stare intactă, ilimitată, atopică. „O definiţie
simplă a conştiinţei: singura energie nedegrada-
bilă, care merge de nicăieri către nicăieri”. Eul
natural se (re)cunoaşte într- o totală necunoaştere
de sine şi se autentifică într- o deplină alienare,
socială, de familiaritate universală, cosmică.
„Străin din naştere, lumea mea este Natura”. Iată
forma sa de nelumire, care nu este aceea predi-
cată la modul creştin. „Nu simt nevoia de a crede.
Să fiu credincios Naturii mi- ajunge. Visez la o
lume aflată în căutarea propriei sale Naturi”.
Lumea fizică, aşadar, fizicianul îşi ţine partea…
Apără mutanţii, fiind el însuşi un mutant, după
cum scrie în prefaţă M. Camus: „Să nu ne temem
de cuvinte: autorul teoremelor poetice este un
«mutant» în ordinea de cunoaştere ştiinţifică şi fi-
losofică.” Prefaţatorul, cum vedem, arată o anu-

mită reţinere, el scrie „mutant” cu ghilimele. Pre-
cauţia nu mai există la filosoful neofizic, cuantic.
„Nu trebuie să lovim mutanţii: nu fac decât să ur-
meze legea cuantică”. Eul cuantic este, iată, mu-
tantul, el se arată în propria lege, ajunge
legislator şi legislat. Percepe şi pricepe (înţelege)
viaţa, fiinţa, persoana ca aflate în interval: „Ceea
ce mă face să trăiesc: ceea ce se află între imagini,
între cuvinte, între gânduri. În vidul gândirii, în
vidul sentimentului, în vidul corpului, se iveşte
plenitudinea vieţii”. Vidul plin, cuantic, trebuie
să înţelegem, fireşte. 

Adaugă şi aici, la final, câteva noi elemente
de schiţă (trans?)etică, fundamentată tot în logica
terţiului tainic inclus. Sinceritatea este recoman-
dată de la grădiniţă, întrucât ea conduce la trăi-
rea legilor cosmice. Constată că minciuna se ţine
mereu de noi şi ne îndeamnă să nu fim barbari,
în logică binară, cu cei care ne- o vor spune. Elo-
giază cu recunoştinţă prietenia, atenţia, tăcerea,
chiar hazardul, liber pentru cine se lasă cuprins
de atenţie. La timp vine doar ne- timpul. Respon-
sabilitatea (trans)etică – se- nţelege, ca adecvare
şi nu ca anulare a eticului – este comunicarea
sau, mai precis, comuniunea în secretul paşnic.
„Cea mai înaltă răspundere: transmiterea miste-
rului”. Doar calea poetică asigură recunoaşterea
de sine. „Cel mai mare mister poetic: a- şi vedea
pentru prima oară propria faţă”. Conlucrarea ac-
tivă cu Dumnezeu se dispensează de smerenie.
„Cum să- l ajutăm pe Dumnezeu?” nu e o între-
bare conformist creştinească. Logica ternară, vi-
zionară, este situată la antipodul logicii formale,
a identificării. „Ne- identificarea este celălalt
nume al viziunii”. Maieutica nu îi devine o provo-
care. Dar trebuie arătat că această maieutică nu
este aceeaşi cu a lui Socrate. „Să te cunoşti pe tine
însuţi – ce paradox ciudat! Poţi oare să te cunoşti
pe tine însuţi fără să fii cunoscut?” Eul – poate
doar când este desprins din logica terţiului tainic
inclus – se arată limitat de dificultatea de a alege,
iar aici poate ar fi cazul să scot o clipă capul şi să
notez: da, consunăm pe deplin; însă nu devine
dramatică selecţia, ea apare chiar ca o realizare
etică pentru el, înstrăinatul de lume şi unitul cu
cosmosul, şi rămâne „o atitudine de demnitate
elementară”. r

Marian Victor Buciu
Logica terţiului tainic

Conştiinţa este materie, energie, în
stare intactă, ilimitată, atopică. 
„O definiţie simplă a conştiinţei:
singura energie nedegradabilă,

care merge de nicăieri către
nicăieri”.

Institutul Cultural Român de la Praga a or-
ganizat spectacolul liric EmiNESCu -  SufLE-
tuL PoEziEi romÂNEşti susţinut de grupul
Musica Viva. ICR Praga a marcat Ziua Culturii
Naţionale organizând în sala de concerte Sukova
a clădirii Filarmonicii Cehe, Rudolfinum (Alšovo
nábř. 12, 110 00 Praha 1, Republica Cehă) – cea
mai reprezentativă construcţie în stil neo-renas-
centist din Republica Cehă, datând din secolul al
xIx- lea –, un eveniment omagial dedicat lui
Mihai Eminescu (n. 1850), sărbătorit prin poezie
şi muzică, aducând alături fragmente din poeziile
poetului şi muzica a doi mari compozitori ai spa-
ţiului românesc: George Enescu şi Belà Bartok.
Invitat Ansamblul Musica Viva, format din pia-
nista Andreea Butnaru şi violoncelistul Florin
Mitrea, care au desăvârşit interpretarea muzi-
cal- dramatică în colaborare cu remarcabila ac-
triţă Ioana Calotă. Evenimentul a marchat o
dublă aniversare, anul acesta împlinindu- se şi
135 de ani de la naşterea compozitorului român
George Enescu. În acest mix, suflul romantic se
îmbină cu simboluri ale spaţiului estetic şi cultu-
ral românesc, într- o simbioză care permite imagi-

narea de creaţii artistice trecute şi contemporane
sub semnul interdisciplinarităţii.

Mihai Eminescu reprezintă în literatura ro-
mânească un arhetip formator al generaţiilor vii-
toare de poeţi şi literaţi. Omul care a parcurs o
viaţă a împlinirii prin suferinţă, un mare patriot,
valorificator al dimensiunilor spirituale ale pla-
iului natal, poetul reprezintă un model al măies-
triei limbii şi versificaţiei ce s- a înscris în durata
eternă a poporului român.

Ansamblul Musica Viva, fondat în 2005 de
către pianista Andreea Butnaru şi violoncelistul

Florin Mitrea, este gândit, conceput şi realizat ca
o manifestare dinamică a muzicii camerale cla-
sice. Pasiunea pentru muzica de cameră a dat
naştere, de- a lungul a opt ani de la înfiinţare,
unor proiecte de succes realizate în ţară şi in
străinătate. Printre ele se numără „Brahmsiana”
(2008), spectacolul sincretic Sunet, Materie, Cu-
vânt (2010), proiectul de mare anvergură profe-
sională „Beethoven – Integrala triourilor cu pian”
(2011- 2012) şi „Dialoguri muzicale” (2013-  2015).
În 2013 Musica Viva a fost unul din ansamblurile
selectate de BBC Radio Classic să reprezinte
Ziua României în transmisiunile uniunii Euro-
pene de Radio. (Biroul de presă ICR)

■ Evenimente 
O dublă aniversare
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Mişcările egalitariste sunt deopo-
trivă şi ateiste. Resping superio-
ritatea la orice nivel – mundan
sau ontologic. În viziunea lor ni-

meni nu poate fi superior nimănui, deci… Dum-
nezeu nu există. De dragul egalităţii sacrifică
divinitatea. şi totuşi… Ce curaj ar fi avut să
meargă mai departe şi să împingă egalitatea
până în cer, să introducă o nouă formulă de adre-
sare fiinţei supreme, să înlocuiască imaginea tra-
diţională a Tatălui ceresc cu cea revoluţionară a
Fratelui ceresc. „Fratele nostru care eşti în ce-
ruri…” Sau a cetăţeanului sau a tovarăşului. Cu
o minimă inovaţie, Biserica ar fi putut fi pusă în
slujba Revoluţiei, a comunismului, a feminismu-
lui.

Ierarhiei Tatălui ceresc i- ar fi luat locul
anarhia egalitaristă, iar legământul grav, dintre
„superior” şi „inferior”, dintre fiinţa supremă şi
nimicul însufleţit ar fi fost înlocuit cu legământul
cel mai duios, cel fratern, cu dumnezeirea. Ideea
de Dumnezeu nu ar mai fi fost astfel sacrificată
şi, fertilizată de ideea egalităţii şi fraternităţii, ar
fi dus, în cadrul mişcărilor religioase egalitariste,
la imaginea unui Dumnezeu fratern. 

Numai o asemenea imagine ar fi deschis
calea unei reale trăiri a ideilor pe care de altfel
creştinismul le- a promovat de- a lungul istoriei
sale, dar într- un mod fatalmente ipocrit şi impo-
sibil de pus în practică câtă vreme intrau în con-
tradicţie evidentă cu însăşi imaginea fundamen-
tală a Dumnezeului- Tată. „Egalitatea” de statut
în faţa Dumnezeului- patern permite şi generează
o luxuriantă manifestare a inegalităţii. O frază
precum „toţi (oamenii) sunt fiii lui Dumnezeu” stă
nestânjenită alături de „mulţi chemaţi, puţini
aleşi”, „popor ales”, „de- a dreapta oile, de- a stânga
caprele”, „ofranda lui Abel a fost plăcută lui Dum-
nezeu, dar cea a lui Cain
nu”. Tatăl ceresc, precum
taţii pământeşti, are pre-
ferinţe, simpatii – iar fiii
săi, fraţi fiind, se pot lup -
ta pe viaţă şi pe moarte
revendicând întâietatea
în faţa Tatălui. Războa-
iele religioase sunt răz-
boaie fratricide – şi „pro-
testantul” cu care mă lupt
eu, catolicul, îmi este frate
dar este un frate „pierdut”,
„blestemat”„ apostat”. 

Fraternitatea oame-
nilor în faţa lui Dumne-
zeu- Tatăl, în calitate de fii
ai săi, poate fi, şi de cele
mai multe ori chiar este o
„fraternitate” formală şi
otrăvită de ură, o fraterni-
tate care permite inegali-
tatea şi în cele din urmă
crima. În plus, chiar dacă
presupunem o iubire „egală”,
nediscriminatorie a Tată-
lui faţă de fiii săi aceasta
nu implică deloc o egală
iubire a fraţilor între ei,
aşa cum ne- o dovedeşte parabola fiului risipitor
(tatăl îşi iubeşte la fel de mult ambii fii, dar fiii
săi, fraţii, nu au unul faţă de altul aceleaşi senti-
mente – fratele rămas acasă protestează faţă de
bunăvoinţa cu care este primit cel plecat, este
gelos şi, decât acasă, împărţind cu el iubirea ta-
tălui, l- ar prefera „risipit” de tot, în cele patru
vânturi, pe fratele său, risipitorul). Ideea de ine-
galitate fraternă (derivată din ideea de Dumne-
zeu – Tatăl) este confirmată la fiece pas de textele
sacre, iar creştinismul doctrinar o postulează fără
nici o strângere de inimă: Iisus, Mântuitorul, este
(şi el, ca şi noi) fiul lui Dumnezeu, dar… El este
fiul său natural, născut, spre deosebire de noi,

care suntem fiii lui adoptivi, făcuţi. Relaţia pe
care o are un părinte cu fiul sau fiii săi naturali
este faţă de relaţia pe care o are acelaşi părinte
cu fiul sau fiii săi adoptivi atât de dramatic dife-
rită încât nici un om nu- l percepe pe Iisus ca pe
un frate, fie el şi vitreg, deşi logic şi „juridic” ar
avea tot dreptul. 

Cât de fraterne sunt instituţiile religioase,
bisericeşti – nu mai este nevoie să o dovedim. Bi-
serica presupune o ierarhie – ceea ce stricto sensu
înseamnă că, de la îngeri la oameni, şi de la papă
la preot, unii sunt mai aproape de Dumnezeu
decât alţii. În faţa Dumnezeului- Tată suntem ine-
gali în modul cel mai fratern şi suntem fraţi în
modul cel mai inegal cu putinţă. 

În numele fraternităţii „religioase” s- a ucis,
s- a trimis la spânzurătoare şi la rug, preotul pu-
tând însoţi până la eşafod pe „fratele” condamnat,
fără nicio remuşcare, gândindu- se că execuţia
este o cale spre mântuire. În numele unui Dum-
nezeu- Tată poate biserica să- i considere pe unii
oameni „unşii lui Dumnezeu”, dându- i la o parte
pe toţi ceilalţi „fraţi”. Pentru unii fraţi e făcut
Raiul, pentru alţi fraţi e Iadul. Aşadar, există o
perfectă consistenţă între ideea de Dumnezeu-
Tatăl şi inegalitatea „fraternă”. unii fraţi sunt
reuşiţi şi plăcuţi lui Dumnezeu, alţii sunt nereu-
şiţi şi neplăcuţi lui Dumnezeu. unii sunt oile
negre, alţii oile albe. 

De aceea creştinismul doctrinar poate fi, cu
inima curată, aristocratic şi „popular”, elitist şi
„de mase”. Însăşi noţiunea de biserică ca interme-
diar privilegiat între om şi Dumnezeu ţine de con-
cepţia „fratelui preferat”, „sus- pus”, „apropiat” de
Dumnezeu- Tatăl. Friedrich Nietzsche era pro-
fund creştin (fiu de pastor fiind) când proclama
doctrina „stăpânilor şi sclavilor”, a „aristocraţiei
şi plebei”. Nietzscheanismul stă pe un fundament

creştin când îi pune pe unii
dintre oameni la masa stă-
pânilor, iar pe alţii la masa
slugilor. 

Mişcările egalita-
riste au intuit toate aceste
idei şi l- au respins cu totul
pe Dumnezeu pentru a se
putea institui o reală fra-
ternitate între oameni.
Câtă vreme societatea este
religioasă – egalitatea între
oameni nu are cum să
existe, consideră, pe bună
dreptate, toate aceste miş-
cări. Ceea ce ignoră însă
este faptul că nicio socie-
tate nu se poate constitui
fără un fundament reli-
gios şi că nu poţi schimba
fundamentul religios al
unei societăţi cu un funda-
ment nereligios, laic, ci
doar cu un alt fundament
religios. Chiar dacă religia
este trecută în umbră şi
nu mai are aceeaşi influ-
enţă şi putere ca în trecut
ea rămâne totuşi să diri-

jeze, din ascuns, minţile oamenilor până în mo-
mentul în care va fi înlocuită cu o altă… religie.
Religia nu poate fi înlocuită cu o non- religie, ci
numai cu o altă religie. 

Or, pentru a obţine efectul dorit al egalita-
rismului şi fraternităţii reale religia Dumnezeu-
lui- Tată trebuia înlocuită cu religia Dumnezeu-
lui-Frate. A fost o asemenea religie posibilă vreo-
dată? Putem găsi în istorie exemple care să ilus-
treze o asemenea perspectivă asupra divinităţii?
Sunt înclinat să invoc acele „credinţe” şi „idei” re-
ligioase ale societăţilor străvechi, primitive – ani-
mism, totemism. Mai mult sau mai puţin modi-
ficate, aceste credinţe, alături de structurile, in-

stituţiile şi obiceiurile cu care sunt asociate se
mai transmit şi astăzi în cadrul unora dintre co-
munităţile arhaic- tradiţionale. În viziunea aces-
tora – spiritele ce populează invizibilul sunt
spirite cu adevărat „frăţeşti” (strămoşi, toteme,
spirite, mani) cărora le ceri ajutorul în caz de ne-
voie, cu care comunici ca de la om (terestru) la om
(celest), ca de la frate (pământesc) la frate (ce-
resc). Introducerea imaginii unei Fiinţe supreme,
a unui Tată- creator coincide cu disoluţia egalita-
rismului şi tranziţia spre o societate paternalistă
care va reflecta (sau se va reflecta în) modelul re-
ligios: un pater (şeful de trib, preotul, nobilimea)
care întruchipează zeitatea supremă, faţă de care
ceilalţi oameni îi sunt „fii”, dintre care unii natu-
rali, alţii vitregi, unii mai apropiaţi şi mai iubiţi,
alţii mai îndepărtaţi, indiferenţi sau urâţi, asupra
cărora are drept de viaţă şi de moarte.

Se pare că există şi cazul triburilor care au
„încercat” această cale de evoluţie religioasă şi so-
cială dar care au renunţat la ea, revenind la calea
egalitarismului social şi a fraternităţii cu invizi-
bilul. În aceste cazuri divinitatea Supremă (Tatăl
creator) este repede dată uitării şi reînlocuită cu
divinităţile „fraterne”, cu care omul împărtăşeşte
multe în comun, cu care are, în definitiv, acelaşi
„sânge”. Poate că sacrificiile „sângeroase” din in-
teriorul credinţelor primitive îşi au rădăcina în
această viziune asupra consangvinităţii dintre om
şi divinitatea fraternă, o transfuzie de sânge între
consangvini, între rude. 

Trebuie să recunoaştem că deşi figura pa-
ternă s- a impus cu maximă vehemenţă în cadrul
religiilor „evoluate” – nevoia de fraternizare cu in-
vizibilul a omului arhaic / primitiv cu divinitatea
a supravieţuit şi la omul religiilor dezvoltate, de
exemplu, la creştini, în cultul sfinţilor. Până la
Dumnezeu… sunt sfinţii care te „mănâncă”, dar
te pot şi ajuta. Sfântul este un asemenea frate ce-
lest, om îndumnezeit, mult mai apropiat de sufle-
tul omului religios simplu decât Tatăl ceresc cu a
cărui transcendenţă nu prea are, prin definiţie,
ce să simtă în comun. Sfinţii sunt pentru creştini
ceea ce erau pentru oamenii primitivi „spiritele”
sau „strămoşii”, adică divinităţi cu adevărat fra-
terne cu care împărtăşesc aceeaşi substanţă –
chiar dacă manifestată în locuri şi moduri dife-
rite.

Ceea ce e demn de remarcat este faptul că
aceste credinţe dovedesc profunda legătură dintre
concepţia religioasă asupra divinităţii fraterne şi
structura egalitaristă a societăţilor care o împăr-
tăşesc. Oamenii societăţilor primitive trăiesc, în
linii mari, dincolo de segregări şi deosebiri „natu-
rale” legate de sex şi de vârstă, în colectivităţi ba-
zate pe conlucrare şi colaborare, pe proprietatea
comună asupra bunurilor şi împărţirea egală a
hranei. De la amerindieni până la triburile aus-
traliene societăţile arhaice tradiţionale ne arată
în măsura în care menţin o legătură puternică cu
comunităţile primitive, preistorice, că între fra-
ternitatea divină / religioasă şi fraternitatea so-
cială există o indisolubilă legătură, totemismul
fiind considerat de către Durkheim „religia fra-
ternităţii şi a egalităţii.”

Francisc din Assisi a încercat fraternizarea
omului cu universul înconjurător. Nu a simţit im-
boldul să meargă până la fraternizarea omului cu
Dumnezeu. În aceste condiţii suntem lipsiţi încă
– şi poate că sufletul nostru tânjeşte – după o ru-
găciune care să înceapă cu: „Fratele nostru carele
eşti în Ceruri…” r

Horia Pătraşcu
„Fratele Dumnezeu”
Egalitarism, ateism, totemism

Francisc din Assisi a încercat
fraternizarea omului cu universul
înconjurător. Nu a simţit imboldul

să meargă până la fraternizarea
omului cu Dumnezeu
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Constantina Raveca Buleu
Radicalitate şi nuanţă

şantierele deschise şi obsesiile inte-
lectuale surdinizate de presiunea
altor obligaţii profesionale fac dese -
ori parte din regula jocului creator

în cazul multor universitari. Însă, destinul apa-
rent fracturat al scrierilor generate în acest pro-
ces de participare intelectuală discontinuă şi
diseminantă nu împiedică realizarea unei co-
eziuni programatice atunci când ele sunt reunite
în paginile unui volum cum este radicalitate şi
nuanţă, de Mircea Martin, apărut în 2015 la Edi-
tura Tracus Arte din Bucureşti. Răspunzând unor
„injoncţiuni amicale referitoare la numărul redus
al cărţilor” pe care le- a publicat până acum, pro-
fesorul bucureştean adună în paginile acestui
volum articole, eseuri, evocări şi interviuri care
sunt angajate, în ansamblul lor, într- o pledoarie
implicită „în favoarea actului discriminator fără
de care nici literatura şi nici cultura în genere nu
se pot dezvolta firesc”. 

Explorările selective ale operei câtorva cri-
tici reprezintă primul act al acestei pledoarii, su-
biecţii aleşi – G. Călinescu, Tudor Vianu, Edgar
Papu, Mircea Zaciu, Cornel ungureanu, Nicolae
Manolescu, Ion Pop şi Virgil Podoabă – oferind ca-
drul unei hermeneutici obiective, cu laterale teo-
retice surprinzătoare şi poziţionări adeseori
incomode faţă de idiosincraziile culturale şi de
mentalitate aflate în vogă la momentul respectiv.
Sunt texte în care reverenţa excelenţei nu exclude
acuitatea cinică a receptării fenomenelor cultu-
rale: „Cum actualitatea unui mesaj sau a unei fi-
guri din trecut depinde în mai mare măsură de
cerere decât de ofertă – notează Mircea Martin în
recitindu- l astăzi pe Călinescu –, mă tem că
această comemorare [cincizeci ani de la moartea
lui G. Călinescu] nu are loc sub cele mai favora-
bile auspicii epocale”. Mefienţa criticului se con-
jugă aici, la modul retoric, cu suspiciunea gene-
raţiilor mai noi faţă de lucrările de sinteză şi se
dezvoltă într- o polemică centrată pe declasarea
ideii de naţiune, de identitate naţională în multe
şcoli de gândire, dar pregnantă în discursul căli-
nescian. Cu rezonanţe retrospective într- un arti-
col din 1982, dedicat reeditării istoriei... lui Căli-
nescu, redat în capitolul al treilea al volumului,
analiza câtorva fragmente din opera acestuia îi
oferă lui Mircea Martin pârghiile unei contraofen-
sive menite să revalorizeze simultan atât valoa-
rea pedagogică a textelor călinesciene, cât şi
idealitatea intrinsecă a ideii de naţiune.

Atent la dinamica fenomenului cultural ro-
mânesc, autorul manifestă o precizie chirurgicală
în depistarea punctelor de presiune din configu-
rarea canonică a peisajului literar, ceea ce- i per-
mite repoziţionări teoretice bine argumentate,
coagulate deseori la intersecţia studiilor de caz cu
esenţializarea tabloului cultural de ansamblu.
„Pentru noi, «obsedant» cu adevărat n- a fost dece-
niul proletcultist, cum credea marin Preda, ci de-
ceniile interbelice” – observă criticul în Actuali-
tatea lui tudor Vianu, text în care reflecţia asu-
pra „incompatibilităţilor care apar astăzi în pos-
teritatea vianescă” se metamorfozează într- o
conceptualizare a dihotomiei actualitate imediată
– actualitate perenă, dublată de o deontologie cri-
tică potenţial recuperatoare.

Actualizate sau suspendate în zone crea-
toare mediane, portretele criticilor literari incluşi
în radicalitate şi nuanţă survolează nuanţat
opera, recuperează pe alocuri ipostaze profund
umane şi izolează aspecte definitorii pentru per-
sonalitatea acestora. De pildă, Mircea Martin re-
marcă „aerul războinic al comentariilor critice
semnate de mircea zaciu” (o critică a „hranei spi-
rituale”), admiră longevitatea cronicarului literar
Nicolae Manolescu subliniind voinţa de singula-
rizare a acestuia (Criticul „nepereche” al literatu-
rii române postbelice), accentuează contrastul
benefic dintre structura intelectuală aşezată a lui
Ion Pop şi abordarea unui subiect insurgent cum
este Avangarda (ion Pop şi legitimarea moder-
nistă a Avangardei româneşti), decantează impli-
caţiile contextului şi înclinaţia ezoterizantă din
textele lui Cornel ungu-
reanu (Suflu epic, contextua-
lism, ezoterism) şi subliniază
coerenţa dintre concepţia
despre literatură sau viaţă şi
practicarea lor la Virgil Po-
doabă („Experienţa revela-
toare” şi tematizarea ei în
literatura română contempo-
rană).

Secţiunea secundă a
volumului, intitulată Cele-
brări, se deschide cu un oma-
giu adus lui Solomon Marcus
în 2011 şi continuă cu o diag-
noză nuanţată a evoluţiei in-
telectuale a lui Ion Ianoşi,
publicată iniţial în 1988. Ad-
miraţia fără rezerve, bazată
pe comuniunea de valori,
marchează concentrata incur-
siune bio- bibliografică consa-
crată lui Eugen Simion (Eugen
Simion – construcţia de sine),
pe când respectul pentru
creaţia intelectuală accen-
tuat personalizată permează
textele scrise despre Ilina
Gregori şi Mircea A. Dia-
conu. Elogiul devine progra-
matic în Evocări, serie de
portretizări intelectual- existenţiale sensibile, ai
cărei subiecţi sunt de prea multe ori reputaţi teo-
reticieni, critici şi scriitori plecaţi dintre noi: Sil-
vian Iosifescu, Ion Negoiţescu, Adrian Marino,
Liviu Petrescu, Marin Mincu, Andrei Bodiu, Zoe
Dumitrescu- Buşulenga, Tudor Vianu (despre a
cărui carte, ideile lui Stendhal, aflăm dintr- unul
din interviurile transcrise în volum, Mircea Mar-
tin a scris prima cronică), Vera Călin, Valeriu
Cristea, Ioan Petru Culianu, Laurenţiu ulici, Ma-
rian Papahagi, Gheorghe Crăciun.

Articolele grupate în Consemnări etalează
o acuitate critică ce nu exclude manifestarea unor
reţineri chiar şi în raport cu anumite aspecte şi
cărţi elogiate (cum sunt cele ale lui Marin Mincu
sau Mircea Cărtărescu), o constantă regrupare în
limitele atitudinale ale criticului obiectiv şi con-
structiv, cu rare alunecări ironice. Alte consem-
nări sunt participative: astfel, scriind despre
efortul lui Liviu Rusu de a- l „apăra” pe Titu Ma-
iorescu, criticul remarcă faptul că acesta „păs-
trează în polemică o demnitate profesională şi
chiar un anume farmec nescontat”; salutând per-
formanţa ediţiilor franceze ale operei lui Adrian
Marino, el observă că „netulburat de rezervele ori
zeflemeaua unora dintre colegii de breaslă autoh-
toni, Adrian marino îşi continuă cariera interna-
ţională, forţând universalitatea să ia act de
numele său”. Polemic, Mircea Martin apără pere-
nitatea criticii într- unul dintre textele consacrate
lui Romul Munteanu (Vocile critice moderne),
atrăgând atenţia asupra calităţii dialogice a voci-
lor critice. Atent la detalii, consemnează subtili-

tatea rezervelor din tonalitatea calmă şi impar-
ţială a discursului sofisticat conceptual al lui Ion
Vlad şi atrage atenţia asupra inepuizabilei dispo-
ziţii ludice a lui Laurenţiu ulici. Imparţial şi fidel
propriului crez identitar, autorul transformă cro-
nica exilului lui Ion Vianu şi Matei Călinescu
într- o pledoarie pentru respectarea circumstanţe-
lor şi opţiunilor culturale, a identităţii fiecăruia,
în ultimă instanţă. În cele din urmă, Jurnalul de
la Păltiniş. Legitimarea prin cultură şi legitima-
rea prin delegitimare oferă o interesantă apărare
a caracterului literar al Jurnalului..., deloc in-
compatibil – în viziunea lui Mircea Martin – cu
semnificaţia sa filosofică, şi, o extensivă consoli-
dare polemică a valorii criticii literare.

radicalitate şi nuanţă, eseul care conferă
titlul întregului volum, supune dezbaterii o temă

întrezărită fragmentar în
multe dintre eseurile ante-
rioare, fie explicit, fie atitu-
dinal, pornind de la expe-
rienţa multiplă a actului cul-
tural (lecturi, conferinţe,
conversaţii, gesturi), şi a ac-
tului existenţial, în general,
în care radicalizarea şi nuan-
ţarea reprezintă procese im-
plicite. Inexistente în stare
pură, „ci, întotdeauna, în
anumite contexte şi impreg-
nate de personalitatea celor
care le pun în acţiune”, radi-
calitatea şi nuanţa sunt pri-
vite ca „modele de acţiune
intelectuală”. Teoretizând pre-
ponderenţa monologică a dis-
cursului radical şi condiţia
dialogică a nuanţării, Mircea
Martin refuză să vadă în ele
iniţiative ale unor autori dife-
riţi, neagă „radicalitatea fără
nuanţe”, afirmând: „Nuanţa
este reverenţa pe care lucidi-
tatea o face unui adevăr pe
care radicalitatea singură
riscă să- l deformeze prin în-
săşi impetuozitatea exerci-
ţiului său. De fapt, nuanţa

este reverenţa pe care orice gânditor s- ar cuveni
s- o facă unui adevăr al cărui singur deţinător se
va fi crezut o clipă – în apexul radicalităţii – că
este”.

Elaborate de- a lungul mai multor decenii,
textele adunate în acest volum au o calitate trans-
contextuală. „oricum – mărturiseşte autorul –,
nu am fost nicicând, din câte mă ştiu, un vânător
al actualităţii”. şi totuşi, actualitatea, în esenţa
ei, reprezintă vectorul de diseminare a energiilor
intelectuale ale criticului şi teoreticianului, rezul-
tatul fiind o impresionantă galerie de idei şi jude-
căţi de valoare, ferită de absolutizări şi exaltări,
iar atunci când intervine în economia discursivă,
ea încorporează o dimensiune participativ-afec-
tivă, firească în actul critic exersat de către Mir-
cea Martin. Mai mult decât atât, actualitatea şi
sensibilitatea investite în discurs, curajul opţiu-
nilor critice, îmbrăţişarea nuanţelor şi poliva-
lenţa proiectelor intelectuale transformă textele
lui Mircea Martin într- o incitantă bază de dialog,
într- o mostră de „viaţă deschisă”, dacă e să pre-
luăm sintagma prin care el descrie în 1986 stu-
diile lui Edgar Papu. (freamătul erudiţiei) r

Atent la dinamica fenomenului
cultural românesc, autorul

manifestă o precizie chirurgicală
în depistarea punctelor de
presiune din configurarea

canonică a peisajului literar, ceea
ce- i permite repoziţionări teoretice

bine argumentate
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■ Emil raţiu
Dumnezeu s-a născut în Dacia



Născută în data de 10 decembrie 1830
şi – aproape oarbă – decedată pe 15
mai 1886 în aceeaşi casă din Am-
herst, Massachussets, Emily Dickin-

son intră în istoria literaturilor lumii în secolul al
xx- lea. Alături de fratele său, William, şi sora sa,
Lavinia, poeta creşte şi se formează într- o familie
protestantă, marcată, firesc, de firea tatălui, Ed-
ward Dickinson, judecător, apoi senator al statului,
părinte reţinut în istoria literaturii ca o personali-
tate din cale afară de aspră. Emily ia lecţii de latină,
greacă veche, canto, pian, botanică; studiile la Se-
minarul pentru domnişoare Mary Lyon sunt între-
rupte de boală. E un copil obişnuit, am spune,
păstrând o brumă de reticenţă, fiindcă despre
această domnişoară – călugăriţa din Amherst i s- a
mai spus – a cărei poezie va fi descoperită peste câ-
teva decenii după moartea ei, s- au păstrat extrem
de puţine mărturii, unele dintre acestea făcând alu-
zii la două iubiri nefericite, altele referindu- se în doi
peri la firea ei recalcitrantă şi la refuzul de a ieşi din
reşedinţa familiei sale, apoi din camera în care scria,
iar celelalte consemnând nedorinţa de a- şi face pu-
blice textele. În timpul vieţii sale au văzut lumina
tiparului şase poeme. Peste patru ani scurşi de la
plecarea Emilyei dincolo de râul Lethe apare primul

volum de poezie, iar în 1924, graţie unei rude – Mar-
the Dickinson Bianchi – văd lumina tiparului trei
cărţi importante, inclusiv un volum de scrisori, care
o consacră definitiv pe singuratica poetă, exegeţii
vorbind despre un abia descoperit Walt Whitman
sau William Blake – e adevărat, se nuanţează mai
de fiecare dată – în versiune feminină. Moştenirea
lăsată de poeta de la Amherst cuprinde circa două
mii de poeme.

Rândurile de mai sus sunt cunoscute publicu-
lui larg, iubitor de poezie. Ca şi alte câteva amă-
nunte. Bunăoară, faptul că – în afară de sute, mii de
poeme – printre manuscrisele Emilyei au fost găsite
o sumedenie de scrisori şi ierbare, ce conţin câteva
sute de specii de plante excelent păstrate. Majorita-
tea informaţiilor strecurate prin negura vie a tim-
pului rămâne a fi extrem de sumară; nu puţine
dintre acestea se limitează la aproximaţii, dibuiri şi,
nu rareori, presupuneri crescute din textura poeme-
lor acestei făpturi de excepţie, dăruite lumii, proba-
bil, într- o clipă de ezitare. O făptură în al cărei suflet
nobil sunt disputate forţa şi fragilitatea, luciditatea
şi nebunia de a fi dincolo de limite, smerenia şi or-
goliul, umilinţa şi mândria, viaţa şi moartea, iubirea
şi ura, relaţia maestru- ucenic. Adică temele mari ale
poeziei dintotdeauna. Poezie care îşi hrăneşte rădă-
cinile din versurile acestui poet, analizate, disecate,
scrupulos studiate de milioane de admiratori, critici
şi istorici literari, doctoranzi, studenţi la litere, elevi
şi copii care abia silabisesc alfabetul limbii engleze,
încercând să pătrundă nuanţele limbajului folosit de
domnişoara din Amherst. un limbaj dens, sincopat,
tăiat ici- colo de majusculele folosite adesea de
această prinţesă discretă a literelor, care de la trei-
zeci de ani a optat pentru o existenţă retrasă, trăită
ochi în ochi cu cerul, arborii, păsările, plantele şi bu-
buruzele, duh în duh cu divinitatea şi anotimpurile.

Am mai scris despre acest poet în dorinţa de a
pricepe de nepriceputul. L- am citit şi recitit cu dra-
goste, curiozitate, încântare, admirând unitatea
existentă între poeme şi scrisori. Fiecare rând scris
de mâna aceasta iubită de zei e poezie; poezie care
îţi taie respiraţia. Scriind câteva sute de pagini des-

pre opera acestui poet a cărui postumitate stârneşte
admiraţie, dispute, controverse, vrajă, toate laolaltă
amplificând şi dând vigoare legendei acestui singu-
ratic inimitabil, Françoise Delphy îl aduce alături
de Dumnezeu şi oferă publicului francez traducerea
ediţiei complete a poemelor Emilyei Dickinson, apă-
rute pentru prima dată în 1999 în SuA. Am încercat
nu o dată să ghicesc dincolo de aparenţe şi documen-
tare riguroasă ce o făcea pe Emily să aibă o atitu-
dine de... era să zic pegas năbădăios şi recalcitrant,
de pildă, în relaţia ei cu criticul Thomas Wentworth
Higginson, cu care a purtat o laborioasă şi sugestivă
corespondenţă, ce are calitatea de a ne deschide larg
uşa spre laboratorul de creaţie al poetei. Emily Dic-
kinson – spune istoria literară sau legenda – obiş-
nuia să- i trimită poemele abia scrise acestui critic
nelipsit de curiozitate şi, totodată, de perspicacitate,
grăbit să ofere sfaturi de îndată ce corecta în proas-
petele producţii literare... greşelile de gramatică.
Mereu recunoscătoare şi respectuoasă faţă de acest
domn impunător şi autoritar, interesat în gradul cel
mai înalt de versurile ei, poeta nu prea obişnuia să
ţină cont de sugestiile higginsoniene, preferând să
fie atentă la ritmurile ei, căci în timpul escapadelor
ei în forurile lăuntrice aflase ceva extrem de impor-
tant despre sine însăşi şi despre lume. Încăpăţânare

de neclintit? Vârtejul dum-
nezeiesc în care a fost prinsă
era mai puternic decât ea,
mai puternic decât sfaturile
unei personalităţi. Cum să
urneşti din loc o silabă
dintr- un vers, dacă ea pare
aşezată de când lumea
acolo? Admirabilă e rezis-
tenţa poetei. Nu mai puţin
admirabilă e reacţia higgin-
soniană: „La urma urmelor,
când gândurile cuiva îţi taie
respiraţia, lecţiile de grama-
tică par o impertinenţă; citi-
torul va găsi aici poezie
adevărată, cu rădăcina ei cu

tot. În nici o altă poezie din câte cunosc, sugestia ver-
sului lui Blake nu poate fi regăsită atât de clar: nu
pentru că Emily Dickinson l- ar fi imitat, ci pentru
că între ei există o afinitate spirituală – aceleaşi
străluciri ale originalităţii, aceeaşi înţelegere pro-
fundă a naturii şi a vieţii”. Acel la urma urmelor
vădit excedat sugerează o realitate de neevitat.

Ca această dimineaţă sfântă a Naşterii Dom-
nului, cu un soare primăvăratic şi un cer senin, fără
nori, cu narcise care au uitat sau probabil nici nu
vor să afle că e sfârşit de decembrie şi vibrează uşor
sub greutatea bobocilor ce stau să se desfacă, lumea
acestei poete e construită din elemente simple:
cerul, clopotul, tăcerea, sămânţa, filosofia, roua, al-
bina, floarea, suflarea, toba, suferinţa, iulie, zăpada,
moartea, viaţa, nimeni, inima, lumea, lumina, noap-
tea, sălbaticele nopţi, adevărul, ancora, harta, vân-
turile zadarnice, veşnicia ca răspântie, fiinţa,
frumuseţea, prăpădul, fereastra, ciulinii, marea,
locul lui Dumnezeu, malul, pasărea, speranţa, gră-
dina, verdeaţa, cărarea şi multe altele. Sunt ele-
mente lesne de regăsit în glosarul imagistic al
oricărui alt mare poet. Cum de reuşeşte Emily Dic-
kinson să construiască un univers unic, lesne recog-
noscibil, din piesele abia enumerate, transformând
unele dintre ele în noduli imagistici de o forţă de ne-
tăgăduit? Cum să explici şi să descrii miracolul şi
mecanismele absconse, prin care o seamă de imagini
se transformă, dând naştere poeziei, în a cărei ma-
triţă se recunosc generaţii după generaţii de lectori?
Ce suflu îşi găseşte oază, liman, pământ prielnic în
mintea şi duhul unui om, dând naştere poeziei? Con-
form căror principii se face selecţia? Moirele ghicesc
din secunda naşterii în cine vor fi aruncate zarurile?
Ce anume îl face pe Emil Cioran – acest sceptic pă-
timaş, acest profesionist al contradicţiilor, îngenun-
chiat de un răsărit de soare – să exclame oarecum
excedat: „Aş da toţi poeţii pentru Emily Dickinson”?
Altundeva filosoful care invoca o definiţie dată poe-
ziei de mexicani – vânt venit dinspre zei – consemna
că este tulburat până la lacrimi de o lectură din poe-
mele dickinsoniene: „Am recitit câteva poeme de
Emily Dickinson. Mişcat până la lacrimi. Tot ce vine

de la ea are darul de a mă răscoli”. Oare din ce mo-
tive ne tulbură unele poezii ale acestei singuratice?
unul dintre posibilele răspunsuri ne sunt sugerate
de ea însăşi, la mijloc fiind „pecetea Regească/ A Dis-
perării/ Din Văzduh trimeasă”.

Am studiat, contemplat, savurat, analizat chi-
pul acestei poete nu o dată. Imaginile păstrate ne
aduc în faţa ochilor o femeie nu atât frumoasă, cât
expresivă; părul smead şi des, cu o cărare pe mijlo-
cul capului, dezgoleşte o frunte neobişnuit de înaltă
şi pune în valoare sprâncenele prelungi, expresive,
pierdute spre tâmple, nasul puternic, buzele groase,
senzuale, faţa prelungă, obrajii emaciaţi, ochii ne-
obişnuit de mari şi o gravitate întipărită în fiecare
trăsătură a feţei atât de luminoasă, încât îţi magne-
tizează privirile. Pe măsură ce studiezi mai aplicat
fiecare trăsătură, imaginea de ansamblu îţi trans-
mite puternica impresie că ai privilegiul de a sta
faţă în faţă cu un suflet ales: o femeie de un belşug
sufletesc extrem de rar, care o transformă într- un
om de o frumuseţe ieşită din comun. Ai şansa de a
urmări un om ales, cu ochi mari, „ochi entuziaşti, de
copil trecut prin viaţă”, spune un prieten drag inimii
mele, Gabriel Andreescu. În alte fotografii voi re-
marca felul în care trăsăturile se aspresc uşor, de-
venind mai pronunţate; ochii însă rămân identici cu
cei descrişi adineaori, de parcă – crescută în inten-
sitate şi lucidă maturitate – lumina interioară ar fi
devenit mai puternică, mai nuanţată, mai profundă.
Din păcate, nici ochii dickinsonieni nu- mi răspund
la tornada de întrebări. Ce ne face să vibrăm citind
poezie şi apoi să revenim, iarăşi şi iarăşi, la opera
unui mare poet? Prin ce alchimie savantă versurile
unui poet se răcesc în timp – ca magma vulcanelor
– şi împrumută ceva din măreţia tăcută şi glacială
a marmorei, făcându- le de neclintit, ca marea, ca
munţii, ca cerul şi pământul? Ce materie inefabilă
e aşezată într- un poem? Din ce este făcută acea ma-
terie? Sufletul unui poem să- şi tragă vigoarea din
sufletul lumii? Inima unui poem să fie oare înrudită
cu inima lumii, să crească din acelaşi trunchi, să- şi
tragă sevele din acelaşi izvor secret? Sistolele şi
diastolele celor două inimi gemene se succed cu
aceeaşi ritmicitate? Am scris pe vremuri că poezia
este respiraţie a îngerilor. Poezia e limba universală
folosită de mesagerii lumii nevăzute pentru a o apro-
pia cât de cât de imperiul lucrurilor care se văd;
dacă acestea, totuşi, nu pot fi văzute, unii dintre noi
le percep prezenţa imposibil de demonstrat prin re-
cursul la logică sau la armele altor ştiinţe. Prin poe-
zie ne vorbeşte inexprimabilul. Prin poezie respiră
inefabilul. Boare divină, poezia sugerează taina,
misterul, forţa care ţin larg desfăcute aripile condo-
rilor. Poezia e tăcerea lăsată peste culmi.

Scriu toate aceste lucruri şi- mi aduc aminte de
reproşul unui prieten apropiat, cu care m- am trezit
în toiul unei discuţii.

– Eu îţi cer definiţii, iar tu te refugiezi în me-
tafore. şi asta tot timpul!

Ţin minte că l- am privit uluită, pentru că abia
atunci mi- am dat seama că modul meu de a mă
apropia de lume, mai exact, modul meu de a edifica
propria lume şi de a o proiecta în afară îşi are origi-
nea în metafore. Ce este o metaforă dacă nu o com-
paraţie căreia îi lipseşte un termen, termenul absent
fiind substituit printr- o imagine sugestivă?

Mă apropii de lumea dickinsoniană aşa cum
în epoca de piatră a existenţei mele mă apropiam de
cuiburile de lăstuni de sub streaşina casei bunicii
mele materne. Era o sumedenie de cuiburi. Cineva
din vecini i- a sugerat bunicii mele, Axenia Kara-
man, să le distrugă, fiindcă se spune că nu poartă
noroc. Surâsul acestei mari femei, care m- a crescut
şi m- a format, iubindu- mă enorm, a căzut aidoma
unei securi peste sugestia acelui binevoitor. Îngerul
păzitor al prunciei şi adolescenţei mele nu s- a atins,
fireşte, de cuiburile de lăstuni. Din contră, a conti-
nuat să trateze aceste păsări sfinte, cu un penaj
spectaculos, ce îmbină albul catifelat şi griul cu ne-
grul albăstrui, ca pe nişte soli ai primăve-
rii, ai prieteniei şi ai seninătăţii. Aveam
interdicţia de a le atinge. Deşi le- am ur-
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Aura Christi
Călugăriţa din Amherst

Mai târziu, aceeaşi impresie de
grandoare îmi vor lăsa unele statui

– între care pădurea de
preafrumoase himere ale

văzduhului, apei, pământului,
nopţii, vulturului – ale lui Dimitrie
Paciurea şi ulterior ale lui Vasile
Gorduz, care îmi aduc aminte că
dimensiunea nu are întotdeauna

printre rudele ei, obligatoriu,
măreţia, care se poate isca şi din
lucrurile de proporţii medii sau
reduse, peste care se lasă boarea

harului divin.

nDin infern, cu dragoste

ð
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Emmanuel Levinas (n. 1905, Kowno
Kaunas, Lituania, d. 1995) a fost
un filosof francez, născut într- un
mediu evreiesc cultivat, cu studii

de filosofie la Strasbourg (1923- 27) şi la Freiburg
(1928- 29), unde asistă la cursurile şi la semina-
riile lui Husserl şi ale lui Heidegger. Este unul
dintre promotorii studiilor de fenomenologie în
Franţa, în lucrări precum théorie de l’intuition
dans la phénomenologie de husserl (1930), De
l’existence à l’existant (1947) sau En découvrant
l’existence avec husserl et heidegger (1967). După
cel de- al Doilea Război Mondial, Levinas se
afirmă ca un gânditor original, pe două linii refle-
xive distincte. Pe de o parte, propune o etică fe-
nomenologică radicală, centrată pe figura Celui-
lalt şi a alterităţii, în lucrări precum Le temps et
l’Autre (1947), totalité et infini (1961), Autrement
qu’être ou au- delà de l’essence (1974) sau Entre
nous (1991). Pe de altă parte, se dedică comenta-
riilor talmudice, în lucrări ca de pildă Quatre lec-
tures talmudiques (1968), L’au delà du verset
(1982) sau Nouvelles. Lectures talmudiques (1989).

Emmanuel Levinas a fost şi rămâne un
nume, o stea pe firmamentul filosofiei secolului
xx. A trăit într- un veac de teribile tragedii şi
schimbări în viaţa omenirii. Este pus alături de
Heidegger şi Husserl, deşi deosebirile dintre ei
sunt mari, de esenţă. Chiar noţiunea de Infinit
este înţeleasă de fiecare dintre ei, diferenţiat. Le-
vinas este bine cunoscut şi cu alte scrieri, dar to-
talitate şi infinit. Eseu despre exterioritate (origi-
nalul francez – 1961, traducerea română – 1999,
la Editura Polirom) este o lucrare ce- l reprezintă
poate mai clar, mai pregnant. „Ideea perfectului
nu e idee, ci dorinţă”, precizează filosoful. Princi-

pala preocupare a sa este alteritatea, este exis-
tenţa Altului. „Adevărata viaţă e în ALTă
PARTE”. Există la fiecare o dorinţă de invizibil.
„Eul este identic până şi în alterările sale. El şi le
reprezintă şi le gândeşte”. Levinas mai afirmă că
„transcendenţa nu e negativitate… ea nu por-
neşte de la o atitudine statică … metafizica pre-
cede ontologia”. De fapt, infinitul conţine, ca
noţiune, însăşi transcendenţa. Astfel se explică şi
faptul că noi nu putem concepe infinitul cu repe-
rele noastre obişnuite. Alte subiecte ale lucrării
se referă la ateism, la voinţa de reprezentare, la
adevăr, la retorică şi la nedreptate. Este remar-
cabil modul în care filosoful ştie să lărgească spa-
ţiul incursiunii sale în domeniul cunoaşterii.
Totodată, el nu părăseşte teritoriul eticii, fără de
care orice filosofie capotează. O temă de care Le-
vinas se apropie şi o aprofundează este libertatea
individului. Adevăr, dreptate, limbaj, libertate de
expresie – aceste repere sunt în atenţia filosofu-
lui. O secţiune aparte se referă la „interioritate şi
economie”. Nu este vorba de economie în sensul
curent, ci de relaţia socială, de plăcere şi interde-
pendenţă, de afectivitate, de hrana omului consu-
mator fizic şi spiritual, de bucuria zilei de mâine,
de dragostea de viaţă, de casă şi de familie,
muncă etc. Cel mai complex capitol este dedicat
„chipului şi exteriorităţii”. Chip şi etică, chip şi
raţiune, semnificaţie şi semnificant, obiectivitate,
„celălalt şi alţii”, „asimetria impersonalului”, plu-
ralismul, subiectivismul, ambiguitatea dragostei,
fenomenologia erosului, fecunditatea, filiaţie şi
fraternitate. În final ajungem ca în Biblie, la în-
ceput (Bereşit) – Creaţia. Iar scopul Creaţiei este
Binele. Levinas este un adversar al filosofiei Ne-
utrului. Binele înseamnă pluralism, iar pluralis-

mul înseamnă Pacea. Nu putem să nu fim de
acord cu acest campion al raţiunii moderne. Am
putea reproduce multe citate din creaţia gândito-
rului francez, lăsăm la latitudinea cititorului să
le caute. Va avea de câştigat. Levinas este foarte
actual, ca orice mare creator , dar poate să aibă
soarta unei „voci în pustiu”. Chemarea la Pace a
devenit o monedă fără valoare. În locul raţiunii
avem arme cu mare putere de distrugere, în locul
Binelui, avem ameninţarea cu forţa, cu acte sinu-
cigaşe.un judecător al istoriei de pe poziţii înalt
morale, acesta este rolul asumat de Levinas.. Prin
muncă şi studiu, adică meditaţie şi scris. Acestea
au jalonat existenţa sa. uneori el se simţea aflat
între Puşkin şi Tora. Ce contraste? Fascinant mi
se pare. Deşi era legat de istoria unei mici zone,
Lituania istorică, el a „expandat ” istoria locală la
nivel planetar. Era un admirator al lui Einstein,
dar nu s- a limitat la acest statut. Cunoştea îndea-
proape filosofia din cele două decenii xIx- xx,
poate mai mult ca majoritatea filosofilor. Se con-
sidera „bătrân cât lumea”, cu un umor ce îl apro-
pia de Gershom Scholem şi Martin Buber. Era un
evreu „scăpat de Gestapo după ultima razie”, dar
nu numai atât. Era un om înţelept. Nu se legăna
în autoliniştirea aşteptării unui Mesia, deşi nu
respingea nici o religie. Istoria este un marş al ra-
ţiunii asupra lumii, acesta este sensul asumat. Li-
bertatea este dificilă, dar necesară. Totalitaris-
mele se autoelimină. Aici teza este discutabilă.
Dar există şi drama iertării. şi l- a însuşit pe Dos-
toievski care considera că fiecare e vinovat pentru
ceilalţi. Despre Levinas se poate scrie şi rescrie
enorm şi s- a scris. Opera sa este în sine un tezaur
pentru omenire, fără limitări etnice. r

mărit, studiat, cântărit cu ochiul, an de
an, până să intru, în 1984, la facultate, ni-
ciodată n- am ştiut dacă sunt aceleaşi fa-

milii de lăstuni. Erau aceleaşi, după cum am aflat
mai târziu, lăstunii având calitatea de a fi fideli.
Eram fascinată de cuiburile lor, construite din bo-
biţe de noroi. Mi se păreau intacte, perfecte, inacce-
sibile, căci erau cvasiînchise. Toată copilăria şi o
bună parte a adolescenţei am fost fermecată de cân-
tecul lăstunilor, de lecţiile de zbor date puilor de pă-
rinţii-lăstuni, de această pasăre migratoare, al cărui
alb curat şi coada- foarfecă, ne atrăgeau privirile.
Contrastul dintre trupul ei mic, pufos pe ici- colo, şi
anvergura aripilor era impresionant. Când stătea lo-
cului pe creanga vreunui salcâm – proprietatea bu-
nicilor era împrejmuită de salcâmi uriaşi – din
neatenţie puteai s- o confunzi cu o vrabie rătăcită;
era suficient însă să- şi ia zborul, să- i admiri anver-
gura aripilor, care, brusc, o transforma într- o zeitate
minusculă, de trei ori mai mare, şi aveai vie în faţa
ochilor proiecţia monumentalităţii. Mai târziu,
aceeaşi impresie de grandoare îmi vor lăsa unele
statui – între care pădurea de preafrumoase himere
ale văzduhului, apei, pământului, nopţii, vulturului
– ale lui Dimitrie Paciurea şi ulterior ale lui Vasile
Gorduz, care îmi aduc aminte că dimensiunea nu
are întotdeauna printre rudele ei, obligatoriu, mă-
reţia, care se poate isca şi din lucrurile de proporţii
medii sau reduse, peste care se lasă boarea harului
divin.

În mintea mea de- atunci – ca şi în mintea mea
de- acum – cuiburile de lăstuni erau şi sunt, în con-
tinuare, o proiecţie vie a desăvârşirii. Privite de la
distanţă, cuiburile erau fără reproş. Arătau ca un fel
de halucinante marsupii, lipite de grinzile din lemn
de stejar. Erau de un cenuşiu dens, inegal, fără fi-
sură. Mi- am ucis tentaţia de a urca pe o scară şi de
a vedea cum sunt făcute; n- aş fi ajuns până la ele
chiar dacă m- aş fi căţărat pe o scară fermecată: 
înălţimea la care se aflau mi se părea ameţitoare.
Odată însă, după o furtună, dimineaţa devreme, pe
trotuarul din faţa casei am găsit un asemenea cuib.
Scriind aceste rânduri, îmi amintesc intensitatea cu
care mă apropiasem de acea minune care era atât
de aproape de mine. O furtună oarecare, e adevărat,
neaşteptat de puternică, mi- a adus la picioare mis-

teriosul cuib; de- atunci, apropo, am îndrăgit furtu-
nile, cu fulgere şi tunete apocaliptice, despre care
bunica spunea că sunt aduse de Sfântul Ilie, care
traversează cerul într- o cvadrigă de foc, tunetele
fiind zgomotul produs de loviturile de bici. ştiu că
toţi caii Sfântului Ilie scuipă foc, ca balaurii din
basme.

Descoperirea făcută depăşea orice imaginaţie;
cuibul desprins de grinda- matcă era intact la picioa-
rele mele. Nu s- a desprins de textura acestuia nici o
crenguţă, nici un fir de iarbă uscată, nici un rest din
materiile – noroi, pene, plante uscate şi ce o mai fi
fost la mijloc – din care era construită casa- miracol,
ce semăna cu un fel de scoică atipică. Totul era
sudat; totul era topit într- o materie compactă, uni-
tară, încât abia distingeam părţile componente enu-
merate adineaori cu o oareşce îndoială, pentru că nu
sunt sigură că acel culcuş în miniatură – extrem de
solid, aparent de nedizlocat – fusese construit din
ele. Eram uimită cum de s- a desprins un asemenea
templu în miniatură de grinda casei. Mâna cui a in-
tervenit într- o lume care nu era a ei? Întrebările cur-
geau în cascade de neoprit cu atât mai mult cu cât
celelalte cuiburi, intacte, îşi aşteptau gazdele. Mai
târziu, la poalele uriaşei stânci unde se afla Mânăs-
tirea de la Japca, voi admira cuiburile lăstunilor de
stâncă, diferite de cele de sub streaşina casei bunicii
mele. 

Poemele Emilyei sunt aidoma cuiburilor de
lăstuni din copilăria mea. Spre deosebire de acestea,
ajustate, primăvară de primăvară, de părinţii-lăs-
tuni, magma poemelor – solidă precum cristalele –
e lucrată tacit de timp. Aşa cum timpul, asistat de
apă, e cel care lucrează discret stalactitele şi stalag-
mitele din peşterile savante, ascunse în apropierea
inimii munţilor. După cum în natură există o tablă
a legilor sfinte, un soi de procotol imanent, respectat
de toate elementele, în poezia marilor poeţi se per-
petuează un „protocol formal al rostirii”. Poezia
Emilyei Dickinson, în această ordine de idei, nu re-
prezintă o excepţie. În timp ce versurile unor autori
minori se deosebesc flagrant, cât de mult, Doamne,
seamănă poezia celor mari, opera înaintaşilor, care
abordează – de milenii – aceleaşi şi aceleaşi teme
majore, modificând, din când în când, milimetric un-
ghiul din care descriu ceea ce văd, ceea ce li se în-

tâmplă în intimitatea fiinţei, care de la o limită în-
colo atinge şi apoi se revarsă în fluviul intimităţii
lumii. Dansul pe limită, lunecarea de pe o limită pe
alta, contemplarea fundului abisului de pe buza pră-
pastiei, arlechinismul – cum îmi scrie acelaşi prieten
– suferinţa, căderea, bucuria ca oază în care îţi tragi
temporar sufletul, grăbit extrem de încet să muşte
din nou, iarăşi şi iarăşi, din atotputernica durere,
oglindindu- se în apele ei, ca preafrumosul Narcis, şi
învăţând din vârtejurile ei atotştiutoare – toate îşi
găsesc locul, vers de vers, silabă de silabă, icnet de
icnet, bocet de bocet, surâs lângă surâs, leat lângă
leat, veac lângă veac, toate, aşadar, îşi au locul lor
predestinat în „protocolul formal al rostirii” poetu-
lui, da, în aburul, în boarea duhului lumii, care în
clipe de graţie împrumută termenul de poezie şi al-
cătuieşte „destinul exemplar al poetului care se de-
dică fără nicio risipă, care arde de tot pentru
menirea lui. Dacă nu asemenea spirite dostoiev-
skiene, cine să merite harul?” se întreba prietenul
meu, Maria- Ana Tupan. Recitindu- i scrisoarea elec-
tronică, mă întreb dacă lumea sublimă a poeţilor
mari, cu aura ei patetică, surâzândă – cum e aura
din icoanele sfinţilor părinţi, cum e aura pâlpâind
deasupra comorilor – mai poate salva prin frumuse-
ţea ei lumea de azi, salvându- ne pe noi toţi şi
dându- ne o şansă de a ne mântui prin creaţie, prin
poezie. Poezia care rămâne a fi respiraţie a îngerilor,
simţită, auzită, văzută ca tăcerea lăsată peste vâr-
furi, ca boarea ce- adie peste culmi într- un poem care
ne bântuie aşa cum ne bântuie liniştea goetheană a
marilor începuturi:

„Peste toate vârfurile e tăcere.
Peste toate culmile simţi tu abia o boare.
Păsările tac în pădure.
Aşteaptă, în curând
te vei odihni şi tu.”

Boris Marian
Emmanuel Levinas – modelul etic iudaic

nMarginalii
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Cercetarea noastră se sprijină pe
convingerea – consecinţă a parcur-
gerii întregii creaţii a lui Nietzsche,
dar şi a frecventelor contacte cu nu

puţine studii care i- au fost consacrate sau care au
fost influenţate de ideile avansate de filosoful ger-
man – că înţelegerea nuanţată a gândirii creato-
rului lui Zarathustra nu poate avea loc decât în
condiţiile cunoaşterii ansamblului, aşa cum res-
pectivul întreg s- a constituit în timp. Acest prin-
cipiu de lucru, de altfel general valabil, se impune
cu atât mai mult cu cât doar o atare abordare
poate face faţă ramificării sensurilor date de fe-
brilitatea unei gândiri mereu în căutare, mereu
neliniştită, mereu refuzând fixarea.

Iniţial, demersul nostru s- a dorit a fi unul
de delimitare a elementelor de filosofie a culturii
degajate din opera lui Nietzsche. A şi rezultat, ca
secvenţă a respectivului proiect, un studiu mai în-
tins, apărut în 2006, centrat inevitabil, însă, pe
lucrările de început ale filosofului. Or, în perspec-
tiva lucrărilor care au validat „direcţia Nietzs-
che”, ideile perioadei în cauză se dovediseră a fi
periferice, în pofida consacrării unor concepte pre-
cum „apolinicul” şi „dionisiacul”. Tributare acti-
vităţii lui Nietzsche în calitate de profesor la
universitatea din Basel, specializat în filologia
clasică, textele din această epocă vizează cu pre-
cădere izomorfismele culturii antice greceşti, apoi
unele aspecte culturale ale actualităţii (învăţă-
mântul, studiul istoriei, influenţa lui Schopen-
hauer, muzica lui Wagner etc.). Într- o a doua
perioadă, jalonată de omenesc, prea omenesc şi
încheiată cu idilele din messina, apar incursiu-
nile în problematica „spiritului liber”, cu abordări
extinse în zona moralei timpului său şi a ştiinţei,
cea din urmă întregită prin cupola filosofiei. Doar
cea de a treia perioadă a creaţiei sale va intra de-
cisiv în spaţiul pe care el însuşi îl considera cu
totul semnificativ, începând cu noua „evanghelie”
după Zarathustra, continuând cu insistenta de-
construcţie a moralei modernităţii (privită ca
fiind de extracţie religioasă) şi enunţând cele trei
principii: eterna reîntoarcere, voinţa de putere şi
supraomul (acestea rămase nefinalizate ca expre-
sie editorială, dată fiind declanşarea bolii).

Cum ne arată chiar şi numai această simplă
panoramare a operei nietzscheene, tensiunile ra-
portabile unei posibile nuanţări în ordinea filoso-
fiei culturii se diluează (ceea ce nu înseamnă şi
absenţa lor); dar, sub presiunea ansamblului, am
abandonat parcursul iniţial premeditat, dovedit
a fi mult prea liniar şi cu semnificaţii restrânse,
în favoarea altuia, acoperind întregul registru al
sensurilor unei opere care, aşa cum uşor putem
constata, încă mai este vizibilă actualităţii noas-
tre. 

ştim astăzi foarte bine că filosofia lui
Nietzsche (atât cât poate fi numită astfel) nu s- a
ridicat pe rigori de sistem, că, de la o apariţie la
alta a lucrărilor sale, putem întâlni schimbări de
unghiuri, alternanţa planurilor, contradicţii
uneori şocante, reformulări nu o dată esenţiale.
Desluşim, adăugând la cele de mai sus pendulă-
rile între maniere mult variate ale textualizării
efective, intenţia lui Nietzsche de a da formă în-
deosebi mişcării gândirii sale, îndepărtând orice
încorsetare şi canon, arătând- o fluidă, ezitantă,
autoreevaluatoare şi, deci, liberă ca însăşi fiinţa-
rea.

În faţa acestui tablou, aflat, totuşi, în
umbra unui soi de preconcept hermeneutic, am
optat pentru parcurgerea pas cu pas a tuturor
scrierilor nietzscheene, în principal, respectând
cronologia, puţinele abateri vizând doar o anume
continuitate indicată chiar de către autor (de
pildă, ultimele două comentarii asupra evoluţiei
creaţiei wagneriene). A rezultat „un exerciţiu de
lectură hermeneutică”, inexistent până acum, în
această formă, în cultura română, aplicat unei

creaţii controversate, dar esenţiale, dorindu- se a
fi acoperită, în mare parte, tocmai mişcarea, „de-
venirea” gândirii filosofului sau, cum însuşi
dorea, „căutarea” şi „drumul” către constituirea
şi împlinirea de sine. Totodată, lucrarea aduce în
ecuaţie normală seria întinsă de inadecvări inter-
pretative, nu foarte rar întâlnite, rezultate fie din
eludarea contextului, fie din neraportarea multor
idei la felul în care, ulterior primei consemnări,
au fost dezvoltate, nuanţate, uneori refăcute într- un
alt plan semnificativ.

În funcţie de dinamica aparte a scrierilor lui
Nietzsche, a unei gândiri în mişcare aproape li-
chidă, care generează idei aparent încheiate, dar
nedefinitivate în fond (de aici – o latură aparte a
„eternei reîntoarceri”), am optat, în expunerea
noastră, pentru formula eseului. Am considerat
şi aceasta o formă în plus de adecvare a comenta-
riului la obiectul său, întrucât introducerea unei
planşe sistematizatoare ne- ar fi reprezentat în
primul rând pe noi şi doar printr- o refracţie ordo-
natoare, practicată ca decupaj selectiv şi subiec-
tiv, pe autorul vizat. Aşadar, veşmântul eseului
nu a reprezentat o opţiune oarecare; el a fost sim-
ţit ca o necesitate de a ne situa în interiorul sau
măcar în proximitatea gândirii nietzscheene. Pri-
vite de deasupra, scrierile lui Nietzsche balan-
sează între textul relativ „metodic” (cu precădere
în prima perioadă a creaţiei sale, de- ar fi să men-
ţionăm doar Naşterea tragediei) şi comprimarea

aforistică, neocolind unele modulaţii epice (nu lip-
seşte, de pildă, alegoria), încrustaţiile poetice
(chiar în stare „pură”, dar nu o dată incluse în vo-
lumele „filosofice”) ori chiar pagina de confesiune
etc. Filosoful nu s- a arătat preocupat – de fapt,
s- a îndepărtat cu premeditare – de a- şi supune
condeiul, pe tot parcursul operei integrate perioa-
delor a doua şi a treia de creaţie, „logicii” expune-
rii, de unde frecventele reveniri, oscilaţii, nuan-
ţări şi deziceri, subliniindu- şi astfel dorinţa de a
se afla întotdeauna în prezentul scriiturii. Aşa au
apărut şi şocantele contradicţii, reformulările,
punctele de vedere divergente cu sine însuşi.
Nimic ordonat, nimic sistemic nu este caracteris-
tic acestei dinamici, din cuprinsul căreia se de-
gajă căutarea, încercările repetate, ezitările,
pendulările – adesea, între extreme. A urmări
moment cu moment o asemenea realitate,
strânsă, cu vocaţia învingătorului, în chingile

unui text a cărui instanţă ne poate plasa şi în
zona artisticului, ne- a constrâns la a urma tribu-
laţiilor şi meandrelor originalului, simţind toto-
dată presiunea din umbră a principiului unei cât
mai convingătoare apropieri (nu e chiar o fideli-
tate empatică, totuşi) de viaţa deloc liniară, deloc
„cuminte”, deloc calmă a obiectului.

N- am aspirat, deci, să realizăm altceva
decât o copie în oglinda lecturii – poate nu atât de
clară şi expresivă pe cât ne- am dorit- o – a mişcării
permanente care dă sens filosofiei lui Nietzsche.
Odată ajunşi aici, ne- am îndepărtat cu un senti-
ment de insatisfacţie de multe din încercările,
mai vechi şi mai noi, de a sistematiza gândirea fi-
losofului, fiindcă acesta – aşa cum am precizat
deja – nu şi- a dorit sistemul şi, totodată, fiindcă
în urma unui atare demers moare un rest care e
tocmai „viaţa”, nestăpânita mişcare – interioară
şi exterioară – a propunerii nietzscheene. A rezul-
tat, de fiecare dată, un alt Nietzsche, purtând
masca unor Jaspers, Heidegger sau Deleuze; cel
puţin noi aşa am închis cercetările respective,
fără a înlătura cu totul gândul că poate fi vorba
şi de o infirmitate a lectorului, o infirmitate, în
cele din urmă, asumată.

Aşadar, eseu fiind, textul nostru urmăreşte
ritmul creaţiei lui Nietzsche, oprindu- se asupra
fiecărei opere în funcţie de data apariţiei. De alt-
fel, pentru a cuprinde şi a simţi mişcarea, princi-
piul cronologic este esenţial şi ţine de metodă;
ceea ce se află în durată e o consecinţă şi o con-
cluzie. Acestea două, consecinţa şi concluzia, vor
fi, la rândul lor, în spiritul lui Nietzsche: nu
putem opune adevărului cuiva decât propriul nos-
tru adevăr; va exista întotdeauna un al treilea,
apoi al patrulea şi aşa mai departe. Nici media
adevărurilor nu este semnificativă altfel decât
ca... medie. Cu toate acestea, adevărul nu rezidă
în neadevărul adevărurilor „izolate”, fiindcă fie-
care om îşi trăieşte – când şi- o trăieşte – propria
certitudine. Mai puţin filosoful, cel puţin aşa cre-
dea Nietzsche, care n- ar trebui să aibă certitu-
dini, ci doar dreptul la o opţiune, urmată de o altă
opţiune...

Aceeaşi condiţie a eseului ne- a determinat
să renunţăm la ceea ce ar fi putut deveni un fas-
tidios aparat critic. Modalitatea cronologică a ex-
punerii, atacând întregul tablou al scrierilor lui
Nietzsche, are repere explicite în text, iar puţi-
nele referinţe la unele opinii ale comentatorilor
filosofiei nietzscheene nu vizează, din principiu,
rarităţi bibliografice. Precizăm acum doar că, în
conformitate cu practica de uz larg în cultura eu-
ropeană şi nu numai, din raţiuni care vizează şi
accesul la informaţii al celui provocat de un co-
mentariu, dar nu are la îndemână originalul ori
este mai puţin familiarizat cu limba acestuia, am
apelat – dat fiind nivelul său ştiinţific şi excelenţa
traducerii – la ediţia critică de opere complete,
apărută în 7 volume, în traducerea lui Simion Dă-
nilă (Timişoara, Ed. Hestia, 1998–2013), reali-
zată după ediţia ştiinţifică a lui Giorgio Colli şi
Mazzino Montinari. În schimb, fiindcă aproxima-
ţia numită Voinţa de putere este încă familiară
multor cititori (şi chiar intens utilizată), n- am
ocolit comentarea acesteia, apelând la versiunea
oferită de Ed. Aion (1999). Întrucât nici ediţia
Colli- Montinari nu a reuşit să valorifice întreaga
„arhivă Nietzsche”, iar continuarea acesteia în
prezent de către un grup de cercetători (dacă in-
formaţia noastră este exactă) este departe de a fi
încheiată, am evitat, cu puţine excepţii, în a intra
pe un teritoriu asupra căruia nu putem avea o
privire de ansamblu, nici certitudinea corectitu-
dinii reproducerii manuscriselor. Pentru câteva
texte, cum ar fi corespondenţa lui Nietzsche sau
unele însemnări rămase în manuscris şi încă ne-
traduse la noi, s- a apelat la originalul german. În
sfârşit, nu am făcut decât puţine rapor-
tări la şi mai puţine interpretări actuale,
lăsând eventualului cititor satisfacţia de
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a întâlni singur în textul nietzschean,
de pildă, instrumentări ale unei gân-
diri... postmoderne.

Sub aceste auspicii, deschidem textul nos-
tru spre jocul ideilor, joc marcat de semnele care
se numesc: eterna reîntoarcere, căderea printre
oameni a lui Zarathustra, voinţa de putere şi em-
blema supraomului. Dar nu e o altă încercare de
periodizare a creaţiei sale. Ci doar un popas. Sau
un simplu artificiu.

PAGINA DE GARDă A MITOLOGIEI

Ciudata ierarhie a divinităţilor Greciei an-
tice pare a avea drept criterii mai degrabă crono-
logia inversă şi implicarea în imediat decât ideea
de „putere” ori şansa de a avea acces la forţele ele-
mentar- fundamentale ale universului. Am putea
vorbi, în consecinţă, de o zămislire în şi prin du-
rată: o dată constituite, materia (pământul) şi
timpul (cronos) cad, ca evenimente, în istorie,
devin istorie şi, ca atare, se mortifică. Importantă
nu mai este „povestea despre începuturi”, accen-
tul căzând pe desfăşurări în „actualitate”, antre-
nând actanţi proiectaţi într- un acum destul de
concret. Grecul mitologic nu trăia o istorie eveni-
menţială; el aparţinea unui azi în care vedea con-
tinua implicare a puterilor de dincolo de el în
viaţa sa şi în cea a universului, de unde o ierarhie
a prezenţei şi, dacă putem spune aşa, mai puţin
una a „calităţii”. Încă şi mai ciudat este că nece-
sitatea regentării luminii şi a căldurii solare
apare destul de târziu (în măsura în care „târziu”
este operant mitologic), posterior unor constituiri
pe care alte mitologii le plasează pe un palier se-
cund. E ceea ce se petrece doar la naşterea lui
Apolon, la Delos (insula luminoasă), ca fiu al lui
Zeus şi al zeiţei întunericului, Leto, origine care
ar fi trebuit să- l plaseze în rândul zeilor de rang
secund. De altfel, chiar constituirile iniţiale ale
mitului apolonian păreau înscrise pe o atare di-
recţie: zeului nu i se acordase drept reşedinţă per-
manentă Olimpul, preferându- se o condiţie pen-
dulatorie (iarna, s- ar fi refugiat în Hiperboreea,
ţinuturi de la marginea lumii ce se întindeau din-
colo de palatul de gheaţă al vântului de miază-
noapte, Boreu). Înlăturând vizibilele presiuni
alegorice, inerente oricărei inserţii mitologice,
statutul zeului era, aşadar, departe de a- l înscrie
într- o izolare suverană şi independentă, apropi-
indu- l, în fapt, de viaţă, mai întâi prin puterea sa
de a controla „momentul” solar, apoi prin abilită-
ţile sale „minore”. şi poate tocmai în această apli-
caţie asupra cotidianului, esenţială pentru viaţa
oamenilor, se află explicaţia prestigiului, mereu
crescut în timpul istoric, al divinităţii în cauză.
Cântăreţ desăvârşit (instrumentul său preferat
era lira), a fost recunoscut ca protector de către
cele nouă muze – probabil o extensie mai târzie a
mitului, dintr- o epocă în care se accentuase preo-
cuparea pentru ştiinţă, de unde şi prezenţa mu-
zelor Clio (alegoria istoriei) şi urania (protec-
toarea astronomiei). Vom remarca, în perspectiva
dezvoltărilor ulterioare, că atât tragedia, cât şi co-
media se află sub patronajul muzelor supuse lui
Apolon; e cazul Melpomenei şi, respectiv, al Tha-
liei. În sfârşit, proiecţia zeului organizează sacra-
litatea locurilor de la Delfi, pe muntele Parnas,
acolo unde – la doar patru zile de la naştere – uci-
sese monstrul Python cu ajutorul arcului făurit
de Hephaistos, fratele său după tată. La Delfi,
Pythia (nume generic) – marele oracol apolonian
– oficia stând pe un trepied de aur, acoperit cu
pielea şarpelui Python, trepied aşezat deasupra
unei grote aflate în legătură cu tărâmul lui
Hades. În raport cu Apolon, care avea investitura
divinaţiei oraculare, Pythia rămâne doar un in-
termediar sau, în exces, o întruchipare a zeului,
aşa cum – iar Nietzsche menţionează acest fapt
într- o primă redactare a Naşterii tragediei, preci-
zare ce nu va fi reluată în versiunea definitivă –
protectorul muzelor putea să se manifeste şi sub
alte forme, apărând ca Homer, Lycurg sau Pytha-
gora (respectăm grafia din textul original). Dar
nu vom insista, aici, asupra acestui transfer de
substanţă.

Pe o treaptă încă inferioară, cel puţin sub
aspectul originii, se află Dionysos, conceput în
urma relaţiei lui Zeus cu muritoarea Semele (fiica
regelui din Teba). Însărcinată fiind, Semele
moare ca urmare a intrigilor Herei (provocat,
Zeus i se arată în adevărata sa înfăţişare; or, un
muritor nu putea supravieţui în contact cu imagi-
nea reală a divinităţii, idee pe care o întâlnim şi
în mitologia creştină – vz. Exodul 33, 20), nenăs-
cutul fiind salvat de perdeaua de iederă desfăşu-

rată de Gaia, pământul, cea mai veche divinitate,
mama primilor zei. Copilul a fost purtat, până la
împlinirea a nouă luni, în coapsa lui Zeus (Dithi-
rambos înseamnă „cel născut de două ori”). Dus
mai întâi la Teba, Dionysos a fost îngrijit de vră-
jitoarea sidoniană Mistis (de aici, probabil, cuvân-
tul „mistic”), care organiza pentru copil serbări
nocturne zgomotoase, frenetice (predominau to-
bele şi ţimbalele). După urgia abătută asupra
Tebei de aceeaşi răzbunătoare Hera, Dionysos e
dus la Nisa, unde îl are ca învăţător pe satirul
Silen; întotdeauna beat, satirul era un inspirat
cântăreţ, având, totodată, calităţi de previzionar.
Zeul – divinitate a plantelor care îmbată, euforice,
dominând manifestări ca forme ale delirului, is-
teriei şi inconştienţei – va umbla întotdeauna în-
soţit de un cortegiu de bacante şi satiri, prezenţa
sa însemnând dans şi beţie, desfăşurate îndeosebi
în ritualuri nocturne ori în acele serbări care se
numeau „orgii”. Cum satirii aveau înfăţişare de
ţap, gestica putea avea când accentele tragediei
(tragos = ţap + oda = cântec), când pe ale comediei
(komos = procesiune dionisiacă burlescă). Ele-
mente ale registrului ritualic s- au structurat,
apoi, în ceea ce se presupune a fi substanţa mis-
terelor dionisiace, inseparabile de puternica vo-
caţie a zeului de a fi tutelarul sferelor unde ard
dezlănţuirile inconştientului, unde viaţa pulsează
prin artere primare, unde limitele incontrolabilu-
lui vorbesc despre esenţe existenţiale. Iar, într- o
epocă târzie a elenismului, Dionysos preia şi
unele atribuţii ale lui Hades; ca zeu şi al morţilor,
el le va asigura acestora supra- vieţuirea (e de
menţionat, drept prim act al său în această cali-
tate, faptul că, îndrăgostit de Ariadna, după ce fu-
sese părăsită de Tezeu, i- a acordat acesteia
nemurirea).

*
Tradiţia ne spune că marea încercare de a

depăşi fragmentata divinaţie elină (concretizată
în temple cu strictă subordonare ritualică: al lui
Zeus în Olimp, al Herei la Argos, al zeiţei Ceres
la Eleusis, al lui Apolon la Delfi, al Afroditei la
Corint etc.) a aparţinut doctrinei orfice. Această
reducere la unu, dezvoltată mai târziu în pitago-
reism, a fost aplicată şi în cazul lui Dionysos şi al
lui Apolon care, în gândirea orfică, apăreau ca
două feţe ale aceleiaşi divinităţi. Pătruns esoteric,
spaţiul dionisiac se deschidea înspre ultime
esenţe, sub aura relaţiei fundamentale divini-
tate/univers, în timp ce dimensiunea apolinică
viza realităţile vieţii pământeşti, înţelegerea de-
terminărilor sacre în cotidian. În pofida răspân-
dirii orfismului, însă, tendinţa a devenit mai
vizibilă doar în practicile târzii de la Delfi, ca o
consecinţă a unor repetate influenţe şi translări:
astfel, s- a acreditat ideea că numele Apolon are
drept rădăcină fenicianul Ap olen sau Ap Wolon,
care înseamnă tatăl universal. Cult al unui zeu
solar, divinaţia delfică a primit o infuzie de vita-
litate prin influenţe indice, egiptene (unde aveau
loc iniţierile hermetice) şi tracice (mitologia tra-
cilor – iar la Delfi oficiau numeroşi preoţi origi-
nari din Tracia – numeşte Fiinţa universală olen,
totodată creator al poeziei, adorat, se pare, într- o
anumită perioadă, şi în templul de pe Parnas).
Despre Orfeu însuşi se credea că este fiul lui Apo-

lon (într- o ramură a legendei, mama sa fusese
muza Caliope, care trăia în palatul regelui traci-
lor; într- o alta, fusese Pythia) şi că devenise ini-
ţiat în doctrina hermetică (chiar numele său era
unul iniţiatic, obţinut prin compunerea a două
substantive feniciene şi însemnând „vindecător
prin lumină”). Or, între imaginea cântăreţului
apolinic Orfeu (repudiat de Nietzsche, care- l
vedea, ca şi pe Socrate, drept ferment anti-dioni-
siac) şi dezvoltările doctrinei orfice există deose-
biri de substanţă. Asemeni hermetismului, reli-
giei vedice sau monoteismului lui Moise, orfismul
căuta esenţa divinului şi, deopotrivă, a lumii
într- o supremă unitate primordială, în care se to-
pesc marile principii duale: spiritul şi materia,
lumina şi întunericul, cerul şi pământul, focul şi
apa, masculinul şi femininul, ura şi iubirea ş.a.m.d.
Iar înaintea lui Nietzsche, orfismul consacrase fu-
ziunea apolinicului şi dionisiacului prin aducerea
cultului delfic în conjuncţie cu misterele lui Dio-
nysos. Iată o invocaţie către Fiinţa universală –
şi să ne amintim că, în lumina misterelor diony-
siace, omul a fost creaţia lui Dionysos, în urma
sfâşierii trupului acestuia de către Titani şi Tita-
nide – dintr- un fragment orfic: „Cum se mai fră-
mântă în imensul univers, cum se învârtejesc şi se
caută unul pe celălalt aceste nenumărate suflete,
care ţâşnesc din marele Suflet unic al Lumii! Ele
cad din planetă în planetă şi plâng în abis patria
uitată... sunt lacrimile tale, Dionysos... o, mare
Spirit, o, divin Eliberator, ia- i din nou pe aceşti
copii ai tăi în sânul tău de lumină”.

E de precizat că nu o filiaţie, în ordinea idei-
lor, am intenţionat să sugerăm aducând în pagină
cele câteva elemente decupate aici din doctrina
orfică ori, prin accentul care urmează, oferind un
detaliu desprins din textele hermetice. Pe acest
din urmă plan, ar fi de amintit, bunăoară, că
marea contopire a sufletului cu divinul era privită
ca având loc pe patru trepte, fiecare dintre aces-
tea prinzându- şi semnificaţiile în explicite simbo-
luri mitice: muzele erau legatare ale inspiraţiei
(în principal, poetice), Dionysos regenta trăirea
mistică, Apolon domina transa oraculară, iar
Venus se afla în centrul sferei iubirii. Dar chiar
dacă nimic nu ne autorizează a vorbi despre o pre-
luare doctrinară, o întrebare, totuşi, persistă: Cât
din ţinuta (cel puţin atât!) demersului nietzs-
cheean îşi are rădăcinile în textele oculte? Scriind
„ţinuta”, vizăm altceva ori, mai exact, căutăm şi
dincolo de simpla coloratură, de modulările for-
male şi chiar de fluida retorică a textului. Vom
vedea, pe parcursul acestor însemnări, dar fără a
disloca arhitectura de bază pentru a pătrunde în
subteranele incerte ale ocultismului, că Nietzsche
a acceptat provocarea iniţiatică, aşa cum a accep-
tat- o şi pe cea oraculară, profetică. În faţa lui s- a
aflat întotdeauna omul, ca purtător al energiilor
spirituale şi afective, asupra cărora filosoful s- a
exercitat modelator, inducând tensiuni ale ulti-
melor înţelesuri şi, totodată, conturând orizontu-
rile posibile. r

■ Fragment din vol. Ecce Nietzsche,
Editura Academiei Române
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Altă nuvelă neterminată (dar nu din
acest motiv ignorată de critică),
Poetul Vlahuţă, apare tot în „Epoca
literară” şi cam în aceeaşi perioadă

cu Scrisorile unui egoist: numerele din 27 mai şi
3 iunie 1896. Este una dintre bucăţile literare cele
mai stranii din câte a scris vreodată I.L. Cara-
giale. un critic din generaţia tânără nu ezită s- o
proclame „capodoperă ignorată” şi nu cred că gre-
şeşte.

Acţiunea este plasată în imaginarul orăşel
ardelenesc Opidul Nou, unde poposeşte un impos-
tor care se dă drept poetul Alexandru Vlahuţă,
stârnind fierbere grozavă în familia protopopului
cercual Ion Mantu ca, de altfel, în toată micuţa
urbe provincială. (Apropierea de revizorul lui
Gogol se impune). Falsul poet răvăşeşte inima
domnişoarei Veturia, fiica părintelui Mantu, că-
reia îi dedică un poem, dar o sensibilizează cores-
punzător şi pe bucătăreasa Marta cu care împarte
nocturne voluptăţi de alcov la locul de muncă al
focoasei unguroaice. Serata literară unde distin-
sul oaspete conferenţiază despre limba naţională
şi la care participă elita locală, plus grupul de
prietene intelectuale ale Veturiei, este încunu-
nată de succes. În noaptea premergătoare plecării
din Opidul Nou a pseudo- poetului Vlahuţă, preo-
tul patriot, aflat „în ajunul operei sale culminante
– o filipică din amvon”, – tulburat, aşadar, sub
presiunea emoţională a predicii de a doua zi, are
un vis despre care, la trezire, cuvântă astfel: 

„– A! zice părintele în extaz, ce vis, Veturio!
ce vis mândru şi frumos!”.

(Colegul său de breaslă ecleziastică, pasto-
rul american Martin Luther King, intrat şi el în
fibrilaţie onirică, va exclama peste câteva decenii
la fel de pătruns emoţional: i have a dream!).
Ceea ce visează însă patrioticul protopop cercual
este de- a dreptul înmărmuritor. 

Cu peste două decenii înaintea producerii
evenimentului, el are viziunea primului război
mondial care a zguduit Europa. În Poetul Vlahuţă
se vorbeşte limpede, cu subiect şi predicat, despre
ravagiile „unei vaste conflagraţii ce ameninţa să
năruiască un continent întreg”. Dar proiecţia oni-
rico- premonitorie a părintelui Mantu nu se
opreşte aici. La finele bătăliei, ţara redobândeşte
o parte a teritoriului strămoşesc ce agoniza sub
„trufia apăsătorului secular”. Istoricii vor numi
ulterior acest moment istoric războiul de între-
gire, iar pe eroul său, făuritorul statului naţional
român, Ferdinand Întregitorul. În vis, momentul
triumfului este marcat de o ceremonie impresio-
nantă, care se desfăşoară într- un oraş- cetate care
se numeşte… ei da, întocmai: Alba Iulia. Adică,
exact aşa cum se va întâmpla, peste ani, în reali-
tatea istorică! Pasajul este uimitor, prefigurând
până la detaliu derularea ceremoniei de la Alba
Iulia, din 1920, şi anticipând modul în care este
ea descrisă de Cezar Petrescu în volumul Cei trei
regi. Numai că acesta va apărea în 1935! 

Tabloul din visul părintelui Mantu pare re-
latarea de la faţa locului a unui reporter prodi-
gios. Similitudini ale textului caragialian cu
întâmplarea istorică de peste un sfert de veac
sunt depistabile atât la nivel de atmosferă, cât şi
în spiritul, tonalitatea festivă, în ideile din discur-

sul suveranului şi chiar în unele dintre formulă-
rile sale:

„«Dumnezeu al românilor! zice Regele cu
glas puternic – mulţumescu- ţi pentru întregul
meu popor şi pentru mine, că m- ai învrednicit să
calc pe urmele lui Mihai Viteazul. Priveşte,
Doamne, din înaltul cerului, şi de acum înainte
pe poporul tău, aşa de crud încercat de veacuri, şi
ajută- l să stăpânească de- acum în pace moşia, pe
care şi- a recăpătat- o cu atâtea jertfe, după voia
ta!»”.

Desigur, Caragiale nu este Nostradamus.
Sau nu este pe de- a întregul. Regele din visul
preotului nu este Ferdinand, ci Carol I, şi nici Re-
gina nu este Maria, ci Elisabeta (Carmen Silva,
„augusta poetă”). Dincolo, însă, de această inad-
vertenţă (scuzabilă), rămâne fascinanta premoni-
ţie a unor evenimente care îşi vor găsi întruparea
în fapte de istorie dintr- un viitor situat la câţiva
ani după moartea scriitorului.

Poetul Vlahuţă impresionează şi prin schi-
zofrenia genială cu care Caragiale accesează două
registre stilistice net diferite. Prima parte a nu-
velei, consacrată istoriei burleşti a vizitei la Opi-
dul Nou a farsorului, este scăldată într- un fluviu
de ironie casantă, parodierea lirismului indigest
al literaturii sentimentale a epocii şi a stereoti-
piilor grandilocvente ale discursului patriotard
care făceau agenda la zi a actualităţii fiind vizi-
bilă. Jumătatea a doua, însă, care cuprinde
cvasi- exclusiv visul părintelui Mantu, are, pe
toată desfăşurarea, o tonalitate gravă, solemnă,
fără nici o inflexiune ludică. Găsim aici pagini
dintre cele mai sobre, mai expresive şi mai înalt
vaticinare din literatura noastră. Ele infirmă cu
putere alegaţia lui Alexandru George după care
I.L. Caragiale ar fi fost pe tot parcursul activităţii
sale literare robul stilului gazetăresc „pentru că
nu avea altul”. Ba, uite că avea! şi încă unul pur
şi admirabil literar!„Neterminata, dar foarte fru-
moasa Poveste”, conform judicioasei aprecieri a lui
N. Davidescu, este ultimul text literar la care,
pare- se, a lucrat Ion Luca Caragiale. Publicat pos-
tum de fiul său, Luky, în volumul Abu hassan
(1915), promitea să fie, judecând după planul de
continuare aflat pe ultima filă a manuscrisului,
cea mai amplă bucată în proză din întreaga ca-
rieră a scriitorului. 

Este prea puţin a spune că Poveste se înde-
părtează substanţial de patternul folcloric tradi-
ţional. De fapt, avem de- a face cu o veritabilă
saga de familie, care urmăreşte, în paralel, desti-
nul câtorva generaţii de urmaşi ai împăraţilor
Crin şi Bujor. Trebuie menţionat că doar identi-
tatea de provenienţă augustă a personajelor (îm-
păraţi, împărătese, voievozi, crai, crăiese…) şi
onomastica consacrată în folclorul de gen (Roşu şi
Verde- mpărat, Negru- voievod, Floarea Doamna...)
conferă naraţiunii o cromatică apropiată de aceea
cunoscută din basme. În rest, ne aflăm în faţa
unui text de factură pronunţat realistă – respec-
tiv, a unei istorii domestice, expurgată de orice
conotaţii fantastice sau supranaturale, din care
lipsesc şi miraculosul, şi toată recuzita canonică:
animale vorbitoare, apariţii divine sau diabolice,
fiinţe înzestrate cu haruri sau puteri extraordi-
nare, metamorfoze sau travestiuri fabuloase, tă-
râmuri imaginare etc. Tot ce se întâmplă în
Poveste pare desprins dintr- un roman burghez,
pigmentat cu episoade comice şi vag senzaţiona-
liste, cu qui pro quo- uri, lovituri de teatru şi în-
curcături epistolare sau amoroase de toată ziua,
departe de epica standard şi de limbajul ritualizat
al basmului – fie el poporan sau cult. Dialogurile
abundente fracturează adesea ritmul acţiunii tea-
tralizate după reţeta caragialiană ştiută, iar figu-
raţia personajelor se circumscrie cotidianului
secular. 

Poveste, concepută ca o naraţiune de propor-
ţii, arborescentă şi încărcată de suspans, se

anunţa drept una dintre lucrările cele mai promi-
ţătoare din bibliografia lui I.L. Caragiale. Reţine
atenţia vigoarea excepţională a unui personaj fe-
minin malefic, Doamna Floarea, amestec fioros de
Lady Macbeth şi Doamna Chiajna: sângeroasă,
fără scrupule, capabilă de uneltiri grozave, care,
pentru a- şi atinge scopurile, nu ezită să- şi asasi-
neze propriul frate şi pe unul dintre fii. În egală
măsură însă, versatilă şi duplicitară, afectând iu-
birea maternă şi fraternă când împrejurările şi
interesele o cer, cu o retorică suplă şi convingă-
toare în relaţia cu Bujor Împărat, pe care- l do-
mină şi îl subordonează atât în perimetrul casnic,
cât şi în câmpul deciziilor politice. Aşa cum se
profilează în cele circa douăzeci de pagini tipo în-
cheiate, Floarea Doamna figurează unul dintre
cele mai puternice şi mai complexe personaje din
întreaga proză caragialiană. Dimensiunea onirică
a tribulaţiilor sale epice o face şi mai interesantă
în graniţele unui ezoterism horror. 

Pentru prima oară figurează într- o antolo-
gie Caragiale schiţa Crăcănel, apărută în revista
„Bobârnacul” din ianuarie 1879. Omonimia ono-
mastică şi câteva minore detalii biografice co-
mune personajului titular şi mult mai cunos-
cutului Mache Razachescu din D’ale carnavalu-
lui, par a justifica situarea lor în relaţie de pater-
nitate/descendenţă literară. Ceva de genul
Gogoşii din Claponul ce va primi titlul Cetăţeanul
Ghiţă Calup, în care recunoaştem prototipul lui
Jupân Dumitrache şi desenul coordonatelor ma-
jore ale acţiunii comediei o noapte furtunoasă.
Avem de- a face aici cu un crochiu care, prin îm-
bogăţire şi nuanţare, dobândeşte ulterior forma,
consistenţa şi valoarea tabloului desăvârşit. Or,
aproape nimic din toate acestea nu se întâmplă
în cazul lui Crăcănel, un produs literar finisat, ro-
tund, închiotorat la toţi nasturii estetici şi, după
părerea mea, demn să stea alături de titluri re-
putate din volumul- capodoperă al autorului, mo-
mente.

Crăcănel este, asemenea lui Cănuţă, om
sucit, un roman minimalist, extrem de concen-
trat, care urmăreşte viaţa protagonistului din co-
pilărie până la moarte printr- o succesiune de
decupaje succinte, focalizând momente semnifi-
cative dintr- o existenţă consumată sub semnul
damnării tragice. Pentru că oricât se străduieşte
autorul să- şi deprecieze personajul, laminând oxi-
moronic un material de viaţă grav, dramatic
într- un malaxor scriptural ironic, vecin cu sar-
casmul, nu reuşeşte, în final, decât să fie cinic
fără măsură şi crud fără motiv. Spre deosebire de
multiplul încornorat Mache Razachescu, Crăcă-
nel este omul unei singure pasiuni amoroase. Pă-
răsit de femeie, cuprins de o „adâncă blazare şi de
nemărginit dezgust de ale lumii” el „s- a desperat
atât de grozav şi a mers cu dispreţul vieţii
până- ntr- atât, încât (...) s- a dus de s- a înscris vo-
lintir în garda naţională”. Curajul şi detaşarea
celui care nu mai are nimic de pierdut împing per-
sonajul către acte de bravură care, în doar trei
săptămâni, îi aduc trei decoraţii şi îl propulsează
la gradul de căpitan. Formidabila ascensiune în
„cariera armelor” este întreruptă brusc de moar-
tea prematură provocată de o depresie puternică,
pe fondul unei probabile indigestii cu „iahnie de
caracatiţă, mâncarea lui favorită”: „atât de mult
s- a gândit la trădătoarea Liza, încât a doua zi l- au
găsit ţeapăn în patul lui”. mourir d’amour,
într- adevăr, şi încă la modul cel mai propriu cu
putinţă! Dezolaţii săi amici sunt perfect îndrep-
tăţiţi să sape pe mormântul lui „în litere de aur”
celebrul epitaf încheiat cu o parafrază biblică:
„Aici zace Crăcănel, Căpitan în Garda Civică, vic-
timă a amorului şi a bravurii sale. I se va ierta
mult, căci a iubit mult!”. r

Din prefaţa antologiei Best of i.L. Caragiale, 
Editura Academiei Române

Gelu Negrea
Celălalt Caragiale

Este prea puţin a spune că Poveste
se îndepărtează substanţial de

patternul folcloric tradiţional. De
fapt, avem de- a face cu o veritabilă
saga de familie, care urmăreşte, în
paralel, destinul câtorva generaţii

de urmaşi ai împăraţilor Crin şi
Bujor

■ Editura Academiei Române

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Jidi Majia
În numele Pământului şi al Vieţii
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Figură aristocrat- macedonskiană în
decor comunist, poet (dar şi prozator,
eseist, traducător) cultivat, orgolios-
teatral, solemn-preţios, translând es-

tetismul, în anii ultimi, în zona fastuozităţii
crepusculare, ca profet sumbru, A.E. Baconsky a
trecut prin spectaculoase metamorfoze şi a anti-
cipat, „în unele privinţe” (constatase N. Mano-
lescu), valul şaizecist. Într- adevăr, o distanţă
„cosmică” separă turbulenţa agitatorică şi zelul
proletcultist de gratuitatea estetă, filtrată livresc
şi atmosfera halucinant- terifiantă din Cadavre în
vid (1969), de pildă; sau din romanul postum Bi-
serica neagră, veritabilă contrautopie politică, ti-
părit abia în 1990, cunoscând, însă, o ediţie
germană (1976), după ce fusese cules în revista
vest- berlineză Kontinent şi difuzat la Europa li-
beră. În plus, şeful Stelei, prin năbădăioasa re-
vistă clujeană, înviorase climatul literar. Pusă la
colţ, deseori admonestată pentru evazionism, „de-
taşare”, „slabele ecouri din freamătul vieţii noas-
tre literare”, mizând, însă, pe „surogate scoase
din vânzare”, „potrivnica” grupare chiar înfăp-
tuia, insidios, desigur, „o revoluţie coperniciană”,
cum suna reproşul lui M. Beniuc, un „general” al
literaturii din epocă (gratulat ca atare, alături de
Z. Stancu şi Petru Dumitriu, de un Ion Istrati, în
Gazeta literară, nr. 10/1958). Într- o vreme în care
şi P. Dumitriu anunţa ferm că „trebuie isprăvit
cu modernismul”.

Totuşi, în pofida prefacerilor pe care, în
timp, le- a cunoscut scrisul lui A.E. Baconsky, poe-
tul rămâne un mare nedreptăţit. De numele său
se leagă jenanta producţie proletcultistă, cu ver-
suri celebre în epocă, îndemnând la stârpirea în-
veninaţilor chiaburi („elemente tot mai duşmă-
noase”) pe fundal beligerant („lupta se ascute
între clase”), ulterior renegate; dar şi gestul
emancipator, ca lider al „grupuleţului” (cf. Marian
Popa) de la Steaua, anunţând, în 1956, un spirit
„în avangardă”. Generaţia ’60, sublinia Eugen Si-
mion, a profitat enorm de această deschidere, iar
rolul lui în epocă, dincolo de versificările „peni-
bile” (cf. D. Micu), tributare canonului realist-so-
cialist, ascunzând – după unii comentatori – o
celebrare triumfalist- „perversă”, sub faldurile iro-
niei, s- a dovedit esenţial în primenirea limbajului
liric. Chiar dacă Baconsky a răspuns prompt mar-
şului Revoluţiei, vestind „o primăvară nouă”, ui-
tând de începuturile suprarealiste, cu un volum
pregătit în 1948 (care n- a mai apărut), aşe-
zându- şi placheta din 1950 (Poezii) sub „lumina
vremii noi”, Ileana Vrancea nu ezita să- i incrimi-
neze „tânjeala” după poezia apolitică, evazionis-
mul, rezerva de a se amesteca „în vâltoare” etc.
şocantul său discurs la Primul Congres al Scrii-
torilor din rPr (18- 23 iunie 1956) viza „penibilele
eşecuri” ale începutului literaturii „întru rea-
lism”, denunţând dezolanta proză versificată.
Încât, în 1956, papa Bac era „cineva”, suspectat
fie de „devotament ostentativ”, fie de narcisism şi
falsă combativitate, deşi poetul ne anunţa so-
lemn: „Cu tot ce am sunt al acestui timp, / Mă
contopesc în imensa- i vâltoare”. Adaptabil, aşa-
dar, servind cauzei prin voioase poeme propagan-
distice, protagonist al vieţii literare clujene,
Anatol Emilian Baconsky (n. 16 iunie 1925, la
Cofa, în Basarabia) părea sortit unei înalte ca-
riere. El îşi anunţase intenţiile lirice într- o bro-
şură colectivă ivită la Carei (Antologia primă-
verii, 1947) şi, din 1950, va fi secretar de redacţie
la Almanahul literar, devenit, în 1954, lunarul
Steaua, revistă pe care o va conduce până în 1959,
impunând un lirism de factură nouă. „uluitoarea
publicaţie clujeană”, cum s- a spus, împrospătase
aerul epocii, sufocată de dogmatism, propunând
alte modele. N- au lipsit admonestările (repetate)
de la Centru şi nici unele (mici sau mari) nedrep-
tăţi: cazul E. Lovinescu, execuţia moromeţilor,
prin pana lui D. Isac. Nu era vorba, însă, de un
program explicit, anunţat, ci de ofensiva moder-
nizării, George Munteanu subliniind, în paginile

revistei, că lupta pentru realismul socialist în-
seamnă lupta pentru modernitate. Aşadar, „sub
egida realismului riguros” urma a se afirma o
nouă atitudine realistă, revalorizând economicos
limbajul, cerând, prin vocea lui A.E. Baconsky, o
eră a geometriei, declinul metaforei, nu „reliefuri
voluptoase”. Altfel spus, o poetică nouă, exploa-
tând firescul anonimat al cuvintelor comune, sal-
vând tonul emoţional, individuaţia. Refuzând,
deci, „uniforma”, metoda unică, versificarea pe-
destră prin care „plutoane compacte” urmau „a
cuceri zările”, maniheismul, în ultimă instanţă.
Acest realism liric (sau poezia „de notaţie” cum i
s- a spus, după un calc lovinescian) s- a impus
greu, condamnând în paralel, din nevoi strate-
gice, şi „decadentismul occidental”. După muta-
rea în Capitală, momit cu promisiuni rămase
neonorate, urmând a prelua Secolul 20, A.E. Ba-
consky, afectat, se va retrage într- o lume erme-
tică, protejând, printr- o abstragere demnă,
tainele laboratorului. Dacă la Cluj, flanând prin
urbe, impresionase prin silueta sa elegantă, tăind
aerul burgului, „descălecat” la Bucureşti se va
arăta „doar în chip de operă” (cf. Mircea Martin).
Va afişa o eleganţă ostentativă şi un surâs dis-
tant; crispat, măcinat de adversităţi, neînţeles,
însingurat, un incomod, de fapt, de fibră gravă,
independent, se va refugia în tăcere, ocolind şe-
dinţele breslei. Dar nepărăsindu- şi convingerile.
Chiar claustrat (o vreme), se va interesa obsesiv,
cu înverşunare fanatică, de fenomenul artistic
modern şi de scriitorii „progresişti”, cercetând
avid noutăţile (precum în rubrica meridiane de la
Contemporanul). 

Încât e de mirare că afişând, succesiv, atâ-
tea chipuri lirice, el va fi considerat de către unii,
cu invidie neagră, un scriitor de acvariu. A.E. Ba-
consky îşi poartă, în posteritate, blazonul. Cazul
său a agitat multe spirite cârcotaşe; o ciudată po-
larizare mai stăruie, inerţial, şi azi. Suspectat
pentru tendinţele evazioniste, plătind tribut eu-
foriei lozincarde a unor ani, taxat chiar – cu o
uşurinţă vecină cu iresponsabilitatea – „duşman
al culturii noastre”, poetul, deşi un preferat al cri-
ticii (notează, maliţios, Gh. Grigurcu), este „ne-
convingător”; pentru Eugen Simion, dimpotrivă,
Baconsky rămâne un nedreptăţit. „Prinţul exilat”
îşi poartă trena melancoliei, impresionând, la re-
lectură, prin bogăţia referinţelor şi detenta cultu-
rală, de rafinament aristocratic. Incapabil, însă,
de „angajare existenţială” (cf. Alex ştefănescu).

Rostirea baconskyană, spuneam, nu a fost
scutită de servituţi conjuncturale. Dar şi atunci,
producând texte festiviste, un ton distinct-esteti-
zant răzbate. Omagiindu- l pe Lenin (v. Gazeta li-
terară, nr. 17/1960), el ne invita „pe malul
Razlivului” şi mărturisea că îl citea „cu înfrigu-
rare” pe marele Învăţător, admirându- i erudiţia
şi profunzimea, temperându- şi brusc entuziasmul
prin invocarea „naivităţii confuze” a acelor ani de
studenţie. Criticat în diverse ocazii pentru nereu-
şitele sale, poetul promite echivoc momente de
adâncă „reflecţiune” şi aminteşte soarta grupului
Luca- Pauker (ca posibil memento pentru puter-
nicii zilei), ca şi imposibila detaşare a eforturilor
sale creatoare de context (triumfătorul realism
socialist). De altfel, antologia din 1967, fluxul
memoriei, filtra cu severitate producţia poetului,
lăsând în cimitirele epocii ceea ce, la o privire re-
trospectivă, pare (şi este) inacceptabil. Acest li-
rism autobiografic (fiul risipitor, 1964), urmă-
rind „extatica trecere” în ceilalţi, pândită de
„umbra timpului”, propunea, cu ecou târziu, noi
modele poetice. Baconsky a fost un avangardist
de o extracţie specială, „promulgând” de-metafo-
rizarea şi literaturizarea; deci, estetizarea trăiri-
lor.

Vom reaminti că momentul Steaua (avân -
du- l ca artizan) a pregătit resurecţia lirică din
anii ’60, vestind dezgheţul cultural. Dacă orice ge-
neraţie este groparul celei anterioare, echipa Ste-
lei, spărgând tiparele oficializate, nu s- a mulţu-
mit cu atât; ea nu a pregătit doar timpul de zbor
al altei generaţii, desprinzându- se din plasma
epocii. Sub acuza intimismului, grupul de la
Steaua (o publicaţie- fanion) sfida interdicţiile şi,
traversând deşertul proletcultist, şoca şi modela.
Eram în plină criză paternă (lipseau maeştrii, bi-
bliotecile erau sigilate); „steliştii”, inspirând par-
fumul boemei, se încăpăţânau să trăiască în
poezie. Spirit tutelar, Papa Bac era profesor de
gust estetic. Ca „boem înverşunat”, un Dimitrie
Stelaru se deda la „năzbâtii”, împrăştiind bacilii
artei „decadente”, cum glăsuiesc nostalgicele
amintiri, colindate de „siluete eterice”, ale unui
„fost corector”, poetul Petre Stoica.

Bineînţeles, lăsând în urmă „dramaticele
tribulaţii”, Baconsky îşi reformulează, şi dintr- un
impuls autocritic, programul. „Se schimbă”, am
văzut, în câteva rânduri. El cutreieră alte spaţii
poetice, vestejeşte „eroarea metaforizantă” (cum
scria, într- un solid studiu introductiv, Mircea
Martin), aspiră spre o nouă sinteză a simplităţii.
O simplitate magică, în numele căreia îşi îngă-
duie excese demonstrative. Recuzita poetizantă,
neferită de narcisism şi solemnizare, creşte
dintr- un bine întreţinut humus cultural, părând
a juca în context, în pofida dandysmului şi al or-
goliului ostentativ, rolul unei subversiuni artis-
tice. Cu prudenţa necesară, Mircea Martin invita
la o reconsiderare a convenţionalismului poetic,
observând că marginalizarea, declinul, biologic în
primul rând („umbra- mi palidă coboară”), obligă
la astfel de reformulări. Poemele din Cadavre în
vid dezvoltă o lirică apocaliptică, o viziune crepus-
culară impunând negaţia generalizată. Este un
univers în disoluţie, stăpânit de lingoare, cutre-
ierat de un „spasm uriaş”. Din această viziune ne-
agră, se hrăneşte şi romanul din 1970, recuperat
târziu, Biserica neagră. Să mai spunem că în
1972, când realiza o carte- monument (e vorba de
Panorama poeziei universale contemporane), Ba-
consky dovedea – încă odată – o concepţie articu-
lată despre poezie şi o erudiţie indiscutabilă,
dezvăluindu- şi preferinţele şi idiosincraziile. r

Adrian Dinu Rachieru
A.E. Baconsky – 
un pedagog cosmopolit

În 1972, când realiza o
carte- monument (e vorba de
Panorama poeziei Universale

contemporane), Baconsky dovedea –
încă odată – o concepţie articulată

despre poezie şi o erudiţie
indiscutabilă, dezvăluindu- şi
preferinţele şi idiosincraziile
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Vă vom goli de conţinut, după care vă vom
umple cu noi înşine.

(George Orwell, 1984)

Exemplul, devenit clasic, al terapiei
de şoc (care l- a şi determinat pe
Friedman să- şi boteze astfel doc-
trina) a fost Chile. Formula crunt-

ironică, din 1983, a scriitorului uruguayan
Eduardo Galeano (1940- 2015): „Teoriile lui Mil-
ton Friedman i- au adus Premiul Nobel; aceleaşi
teorii i l- au adus statului Chile pe generalul Pi-
nochet.” Deja universitatea de la Chicago şcolise
studenţi chilieni în spiritul doctrinei pieţei libere.
Dar nu fusese de ajuns pentru a menţine Chile la
condiţia de colonie corporatistă, adică la condiţia
de piaţă foarte liberă. În 1970, dr. Salvador Al-
lende (1908- 1973) câştigă alegerile prezidenţiale,
cu formaţia unitatea Populară, având şi sprijinul
creştin- democraţilor. Propunea „cea de a treia
cale”, între comunism şi capitalism. A trecut la
masive reforme naţionale: naţionalizarea indus-
triei cuprului (cea mai importantă din Chile), a
băncilor, a administraţiei publice, a sistemului
educaţional, a celui de sănătate, introduce, pen-
tru copii săraci, o lege de tipul „cornul şi laptele”,
acordă 3000 de burse pentru şcolarizarea şi inte-
grarea minorităţii indiene, elaborează un plan de
construire a 120 000 de apartamente pentru ne-
voiaşi, amnistiază deţinuţii politici, decretează un
salariu minim pe economie, începe construcţia
unui metrou la Santiago etc. Inflaţia scade de la
36,1% în 1970 la 22,1% în 1971. Alertă maximă:
Allende duce ţara spre… comunism!

Condiţia declanşării terapiei de şoc este pro-
vocarea unui şoc politic şi social, pentru a se
ajunge la stadiul tabula rasa de unde poate să în-
ceapă reconstrucţia unei societăţi ideale. Trebuia
demonstrat că Allende a îmbolnăvit economia
ţării, a cancerizat- o. Trebuia, musai, să fie aju-
tată… medical, cu o intervenţie chirurgicală ur-
gentă. Aşa se face că CIA sponsorizează medi-
caţia şi, cu ajutorul generalului Pinochet, pe post
de terapeut- şef, după reţeta infailibilă a lui Mil-
ton Friedman (marele economist implicân du-se
direct în salvarea ţării de sub… Salvador), de-
clanşează, în 1973, lovitura de stat. Salvador Al-
lende este ucis (după unii, s- a sinucis), iar
Augusto instaurează junta militară care nu s- a
mai dat jos de la putere până în 1990. Piaţă liberă
în condiţii de dictatură militară, toate ideal de-
mocratice! Era prima mare victorie a lui Milton
Friedman. Pinochet a trecut la „şocurile elec-
trice”, aducând ţării 3 200 de morţi, 80 000 de în-
carceraţi, 200 000 de exilaţi. Sub flamura
anticomunismului, se instalau la putere, vorba
lui Joseph E. Stiglitz, „bolşevicii economiei de
piaţă”1, cum i- a numit el pe implementatorii doc-
trinei şocului din Rusia. şi tot Stiglitz avertiza că
numai declanşarea de şocuri puternice, criminale,
este în stare să anuleze sistemul imunitar al eco-
nomiilor naţionale, precum s- a întâmplat în
Chile, dar, e de adăugat, şi în România loviturii
de stat de la 22 decembrie 1989, lovitură care a
confiscat, pe termen lung, legitima revoltă a mor-
ţilor revoluţiei. „Numai o abordare de tip blit-
zkrieg în perioada «ferestrei oportunităţii» create

de «ceaţa tranziţiei» ar putea aduce aceste schim-
bări, înainte ca populaţia să aibă şansa să se or-
ganizeze pentru a- şi proteja interesele definite în
perioada anterioară.”2 Recte, în cazul Chile, inte-
resele definite în cei trei ani sub Salvador Al-
lende. şi schimbările s- au produs, în conformitate
cu interesele pieţei libere corporatiste. Băieţii din
Chicago aşteptau miracolul (cei care chiar cre-
deau în reţeta Friedman): în 1974, inflaţia a
ajuns la un record mondial, 375%, preţuri exorbi-
tante, importuri ieftine şi masive, falimentări în
serie, şomaj, foamete: „Primul laborator al şcolii
de la Chicago este, astfel, o adevărată catas-
trofă.”3 Discipolii chilieni ai lui Friedman consi-
derau că teoria e corectă, dar că nu e aplicată în
litera ei. Nu aşa s- au exprimat, ani întregi, şi
adepţii marxism- leninismului, dând vina ba pe
Stalin, ba pe Ceauşescu? Totuşi, în cazul terapiei
de şoc sunt şi câştigători: chilienii de rând în ago-
nie, pe când companiile internaţionale care cum-
păraseră industria, în profit înfloritor. Explicaţia
lui Friedman a fost că statul chilian nu a lăsat su-
ficient din mână economia. Revelatoare a fost şi
replica dată de Friedman preşedintelui Richard
Nixon, care refuza să aplice doctrina şocului în
Statele unite: „Sunt împotriva intervenţiei gu-
vernamentale în economie, atât în ţara mea, cât
şi în Chile.”4 Ideea eliminării statului din econo-
mie fusese întărită şi prin alt nobelist (1974), aus-
triacul Friedrich von Hayek (1899- 1992), conta-
minat şi el de teoreticienii de la Chicago, după
1950, când a început să predea la această univer-
sitate, deşi doctrina lui economică era mult mai
complexă, aflată în dialog cu a lui Keynes.

În faţa eşecului, se decide venirea lui Fried-
man şi a lui Arnold Harberger la Santiago. Sunt
primiţi regeşte. Pinochet îi asigură că se fac toate
demersurile pentru a atinge „stadiul de economie
capitalistă pură”. Dictatorul este îndemnat la
austeritate maximă: reducerea bruscă a cheltuie-
lilor sociale, privatizarea imediată a 500 de com-
panii de stat, ceea ce se şi întâmplă, ritmic, până
în 1980. Chiar şi the Economist aprecia că e
vorba de „o orgie a automutilării”, cu distrugerea
oricărei brume de protecţionism. În context, prin-
tre cei dintâi care se ridică împotriva lui Fried-
man este discipolul său de la Chicago, Gundar
Frank, care adresează o scrisoare deschisă fu-
rioasă magistrului şi lui Arnold Harberger. În
1976, economistul chilian Orlando Letelier
(1932- 1976), aflat în exil, la Washington, face o
aspră critică la adresa doctrinei Friedman şi a
dictatorului. Pinochet se va răzbuna, organizând
un atentat cu bombă. Generalul se va eschiva, de-
jucând toate încercările de a fi condamnat de jus-
tiţie, chiar şi după părăsirea puterii, murind
liniştit şi liber, la 91 de ani, în 2006. Estimp, chi-
lianul de rând ajunsese să aloce 74% din salariu
cumpărării pâinii, renunţând la „luxul” laptelui
şi al biletelor de autobuz5. În 1982, economia chi-
liană a intrat în colaps. În al doisprezecelea ceas,
Pinochet, trezit din ceaţa şi trauma şocului,
schimbă direcţia, spre marea dezamăgire a doc-
torului Friedman. Începe să facă ceea ce făcuse
victima lui, Salvador Allende: naţionalizează
companii vitale pentru economie. Mai mult, băie-
ţii de la Chicago îşi pierd posturile, investigaţi
fiind pentru corupţie şi fraudă. Peste toate, Pino-
chet ajunge să se felicite pentru că rezistase pre-
siunilor de a vinde industria cuprului. urmare:
după 1985, economia începe să- şi revină, elibe-
rată de cumplita terapie friedmaniană. şi totuşi,
propaganda corporatistă a lui Friedman a conti-
nuat să afirme că „miracolul chilian” s- a produs
şi că i se datorează. Ba, la moartea terapeutului,
care va surveni (simbolic, poate), tot în 2006,
odată cu a lui Pinochet, va fi proclamat adevărat
erou al omenirii. Congresul Statelor unite l- a de-
clarat, la 29 ianuarie 2007, drept „unul dintre cei
mai eminenţi campioni ai libertăţii, nu doar în do-
meniul economic, dar în toate privinţele”.

Am zăbovit asupra cazului chilian din cauza
exemplarităţii sale. După acest tipar, cu varia-
ţiuni pe aceeaşi temă, se vor derula toate celelalte
experimente, adoptate de friedmanieni, cu ajuto-
rul FMI, al Băncii Mondiale şi al corporaţiilor
transnaţionale, în drumul glorios al globalizării:
Argentina, Bolivia, Anglia, Polonia, Rusia, China,
Statele unite, Irak, Afganistan, Grecia, România
etc. Gânditorii postmodernişti au condamnat şo-
curile electrice psihiatrice, dar le- au aplaudat pe
cele economice. Terapia de şoc este, în realitate,
înlocuirea războaielor militare împotriva naţiu-
nilor cu războiul economic, cum a înţeles încă Ma-
hatma Gandi (1869- 1948): „un conflict armat
între naţiuni ne umple de groază. Dar un război
economic nu este preferabil unuia militar. Con-
flictul armat se aseamănă unei intervenţii chirur-
gicale. un război economic este echivalent cu
tortura prelungită. Iar ravagiile sale nu sunt mai
puţin teribile decât cele descrise în literatura de
război.”6 Impresia aceasta teribilă a războiului
economic „terapeutic” împotriva României, după
1989, a fost resimţită cu asupra de măsură de ma-
joritatea naţiunii. Doar o simplă cifră care spune
totul: exodul a vreo patru milioane de români. Ni-
ciodată nu au plecat din ţara noastră atâţia oa-
meni hăituiţi economic.

Ajuns la Santiago, în 1981, şi amăgit, cu în-
cântare, de propaganda pinochetiană, Friedrich
Hayek o îndeamnă pe buna sa prietenă Margaret
Thatcher să ia ca model Chile pentru a scăpa de
urmele keynesiene din economia britanică. Sfatul
o deranjează, totuşi, replicându- i (într- o scrisoare
din 1982) că „unele din măsurile adoptate în
Chile sunt pur şi simplu inacceptabile. Reforma
noastră va trebui să se conformeze tradiţiilor şi
Constituţiei”. Hayek se va arăta dezamăgit, fiin-
dcă, în Chile, corporaţiile dobândiseră profituri
fabuloase. Thatcher rămâne reticentă, în pofida
faptului că presa din Marea Britanie face propa-
gandă doctrinei friedmaniene. Iată însă că
şocul- criză s- a ivit nesperat: Argentina ocupă
insulele Falkland (1982), revendicate încă din
1810, de la dobândirea independenţei, insule
aflate însă sub protectorat britanic. Războiul de-
vine inevitabil, deşi i se va părea lui Jorge Luis
Borges „o luptă între doi oameni cu chelie pentru
un pieptene”. Naţiunea britanică se solidarizează
cu Margaret Thatcher, care scăzuse dramatic în
sondaje din pricina tentativei friedmaniene a
„Doamnei de Fier” de a crea „societatea proprie-
tarilor”, pe model Chicago. Nu întâmplător cam-
pania militară din Malvine se va numi „Opera-
ţiunea Corporaţia”. Criza va deveni „fereastra
deschisă” pentru ofensiva terapiei de şoc, minerii
britanici fiind numiţi „inamicul din interior”, pe
care- i va răpune (cu ajutorul a 8000 de poliţişti),
concediindu- i, apoi, în masă. urmează privatiză-
rile principalelor companii de stat. În economia
marilor puteri capitaliste însă, interesele corpo-
ratiste nu se află în antiteză monstruoasă cu in-
teresele naţionale. De altfel, reforma thatcheri-
ană nu a fost o copie a celei din Chile, ci mulată,
suficient, pe interesele economiei britanice. r

1 Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents,
New york, W.W. Norton & Company, 2002, p. 136. Stiglitz (n.
1943, Premiul Nobel pentru Economie, 2001) este un critic
aspru al doctrinei laissez- faire a lui Friedman şi a friedmaniş-
tilor, apostolii globalizării. 

2 Apud Naomi Klein, op. cit., p. 242.
3 Klein, p. 85.
4 Apud Naomi Klein, op. cit., p. 86.
5 Klein, p. 89.
6 Mahatma K. Gandi, Non- Violence – the Greatest

force, 1926.
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„unele lucruri certe sunt tăgăduite.
unele lucruri false sunt netăgăduite.” 

*

„Toată apa mării n- ar putea să
spele o pată de sânge intelectuală.”

Lautréamont, Poezii
(trad. Taşcu Gheorghiu)

Dragă Luca Piţu,

Simplu spus, Bătrânu n- a vrut decât să slu-
jească binelui, într- o lume a răului. S- a suit până
la 82 de ani, cum spune anonimul etnosof, având
puterea rară de a transforma în avantaj piedicile
puse în carieră de cei trei A. A schimbat discipline
net diferite, dar a intrat „pe calea regală a inter-
disciplinarităţii şi a dialogului artelor”, cum scria
în „Dacia literară” din 2000, nr.3, Ioan Constan-
tinescu, sub titlul Petru ursache sau despre bi-
ruinţa interdisciplinarităţii.

„ăştia ne fac nouă rău pentru binele lor”,
obişnuia să- mi repete.

Nu i- a păsat de criticile lor nedrepte, de cle-
veteli, de pizma lor. şi ce pizmătareţi au fost pe
cărţile lui! Petru ursache n- a aşteptat laude dins-
pre Arvinte – Adăscăliţei – Andriescu; nici nu le- a
adunat / contabilizat pe ale celor care l- au preţuit
cu adevărat. S- a evaluat corect, cu modestie:
„Lauda de sine a ce- o fi mirosind?”

Nu i- a plăcut circul din jurul premiilor (nici
nu le- a avut, decât după acel Decembrie), dar,
într- un juriu, M.R. Iacoban, aflat călare pe băţul
Filialei Iaşi a uSR, din ‘71 până- n ‘89, adică 18
ani, îl putea numi, măcar pentru că a predat
atâta vreme Estetică. Iacoban i- a preferat pe su-
bordonabilii, pe simpateticii faţă de comunism, cu
înţelegere faţă de utopia rea. Incapabil de relaţii,
pile, împrieteniri favorabile cu fidelii slujnicari
PCR, Bătrânu n- a intrat „în suveica premiilor re-
ciproc avantagioase,” cum îi spui tu.

Cât timp Profesorul Al. Dima i- a fost şef de
catedră, s- a simţit, cumva, ocrotit. Am dat, tot în
preţioasa sa arhivă, evacuată odată cu el din uni-
versitate de decanul Cuţitaru, de un proces-ver-
bal de la analiza cursului lui Ion Tiba. Tare- ar
vrea staliniştii declaraţi virgini moral să nu
existe arhiva asta.

În şedinţa aceea, care mai de care se între-
cea în a- i găsi lui Tiba „calităţi deosebite”, „nivel
înalt ştiinţific”, „orientare justă”. Numai „tov.
Prof. Al. Dima” a făcut o remarcă sărită din
„linie”. şi anume că referatul comisiei „ar fi putut
fi ceva mai critic”; cursul „a precizat unele pro-
bleme dând soluţii (leniniste, nota mea, Magda
u.), dar lăsând în discuţie alte probleme, nelămu-
rite încă, de Teoria şi Istoria Literaturii”. şi Pro-
fesorul Dima a trimis la „tov. asistent Petru
ursache”, vorbind despre „calitatea seminariilor
lui”. N- a spus limpede: în contrast cu prelegerile
lui Tiba, dar s- a înţeles. şi- l citez iarăşi, din pro-
cesul- verbal: „seminariile duc la înţelegerea cur-
sului de către studenţi.” Cred şi eu: acoperea
neroziile partidnice ale lui Ion Tiba, prost de
dădea în gropi comuniste, în limba lui înlemnită,
plină de ă...ă...ă- uri.

Când Petru a venit, în ´58, la Catedra de li-
teratură universală a lui Dima, în universitate
nu mai erau Th. Simenschy, Petru Caraman, şer-
ban Cioculescu, Dan Simonescu, Giorge Pascu,
ştefan Berechet... şef de Cadre fusese colonelul
Batcu, instalat de comando- ul Secu. Avea stagiu
de bătăuş la Canal. Personajul meu din univer-
sitatea care ucide, Horea Hariga, îi are în
avant- arrière pe toţi profesorii de etică net
superioară: Caraman, Simenschy, Bârsănescu,
Dima, Cuciureanu...Pe urmele lor, Bătrânu n- a
fost nici resemnat, nici fricos. „ăsta mic (se refe-
rea la decanul Andriescu) crede că are capul mai
sus decât al tuturor”, mi- a spus Bătrânu într- un
alt moment greu al carierii lui. Constantin Cio-
praga propusese, într- o şedinţă de consiliu, dosa-

rul de promovare de la lector la conferenţiar.
Membrii consiliului i- au dat vot favorabil, dar
A- ul s- a ridicat, cât se putea el ridica în picioare,
şi a minţit că promovarea nu se putea face pentru
că Petru ursache ar fi fost... „sub anchetă.” Care
anchetă? Minciună acceptată, dosar respins.

Al. Dima a plecat la Bucureşti din cauza lui
Adăscăliţei: ca activ la Partid, secretar doi cu Pro-
paganda, la Comitetul Judeţean, îl elimina de pe
listele de plecări în străinătate şi se lăuda cu asta
în catedră: „Iar l- am tăiat pe conu Sandu!”; sătul
de traiul la comun cu familia Feider, Al. Dima a
vrut să- şi cumpere o casă a IGLL- ului; tot Adăs-
căliţei a aflat şi, cu neruşinare, i- a luat- o înainte,
obţinând casa pentru el însuşi. Aşadar, părăsind
Iaşul cu regret, Dima i- a propus lui Petru să- l ur-
meze. Dacă atunci lăsa universitatea de pe „tem-
petuosul Bahluviu” în plata Domnului, poate că
ni s- ar fi schimbat drumul. Petru n- a vrut- o. 

Sistemul socialist defect a făcut din el un
om care a rămas după Cortina de Fier (majuscula
îi aparţine, scriu şi eu F mare, ca să fie mai grea
sintagma). universitatea nu i- a dat nimic (nici
casă, cum au primit mai toţi, nici burse, nici
măcar un bilet de sindicat), ci i- a luat. Dar gene-
rozitatea, dărnicia lui faţă de studenţi au fost re-
cunoscute de cei mai buni dintre ei.

„Nu i- a fost dat să plece afară”, a încercat
cineva să- mi ostoiască necazul apelând la destin.
Aşa, de „sus” sau nu i- a dat Secu voie, nici ante,
nici post- socialist?

Bătrânu nu s- a lăsat ispitit de Securitate.
N- a fost un duelant (cuvântul lui N. Iorga), dar
nici n- a fost complezent cu gunoaiele. şi- a asumat
riscul necomplezenţei cu numitul Nicu Creţu,
care i- a suflat doctoratul din SuA, aprobat de Mi-
nisterul Învăţământului pentru Petru ursache.

„Singura soluţie cu Creţu e să nu- l asculţi
ce spune. şi cum n- are nimic de spus...”

Din păcate, e greu de evitat acest informa-
tor zgomotos şi găunos. Măcar de- ar tăcea, dar
iese inevitabil în spaţiul public şi, culmea, vrea
să dea lecţii. Sper ca redactorul şef al Convorbi-
rilor literare să cureţe locul de nimicarniţa asta.

Cele două categorii, sicofanţii şi sicofante -
ziştii din universitate, i- au dat referinţe negative
lui Petru. unul dintre ei (ne- a comunicat asta rec-
torul Mihai Todosia, care chiar a vrut să- l ajute
să plece) a declarat că n- ar fi stabilă căsnicia
noastră. Ce- i drept, n- a durat decât 50 de ani. şi
ştii ce, dragă Luca? Nu este viaţă după Petru. E
altceva: viaţa după viaţă. şi găsesc în Johannes
Volkelt (Estetica tragicului), ca un făcut, un pasaj
subliniat de creionul lui Petru: „Continuarea vie-
ţii poate avea un efect mult mai înspăimântător
decât moartea fizică, moarte care apare întot-
deauna concomitent cu eliberarea de nefericirea
lăuntrică.” Acum, la doi ani şi cinci luni de la ple-
carea aproapelui şi departelui meu, pe glaful fe-
restrei, unde scria aşa cum îi plăcea să scrie, în
picioare, stau ochelarii lui, creioanele, gumele şi
ascuţitorile lui, paharul cu apă pe care o urmă-
resc cu emoţie cum scade, să- i şoptesc cântecul fu-
nerar comentat de el în cărţile etno: „şi- acolo mai
este/un pom înflorit/Nu- i pom înflorit/şi- i Dom-
nul Cristos/Părintele nost´/Lui să i te- apleci/şi să
te mai lase/Mai curând pe- acasă/Tot să ţi se mai
dea/Pahărel de apă/Să bei să te răcoreşti/ Să te
odihneşti/ Să nu mai doreşti.” Îi plăcea cum
ornam casa de Crăciun. N- o mai pot face. Profe-
sorul Ionel Andriescu a înţeles: „Du- i Magdei, i- a
spus Nicoletei, soţia sa, un brăduţ împodobit, că
ea n- o s- o facă.”

Îi tot repet lui Petru, cu ochii în ochii lui al-
baştri ca zorelele, din posterele care îmi acoperă
pereţii: simbolic, tu ai reuşit. Nu e posibilă vreo
paralelă profesională între tine şi cei trei A, cu tot
clanul lor. S- au înverşunat cei trei A împotrivă,
din pică pe tine, dar ştii bine că n- ai fost un în-
vins. Ei au ştiut să fie toată viaţa mari şi tari.
Poate că tu o să fii mare toată moartea. Nu te- au
strivit. Au făcut- o doctorii. 

uite ce- mi scrie Elena Cojocariu, în 15 mai
2015: „S- au făcut 84 de nemuriri. Citesc o cărţulie
despre Monseniorul Ghika, comemorat şi celebrat
mâine, şi mă gândesc tot timpul la dalbul de pri-
beag.” şi pe ea, bibliograf la BCu, a învăţat- o
Petru că „frumosul, în fiinţare spirituală, se aso-
ciază cu mila şi cu smerenia.” Claudiu Târziu l- a
înţeles bine: „Am avut bucuria să- l cunosc şi eu
pe Petru ursache. Ce m- a marcat nu a fost ştiinţa
lui de carte, abilitatea de a vedea lucrurile în pro-
funzimile lor insondabile pentru omul obişnuit
sau personalitatea sa prolifică, ci smerenia. Ceva
ce nu întâlneşti de obicei la un asemenea nivel.
M- a smerit pe loc prin smerenia lui iubitoare” (14
decembrie 2015).

Da, Luca, Petru a predat Estetică fără să fi
intrat în Louvre. În locul lui de drept, a plecat
Grişa Ţugui. Nici la Lima n- a ajuns, aşa cum îi
promisese Alexandru Husar: că- l va recomanda
la foruri după ce- şi va fi încheiat stagiul în Peru.
Să- ţi mai spun că n- a făcut- o? Apăruse atunci o
lege cum că lectorul în misie nu poate lua salariu
şi din ţară, şi din străinătate. Ce se mai văitau că
plecările din cuşca socialistă erau grele, că lecto-
ratele erau plătite mizerabil... Petru i- a ţinut cur-
surile şi Husar a încasat bănişorii. N- a văzut
Lima nici măcar într- o cartolină ce ar fi putut să
i- o trimită Maestrul şi Margareta.

Îi transmit pe această cale Isabelei Vasiliu
– Scraba că Al. Husar n- a fost repulsiv la „sarcini”
PCR. A colaborat ca şef peste Comitetul de Cul-
tură Socialistă cu prim secretarul Iliescu; în 26
iunie 2004, la o lansare de carte iliescă, l- a lăudat
– zice presa – pentru „vorbe bine potrivite”. Etica
Bătrânului a fost net superioară po- eticii lui
Husar. Aflat pe aceeaşi treaptă a Puterii (după
‘89) cu Husar, la Comitetul devenit Inspectorat,
Petru ursache n- a reacţionat ca politrucii puşi pe
căpătuială: a demisionat decis în clipa când i s- a
propus să organizeze primirea liderului fesenist
cu lozinca „Iliescu apare/Soarele răsare.”

Aici îmi scapă gândul spre cele scrise de
Gheorghe Grigurcu (în „Cafeneaua literară” nr.
9, din septembrie 2015), care îl citează pe I. D.
Sîrbu. Gary urca Feleacul, în decembrie ‘49, îm-
preună cu Blaga, cu Liviu Rusu, cu D.D. Roşca.
Sîrbu se lamenta: „ce facem?, ce e de făcut”, spu-
megând, cum îi era felul, contra fărădelegii comu-
niste instalate. şi Blaga, care „fusese criticat
pentru absenţa etnosului în sistemul său filoso-
fic”, cum observă tot Gheorghe Grigurcu”, i- a dat
răspunsul: „deodată Blaga, cu o furie ce nu i- o cu-
noşteam, verde la faţă, mă apucă de rever şi îmi
strigă în faţă: «Ce facem, Gary? De astăzi ne
scriem Ethica. Asta vom face.»”

Ce- i drept, Ethica s- a dovedit mai greu de
scris decât Estetica.

În fapt, dragă Luca, deşi paşapoartele noas-
tre au fost, cum ar scrie Cătălin Mihuleac, „răb-
dări impecabil prăjite de socialism”, am plecat
fără viză şi- n Olanda, şi- n Suedia, şi- n SuA, şi- n
Franţa. Ce fericire să plănuieşti călătorii imposi-
bile! Cele mai multe planuri le- am croit pentru
destinaţia Brazilia. Casa era plină de dicţionare,
de albume, de cărţi de istorie. Pe hărţile noastre,
meridianele şi paralelele erau roz- mov, păreau ţe-
sute cu orhidee. Se ştie, aşa cum am scris în ro-
manul Astă vară n- a fost vară..., că o călătorie e
mai uşor de descris înainte de a o face decât după.
Am fi mers până la locul unde izvora Amazonul,
subţirel ca un râuleţ oarecare; am fi mâncat
fructe ciudate; am fi ascultat jazz... În târg, la
Valparaiso, ne- am fi ales un cal. Petru n- ar fi con-
fundat, ca mine, Macaraibo cu Marinaco, nu s- ar
fi rătăcit nici în junglă. şi ce bine dansa tango, ca
un brazilian sadea. Dintr- o consignaţie de pe Ga-
broveni îmi cumpărasem un soi de podoabă din
pene, pe care o consideram aztecă. Mi- a plăcut s- o
port la un revelion. Nici nu ne- am necăjit prea
tare când am aflat că n- o să ne ducem la Lima.
Zăbovisem destul acolo.

Magda Ursache
„E rău, dar e bine”

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

n Polemos

(continuare în pagina 24)



Apărute în secolul al xII- lea, sub le-
gitimarea juridică a Bisericii, uni-
versităţile au fost legate, la origine,
de aceasta. Dialogul celor mai vechi

instituţii ale Europei a înregistrat apoi o istorie si-
nuoasă. Acest dialog condiţionează astăzi depăşi-
rea unor crize şi a devenit din nou indispensabil,
într- o situaţie istorică nouă.

Se face acum experienţa „societăţii neolibe-
rale”, care oferă fiecăruia diferite oportunităţi, în
funcţie de capacitatea de concurenţă, dar care ero-
dează instituţii, valori şi reguli, încât, în cele din
urmă, nu dă nimănui certitudini. A concepe forme
de comunitate care să pună în valoare nu numai
concurenţa, ci şi cooperarea, cu tot ceea ce presu-
pun acestea în era globalizării, a devenit o necesi-
tate stringentă. 

Din religie se revendică tot mai mulţi oa-
meni, încât astăzi se poate vorbi de o „cotitură re-
ligioasă (religious turn)” a modernităţii. Religia nu
a devenit obiect de muzeu şi am păşit într- o „socie-
tate postseculară”. Acum, „identitatea religioasă”
se dovedeşte a fi mai profundă decât alte identi-
tăţi. Teologic, suntem după prăbuşirea nu numai
a principiului „vasalităţii” în relaţia ştiinţă, filoso-
fie, teologie, ci şi a ideii lui Kant a filosofiei ca tri-
bunal al cunoaşterii. Între timp, ideea „paraleli-
tăţii” a triumfat, iar problema nu mai este atât di-
ferenţa dintre ştiinţă, filosofie, religie, cât conlu-
crarea acestora pentru a depăşi „patologiile”. Pe de
altă parte, ne aflăm, după un progres continuu în
cercetarea istorică a înseşi Scripturilor religiilor
monoteiste, iar generaţiile de astăzi au la dispozi-
ţie mai multe cunoştinţe despre propria religie
decât oricare generaţie anterioară. Cele mai multe
religii au înlocuit „modelul substituţiei” în relaţia
dintre denominaţiuni şi religii, cu „modelul dife-
renţei şi parteneriatului”.

S- a creat astfel, prin dubla evoluţie, a socie-
tăţii şi a situaţiei religioase, un context nou al rela-
ţiilor dintre universitate şi Biserică şi o mult mai
mare suprafaţă de interese comune. Ca efect, în
multe ţări, teologiile au revenit în universităţi. Are
loc, însă, în mod efectiv, dialogul universităţii cu
Biserica? Sau revenirea de care vorbim este mai
mult o juxtapunere administrativă? Atunci când
dialogul are loc, ce aduce în plus? Care poate fi con-
tribuţia fiecăreia dintre cele două părţi? Aceste în-
trebări se cuvine să le punem dacă vrem să facem
faţă crizelor timpului nostru, crize de raţionalitate,
de identitate, de motivare, devenite ameninţătoare. 

Opinia mea este că universitatea şi Biserica
au răspunderi ce derivă din misiunea fiecăreia şi
un câmp de dialog fără precedent. Acest dialog a
dat deja o seamă de rezultate, dar are de asigurat,
în continuare, răspunsuri la multe probleme ale
vieţii oamenilor, aflaţi în faţa unui viitor mai pro-
vocator ca oricând. 

Este de observat, însă, din capul locului, că
nici universitatea şi nici Biserica nu mai sunt cele
de acum cincizeci de ani. Chiar deceniile din urmă
au adus schimbări semnificative. Dialogul celor
două se poartă azi între instituţii cu profiluri puse
în mişcare şi cu un registru nou de interogaţii. De
aceea, la începutul reflecţiei mele asupra dialogu-
lui universităţii cu Biserica, circumscriu schimbă-
rile pe care fiecare le- a înregistrat, pentru ca, apoi,
să ilustrez, pe o seamă de teme, indispensabilita-
tea acestui dialog. 

Cum ştim, universităţile prototipice au apă-
rut din nevoia de a forma personal superior califi-
cat (jurişti la Bologna, teologi la Paris, medici la
Montpellier), în condiţiile reunirii într- un loc a do-
cumentaţiei privind cunoaşterea de până atunci,
sub autoritatea Sfântului Scaun. Secolele xIx şi
xx au adus noi organizări universitare – univer-
sitatea napoleoniană, universitatea humboldtiană,
universitatea civică engleză şi universitatea ame-
ricană, rezultată din combinarea tradiţiei colegii-
lor englezeşti cu organizarea humboldtiană – care
s- au răspândit pe glob. Din elementele acestora,
diferitele ţări au făcut sinteze proprii.

După lansarea neoliberalismului, în anii opt-
zeci ai secolului trecut, universitatea a fost remo-

delată pe direcţia întăririi componentelor scien-
tist- tehnocratice pe seama celor comunicativ-refle-
xive, încât, astăzi, ne aflăm într- o situaţie tensio-
nată. Pe de o parte, universitatea ar pierde în
competitivitate pe pieţele globalizate dacă nu ar
cultiva nivele înalte ale cunoştinţelor valorificabile
tehnic, dar, pe de altă parte, nu ar mai fi ea însăşi
dacă nu ar cultiva la aceleaşi nivele disciplinele ce
susţin integrarea sistemică, socială şi culturală a
oamenilor. universitatea este, altfel spus, în faţa
alegerii între a fi o corporaţie închisă, sau o aso-
ciaţie civică, sau o întreprindere, sau o societate
comercială, sau o comunitate luminată de fiinţe
care contribuie prin gândire liberă şi sistematică
la înaintarea cunoaşterii şi înţelepciunii. Alegerea
nu este fără urmări pentru viitorul instituţiei.

Opinia mea este că universitatea este che-
mată să- şi afirme specificul prelucrând cu idei noi
un trecut cu multe reuşite în alimentarea culturii
cu cunoştinţe şi interpretări, de care va fi prea cos-
tisitor să se rupă (v. Andrei Marga, universitatea
veritabilă, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2015). Ea are de ţinut sub control un trecut pe care
nu- l poate repeta, dar de care nu se poate despărţi,
şi un viitor căruia va trebui să- i facă faţă, fără a
se abandona pe sine. şi din această perspectivă,
organizările universitare de astăzi, preocupate
mai mult să facă faţă momentului, nu pot fi decât
tranzitorii. universitatea rămâne credincioasă mi-
siunii ei, dacă include între funcţiile pe care le
exercită în societate – alături de formarea noilor
generaţii de specialişti, răspândirea şi sporirea cu-
noaşterii şi atingerea de descoperiri ştiinţifice şi
inovaţii în tehnologie – luminarea critică a oame-
nilor asupra problemelor şi soluţiilor. Sesizarea „a
ceea ce lipseşte”, ca să folosesc expresia lui Haber-
mas, ţine de funcţiile ei. universităţi retrase în co-
chilii, mai ales în ţări doldora de probleme
nerezolvate – de la infrastructură, trecând prin de-
mocratizarea instituţiilor şi suprimarea surselor
de înstrăinare, frustrare şi manipulare, la forma-
rea profesională şi culturală – sunt în contradicţie
cu misiunea instituţiei şi contraproductive. 

Cum ştim, de asemenea, „poporul lui Dum-
nezeu” a fost continuat în forma Eclesiei, ca „nou
Israel” – comunitatea fondată de Isus a celor cre-
dincioşi în Mântuitor, care năzuiesc la „împărăţia
lui Dumnezeu”. Este comunitatea organizată ca
instituţie umană în vederea unui sfârşit pozitiv al
istoriei, pusă sub autoritatea lui Petru, vicarul lui
Isus. ulterior, odată cu scindarea Bisericii, auto-
rităţile s- au diversificat. Mai nou, de pildă, se ac-
centuează sinodalitatea conducerii, iar cel care îşi
asumă succesiunea lui Petru îl salută pe patriar-
hul ecumenic de la Constantinopol ca Andrei, cu-
noscutul frate al lui Petru şi primul chemat de
Isus la apostolat. Dar dincolo de diferenţele ecle-
ziale, bisericile de pe harta creştinismului actual
păstrează o unitate doctrinară. Aceasta ne permite
să nu ne oprim la delimitarea bisericilor una în ra-
port cu alta, care îşi are ponderea ei, ci să înaintăm
spre doctrina ce le uneşte şi să privim diversele bi-
serici drept Biserica. Pe de altă parte, ceea ce con-
tează cu adevărat nu este forma administrării
eclesiale, ci reuşita acţiunii Bisericii conform mi-
siunii încredinţate. Aceasta nu se restrânge la ofi-
cierea liturgiei în lăcaşele de cult, oricât de
centrală este aceasta, nici chiar la administrarea
unei comunităţi, ce rămâne, fireşte, importantă, ci
înseamnă mult mai mult, anume, o acţiune speci-
fică, pe linia mesajului cristic, în societate.

Membrii comunităţii creştine pot păcătui,
desigur, dar Biserica rămâne sacră, fiind „corpul
mistic al lui Isus”. Sfântul Spirit (sau Duh, în pre-
luarea ortodoxă) animă Biserica, iar credinciosul
se împărtăşeşte din el cu ocazia eucharistiei, care
este moment al liturghiei. Celor care îşi asumă să
fie întâi stătători în Biserică nu le este îngăduit să
fie altundeva decât alături de cei pe care îi păsto-
resc, participând deschis la suferinţele lor şi expri-
mându- le, la nevoie cu preţul martiriului pentru
cauza dreptăţii. 

Este bine cunoscută istoria controverselor în
jurul preluării de către Biserică a relaţiei dintre
stăpân şi supus şi, în vremurile moderne, dintre
antreprenor şi proletar. Ca o culminaţie a acestei
istorii, nu altcineva decât Reinhardt Cardinal
Marx (cu Das Kapital. Ein Plädoyer fur den mens-
chen, Knaur, München, 2010) a readus în avan-
scenă acest dosar şi a atras atenţia autorităţilor,
laice şi eclesiale, că, dacă nu se iau în seamă ne-
dreptăţile şi disfuncţiile din societăţile actuale, ne
vom întâlni din nou cu Karl Marx înaintând de
cealaltă parte a străzii, în direcţie opusă. 

un alt dosar istoric a căpătat o turnură nouă
odată cu angajarea univocă a Bisericii de partea
doctrinei drepturilor omului şi a democraţiei în pe-
rioada postbelică. Nu doar pe linia tematicii so-
ciale, ci şi pe cea a tematicii democraţiei, Biserica
s- a despărţit astfel de ceea ce a fost unul dintre mo-
tivele ce au întreţinut de fapt critica religiei: aso-
cierea ei tradiţională cu dominaţia. Biserica s- a
îndreptat, benefic pentru lume şi pentru înfăptui-
rea misiunii ei, spre omul în suferinţă. În mod eloc-
vent, actualul Suveran Pontif a deplasat preocupa-
rea Bisericii spre ceea ce se petrece în realitatea
vieţii. „Văd Biserica – spunea Papa Francisc – ca
un spital de campanie după o bătălie” (Pape Fran-
cois, L’Eglise que j’espere, Flammarion, Paris, 2013
p.68), iar preotul ca „infirmier într- un spital” (p.86).
„A îmbrăţişa, a îmbrăţişa. Toţi avem nevoie de a
învăţa să- l îmbrăţişăm pe cel care este în nevoie,
urmând exemplul Sfântului Francisc”(p. 84), este
chemarea sa. „Suntem noi încă o Biserică capabilă
să reîncălzească inima?” (p.81) este întrebarea pe
care clerul trebuie să şi- o pună.

În urmă cu zece ani, cel care a contribuit cel
mai mult, ca „expert oficial”, la redactarea rezolu-
ţiilor Conciliului Vatican II, remarca faptul că
aplicarea acestora a rămas între două interpretări
contrarii ale doctrinei. una este „hermeneutica
discontinutăţii şi rupturii în raport cu tradiţia pre-
conciliară”, a doua este „hermeneutica reformei, a
renovării în continuitatea unicului subiect – Bise-
rica, pe care Domnul ni l- a încredinţat; este un su-
biect care creşte în timp şi se dezvoltă, rămânând
însă mereu acelaşi, unicul subiect al Poporului lui
Dumnezeu...” (Benedetto xVI, il Concilio Vaticano
ii Quarant’anni dopo, Libreria Editrice Vaticana,
2006, p.12). Pe bună dreptate, teologul devenit,
între timp, Papa Benedict al xVI- lea, a dat cuvân-
tul antecesorului său, Ioan al xxIII- lea. Iniţiatorul
Conciliului Vatican II a subliniat, în cuvântul in-
augural din 11 octombrie 1962, că „este necesar ca
această doctrină certă şi imutabilă, care trebuie
respectată cu fidelitate, să fie aprofundată într- un
mod ce corespunde tuturor exigenţelor timpului
nostru” şi a pus astfel Conciliul pe direcţia sincro-
nizării unei doctrine ce- şi are opţiunile proprii.

Aceste gânduri de acum zece ani sunt de
amintit pentru că permit înţelegerea scenei teolo-
gice apărute în urma Conciliului Vatican II, de la
a cărui încheiere se împlineşte în aceste zile o ju-
mătate de secol. Scena rămâne cu iniţiative diverse
şi deschisă. Nici nu este de mirare, căci tocmai Con-
ciliul şi- a asumat libertatea de gândire ca funda-
ment al abordării creştine a lumii. În Gravissimum
Educationis (cunoscuta declaraţie asupra educaţiei
adoptată la 28 octombrie 1965) se vorbeşte de
„demnitatea oricărei fiinţe umane”, de „funcţia Bi-
sericii de a crea pentru comunitatea şcolii o atmos-
feră specială animată de spiritul libertăţii şi al
carităţii al Evangheliilor”, de nevoia de „a se crea
o mai adâncă armonie a credinţei şi ştiinţei”.

Între timp, în unele societăţi din zilele noas-
tre s- a intrat într- o perioadă de confuzie sistema-
tică a valorilor – o perioadă a pervertirii, a
revenirii „gândiri înguste”, a surogatelor. Acestea
au atins nu doar crengile copacului, ci chiar rădă-
cinile. Este superficial să considerăm că în ceea ce
se petrece în jur este vorba de neajunsuri pasa-
gere, ce ţin de aşa numite „faze de dezvoltare” sau
„etape”, cum se crede în mod naiv. Oricât de gene-
roşi am vrea să fim, este de spus cu toată
gravitatea că maladia atinge fundamen-
tele înseşi.
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Andrei Marga
Universitatea în dialog cu Biserica

n Polemos Universitatea şi Biserica au
răspunderi ce derivă din misiunea
fiecăreia şi un câmp de dialog fără
precedent. Acest dialog a dat deja o

seamă de rezultate, dar are de
asigurat, în continuare, răspunsuri

la multe probleme ale vieţii
oamenilor, aflaţi în faţa unui viitor

mai provocator ca oricând



De aceea, diagnozele date în dece-
niile din urmă societăţilor modernităţii
târzii nu sunt deloc încântătoare ( „socie-

tate asimetrică”, „vid al valorilor etice”, „societatea
cinică”, „societatea haotică”, „societatea riscului”,
„societatea minciunii”, „societatea narcisică”, „so-
cietatea indiferenţei” etc.). Ele nu au cum să lase
pasive minţile responsabile. Chiar şi dacă stările
luate ca bază de generalizare de aceste diagnoze
ar fi doar o parte a adevărului – ceea ce, empiric,
nu se poate contesta – se poate spune că în socie-
tăţile noastre şi- a făcut loc nesiguranţa. Opinia
mea este aceea că s- a intrat într- o „societate nesi-
gură”, care, prin natura ei, suscită căutări şi are
nevoie de soluţii.

Putem spune, cu destule probe, că s- au răs-
pândit nu numai gândirea metodică, ştiinţifică, ci
şi deformări ale metodelor, nu doar raţiunea, ci şi
folosirea îngustă a raţiunii, nu doar credinţa, ci şi
surogate ale credinţei. Ne confruntăm cu nume-
roase „patologii”, precum, aplicarea de „ştiinţe”
care sunt de fapt aserţiuni neconfirmate, înfăptui-
rea de reforme cu sumare cunoştinţe despre socie-
tate sau terorismul din surse religioase. De aceea,
se cuvine să ne oprim asupra întrebărilor: „este şti-
inţă tot ce se face sub acest termen?”, „este raţiune
tot ce pretinde acest titlu?” şi „este credinţă
oriunde se invocă aceasta?”, ca un prim exemplu
de dialog al universităţii şi Bisericii. 

La Conciliul Vatican II, Biserica a denunţat
atitudinea ei iniţială faţă de Galileo Galilei şi şi- a
asumat libertatea cercetării ca principiu. Aceasta
şi ca urmare a unei stăruitoare argumentări din
partea universităţilor. Între timp, chiar în numele
epistemologiilor a trebuit să se intervină pentru a
elibera metoda inductivă de restricţiile inductivis-
mului, folosirea statisticii de abuzuri, comprehen-
siunea de incontrolabil şi pentru a feri ştiinţele de
excesele deducţiilor şi abducţiilor, ca şi de alte
erori rezultate din insuficienta conştiinţă critică a
metodelor. 

Dar ceea ce s- a întâmplat la universitatea
La Sapienza, în 2008, când o mână de fizicieni a
protestat faţă de vizita Papei, care urma să susţină
un discurs aniversar la fosta universitate pontifi-
cală, a semnalat o situaţie nouă. Papa a publicat
neîntârziat discursul pregătit, care era axat pe
principiul libertăţii neîngrădite a cercetării. S- a
putut vedea cu ochiul liber că Biserica apăra prin-
cipiul gândirii şi discuţiei libere, în vreme ce unii
dintre cei care se autoproclamau adepţi ai gândirii
ştiinţifice se dovedeau a fi intoleranţi şi dogmatici.
Obscurantismul, atât de stigmatizat în epoca mo-
dernă, şi- a schimbat vizibil domiciliul. şi cei din
cercetarea ştiinţifică dovedeau nevoia unui aggior-
namento cultural. La nivelul exponenţilor de vârf,
Biserica nu doar afirma libertatea cercetării, ci re-
deschidea pretenţioasa temă a lui Hegel a reconec-
tării ştiinţelor moderne cu interogarea adevărului
şi a nevoii de a lărgi înţelegerea raţiunii (Lorenzo
Luzzi, Allargare gli orizzonti della razionalita. i
discorsi per l’universita di Benedetto XVi, Paoline,
Milano, 2008, p.105- 106). Biserica se consacra ast-
fel drept altă luare explicită de conştiinţă „a ceea
ce lipseşte”.

Întâlnim azi preoţi care fac orice compromis
să adune averi pământeşti sau păstori preocupaţi
mai mult de graţiile autorităţilor decât de sama-
volniciile din jur, televiziuni ce se umplu, la Cră-
ciun şi Paşte, de discuţii de prost gust despre
„bucate”, uitând ce se sărbătoreşte, teologi lacunar
informaţi despre Isus, oameni care spun că fac cer-
cetare ştiinţifică, dar perorează neinformaţi despre
religie, inşi ce se pretind credincioşi, dar recurg la
tot felul de cruzimi faţă de natură, animale, oa-
meni. Din toate aceste direcţii, ca şi din altele, se
pune întrebarea „ce este credinţa?”. 

Pe bună dreptate, discuţia despre credinţă a
fost readusă la origini (vezi Lumen fidei, 2013).
Credinţa (emuna) are ca fundal legământul dintre
Dumnezeu şi om, încât uneşte, dinspre om, două
momente – încrederea în Dumnezeu şi încredinţa-
rea soartei proprii în mâinile lui Dumnezeu. Toc-
mai în acest înţeles, Isus l- a invocat pe Dumnezeu
ca Abba (tată ceresc). Grecii au tradus „emuna” din
Biblia iudaică drept „pistos”, cuvânt ce semnaliza
încrederea omului în Dumnezeu. Este limpede că,
la origini, credinţa nu- l priveşte doar parţial pe
om, ci în întregime: cu tot ceea ce este şi face, omul
se încredinţează lui Dumnezeu. Credinţa implică
încredere în Dumnezeu şi în intervenţia sa birui-
toare: ea nu înseamnă doar „a crede că...”, ci şi „a
crede în...”. Ea este nu numai raportare la ceva:
„credinţa priveşte (blickt) nu numai la Iisus, ci ea
priveşte din punctul de vedere al lui Iisus, vede cu
ochii săi”(p.32). Credinţa nu se validează nicide-
cum prin simple trăiri subiective sau gesturi ri-
tuale, ci prin acţiune în sprijinul celorlalţi. Ea

presupune dezlegarea din mrejele numeroaselor
„zeităţi” (bani, putere, aranjamente, etc.) ale lumii
ce ne înconjoară şi urcarea spre conştiinţa întâlni-
rii personale cu Dumnezeu, care schimbă întreaga
fiinţare a persoanei.

Iată, aşadar, pe cazurile libertăţii cercetării,
metodei, raţiunii, credinţei, de care depinde în-
treaga cunoaştere, fructe ale dialogului dintre uni-
versitate şi Biserică. Acestea sunt însă şi în alte
sectoare ale cunoaşterii, reflecţiei de sine şi acţiu-
nii din societăţile timpului nostru. Dar nu numai
ceea ce a realizat dialogul este important, ci şi ceea
ce are în faţă, spre rezolvare. Amintesc doar câteva
teme deschise, de cel mai larg impact, care au ne-
voie de dialogul universităţii şi Bisericii: restabi-
lirea demnităţii umane ca principiu al dreptului,
conceperea politicii, viitorul democraţiei, procesul
Bologna, distanţarea de „şovinismul animal”, tero-
rismul, bioetica, criza familiei, lipsa viziunii. Indic
aici doar direcţia în care acest dialog poate fi fe-
cund şi mă rezum la prima temă.

Sub influenţa viziunii iudeo- creştine, consti-
tuţiile moderne şi- au asumat demnitatea umană
ca principiu al reglementărilor de drept şi al apli-
cării lor. Constituţia SuA aşează drepturile şi li-
bertăţile imprescriptibile ale omului pe temelia
conferită de Creator, încât demnitatea umană pre-
cede exercitarea drepturilor şi libertăţilor şi are
consecinţe juridice. Constituţiile moderne euro-
pene procedează, în mare, la fel. Tendinţa mai
nouă este, însă, de a considera prescripţiile drep-
tului ca formalisme şi de a lua demnitatea umană
cel mult ca o valoare printre altele, nu ca un prin-
cipiu. Consecinţele practice sunt numeroase. Chiar
jurişti de prim plan ai timpului actual (E.W. Böc-
kenförde, recht, Staat, freiheit, Suhrkamp, Fran-
kfurt am Main, 2004; Gustavo Zagrebelsky, Contro
etica della verita, Laterza & Figli, Roma- Bari,
2008) au reacţionat şi au argumentat pentru a se
recupla aplicarea drepturilor şi libertăţilor cetăţe-
neşti cu o cultură cuprinzătoare, care să conştien-
tizeze sensul prevederii lor în constituţii. Este
vorba, practic, de a plasa o „nelinişte etică” în în-
săşi punerea în aplicare a prevederilor legale, care
să împiedice oarecum dinăuntru deciziile juridice
convenţionale şi nedrepte. Nu există o temelie mai
sigură pentru o asemenea „nelinişte” decât convin-
gerea că fiecare om este o persoană şi că există o
justiţie divină, care aduce până la urmă dreptatea,
a cărei cultivare revine în primul rând Bisericii. 

Chiar dacă nu epuizează dialogul dintre uni-
versitate şi Biserică, temele amintite sunt sufi-
ciente pentru a ne convinge că acest dialog este
indispensabil în timpul nostru. Dar ele mai atestă
încă cel puţin trei adevăruri, pe care le rezum, în
chip de concluzie. 

Primul adevăr este acela că universitatea a
generat abordări de genul „sociologia religiei” (Max
Weber), „teologia politică” (Carl Schmitt), „religia
politică” (Eric Voegelin), „sociologia politică a reli-
giilor” (Leo Strauss), „istoria politică a religiilor”
(Marcel Gauchet), care iau religia ca simplu obiect.
Deşi inovative şi productive, aceste abordări nu pot
da seama de amploarea unei schimbări ce continuă
şi astăzi. Istoria, oricare ar fi ea, inclusiv cea a in-
stituţiilor religioase, nu poate da seama de nouta-
tea evoluţiilor. Nu este vorba aici de schimbarea
situaţiei religioase, ci de noua poziţie a religiei în
societate. Este o schimbare în bazele culturii (sau,
mai bine spus, culturilor), care nu se lasă explicată
decât ca mişcare a întregului umanităţii. În defini-
tiv, emergenţa unei „recentrări a interesului în
dreptul umanului (humanitic concern)”, pe însuşi
cursul evoluţiei democratice a societăţilor moderne,
asistată de ştiinţele cele mai evoluate, depăşeşte
conceptualizările ştiinţelor sociale consacrate. Pen-
tru captarea ei, avem nevoie de o treaptă de con-
ceptualizare nouă, care ne duce dincolo de opticile
limitative ale politologiei şi sociologiei şi ne permite
să ieşim din relativismul inevitabil al acestora.
Această treaptă este, în opinia mea, cea a unei „fi-
losofii orientate istoric a religiei”, bine informate de
datele istoriei, sociologiei şi politologiei. universi-
tatea are de făcut astăzi acest pas în vederea unui
dialog fructuos cu Biserica.

Al doilea adevăr este acela că „resurgenţa re-
ligiei” nu înseamnă nicidecum reinvadarea ştiin-
ţelor şi filosofiei de religie şi, practic, reinstalarea
teologilor la conducerea administraţiilor. Nu des-
pre aşa ceva este vorba şi nici un teolog serios nu
a cerut aceasta, iar problema, obiectiv, nu se pune.
Problema este cu totul alta, anume, că „diferenţie-
rea” ca mecanism de evoluţie a societăţii moderne,
care a făcut la început ca economia să se desprindă
de politică, politica de morală, morala de metafi-
zică şi apoi să se autonomizeze noi şi noi sfere ale
vieţii în societate, a ajuns departe. Din toate moti-
vele, este improbabilă reversibilitatea ei. Nu a

apărut nici un argument factual. Aşa stând lucru-
rile, religia va fi, alături de ştiinţe, filosofie, artă,
printre formele spiritului care explorează realita-
tea şi, împreună cu filosofia şi arta, printre acele
forme care pot capta „ceea ce lipseşte”. Religia va
fi uneori în concurenţă cu celelalte forme ale spiri-
ritului, dar nu le va substitui. Nici invers. Ideea că
una sau alta dintre formele spiritului o va substi-
tui pe cealaltă este o generalizare doar emfatică şi,
ca atare, fragilă. Vom trăi, aşadar, cu o structură
a vieţii spirituale diferenţiată – „diferenţierea”
fiind, în definitiv, un bun câştigat al fiecăreia din-
tre formele vieţii spirituale.

Al treilea adevăr este acela că religia poate
rămâne, în societatea modernă târzie, un fel de
„nişă” în care îşi reproduce instituţii, strategii,
abordări, aserţiuni, alături de alte „nişe” (econo-
mia, politica, dreptul, universitatea, cercetarea şti-
inţifică etc.). Cel mai important sociolog al erei
postbelice a şi aruncat în discuţie argumente
pecum: morala nu mai revendică o bază în religie,
indivizii nu mai trăiesc distincţia dintre paradis şi
infern, transcendenţa este redusă la ceea ce este
imanent, sensul nu mai este găsit în mântuire, ci
în venituri şi confort. „Religia nu asigură astăzi
nici contra inflaţiei şi nici contra unei schimbări
nedorite de guvern, nici împotriva destrămării
unei iubiri, nici împotriva contrarierii propriei teo-
rii. Ea nu poate lua locul altor sisteme funcţionale”
(Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Se-
mantik, Studien zur Wissensoziologie der moder-
nen Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1989, Band 3, p.259). Empiric, este adevărat. Re-
ligia nu poate face toate acestea. Obiecţia la înde-
mână la adresa acestei optici, sub imperiul
argumentelor factuale, este aceea că a rămâne în
„nişă” este posibil, dar a ieşi din „nişă” reprezintă
o posibilitate mult mai importantă: pentru religie
de a- şi îndeplini misiunea, iar pentru societate de
a face un enorm pas înainte. Spus simplu, numai
dacă etica raportării la valori ferme şi a iubirii
aproapelui reuşeşte să inducă energii şi, de ce nu,
convingeri noi în diferitele „sisteme funcţionale”
ale societăţii moderne, numai atunci pot fi salvate
nu doar modernitatea, ci şi umanitatea. Nu mai
există salvare în pofida ştiinţelor, filosofiei, reli-
giei, ci doar împreună cu ele, fiecare afirmându- şi
criteriile. universitatea şi Biserica sunt cele care
pot prelucra în interesul public acest adevăr. 

■ Din cuvântul lui Andrei Marga la 
colocviul „Biserica în dialog cu lumea”, 

organizat de universitatea din Bucureşti
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ð Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
* * *
lepezi prejudecăţile mici
le cureţi metodic

cu o pensetă electronică
o nanopensetă

sunt aplicaţii pe creier/ trepanaţii
te limpezeşti

faci loc
te laşi însoţit în lumină

de Zeii Necruţători
cei plini de izbânzi
stăpânitori pe umerii tăi
– au casa între urechile mele
ascunsă cu pricepere – 
nu scutesc nimic
din cele cuprinse în duhul tristeţii

şovăitor/ pe plajele pline de pietre ascuţite
înţeleaptă

plină de sânge îţi rămâne tăcerea
ce calcă prin oră prundişul
sub vântul iscat din adâncuri

de sunt sau nu pregătit
săratele ape mă trag în adâncuri
e soarta

dintre toate niciodată deplină
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Ziua Naţională a Culturii a fost săr-
bătorită la Academia Română în ca-
drul unei sesiuni ştiinţifice dedicate
unei teme de maxim interes şi actua-

litate: identitatea naţională. Tema e clasică, iar
dezvoltarea ei generează dimensiuni neaşteptate
odată cu procesul de globalizare, un proces irever-
sibil, generând uneori efecte surprinzătoare. Di-
namica realităţii ne obligă să recunoaştem că s- a
accentuat dorinţa de afirmare a fiecărui popor
într- un timp în care vieţuiesc, după Mircea Ma-
liţa, zece mii de culturi şi o singură civilizaţie.
Cultura este şi rămâne actul de identitate a unui
popor, care îl înscrie în istoria lumii ca fiind, pa-
radoxal, asemănător cu toate şi diferit de toate.
Nucleul acestui concept este etosul în sensul cel
mai cuprinzător. Eugen Simion consideră că eto-
sul nostru este al dăinuirii. Cultura exprimă în
forme specifice un mod de a exista, de trăi, de a
fiinţa întru devenire în sensul definiţiei dată de
B.F. Skinner, după care „cultura este ceea ce ră-
mâne în om după ce a uitat tot”. Trecând dincolo
„uitare”, niciodată definitivă, rămâne ceva: fiin-
ţarea în sine, intim legată de identitatea omului
ca individ sau popor. În această deschidere teore-
tică, Mihai Eminescu este un simbol solar al cul-
turii noastre, cu izbânzile, neîmplinirile şi
năzuinţele ei. Avea dreptate G. Călinescu atunci
când zicea de Eminescu că nu ne despărţim decât
pentru a ne întoarce la el, „pentru a reflecta mai
bine şansele pe care le avem în raport cu un mare
model”. Constantin Noica l- a numit „omul deplin
al culturii româneşti”, precizând că nu e vorba de
un aspect sau altul din creaţia eminesciană, „e
vorba de tot; spectacolul acesta pe care ţi- l dă o
conştiinţă de cultură deschisă către tot”. Această
„conştiinţă de cultură deschisă către tot” este, am
spune, un mod propriu nouă de a fi „întru mister
şi revelare”, cum spunea Lucian Blaga, luând
aminte tâlcul versurilor: „Când între lipsă şi pri-
sos/ Ne bucurăm de câte sunt/şi cântă pe sub glii
un os/ Mai e nevoie de cuvânt?”.

Sesiunea specială, cu tema identitatea na-
ţională, a fost deschisă de acad. Ionel- Valentin
Vlad, preşedintele Academiei Române, care a su-
bliniat că „sfera identităţii naţionale este mai
largă decât cultura naţională, dar cuprinde şi
aceste elemente. Fidelă obiectivelor ei…, Acade-
mia Română a fost şi continuă să fie garantul
menţinerii şi promovării culturii naţionale şi al
afirmării ei în lume”. În acest scop, „Academia
Română a înscris în strategia generală de dezvol-
tare a României şi afirmarea identităţii naţio-
nale. Într- adevăr, «cultura este ceea ce face o
naţiune nemuritoare», dar «avem de construit un
viitor», o lume «pe care o dorim mai bună, mai
educată, mai corectă, mai decentă. Pentru a trăi
într- o astfel de lume trebuie s- o creăm zi de zi îm-
preună şi putem face acest lucru prin cultură”.
Nu poţi vorbi de identitate fără a o asocia cu cre-
dinţa creştin ortodoxă, şi evidenţiind acest ade-
văr, PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române, a adăugat: „Limba ro-
mână şi credinţa creştină româ-
nească sunt componente funda-
mentale ale fiinţei şi identităţii
poporului român”. În consecinţă,
„negarea uneia din aceste com-
ponente reprezintă, de fapt, un
atac asupra identităţii poporului
român. Astăzi, într- o lume glo-
balizată şi secularizată, nivela-
toare de identităţi culturale
pentru câştig de capital finan-
ciar imediat, România trebuie
să- şi păstreze identitatea şi să- şi
promoveze simbolurile şi valo-
rile spirituale. Deşi există unele
beneficii ale globalizării, totuşi,
piaţa globală şi sistemul infor-
maţional mondial nu pot suplini
pierderea identităţii spirituale a
unui popor. În acest sens, este
mereu actuală întrebarea: „Ce îi

foloseşte omului să câştige lumea întreagă,
dacă- şi pierde sufletul?”. (marcu 8, 36)

În discursul d- sale, acad. Nicolae Breban
s- a referit amplu la conceptele de naţiune, identi-
tate, românitate, criză, observând faptul că
imediat după Revoluţia din 1989 „prima şi
într- adevăr marea surpriză s- a instalat la puţină
vreme, când, imediat după Revoluţie, sau, dacă
vreţi, după evenimentele din Decembrie, în loc să
vorbim şi să dezbatem mult râvnita libertate, pe
care ni se părea că am dobân-
dit- o deja prin simpla şi feno-
menala cădere a sistemului
comunist în tot Estul Europei,
ne- am pomenit împinşi, aproa -
pe îmbrânciţi într- un cuvânt
sau termen – cum vreţi să- i
spuneţi – pe care nu prea l- am
folosit vreo jumătate de secol:
cel de criză! Importat, e drept,
din Apusul continentului, un
cuvânt, un termen care a deve-
nit în curând un fel de culoar, o
sală de aşteptare în care vii,
intri şi ieşi, aştepţi, ba chiar în-
cepi să şi speri; şi atunci, în loc
de o aşteptare într- o gară fero-
viară sau de aeroport, te tre-
zeşti pur şi simplu într- un fel de larg cabinet, tot
de aşteptare şi de vagă şi nesigură speranţă, cel
al unui potentat. Cel care are puterea şi pe care,
de data aceasta, noi l- am ales... cum se spune!”.

În toate alocuţiunile ideea latinităţii ca do-
minantă a identităţii a revenit ca un leitmotiv,
fără să se uite că avem obligaţia intelectuală şi
morală de a vorbi şi de alte influenţe. Din păcate,
asistăm în ultima vreme la asaltul, câteodată de-
osebit de agresiv, al unor concepţii ce vor să mo-
difice istoria noastră după un vânt venit cine ştie
de unde şi purtând spre niciunde. Acad. Ioan
Aurel Pop subliniază că „în peisajul trist al aces-
tor avataruri, al acestor poziţii extreme şi departe
de adevăr, specialiştii – singurii în măsură să ştie
ceea ce s- a întâmplat în trecut – rămân muţi, tă-
cuţi, miraţi şi pierduţi. Iar publicul interesat, pro-
fund dezorientat, nu mai ştie ce să creadă sau
ajunge să ia de bune opiniile mai ademenitoare,
mai frumos ambalate, mai agresive. Cert este
însă că, prin vremi, «componenta romană» a
rămas însă mereu fundamentală şi, mai ales
după căderea Constantinopolului şi înaintarea
otomană spre Dunărea Mijlocie, i- a păstrat pe ro-
mâni ancoraţi în civilizaţia europeană, creându- le
premisele necesare sincronizării cu modelul de
succes afirmat în Occident”. Cu dulcea povară a
înţelepciunii lor trec prin vămile timpului cuvin-
tele lui Vasile Pârvan: „Să- i slăvim pe daci pentru
vitejia lor şi să- i binecuvântăm pe romanii cuce-
ritori, căci datorită lor ne- am născut noi, miraco-
lul românesc”. 

Acad. Al Zub a întreprins o analiză compa-
rativă între „naţiune culturală şi naţiune politică”
în epoca modernă, din care „miracolul românesc”
se dovedeşte a fi o consecinţă a continuităţii me-
dievale şi construcţia modernă a statului. Ideea a
fost consistent susţinută de fapte istorice şi de
mărturiile unor mari personalităţi: de la Dimitrie
Cantemir la M. Kogălniceanu, I.C. Brătianu şi I.
Heliade Rădulescu sau Titu Maiorescu şi Vasile
Pârvan ş.a. Dimitrie Gusti a conceput o „sociolo-
gie a naţiunii”. Mai mult, „el a creat o asociaţie şi
un institut, cu scopul anume de a înlesni o cu-
noaştere sistematică a corpului social”. Astăzi, de-
parte de a fi uitat, interesul pentru naţiune a
crescut datorită noilor condiţii care, nu odată,
deschid şi alte perspective de interpretare a tre-
cutului.

Identitatea naţională este cel mai expresiv
ilustrată în cultură, unde acad. Răzvan Theodo-
rescu distinge „cel puţin o polaritate şi ea constă
în împletirea spontaneităţii fruste a timpurilor
arhaice cu armonia, echilibrul şi liniştea clasici-
tăţii”. Deloc întâmplător ştefan Lupaşcu a propus
o logică a terţiului inclus, a lui „şi/şi”. Conceptul
care, în concepţia preşedintelui Secţiei de arte, ar-
hitectură şi audiovizual, surprinde cel mai bine
această realitate în întreaga- i complexitate este
cel de „românitate”. Împreună cu cele de latini-
tate şi statalitate, românitatea „desemnează o in-
sularitate etnică, lingvistică şi politică, reprezen-
tând miezul concluziilor noastre de istorie a cre-
dinţelor şi artelor naţionale”. Condiţiile prezen-

tului fac ca această românitate
să fie un fel de „cultură de su-
pravieţuire… însoţită de fata-
lism, pesimism, paternalism,
de încercări nesfârşite de adap-
tare, şi ne întrebăm dacă la un
orizont mai îndepărtat se va fi
aflând şi pentru noi o „cultură
de dezvoltare”. Istoria de până
acum a românităţii ne lasă „să
o sperăm”. 

Discuţiile sunt deschise,
cum sunt şi perspectivele de
evoluţie ale culturii în care pro-
blemele identităţii naţionale se
pot reformula poate surprinză-
tor. Aşa ne lasă să întrevedem
cultura organizaţională, apă-

rută pe la sfârşitul secolului trecut, aflată în plină
expansiune şi având atu- ul celor mai noi tehnolo-
gii. Care va fi viitorul? Greu de spus într- o lume
în care nu ştii de unde şi când apare un „efect flu-
ture” sau vreo „lebădă neagră”. De aceea ne re-
vine datoria să cultivăm identitatea naţională cu
onestitate, perseverenţă şi responsabilitate, ca nu
cumva, în devălmăşia timpului, să nu ne trezim
în vreo „minunată lume nouă”, unde să putem
spune doar: „Nu vreau să fiu epsilon”. 

În continuare, a fost vernisată o expoziţie
organizată de Academia Română.

■ La Filiala Academiei Române din Timi-
şoara, Ziua Culturii Naţionale a fost sărbătorită
prin simpozionul special în cadrul căruia, după
cuvântul inaugural rostit de acad. Păun Ion Oti-
man, au susţinut comunicări Crişu Dascălu – En-
ciclopedia, sinteză a culturii naţionale; Costa
Roşu, membru de onoare al Academiei Române –
tezaure ale culturii românilor în Voivodina. Pro-
gramul a fost completat cu un recital din poezia
eminesciană, susţinut de Vladimir Jurăscu, pre-
zentarea filmului documentar „Eminescu în
Banat” şi concertul corului „Ion Vidu” din Lugoj. 

Revista Contemporanul publică, în continuare, conferin-
ţele ţinute în cadrul Adunării Generale a Academiei Ro-
mâne – în data de 15 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei
Culturii Naţionale şi a naşterii poetului naţional Mihai
Eminescu – de acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele
Academiei Române, Klaus Johannis, preşedintele Româ-
niei, şi Preafericitul Părinte † Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. Tema propusă pentru o dezbatere na-
ţională este una mereu actuală – identitatea naţională.

Elena Solunca
Ziua Culturii Naţionale. 
Identitatea naţională

Asistăm în ultima vreme la asaltul,
câteodată deosebit de agresiv, a

unor concepţii ce vor să modifice
istoria noastră după un vânt venit
cine ştie de unde şi purtând spre

niciunde

Academia Română ● eveniment ● 1866-2016
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Sărbătorim Ziua Culturii Naţionale
în acest an, al 150- lea de la fondarea
Societăţii Literare Române, care de-
vine printr- o lege specială, în 1879,

Academia Română. un prim simbol în această ce-
lebrare, la început de an, este ziua de naştere a
marelui nostru poet, Mihai Eminescu. Ziua de 15
ianuarie este o zi de mare sărbătoare a poporului
român, şi printr- o fericită iniţiativă a Academiei
Române, susţinută de conducerea ţării, a fost 
desemnată Ziua Culturii Naţionale prin Legea
238 din 16 decembrie 2010, votată de Parlamen-
tul României. Nu se putea o unire mai potrivită
a celor două sărbători, sub auspiciile cărora, po-
porul nostru îşi începe fiecare an. La mulţi ani!

De- a lungul veacurilor, credinţa noastră
creştină, de aproape 2000 de ani, şi limba au re-
prezentat cei doi stâlpi ai dăinuirii poporului
român, ai culturii noastre, în acelaşi timp, ele-
mente esenţiale prin care ne- am integrat în cul-
tura şi civilizaţia europeană. Despre credinţa
noastră creştină, care se păstrează în toate satele
şi oraşele ţării, va vorbi cu toată înţelepciunea sa
Preafericitiul Patriarh Daniel.

Voi prezenta în acest mesaj un citat memo-
rabil al părintelui- profesor Dumitru Stăniloae,
asupra legăturii între credinţa noastră creştină
şi naţional sau naţiune: „Naţiunile sunt după cu-
prinsul lor eterne în Dumnezeu. Dumnezeu pe
toate le vrea. În fiecare arată o nuanţă din spiri-
tualitatea sa nesfârşită. Le vom suprima noi,
vrând să rectificăm opera şi cugetarea eternă a
lui Dumnezeu să nu mai fie? Mai degrabă vom
ţine la existenţa fiecărei naţiuni, şi, atenţie, pro-
testând când una vrea să oprime sau să suprime
pe alta şi propovăduind armonia lor, căci armonie
deplină este şi în lumea ideilor dumnezeieşti”.

Al doilea pilon al culturii noastre naţionale
este limba română. În primii 800 de ani de la ocu-
paţia romană, s- a format limba română, într- un
proces de amestec al latinei vulgare cu limba lo-
calnicilor, cu alte limbi ale unor popoare migra-
toare, asemănător formării tuturor limbilor
romanice. Cam la jumătatea acestui proces, circa
400 d.Hr., Niceta di Remesioano din Dacia Medi-
teraneea, care se întindea până la Marea Adria-
tică, creştinează triburile dacice dure de la nordul
Dunării – boreenii – în aşa fel încât prietenii li se
adresează într- o formă emoţionantă: „Te duci la
dacii boreeici, cei care cântă lauda lui Hristos cu
inimă romană”.

Limba latină a fost înlocuită în mare parte
de limba slavonă, însă adaptată de sfinţii părinţi
români în secolul al xI- lea, şi aceştia se subordo-
nau patriarhului ecumenic din Constantinopol,
nu altcuiva. S- a scris în limba slavonă până în se-
colul al xVI- lea, când au apărut primele texte uti-
lizând deopotrivă cuvinte slavone şi româneşti şi
o grafie chirilică. O carte cu mare rezonanţă în
epocă, tradusă în limbile slavă şi greacă, şi apoi
în multe alte limbi, este Învăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său theodosie, scrisă între
1513 şi 1521. Amintesc anul 1521, Bătălia de la
Mohács, în care creştinii au fost înfrânţi, ceea ce
a reprezentat o mare dramă. Acest text este com-
parabil cu alte câteva texte similare din Occident
(de exemplu: il Principe a lui Machiavelli, dar
fără cinismul acelei cărţi).

Trecând în timp rapid, în secolul al
xVIII- lea apar numeroase texte în limba română,
şi din 1860 se legiferează folosirea scrierii cu ca-
ractere latine; este timpul lui Mihai Eminescu,
care vorbeşte limba română, care scrie cu carac-
tere latine şi cu un talent extraordinar. Pentru
românii de pretutindeni, Mihai Eminescu a fost
şi va rămâne, după cum l- a numit Constantin
Noica, „omul deplin al culturii româneşti”, întru-
cât, continuă marele filosof, „cu numele lui magic
deschidem toate porţile spiritului. Dar, nu este
vorba de operele lui Eminescu, de cultura lui, de

proiectele lui, de variantele lui, de comorile plu-
tonice reţinute sau de sistemele de filosofie posi-
bile. Este vorba de tot, de spectacolul acesta
extraordinar, pe care ţi- l dă o conştiinţă de cul-
tură deschisă către tot”. Mihai Eminescu nu a fost
numai un poet de geniu, ci un spirit enciclopedic,
un publicist curajos, un dramaturg şi un prozator
de talent. A fost făuritorul limbii române mo-
derne, sau după inspirata caracterizare a lui Titu
Maiorescu „punctul de plecare pentru toată dez-
voltarea viitoare a veşmântului cugetării româ-
neşti”.

Moştenirea lăsată de Mihai Eminescu este
enormă. Frumuseţea limbii româneşti, profunzi-
mea gândirii, dragostea de patrie, de trecutul şi
de tradiţiile poporului român, toate se regăsesc în
opera lui poetică de prozator şi publicist, care a
văzut lumina tiparului, dar şi în manuscrisele ră-
mase, adevărate exemple de trudă intelectuală.
Apropierea de Eminescu este numită de Nicolae
Iorga „însuşi drumul către sănătatea poporului
român”. 

De la înfiinţarea ei, în 1866 şi până astăzi,
Academia Română a cultivat marile valori ale
culturii naţionale şi s- a pus în serviciul naţiunii
române. Înfiinţată pentru cultivarea limbii ro-
mâne, pentru studierea istoriei naţionale, a ştiin-
ţelor şi artelor, Academia Română a promovat
continuu cultura naţională în înţelesul ei cel mai
larg. Este emoţionant ce scrie regele Carol I, pre-
şedinte de onoare şi protectorul Academiei: „Nu
mai puţin, însă, trebuie să ne ocupăm şi de viitor,
de limba noastră, care s- a păstrat neatinsă în
câmpiile roditoare ale Dunării, în planurile mă-
reţe ale Carpaţilor, aceste ţinuturi încântătoare
descrise cu măiestrie şi într- o limbă aşa de curată
de poetul nostru popular, Vasile Alecsandri, şi de
poetul nostru naţional, Mihai Eminescu. Ce sar-
cină mai dulce poate avea Academia, decât a lua
sub paza sa această limbă veche, pe care poporul
o înţelege şi o iubeşte”. 

Într- o lume care tinde să se globalizeze, o
academie naţională europeană, aşa cum este Aca-
demia Română, are astăzi o misiune urgentă şi
de mare responsabilitate: să medieze corect între
tendinţa integrării şi identitatea naţională. Rolul
predominant al Academiei este, fără îndoială,
acela de a apăra identitatea noastră naţională,
adică valorile ei spirituale profunde, irepetabile,

ţinând cont şi de tendinţele actuale ale dezvoltării
umanităţii. Iată de ce în cadrul programelor de
dezvoltare a României pe termen lung,
2015- 2035, Academiei Române îi revine realiza-
rea unuia dintre cele mai de seamă dintre
acestea, cel legat de cultura românească privită
între naţional şi universal, cu obiective bine defi-
nite în domeniul şcolii şi educaţiei – am numit
aceasta o românie educată – şi cu această ambi-
ţie de a fi printre primele zece ţări în Europa, în
materie de şcoală şi educaţie, al atragerii spre
cultură a populaţiei ţării, în special a tinerei ge-
neraţii, a culturii electronice, al afirmării contri-
buţiilor oamenilor de ştiinţă şi de cultură români,
în ştiinţa şi cultura universală. Pentru înfăptui-
rea acestei misiuni, Academia Română are o
reţea de 69 de institute şi centre de cercetare fun-
damentală în toate domeniile ştiinţei şi culturii,
unele dintre acestea recunoscute ca centre de ex-
celenţă atât pe plan naţional, cât şi internaţional,
de cercetători de elită, căci aşa cum nota Mihai
Eminescu „un popor, ca şi un copac, şi ca orice fi-
inţă organică nu poate înainta decât din sine în-
suşi, decât dezvoltându- şi treptat aptitudinile şi
puterile sale înnăscute”. 

Academia Română a participat la elabora-
rea unei strategii naţionale a cercetării ştiinţifice
şi inovării, corelată cu programul orizont 2020,
cu cerinţele uniunii Europene. Academia Ro-
mână este organizatoarea strategiei României
pentru următorii 20 de ani (volumul I a apărut în
iulie 2015, şi poate fi consultat; volumul II a fost
predat la Editura Academiei Române cu termen
de tipărire în luna ianuarie). Strategia se ocupă
de identitatea naţională şi cuprinde atât obiective
privind cultura naţională, cât şi problemele pri-
vind respectul faţă de instituţiile naţionale şi po-
liticile în domenii care vizează interesul naţional.
Sfera identităţii naţionale este mai largă decât
culura naţională, dar cuprinde şi aceste elemente.
Fidelă obiectivelor pentru care a fost creată acum
150 de ani, Academia Română a fost şi continuă
să fie garantul menţinerii şi promovării culturii
naţionale şi al afirmării ei în lume.

La sărbătoarea naţională a României, 1 De-
cembrie 2015, domnul preşedinte al României,
Klaus Iohannis, a apreciat înalta misiune naţio-
nală a Academei Române şi contribuţia ştiinţifică
şi culturală a membrilor săi la dezvoltarea Româ-
niei: „Academia Română reprezintă forul cel mai
reprezentativ de consacrare ştiinţifică al Româ-
niei şi păstrătoarea unei îndelungate tradiţii spi-
rituale a poporului român. Este esenţial pentru
identitatea noastră naţională să ne recunoaştem
valorile, pe acei oameni care au demonstrat o altă
ţinută ştiinţifică pe tot parcursul vieţii lor acade-
mice şi profesionale. Cred cu tărie în întărirea le-
găturii dintre cercetare şi educaţie, ca o condiţie
sine qau non a supravieţuirii unei societăţi demo-
cratice, cea în care cetăţenii României puternice
să poată înţelege şi utiliza noţiuni ştiinţifice”. Vă
mulţumim pentru aceste aprecieri. 

Vă exprimăm gratitudinea noastră, pentru
că Academia Română a fost onorată cu această
ocazie şi prin decorarea a 15 membri ai înaltului
for, prima dată în număr aşa de mare în toată is-
toria Academiei Române. Ziua Naţională a Cul-
turii este un moment în care privim la ceea ce s- a
înfăptuit şi trebuie să gândim la ceea ce avem de
realizat, pentru întărirea culturii şi unităţii na-
ţionale şi acestea pornesc din credinţă, educaţia
în familie şi în şcoli, a limbii române, a istoriei ro-
mânilor şi a ştiinţelor cu deschiderea lor globali-
zantă. Aceasta se poate face, aşa cum afirma un
mare om de stat român, printr- o reflecţie ce ar
trebui să ajungă în manualele şcolare: „Numai
efortul românesc dârz şi demn ne poate mântui
neputinţele. Să slujim, deci, ţara cu dârzenie,
demnitate şi cu patriotism luminat”. r

Ionel-Valentin Vlad
Stâlpii poporului român: 
credinţa şi limba

De la înfiinţarea ei, în 1866 şi până
astăzi, Academia Română a cultivat
marile valori ale culturii naţionale

şi s- a pus în serviciul naţiunii
române. Înfiinţată pentru

cultivarea limbii române, pentru
studierea istoriei naţionale, a
ştiinţelor şi artelor, Academia
Română a promovat continuu

cultura naţională în înţelesul ei cel
mai larg.

Într- o lume care tinde să se
globalizeze, o academie naţională

europeană, aşa cum este Academia
Română, are astăzi o misiune

urgentă şi de mare
responsabilitate: să medieze corect

între tendinţa integrării şi
identitatea naţională. 

n Academia Română (1866-2016)
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La început de an aniversăm naşterea
poetului naţional Mihai Eminescu
şi, în acelaşi timp, Ziua Culturii Na-
ţionale. 15 ianuarie devine astfel, de

fiecare dată, un moment festiv şi un bun prilej de
reflecţie asupra rolului culturii în societatea
noastră. Daţi- mi voie însă, la debut de 2016, să
exprim, înainte de toate, câteva gânduri care pri-
vesc mai degrabă întreaga perspectivă a anului
ce abia a început. Putem vorbi despre memoria
marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu,
despre importanţa culturii pentru progresul unei
naţiuni şi nu e loc mai potrivit în acest sens decât
cel în care ne aflăm. 

Dar tot aici, sub cupola Academiei Române,
îmi doresc să vorbim despre mai mult, despre
ceea ce am numit deja „România educată” ca pro-
iect naţional. „România educată” se referă la edu-
caţie şi informare, dar nu numai. „România
educată” priveşte identitatea noastră naţională,
culturală şi socială. 

Am auzit evaluări şi analize despre ce ur-
mează în 2016, despre cât de aprigă se anunţă bă-
tălia electorală, despre provocările la care trebuie
să răspundem cu toţii – preşedinte, instituţii ale
statului, partide, societate civilă. Ca Preşedinte,
sunt perfect conştient de aşteptările anului 2016,
dar nu le privesc cu îngrijorare, ci cu responsabi-
litate şi încredere. Sper ca toţi actorii politici să
trateze cu egală responsabilitate aceste aşteptări
pe care cetăţenii le au. Ani de zile clientelismul,
nepotismul, lipsa de respect faţă de legi, faţă de
cuvântul dat, dispreţul faţă de şcoală, de cultură,
de valori spirituale au fost afişate fără rezerve şi,
mai mult, au impregnat imaginea publică despre
ce înseamnă a avea succes în carieră, în viaţă şi
mai ales în politică. Ce poate face din anul 2016
unul special nu sunt alegerile în sine, ca act poli-
tic, ci începutul reaşezării societăţii pe valori, al
unei schimbări culturale. Mă refer aici la o cul-
tură a succesului bazată pe performanţă, muncă,
talent, onestitate şi integritate. Aceasta este o
altă expresie a proiectului „România educată”, că-
ruia vreau să- i dedic anul 2016.

În contextul zilei de astăzi suntem datori să
privim cu atenţie realităţile culturii româneşti,
cu oameni, tradiţii şi patrimoniu, cu specificul,
excepţionalul şi paradoxurile sale. Ziua Culturii
Naţionale ne oferă ocazia să cinstim creatorii şi
să celebrăm cultura în integralitatea expresiilor
sale. Bogăţia şi diversitatea manifestărilor noas-
tre culturale reprezintă o sursă inestimabilă pen-
tru dezvoltarea societăţii româneşti, pentru
întărirea solidarităţii şi a sentimentului demni-
tăţii naţionale. Am avut, recent, prilejul de a mă

afla în mijlocul a peste 30 de creatori populari dis-
tinşi cu titlul de „Tezaur uman Viu”. Am putut
să îmi dau seama, încă o dată, de faptul că ţara
noastră are bogate rezerve de tradiţii şi meşteşu-
guri culturale ce o identifică drept un spaţiu al
patrimoniului umanităţii. Fie că aparţin majori-
tăţii sau minorităţilor etnice, culturii academice
ori tradiţionale, în forme clasice sau dintre cele
mai inovative, produse de creatori independenţi
ori de instituţii publice, expresiile diversităţii
noastre culturale sunt o resursă inestimabilă
pentru dezvoltarea durabilă a colectivităţilor.
Într- o lume competitivă şi globalizată, atuurile lo-
calităţilor sau regiunilor din România se leagă tot
mai mult de ceea ce pot oferi din punct de vedere
al calităţii mediului şi al infrastructurii culturale
şi educaţionale. Într- o societate în continuă miş-
care, legătura dintre oameni şi locuri e asigurată
din ce în ce mai mult de forţa valorilor spirituale
comune şi a patrimoniului cultural. Nu cu mult
timp în urmă s- a încheiat prima fază a selecţiei
candidaturilor pentru titlul de Capitală Euro-
peană a Culturii – 2021. Este impresionant că 14
oraşe din România s- au înscris în această compe-
tiţie. Văd în aceasta un angajament al adminis-
traţiilor locale în favoarea unui rol crescut al
culturii în fructificarea identităţii şi competitivi-
tăţii locale. Cred că, în preajma centenarului
Marii uniri şi a asumării pentru prima dată a
Preşedinţiei Consiliului uE de către ţara noastră,
avem datoria să ne ocupăm de patrimoniu şi mai
ales de oamenii care servesc şi reprezintă moşte-
nirea culturală. Nu întâmplător, promovarea
identităţii naţionale, inclusiv prin prezervarea şi
valorificarea patrimoniului cultural, se numără
printre obiectivele noastre de securitate naţio-
nală.

Din păcate, cultura este astăzi şi un spaţiu
al paradoxurilor. Avem pe de o parte filme pre-
miate în plan internaţional şi un palmares de
care putem fi realmente mândri, iar pe de altă
parte o reţea de cinematografe publice care nu
este capabilă să le preia difuzarea. Acelaşi con-
trast îl găsim între prestigiul internaţional al dra-
maturgiei şi teatrele care îşi închid sălile aflate
în imobile cu risc seismic, între patrimoniul de ex-
cepţie şi muzeele care se desfiinţează din lipsă de
spaţii sau personal, între monumentele istorice
remarcabile şi bugetul insuficient alocat întreţi-
nerii sau restaurării lor.

Avem o infrastructură culturală fragilă, de
care nu ne- am îngrijit la timp şi am permis ca
actul de cultură să se manifeste în spaţii impro-
prii, cu personal din ce în ce mai redus, slab mo-
tivat, şi în condiţii inadecvate, după principiul –

„lasă că merge şi aşa”. Este momentul să schim-
băm o asemenea stare de fapt, care nu onorează
cultura românească. Aceasta presupune în pri-
mul rând voinţă în promovarea şi susţinerea cul-
turii, în toate formele sale de manifestare, o
proiecţie pe termen lung care să vizeze inclusiv
resurse, umane şi materiale, o strategie marcată
atât prin decizie responsabilă, cât şi prin conti-
nuitate şi coeziune a sistemului în ansamblu. În
acelaşi timp, nu putem avea o cultură perfor-
mantă dacă nu investim în educaţie. Potenţialul
creator al tinerilor noştri nu va putea fi atins fără
implicarea noastră în crearea cadrului potrivit
pentru un învăţământ bazat pe performanţă, pe
meritocraţie şi pe identificarea şi promovarea la
cel mai înalt nivel a adevăratelor talente. Siste-
mul de educaţie şi cercetare trebuie să aibă me-
canismele de a sancţiona abaterile de la prin-
cipiile integrităţii şi meritocraţiei, precum şi de a
susţine cultura calităţii. Consider că sunt întru-
nite toate premisele şi oportunităţile pentru a ge-
nera, în orizontul anilor 2018- 2019, un anga-
jament instituţional de a face o adevărată cauză
naţională din promovarea creaţiei contemporane,
din protejarea şi transmiterea către noile genera-
ţii a patrimoniului cultural. 

Aniversăm astăzi naşterea „omului deplin
al culturii româneşti”, aşa cum a fost considerat
Mihai Eminescu. Manuscrisele eminesciene din
tezaurul Bibliotecii Academiei ne amintesc că tre-
buie să ne cinstim limba, cultura şi patrimoniul
naţional. Prin semnificaţie şi simbolistică, Ziua
Naţională de la 1 Decembrie şi consacrarea zilei
naşterii lui Mihai Eminescu ca zi a culturii naţio-
nale formează axa identitară a naţiunii noastre.
Exact acum 150 de ani, după ce cunoscuse Cer-
năuţiul, Eminescu străbătea în Transilvania lo-
curile care urmau să fie în toamna lui 1918
cetăţile Marii uniri. Rolul operei lui Mihai Emi-
nescu în desăvârşirea conştiinţei de sine a Româ-
niei se leagă, nu întâmplător, de înfiinţarea tot
acum 150 de ani a Societăţii Literare Române,
precursoarea Academiei Române. Cultura este
cea care face o naţiune nemuritoare. Ne mândrim
cu geniul lui Eminescu, păstrăm şi onorăm tradi-
ţii şi obiceiuri, citim istoria ţării noastre şi sun-
tem recunoscători înaintaşilor noştri care au
luptat pentru ca România de astăzi să existe. Dar
dincolo de datoria de a rememora şi respecta tre-
cutul, avem de construit un viitor.

Cu toţii ne dorim, cred, să trăim într- o lume
mai bună, mai educată, mai corectă şi mai de-
centă. Dar pentru a trăi într- o astfel de lume tre-
buie s- o creăm zi de zi, împreună şi putem face
acest lucru prin cultură. r

Klaus Iohannis
Educaţia – condiţie a unei
culturi performante

Avem o infrastructură culturală
fragilă, de care nu ne- am îngrijit la

timp şi am permis ca actul de
cultură să se manifeste în spaţii

improprii, cu personal din ce în ce
mai redus, slab motivat, şi în

condiţii inadecvate, după
principiul – „lasă că merge şi aşa”.

Este momentul să schimbăm o
asemenea stare de fapt, care nu
onorează cultura românească
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Sărbătoarea zilei Culturii Naţionale,
organizată cu solemnitate şi demni-
tate de Academia Română, ne ajută
să înţelegem că celebrarea marilor

simboluri şi valori ale neamului românesc este o
datorie permanentă a tuturor, mai ales într- o
vreme când instituţii importante din societatea
românească nu mai cultivă gesturi comemorative
naţionale. Tema din acest an, identitatea naţio-
nală, este foarte vastă şi poate fi privită din mai
multe puncte de vedere. Noi vom ilustra doar câ-
teva note şi elemente specifice ale credinţei orto-
doxe din spaţiul românesc, care a contribuit la
cultivarea şi promovarea continuităţii, unităţii şi
identităţii neamului românesc. Termenul de
identitate naţională, care descrie sentimentul de
apartenenţă etnică autohtonă, este intim fiecărei
persoane şi depinde de felul în care persoana in-
teriorizează reperele sale identitare cele mai im-
portante: limba, cultura şi credinţa. 

De- a lungul timpului, expresia identitate
naţională a cunoscut la mulţi dintre gânditorii
neamului românesc mai multe formulări: specific
naþional a numit- o Garabet Ibrăileanu, spiritua-
litate românească – Mircea Vulcănescu, spirit ro-
mânesc sau conştiinţă naþională – Nae Ionescu,
românismul sau etnicul românesc – Constantin
Rădulescu- Motru, spaţiu mioritic – Lucian Blaga,
fenomenul românesc este denumirea dată de Mi-
hail Ralea, ortodoxie o numea Nichifor Crainic,
suflet românesc – Constantin Noica, sau specificul
naþional – George Călinescu1. Părintele Dumitru
Stăniloae a numit- o echilibrul românesc şi a ară-
tat, într- un mod propriu, că acest echilibru al po-
porului român, aşezat, aşa cum spunea şi Mihai
Eminescu, „ca o muchie de despărţire, între fur-
tuna ce vine din Apus spre a întâmpina pe cea din
răsărit”, a generat o mare putere de sinteză cul-
turală, definitorie pentru identitatea naţională
românească.

Părintele Dumitru Stăniloae formula lapi-
dar această sinteză creştinată, spunând că noi,
românii, avem simţul misterului din tradiţia creş-
tină ortodoxă răsăriteană şi luciditatea latină.
„Spiritul de sinteză complexă al neamului nostru
– spune el – nu se explică numai din persistenţa
lui din veacuri imemorabile în spaţiul de mijloc
între occident şi orient, ci şi în îmbinarea în el a
caracterului latin şi a creştinismului ortodox. De
altfel, caracterul nostru latin nu e străin de vechi-
mea fiinţei noastre de traci, care nu s- au mutat ni-
ciodată din acest spaţiu de mijloc între occident
şi orient, ci şi din îmbinarea în el a caracterului
latin şi al creştinismului ortodox”2.

Biserica Ortodoxă Română a avut o contri-
buţie majoră la promovarea conştiinţei unităţii
spirituale a neamului românesc. Ea a cultivat în
sufletele credincioşilor români conştiinţa trează
că ei au aceeaşi obârşie, ca neam, aceeaşi limbă şi
aceeaşi credinţă creştină. Mitropoliile Ţării Româ-
neşti şi Moldovei erau în strânse legături cu Mi-
tropolia Transilvaniei, răspândirea cărţilor bise-
riceşti, ajutorarea frăţească în timp de prigoană,
corespondenţa între ierarhi, contacte personale
între preoţi, călugări şi credincioşi pelerini, fiind
adesea practicate de o parte şi de alta a munţilor
Carpaţi.

Conştiinţa unităţii de neam a fost întărită
mai ales prin traducerea şi tipărirea cărţilor bi-
sericeşti în limba română pentru „întreaga semin-
ţie românească“, punându- se astfel bazele limbii
române literare, care a consolidat şi mai mult
conştiinţa unităţii de neam a tuturor românilor.
Biserica a dăruit cărţi de slujbă şi de învăţătură
în limba poporului, înţeleasă de toţi, care au cir-
culat în toate provinciile româneşti, afirmând,
adesea, în predosloviile acestor cărţi unitatea bi-
sericească şi naţională a tuturor românilor.

Diaconul Coresi, care a plecat la jumătatea
secolului al 16- lea de la Târgovişte la Braşov, a
desfăşurat o bogată activitate tipografică de peste
două decenii tipărind cele dintâi cărţi bisericeşti.
El are marele merit de a fi introdus limba română

în Biserică. Lui îi datorăm primul Liturghier tipă-
rit în româneşte (1570). Apoi Cazania mitropolitu-
lui Varlaam al Moldovei, din 1643, intitulată
sugestiv Carte românească de învăţătură, care s- a
răspândit în sute de exemplare în Transilvania, în-
tăreşte şi mai mult conştiinţa unităţii de neam a
românilor despărţiţi fără voia lor în provincii se-
parate politic. În prefaţa acestei cărţi, Domnitorul
Vasile Lupu al Moldovei exprima vizionar convin-
gerea că, prin carte, Biserica se adresa nu doar ci-
titorilor din principatul moldav, ci „la toată
seminţia românească pretutindenea ce se află pra-
voslavnici într- această limbă”. şi, într- adevăr, is-
toria confirmă circulaţia Cazaniei Sfântului Mitro-
polit Varlaam al Moldovei în Transilvania şi în
toate ţinuturile locuite de români, ajutându- i să îşi
păstreze în acelaşi timp credinţa, identitatea şi
unitatea etnică. Nu se poate trece cu vederea tipă-
rirea Noului testament de la Bălgrad (Alba Iulia),
în anul 1648, în predoslovia căruia Sfântul Mitro-
polit Simion ştefan al Transilvaniei exprima ideea
unităţii naţionale şi necesitatea stabilirii unei
limbi literare pe care să o înţeleagă toţi românii.
De asemenea, Sfântul Mitropolit Dosoftei al Mol-
dovei scria în predoslovia Liturghierului (său) din
1683 că l- a tradus în româneşte ca „să- înţeleagă
toţi“, declarând că săvârşirea sfintelor slujbe în
limba înţeleasă de popor este în duhul tradiţiei
Sfintelor Scripturi şi al Bisericii Ortodoxe. 

Mihai Eminescu, cunoscând bine viaţa şi is-
toria poporului român, precum şi rolul Bisericii şi
al credinţei în dezvoltarea culturii şi a limbii ro-
mâne ca veşmânt viu al învăţăturilor de credinţă
şi al cultului liturgic, a numit Biserica Ortodoxă
„maica spirituală a neamului românesc, care a
născut unitatea limbii şi unitatea etnică a popo-
rului (…)”3; fiind „păstrătoarea elementului latin
(…) care a stabilit şi a unificat limba noastră
într- un mod atât de admirabil, încât suntem sin-
gurul popor fără dialecte propriu- zise (…)”4.

Liturghia săvârşită în limba română în
toate provinciile locuite de români a devenit, ast-
fel, un factor de unificare spirituală naţională, de
dezvoltare a identităţii şi conştiinţei naţionale şi
a culturii româneşti. Pe de altă parte, şcoala Ar-
deleană şi Biserica Greco- Catolică au contribuit
şi ele la cultivarea conştiinţei unităţii de neam şi
limbă, ca bază a realizării unităţii statale româ-
neşti de mai târziu.

Aşadar, limba română şi credinţa creştină
românească sunt componente fundamentale ale
fiinţei şi identităţii poporului român. De aceea, ne-
garea uneia din aceste componente reprezintă de
fapt un atac asupra identităţii poporului român.

Astăzi, într- o lume globalizată şi seculari-
zată, nivelatoare de identităţi culturale pentru
câştig de capital financiar imediat, România tre-
buie să- şi păstreze identitatea şi să- şi promoveze
simbolurile şi valorile spirituale. Deşi există
unele beneficii ale globalizării mai ales în dome-
niul informatic şi în cel economic, totuşi piaţa glo-
bală şi sistemul informaţional mondial nu pot
suplini pierderea identităţii spirituale a unui
popor. În acest sens, este mereu actuală întreba-
rea: „Ce îi foloseşte omului să câştige lumea în-
treagă, dacă- şi pierde sufletul?” (marcu 8, 36)

Doar o mai bună cunoaştere a identităţii şi
a demnităţii naţionale ajută un popor să se dez-
volte şi să dăinuie în istorie, intrând în dialog
demn şi creator cu alte popoare.

Diminuarea sau slăbirea identităţii naţio-
nale, la care conduce impactul unei globalizări
agresive, motivată de eficienţă şi succes economic
imediat, nu este benefică nici pe plan local, nici la
nivel universal. Există astăzi ţări integrate de de-
cenii în toate structurile uniunii Europene, sau
ţări fondatoare ale proiectului globalist, care con-
ştientizează importanta prezervării sau reinventă-
rii propriei identităţi naţionale. Degradarea identi-
tăţii naţionale trebuie oprită prin cultivarea cul-
turii naţionale, a credinţei şi a tradiţiilor populare
în cadrul cooperării globale, prin susţinerea şi pro-
movarea simbolurilor şi proiectelor culturale de

afirmare a identităţii naţionale. În acest sens, este
esenţial să redescoperim elementele esenţiale ale
identităţii româneşti pentru a transmite lumii un
mesaj pozitiv despre românia şi despre spiritul sau
etosul poporului român.

În încheiere, dorim să prezentăm un citat
dintr- o cuvântare a Patriarhului Ecumenic, Sanc-
titatea Sa Bartolomeu al Constantinopolului, care
este de fapt un elogiu adus păstrării identităţii po-
porului român creştin: „Ne miră şi naşte în noi o
admiraţie nespusă faptul că aproape o mie de ani
după martiriul Sfântului Sava (†372), populaţia
acestor ţinuturi, după nenumărate peripeţii şi pri-
goane, şi- a păstrat credinţa ortodoxă şi limba la-
tină. Este vorba de o adevărată minune a istoriei.
Având în vedere mărimea actuală a Bisericii ro-
mâniei, suntem neputincioşi în a explica cum acest
mare popor ortodox a ieşit deodată din întunericul
istoriei în secolul al XiV- lea pentru a asigura ome-
nirea întreagă de faptul că supravieţuise ca popor
unitar, deşi aproape necunoscut timp de secole în-
tregi. Ca un nou ulise întors în itaca, scăpând de
curse şi primejdii, poporul român s- a întors în lu-
mina istoriei evitând alienarea culturală şi asimi-
larea sa de către alte popoare străine. Poate că
secretul acestei minuni se află în credinţa puter-
nică şi neclintită a acestui popor”5. 

Această constatare a Patriarhului Ecume-
nic, împreună cu explicaţia pe care o dă, ne arată
că rezistenţa prin credinţă statornică în faţa tu-
turor răutăţilor este un factor de unitate şi de pu-
tere spirituală, care ne ajută în cultivarea şi
promovarea continuităţii, unităţii şi identităţii
naţionale.

Adresăm mulţumiri Domnului Ionel Valen-
tin Vlad, Preşedintele Academiei Române, pentru
invitaţia de a participa la această sesiune ştiinţi-
fică dedicată zilei Culturii Naţionale, felicităm şi
binecuvântăm pe toţi cei care contribuie prin mul-
tiplele lor eforturi ca această zi a Culturii Naţio-
nale să devină o sărbătoare a afirmării tuturor
valorilor spirituale, a identităţii şi demnităţii po-
porului român. r

1 Cf. Constantin Schifirneţ „Identitatea românească în
contextul modernităţii tendenţiale”, Revista Română de So-
ciologie,serie nouă, anul xx, nr. 5–6, p. 471, Bucureşti, 2009.

2 Dumitru Stăniloae, „Reflexii despre spiritualitatea po-
porului român”, Editura Scrisul românesc, Craiova 1992, p. 14.

3 Mihai Eminescu, timpul, 14 august 1882, în „Opere”,
Editura Academiei române, Bucureşti, 1989, vol. 13, pp. 168- 169.

4 Idem, „Liber- cugetător, liberă- cugetare”, timpul, 2 fe-
bruarie 1879, în „Opere”, Editura Academiei române, Bucu-
reşti, 1989, vol. 10, p. 187.

5 Din cuvântul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu al
Constantinopolului, susţinut în Catedrala Patriarhală din Bu-
cureşti, duminică, 22 octombrie 1995, cu ocazia vizitei prile-
juite de aniversarea a 110 ani de Autocefalie şi a 70 de ani de
Patriarhat ale Bisericii Ortodoxe Române.
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Cum s- a întâmplat că aţi ales să ur-
maţi cursurile facultăţii de filoso-
fie?

În timpul ultimelor clase de liceu, la îndem-
nul profesorului de limba germană Aurel Mailet,
am citit câteva cărţi, traduse pe vremea aceea şi
în româneşte, din opera lui Goethe, în special Poe-
zie şi adevăr, Suferinţele tânărului Werther şi mai
ales faust, în care sunt tratate o mulţime de pro-
bleme filosofice, pe care îmi plăcea să le discut şi
tot încercam să le exprim în versuri (nereuşite)
sau în proză, în jurnale (repede abandonate) şi în
scrisori. Cu toate acestea, am optat pentru Facul-
tatea de Construcţii Civile şi Industriale, pe care
am abandonat- o însă curând. unul dintre foştii
mei colegi de liceu şi bun prieten era student la
Facultatea de Filosofie a universităţii din Bucu-
reşti şi, într- o vacanţă, mi- a făcut cunoştinţă cu
Niels Őffenberger, care era pe atunci asistent la
catedra de logică. El mi- a împrumutat o carte de
logică a unor autori sovietici (Gorski şi Tavaneţ),
pe care, spre surprinderea lui, am citit- o repede
şi cu mare plăcere, discutând- o apoi pe larg. Reţin
şi acum discuţia despre forma logică (structura
comună a două raţionamente diferite prin conţi-
nutul lor concret), după care asistentul (din în-
tâmplare braşovean) m- a convins să „aleg” filo-
sofia.

Înţelegem că aţi ajuns la filosofie prin lo-
gică, dar cum s- a făcut că aţi rămas de atunci con-
stant credincios logicii, pe care o numiţi adesea
„artileria grea” a filosofiei?

S- ar putea să fi avut o înclinaţie spre gân-
direa abstractă, dovadă că nu mi- au plăcut dese -
nele şi schiţele geometrice inginereşti, referitoare
la clădiri concrete, strict determinate dimensio-
nal. Aveam tendinţa să prelungesc segmentele de
dreaptă şi traiectoria curbelor deschise în jocuri
transfinite, în care să nu mai domine gravitaţia,
iar construcţiile imaginare să asculte numai de
legile gândirii. Pe de altă parte, aveam şi tendinţe
de personificare a conceptelor şi categoriilor şi mă
bucurau denumirile scolastice ale modurilor silo-
gistice: Barbara, Celarent etc., pe care eu le şi ve-
deam, cu care „discutam”, ca să zic aşa, spre
disperarea colegilor, care nu înţelegeau nimic, şi
bucuria profesorilor, pe care i- am încântat cu ex-
hibiţiile mele incredibile în domeniul abstracţii-
lor. De altfel, lucrarea mea de licenţă s- a numit
Dialectica abstracţiei, care l- a pus pe gânduri şi
pe profesorul Radu Stoichiţă şi a fost hotărâtoare
pentru „repartizarea” mea ca cercetător la Insti-
tutul de Filosofie al Academiei Române.

titlul e de- a dreptul provocator. Pe scurt,
care e demersul?

Pe vremea aceea se vorbea despre lucrarea
Dialectica naturii a lui Fr. Engels, şi se considera
că dialectica idealistă, în special cea hegeliană, ar
trebui înlocuită cu dialectica materialistă. În va-
rianta materialist- dialectică, obiectivul, materia-
lul determină subiectivul, idealul, şi, respectiv,

concretul determină abstractul. Eu consideram
însă că dialectica, de la dia+legein, adică a vorbi
contra, ca şi contra- dicţia (lat. contra- dictio) sau
contra- zicerea, nu pot avea loc decât între dicţii,
deci în domeniul lingvistic, al exprimării gându-
rilor, al abstracţiilor. Ceea ce infirma şi sintagma
„contradicţii obiective”, cum ar fi cele dintre for-
ţele de producţie şi relaţiile de producţie, despre
care se tot vorbea la economia politică. 

A ieşit un fel de „scandal” pe această temă,
numai că eu, cunoscător de limbă germană, citi-
sem şi textele originale ale lui Engels şi ale lui
Marx. şi, ceea ce nu ştiau profesorii noştri de
marxism (materialism dialectic), lucrarea lui En-
gels nu se numea „Dialectica naturii” (Dialektik
der Natur), ci „Dialectica ştiinţelor naturii” (Dia-
lektik der Naturwissenschaften), ceea ce era cu
totul altceva. Iar Marx în Capitalul nu vorbea
despre contradicţii (Widersprüche), ci despre opo-
ziţii (Gegensätze) între forţele de producţie şi re-
laţiile de producţie.

Teoria opoziţiilor dintre forţele materiale,
economice sau sociale nu este „dialectica”, ci an-
titetica, de la anti+tithemi. Întrebarea era dacă
există sau nu o dialectică autentică între abstrac-
ţii şi, respectiv, expresiile acestora. Ce raport
există, de exemplu, între „om” şi „neom”, dar între
„omul merge” şi „omul nu merge”. De regulă, pri-
mul raport se numeşte de contrarietate şi ultimul,
de contradicţie.

Schemelor triadice ale lui Hegel (teză, anti-
teză şi sinteză) le corespundeau uneori situaţii
reale asemănătoare: contradicţiilor le corespun-
deau opoziţii, dar alteori nu. şi, zicea Hegel, dacă
realitatea nu este conformă schemelor mele, cu
atât mai rău pentru ea. De aici urma posibilitatea
elaborării unor scheme dialectico- speculative fără
corespondenţe reale, elaborarea unor jocuri dia-
lectice pentru care să poată fi găsite totuşi cândva
şi unele aplicaţii. Astfel de „jocuri” făcuse Schel-
ling, pentru care fizicienii au găsit unele aplicaţii.
Schelling, auzind despre aplicaţiile forţelor mag-
netice opuse pentru producerea curentului elec-
tric. a considerat, contrar aşteptărilor, că nu- l
interesează aplicaţia, ci coerenţa deducţiilor. Este
şi ceea ce m- a interesat pe mine în Dialectica abs-
tracţiei şi în celelalte lucrări, referate şi comuni-
cări, pe care le- am făcut în timpul facultăţii la
cercul de logică al studenţilor. 

V- au ajutat în mod special anumiţi profesori
pe care i- aţi avut sau aţi lucrat singur?

Întâmplarea a făcut să am profesori buni la
facultate, mai ales pentru logică şi istoria filoso-
fiei, la care am avut întotdeauna notele maxime.
În primul rând Niels Őffenberger, care mi- a fost
învăţător şi prieten, iar mai târziu şi colaborator.
Radu Stoichiţă, specialist în logica simbolică şi is-
toria logicii, Henri Wald, Mircea Constantinescu,
Gheorghe Enescu şi Petre Bieltz mi- au fost cei
mai apropiaţi profesori, cărora le aduc pe această
cale cinstirea cuvenită. 

Din anul 1964 am fost cercetător la Centrul
de Logică al Academiei Române, unde am avut
parte de o altă serie de „instructori”, ca să le zic
aşa, de data aceasta de prestanţă academică: At-
hanase Joja, Dan Bădărău, Anton Dumitriu, Gri-
gore Moisil, Eugen Mihăilescu, Mircea Târno-
veanu, iar din 1965, Constantin Noica, datorită
căruia i- am cunoscut şi pe Virgil Bogdan şi Con-
stantin Floru, cei mai buni cunoscători ai logicii
lui Hegel. A mai fost însă şi Ioan Didilescu, spe-
cialist în logică tradiţională, pe care l- am avut
conducător la doctorat, dar şi profesorii A.Heyting
şi B.Van Rootselaar, de la universitatea din Am-
sterdam, cu care am studiat logica intuiţionistă
şi fundamentele ştiinţelor. 

Nu ştiu dacă au fost mulţi sau puţini, dar
de la fiecare am avut de învăţat câte ceva, şi toc-
mai în perioada cea mai bună a tinereţii, cum îi
spun psihologii, a maximei creativităţi. Am con-
ceput atunci atâtea planuri încât nu mi- ar ajunge
nici zece vieţi ca să trec la realizarea lor. 

Din opera impresionantă pe care aţi scris- o,
care vă reprezintă cel mai mult?

Am lucrat pe mai multe direcţii, mai ales în
domeniul logicii, cum ar fi: istoria logicii greceşti,

în special la Platon şi la Aristotel, logica tradiţio-
nală sau clasică, logica simbolică sau matematică
şi logica speculativă. N- am reuşit să fac o istorie
a logicii greceşti cum planificasem, dar am reali-
zat zeci de studii care ar putea fi grupate într- o
astfel de „istorie”, cu toate că sunt de dimensiuni
diferite. Eu nu mai am răgazul s- o fac. Am publi-
cat însă o Logică a lui Platon, ca studiu introduc-
tiv la dialogurile logice ale lui Platon (din opere,

vol. VI) la rugămintea lui Noica. O reuşită deose-
bită a fost teoria formelor prejudicative la Aris-
totel, apărută şi la Olms Verlag în 2006 (Aristo-
telian theory of Prejudicative forms). Am publi-
cat în schimb, cu foştii mei studenţi, istoria logicii
româneşti (2006). Au rămas nefăcute: logica
stoică, logica medievală, logica metodologică din
perioada filosofiei moderne. Am realizat totuşi
două lucrări monografice (Neointuiţionismul şi
Elemente de logică intuiţionistă) din domeniul lo-
gicii simbolice, sărind peste logica formalistă, rea-
lizată doar parţial.

una „albă” una „neagră”, s- ar putea spune.
„Două albe”, ar zice fără rezerve, au fost editate
de către foştii mei studenţi: teoria formelor lo-
gico- clasice (2008), o monografie pe linia logicii
tradiţionale, şi Cercetări logico- filosofice (2008),
pe linia logicii speculative şi a filosofiei sistemice.
Dar n- am reuşit să fac tratatul de logică specula-
tivă, la care visez încă, nici logica integrală, cu
cele trei domenii: clasic, simbolic şi speculativ, şi
multe altele. Le regret pe cele nefăcute, mai ales
că n- au rămas la simple planuri. 

Mă bucură însă faptul că am realizat totuşi
o lucrare planificată, printre multe altele, tot la
îndemnul lui Constantin Noica, Pentamosfoza
artei, apărută însă abia în 1993. Este vorba des-
pre o aplicaţie a logicii pentadice la domeniul ar-
telor clasice. Noica zicea că fac planuri bune, dar
nerealizabile. N- o să mai ajungi niciodată la apli-
caţiile pentadei, căci ai să te tot întinzi cu teoria.
Or, aplicaţiile, dacă le- ai ilustra, mai ales în do-
meniul artelor, ţi- ar folosi ca argumente. I- am
arătat planul cu aplicaţii în cele cinci arte clasice.
Bine conceput, a zis, dar treci la realizare!
Aceasta a durat însă prea mult şi Noica n- a mai
apucat s- o vadă.

I- am făcut totuşi o bucurie pe când trăia
încă bine, aş zice. Am tradus, la îndemnul său,
Logica generală a lui Immanuel Kant, în anul
1985. „Introducerea ta la Kant, mi- a scris Noica
la 21 ianuarie 1986 de la Păltiniş, mi s- a părut
atât de bună, încât mi- am spus că în orice ţară
din lume ai fi fost de îndată chemat la o universi-
tate [...] Ce bine ţi- ar sta la o catedră!” Maestrul
a avut, ca întotdeauna, dreptate. Mai mult, în
septembrie 2013 am primit Diploma de Profesor
Emerit al universităţii din Bucureşti. 

Concepţia, pe care o consider cea mai fru-
moasă, este aceea a filosofiei Penta-
dice, din care am publicat doar trei
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„Actul concepţiei sau ideaţiei este 
faza cea mai frumoasă a creaţiei”

n Elena Solunca în dialog cu Alexandru Surdu

Pentru a înţelege mai bine ce
înseamnă să fii „năpădit de idei”,

cum se întâmplă în tinereţe,
amintim de mărturisirea lui

Eminescu. El punea noaptea lemne
pe foc şi astupa soba, după care,

obsedat de idei, se apuca să scrie pe
întuneric, căci nu mai putea să

adoarmă. Şi, uneori, mai precis de
sute de ori, se şi apuca de lucru,

dar, trecând de la una la alta, lăsa
lucrările neterminate. Şi, cum zicea

Noica, bine că nu le- a terminat!
Căci n- ar mai fi avut timp pentru

poeziile sale
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volume şi pentru realizarea căreia îmi
dau încă toată silinţa.

Ce înţelegeţi prin concepţie şi rea-
lizare în filosofie?

În toate domeniile creativităţii este o mare
deosebire între a concepe şi între a realiza ceva.
Goethe a conceput tragedia faust într- o seară, la
o petrecere studenţească, uitându- se la nişte pic-
turi murale afumate cu scene din legenda docto-
rului Faust, dar a lucrat mai mult de treizeci de
ani până când a reuşit să „realizeze” opera. şi
Eminescu a lucrat două decenii la Luceafărul, tre-
cut prin zeci de variante, după citirea unei cule-
geri de basme populare româneşti, când i- a „venit
ideea”, cum zicea Noica. 

Actul concepţiei sau ideaţiei este faza cea
mai frumoasă a creaţiei şi, mai ales în tinereţe,
eşti tentat să- ţi împărtăşeşti ideile oricui te as-
cultă. Aşa fac artiştii şi poeţii, cele mai cunoscute
fiind disputele pictorilor din Paris (impresionişti,
expresionişti, cubişti etc.) care se „băteau” cu idei.
Problema era de a le transpune în opere, ceea ce
n- au reuşit s- o facă decât foarte puţini, majorita-
tea fiind „ucişi” de tineri, copleşiţi de propriile lor
idei, pe care nu le puteau realiza, cum zice cânte-
cul „Stând la cârciumă şi- a bea”. Aşa se „aprind”şi
se „sting” tinerii aceia încântători, cu discuţiile
lor „înflăcărate”, cu visurile lor cu tot, dar inca-
pabili de „munca silnică” a celor care fac din idei
picturi, sculpturi, poeme sau romane. 

Care ar fi semnul că „munca silnică” a rodit,
iar truditorul se poate opri sau măcar să ia o
pauză?

În mod normal, de la conceperea şi detalie-
rea planului lucrării se trece la aşa- numita „re-
dactare”, care se face de regulă în mai multe
variante, perfectibile fiecare până la o formă con-
siderată bună pentru tipar. Cine a văzut manus-
crisele filosofului Lucian Blaga, păstrate, din
fericire, prin grija soţiei sale, constată că el avea
prima formă cu numeroase intervenţii supra – şi
subscrise ca pe nişte portative, după care urma
altă variantă cu şi mai numeroase intervenţii,
care mergea până la şpalturi şi în „pagini unu”,
şi în fine cartea tipărită. Cine crede că apoi se
„oprea” sau intra în „pauză” se înşeală. urmau
ediţiile una după alta, cu alte intervenţii ş.a.m.d.
Între timp însă începea alte lucrări şi mereu al-
tele. Dacă erau din cadrul sistemului său filosofic,
le alătura celorlalte, ceea ce însemna şi revizuirea
acestora. Dar sistemul părea fără de sfârşit, şi
Blaga lucra mereu la îndeplinirea planului iniţial
care trebuia să conţină cinci părţi, fiecare cu câte
trei capitole, deci cinci triade. La sfârşitul activi-
tăţii sale, după venirea la putere a comuniştilor,
Blaga s- a „mulţumit” cu patru triade, conside-
rând că de fapt nu mai poate continua „munca sil-
nică”. 

Noica a reuşit să- şi termine sistemul, numit
Devenirea întru fiinţă. S- a bucurat, fireşte, dar
s- a apucat de altă „muncă silnică” pe care a con-
tinuat- o până în clipa morţii. Dacă mai există o
altă lume după moarte, asemănătoare cu aceasta,
şi ajunge cineva pe acolo, sunt sigur că îi va găsi
pe amândoi filosofii, şi pe Blaga, şi pe Noica, la
masa de lucru.

Balzac vorbea despre „maternitatea cere-
brală” a creatorilor care „nasc” idei, dar nu le
abandonează, ci le îngrijesc, le cresc, le spală scu-
tecele, cum se zice, şi le îmbracă în hăinuţe cu-
rate, pe care acestea le rup şi le murdăresc
mereu. Ideile „fug adesea de- acasă” şi trebuie să
le cauţi prin biblioteci, prin muzee, prin cărţi şi
manuscrise, zile şi nopţi. Nu oricine îşi poate
„creşte” ideile, e greu să le faci mari şi frumoase. 

şi cum se reuşeşte mai cu seamă în filosofie?
În filosofie este şi mai greu decât în artă sau

în ştiinţă, dovadă că filosofii îşi termină lucrările

concepute în tinereţe uneori înainte de moarte,
trăind cu spaima, adeverită adesea, că nu le vor
putea desăvârşi. Ce- i drept, mai ales în zilele
noastre, există şi posibilitatea de a publica „frag-
mente” în forma studiilor prin reviste. Mulţi se
rezumă la astfel de publicaţii şi consideră că a
trecut vremea sistemelor filosofice, adică a opere-
lor filosofice propriu- zise, poate tocmai pentru
faptul că ele sunt foarte greu de realizat. Dacă
pentru o tragedie sunt necesari vreo treizeci de
ani, pentru o filosofie ar trebui cincizeci! Să ne
gândim numai la Aristotel, poate mintea cea mai
înzestrată din toate timpurile, care a zăbovit în
tinereţe douăzeci de ani pe lângă Platon, desăvâr-
şindu- şi doar o parte din idei abia după şaizeci de
ani (când a murit în exil). Kant şi Hegel au păţit
la fel, dar niciunul nu s- a apucat de filosofie la bă-
trâneţe. 

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă să
fii „năpădit de idei”, cum se întâmplă în tinereţe,
amintim de mărturisirea lui Eminescu. El punea
noaptea lemne pe foc şi astupa soba, după care,
obsedat de idei, se apuca să scrie pe întuneric,
căci nu mai putea să adoarmă. şi, uneori, mai
precis de sute de ori, se şi apuca de lucru, dar, tre-
când de la una la alta, lăsa lucrările neterminate.
şi, cum zicea Noica, bine că nu le- a terminat! Căci
n- ar mai fi avut timp pentru poeziile sale. 

L- aţi cunoscut pe Constantin Noica încă din
tinereţe. Cum aţi perceput influenţa pe care a
avut- o asupra formării Dvs.?

În primul rând prin lecţiile sale de interpret
şi traducător din greacă şi germană, şi prin în-
demnul de a persevera în filosofia greacă şi ger-
mană, ceea ce am şi făcut. În al doilea rând, prin
lucrările sale şi, mai ales, prin concepţia lui sis-
tematică despre acum, pe care o mai urmez încă. 

Vreţi să detaliaţi?
Este vorba mai cu seamă despre o concepţie

sistematică, pe care am avut ocazia (unică, de alt-
fel) s- o ascult din gura unui creator autentic, să
aflu ce înseamnă un sistem filosofic şi apoi să- l
văd realizat, ascultând în permanenţă sfaturile
de a proceda şi eu la fel.

„Ideea” mea a sistemului filosofiei pentadice
am expus- o în 1965 pentru prima dată în faţa lui
Noica, a lui Virgil Bogdan şi a lui Constantin
Floru, adică în faţa ultimilor descendenţi ai şcolii
lui Nae Ionescu, la un fel de seminar clandestin
la care studiam Logica mare a lui Hegel, făcând
şi o variantă de traducere în limba română.
„Ideea” era că între componentele triadei hege-
liene: fiinţa, nimicul şi devenirea ar trebui inter-
calate încă două momente, şi anume cele
dinamice, de trecere a fiinţei în nimic şi a nimi-
cului în fiinţă, fără de care nu se poate ajunge la
nicio devenire. Altfel spus, dialectica ar trebui să
aibă cinci componente, să fie pentadică, nu tri-
adică cum era a lui Hegel. Mai târziu, Noica o să
vorbească şi el despre o dialectică tetradică, în
patru timpi, tot spre deosebire de Hegel. 

Problema era aceea de a trece de la conce-
perea, tetradică, fie pentadică, la realizarea sis-
temului. Ei bine, Noica şi- a realizat sistemul,
într- o fază de plină creativitate, pe când eu n- am
reuşit încă acest lucru, neştiind, fireşte, nici dacă
voi reuşi sau nu.

Am observat că în ultimii ani aţi publicat şi
lucrări de eseistică: „A sufletului românesc cin-
stire”, sau „Pietre de poticnire”.

De fapt şi aici l- am urmat tot pe Constantin
Noica. În tinereţe el a debutat tocmai cu astfel de
lucrări şi a continuat apoi să le facă, mai mult ca
divertisment, în timp ce „trudea” la sistemul De-
venirii întru fiinţă. Faptul că unele dintre lucră-
rile mele au titluri asemănătoare cu cele noiciene
(A sufletului românesc cinstire, de exemplu) se da-
torează şi celor şapte simpozioane naţionale de-
dicate amintirii lui Noica, fiecare fiind consacrat
câte uneia dintre lucrările sale (de exemplu: Pa-
gini despre sufletul românesc).

Am participat, după 1990, la multe eveni-
mente memorabile despre care m- am simţit obli-
gat să scriu, ca şi despre unele probleme de
interes general pe care n- am putut să le evit. „Pie-
tre de poticnire” le- am spus şi mi- am luat răgazul
de a zăbovi la fiecare dintre ele după cuviinţă.

Dar acum, cu gândul meu cel de pe urmă,
fiind mai aproape de Noica şi la propriu şi la fi-
gurat, îmi amintesc, cu spaima în suflet, mai mult
de sfatul pe care n- am reuşit să- l duc la împlinire
încă, de a nu mă opri la idei, nici măcar la cea mai
frumoasă, şi de a sări prăpastia care separă con-
cepţia de realizare, oricât de adâncă ar fi aceasta.
Cum a reuşit să o facă, la vremea cuvenită, înain-
taşul şi învăţătorul meu Constantin Noica. r

ð

Să ştii, Căjvănene, că am avut împreună bu-
curii mici. Puteam spune ca Marin Sorescu, „E
rău, dar e bine” în spaţiul gri şi monoton ca ziarul
Scânteia. Bucuriile noastre nu le- am obţinut cu
parale (n- am alergat după bani, am rămas neata-
şaţi de a avea, avere, ceea ce o fi uşurând exis-
tenţa, mai ştii?). Nu ne- am simţit „strâmptoraţi”
nici când eram săraci lipiţi.

Călătorii exotice, spre care ne îndemnai post-
decembrist, după ce am făcut atâtea călătorii im-
aginare? Globtotting- ul real nu ne- a mai interesat.
În Costa Rica s- a dus Nica şi se duce madam´ Ta-
toiu. Ce să mai căutăm şi noi acolo? Ne beam ca-
feaua în bucătărie cu gândul la Café de Flore.
Puteam face asta în bookătăria noastră, cu ure-
chea informatorului Secu, aşa- zisul ziarist sportiv,
la ţeavă. Descoperisem într- o vreme o sticlă de pas-
tis, într- un bar sordid din preajma pieţei din Târgu
Neamţ. Intram acolo pe frig, în aşteptarea autobu-
zului pentru mănăstire. „Numai voi beţi asta!” ne- a
spus barmanul, a treia oară. A patra, am cumpărat
sticla cu tot ce mai rămăsese în ea.

Petru şi cu mine puteam culege cochilii de
crabi şi cioburi sparte de valuri la 2 Mai, ca şi cum
am fi fost pe Zante. Nu urcam în Orient Express,
ci în Târgu Neamţ Express (azi, desfiinţat), ca Mu-
şina în Budila Express. Vara de noiembrie putea
fi magnifică, surprinzătoare în parcul Târgului de
lângă stadion, mâncând ouă fierte. Cine ne oprea,
în autogară, să ne imaginăm în Piaţa San Marco?
La Broşteni, într- o dimineaţă voalată de nori, cu
cer indecis, puteam auzi nu Bistriţa, ci Sena cur-
gând sub fereastra Nataliei Găină. Când urmă-
ream jocul peştilor în bazinul din gara Buzău,
puteam arunca o monedă, ca- n Fontana di Trevi.
Cu puţin noroc, simţeam mirosul Veneţiei în cea-
laltă Veneţie, din josul Tătăraşilor. Parthenonul?
Găseam noi unul. Acoperişul lumii de pe Repedea
era copia celuilalt. Tufele de răsură, de rosa ca-
nina, de cacadâr (Petru adăuga un s eufonic pentru
urechile mele: cascadâr) ar fi aidoma şi pe acoperi-
şul propriu- zis al lumii, Stonehenge, Wiltshire.

Pentru noi, Ciricul era Santorini, insula pa-
radisiacă grecească, unde aud că a umblat prima-
rele poreclit de studenţi TAI- TEI- TAI- TOT. Lângă
lacul încercuit de stuf, din josul Grădinii Botanice,
urmăream jocurile cufundarilor şi puteam crede
că- s lebede negre vieneze. Iar un broscoi orăcăia pe
lacul Dorobanţ cu accent britanic, îţi jur.

Da, Luca, am încercat să ne facem unul al-
tuia viaţa frumoasă. El a reuşit mai bine decât
mine. Mi- a făcut din viaţă o sărbătoare specială,
cum ştiu că ai făcut şi tu din viaţa lui Costăchel,
alias Anişoara Piţu. Cu spusa Eminescului, „poţi
să ai totul fără să ai nimic şi poţi să ai nimic
având totul.”

Mie mi- a plăcut să citesc „în aer liber”. ul-
tima oară în doi, pe ceea ce numeam Coasta Boa-
cii; nu cea din Sibiul lui Cioran. Dar dacă
acoperişul lumii e pe Repedea, de ce n- ar fi Coasta
Boacii în Aroneanu? Cât timp îmi citeam eu re-
vistele, Petru călca desculţ pe iarba caldă, în
susul şi în josul cărării. Cine se gândea atunci la
anul 13 al vieţii lui? 

Bătrânu n- o să mai meargă pe Coasta Boa-
cii când înfloresc socii; n- o să mai tragem noi cerul
în piept pe Coasta Boacii. Dar îmi repet, trebuie,
după părintele Ioan Cristian Teşu, duhovnicul
meu, că 7 august, ziua plecării dincolo, e ziua lui
de naştere pentru viaţa veşnică.

şi poate că dalbul de pribeag a găsit şi acolo
o Coastă a Boacii, unde merge cu Rozina, căţeluşa
bej- rozie căreia îi dădea îngheţata lui, ca Petru s- o
mănânce, apoi, pe- a mea.

Aprind, dragă Luca, două candele, să aveţi
lumină pe cărările sufletului. Ce m- aş face dacă
n- aş crede că numele voastre de cărţari sunt
scrise în cartea vieţii veşnice? 

La bună vedere şi auzire, 
Magda u.

1 ian. 2016

Magda Ursache
„E rău, dar e bine”
(urmare din pagina 16)
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Romanul Dumnezeu s- a născut în
Dacia (Editura Ideea Europeană,
2015, 190 p.), semnat de scriitorul
Emil Raţiu, rezident de câteva de-

cenii la Roma, focalizează teme, metafore şi pro-
cedee narative- cheie prezente şi în celelalte cărţi
ale sale publicate în România sau Italia, toate
având la bază istoria, tradiţiile, miturile, eresu-
rile şi riturile noastre fundamentale: credinţa
nestrămutată în Atotputernicia lui Dumnezeu,
spiritul de sacrificiu, iubirea între sacru şi păgân,
simbolistica premoniţiei, asceza, laitmotivul nes-
peratei schimbări la faţă a României din Decem-
brie 1989, tema individului vs destin şi viceversa,
a evadării din timpul istoric într- un timp al ne-
muririi, polemica vs confecţionarea omului unidi-
mensional rob al progresului cu orice preţ prin
recurs la supertehnologizare şi globalizarea ido-
latrizării monstruosului Leviathan, cu riscul cert
al dezînsufleţirii şi mutilării fiinţei umane. Scrii-
torul Emil Raţiu face cu orice carte sau eseu al
său elogiul sufletelor tari, al purităţii şi ingenui-
tăţii Creaţiei şi creaturilor. 

Toate aceste convingeri ale omului fac parte
din fiinţa şi formaţia intelectuală şi spirituală a
autorului, sunt aşadar inalienabile şi nedesmin-
ţite de statura morală a romancierului, mai ales
în acest început de veac al relativizării valorilor
până în pragul anomiei. Ficţiunile sale epice cap-
tivante, tot atâtea ocazii ale eternei întoarceri
acasă, aşadar, fac parte implicit din al său Wel-
tangschauung, concept pe care îl vom reda prin
viziunea şi imaginea scriitorului despre lume, şi
în primul rând despre România. 

În romanul de faţă protagonistul vede lu-
mina zilei în România Mare, în satul Lunca, în
anul 1940, în preziua fatidică a invaziei, raptului
şi anexării Basarabiei şi Bucovinei de Nord de
către tancurile Sovietelor bolşevice. Românii ce
nu apucaseră să fugă peste Prut, sunt fie jefuiţi
de agoniseala lor de- o viaţă, fie deportaţi în Sibe-
ria. Cei ce aveau rude în România, devenită brusc
„în străinătate”, erau hăituiţi de noua putere sa-
mavolnică. Între aceştia se afla şi Aniţa, mama
pruncului abia născut şi botezat Mielu (numele
Fiului Domnului!) fără preot, acesta fiind alungat
din localitate. De frica deportării, Aniţa este con-
strânsă să traverseze Prutul ce tocmai îngheţase,
fiindcă bărbatul ei era încorporat la Dorohoi. O
va însoţi uncheşul Nechifor. Ajunşi la graniţa cu
România, sunt seceraţi de mitralierele ruseşti,
trupurile lor dispărând în apele Prutului. Era 6
februarie 1941. 

Orfan de ambii părinţi, micuţul Mielu,
rămas cu mătuşa, este adus în 1944 în România
unde va creşte într- un orfelinat, fără să- şi fi cu-
noscut părinţii. Cititorul va face cunoştinţă în
fine cu omul matur, trecut prin toate grozăviile
regimurilor dejisto- ceauşist, inclusiv cele carce-
rale, de vreme ce „Ţara căzuse sub timp”. Read-
mis la facultate după amnistia din 1964 (Mielu
fusese deţinut în timpul studenţiei la penitencia-
rul din Balta Brăilei pentru ideile sale anticomu-
niste!) va termina în 1968 ştiinţele naturii. În
vara aceluiaşi an, după sfârşitul tragic al „primă-
verii de la Praga”, care a afectat crunt conştiinţele
multor români (inclusiv autorul acestui roman,
determinându- l să- şi părăsească patria), Mielu
încercase să evadeze din ţara redusă „la o în-
treagă armată de fetuşi“ aflaţi înafara timpului,
trecând Dunărea înot în Iugoslavia. Aici are sen-
zaţia că nimerise în alt timp, într- o altă lume,
deşi se afla foarte aproape de malul sârbesc al
Dunării. Iluminare ce luase sfârşit la fel de brusc
aşa cum începuse. Prins de miliţia sârbă şi tran-
ferat într- un lagăr de triere pentru plecare în Oc-
cident, Mielu optase pentru întoarcerea în ţară:
„Nu simţea nicio altă atracţie înafara pământului
românesc”, precizează romancierul. Reintrase în
timp „ca un fetus în borcanul lui sau în vintrele
materne”, preferând acea Românie aflată sub
obrocul ideologiei comuniste, al luptei de clasă, un

fel de coincidentia oppositorum între a cădea în
timp şi a fi înafara timpului”. Anchetat cam vreo
lună de autorităţile româneşti, cercetătorul a fost
penalizat prin trecerea la munca de jos, apoi în-
cadrat ca biolog în provincie, şi anume în locali-
tatea Pui. În prezent, datorită intervenţiei
providenţiale a colegei şi iubitei sale morganatice,
Eloiza, şefa Institutului Cantacuzino din Bucu-
reşti, Mielu lucra într- un laborator din Otopeni,
experimentând readucerea la viaţă a unor fetuşi
născuţi vii, o metaforă, desigur, a opririi timpului
şi ieşirii din timp, a învingerii provizoratului vie-
ţii, căci scrie Emil Raţiu, „a fi în timp e- o nebu-
nie... şi tristă şi goală”, citându- l pe Eminescu,
atotînsoţitorul său de geniu pe tot parcursul ro-
manului, precum odiniară Virgil pentru Dante în
Infernul Divinei.

Ca orice tânăr, eroul nostru fusese îndră-
gostit în studenţie de colega sa de facultate
Eloiza, ca adult o va descoperi
pe Elena la Pui, în acel rai de
la poalele muntelui Retezat,
unde în chip paradoxal, trăise
cei mai frumoşi ani ai săi. Cu
trecerea vremii, chipurile celor
două iubite îi vor apărea în
oglinzi paralele (Beatrice şi
Laura, să zicem!) spre a se su-
prapune iconic, ca într- un pa-
limpsest. Ele constituie un
reper dolcestilnovist şi toto-
dată romantic al îndrăgostitu-
lui, trăindu- şi plenar propria
putere de a crede în mult vi-
sata regenerare spirituală,
asemeni unei renaşteri sau
învieri, de a avea revelaţia
veşniciei concentrată în clipa
irepetabilă a idilei. 

Mielu nu ratează parti-
ciparea la ceea ce regimul va
numi „mişarea transcenden-
tală” (reprimată în faşă, fi-
reşte, de securitate!), o serie
de întâlniri cu un instructor
străin, iubitor al Orientului.
Fire introvertită, eroul nostru
performează în explorarea
vieţii interioare, spre a- şi descoperi adevăratul
eu, spre a- l elibera din închisoarea timpului. 

Romanul înaintează prin flash- uri ale me-
moriei şi interferenţe temporale, amintirea sufe-
rinţei şi a iubirii fiiind pentru Mielu, principalul
aliat în lumea adevăratului a fi împotriva timpu-
lui, protagonistul absolut al destinului. Structura
narativă alternează reflecţiile şi cugetările, digre-
siunile între vis şi trezie ale lui Mielu cu epicul
pur, ce presupune, descinderi ca printr- o oglindă
fermecată într- un fel de tărâm magic, ceea ce nu
exclude nici loviturile de teatru, nici itinerariile
imprevizibile etc. 

Eroul nostru se deplasează în tren spre lo-
calitatea Pui, unde dorea s- o revadă pe Elena, pe
care, de data aceasta, şi- ar fi făcut curaj s- o ceară
în căsătorie. Apropiindu- se de acele edenice sate
de munte, are senzaţia că străbate mitica Ţară a
Dacilor; coboară din tren, ajunge la Pui, dar, vai,
află că Elena lucrează la Timişoara. Se urcă
într- un autobuz ce- l va duce spre capitala bănă-
ţeană, străbătând valea Streiului, până la Haţeg,
urmează apoi Sarmisegetuza, Poiana Ruscă,
valea Bistrei, intrarea în Banat. 

Cititorul se lasă vrăjit de detaliile exacte ale
călătoriei, de toponimele, şi magnificenţa peisa-
jului descrise de romancier cu talentul şi măestria
îndrăgostitului pe viaţă de ţara sa de origine. La
un moment dat, într- o staţie a autobuzului, un
tânăr ce se urcase la Pui, le spune celor ce dau să
se urce că autobuzul merge la.... Roma şi nu va
mai opri până în Italia. Aceştia nu ştiu ce să
creadă, şoferul este somat să pornească motorul
şi să se conformeze ordinelor Organizaţiei Libere

a Poporului român. şoferul se revoltă, dar se re-
semnează brusc atunci când vede că ceilalţi doi
tovarăşi ai autorului deturnării scot din rucsa-
curi, fiecare câte o armă cu ţeavă scurtă, şi chiar
un pistol, repetându- i şoferului acelaşi inflexibil
ordin de a nu opri decât în Italia. Zis şi făcut. 

Mielu califică acel autobuz o subită exis-
tenţă paralelă cu România comunistă care, cul-
mea, tocmai asista la fastuoasa paradă de 23
august, slăvind Partidul şi conducătorul unic. Işi
dă seama că împreună cu cei trei tineri, a ajuns
să- şi forţeze destinul ce nu- i aparţinuse de fapt,
niciodată. Se afla aşadar, sub obrocul aceluia, au-
tobuzul cu pricina devenise subit destinul lui,
care îl putea duce spre libertate sau spre moarte.
După Lugoj, la intrarea în Timişoara autobuzul
este oprit de un autoblindat şi trupe înarmate ale
Securităţii. În interiorul autobuzului are loc un
incident între o călătoare şi unul dintre tinerii fu-

gari, drept care şoferul des-
chide uşile şi pasagerii coboa-
ră. Are loc un schimb de fo-
curi, trupele de securitate pă-
trund în autobuz. Mielu, un
călugăr cu care fraternizase,
precum şi parte din călători
sunt duşi la miliţie pentru
declaraţii. Cei trei tineri ră-
niţi sunt dezarmaţi şi ares-
taţi. Bref, deturnarea eşuase.
La fel şi căsătoria eroului
nostru cu Elena. 

Este trimis din nou la
munca de jos, ca simplu labo-
rant la Casimcea. Aici întâl-
neşte o tânără şi frumoasă
tătăroaică, autoarea unui mi-
racol. un fost cal de curse,
ieşit la pensie, Lord, aparent
inapt şi bolnav, zboară ca în
tinereţe când este călărit de
fata pe care o întâmpina ca
într- un ritual de supunere,
comuniune, iubire. Cei doi i
se par a alcătui o singură fi-
inţă, Enkidu şi Ghilgameş,
porniţi să asalteze cerurile şi
veşnicia. Dovadă că într- o

bună zi dispar amândoi, fără să se mai audă vreo-
dată de ei. Prin această scenă şi altele pe tema in-
terrelaţionăriii animale- oameni, de- a dreptul
lirice, Emil Raţiu exprimă convingerea sa că ea
există la nivelul simţirii biunivoce, sufleteşti şi te-
lepatice. 

Mielu este adus pe postul său de biolog la
Timişoara de Eloiza, la o fabrica de medicamente.
Se dedică cu şi mai multă râvnă cercetării învin-
gerii timpului, sustragerii cvasifaustice de sub
dictatura acestuia, obsesie devenită şi temă cen-
trală şi recurentă, sub felurite formulări şi meta-
fore convergente, a romanului. Oamenii de ştiinţă
ignoraseră acest domeniu, al explorării tunelului
timpului, al căutării nemuririi, în fond, în favoa-
rea cuceririi spaţiului, unde pătrunseseră cu ra-
chete şi sateliţi. 

Ca şi în romanul mioriţa, vor avea loc două
simpozioane dedicate temei învingerii timpului,
la Timişoară fiind unul strict medical, axat exclu-
siv pe întârzierea procesului de degenerescenţă
celulară. În schimb, cel de la Milano, va avea loc
sub genericul Ghilgameş, un nume de cod al des-
coperirii lui Mielu, factorul Xz, un fel de elixir al
tinereţii perene, aplicat asupra fetuşilor vii din
avorturi spontane, efectul fiind unul de hibernare.
Oratorii şi presa vor insista asupra aspectelor so-
ciale, sociologice, teologice sau filosofice implicite.
Ne limităm să- l amintim pe călugărul ortodox,
poate acelaşi din autobuzul deturnat în care că-
lătorise alături de Mielu, care nu pregetă să veş-
tejească Occidentul pentru reificarea viului şi
idolatrizarea tehnologiei şi a mercificării valorilor
umane, pentru laşitatea şi arta compromisului. r

Geo Vasile
În căutarea nemuririi

Toate aceste convingeri ale omului
fac parte din fiinţa şi formaţia

intelectuală şi spirituală a
autorului, sunt aşadar inalienabile
şi nedesminţite de statura morală a

romancierului, mai ales în acest
început de veac al relativizării

valorilor până în pragul anomiei



Este ceva afectat în politeţea celor care
aşteaptă ca nişte majordomi să ieşi din
biserica de la Cernica în prima zi din
an, în felul cum îţi ţin uşa, cum spun

„La mulţi ani”, este ceva pios în felul lor de a păşi de- a
lungul aleii, şi în mod sigur au cu toţii o privire vie şi
acaparatoare, ce te include într- o comunitate resim-
ţită dincolo de cuvinte ca fiind cât se poate de reală,
deşi îi lipseşte actul de constituire. Sunt, în general,
oameni maturi, afişând echilibrul celor care şi- au
făcut un rost şi şi- au câştigat un statut pe care vor
să- l consolideze prin coduri ale comportamentului so-
cial. Odată ajunşi aici, însă, în mirabila lumină a
unei dimineţi de iarnă înrămate de luciul apei şi ner-
vurile întunecate ale copacilor desfrunziţi, sunt ab-
sorbiţi de ritual, de viziunile lumii de dincolo am-
prentate de istoricitatea stilurilor, căci romantismul
pânzelor interioare nu are nimic comun cu jocurile
geometrice şi tehnicile pointiliste ale frescei exte-
rioare restaurate la o dată ulterioară.

Coborând pe alee, privirea îmi este atrasă de
două exemplare diferite în masa de enoriaşi. O bă-
trână încovoiată, cu trăsăturile feţei ascuţite, mas-
culine, cu o remarcabilă dârzenie în privire şi cu un
aer de triumf – a mai prins un an – înaintează la bra-
ţul unei fete foarte tinere cu expresie de martiră. Mai
bine zis, cu o faţă resemnată, cu privirea stinsă şi
mers automat... În mod sigur şi- ar dori o companie
de aceeaşi vârstă, un smart phone sau o vizită la
mall. Rolul de samariteană nu i se potriveşte deloc. 

O anchetă desfăşurată în America recent a
scos la iveală faptul că tânăra generaţie excelează
prin egoism, dorinţă de glorie, de gratificare perso-
nală, fiind incapabilă să se dedice unor idealuri mai
presus de ei. Nici nu recunosc de fapt alţi idoli decât
cei cărora li se închină. Cu un aer de superioritate,
o invitată a unei televiziuni aprecia nu demult că
abia acum ajunge în România ideea de stil persona-
lizat, lăudând pe soţia unui înalt demnitar pentru
înţelepciunea de a fi depăşit look- ul de profesoară
prin angajarea a nu mai puţin de patru designeri.
Ca profesoară, spunem noi, poate, de exemplu, să
predea parodia de tratat filosofic al lui Carlyle des-
pre croiuri recroite şi mode sau despre nimicul su-
prafeţelor fără fond. În schimb, designer- ul s- a
priceput de minune să asorteze o fustă de piele cu o
bluză roz cu volănaşe pentru proxima ieşire în lume
a distinsei doamne...

Nu spun că bătrâna care înainta pe aleea de
la Cernica nu inspira ceva din usurzenia Alionei
Ivanovna, care îl împinge pe Raskolnikov la crimă
sau a Contesei Anna Fedotovna, care îl înnebuneşte
pe Hermann. Sau din răutatea gaiţelor care mă-
nâncă viaţa Margaretei. Nerăbdarea tinerei genera-
ţii la un sfert de veac de la Revoluţie ne face să ne
gândim la altele, care au răbufnit contra unei socie-
tăţi închistate cu o violenţă tinzând spre anarhie, de
care nu au fost străini nici Puşkin, nici Dostoievski.
Patriarhalismul micii burghezii, transmis prin sis-
temul de educaţie, îl făcea pe Bacovia să compare li-
ceul cu „cimitirul tinereţii”; îngheţul stalinist îi
făcea pe colegii mei să numească aceeaşi instituţie
„Bastilia”. şi generaţia lui Bacovia şi generaţiile
anilor ’60 sau ’70 ştiau însă ce voiau să pună în loc:
cultura de respiraţie europeană. Proiectul mall, pro-
iectul smart phone, proiectul haine de firmă nu
oferă se pare soluţii viabile, deoarece ancheta amin-
tită constata şi că această generaţie e foarte neferi-
cită, realizând discrepanţa dintre visurile de glorie
personală şi modul de existenţă inautentic. 

Pragurile dintre epoci de cultură sunt mo-
mente de criză, când vechile investiţii axiologice nu
mai au trecere la bursa credibilităţii, dar nici altele
nu s- au profilat la orizont. Pentru aceste vremuri de
restrişte, spune Hölderlin, Dumnezeu a creat poeţii.
Într- un studiu recent despre imaginaţia religioasă a
celei mai mari poete americane, Emily Dickinson,
Linda Freedman remarcă modul în care climatul de
scepticism epistemologic al trecerii de la romantism
la pozitivismul prozaic instaurat către mijlocul seco-
lului al xIx- lea potenţează dramatismul interogaţiei
în jurul existenţei şi naturii divinului ce o îndepăr-

tează pe poetă de transcendentalismul emersonian,
apropiind- o de naturalismul lui Whitman. 

Nu numai prin ambiguitatea atitudinii – dis-
tanţare de dogme, dar interogaţie febrilă în jurul
esenţei enigmatice a unui univers provocator – dar
şi prin procedee retorice se apropie poemele Aurei
Christi din recentul volum, orbita zeului, uimitor
de mult de precursoarea americană. Ca şi la Dickin-
son, limbajul a fost purificat de orice element redun-
dant, fiind redus la o expresie pură, esenţializată,
dar nu lipsită de complexitate aluzivă. Nu este, aşa-
dar, un limbaj descriptiv, deoarece, cum spune Dic-
kinson, „lumea nu e o concluzie”, ci un fel de mers
în jurul conceptului, prin cuvinte- petale care nu
ating niciodată centrul inefabil al ideii. Punctele de
suspensie, frazele curmate brusc au acelaşi efect ca
pauzele ce înlocuiesc punctuaţia în finalul versurilor
lui Dickinson, indicând o mişcare către infinitul in-
tangibil ce tensionează meditaţia.

Se pare că Aura Christi nu a fost
conştientă de existenţa acestui model oc-
cidental, după cum credem că nu a avut
în minte, scriind aceste poeme, nici car-
tea de eseuri în care John Ruskin de-
plânge căderea spiritului aspirând la
sacralitate al artei italiene de dinainte
de Fra Angelico în păgânismul şi corpo-
ralitatea Renaşterii. Cu toate acestea,
seninătatea şi limpezimea serafică a
versurilor sale sunt atribuite de poetă în
câteva rânduri de eseu întâlnirii cu pic-
tura lui Fra Angelico cu ocazia unei vi-
zite la Florenţa: „Într- un mod cu totul
straniu, în mintea mea, oraşul Firenze e
legat printr- o emoţionantă venatură de
volumul meu de poeme orbita zeului, o
bună parte a acestuia scris după revenirea mea din
urbea lui Michenangelo, Fra Angelico şi a atâtor oa-
meni superiori, al căror nume nu încetez să- l silabi-
sesc în singurătate aproape ori de câte ori eu devin
eu însămi. De la ucenicul inimitabilului Domenico
Ghirlandaio am învăţat să omit dintr- un text – poe-
zie, poem epic, eseu, publicistică – tot ce este inutil,
de prisos, tot ce- i respins cu de la sine putere de
magma lui imperturbabilă, magmă care acceptă ex-
clusiv cuvintele, silabele ce par aşezate acolo de vea-
curi, adică exact aşa cum sugera Anna Ahmatova.
De la Fra Angelico continui să învăţ seninătatea; e
una dintre materiile imposibile pentru un spirit, nu
rareori, lunecat pe panta anxietăţii. E ca şi cum, di-
mineaţă de dimineaţă, ai escalada un munte dificil,
cu povârnişuri abrupte, pante înclinate periculos; to-
tuşi, în pofida greutăţilor, în pofida gâfâitului şi a
aerului din ce în ce mai rarefiat, e ca şi cum te- ai în-
căpăţâna să urci încă un pic, ei, câţiva milimetri
măcar. Tot de la Fra Angelico şi, straniu, de la Fiodor
Mihailovici am învăţat cât de importantă este suge-
stia, ambiguitatea, economia mijloacelor şi intuiţia
de a te opri la timp, de a nu spune totul – ceea ce este
capital în aventura scrisului. Să laşi enigmei spaţiul
necesar, ca să poată respira în voie. Oare şi autorul
romanului idiotul să se fi uitat ore la rând la pictu-
rile murale ale lui Fra Angelico, de la care a învăţat
nu puţină meserie Michelangelo în atelierul fondat
în grădinile Mânăstirii San Marco?”

orbita zeului este cartea unei poete care se
vede traversând o bolgie dantescă, dar traversând- o
precum Nerval Acheronul (El Desdichado) de două
ori, şi înapoi, după ce a învins monştrii Infernului.
Legenda fotografiei din deschiderea volumului ne
lămureşte că figura cu trăsături fine a poetei se spri-
jină pe capul unui prieten cu rol de „însoţitor prin

infern”. Prietenul este un Rottweiler, cu un ochi în-
chis, şăgalnic, un Cerber îmblânzit de stirpea aedică
a lui Orfeu, care nu se mai hrăneşte cu suflete, ci cu
brânduşe... Nu a putut ocoli destinul de care se
temea Mama poetei, atunci când şi- a avertizat fiica:
„Tu vrei să- l faci OM?!...” Intuieşti continuitatea
dintre grădină şi masa de scris, dintre arta de a trăi
imaginativ, poetizând existenţa de fiecare zi, şi pre-
zenţa vie, pentru poetă, a sferei de artefacte în care
schopenhauerienii epocii lui Eminescu se refugiau
din societatea percepută ca trivială şi din teroarea
cosmică a extincţiei.

Infernul este alt nume pentru realitatea su-
perficială în care poetei i se pare că e singură per-
soană care ia totul în serios. O realitate care suferă
de un gol existenţial, descrisă prin imagini şi no-
ţiuni negative. febră este un admirabil poem im-
agist, în care se sugerează o lume prin absenţe: nu
ştim ce timp este, ci doar că va fi luna martie; spa-
ţiul e maimultcapustiul; cuvântul divin s- a redus la
silabă; moare „nu se ştie cine”; contrariile nu se îm-
pacă într- o hegeliană sublimare, ci se anulează re-
ciproc prin superpoziţie: un nietzchean dincolo de
bine, dincolo de rău, un trai asemănător morţii. Apo-
calipsa, revelaţia ultimă, e şi ea fragmentară, spartă
în cioburi, imposibil de recompus.

Tropi ai revelaţiei parţiale sau frânate trans-
cendental, cum ar spune Blaga, sunt eclipsa soarelui
la Dickinson sau focul în ceaţă la Christi. Poeta epo-
cii haosului şi complexităţii nu mai poate pretinde,
precum Ion Barbu, purista spiritualitate a vederii
abstracte, geometrice, semnul minţii triumfătoare
în cunoaştere sau creaţie, ochiul din triunghi al di-
vinităţii. Nu este teama alienării în viziunea alt -
cuiva, ca în Elegia a III- a a lui Nichita Stănescu, ci
o limitare resimţită tragic a existenţei în cerc şi a
cunoaşterii parţiale sau pe căi mediate. S- a substi-
tuit pe sine în orbita zeului, mulţumindu- se cu frân-
turi ale miturilor atotcuprinzătoare ale epocii
premoderne: cu aburul Apei vii a alchimiştilor
(Aqua vitae), cu ferestre de logos în arhitectura de
materie purificată cândva prin arta lor: „Abur cres-
cut din Apa cea vie./ Cine s- asculte? Cine să ştie?/...
Poate, da, eşti semnul/ unui străin sau al unui cu-
vânt/ ascuns când şi când/ între pereţii cărnii tale,/
ca liliecii într- un mormânt”. (Seara nu e decât casă)
Cu toate acestea, poeta îşi asumă acea îndrăzneala
kantiană a examinării critice a construcţiilor dog-

matice moştenite, indicându- le cu diplo-
matică sugestivitate fisurile. Mitul lui
Adam din coasta căruia Eva e con-
struită ca supliment şi înstrăinare de
sine a fiinţei lui autonome e demistificat
în lumina faptului nud că bărbaţilor
trupul femeiesc le e casă şi sorginte,
Creatorul însuşi, dislocat din origine,
părând să şi- o caute în propria creaţie/
creatură: „Daţi- mi un nume/ pentru cel
care a cioplit omul din lut, /iar femeia –
din coasta- i melodioasă, /dându- i dorul
de acea – obscură – casă”. (orbita zeu-
lui)

Cu toate acestea, poezia Aurei
Christi poate fi considerată religioasă în
sens etimologic, ca poezie a relaţionări-

lor holiste ale unei realităţi pe care ştiinţa sau filo-
sofia desenează numeroase şi vane hărţi cu
arbitrare frontiere. Ca şi în Rig Veda, poeta nu
poate distinge între geneza lumii şi actul de cunoaş-
tere a ei, discreditând dilema întâietăţii vreuneia:
„Daţi- mi un nume pentru orgoliul, piatra/ sau
ochiul, din care a răsărit pentru prima dată/ soarele,
ca zeii din mit.” (ibid.) Cunoaşterea divină, a ideilor
generate printr- un mecanism disociativ, e inope-
rantă în lumea sublunară, unde omul recunoaşte în
cele din urmă cu umilinţă că totul e interrelaţionat:
„În sfârşit, învăţasem să aleg eternitatea/ din fiecare
de lucrurile trecătoare/ cum se alege grâul de ne-
ghină,/ carnea se desprinde de os, osul –/ de mă-
duvă, iar soldatul – de armă. /E toamnă dată în
pârg. Miez de noapte,/ miez de gând. Orizontul
se- adapă din mare”. (ibid.) Ca şi divinul, himerele
unui subconştient anonim trebuie să ningă în vise,
pentru a deveni obiect al gândirii; sfinţii trebuie să
coboare în icoane, pentru a fi obiect de cult; imagi-
narul elin a trebuit să nască legendele Mării Egee
pentru a întemeia cultura unui întreg continent.
Poetul nu disociază, ci aduce nume şi lucruri într- o
relaţie inteligibilă. Versurile structurate de antono-
masia (figură care descrie în loc să numească:
„Daţi- mi un nume pentru cel care...”) indică relaţia
omului cu divinitatea ca prototip al logicii prin care
lucrul este ataşat unei semnificaţii. Nu este aşadar
o estetică a aparenţelor/ veşmintelor frumoase, ci
una semiotică, a iluminării fenomenului printr- un
sens profund. Fruct al unei imaginaţii religioase,
orbita zeului s- a aşternut în tiparele marii poezii. r
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Maria-Ana tupan
Tiparele marii poezii

n (Con)texte

Nu este aşadar o estetică a
aparenţelor/ veşmintelor frumoase,

ci una semiotică, a iluminării
fenomenului printr- un sens

profund. Fruct al unei imaginaţii
religioase, Orbita zeului s- a

aşternut în tiparele marii poezii.
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Svetlana Alexievici părea a fi predes-
tinată să ia premiul suprem în Lite-
ratură într- un moment al istoriei
care încearcă să- şi găsească expresia

şi scriitorul care să- l reprezinte în tot ceea ce are
el mai neaşteptat şi mai neştiut. Născută în
ucraina, din părinţi de etnii diferite – unul ucrai-
nean, celălalt bielorus –, crescută în Bielorusia şi
formată în cultura rusă, noua premiată în Suedia
ni se înfăţişează ca întruparea vie a trei popoare,
cândva egale prin esenţa slavităţii lor, în ultimele
secole, însă, trăind sub semnul relaţiei stăpân-
supus, relaţie mascată de acţiunea de „civilizare”
a vechiului imperiu rus şi, apoi, viciată de frazeo-
logia egalitarismului imperial comunist. Aşadar,
fiinţa acestei scriitoare poartă în ea însemne ale
unei memorii etnice, culturale, sociale şi istorice
pe cât de bogată şi de unitară, pe atât de plină de
contradicţii, paradoxuri, fisuri şi semnificaţii pro-
fetice. Această prodigioasă memorie a putut fi
adusă la viaţă, pusă să vorbească, să se înţeleagă
pe sine şi să participe la dialogul universal despre
om nu numai de o luciditate şi un curaj al gândirii
ieşite din comun, dar şi de o uriaşă capacitate de
a renunţa la eul scriitoricesc, de a asculta omul
din om, de a se plia pe vocea şi pe gândirea altuia,
de a empatiza total şi definitiv cu omul ca individ
şi cu viaţa lumii, al cărei simplu ecou se vrea a fi. 

De aceea, nu e de mirare că, atunci când, pe
data de opt octombrie a acestui an s- a anunţat că
dintre cei nominalizaţi tocmai scriitoarei bielo-
ruse i se va decerna Premiul Nobel pentru Lite-
ratură, s- au găsit destule voci care să- i conteste
nu numai talentul literar şi apartenenţa ei la
tagma slujitorilor artei, dar şi dreptul de a vorbi
în numele uneia dintre cele trei etnii de care omul
şi scriitorul Svetlana Alexievici se simte ataşată
ca de o adevărată matcă. Din puhoiul de atitudini
şi intervenţii, pe diferite căi, în legătură cu
această decizie se detaşează câteva opinii de o de-
osebită violenţă, nu numai ideatică, ci şi verbală,
care vin din fostul spaţiu sovietic. Cele mai multe
dintre ele, cum era de aşteptat, aparţin lumii
scriitoriceşti şi societăţii ruse în întregul ei, dar
nu lipsesc nici părerile depreciative, e drept, mai
puţine, venind din mediul bielorus. Citindu- le, cu
uimire, cu groază, şi aflând cât de târziu şi de per-
vers au reacţionat şefii celor două state – ucraina
e prinsă încă în iţele unui război crud şi de rapt
cu Rusia – la vestea premierii cu Nobelul a unui
scriitor din zona slavităţii răsăritene, îţi dai
seama de impactul extraordinar, fie el şi cu sem-
nul respingerii, al adevărului spus de această
scriitoare asupra conştiinţei umane, încătuşate
încă de comunismul muribund şi de stalinismul
redivivus din zone întinse ale fostului spaţiu so-
vietic. 

Astfel, într- un context cu totul ireverenţios,
proaspăta nobeliată este numită de scriitorul Vla-
dimir Krupin „un Soljeniţîn cu fustă”, expresie ce
atestă nu numai antipatia profundă pentru cel
care a dezvăluit lumii întregi fenomenul sovietic
al „lagărului”, dar şi o părere aproape generali-
zată despre valoarea ca atare a Premiului Nobel,
considerat a fi îndatorat exclusiv politicului,
atunci când a revenit sau nu unui scriitor rus.
„Cred că Premiul Nobel a încetat demult să fie un
criteriu pentru realizări artistice reale” scrie Mi-
hail Zadornov, în timp ce redactorul- şef al revistei

Literaturnaia gazeta, Egor Holmogorov, titrează:
S- a dat Premiul Nobel pentru ne- literatură, pen-
tru a putea conchide: „Pentru Rusia, premiul lui
Alexievici nu are nici o importanţă. (...) Nu se
poate da la infinit [Premiul Nobel – n.n.] scriito-
rilor de mâna a treia”. Opiniile de mai sus sunt
în perfect acord cu părerea lui Iuri Poleakov care
declară ritos „că opera lui Alexievici e de nivelul
mediu al publicisticii ruse” sau cu şi mai dura opi-
nie a lui Eduard Limonov: „A fost aleasă încă o
scriitoare pentru gospodine, Svetlana Alexievici”.
Nu poţi să nu constaţi că, în fond, etichetările de
tot felul folosite de scriitori sunt în consonanţă cu
înjurăturile staliniştilor „convinşi” şi cu strigătele
purtătorilor de cuvânt pro- Putin cum că artiştii
„nu trebuie să se bage unde nu le fierbe oala.
Există CC, există secretar general” . 

În faţa unor asemenea declaraţii venind din
partea unor intelectuali sau foşti activişti pare
naivă opinia omului simplu cum că Svetlana Ale-
xievici nu aparţine literaturii ruse pentru că „e

puţin cunoscută în Rusia” şi „e rusofobă”. În rea-
litate, scriitoarea bielorusă nu e rusofobă şi, pen-
tru a dezminţi această învinuire, în discursul
Nobel, ţinut pe 7 decembrie la Academia Suedeză,
ea declară omenirii întregi: „Am trei patrii – pă-
mântul meu bielorus, patria tatălui meu, unde
am trăit întreaga viaţă, ucraina – patria mamei
mele, unde m- am născut, şi marea cultură rusă
fără de care nu mă pot concepe. Toate îmi sunt
scumpe”. Svetlana Alexievici nu e nici atât de
puţin cunoscută în Rusia pe cât se spune. Admi-
ţând că publicul larg nu i- a putut citi toate cărţile,
totuşi acesta a putut urmări la televiziune sau pe
marile ecrane trei piese de teatru şi mai mult de
două sute de telefilme şi documentare, realizate
de către cunoscuţi regizori bieloruşi, ruşi, irlan-
dezi şi japonezi, canadieni după textele ei şi difu-
zate intens în Rusia. În plus, atenţiei aceluiaşi
public nu i- au putut scăpa cel puţin două mo-
mente din biografia ei scriitoricească atât de zbu-

ciumată: cu prilejul apariţiei în 1984 a scrierii
războiul nu are chip de femeie în cunoscuta re-
vistă oktiabr (octombrie), autoarea a fost strict
cenzurată şi învinuită de „coborârea imaginii
eroice a femeii sovietice”, lucru ce n- a împiedicat
apariţia în 1985 a unei cărţi cu acelaşi titlu
într- un tiraj de două milioane de exemplare; în
1992, veteranii războiului din Afganistan i- au in-
tentat scriitoarei un proces politic la Minsk pen-
tru „calomnie”. La acestea s- ar putea adăuga
interzicerea semnăturii Svetlanei Alexievici în
Bielorusia, împrejurare care- o obligă, în 2000, să
se stabilească în Occident, de unde, în 2013, re-
vine la Minsk, deşi mare parte dintre compatrioţi
n- o consideră de- a lor. Nu credem că pentru a fi
cunoscută de publicul larg rus sau bielorus n- a
contat şi faptul că, în Europa, scriitoarea a obţi-
nut cele mai însemnate premii literare şi distinc-
ţii de stat, a dat numeroase interviuri fulminante,
imediat amendate sau salutate entuziast în fostul
spaţiu sovietic, şi că, în 2013, a fost nominalizată
deja la Premiul Nobel.

Nimic nou pentru reacţia mediului rusesc,
scriitoricesc sau nu, la nobeliaţii proprii. Cu o iro-
nie amară, în articolul său un martor nedorit:
cine se teme de cărţile Svetlanei Alexievici?, publi-
cat în revista forbes (19 octombrie 2015), criticul
literar Serghei Medvedev readuce în memorie ur-
mătoarele expresii care au sintetizat momentele
importante ale acestei reacţii paradoxale, de ne-
înţeles: „Albgardistul Bunin, antisovieticul Pas-
ternak, scriitorul vlasovist Soljeniţîn, parazitul
Brodski”. Te întrebi: oare de ce din această listă
a nobeliaţilor ruşi lipseşte tocmai Mihail şolohov?
La această întrebare răspund, din pă-
cate, prea mulţi literaţi ruşi care,
acum, o repudiază pe faţă şi pe ultima

Livia Cotorcea
Svetlana Alexievici şi lecţia Nobel (I)

Nimic nou pentru reacţia mediului
rusesc, scriitoricesc sau nu, la
nobeliaţii proprii. Cu o ironie

amară, în articolul său Un martor
nedorit: cine se teme de cărţile

Svetlanei Alexievici?, publicat în
revista Forbes (19 octombrie 2015),
criticul literar Serghei Medvedev
readuce în memorie următoarele

expresii care au sintetizat
momentele importante ale acestei
reacţii paradoxale, de neînţeles:

„Albgardistul Bunin, antisovieticul
Pasternak, scriitorul vlasovist

Soljeniţîn, parazitul Brodski”. Te
întrebi: oare de ce din această listă
a nobeliaţilor ruşi lipseşte tocmai

Mihail Şolohov? La această
întrebare răspund, din păcate, prea

mulţi literaţi ruşi care, acum, o
repudiază pe faţă şi pe ultima

nobeliată în care s- au logodit, decis
şi în mod fericit, jurnalistul şi

literatul.
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nobeliată în care s- au logodit, decis şi
în mod fericit, jurnalistul şi literatul. 

Convinsă fiind că, la actuala oră
a istoriei, e nevoie de altă literatură şi de altă
ima gine a scriitorului, Svetlana Alexievici măr-
turiseşte în varii ocazii că a ajuns la înţelegerea
acestui adevăr nu doar urmându- şi maeştrii în
ale scrisului – Alesa Adamovici, Dmitri Bîkov şi,
evident, deşi nedeclarat, Soljeniţîn –, ci şi mun-
cind din greu aproape patru decenii la rând pen-
tru a asculta şi înregistra cât mai multe voci ale
oamenilor simpli. Multe dintre aceste voci i- au
transmis gândul lor că a venit timpul ca arta scri-
sului să revină la rostul ei originar: apărarea su-
fletului uman şi, împreună cu acesta, a întregii
lumi, mai mult ca oricând, aflate în pericol de dis-
pariţie. Motiv pentru proaspăta nobeliată de a

răspunde învinuirilor de partizanat cu preciza-
rea, făcută atât în Lecţia Nobel din 7 decembrie,
cât şi în discursul ţinut mai târziu la banchetul
nobeliaţilor, că, de fapt, ea nu vorbeşte în numele
nici unui popor, nu apără nici o ideologie, ceea ce
i se impune este să găsească cuvinte de iubire şi
să vorbească – fără nici un orgoliu al excelenţei şi
cu modestia apartenenţei la cei mulţi – în numele
întregii specii umane, în apărarea „lumii comune
care se numeşte Pământ”.

Se pare că la acest adevăr a aderat şi Comi-
sia de acordare a Premiului Nobel pentru Litera-
tură, atunci când şi- a prezentat argumentele
alegerii scriitoarei bieloruse, argumente din care
spicuim: „Pentru creaţia ei polifonică – monu-
ment al suferinţei şi curajului din timpul nostru”.

„Creaţia polifonică” a Svetlanei Alexievici
însumează cinci cărţi scrise cu urechea plecată la
glasul miilor şi miilor de „euri” strivite de marea
istorie şi anihilate brutal îndeosebi de utopia so-
cialismului şi comunismului în care acţionează,
gândeşte şi vorbeşte numai ceea ce se numeşte
noi. Aceste cărţi care prezintă moduri diferite de
a îngenunchea eul, de a- i ignora sufletul, gândi-
rea şi simţirea în numele unei ideologii formează
un ciclu pe care scriitoarea l- a numit omul roşu.
Vocile utopiei.

Prima carte a ciclului Am părăsit satul, din
1976, înregistrează o serie de monologuri ale ţă-
ranilor bieloruşi, alungaţi din modul lor tradiţio-
nal de viaţă de sărăcie şi de industrializarea
forţată prevăzută de construirea socialismului. Al
doilea volum al ciclului, războiul nu are chip de
femeie, publicat în 1984, şi, apoi, în carte, în 1985,
n- a putut trece neobservat, căci deja era atins aici
mitul „eroismului” şi al „măreţiei”, cultivat de o
gândire prin excelenţă militară, prezentă în edu-
caţia, viaţa de zi cu zi, în limbajul şi în însemnele
obsesive ale puterii sovietice. Cea de a treia carte
ultimii martori: carte de istorii ne- copilăreşti,
apărută tot în 1985, în ediţiile ulterioare, a mai
primit şi titlurile Solo pentru o voce de copil, o
sută de cântece de leagăn. Înregistrând amintiri
despre cel de- al Doilea Război Mondial ale celor
care l- au trăit având vârsta copilăriei, ca şi cartea
anterioară, acest nou volum ne propune o imagine
a prezenţei nefireşti a războiului şi a orgoliilor
forţei statale în cele mai delicate şi neajutorate
ipostaze ale fiinţei umane. 

Mişcându- se „de la o voce la alta” în căuta-
rea sensului existenţei eului uman şi a chipurilor
pe care le poate lua minciuna comunistă, Svet-
lana Alexievici ajunge la Kabul, în Afganistan,
unde descoperă această minciună lăfăindu- se pe
mari placarde în varianta frăţiei între popoare:
„Poporul rus ajută poporul afgan frate să constru-
iască socialismul”. Din ceea ce a văzut acolo şi din
ceea ce a auzit în Rusia de la mamele ostaşilor
ucişi în numele acestei minciuni, va construi ur-
mătoarea carte a ciclului Băieţii de zinc, apărută
în 1989. Vocile mamelor de soldaţi adunate în
această carte dezvăluie un adevăr cutremurător:
mai îngrozitoare decât imaginea miilor de sicrie
de zinc care se întorc „în secret” din Afganistan,

în locul tinerilor plini de energie şi de entuziasm
patriotic insuflat de lozinci şi lecţii mincinoase, se
dovedeşte a fi viaţa soldaţilor care s- au întors
acasă, definitiv inapţi pentru viaţa paşnică, pri-
zonieri de nelecuit ai instrucţiei primite pentru a
ucide pe frontul afgan. Devenind asasini de toată
mâna, odată întorşi acasă, aceştia dovedesc cât de
adâncă e vina puterii comuniste care poate face
din tineri adevăraţi mutanţi, neconştienţi de si-
nele lor uman şi ascultând, sub puterea drogului
sau nu, exclusiv de ordinul impersonal „ucide!” ce
răsună perpetuu în mintea lor. În faţa acestui fe-
nomen până şi instinctul matern pare a demi-
siona, căci, aşa cum, cutremurător, mărturiseşte
o mamă de soldat, ea „nu- şi mai recunoaşte fiul”
în fiinţa revenită acasă de pe frontul din Afganis-
tan.

Momente rare de luciditate îi fac pe unii
dintre aceşti tineri aflaţi încă sub puterea „dro-
gului sângelui” să- şi curme viaţa, alăturându- se
mulţimii de sinucigaşi, bulversaţi de schimbările
bruşte din viaţa socială intervenite în viaţa oame-
nilor sovietici după 1990. Acestui fenomen îi con-
sacră Svetlana Alexievici cartea din 1993 Vrăjiţi
de moarte.

Deja în momentul când s- a întâlnit cu ho-
locaustul şi cu gulagul literatura a înţeles că nu
poate vorbi despre ele în limbajul ficţional cunos-
cut. V. şalamov şi A. Soljeniţîn au concretizat în
cărţi- document această nevoie de decenţă a ficţio-
nalului în faţa unei realităţi care nu se poate în-
scrie în realitatea normală a vieţii. Cu atât mai
mult se va simţi neputincioasă arta în a vorbi în
limbajul ei artistic despre realitatea Cernobâlului
care, aşa cum au simţit- o şi o simt oamenii locu-
lui, precum şi cei care au întâlnit- o, vorbeşte des-
pre o altă lume – o lume fără om –, despre
vremuri postapocaliptice. Aproape două decenii
i- au trebuit Svetlanei Alexievici să vadă pe viu şi
să suporte cu un curaj greu de întâlnit peisaje şi
chipuri umane desfigurate într- un mod de neima-
ginat de explozia centralei, să culeagă mărturii
de la martorii şi urmaşii acestora, să le priceapă
în sensul lor adânc şi să le adune în cea mai bună
carte a ciclului ei Vocile utopiei. Drept titlu al
acestei noi cărţi, publicate în 1997, a ales expresia
unei voci feminine din corul Cernobâlului pe care
l- a ascultat: rugăciunea de la Cernobâl.

Nu sunt puţini criticii
care, comentându- i Svetlanei
Alexievici cărţile şi discursul
Nobel, îi reproşează acesteia
lipsa de amploare filosofică, sim-
plitatea şi „cotidianitatea” gân-
dirii şi scriiturii. Într- o singură
privinţă au dreptate aceşti cri-
tici: scriitoarea pare să nu vrea
să părăsească deloc cotidianul
în care se mişcă, gândeşte,
simte, vorbeşte fiinţa umană.
Dar cotidianitatea frustă este
tocmai ceea ce urmăreşte, vrea
să păstreze şi să recreeze autoa-
rea în toate scrierile sale ca ex-
presie cea mai fidelă a eului, a
individualităţii umane, care, am
văzut, este valoarea pe care vrea
s- o surprindă constant în scrie-
rile sale. Cu alte cuvinte, reali-
zarea cotidianităţii ţine de o
strategie narativă, dacă nu ar fi
o impietate să vorbeşti despre
strategie la autoarea, a cărei
virtute esenţială este sinceritatea, demnitatea,
lipsa de artificii şi autenticitatea discursului.

Cât priveşte dimensiunea filosofico- ideatică
a operei, nici un cititor de bună credinţă nu i- o
poate nega, numai pentru că scriitoarea bielo-
rusă, încă de la primii ei paşi în ale scrisului, a
ales să implice marile idei în scriitură altfel decât
au făcut- o Dostoievski, Tolstoi ori Cehov, autori
invocaţi, de cele mai multe ori interogativ, de vo-
cile înregistrate în text sau de rarele intervenţii
ale vocii auctoriale. Această dimensiune este cu
deosebire vizibilă în volumul rugăciunea de la
Cernobâl, o carte profetică în care vedem aievea
imaginea viitorului omenirii, a cărui iminenţă a
fost pregătită nu doar de catastrofa nucleară de
la Cernobâl, nemaivăzută în lume, dar şi de
modul în care a fost şi este tratată fiinţa umană
– femeia, copilul, tânărul, bărbatul – în toate con-
strucţiile sociale cunoscute în istorie care au cul-
tivat şi cultivă forţa, falsul sentiment de măreţie
şi eroism, orgoliul de stăpân al lumii cu care spe-
cia umană a înaintat în ceea ce a crezut ea că este
marea istorie. 

În toate momentele acestei istorii omul şi- a
scris pe frunte asasin, găsind prea puţin răgaz
să- şi asculte inima şi, mai ales, să înţeleagă ceea
ce au îndrăznit să- i strige în auz veacuri la rând
câteva glasuri de profeţi, mucenici, gânditori,
scriitori. Svetlana Alexievici cutează să se alăture
acestor glasuri, fiind atentă la cele mai mici
nuanţe ale influenţei acestei istorii mari asupra
sufletului uman a cărui realitate a fost aproape
ignorată de literatură, mai ales în expresia vocii
ei cotidiene şi a adevărului neînfrumuseţat, ne-
prelucrat de filtrul auctorial. În atenţia exclusivă
pe care o acordă individului uman, scriitoarea bie-
lorusă a beneficiat şi de lecţia lui M.I. Lermontov
care, la 1840, în romanul său un erou al timpului
nostru, propunea literaturii o modalitate literară
proprie de realizare a imaginii omului, sintetizată
în Cuvântul înainte la Jurnalul lui Peciorin: „Is-
toria unui suflet omenesc, chiar şi a celui mai ne-
însemnat, e aproape mai interesantă şi mai folosi-
toare decât istoria unui popor întreg”. 

Cât priveşte simplitatea, tot Lermontov co-
mentează şi dovedeşte prin romanul amintit mai
sus că în artă aceasta este cel mai greu de obţinut
şi de descifrat în sensurile ei adânci. Atunci când
nu cade în simplism, simplitatea devine un atri-
but al creaţiei care- i garantează perenitatea şi
clasicizarea, iar unei cărţi ca rugăciunea de la
Cernobâl numai simplismul nu- i poate fi repro-
şat. E suficient să- i priveşti, fără prejudecata ar-
tisticităţii cu orice chip, compoziţia pentru a rea-
liza că avem în faţă o operă de o mare complexi-
tate în simplitatea ei voită, o operă care pune în
discuţie câteva probleme esenţiale ale narativu-
lui, pe care autoarea însăşi le invocă în nenumă-
rate rânduri. Este vorba, printre altele, de

chestiunea textualizării unui real
cu totul nou în istoria omenirii,
dar şi de folosirea, în cu totul alte
moduri decât au făcut- o predece-
sorii interesaţi de acest aspect al
scrierii prozei, a vorbirii ca text
de sine stătător sau în calitate de
context şi de paratext.

Dacă în cărţile anterioare
istoria sufletului omenesc, a
„omului mic” cum s- a spus ulte-
rior, era prezentată în confrunta-
rea acestuia cu puterea în
ipostaza ei „omul şi statul”, „omul
cu rangul” sau „omul cu arma”, în
rugăciunea de la Cernobâl ace-
laşi om are a se întâlni cu „omul
cu atomul” şi cu făptuirile aces-
tuia. Convinşi de propaganda
mincinoasă comunistă cum că
centralele atomoelectrice „sunt
atât de sigure încât ele pot fi con-
struite şi în Piaţa Roşie”, oamenii
sovietici nu au făcut imediat legă-

tura între „armă” şi „atom”, rezervând acest sens
doar bombardamentelor de la Hiroşima şi Naga-
saki. De fapt, crezând orbeşte în ceea ce le propu-
nea puterea comunistă, ei nu s- au întrebat de ce,
dacă sunt atât de sigure, centralele respective nu
s- au construit chiar în Piaţa Roşie, ci s- au dise-
minat în ţările frăţeşti, după principiul comunist
binecunoscut că unii sunt mai egali sau mai fraţi
decât alţii. Împrejurarea a făcut ca explozia de la
Cernobâl să- i surprindă complet nepregătiţi pe
oamenii simpli, care n- au ştiut să se protejeze şi,
cum spun martorii direcţi ai catastrofei, au putut
„să se ducă la atom cu lopata”. La această crimă
a neprevenirii asupra pericolului, pe care- l pre-
zintă atomul necontrolat şi pus să lucreze într- o
construcţie realizată ca oricare altă construcţie de
interes economic, s- a adaugat secretomania sovie-
tică care a sporit considerabil pierderile şi degra-
darea biologică a vieţii omeneşti, distrugerea
completă a mediului. Tot ea explică şi prezenţa
mai modestă în carte a vocilor adevăraţilor spe-
cialişti în energia atomică care, conform regula-
mentului impus de stat, trebuiau să rămână
mute. r

ð Boala pe care o diagnosticau
Ceeadaev şi Merejkovski şi pe care

o radiografiază acum Svetlana
Alexievici în Timpul second hand

este vocaţia rusului pentru
suferinţa în sine şi puterea lui de a

se iluziona că suferinţa lui e de
natură creştină.
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Am sărbătorit, recent, Ziua Culturii
Naţionale. „Sărbătorit” e un fel de
a spune. Sărbătoarea implică bucu-
rie. Ca în fiecare dintre cele cinci

ocazii anterioare, pentru majoritatea concetăţe-
nilor, această zi de sărbătoare a fost, mai de-
grabă, una de priveghi. Evident, fiind ziua de
naştere a lui Eminescu, numele său nu poate fi
ocolit (deşi, am ascultat discursuri de la înalte tri-
bune, rostite de cunoscuţi demnitari, în care omul
deplin al culturii române nu a fost amintit) – cu
toate că, până la urmă, este vorba doar despre un
pretext (trebuia să fie aleasă, convenţional, o zi a
culturii naţionale, iar momentul astral al naşterii
poetului naţional este foarte potrivit pentru asta!).
Dar 15 ianuarie nu se poate limita la geniul emi-
nescian şi, chiar dacă ar fi aşa, chiar dacă am
vorbi numai despre el, nu văd de ce am face- o
doar dintr- o perspectivă a răsuflatei sintagme
„dor de Eminescu“ şi sub ascultarea aceloraşi ver-
suri filosofice, învăţate de pe băncile gimnaziului.
De ce trebuie să plângem, mai degrabă, decât să
ne bucurăm de Ziua Culturii Naţionale? Cred că
răspunsul stă în memoria contondentelor şi fas-
tidioaselor aniversări controlate de partid, până
în 1990, şi de care nu ne mai putem desprinde.
Au devenit „evenimente de suflet“ şi, fiind de su-
flet, trebuie să fie cu jale, dor şi tristeţe. E drept,
când avem ghinionul să ne sărbătorim cultura în
preajma lui 1 Decembrie – o altă zi acoperită, mai
întotdeauna, dacă nu de viscol, cel puţin, de ger,
lapoviţă şi ceaţă şi, mai ales, de discursuri sforăi-
toare despre eroismul strămoşilor – nu se poate
imagina nici un 15 ianuarie prea vesel. Anul
acesta, cu deosebire, demnitarii neamului s- au
simţit datori să ne aducă aminte (sfântă corecti-
tudine politică!) şi de morţii de la clubul Colectiv,
care au generat ceea ce se numeşte, deja, de către
hipsteri, „revoluţia Colectiv“, şi care se traduce în
angajarea societăţii civile în politică şi în cultură
(sau în politica culturii – iertat- mi fie cacofonia –
ca să fiu mai exact). În fine, după ce au fost tre-
cute în revistă gloriile istoriei culturii, s- a ajuns
la elevii olimpici – mândria noastră pentru viitor
– care abia aşteaptă să îşi găsească o universitate
potrivită şi, apoi, un loc de muncă, în America,
după care ne minunăm cum de nu ştim să avem
grijă de ce- am moştenit şi de ce se creează astăzi
în România. 

Deşi, atunci când se vorbeşte despre cul-
tură, chiar oamenii importanţi din România se
gândesc, mai degrabă, doar la literatură şi arte,
instituţiile de cultură sunt la fel de importante
precum creatorii, pentru că sunt producători de
acte de cultură. Între ele, muzeele au un loc, de-
opotrivă, privilegiat şi ingrat. Privilegiul provine
din faptul că, pe de o parte, sunt deţinătoarele
unor valori inestimabile, care contribuie major la
definirea identitară a unei naţiuni, şi că sunt de
o mare versatilitate: nu există domeniu al creaţiei
umane care să nu poată fi reprezentat într- un
muzeu (incluzând, aici, şi muzeele de ştiinţe ale
naturii unde, inevitabil, este analizată şi lucrarea
omului asupra naturii, nu numai opera lui Dum-
nezeu). Pe de altă parte, muzeele nu sunt doar
simple depozitare de bunuri culturale, ci – şi aici
mă refer la ceea ce îmi place să definesc drept mu-
zeul contemporan – foruri de dezbatere publică
privind toate sferele de acţiune socială. Practic,
nu există domeniu al cunoaşterii în care un
muzeu să nu poată fi implicat, nu doar prin „sim-
ple“ expoziţii (în ziua de azi, expoziţiile numai
simple nu sunt), ci şi prin orice alt tip de mani-
festare care implică interactivitatea, punctele de
vedere ale comunităţilor şi ale indivizilor, faţă de
problemele care confruntă omenirea, naţiunile,
organizaţiile şi chiar şi cele mai mici comunităţi
locale. Ingratitudinea provine, poate, tocmai din
faptul că, deşi în ultimii 60 de ani, muzeele au în-
ceput să se schimbe tot mai mult, tinzând către
ceea ce am denumit „muzeul contemporan“, im-
plicat în mod direct în viaţa societăţii, ca gazdă a
proiectelor culturale proprii, dar şi venite din
afara zidurilor sale (tot mai penetrabile, pentru

toţi cei care sunt interesaţi de moştenirea cultu-
rală şi de viitorul culturii), în societate persistă
remanenţa unei priviri – aş spune, mai degrabă,
a unei atitudini – conservatoare faţă de aceste in-
stituţii. Această atitudine este observabilă, în sta-
dii diferite, în întreaga lume, de la SuA şi Europa
Occidentală (unde a început „revoluţia muzee-
lor“), până la ţările unde există doar câteva
muzee la o populaţie de un milion de locuitori. În
România, ea are drept cauză, pe lângă gradul
obişnuit de reacţie tardivă a societăţii la schim-
bările de structură ale modului în care funcţio-
nează instituţiile culturale „clasice“ (teatrul,
biblioteca, filarmonica, muzeul, arhiva, cinema-
tograful etc.), utilizarea muzeelor, de către regi-
mul comunist, drept mijloc de propagandă
politică, ceea ce a dus la îndepărtarea publicului
de lăcaşul muzeal. Generaţiile care au fost duse
în vizită la muzee, cu forţa, până în 1990, sunt,
încă, prea temătoare, acum, când vizitele la
muzee nu mai sunt obligatorii, să îşi ia de mână
copiii, pentru a le arăta minunile pe care muzeele
le adăpostesc. Desigur, şi la noi, există o direcţie
uşor detectabilă a schimbării: atitudinea de res-
pingere faţă de muzee tinde să se restrângă; se
poate aminti, în acest sens, numai fenomenul
Nopţii Europene a Muzeelor, care, ce- i drept, a
devenit unul, mai degrabă, social decât cultural
– o modă, mai ales, printre tinerii locuitori ai ma-
rilor oraşe, cu un nivel de educaţie, cel puţin,
mediu. Dar viteza de reacţie socială este înşelă-
toare, dacă privim doar acest segment, din ceea
ce sociologii numesc urbanul mare. În micile
oraşe, dar mai cu seamă, în mediul rural – vădu-
vit, în continuare, în mod dramatic, de prezenţa
muzeelor – oamenii merg la muzee mai rar de o
dată pe an. De altfel, potrivit studiilor Institutu-
lui Naţional pentru Cercetare şi Formare în Cul-
tură, cam 60% din populaţia României declară că
nu simte necesitatea existenţei muzeelor (tea-

trele, filarmonicile şi teatrele de operă şi operetă
stau chiar şi mai prost!). Din statele membre ale
uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic Eu-
ropean, cele mai reduse înregistrări de vizite în
muzee la mia de locuitori se înregistrează în ţă-
rile care au intrat cel mai de curând în uniune:
Croaţia, Polonia, România, Bulgaria, Slovenia,
Cehia, Letonia – toate, evident, foste ţări „socia-
liste“, în care muzeele au jucat acelaşi rol propa-
gandistic. Numărul cel mai mare de vizite este
declarat în ţările „nordice“, pe primele două locuri
aflându- se Norvegia şi Suedia. Germania se află
şi ea, destul de aproape de acest segment de vârf
al frecvenţei vizitelor la muzee, fapt absolut nor-
mal, dacă avem în vedere că cea mai mare ţară a
uniunii este şi cea considerată cea mai mare „pu-
tere“ europeană pentru muzee: în momentul de
faţă, Germania este nu doar ţara cu cel mai mare
număr de muzee, raportat la populaţie şi supra-
faţă, ci şi cu cel mai mare (şi de mai mare calitate)
corp de profesionişti care lucrează în muzee – fapt

care explică şi de ce, de la începutul actualului de-
ceniu, muzeele germane au devenit şi cele mai no-
vatoare instituţii de acest fel din continentul
nostru. Mai mult decât atât, majoritatea covârşi-
toare a muzeelor germane nu funcţionează în spe-
ranţa că vor atrage un număr mare de turişti (aşa
cum este cazul, adeseori, în Italia, Grecia, Franţa,
Spania, Portugalia şi Olanda – care îşi pun mari
speranţe în turismul cultural), ele fiind proiec-
tate, preponderent, pentru a se afla în serviciul
comunităţilor în care funcţionează. Diferenţa este
semnificativă. Aş compara situaţia cu decalajul
major care există între numărul de spectatori la
Festivalul Internaţional „George Enescu“, la care
se pune accent pe prezenţa unui număr din ce în
ce mai mare de turişti străini, care vin în Româ-
nia special pentru concertele şi spectacolele orga-
nizate cu acest prilej, şi evenimentele organizate
de filarmonicile din Bacău, Giurgiu, Piteşti sau
Râmnicu Vâlcea, unde nu se contează, deloc, pe
participarea unor persoane venite din afara mu-
nicipiilor respective. 

Revenind la obiceiul vizitării muzeelor, am
să aduc în discuţie chiar situaţia instituţiilor din
Capitală – oraşul cu cele mai multe muzee, în Ro-
mânia, e drept, nu toate deschise publicului
(amintesc, aici, doar situaţia tragică în care se gă-
seşte, în continuare, Muzeul Naţional al Litera-
turii Române, sau situaţia disperată a Muzeului
Naţional de Istorie a României). În anul 2014,
55% dintre bucureşteni nu au intrat, niciodată,
într- un muzeu, iar 9% au fost doar o dată (proba-
bil, cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor).
Numai 11% dintre bucureşteni au vizitat muzee
de două sau de mai multe ori. Ar trebui să adău-
găm faptul că 46% dintre cei care au intrat în
muzee sunt persoane cu studii universitare absol-
vite. Singurul aspect, aparent, pozitiv (în sensul
că este dătător de speranţă) ar fi acela că 65%
dintre bucureştenii adulţi care au mers la muzee,

în 2014, erau persoane de până în 49
de ani, cei mai mulţi dintre ei regă-
sindu- se în segmentul de vârstă
între 18 şi 24 de ani. Sperăm, cu alte
cuvinte, că îşi vor menţine bunele
obiceiuri şi când vor înainta în vâr-
stă!

Avem, aşadar, în faţa noastră,
un tablou, mai degrabă, întristător.
Majoritatea românilor nu consideră
muzeele necesare şi nu le vizitează.
Evident, ca orice statistică, şi aceas-
ta este, oarecum, înşelătoare, în sen-
sul că, în mediul rural, situaţia este
cu mult mai proastă decât în cel
urban. Mai mult decât atât, nu văd
nimic vesel în faptul că nu doar bu-
cureştenii, ci, în general, românii de
peste 50 de ani nu simt vreo atracţie
pentru muzee. Este vorba despre un
adevărat proces de excludere cultu-
rală, la care sunt supuse persoanele
mai puţin educate, mai vârstnice şi

trăind la sate. şi ei sunt cetăţeni ai acestei ţări.
Nu mi se pare normal să asistăm pasivi la lipsa
lor de interes pentru muzee, pentru că nu este,
neapărat, vina lor că nu sunt interesate de
muzee. Este uşor să spui că, dacă ar exista do-
rinţa lor, ar intra în muzee. Mulţi dintre ei nu au
primit educaţia necesară pentru a simţi dorinţa
de a vizita un muzeu, nu au bani, timp şi mijloace
de deplasare pentru a face acest lucru.

Aşa încât, poate că atmosfera, mai degrabă,
sumbră, care a însoţit, şi în acest an, Ziua Cultu-
rii Naţionale nu este chiar întâmplătoare. Poate
că avem de ce să fim trişti. Poate că vina pentru
această stare de lucruri nu este tocmai de pus în
seama celor care nu au simţit nici un fior de săr-
bătoare străbătându- i, la 15 ianuarie 2016, ci,
mai degrabă, a elitei politice, sociale şi culturale
care guvernează România, de câteva decenii în-
coace. Este un subiect de meditaţie asupra căruia
sper că am să am ocazia să revin. r

Virgil Ştefan Niţulescu
Muzeele şi Ziua Culturii Naţionale

Poate că vina pentru această stare
de lucruri nu este tocmai de pus în
seama celor care nu au simţit nici

un fior de sărbătoare
străbătându- i, la 15 ianuarie 2016,
ci, mai degrabă, a elitei politice,

sociale şi culturale care
guvernează România, de câteva

decenii încoace

■ Arhipelagul muzeelor
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Magistra vitae 
Cu o activitate ştiinţifică prodigioasă de

peste jumătate de secol, acad. ştefan ştefănescu
reprezintă un nume de reper în istoriografia
noastră, contribuţiile sale la cunoaşterea trecutu-
lui nostru fiind deja clasice, recunoscute pentru
valoarea lor în ţară şi peste hotare. În Prefaţa la
volumul „ştefan ştefănescu – Scrieri istorice”,
apărut la Editura Academiei Române, în colecţia
inspirat numită „Cărţi de căpătâi”, acad. Dan Be-
rindei apreciază că „medievist, el a abordat şi alte
perioade ale istoriei şi, totodată, a fost preocupat
de înnoirea disciplinei istorice, atât în studiile
personale cât şi în activitatea
didactică”. Acestea din urmă
întregesc armonios o concep-
ţie despre rolul istoriei ca şti-
inţă cu ample deschideri spre
întreaga viaţă socială şi nu-
meroase posibilităţi de inter-
pretare care să ajute să
înţelegem mai bine un trecut
pe care îl purtăm ca pe o no-
bilă povară şi avem datoria
să- l onorăm pe măsură. Stă
mărturie o operă ştiinţifică
impresionantă şi, nu mai
puţin, o bogată activitate di-
dactică. La aceasta am putea
adăuga faptul că, în calitatea
de director al Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga”, „a de -
pus eforturi pentru menţine-
rea relaţiilor istoriografice
internaţionale şi a ajutat pe
membrii Institutului, cu stă-
ruinţă şi riscuri, în realizarea
unor deplasări peste hotare”. 

Recentul volum oferă o
imagine sintetică a contribuţiilor ştiinţifice ale
acad. ştefan ştefănescu structurată unitar pe di-
mensiunile reprezentative ale demersului său şti-
inţific: cercetarea evului mediu românesc. Se
adaugă cercetările de pionierat în literatura noas-
tră de specialitate privind demografia istorică,
disciplină ştiinţifică apărută în a doua jumătate
a secolului xx. ultimele pagini sunt dedicate evo-
cării a nouă personalităţi alese cu scrupulozitate
ştiinţifică din cele atât de multe pe care distinsul
istoric român le- a cunoscut sau a colaborat.

Revelator pentru valoarea istoriei ca ştiinţă
sunt citate cuvintele lui Charles Samaran după
care „Istoria este o nevoie profundă a umanităţii,
capabilă de gândire şi care, dacă n- ar exista, ar
trebui inventată”. Mai ales astăzi când procesul
de globalizare tinde să niveleze totul şi când ca-
pătă consistenţă plenară cuvintele lui Eminescu:
„Fără cultul istoriei, nu există iubire de ţară.”
Jacques le Goff precizează că obiectul ei este „cu-
noaşterea ştiinţifică a societăţilor umane în deve-
nirea lor culturală”. Astăzi, când mondializarea
îşi arată aspectele ei neaşteptate, realizăm din ce
în ce mai lămurit că fără cunoaşterea adecvată a
istoriei, identitatea unui popor riscă să fie acope-

rită de ceaţa a tot felul de ideologii care, semă-
nând confuzie, înstrăinează omul de identitatea
sa. Adaugă acad. ştefan ştefănescu: „cine nu cu-
noaşte trecutul nu poate fi un bun contemporan,
nu poate fi constructor al viitorului”. Nu poate fi,
în ultimă instanţă, el însuşi, eşuând în metamor-
fozarea lui într- o cifră, sau să spună cu unul din-
tre eroii din „Minunata lume nouă” a lui Aldous
Huxley: nu vreau să fiu epsilon! Lucrarea este
structurată pe capitole mari intitulate tematic
„Istoria românilor în evul mediu”, „Istoria româ-
nilor în epoca premodernă”, „Demografia, dimen-
siune a istoriei”. 

Reţinem secţiunea „Demografia, dimen-
siune a istoriei” prin amploa-
rea abordării şi rigurozitatea
prezentării cu scopul de a
surprinde esenţa a ceea ce se
numeşte „miracolul româ-
nesc”, descifrat ca unul al su-
pravieţuirii. un ecou al aces-
tui miracol îl aflăm în cuvin-
tele lui Nicolae Iorga care
nota: „Cea dintâi unitate a
românilor a existat când în
capul cărturarilor nu răsă-
rise această idee, în unitatea
perfectă a vieţii economice,
aşternută pe unitatea per-
fectă a vieţii generale şi Ar-
dealul a intrat şi el în aceas-
tă viaţă prin intercirculaţia
românească: un singur corp,
un singur sistem am zice,
prin care străbătea acelaşi
sânge viu”. Deşi aşezaţi,
vorba lui Grigore ureche în
„calea răutăţilor”, românii
şi- au păstrat unitatea şi, cine
ştie, tocmai datorită acestei

unităţi a condiţiilor în care au fost nevoiţi să tră-
iască şi- au zidit ca scut unitatea de neam. Exem-
plele sunt numeroase şi acad. ştefan ştefănescu
le selectează după criterii riguroase ce dau de-
mersului consistenţă ştiinţifică de necontestat.
Din toate se desprinde nevoia şi utilitatea unor
cercetări viitoare aprofundate care, cu siguranţă,
vor deschide o nouă perspectivă de înţelegere a
istoriei trăite pe aceste meleaguri şi transfigurată
într- o cultură în care ne regăsim şi sperăm s- o
facem de- a pururi. 

Evocările ne conduc într- un spaţiu al „afini-
tăţilor elective” care întregesc portretul cercetă-
torului, îl nuanţează ne familiarizează cu prefe-
rinţele ştiinţifice şi mai larg intelectuale. Pentru
cei care îl cunosc, nu este de mirare că prima în-
semnare este dedicată lui Dimitrie Onciul, „crea-
tor de şcoală istorică”, trăind într- o perioadă
deosebit de prielnică culturii şi ştiinţei noastre, o
adevărată „epocă de aur”. Marele istoric al popo-
rului nostru a adus contribuţii notabile în dezba-
terile purtate în jurul „continuităţii românilor” pe
malul stâng al Dunării după retragerea aureliană
şi a fost primul care s- a preocupat şi de romani-
tatea de la sudul Dunării după crearea statelor

bulgar şi sârb şi alte multe teme ale căror dezvol-
tare rămâne reper pentru studiile viitoare. În dis-
cursul de recepţie „Fazele dezvoltării istorice a
poporului şi statului român”, el considera anii
care au dus la marea unire ca unii care stau sub
semnele cuvintelor cronicarului „Biruit- a gândul”
că generaţiei lui i- a fost hărăzită această izbândă.
Toate conduc firesc la concluzia că „Opera lui Di-
mitrie Onciul a îmbogăţit avuţia noastră spiri-
tuală, ea îşi păstrează şi azi, în mare măsură,
valoarea. Figura ilustrului bucovinean a rămas
posterităţii înconjurată cu aureola omului de şti-
inţă de mare probitate, care a înţeles idealurile
vremii şi a pus în serviciul lor energie şi talent”.
un alt nume reper al istoriografiei noastre: Nico-
lae Iorga, ctitorul Institutului care îi poartă nu-
mele, care a fost şi a rămas „un adevărat bastion
al spiritualităţii româneşti” pentru care acest
„apostol al neamului” este un „simbol al rezisten-
ţei, suport moral, far călăuzitor”. Galeria acestor
mari personalităţi mai cuprinde pe Andrei Oţe-
tea, Gheorghe I. Brătianu, P.P Panaitescu şi Flo-
rin Constantiniu caracterizat ca „un prinţ al
gândirii istorice”. 

Prin cuprinsul bogat, armonios şi reprezen-
tativ structurat volumul „Scrieri istorice” al aca-
demicianului ştefan ştefănescu îşi legitimează
includerea şi seria „cărţilor de căpătâi” pentru cei
care văd în istorie, ca odinioară Cicero, o „magis-
tra vitae”. Poate mai mult: istoria ajută să cu-
noaştem şi să ne cunoaştem, să înţelegem şi să ne
înţelegem şi îndeosebi să ne simţim rădăcinile
adânci în pământul pe care ne- a fost dat să trăim
spre a- l lăsa moştenire celor al cui este cu adevă-
rat – generaţiile viitoare. (Elena Solunca)

Tezaurul Academiei Române
Volumul tezaurul Acdemiei române, v. 5,

Colecţii de artă, Coordonatori: Ionel Haiduc,
Păun Ion Otiman, este dedicat colecţiilor de artă
ale Academiei, face parte din seria tezaurul Aca-
demiei române şi completează imaginea com-
plexă a patrimoniului cultural şi spiritual al
Academiei Române, prezentate în volumele ante-
rioare.

Lucrarea prezintă şase colecţii, dintre care
patru au aparţinut şi au fost donate Academiei
Române de membri ai comunităţii academice: Ge-
orge Oprescu, George Călinescu, Aurel Avra-
mescu şi Victor Eftimiu. La fel de importanţi sunt
ceilalţi doi colecţionari prezenţi în album – ing.
Dumitru Minovici şi sculptoriţa Mara Bâscă. Co-
lecţiile Oprescu, Călinescu, Avramescu şi Mi-
novici au fost donate Academiei Române împre-
ună cu casele colecţionarilor.

Academia Română şi- a propus ca în acest
album să înfăţişeze, într- o lucrare agreabilă şi in-
structivă, varietatea domeniilor artistice repre-
zentate şi cele mai importante valori cuprinse în
colecţiile de artă intrate în posesia sa. r

Academia Română ● ştiri ● evenimente ● cărţi 

Institutul Cultural Român a lansat seria
de filme documentare intitulată Gândit în ro-
mânia, dedicată unor mari inventatori români:
Victor Babeş, Anghel Saligny, Petrache Poe-
naru, Emil Palade, Aurel Vlaicu, Henri Coandă,
Ana Aslan, Ion Cantacuzino, Hermann Oberth,
Nicolae Vasilescu Karpen, Gogu Constantinescu
şi Traian Vuia. Cu acest prilej, a fost prezentat
şi albumul bilingv mari români de pretutindeni/
outstanding romanians far and Wide, publicat
în condiţii grafice de excepţie la Editura Alexis,
în 2015. Evenimentul a fost organizat de Insti-
tutul Cultural Român şi Autoritatea Naţională
pentru Cercetare ştiinţifică şi Inovare (ANCS)
şi a avut loc la sediul ICR din Aleea Alexandru
38, Bucureşti. Au luat cuvântul Radu Boroianu,

preşedintele ICR, Mihai Vişinescu, producătorul
seriei de filme documentare, Tudor Prisecaru,
preşedintele ANCS şi Mihnea Costoiu, rectorul
universităţii Politehnice din Bucureşti. Seara a
inclus şi un dialog, prin live streaming, cu Ana
Maria Antonie şi Alexandru urdaş, doi dintre ti-
nerii de excepţie ai României care studiază în
Franţa, precum şi cu reprezentanţii studenţilor
români de la universitatea Harvard, SuA. 

La proiectul Gândit în românia şi- au adus
contribuţia regizorul Dan Mironescu, scenaristul
Emanuel Bădescu, compozitorul Petru Margi-
neanu şi editorul Gabriel Coroiu, prezenţi la eve-
niment. Publicul va putea viziona şi un docu-
mentar de montaj, special realizat pentru eveni-
mentul găzduit de Institutul Cultural Român.

Albumul mari români de pretutindeni/
outstanding romanians far and Wide a fost
realizat după un concept de Mihai Vişinescu şi
include prezentări ale unor personalităţi origi-
nare din România, care au fost remarcate în
străinătate (precum Dimitrie Cantemir, Dora
D’Istria, Emanuil Gojdu, Eudoxiu Hurmuzachi,
Haricleea Darclée, Constantin Brâncuşi, Paul
Celan, Isidore Isou, Benjamin Fondane, Marcel
Iancu, Constantin Silvestri, Dinu Lipatti, Sergiu
Celibidache ş.a). Autori: Dan Mironescu şi Ema-
nuel Bădescu, cuvânt înainte de Radu Boroianu,
introducere de Basarab Nicolescu. (Biroul de
presă al ICR)

Mari români de pretutindeni/ Outstanding Romanians Far and Wide
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În timp ce unii, care, înainte de 1990,
când, de pildă, Ion Cristoiu publica do-
cumentatul şi, în acea vreme, specta-
culosul serial despre literatura post-

belică, cu accent pe „obsedantul deceniu”, în
SLAST (Suplimentul literar al Scânteii tineretu-
lui), nu suflau o vorbă, dar au găsit, în haosul
tranziţiei, ca tot românul curajos, o „bună opor-
tunitate” (formula preferată a semidocţilor politi-
cieni şi gazetari) de a se ocupa de maculatura din
epoca dogmatismului stalinist, unii critici au
optat pentru o altfel de arheologie literară şi cul-
turală şi pentru restituiri cu adevărat necesare.
Între ei, Alexandru Dobrescu, care a publicat la
Editura Academiei Scrierile istorice şi literare ale
lui Anghel Demetriescu (1847- 1903), un „erudit
comparabil pe timpul său numai cu Hasdeu şi,
mai târziu, cu Iorga”, cum îl caracterizează reali-
zatorul ediţiei. 

Pe aproape două treimi din masivul tom
(800 de pagini, format mare) se întind studiile de
teorie, istorie şi critică literară, cele ce intere-
sează în primul rând fiind, desigur, textele refe-
ritoare la Eminescu. Ele l- au aruncat pe învăţatul
Anghel Demetriescu în tagma detractorilor poe-
tului şi gazetarului de la timpul. Dacă pe Alexan-
dru Macedonski, care a pătimit cu asupra de
măsură din cauza binecunoscutei epigrame, opera
l- a salvat în posteritate de la, aşa- zicând, excomu-
nicare, Anghel Demetriescu nu a avut un aseme-
nea atú şi nici prea mult noroc. În plus, a fost
judecat pe nedrept numai în ipostaza de emines-
colog avant la lettre, în care singur şi imprudent
s- a înfăţişat. La aproape patru decenii de la
moarte el avea să fie „executat” fără drept de apel
de însuşi G. Călinescu în istoria literaturii ro-
mâne de la origini până în prezent. După un por-
tret necruţător, în care Anghel Demetriescu este
„pictat” ca impostor, ca unul a cărui erudiţie „con-
stă în a spune lucrurile cele mai banale în forma
cea mai plată”, preocupat de „a umple pagina cu
citate decorative greceşti, latineşti, engleze, ger-
mane, franceze, italiene, fără nici un rost”, Căli-
nescu observă că toată critica sa privindu- l pe
Eminescu „se limitează la punerea chestiunii pe
terenul patologiei şi al sensului comun”. Conclu-
zia „divinului” este ca o etichetă greu de dezlipit:
„Judecăţile lui Anghel Demetriescu sunt ale unui
cretin”. Dar şi judecata lui Călinescu, care pune
în seama victimei sale inclusiv articolele într- adevăr
cretine ale unui misterios G. Gelianu, despre care
crede, ca şi Nicolae Iorga, că ar fi un pseudonim
al lui Anghel Demetriescu, este impardonabilă.

Studiile inovaţiile lui Eminescu ca versifi-
cator: rima, îndeosebi analiza poeziei floare al-
bastră, cuprinsă în el, şi cel mult mai amplu,
intitulat mihail Eminescu, fac dovada veleităţilor
de comparatist ale lui Anghel Demetriescu, deloc
neglijabile pentru vremea sa. Apoi, sunt de reţi-
nut nu puţine puncte de vedere privind situarea
poetului în contextul literaturii române şi univer-
sale. Lăudabil este şi efortul de identificare a ceea
ce este la Eminescu noutate absolută, originali-
tate, inclusiv în planul limbajului liric. Din pă-
cate, aproape toate sunt minate de flagrante
incomprehensiuni. Comentariile consacrate poe-
melor Epigonii ori Scrisoarea a iii- a, de exemplu,
ar putea fi, în ordinea simţului comun, la care
făcea trimitere şi Călinescu în portretul său din
marea istorie, acceptabile. Numai că ele suferă de
o vădită inadecvare la obiect. Poezia, deşi mai
adevărată decât Istoria, cum ne învaţă Aristotel,
nu repovesteşte istoria (tocmai de aceea este mai
adevărată) şi nici nu reproduce biografia perso-
nalităţilor acesteia, cum îi pretinde Anghel De-
metriescu poetului. Cu deosebire în cazul lui
Eminescu putem vorbi de ceea ce N.Steinhardt
considera a fi mitizarea Istoriei. „Eminescu – cre-

dea ilustrul cărturar – a făcut din istoria români-
lor mitologie, a ridicat- o la rang de mit, a dat ade-
vărului istoric autoritate şi prestigiu de mit”.
Apoi, Călinescu are dreptate când incriminează
faptul că Demetriescu, psihanalist amator şi,
repet, inadecvat, ori poate chiar rău intenţionat,
„se limitează la punerea chestiunii pe terenul pa-
tologiei…”. Dar Anghel Demetriescu este de- a
dreptul ridicol atunci când consideră că Eminescu
ar constitui un pericol pentru generaţia tânără,
în sufletul căreia – vezi Doamne! – poetul ar
turna letala otravă a pesimismului!

Meritul lui Anghel Demetriescu este că l- a
citit atent, chiar cu un fel de încrâncenare, pe
Eminescu şi poate s- a străduit să- l înţeleagă. Nu
a izbutit însă decât într- o foarte mică măsură. In-
terpretându- l, şi- a asumat o misiune care l- a de-
păşit. El pare mai degrabă lipsit de metafizică şi
de „organ” pentru marea poezie eminesciană, în
pofida erudiţiei, pe care pe nedrept i- o contestă
Călinescu, şi a culturii filosofice de care dispune.
O scuză a sa ar putea fi aceea că se afla prea
aproape de fenomen (Steinhardt avea să vor-
bească după aproape un secol de „fenomenul Emi-
nescu”) pentru a- l înţelege. Numai că au fost alţii
tot atât de aproape, ba chiar mult mai aproape,
care cel puţin au intuit că se află în faţa unui poet
genial. E de menţionat totuşi că Anghel Deme-
triescu a intuit, şi el, originalitatea, valoarea,
noutatea („direcţia nouă”) poeziei celui care – cu
vorbele memorabile ale lui Nichita Stănescu – a
convertit mioriţa în odă, în metru antic. 

Studiul mihail Eminescu al lui Anghel De-
metriescu figurează în bibliografia la Viaţa lui
Eminescu de G.Călinescu, apărută în 1932. E lim-
pede că studiul amintit îl contrariase pe Căli-
nescu, ca să nu spun că poate chiar îl înfuriase,
încă din perioada în care se documenta pentru
inegalabila biografie şi pentru la fel de neegalata
până astăzi exegeză – opera lui Eminescu, în mai
multe volume. Pare că, la un moment dat, „divi-
nul” scrie anumite pagini din Viaţa lui Eminescu,
ca şi capitolul din marea istorie…, având în faţă
studiul din 1903 al lui Anghel Demetriescu, de
care se delimitează net, acordându- i, totuşi, o
prea mare importanţă. Studiul mihail Eminescu
al lui Demetriescu, ce urma să fie continuat, fiind
proiectat ca „o judecată definitivă a procesului
eminescianismului”, are într- o oarecare măsură,
asupra lui Călinescu, un efect catalizator, vizibil
nu doar în conţinutul unor pasaje, dar şi în tonul
acestora. Să comparăm textele. După ce vorbeşte
despre boala şi moartea Poetului, Anghel Deme-
triescu încheie cu un portret la creionarea căruia
concură deopotrivă criticul şi moralistul: „Aşa se
stinse acest talent nenorocit, care imprimă poe-
ziei noastre o direcţie nouă, îmbogăţi metrica cu
forme necunoscute până la dânsul, întineri limba
veche punând în circulaţia literară cuvinte uitate
prin cronici şi psaltiri, dete limbii poetice o vi-
goare şi o frumuseţe pe care nimeni n- o întrevă-
zuse până la dânsul. Muncit de o trufie enormă,
pe care o nutreau succesul şi admiraţia amicilor
săi, îndoctrinat de teorii incoerente, chinuit de ne-
proporţia dintre facultăţile şi aspiraţiile sale, el
năzui la toate celebrităţile şi la toate mărimile,
fără să poată ajunge decât la reputaţia unui poet.
Privat de mângâierile ce oferă viaţa contempla-
tivă, incapabil de a îmbrăţişa ocupaţiile vieţii po-
litice, filosof ignorant cum se credea şi ziarist de
nevoie, prea mândru ca să coboare la serviciile ce
putea face, prea mărginit ca să se înalţe până
unde mândria lui îndemna, prea egoist ca să- şi
deschidă inima marilor simpatii, osândit, prin
firea lui şi prin împrejurările în care fusese arun-
cat, a lupta fără convingere, a fi ziarist fără a iubi
această meserie, a scrie cu patimă personală fără
motive personale, el fuse gonit din sânul fericirii,

al amorului, al puterii şi al ştiinţei. Dar chiar
acest complex de calităţi superioare şi de defecte
nevindecabile au făcut dintr’însul idolul împreju-
rul căruia s’a grupat o parte din tinerime. În ade-
văr, sensibilitatea sa delicată, acută şi pe
alocurea bolnăvicioasă, cultura sa exclusiv ger-
mană şi prin urmare originală pentru noi, ambi-
ţia sa de a întrece pe toţi cei dinaintea şi
dimprejurul lui, i- au făurit un stil unic, aci simplu
ca o poezie populară, aci îmbogăţit prin citiri în-
tinse, un stil nou şi viguros, scânteietor şi întune-
cos, luminos şi vag ca o legendă nordică, plămădit
în cele din urmă cu despreţ suveran şi cu o ură
ce- l apropie de Juvenal. Pamfletar în satirile sale
extravagante, el văzu în generaţia actuală numai
greşelile şi viciile ei, fără să presimţă nimic din
adevărata ei mărire, şi o prigoni cu o furie de ca-
nibal; însă poezia lui plină de simţiri tinere şi
adânci, de imagini originale şi de viziuni puter-
nice –, acei nuferi şi acele liane, pe care el le- a
descoperit întâi; acel murmur ce se rostogolesc
peste prund, în care el a găsit isvoare noi de in-
spiraţie; acele flori de cireş, de salcâm şi de tei, pe
lângă care toţi treceau fără a le culege, – au dat
poeziei sale un parfum, un farmec şi o frumuseţe,
care îl pun deocamdată pe aceeaşi linie cu cei mai
mari din poeţii noştri”.

La rândul său, să ne amintim, G.Călinescu
scrie parcă replicându- i lui Anghel Demetriescu,
în capitolul masca lui Eminescu: „El avea ca atare
un suflet etic, simţitor la toate ideile şi sentimen-
tele, care, alcătuind tradiţia unei societăţi, sunt
ca grinzile afumate ce susţin acoperişul unei case,
nefiind lipsit totdeodată de viziunea unui viitor
mai drept. Nu nutrea nici o aspiraţie pentru sine,
ci numai pentru poporul din care făcea parte,
fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un
individ. Deoarece nu urmărea un interes propriu,
ci unul social, n- avea însuşirea de a alerga repede
pe treptele vieţii, spre a ieşi sus în fruntea scării,
dar era cu atât mai îndârjit şi mai muşcător în
lupta pentru idei. Răzvrătit, cu o lipsă de prefă-
cătorie ruinătoare pentru om, Eminescu a fost un
patriot înflăcărat şi un denunţător al mizeriei
muncitorului rural, industrial şi intelectual, în-
drăzneţ în numele ideii, sfios şi blazat în numele
său. Din această pricină, dacă avea umor, era to-
tuşi un om lipsit de ironie… ”.

E regretabil că Anghel Demetriescu a scris
relativ puţin, mai ales la insistenţa prietenilor.
Mort prematur, la numai 57 de ani, el ne- a lăsat
totuşi o serie de eseuri, portrete, „caractere”, stu-
dii monografice, unele neterminate, publicate în
diverse reviste, ce ilustrează un remarcabil spirit
critic şi un comparatist care se mişcă cu dezinvol-
tură în istoria, literatura şi gândirea europeană.
Stilul său este de o impecabilă fluenţă, fiecare
idee e argumentată riguros, enunţul se sprijină
pe fapte, pe documente, pe observaţii profunde,
pe analiză. Două dintre portretele antologice sunt
cele ale lui Titu Maiorescu (o postfaţă la un volum
consacrat acestuia) şi B.P. Hasdeu. Simptomatic,
Anghel Demetriescu remarcă, înainte de toate, la
mentorul Junimii „eleganţa frazei” şi „logica
strictă”, apoi, fireşte, farmecul elocinţei şi însuşi-
rile de debatteur ale lui Maiorescu. Anghel Deme-
triescu a avut oarecum aceeaşi soartă ca a lui
E.Lovinescu. A fost doar profesor (şi director) de
liceu, dar spre deosebire de marele critic, el s- a
bucurat totuşi, în penultimul an al vieţii, de o re-
cunoaştere de care Lovinescu nu a avut parte: a
fost ales membru al Academiei Române. r

Constantin Coroiu
Un eminescolog avant la lettre:
Anghel Demetriescu

Poezia, deşi mai adevărată decât
Istoria, cum ne învaţă Aristotel, nu

repovesteşte istoria (tocmai de
aceea este mai adevărată) şi nici nu

reproduce biografia
personalităţilor acesteia
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Proprietatea joacă un rol atât de co-
vârşitor în vieţile noastre, încât am
putea spune că ea reprezintă chiar
punctul arhimedic de la care pleacă,

dacă nu preistoria, atunci istoria omenirii, deve-
nirea şi expansiunea ei construindu- se cu neos-
toită fervoare şi tenacitate în jurul ideii de
proprietate, în jurul ideii de „al meu”.

Dispreţuind din capul locului această idee,
din pricina teribilelor nedreptăţi pe care le im-
plică, J.J. Rousseau a înfierat- o şi a pus- o la stâl-
pul infamiei, considerând- o cea mai grozavă
neghiobie scornită de cel care, împlântând primul
ţăruşul în pământ, a exclamat „acesta este al
meu”, alături de cei care, grăbindu- se să- l creadă,
au procedat la fel. Neghiobia aceasta, responsa-
bilă în ochii lui Rousseau de toate relele, învrăj-
birea, luptele, conflictele, războaiele, rivalităţile,
invidiile, duşmăniile şi antagonismele dintre oa-
meni devine, astfel, echivalentul mărului discor-
diei dintre aceştia, marcând o etapă decisivă:
trecerea de la starea naturală (edenică, pură, ino -
centă, anistorică) la starea socială (post- edenică,
impură, pervertită, coruptă, ipocrită şi maimuţă-
rită). Gânditorul francez avea, desigur, în minte
imaginea „sălbaticului bun şi blând”, un fel de
Adam edenic dinainte de „căderea” în timp şi spa-
ţiu, respectiv în istorie, cădere care, asemenea
celei originare, a degradat şi viciat natura, iniţial
bună a omului, pocindu- i acestuia chipul şi trans-
formându- l, cu ajutorul ideii de proprietate, într- o
jalnică maimuţă socială avidă să acapareze, să
cucerească şi să anexeze cât mai mult...

Stricând buna ordine, armonie şi rânduială
a naturii sau a firii, ideea de proprietate sau de
„al meu” pare a fi din start un furt, câtă vreme,
aşa cum afirmă Rousseau, „pământul este al tu-
turor şi al nimănui”. şi e indiscutabil că aşa stau
lucrurile pentru o conştiinţă integră şi intactă,
pentru o conştiinţă virgină, nemaculată de in-
stinctul posesiv şi tiranic al proprietăţii, însă pen-
tru o conştiinţă „căzută”, adică pentru o conşti -
inţă fragmentată care şi- a pierdut feciorelnica vi-
ziune a unităţii primordiale şi a „muşcat” din
mărul discordiei, lumea apare fatal împărţită în
dihotomicul „al meu” şi „al tău”.

Cauza şi consecinţa „căderii” se- nvârt, aşa-
dar, precum un cerc sau roi vicios, în jurul mag-
neticei idei de proprietate, de „al meu”, iar efortul
de recuperare şi salvgardare a stării, condiţiei şi
inocenţei primordiale are în vedere abolirea pro-
prietăţii şi, implicit, refacerea egalităţii şi justiţiei
iniţiale. Atât a celei divine, de la care se înteme-
iază religiile lumii, toate propunând într- un glas
renunţarea/detaşarea de posesiunile lumeşti şi le-
pădarea de sine, de acel egoist „al meu”. Cât şi a
celei sociale, un caz cu totul aparte ocupându- l
aici comunismul, a cărui marcă specifică a constat
tocmai în desfiinţarea proprietăţii private, consi-
derată „furt” din avutul colectiv şi sursă a inega-
lităţii sociale.

Comunismul a putut aboli însă proprietatea
privată numai şi numai pentru că viziunea sa ma-
terialistă, potrivit căreia conştiinţa nu e decât un
epifenomen al materiei, l- a împiedicat să acorde
valoare supremă individului, subiectului. Nepu-
nând accent sau preţ pe individ, n- a pus nici pe
proprietate, astfel încât desfiinţând sau devalori-
zând individul, topindu- l în masa anonimatului
nediferenţiat, el a desfiinţat sau devalorizat şi
proprietatea, ambele fiind dizolvate în amorful,
indistinctul şi abstractul „interes general”. Sacri-
ficarea individului a făcut, aşadar, posibilă sacri-
ficarea proprietăţii, ceea ce arată cât de mult
viziunea asupra individului determină şi viziunea
asupra proprietăţii. 

Cum proprietatea este un lucru extrem de
ambivalent, rău şi bun deopotrivă, comunismul a
sancţionat, asemeni lui Rousseau, proprietatea
privată în aspectul ei negativ, malefic, ca ger-

mene al vrajbei, invidiei, rivalităţii, discordiei şi
luptei de clasă, ce traduce atât de bine faimosul
„homo homini lupus”. Încercând să- l protejeze pe
om de acest germene al inegalităţilor şi nedrep-
tăţilor sociale prin intermediul politicii de centra-
lizare, opusă celei de laissez- faire, comunismul s- a
transformat treptat din cel mai mare acuzator al
furtului proprietăţii materiale în cel mai mare hoţ
al proprietăţii spirituale, furându- i omului tot
spaţiul libertăţii de gândire/conştiinţă, exprimare
şi acţiune.

Dimpotrivă, democraţiile liberale valori-
zând maximal individul şi libertatea individuală,
acest lucru a dus, implicit, şi la valorizarea pro-
prietăţii, până- ntr- acolo încât să fie considerată
un drept negativ, adică unul cât se poate de na-
tural, de înnăscut şi de fundamental. 

Întrebându- ne de ce dreptul la proprietate
este considerat înnăscut şi care este temeiul intim
şi ultim al proprietăţii, descoperim că acesta re-
zidă în chiar subiectul însuşi, în dubla sa ipostază
de corp- minte, corpul fiind prima noastră proprie-
tate materială, adică originea tuturor proprietă-
ţilor materiale, obiectele, lucrurile, bunurile
nefiind decât extensii sau prelungiri ale propriu-
lui corp, iar mintea, prima noastră proprietate
spirituală, originea tuturor proprietăţilor spiri-
tuale, ideile, cunoştinţele, convingerile, credin-
ţele, creaţiile fiind extensii, prelungiri ale propriei
minţi. 

Numai astfel privind lucrurile dreptul la
proprietate devine, într- adevăr, unul înnăscut,
sacru, inviolabil şi fundamental, orice atingere
sau lezare a proprietăţii materiale/corporale sau
spirituale a individului aducând simultan atin-
gere drepturilor la viaţă şi libertate, vane şi eva-
nescente în absenţa unui corp şi a unei minţi,
adică a unei proprietăţi care să le conţină. Drep-
tul la proprietate pare să circumscrie şi să subor-
doneze din această perspectivă drepturile la viaţă
şi libertate, fiind un fel de suport, de „conţinător”
material şi spiritual al acestora.

Monarhiile absolutiste şi regimurile totali-
tare, care s- au remarcat prin arbitrariul de a dis-
pune şi de a sacrifica individul după bunul
capriciu sau plac, au atentat, dacă e să forţăm un
pic înţelesurile şi să punem un accent uşor diferit,
nu atât la viaţa şi libertatea individului, cât mai
ales la dubla lui proprietate ontologică, proprie-
tatea minte- corp, aceasta conţinând, precum un
vas sau recipient, viaţa şi libertatea. Execuţiile,
eşafoadele, arderile pe rug, închisorile, lagărele
de concentrare sunt tot atâtea exemple sinistre
de încălcare şi mutilare a proprietăţii minte- corp,
a proprietăţii spirituale şi materiale.

Între timp, încercările de limitare ale pute-
rii statului au dus la crearea distincţiei dintre
drepturile dobândite sau pozitive, cele pe care ţi
le dă statul, şi drepturile înnăscute sau negative
(viaţă, libertate, proprietate), cele pe care nu ţi le
dă statul (acesta doar veghează ca ele să fie res-
pectate), motiv pentru care nu ţi le poate nici lua,
această negaţie vizând o constrângere şi o res-
trângere a puterii statului, astfel încât acesta să
nu mai poată interveni în sfera privată a indivi-
dului ori atenta la drepturile lui fundamentale,
cucerite pe baza atâtor experienţe traumatizante
pe care le- a traversat umanitatea.

Proprietatea mai poate fi socotită un drept
natural, înnăscut şi fundamental pentru un motiv
cât se poate de simplu şi de firesc. Acela că înşu-
rubarea, înrădăcinarea omului într- un loc, i- a
permis acestuia să- l îmblânzească, să- l mun-
cească, să- l facă să rodească, timpul investit du-
când la valorizarea, umanizarea lui şi creând o
tradiţie, un trecut, o obârşie, un leagăn, o origine,
o istorie, un loc, o locuire, o casă, un acasă, o apar-
tenenţă, o identitate. Apoi, o stabilitate, o protec-
ţie, o securitate care i- au permis omului să
gândească, adică să convertească undele aleatorii
şi fluctuante ale hazardului în undele stabilităţii

ordonate şi organizate ale gândirii. Fără proprie-
tate, omul nu ar avea nicio gândire, nicio stabili-
tate, nicio apartenenţă, nicio casă, niciun acasă,
nicio rădăcină, nicio obârşie, niciun trecut, nicio
tradiţie, nicio istorie, nicio identitate, niciun sen-
timent de iubire, niciun destin, nicio transcen-
denţă. La baza tuturor acestora se află, aşadar,
proprietatea, parfumul proprietăţii în care toate
lucrurile s- au închis, precum în parfumul florii lui
Walt Whitman în care „toată primăvara s- a în-
chis”. 

Acesta este, de altfel, şi singurul sens legi-
tim al proprietăţii. unul organic, larg şi indeter-
minat, care închizându- te într- o formă determi-
nată, deschide şi lasă să intre- n ea un univers în-
treg, o lume... Orice altă formă de proprietate nu
e decât fum... Nu e decât „eul” sau „al meu- ul”
eternului măr al discordiei şi vrajbei dintre oa-
meni.

Chiar dacă democraţiile liberale au salvat
dublul sens, material şi spiritual, al proprietăţii,
dreptatea, ca principiu al echităţii sociale, sin-
gura care nu stârneşte mărul discordiei dintre oa-
meni, este departe de a fi încă realizată. Atâta
vreme cât din punct de vedere economic este per-
mis (nu este împiedicat) ca cineva să câştige ex-
ponenţial sau să se bucure de un exces de bunuri,
confort şi lux, acest lucru duce, resursele mate-
riale fiind limitate, la încălcarea libertăţii mate-
riale a celuilalt, privându- l de cele necesare
(hrană, locuinţă, îmbrăcăminte, sănătate) şi fu-
rându- i dreptul fundamental la subzistenţă, adică
la un nivel elementar de vieţuire, după cum arată
piramida trebuinţelor lui Maslow, la baza căreia
se află trebuinţele umane cele mai elementare,
motiv pentru care ele ar trebui satisfăcute sau
asigurate pentru toţi, în egală măsură. Prin ur-
mare, a lipsi un om de cele strict necesare duce, ţi-
nând cont de piramida trebuinţelor, la o încălcare
mai mare a libertăţii decât a- l împiedica pe un
altul să acumuleze peste necesităţi. Dacă eu con-
sum mai multă mâncare sau deţin mai multe bu-
nuri şi proprietăţi decât îmi sunt necesare, un alt
om va suferi de foame sau de alte forme de mize-
rie socială. Cu alte cuvinte, bunurile sau câştigu-
rile pe care le realizează unii în detrimentul sau
defavoarea altora încalcă acestora din urmă ele-
mentara formă de libertate şi de proprietate.
Acest lucru este atât de evident şi de indiscutabil,
încât ar trebui să fie dincolo de orice controversă.

Marele principiu al libertăţii, „eşti liber câtă
vreme nu încalci libertatea celuilalt” (J.St. Mill)
se dovedeşte, atunci când e aplicat într- o sferă ne-
potrivită, ca cea economică, un măr la fel de pu-
tred şi corupt pe dinăuntru ca mărul discordiei,
încălcând flagrant libertatea materială a indivi-
zilor şi conducând, aşa cum am văzut, la puter-
nice inechităţi sociale. Putem fi uimiţi atunci să
descoperim, la sugestia extrem de pertinentă a
marelui filosof britanic, Bertrand Russell, că sin-
gura sferă unde acest principiu poate fi aplicat
just este cea spirituală, care necunoscând limite,
oricine poate agonisi oricât de multă ştiinţă, cu-
noaştere, artă şi cultură fără a atinge, vătăma,
prejudicia sau încălca în vreun fel libertatea ce-
luilalt, doar aici „avuţiile” unui om nefiind obţi-
nute în detrimentul altora.

Poate că omenirea îşi va da seama în viitor
sau în cele din urmă că a apucat- o într- o direcţie
greşită, conştientizând că pământul este o pro-
prietate comună care trebuie să ne hrănească pe
toţi în mod egal şi că efortul de individualizare nu
trebuie să graviteze în jurul proprietăţii mate-
riale, care creează false distincţii, discordii, ine-
chităţi, prejudicii şi vătămări, ci în jurul pro-
prietăţii spirituale, ale cărei resurse fiind nelimi-
tate, oricine are privilegiul de a deţine sau agonisi
oricât de multe „bogăţii” fără riscul de a- i vătăma,
umili sau strivi pe ceilalţi. r

Ramona Ardelean
Parfumul sau fumul proprietăţii

Gânditorul francez avea, desigur,
în minte imaginea „sălbaticului
bun şi blând”, un fel de Adam

edenic dinainte de „căderea” în
timp şi spaţiu, respectiv în istorie,

cădere care, asemenea celei
originare, a degradat şi viciat
natura, iniţial bună a omului
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„Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi
nedreaptă,/ Ce lumea o împarte
în mizeri şi bogaţi!/ Atunci când
după moarte răsplată nu v- aş-

teaptă,/ Faceţi ca- n astă lume să aibă parte
dreaptă,/ Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!”

Înainte de 1989, strofa aceasta putea fi au-
zită la orice serbare şcolară, rostită de copii ange-
lici care se încruntau şi îşi agitau un pumn în aer,
pentru a sugera ura împotriva orânduirii „bur-
ghezo- moşiereşti”. Poemul Împărat şi proletar a
fost intens folosit în scop propagandistic în timpul
regimului comunist. Dar totul se baza pe un fals,
pe decuparea tendenţioasă din poem a discursului
proletarului şi trecerea sub tăcere a celorlalte două
discursuri, al împăratului şi al poetului însuşi.

În timpul lui Ceauşescu, un primar dintr- un
oraş de provincie a avut ideea să instaleze la in-
trarea într- un parc bustul unui Eminescu tuns.
Era în plină desfăşurare, atunci, în toată ţara o
campanie împotriva „pletelor” şi zelosul primar se
gândise că ar face o salutară operă de educaţie ofe-
rindu- le tinerilor, drept exemplu de mare autori-
tate morală, capul ferchezuit după normele eticii
şi echităţii socialiste al unei personalităţi din isto-
ria culturii româneşti. 

De fapt, cu mult înainte de a fi dus la frizer
la propriu, Eminescu a fost dus la frizer la figurat,
pentru a i se compune o înfăţişare pe măsura ne-
cesităţilor propagandistice ale regimului comunist.
şi, bineînţeles, pe măsura educaţiei estetice a pro-
pagandiştilor…

Grotesca ajustare se petrecea în anii 1948-
1949, cu o febrilitate intensificată de apropierea
celei de- a 100- a aniversări a naşterii poetului. Ini-
ţial se pusese chiar problema interzicerii cu desă -
vârşire a lui Eminescu, unele ediţii din opera sa
figurând pe lista neagră a cărţilor care nu mai
aveau dreptul să facă parte din inventarul biblio-
tecilor publice. În scurtă vreme, însă, ideologii nou-
lui regim şi- au dat seama că riscă să agite prea
mult spiritele punând la index o operă sacralizată
de români. Ei şi- au schimbat direcţia din mers şi
au hotărât să- l folosească pe poet ca instrument
propagandistic.

Înainte de toate, „obiectivului” i s- a simplifi-
cat grosolan biografia. „Nefericirea” sa a fost pre-
zentată ca rezultat al persecuţiilor la care l- au
supus „exploatatorii”, nemulţumiţi de vederile lui
„progresiste”. Iar ca „exponent” al persecutorilor a
fost indicat nimeni altcineva decât Titu Maiorescu.

În acelaşi timp, din toată opera lui Eminescu s- au
reţinut numai câteva poeme, tendenţios alese, pen-
tru a fi repuse în circulaţie. La loc de cinste s- a
aflat, bineînţeles, poemul Împărat şi proletar, com-
pus de poet la douăzeci şi patru de ani, sub influ-
enţa ecourilor din presă ale aşa- numitei „comune
din Paris”. Ideologii de serviciu ai partidului comu-
nist au avut grijă, însă, repet, să falsifice textul,
prin omisiune. Ei au ales dintr- un ansamblu bine
gândit doar discursul proletarului, prezentându- l
astfel, implicit, ca pe un discurs al lui Eminescu.
În realitate, în adevăratul poem, vocea poetului –
mai presus şi decât cea a proletarului, şi decât cea
a împăratului – se face auzită abia în final, ca me-
sajul impersonal transmis muritorilor de undeva
din ceruri: 

„Al lumii- ntregul sâmbur, dorinţa- i şi mări-
rea,/ În inima oricărui i- ascuns şi trăitor,/ Zvârlire
hazardată, cum pomu- n înflorire/ În orice floare-n -
cearcă întreagă a sa fire,/ Ci- n calea de- a da roade
cele mai multe mor./ Astfel umana roadă în calea
ei îngheaţă,/ Se petrifică unul în sclav, altu- m -
părat,/ Acoperind cu noime sărmana lui viaţă/ şi
arătând la soare- a mizeriei lui faţă –/ faţa – căci
înţelesul i- acelaşi la toţi dat.”

Discursul proletarului, cuprinzând toate
poncifele acestui gen de discurs (exploatarea omu-
lui de către om, religia – opiu al popoarelor, ple-
doaria pentru egalitarism, îndemnul la solida-
ritate adresat proletarilor de pretutindeni, insti-
garea la revoltă, dispreţul faţă de o artă deca-
dentă, preferinţa pentru construcţii monumentale
etc.), poate fi considerat, mai curând, o parodie.

În mod evident, poetul şarjează stilul chemă-
rilor la revoltă prin care liderii mişcărilor de ex-
tremă stângă, de inspiraţie marxistă, instigau
mulţimea împotriva elitei.

Apariţia Cezarului, în partea a doua a poe-
mului, aruncă de altfel în deriziune visul de răz-
vrătire al gloatei, care la vederea suveranului i se
închină cu obedienţă:

„Pe malurile Seinei, în faeton de gală,/ Cesa-
rul trece palid, în gânduri adâncit;/ Al undelor
greu vuiet, vuirea în granit/ A sute d- echipajuri,/
gândirea- i n- o înşală;/ Poporul loc îi face tăcut şi
umilit.// Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,/
Privirea- i ce citeşte în suflete- omeneşti,/ şi mâna- i
care poartă destinele lumeşti,/ Cea grupă sdren-
ţuită în cale- i o salută./ mărirea- i e în taină legată
de aceşti.”

După cum se vede, Cezarul nu apare nici pe
de departe ca un personaj odios. Numai că, în a
treia parte a poemului, şi el, şi oamenii de rând,
priviţi de foarte sus, i se înfăţişează poetului ca
bieţi muritori, cuprinşi de o agitaţie inutilă. 

Prezentarea discursului proletarului ca un
poem de sine stătător este, în concluzie, o mistifi-
care grosolană. şi totuşi, acest fragment a devenit
în timp un fel de versiune oficială a poemului Îm-
părat şi proletar, figurând ca atare în manualele
şcolare şi în diferite alte lucrări „educative”. Chiar
şi după 1989 a mai fost folosit în scop propagan-
distic în ziarul Socialistul al partidului lui Ilie Ver-
deţ.

P.S. O întâmplare amuzantă recentă: Pe
site- ul ziarului Gândul a fost postată o înregis-
trare video cu Cristian Tudor Popescu vorbind des-
pre Eminescu. Pentru a dovedi că Eminescu era
ateu, Cristian Tudor Popescu, în binecunoscutul
său stil sentenţios- patetic, citează un vers din Îm-
părat şi proletar: „Religia − o frază de dânşii in-
ventată…”etc. Dacă ar fi citit poemul în întregime,
publicistul ar fi văzut că versurile fac parte din
discursul proletarului (urmat de două alte discur-
suri, al împăratului şi al poetului) şi că nu pot fi
considerate nici pe departe o declaraţie a poetului.

P.P.S. Mai puţin amuzantă este anchetarea
mea de către Securitate în anul II de facultate (şi
anume în primăvara lui 1967) pentru vina de- a fi
scris o parodie după Împărat şi proletar, intitulată
ţăran şi secretar:

„Pe- o ţarină umbrită vreo trei ţărani discută/
Cu mămăliga- n mână flămânzi şi pofticioşi/ Ei
poartă cu tărie o aprigă dispută./ Bucăţi de mămă-
ligă le sar şi stropi de spută/ Din gurile cu care cla-
mează mânioşi. [...]/ Zdrobiţi în mână ceapa,
puneţi niţică sare/ şi înghiţiţi- o grabnic, hai, nu
mai aşteptaţi/ Căci vine brigadierul cu ciudă şi tur-
bare,/ În contra noastră vine, în contra celor care/
Vrem multă mămăligă şi s- o mâncăm ca fraţi. [...]
Hambarul arde- n flăcări, ţărani ca p... moarte/ Pri-
vesc râzând incendiul şi nu se ostenesc,/ Se- agită
secretarii, se- adună într- o parte/ şi fac o listă
lungă cu cei ce vor la moarte/ Să meargă fără frică
pentru avut obştesc.” etc.

În dosarul care mi s- a întocmit atunci, pen-
tru a fi trimis în judecată, şi pe care l- am consultat
după 1989, la CNSAS, am găsit foaia de hârtie pe
care scrisesem versurile, dar şi transcrierea lor de
către un ofiţer de Securitate, care credea că „poe-
zie” se scrie „poiezie”. El califica drept „atitudine
duşmănoasă faţă de regimul comunist” compune-
rea de către mine a parodiei, iar alt ofiţer s- a simţit
dator să facă o adnotare: „Acesta este un element
foarte duşmănos. Dirijaţi agenţii să semnaleze de
fiecare dată cine a mai fost de faţă.”

*
Împărat şi proletar este unul dintre cele mai

greoaie poeme scrise de Eminescu. El pare alcătuit
din mase mari de cuvinte împinse cu buldozerul.
Poetul n- a lucrat 8- 10 ani asupra lui, aşa cum a
făcut cu alte poeme de mare întindere, ci l- a aban-
donat înainte de a- i conferi graţie stilistică. Este
curios că l- a menţinut printre poemele demne să
figureze în sumarul unei cărţi (sau că nu i- a repro-
şat lui Titu Maiorescu includerea lui în volumul
din 1884). Probabil i- a plăcut viziunea de ansam-
blu asupra veşnicelor conflicte dintre oameni, care
par insignifiante privite de foarte sus. Într- un
roman publicat în 2012, Singura cale, Nicolae Bre-
ban explică la un moment dat că, dintr- o perspec-
tivă cosmică, toată tragedia pe care au trăit- o
oamenii, din 1917 până în 1989, în urma instau-
rării comunismului, poate fi văzută ca o simplă vi-

În dosarul care mi s- a întocmit
atunci, pentru a fi trimis în

judecată, şi pe care l- am consultat
după 1989, la CNSAS, am găsit

foaia de hârtie pe care scrisesem
versurile, dar şi transcrierea lor de
către un ofiţer de Securitate, care

credea că „poezie” se scrie
„poiezie”Alex. Ştefănescu

Poemul Împărat şi proletar
recitit azi
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Drum cu asfalt de la un capăt la
altul al localităţii. Oameni puţini
pe stradă, dar destule maşini de
lux. O luăm întâi pe drumul spre

biserica veche din lemn, monument uNESCO.
Frig sticlos, soare mult. Încerc să- mi reamintesc
poteca aceea pe care am mai parcurs- o demult,
spre cimitirul din deal, în mijlocul căruia tro-
nează, cu turla ei îndrăzneaţă, biserica de lemn,
unul dintre simbolurile identitare ale satului. In-

trăm în curtea bisericii. Două turiste citesc isto-
ricul afişat pe zidul exterior al monumentului, cu
voce tare, şi se fotografiează. Înaintăm în sus
printre mormintele aşezate în pantă, multe în pa-
ragină, căutându- l pe acela al bunicilor prieteni-
lor mei. Se mai văd încă destule cruci din lemn
cioplit, cum trebuie să fie orice cruce de mormânt,
dar nicăieri nu arde vreo lumânare la căpătâiul
strămoşilor. Găsim cu greu mormântul bunilor
într- o margine de cimitir. E înclinat, năpădit de
iederă şi străjuit de o cruce
mare, de lemn. Bunul a fost
cântărit cu sare când s- a năs-
cut. De aia nu s- a legat de el
nimic niciodată, nici binecu-
vântare, nici blestem. Buna,
Pălaga, a tras multe cu el, cât
au trăit împreună, dar acum
odihnesc liniştiţi aici, sub cer. 

Îmi dau seama că n- avem
la noi nici o lumânare şi pro-
pun să mergem să căutăm un-
deva. Poate la biserică, dar
biserica e închisă, poate la mă-
năstirea nouă, ridicată la
vreun kilometru distanţă. Ne
întoarcem. La poarta cimitiru-
lui un bărbat între două vârste
ne pofteşte să intrăm, că des-
chide biserica. Ne întoarcem,
plătim bilet la intrare. Vreau
să mă închin la icoane, dar nu
le văd nicăieri. Biserica e
muzeu. Scoasă din cult. Întreb
de lumânări. Domnul care ne- a tăiat biletele
spune că n- are voie de la pompieri să comerciali-
zeze aşa ceva. Vizionăm monumentul. Ieşim să
luăm maşina din locul unde am lăsat- o. În zare
se vede nou- nouţă o măreaţă catedrală cu turlele
de metal lucind în soare, disproporţionată şi ne-
adecvată spaţiului generos pe care s- a întemeiat,
încă din secolul al xIV- lea, aşezarea. Ieşim şi o
pornim spre mănăstirea nouă. Pe drum nici ţipe-
nie. La poarta ei un bărbat cară o roabă cu ci-
ment. În rest nimeni. Totul închis. E frig, e chiar
ger şi un fel de pustiu îmi dă târcoale. Coborâm
în centrul satului. Mă gândesc că aici voi mai
putea recunoaşte câte ceva. Parchez pe o margine
de drum în faţa unui butic. Pe partea cealaltă a
drumului văd o farmacie nouă, modernă, semna-
lizată corespunzător. Intru şi o întreb pe farma-
cistă dacă localitatea e oraş sau sat. Îmi zice că e
comună. În centru, acolo unde era fotograful sa-
tului şi unde m- am fotografiat în 1986 cu surorile
Ana, Mărcuţa şi Ileana, cu Gavrilă al Cătunii şi
cu Emilian, înveşmântaţi în straiele locului, se
văd numai construcţii noi: un supermarket, un

magazin de vopseluri, un bar şi o clădire înzorzo-
nată cu coloniţe galbene, ţigăneşti, la balcon. Spa-
ţiul supermarketului e mai mult decât generos şi
ai senzaţia că aici, în sfârşit, poţi găsi orice, îţi
poţi satisface orice nevoie de consum. Doar lumâ-
nări- candelă nicăieri. Din depozit iese o duduie.
Îi spunem ce căutăm, zice că da, are, şi ne con-
duce la un raft unde stau expuse două candele
chinezeşti, kitsch- oase, dar singurele. Zicem că le
luăm. Ieşim. Pornim în sus, pe strada principală,
perfect asfaltată. Din dreapta zăresc ca pe un
abur de amintire biserica de lemn din mijlocul
altui cimitir al satului, cel de jos. E străină şi stin-
gheră printre vilele cu două- trei nivele ce se fălo-
şesc spre drum. 

Îmi doresc să refac drumul spre cătunul
Plopşor, doar aşa simbolic, în amintirea celor cu
care în momente diferite ale vieţii, cândva, l- am
străbătut cu traful tras de cai, pe nişte geruri de
crăpau pietrele, pe zăpadă, în cântec de colinde
răsunând din piepturi clocotind de bucurie şi de
credinţă. Ieşim din sat şi ajungem în pădurea de
brad, la drumul forestier. Vreau să- l străbat de
dorul lor şi de dor de tanti Ioana din Plopşor, de
casa ei simplă, din grinzi mari de lemn, care se
încălzea la minus douăzeci de grade cu un singur
coş de vreascuri, de nu puteai să stai înăuntru, de
dorul acelei lucerne fabuloase, înalte, aşa încât
când ne- am culcat în ea, în vara de atunci, am fost
perfect ascunşi de orice ochi curios. De lucerna în
care stând culcaţi, atunci, am privit un cer care
nu se va mai repeta vreodată. Când drumul s- a
bifurcat am decis se ne întoarcem. Nu ştiam pre-
cis care din cele două cărări duce spre Plopşor.
Aşa că n- am putut afla dacă a mai rămas ceva din
el. M- am oprit pe malul râului şi am cules o pia-

tră, ca amintire. Probabil nu
voi mai reveni nicodată aici,
pentru că, de fapt, locul nu mai
există decât în inima mea. Am
reintrat în sat şi ne- am dus di-
rect la cimitir, în deal, la mor-
mântul bunilor, să aprindem
lumânările. Când am aprins- o
şi pe a mea, m- am rugat şi
pentru plecaţii mei, alături de
care am cunoscut unul dintre
cele mai curate şi mai fru-
moase locuri de pe pământ.
I- am lăsat pe buni să doarmă
în pace şi în drumul de întoar-
cere ne- am oprit la o rudă mai
de departe a prietenilor mei.
Casă impunătoare, cu vreo trei
nivele. Intrăm în curtea cu pa-
vele de ciment. Gazda, o fe-
meie încă tânără, ne primeşte
bucoroasă. Îmi vine s- o salut,
aşa, ca atunci, „Laudis Iisus”
dar betoanele din jur îmi în-

gheaţă pe buze salutul lor de odinioară. Dau bună
ziua. Zăresc în fundul curţii betonate câteva aca-
returi de lemn. Semnele vieţii şi ale unei locuiri
pe care, fără să- şi dea seama, până în 1990, când
a început exodul spre occident, le- au urât din
toată fiinţa lor. Intrăm în grandioasa vilă, pavoa-
zată pe dinăuntru cu faianţă, gresie, marmură,
termopane, fotolii cu piele de Cordoba, tot ce- i tre-
buie unui om care „s- a scos”. Din bucătăria ultra-
modernă se zăresc în living câţiva copii în jurul
unei mese. „Se joacă la calculator”, remarcăm noi.
„Nu, la play station” ne replică gazda. Stăm de
vorbă câteva minute, după care ei o roagă pe fe-
meie să- mi arate şi mie „surpriza”. urcăm scările
în spirală ale pălăţoilului până la ultimul nivel.
În stare de conservă, regăsesc, încremenit şi în-
gheţat de frig, Ieudul meu. Cel pe care poetul
Ioan Es. Pop l- a numit „fără ieşire”, dar pe care
eu îl surprind, astăzi, la zece ani după ultima mea
vizită pe aici, fără intrare. 

Din păcate, Ieudul a avut după 1990 nu o
ieşire, ci atât de multe spre lumea plină de mira-
jul bunurilor de consum, dar goală de orice conţi-

nut, încât oamenii lui nu i- a mai lăsat, până la
urmă, nici o intrare. Cu frenezie i- au distrus iden-
titatea, şi- au abolit obiceiurile unice, acel mod de
viaţă conservator pe care nicăieri în altă parte
nu- l mai întâlnisem. Au mutilat chipul satului,
strivind sub betoane, sticlă, oţel- inox şi termo-
pane casele de lemn vechi şi noi, cu prispe gene-
roase, porţile de lemn falnice, acareturile şi
gospodăriile lor atât de bine tocmite. Au distrus
un loc unde înainte de schimbarea de regim din
România şi câţiva ani după, veneau turişti şi spe-
cialişti în etnologie din toată lumea, ca să cu-
noască un loc unic sub soare. Nimic n- a mai
rămas din locul despre care scriam în anul 2000
un articol intitulat: „Iisus se naşte la Ieud”. O lo-
calitate fără chip, fără identitate, în care tot ce
contează e să ai o casă mai făloasă decât a veci-
nului, chiar dacă ea bate în urâţenie până şi pa-
latele ţigăneşti. Banii câştigaţi în occident au
reuşit să distrugă ceea ce nici măcar comunismul
n- a reuşit să facă, în furia lui împotriva vieţii tra-
diţionale. Pe ieudeni nu i- au îngenuncheat nici se-
curitatea, nici politrucii de la centru ori locali, în
vremea lui Ceauşescu, dar au fost anihilaţi fără
drept de apel de banii câştigaţi pe aiurea şi de ura
lor declarată faţă de ceea ce reprezentau cu ade-
vărat într- o Românie desfigurată de cinci decenii
comuniste.

La ultimul nivel al măreţei case am găsit un
fel de muzeu cu tot ce conţinea interiorul unei
case tradiţionale ieudene: laviţele înalte, acope-
rite cu cergi şi cu perne uriaşe, ţesături, covoare,
obiecte din lemn, straie ale locului. un fel de mân-
drie locală izolată la ultimul nivel, poate cu va-
loare de remember, poate o ultimă tresărire de
conştiinţă după ce tăvălugul alinierii la pseudo-
valorile lumii urbane a ras de pe pământ un topos
irepetabil. „Aici e o cameră aşa, mai ţărănească”,
ne zice gazda, parcă cu un fel de jenă. 

Ieudenii par mulţumiţi acum, se simt în
sfârşit bine pentru că până şi pe orăşeni îi pot
umili cu bunăstarea şi high tech- ul locuirii lor. Ei
oare ştiu că de fapt nu mai există? Acum îmi vine
să mă întreb dacă chiar au existat vreodată altfel
decât în mintea şi în sufletul meu, al lui Nichita
Stănescu, al lui Ioan Es. Pop şi al altor câţiva vi-
sători. Le- am văzut declinul în decurs de un de-
ceniu. Am constatat cum de la un an la altul îşi
ştergeau memoria, îşi uitau colindele, îşi dezbră-
cau portul, se dezbrăcau de legătura lor ances-

trală cu pământul şi cu cerul pe care de la ei am
învăţat să le contemplu, în urmă cu un sfert de
secol. Dar n- am crezut că vor ajunge atât de „de-
parte”. Aici la Ieud sau acolo la Ieud?, mi- am pus
întrebarea înainte de a părăsi satul. Laudis Iisus
nene Gavrilă, tanti Ioană, Laudis Iisus Emi, Lau-
dis Iisus Alexandre. Ieudul unde s- a născut Iisus
la fiecare Crăciun mai bine de şapte secole a plecat
cu voi. De aceea nădăjduiesc că lângă un Ierusalim
ceresc s- a aşezat acum şi un Ieud ceresc. r
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Luiza Barcan
Ieudul fără intrare

Îmi dau seama că n- avem la noi nici
o lumânare şi propun să mergem să
căutăm undeva. Poate la biserică,

dar biserica e închisă, poate la
mănăstirea nouă, ridicată la vreun
kilometru distanţă. Ne întoarcem

n Polemos

pensiune lA ieud

BisericA din deAl

cAsă nouă lA ieud
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Dragul meu prieten, iată- ne în Ia-
nuarie 2016. Din ultima decadă a
lunii Decembrie 2015, noi am
ţinut- o tot într- o sărbătoare, nes-

căpând nici o cutumă românească sau vreun obi-
cei de- al locului, sărbătorile religioase ori laice.
Acum e rândul prietenilor chinezi, care mai mult
s- au amuzat de tradiţiile de iarnă apusene decât
să le fi ţinut ei înşişi cu inima deschisă. Pe 8 Fe-
bruarie 2016 este Anul Nou Lunar sau Sărbătoa-
rea Primăverii. Începe Anul Maimuţei, un an de
bun augur pentru omenirea întreagă, se zice.
Cine să ştie? Optimismul ne ţine- n viaţă. Primele
două săptămâni înseamnă bucurie, sunt mo-
mente de petrecere în familie şi între prieteni,
care se încheie odată cu Serbarea Lampioanelor
din ziua a cincisprezecea a noului an! Pregătirile
au început. Pe internet circulă un fel de fabulă:
Ce este Sărbătoarea Primăverii? Se întreabă au-
torul sau autorii. Ce să fie? vine imediat răspun-
sul. Oboseală; cheltuială; reuniuni din plin,
mâncare multă şi somn puţin; mesajele telefonice
ne invadează, curg felicitările, lumea parcă deli-
rează; pocnitorile asurzesc cerul, vai, vizitele la
neamuri se ţin scai; vânzoleală mare, pentru bău-
tură şi pentru mâncare; bea fiecare după bunul
plac, să aibă dureri de cap şi de stomac; mişcare
în masă, nimeni nu stă pe- acasă; sporeşte viciul,
dar după o vreme te- ntorci la serviciu; şi ce este
mai greu şi mai greu, e că îmbătrânim cu un an,
mereu! Dacă eşti de acord cu mine, prietene, nu
te grăbi la petrecere… Noi ne îndoim că proverbul
nostru La plăcinte înainte! nu va fi urmat şi anul
acesta peste tot în China, în ciuda peripeţiilor
descrise mai sus, ca pretutindeni, de altfel.

Noi, românii, începem anul şi în China ce-
lebrând ziua culturii naţionale, cinstindu- l pe
Mihai Eminescu. Anul 2016 înseamnă totodată
380 de ani de la naşterea unui mare umanist,
spătarul Nicolae Milescu, 1636- 1708. Acest scrii-
tor, diplomat, călător, geograf, filosof, filolog, et-
nolog, teolog, omul care vorbea nouă limbi, la
vârsta de patruzeci de ani, vizitează China în ca-
litate de ambasador al Imperiului Rus, iar nişte
prieteni români de la Rădăuţi intenţionează să
refacă itinerariul parcurs de el şi o suită de o sută
cincizeci de oameni, în urmă cu mai bine de trei
sute de ani. Îţi voi descrie temerara întreprin-
dere, care va avea loc în August-Septembrie anul
acesta, fii sigur de asta. Până atunci, rămânem
în sfera culturii româneşti. Eu m- am prezentat în
faţa gazdelor noastre cu un Pluguşor mai puţin
obişnuit, iată- l: 

Ziua culturii unui popor este semn al civili-
zaţiei sale. Într- o lume încă imperfectă, românii
cinstesc la începutul fiecărui an propria cultură
şi civilizaţie. Noi acceptăm sensul mai larg, de an-
samblu al experienţei de viaţă, al împlinirilor spi-
rituale, nivel de dezvoltare. Avem cu ce ne
mândri. Cultura României nu datează de ieri, de
azi, ea are rădăcini străvechi, încă de la începu-
turile omenirii, laolaltă cu spiritualitatea Chinei
şi a altor seminţii, numărate pe degete.  

Ziua culturii noastre naţionale coincide nu
întâmplător cu celebrarea unui mare creator, poe-
tul Mihai Eminescu, şi, aşa cum a fost definită de
Acad. Eugen Simion, este zi de reflecţie asupra
culturii române şi a proiectelor culturale de inte-
res naţional. Cultura fiecărui popor înseamnă în-
sumarea valorilor spirituale şi materiale create
în decursul timpului, limba, tradiţii, obiceiuri,
monumente, starea oraşelor şi satelor, realizările,
valorile prezente la un moment dat. Cultura Ro-
mâniei de azi a fost croită de daci, acum câteva
mii de ani, şi este cu precădere o cultură agricolă,
ţărănească, cum s- a spus, şi totodată orală. Por-
nind de la Zalmoxis, cu iniţierea esoterică şi imor -
talitatea, ea s- a îmbogăţit în ultimii două mii de
ani prin ortodoxie. 

Mihai Eminescu (15.1.1850- 15.6.1889) a
fost tradus şi poate fi astăzi citit în aproape o sută
de limbi ale globului, a pătruns pretutindeni, iar
odată cu versurile sale, cultura românească do-
bândeşte o nouă imagine. În China există trei tra-
duceri, plus o a patra versiune a poemelor
eminesciene în limba cineză, de data aceasta ti-
părită la Singapore, în 1994, de către subsemna-
tul. 

Din anul 1521, de când datează cel mai
vechi înscris în limba română, şi până la Mihai
Eminescu s- au scurs peste trei veacuri, timp în
care limba română scrisă s- a maturizat şi s- a per-
fecţionat şi în acelaşi timp poporul de ţărani a în-
ceput să se impună în lume prin generaţii tot mai
largi de intelectuali. S- au înfiinţat şcoli şi univer-
sităţi, învăţământul s- a generalizat la sate, s- au
tipărit cărţi şi reviste. ştefan cel Mare şi Sfânt,
născut în 1433, la Borzeşti, domn al principatului
Moldovei între anii 1457- 1504, grăia româneşte,
dar, după practica acelor timpuri, în contactele
sale cu vestul şi cu estul se folosea de limbile la-
tină şi slavonă. La fel Mihai Viteazul, omul politic
care, în anul 1600, a refăcut Dacia, realizând
prima uniune a tuturor ţărilor româneşti. 

Ei şi foarte mulţi alţii au fost făuritori de is-
torie, de cultură şi de civilizaţie românească, po-

liticieni, diplomaţi, teologi, oameni de ştiinţă, geo-
grafi, profesori, artişti şi cu deosebire istorici, fi-
losofi, scriitori. Într- o lucrare făcută cu parci-
monie tot putem aduna laolaltă sute şi mii de per-
sonalităţi a căror operă a conturat cultura Româ-
niei. Ei au trasat evoluţia uneia dintre cele mai
bogate şi mai originale culturi ale pământului,
cultura românească.

Vom întinde o horă a corifeilor prin creaţiile
lor, impulsuri semnificative în marşul civilizator
din vechime şi până astăzi. Specificul nostru, spe-
cific pentru cultura românească este conştiinţa
larg răspândită a obârşiei, care după scriitorul
George Călinescu (1899- 1965) reprezintă garan-
ţia originalităţii noastre fundamentale şi este ex-
primat prin limba română, păstrată nealterată
mii şi mii de ani în toate provinciile tradiţionale
şi apărată la fel de înverşunat precum fruntariile
ţării. Acesta este poporul român, o seminţie des-
chisă lumii şi racordată ca puţine altele la uni-
versal.

Ce ne defineşte? Ce caracterizează cultura
României? De la primii cronicari, începând cu
veacul al şaisprezecelea, şi de la Dimitrie Cante-
mir (1673- 1723), care din considerente lesne de
explicat a exagerat în negativ, s- au dat multe de-
finiţii. Prezentăm aici punctul de vedere exprimat
de filosoful şi logicianul Athanase Joja (1904-
1972), în care ne regăsim azi: Raţionalism, rea-
lism, sentiment viu al naturii, melancolia doinei,
romantism, umor şi vivacitate, sentiment naţio-
nal adânc dar sobru, spirit de largă toleranţă, pu-
tere remarcabilă de absorţie, spirit de măsură şi
înţelegere concretă a situaţiilor, refuzul misticis-
mului.

Ziua culturii naţionale a României este cu
adevărat moment de reflecţie şi bucurie, de afir-
mare creatoare a capacităţilor remarcabile pro-
prii românilor. Încheiem cu o reliefare a esenţei,
prin pana poetului George Coşbuc (1866- 1918): 

Noi prin vremuri ce ne- ncearcă, 
Altă armă n- am avut
Numai dragostea de ţară
Ce strămoşii ne- o lăsară
şi pe sfântul Domn, de scut! 

De la Parcul Templul Soarelui, Beijing, China

Constantin Lupeanu
Dragostea de ţară

n Feedback către un prieten 
Noi, românii, începem anul şi în

China celebrând ziua culturii
naţionale, cinstindu- l pe Mihai

Eminescu

braţie în plus înregistrată pe o parte a Terrei.
Această relativizare radicală a evenimentelor că-
rora oamenii le acordă o mare importanţă este fără
îndoială dureroasă şi inacceptabilă pentru cei în
cauză. Dar, din punct de vedere estetic, are efect,
ca filmarea unei scene dramatice pe măsura înde-
părtării de ea (iluzie creată cu ajutorul transfoca-
torului).

În afară de acest joc de perspective, ar trebui
salvate, din conglomeratul de cuvinte, rarele mo-
mente de poezie bună. S- ar putea alcătui o antolo-
gie de versuri extrase din lungul poem. 

Din discursul proletarului nu e mare lucru
de păstrat. Poate doar portretul moral generic al
răsfăţaţilor vieţii:

„unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,/ Trec
zilele voioase şi orele surâd./ În cupe vin de ambră
− iarna grădini, verdeaţă,/ Vara petreceri, Alpii cu
frunţile de gheaţă/ Ei fac din noapte ziua, ş- a zilei
ochi închid.”

Din punctul de vedere al unui om cu posibi-
lităţi materiale modeste, maximum de bunăstare
îl reprezintă să dispui de mijloacele de a trans-
forma noaptea în zi şi ziua în noapte sau vara în
iarnă şi iarna în vară. Cei care au mulţi bani îşi
pot permite să piardă noaptea jucând la ruletă şi
să doarmă ziua ocrotiţi de servitori. Tot ei pleacă
în timpul iernii în ţări calde, iar vara fug de cani-
culă în locuri răscoroase, de exemplu în „Alpii cu
frunţile de gheaţă”. Poetul rezumă expresiv aceste
capricii costisitoare la care se gândeşte cu mânie
(şi cu o secretă invidie proletarul).

Discursul împăratului începe cu o prezentare
fastuoasă a împăratului însuşi:

„Pe malurile Seinei, în faeton de gală,/ Cesa-
rul trece palid, în gânduri adâncit;/ Al undelor
greu vuiet, vuirea în granit/ A sute d- echipajuri,
gândirea- i n- o înşală;/ Poporul loc îi face tăcut şi
umilit.”

Se remarcă „sonorul” acestei treceri a alaiu-
lui imperial, în faţa căruia poporul se dă umil la o
parte:

„Al undelor greu vuiet, vuirea în granit/ A
sute d- echipajuri”...

„Vuirea în granit” (în granitul pavajului) este
încă una din acele dovezi de virtuozitate a lui Emi-
nescu în reprezentarea realităţii.

Discursul împăratului este scris la persoana
a treia, în stilul „indirect liber” care îi plăcea atât
de mult lui Marin Preda:

„Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,/
Privirea- i ce citeşte în suflete- omeneşti,/ şi mâna- i
care poartă destinele lumeşti,/ Cea grupă zdren-
ţuită în cale- i o salută./ mărirea- i e în taină legată
de aceşti.”

O mai mare cantitate de poezie găsim în ul-
tima parte a textului (cea scrisă din perpectiva
poetului). Dar şi aici splendoarea se constituie cu
greu din fraze complicate şi chinuite. Poetul supra-
pune imagini pentru a le face să se completeze re-
ciproc:

„Scânteie marea lină şi placele ei sure/ Se
mişc- una pe alta ca pături de cristal/ Prin lume
prăvălite; din tainica pădure/ Apare luna mare
câmpiilor azure, Împlându- le cu ochiul ei mândru,
triumfal.”

Vălurirea mării, atât de inspirat descrisă în
alte poeme, de un poet care este un artist al fluidi-
tăţii şi luminii, apare aici ca o mulţime de place
(plăci) sure care se mişcă una pe alta asemenea
unor pături de cristal. Dacă aş fi luat parte la şe-
dinţa Cenclului Junimea la care s- a citit Împărat
şi proletar, m- aş fi alăturat şi eu „caracudei” şi l- aş
fi interpelat pe poet: „Hotărâţi- vă, domnule Emi-
nescu: sau plăci sure sau pături de cristal!” r

Alex. Ştefănescu
Poemul Împărat şi proletar
recitit azi
(urmare din pagina 33)
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Nostalgia nu mai este ceea ce era
este titlul unei cărţi de memoria-
listică (La nostagie n`est plus ce
qu`elle était, Editura Seuil, 1975)

a excepţionalei actriţe Simone Signoret, inspirat
de un graffiti văzut de ea pe un zid din New york.
Am împrumutat acest aforism anonim pentru a
vorbi despre nostalgia faţă de un cinema de altă-
dată sau faţă de practicile cinematografice dintr- un

trecut recent, sentiment ce nutreşte substanţa a
două filme recent lansate: unul este mult aştep-
tatul lungmetraj al regizorului Quentin Taran-
tino, Cei opt odioşi/ the hateful eight, prezent pe
lista Premiilor Globul de aur şi nominalizat la vii-
toarele Premii Oscar, iar celălalt este documen-
tarul de lungmetraj Cinema mon amour de
Alexandru Belc, premiat vara trecută la Sarajevo
şi selectat în multe festivaluri de profil.

Tarantino revine la operaţiunea revizuirii
westernului, cel mai american dintre genuri, în-
cepută cu Django dezlănţuit/ Django unchained
(2012). Dacă acest film se angaja într- un dialog
cu trecutul (în forma istoriei cinematografului)
fiind îmbibat de trimiteri la westernul clasic şi la
westernul- spaghetti, noua peliculă se angajează
într- un dialog cu prezentul, la care se referă mai
ales prin satira la adresa prejudecăţilor şi stereo-
tipurilor rasiste. 

Tarantino propune o variantă revizionistă a
genului, bifând totuşi reperele iconografice defi-
nitorii (peisajul muntos – unul acoperit de zăpadă
–, diligenţa, cârciuma unde au loc înfruntările de-
cisive), timpul istoric specific (puţin după înche-
ierea războiului de secesiune nord- sud), tipologia
(şeriful, vânătorul de recompense, bandiţii etc).
Deşi, într- unul dintre numeroasele interviuri

acordate recent, Tarantino declara că „lui John
Ford nu i- ar fi plăcut filmul”, referirea la clasica
peliculă a acestuia Dilgenţa/ the Stagecoach
(1939) este evidentă. O bună parte a evenimente-
lor are loc într- o diligenţă, iar personaje sunt în
număr de opt, ca la Ford. Influenţa westernuri-
lor- spaghetti – în special ale celor semnate de Ser-
gio Corbucci – este mai subliniată, în primul
rând, prin împrumutarea compozitorului Ennio
Moricone, care scrie o partitură – premiată cu un
Glob de aur – cu accente de suspans, amintind de
sub- genul italian la modă în anii ‘70 şi, în plus,
filmează cu un aparat din această perioadă, pe
peliculă de 70 mm. Farmecul cinematografului pe
ecran panoramic din această epocă este reînviat
de Cei opt odioşi, cu peisaje de o măreţie impre-
sionantă, amplificată de tehnica asociată cu nos-
talgia.

În cele trei ore ale filmului urmărim o po-
veste cu accelerări şi încetiniri de ritm, subtil or-
chestrate de cineastul, care îşi confirmă măiestria
de povestitor. Întâlnirea dintre doi vânători de re-
compense (jucaţi de Kurt Russell şi Samuel L.
Jackson) şi un şerif (Walton Goggins) pe un drum
înzăpezit din Wyoming şi refugierea acestora, la
venirea viscolului, într- un han cu clienţi dubioşi,
declanşează confruntări concrete şi simbolice.
Cele concrete sunt justificate de încercarea mem-
brilor unei bande de a o elibera pe prizoniera
(membră a grupului lor) dusă în funii la judecată
înspre orăşelul apropiat. Confruntarea simbolică
reface, în spaţiul hanului, conflictul dintre sudiş -
tii adepţi ai sclaviei şi nordiştii cu vederi demo-
cratice. În centrul acestui conflict se află unul
dintre vânătorii de recompense, un general de cu-
loare care poartă asupra lui o scrisoare de la pre-
şedintele Abraham Lincoln, interpretat magistral
de Samuel L. Jackson. Prezenţa lui declanşează
exteriorizarea resentimentelor şi traumelor le-
gate de războiul recent încheiat. Dialogul abun-
dent, dar sclipitor, scris de Tarantino, prevesteşte
ascensiunea violenţei spre cotele hiperbolice din
final (analogia cu lungmetrajul de debut al regi-
zorului, reservoir dogs se impune), reuşind în
acelaşi timp să gradeze căderea măştilor, bine
purtate la început de falşii drumeţi (Bruce Dern,
Tim Roth Michael Madsen şi Demian Bichir), gă-
siţi de pasagerii diligenţei. În schimbul de replici
sunt incluse şi trimiterile acide la prezent, în spe-
cial, la tratamentul violent aplicat de poliţie tine-
rilor delincvenţi afro- americani, împotriva căruia
regizorul Quentin Tarantino a luat deseori pozi-

ţie. De altfel, sindicatul poliţişti-
lor americani a încercat să boico-
teze premiera filmului şi, se pare,
cu oarecare succes.

Problema actualizării me-
sajului antirasist în Cei opt odioşi
este că ea devine uneori prea apă-
sată şi şansa de revanşă oferită,
în planul ficţiunii, personajelor
de culoare, excesiv de partizană.
În plus, ceea ce a întreţinut con-
troversa în receptarea filmului,
este excesul de violenţă în trata-
mentul aplicat prizonierei crimi-
nale (lovită şi bătută cu sadism),
reprezentare misogină a femeii
care i- a adus totuşi lui Jennifer
Jason- Leigh o nominalizare la
Oscar. De unde se confirmă din
nou că actorii care vor neapărat
statueta aurită trebuie să sufere
puţin, într- un fel sau altul.

Cealaltă ipostază a nostalgiei cinematogra-
fice, documentarul Cinéma, mon amour de Ale-
xandru Belc se întâlneşte cu westernul lui
Tarantino prin evocarea ecranului panoramic.
Lungmetrajul portretizează un director de cine-
matograf care luptă cu mijloace donquijoteşti pen-
tru sfidarea destinului sumbru al sălilor de
cinema din România. Victor Purice este manage-

rul sălii Dacia Panoramic din Piatra Neamţ, una
dintre puţinele funcţionale (aproximativ 30) ră-
mase în reţeaua România Film, dintre cele 400
existente imediat după revoluţie. Cinematograful
său este unul dintre ultimele de pe teritoriul nos-
tru care oferă proiecţie pe 35 mm. Aparatura ne-
cesară este conservată şi restaurată cu sfinţenie
de managerul ajutat de foşti angajaţi, acum pen-

sionari care, la fel ca el, nu pot trăi fără a vedea
(şi proiecta) filme pe marele ecran.

Purice se ambiţionează să creadă că nu e
totul pierdut, renovează sala cu investiţii şi efort
propriu, găzduieşte şi organizează evenimente
(mai ales pentru copii) şi, pentru a păstra specta-
torii în sala îngheţată, le oferă ceai şi pături, aju-
tat de casiera şi plasatoarea sălii. Descrierea
ritualurilor cotidiene ale acestui dependent de ci-
nema acumulează scene de muncă, de relaxare
(când cântă şi dansează alături de angajate), de
dialog cu restul familiei care trăieşte în Italia şi

pe care se ambiţionează să nu o urmeze. Portretul
afectuos al acestui profesionist care încearcă im-
posibilul a fost lansat într- un moment în care me-
sajul său optimist a mai atenuat ceva din
pesimismul indus de nefastele evoluţii ale reţelei
noastre de distribuţie: închiderea sălilor de ci-
nema din Centrul Bucureştiului, motivată de
noua lege privind clădirile cu risc seismic ridicat.

Proiectul demarat acum trei ani al acestui
film face parte din campania „Salvaţi Marele
Ecran”, iniţiată de Tudor Giurgiu şi echipa Festi-
valului Transilvania de la Cluj. Nu ştim dacă
această campanie şi repetatele luări de poziţie ale
cineaştilor şi cinefililor vor reuşi să- i sensibilizeze
pe cei care pot face ceva pentru salvarea sălilor
din Bucureşti şi din alte oraşe, singurele unde se
mai pot vedea pelicule româneşti şi europene. Po-
liticienii, guvernanţii şi edilii ar trebui să înţe-
leagă însă că multiplexurile conduse după prin-
cipiul profitului nu sunt o alternativă valabilă şi
că foarte apreciatul cinema românesc merită
nişte măsuri de protecţie. Efortul merită făcut şi
pentru că filmul în limba naţională face parte din
mult discutata strategie pentru identitate cultu-
rală. r

Dana Duma
Nostalgia (cinematografică) 
nu mai este ceea ce era

Purice se ambiţionează să creadă
că nu e totul pierdut, renovează

sala cu investiţii şi efort propriu,
găzduieşte şi organizează

evenimente (mai ales pentru copii)
şi, pentru a păstra spectatorii în

sala îngheţată, le oferă ceai şi
pături, ajutat de casiera şi

plasatoarea sălii
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La numai câteva săptămâni distanţă
au fost lansate pe piaţă două vo-
lume consacrate regizorului Mircea
Daneliuc, unul datorat harnicului

critic de film Marilena Ilieşiu şi unul datorat emi-
nentului om de cultură şi profesor universitar
Titus Vîjeu, două volume care sunt nu numai bi-
nevenite, ci absolut necesare în peisajul nostru
cultural, ele vizând – din unghiuri de abordare di-
ferite – personalitatea unuia dintre principalii ci-
neaşti ai „generaţiei ‘70” şi ai filmului românesc
în ansamblu. Dacă volumul Marilenei Ilieşiu îşi
axează demersul publicistic pe analiza cronolo-
gică a celor 17 lung metraje ale regizorului, ana-
liză asociată cu referiri la romanul emblematic al
cineastului, „Pisica ruptă” (de unde şi titlul cărţii,
„Mircea Daneliuc – Cele şaptesprezece vieţi ale
pisicii rupte”), Titus Vîjeu, care- l cunoaşte de o
viaţă pe Mircea Daneliuc, schiţează, pentru înce-
put, personalitatea Omului şi Cineastului Mircea
Daneliuc, pentru a- l căuta, apoi, şi a- l găsi, în fil-
mele şi cărţile sale, sub diferite ipostaze (după
cum o spune şi titlul cărţii sale: „Mircea Daneliuc
– monsieur l’auteur sau lupul singuratic al filmu-
lui românesc”).

Cartea Marilenei Ilieşiu (apărută la Editura
uCIN), după un cuvânt introductiv, începe cu ca-
pitolul „Ficţiuni, căutăm operă!”, în care autoarea
mărturiseşte de la început: „Abia după apariţia
Pisicii rupte, în 1997, am ştiut unde să- l plasez pe
Mircea Daneliuc. Pisica ruptă este declaraţia de
dependenţă a lui Daneliuc faţă de poveste, mo-
mentul de conştientizare a unei legături prin na-
raţiune cu lumea, cu semenii, cu ideologiile, cu
istoria”. Stabilirea acestei relaţii indisolubile
între creaţia cinematografică a regizorului şi
principalul său volum autobiografic constituie
„cheia” volumului analitic semnat de Marilena
Ilieşiu. Concluzia acestui capitol, solid argumen-
tată, este următoarea: „În filmele pre revoluţie
este vorba despre subversiune, în cele post revo-
luţie, despre satiră”, sau, cum spune autoarea al-
tădată, filmele pre- revoluţionare ale regizorului
Mircea Daneliuc sunt dominate de sentimentul
revoltei, cele post- revoluţionare sunt puse sub
semnul lehamitei. În capitolul următor, intitulat
„Ficţiuni, minut cu minut”, autoarea parcurge
cele 17 lung metraje ale regizorului, aşa cum o
spune şi titlul capitolului, minut cu minut, în or-
dinea cronologică a producerii lor (anii menţionaţi
în carte fiind cei ai producerii filmelor, nu tot-
deauna ai premierei lor): Cursa (1975), primul
lung metraj al regizorului, cu Tora Vasilescu,
Mircea Albulescu şi Constantin Diplan, pe un sce-
nariu de Timotei ursu; Ediţie specială (1977), cu
ştefan Iordache, un film care se petrece în Bucu-
reştiul anului 1939; Proba de microfon (1980), cu
Tora Vasilescu, Gina Patrichi, Mircea Daneliuc,
„priză în direct” într- un subiect de actualitate;
Vânătoarea de vulpi (1980), cu Mitică Popescu,
Mircea Diaconu, Valeria Seciu, ecranizare a ro-
manului „Nişte ţărani” de Dinu Săraru; Croaziera
(1981), cu Nicolae Albani, Maria Gligor, Tora Va-

silescu, un film de- a dreptul neverosimil în epocă;
Glissando (1984), cu ştefan Iordache, după o idee
din nuvela „Omul din vis” de Cezar Petrescu;
iacob (1988), cu Dorel Vişan, Cecilia Bârbora, un
film inspirat din scrierile lui Geo Bogza; A unspre-
zecea poruncă (1988), cu Constantin Dinulescu,
Valentin uritescu, Cecilia Bârbora, un film cu
premiera, totuşi, după revoluţie; tusea şi jun-
ghiul (2002), cu Olga Tudorache, Ernest Maftei,
Cecilia Bârbora, un film inspirat din opera lui Ion
Creangă; Patul conjugal (1993), cu Gheorghe Di-
nică, Coca Bloos, Lia Bugnar, Valentin Teodosiu,
o primă radiografie realistă şi incitantă a societă-
ţii de tranziţie româneşti; Această lehamite
(1994), cu Horaţiu Mălăele, Cecilia Bârbora, Ana
Ciontea, un film care a intrat în producţie cu tit-
lul „şoapte de amor”; Senatorul melcilor (1995),
cu Dorel Vişan, Cecilia Bârbora, „week- end- ul de
lucru” al unui senator; Ambasadori, căutăm pa-
trie (2003), cu Cecilia Bârbora, Marius Stănescu,
Horaţiu Mălăele, un film numit iniţial „Allegro
allarmato”, apoi – întru ruperea pisicii – „un
glonţ în gât”; Sistemul nervos (2005), cu Rodica
Tapalagă, Cecilia Bârbora, Valentin Teodosiu,
Mircea Radu, un film despre condiţia femeii de
vârsta a treia; Legiunea străină (2008), cu Cătălin
Paraschiv, Radu Iacoban, Oana Piecniţă, imagini
din actualitatea imediată a satului românesc;
marilena (2009), cu Cecilia Bârbora, Nicodim un-
gureanu, Cornel Palade, un film inspirat din ro-
manul regizorului „Marilene”; Cele ce plutesc
(2009), cu Olimpia Melinte, Valentin Popescu, un
film devenit ulterior roman… Acestea ar fi cele
„şaptesprezece vieţi ale pisicii rupte”. Sau, cum
spune la un moment dat autoarea: „Cu o hiper-
sensibilitate acutizată de fiecare nouă ficţiune,
Daneliuc cuprinde în suma acestor drame propria
trecere de la încredere la scepticism, de la avânt
la deziluzie, de la furie la lehamite, de la silă la
cinismul uşor obosit din Cele ce plutesc”. În înche-
ierea volumului său, Marilena Ilieşiu alege patru
teme ale operei lui Mircea Daneliuc cărora le con-
sacră capitole separate: „Individual, grupat, co-
lectiv, social”, „Spaţiul, timpul”, „Bărbaţi şi
femei”, „Copilul”. Concluzia volumului scris de
Marilena Ilieşiu priveşte, firesc, în ansamblu, fil-
mografia lui Mircea Daneliuc, întinsă „pe trei de-
cenii, acoperind două regimuri politice şi o
revoluţie”: „Filmografia lui Daneliuc s- a constituit
organic pe filosofia implicării, pe ideea că artistul
este implicat detaşat în/de realitatea unui mo-
ment; sub ochii săi (includ aici şi camera de fil-
mat), o dictatură creşte şi se prăbuşeşte, iar un
capitalism haotic, sălbatic, de agoniseală răsare
dintre dărâmăturile fostei perioade. După 1989,
filmele sale îţi dau senzaţia unei căutări încăpă-
ţânate, gâfâite, dramatice a cauzelor degradării
generale şi individuale. Corporalitatea agresivă a
personajelor sale este doar un reflex de apărare
în faţa negării sociale, o afirmaţie de tipul: Eu to-
tuşi exist! O afirmaţie în stilul Mircea Daneliuc”.

Volumul lui Titus Vîjeu începe, în fapt, cu o
zi crucială din viaţa eroului său, acea zi din vara

anului 1967 când Mircea Daneliuc reuşea
la examenul de admitere la I.A.T.C. (după
patru tentative eşuate, două la actorie,
două la regie). Ce făcea în acea zi Mircea
Daneliuc, pe malul Dâmboviţei, în faţa
Institutului de Artă Teatrală şi Cinema-
tografică? „S- a apropiat de râu şi a privit
apa ascunsă de întunericul nopţii. Apoi a
făcut un gest care şi lui i s- a părut în clipa
aceea ciudat. A sărutat balustrada ce
mărginea Podul Izvor. O dată, de două, de
trei, de patru, de cinci ori. Câte un sărut
pentru fiecare examen pierdut. Actoria nu
şi l- a dorit, regia de film l- a respins şi ea.
Acum, în sfârşit, fusese admis”. Titus
Vîjeu ne lasă să înţelegem că Mircea Da-
neliuc a simţit, atunci, că este „născut
pentru cinema”. De la secvenţa de viaţă
din 1967 care deschide volumul („le baiser
du pont”, cum o denumeşte ulterior Dane-

liuc), printr- o primă asociaţie de idei surprinză-
toare, Titus Vîjeu ajunge la exact 40 de ani după,
în anul 2007, când regizorul Mircea Daneliuc rea-
liza filmul Legiunea Străină şi publica volumul
„Ora lenti”, una dintre numeroasele sale cărţi de
beletristică şi dramaturgie, publicate între 1997
şi 2013. Filmul Legiunea Străină surprinde popo-
rul român („liber, voios şi lipsit de mijloace de
trai”) într- o clipă de graţie, aceea a intrării Româ-
niei în uniunea Europeană. Cum spuneam, ana-
liza principalelor filme ale regizorului Mircea
Daneliuc – care constituie subiectul capitolelor
următoare ale cărţii – se desfăşoară „în strânsă
şi indispensabilă relaţie cu realităţile ţării”. Titus
Vîjeu caracterizează pertinent auspiciile soci -
al-politice în care s- a produs debutul în lung me-
traj al unui cineast „inapetent din naştere la orice
formă de constrângere”. În acest context soci -
al- politic Mircea Daneliuc – pe un scenariu de Ti-
motei ursu – a realizat filmul Cursa, „o replică
îndrăzneaţă” dată „proiectelor radicale ale lui Ni-
colae Ceauşescu”, povestea a trei oameni la drum,
practic confruntarea şi intersectarea a trei „lumi
interioare”, cu efecte morale decisive în fondul su-
fletesc al personajelor (care se bucură de interpre-
tări antologice, datorate unor actori precum
Mircea Albulescu, Tora Vasilescu, Constantin Di-
plan). De analize substanţiale se bucură şi filmele
celelalte de început ale regizorului Mircea Dane-
liuc, filmul de epocă Ediţie specială şi filmul de
actualitate Proba de microfon, analiza căruia se
încheie cu concluzii de tipul „Mircea Daneliuc, al
cărui spirit cultivat era binecunoscut în epocă, s- a
dorit şi a reuşit să fie un astfel de «autor», un
creator total (regizor, scenarist, actor), asu-
mându- şi temerar confruntarea cu oficialitatea pe
care, cu inteligenţă remarcabilă şi cu ireproşabilă
forţă artistică, avea s- o învingă. Croaziera avea
să constituie dovada peremptorie a acestei victorii
personale care, prin extensie, avea să devină şi
victoria filmului românesc asupra unui sistem po-
litic osificat”. Analizând în profunzime capodo-
pera lui Mircea Daneliuc Croaziera, un film pe
care, în ceea ce mă priveşte, îl consider de- a drep-
tul neverosimil în epocă, Titus Vîjeu ajunge la
concluzii de tipul: „Aşadar, contrastul dintre apa-
renţă şi esenţă, cheia de boltă a comicului, func-
ţionează în Croaziera la cote maxime”. Derizi-
unea – spune Titus Vîjeu – va fi menţinută de Da-
neliuc şi în filmul său cel mai grav (alături de
iacob), Vânătoarea de vulpi, pornit de la romanul
„Nişte ţărani” de Dinu Săraru. „Glissando (1984)
este probabil cea mai bună ilustrare a unor «fapte
sufleteşti» în care «corpul individual» şi «corpul
colectiv» se întâlnesc într- o spectaculoasă con-
fruntare”. Câteva din scrierile „auster epice” ale
lui Bogza – spune în capitolul următor Titus
Vîjeu – „i- au inspirat lui Mircea Daneliuc una
dintre cele mai profunde şi tulburătoare creaţii
ale sale, dar şi ale cinema- ului naţional”, filmul
iacob. Deloc întâmplător, capitolul în care este
analizat ireproşabil filmul iacob se intitulează
„La condition humaine”. Semnificative sunt şi tit-
lurile capitolelor următoare ale cărţii lui Titus
Vîjeu, în care Mircea Daneliuc este căutat şi găsit
în filme post- revoluţionare precum A unsprezecea
poruncă, tusea şi junghiul, Patul conjugal,
Această lehamite, Senatorul melcilor, Ambasa-
dori, căutăm patrie, Sistemul nervos, marilena,
Cele ce plutesc. Dau câteva exemple: „Suntem o
societate isterică (…) nu ne mai facem bine”, „O
lehamite fără cusur, o lehamite perfectă”, „Partea
şi întregul”, „Monsieur l’Auteur”, „Ruperea pisicii
şi alte erezii”, „Văzul şi litera”, „Scena de celu-
loid”, „Cele ce nu plutesc”… Nu insist: cartea lui
Titus Vîjeu, scrisă într- un limbaj seducător şi ge-
neros ilustrată, apărută la o editură prestigioasă,
care iubeşte filmul românesc, „NOI”, este o carte
de citit, nu o carte de povestit… r

Stabilirea acestei relaţii
indisolubile între creaţia

cinematografică a regizorului şi
principalul său volum autobiografic

constituie „cheia” volumului
analitic semnat de Marilena IlieşiuCălin Căliman

Două cărţi despre 
regizorul Mircea Daneliuc
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De ceva timp, înainte de alegerile
programate la fiecare patru ani,
nu vorbim de alegerile care survin
în urma renunţării bruşte la man-

dat, în Spania, au loc tot felul de situaţii, parcă
rupte din film, care focalizează atenţia electorilor
şi care fac să răstoarne un regim. Din 1982, Fe-
lipe González, secretarul general al Partidului So-
cialist al Muncitorilor Spanioli (PSOE), devine
pentru 13 ani şi jumătate, până în 1996, preşe-
dintele Guvernului (în Spania se alege doar
prim- ministrul, şeful Statului este Regele).
Vorbim de două legislaturi consecutive în care
PSOE deţine majoritatea absolută în Parlament,
urmate de o legislatură, în 1989, în care socialiştii
ocupă exact jumătate din numărul de mandate şi
de alta, în 1993, când, pierzând majoritatea, sunt
nevoiţi să pacteze cu naţionaliştii catalani şi
başci. În 1996, se produce schimbarea regimului;
socialiştii pierd în faţa conservatorilor, reuniţi în
jurul Partidului Popular, în fruntea căruia se afla
José María Aznar.

Să vedem ce evenimente preced schimba-
rea, pe care popularii o vedeau încă din 1993.
Deja din a doua jumătate a anului 1992, Guver-
nul condus de Felipe González se vedea obligat să
gestioneze atât criza economică ce se instaura
încet- încet, cât şi scandalurile care începeau să
răsară unul după altul. Cel mai cunoscut este
cazul roldán, ce poartă numele lui Luis Roldán,
primul director civil al Jandermeriei (Guardia
Civil) din toate timpurile, care a reuşit să strângă
o avere din comisioanele ilegale plătite de firmele
care obţineau contracte de lucrări de construcţii
(oho, şi cât era de construit pe atunci în Spania!)
şi din fondurile rezervate Ministerului de Interne.
Cunoscându- i- se faptele este acuzat, însă, în mod
surprinzător, a reuşit să fugă din ţară. 

Alt scandal, în trei acte, este cazul GAL
(Grupul Antiterorist de Eliberare). În primul act,
doi poliţişti, cărora li se promite una şi alta se
face, declară necăjiţi şi în urma declaraţiilor lor
sunt deţinuţi înalţi funcţionari din administraţia
socialistă. Al doilea act are legătură cu aşa- nu -
mitul război murdar contra ETA, care se soldează
cu arestarea unui general al Jandermeriei. Al
treilea act aduce în prim- plan documentele
CESiD, Centrul Superior de Informare pentru
Apărare, înlocuit în 2002 cu actualul Centru Na-
ţional de Inteligenţă. Aceste hârtii arătau cotele
ridicate la care ajunsese strategia de persecuţie a
Guvernului prezidat de Felipe González. Pe scurt,
era vorba de sustragerea de către şeful numărul
doi al Serviciilor Secrete a unor documente care
implicau mai mulţi politicieni socialişti în cazul
GAL. Aceste documente, ne spune jurnalul El
País, ajunseseră la Mario Conde, preşedintele
Băncii Spaniole de Credit Banesto, cu scopul de a
şantaja instanţele Statului ca să neutralizeze ac-
ţiunile judiciare întreprinse contra lui şi contra
lui Javier de la Rosa, director general al Băncii
Garriga Nogués, filiala Banesto în Catalonia. Ja-
vier de la Rosa îşi încheie în 1986 etapa de direc-
tor cu o avere de 500 milioane de euro şi cu un
arest de gradul al treilea într- o închisoare din Ca-
talonia, care presupunea să doarmă în peniten-
ciar, dar să iasă dimineaţa pentru a- şi pregăti
apărarea. După 6 ani, alegând posibilitatea de a
fi asasinat datorită existenţei multor clădiri în
apropiere, care puteau fi sediul eventualilor baş-
buzuci, este transferat la Madrid, unde împarte
celula cu Mario Conde, condamnat şi el la două-
zeci de ani de închisoare – în acelaşi regim care îi
permitea să iasă ziua şi îl obliga să doarmă în
arest – de către Tribunalul Suprem. Cazul Ba-
nesto, al cărui protagonist este Mario Conde, a în-
semnat o gaură patrimonială de 3 miliarde de
euro în 1993. Aşadar, o parte din acele hârtii erau
transcripţii ale interceptărilor telefonice ilegale;
alţi doi vornici ai Guvernului îşi prezintă demi-
sia.

Evenimentul care atrage atenţia este aten-
tatul recunoscut de ETA, în aprilie 1995, din care
liderul opoziţiei, José María Aznar iese, ca prin

minune, nevătămat. Cele 40 kg de exploziv dis-
trug doar maşina, un Audi blindat. O lună mai
târziu, la alegerile locale, Partidul Popular obţine
victoria şi îşi începe guvernarea în aproape toate
capitalele de regiuni şi în oraşele mai importante.
O neînţelegere cu naţionaliştii catalani şi başci îl
obligă pe prim- ministrul Felipe González să con-
voace în 1996 alegeri generale. PP câştigă alege-
rile după mai mult de o decadă de încercări
nereuşite, departe totuşi de majoritatea absolută,
pe care o vor obţine abia în 2000, ca urmare a
unor decizii şi a unor reforme bine gândite şi apli-
cat, traduse în bunăstare şi într- un vizibil ridicat
nivel de trai. Sunt ani când Spania înfloreşte.

şi iată cum un atentat a schimbat un gu-
vern! Ajungem în 2004, după 8 ani de guvernare
populară Aznar. Cu trei zile înainte de alegerile
generale, la 11 martie 2004, explodează zece
bombe în patru trenuri de navetişti, cauzând, de
data asta, un număr impresionant de morţi şi ră-
niţi. Cum nicio grupare nu- şi asuma responsabi-
litatea, autorităţile vehiculau două posibile nume:
ETA şi Al- Qaeda. Poporul se simte înşelat, vrea
să ştie care îi sunt duşmanii şi se concentrează în
faţa sediului Partidului Popular din strada Gé-
nova, obligându- l pe ministrul de Interne să de-
clare că, în conversaţiile celor cinci marocani, s- a
auzit Al- Qaeda. Aceste afirmaţii însemnau finalul
guvernării lui Aznar, aliatul Statelor unite, care
obligaseră Spania să ia parte la un război care
nu- i aparţinea, dus în Irak şi Afganistan. Evi-
dent, corsi ricorsi, PSOE obţine victoria, fără să
aibă totuşi majoritatea absolută. Al cincilea
prim- ministru învestit este José Luis Rodríguez
Zapatero, un personaj fabricat la repezeală, ini-
ţial cu şanse neclare de a- l răsturna pe Mariano
Rajoy, căruia Aznar îi încredinţase şefia partidu-
lui şi care era cunoscut publicului graţie funcţiilor
de ministru pe care le deţinuse timp de 7 ani,
între 1996 şi 2003. 

urmează aproape două legislaturi sub ZP –
acronim cu care e cunoscut José Luis Rodríguez
Zapatero –, marcate de un filon profund social.
Criza mondială şi o economie de risipă îl obligă
pe Zapatero să organizeze, după modelul antece-
sorului său, Felipe González, alegeri anticipate.
Alfredo Pérez Rubalcaba, un greu al Partidului
Socialist Spaniol, ministru atât în timpul lui Fe-
lipe González, cât şi în Guvernul lui José Luis Ro-
dríguez Zapatero se bate şi dezbate cu Mariano
Rajoy, în 2011, care, fără nici cel mai mic dubiu,
avea în mână toate cărţile mari. Bucurie enormă,
în sfârşit, la sediul albaştrilor din strada Génova.
Radiografia celor patru ani cu un guvern de
dreapta o face Pablo Iglesias, candidatul unui nou
partid, înfiinţat acum un an, Podemos, în minutul
de aur, spaţiu acordat fiecărui partid, în cadrul
dezbaterilor politice televizate, realizate în cam-
paniile electorale, pentru a convinge electoratul.
Îmbrăcat informal, blugi şi o cămasă lila, culoarea
partidului, cu părul prins la spate, într- o coadă,
profesorul de 37 de ani, le amintea spaniolilor
două lucruri:

Vreau să vă cer două lucruri: primul, să nu
uitaţi; să nu uitaţi cardurile black (carduri care
au permis unor 80 de consilieri şi directori a două
bănci din Madrid să cheltuiască, pentru reprezen-
tare, ca supliment salarial, peste 15 milioane de
euro), evacuările forţate ale celor care nu- şi mai
pot plăti ratele la bancă, însă datornici în conti-
nuare băncilor, să nu uitaţi operaţiunea Púnica
(în 2014 Jandarmeria a arestat 51 de politicieni,
edili, funcţinari şi oameni de afaceri implicaţi în
adjudicarea de servicii publice în valoare de 250
milioane de euro, timp de doi ani, în funcţie de co-
misioane ilegale care reprezentau 2- 3% din suma
totală a contractului), să nu uitaţi „Luis, fii tare”
(prim- ministrul Mariano Rajoy şi preşedintele
Partidului Popular îi transmite, alături de E greu,
însă vom face ce vom putea, acest sms trezorieru-
lui partidului, Luis Bárcenas, care fusese arestat
pentru că procurorii descoperiseră printre altele,
existenţa unui cont în Elveţia cu suma de 90 mi-
lioane de euro), să nu uitaţi concedierile care i- au

lăsat fără drepturi pe muncitorii din Andaluzia,
să nu uitaţi de acţiunile pe care băncile le- au pla-
sat fraudulos propriilor clienţi fără să le explice
riscurile, înşelându- i, să nu uitaţi listele de aştep-
tare din sistemul de sănătate, să nu uitaţi redu-
cerile din bugetul educaţiei, să nu uitaţi articolul
135 (articol prin care doar liderii PP şi PSOE au
schimbat Constituţia Spaniei, care, ca orice Carta
Magna, nu poate fi schimbată aşa, într- o seară,
într- un birou!, şi care, printre altele, au introdus
faptul că datoria Spaniei are „prioritate abso-
lută”), să nu uitaţi reforma salariaţilor (care pre-
supune anularea unor importante drepturi ale
muncitorilor).

Al doilea lucru pe care vi- l cer este să zâm-
biţi; să zâmbiţi Mişcării 15- M (mişcare cunoscută
şi ca mişcarea indignaţilor, cetăţeni care au ocu-
pat, începând cu data de 15 mai 2011, piaţa din
centrul Madridului cu intenţia de a promova o de-
mocraţie participativă, care să încheie atât bipar-
tidismul PP- PSOE, cât şi implicarea dominatoare
în viaţa politică a băncilor şi a corporaţiilor), să
zâmbiţi pieţelor (aceste mişcări ale indiganţilor
s- au multiplicat în multe alte pieţe din majorita-
tea oraşelor spaniole), să zâmbiţi vecinilor care se
împotrivesc evacuărilor, să- i zâmbiţi Adei Colau
(în prezent primarul Barcelonei, Ada Colau a fun-
dat în 2009 Platforma celor afectaţi de ipoteci, ca
în 2013 să vadă aprobată legea referitoare la
darea în plată), să zâmbiţi micilor întreprinzători,
să zâmbiţi celor care se trezesc la şase dimineaţa
pentru a merge să muncească şi celor care se tre-
zesc la şase dimineaţa şi care nu au unde să
meargă să muncească, să zâmbiţi mamelor cu
program de lucru de 15 ore pe zi, să zâmbiţi bu-
nicilor care fac eforturi să întindă pensia de la o
lună la alta. Să zâmbiţi, să zâmbiţi, deoarece, da,
se poate (lema partidului).

Pentru prima dată în Spania apar noi for-
maţiuni cu şanse de a obţine un număr important
de deputaţi, încercând să rupă binomul partidelor
istorice PP şi PSOE. Tinerii se vedeau reprezen-
taţi de spontanul Pablo Iglesias, mamele şi buni-
cile vedeau în el pe fiul lor curajos şi simplu, care
în câteva luni, fără sprijin financiar, însă cu o mo-
bilizare fantastică a oamenilor, reuşeşte, spre
surprinderea tuturor, să obţină 5 deputaţi în Par-
lamentul European. La dezbaterea finală, repre-
zentantul Podemos nu încape, cei doi care au stat
faţă în faţă au fost aceiaşi dintotdeauna, liderii
PP şi PSOE, lucru care face ca presa să declare
că „această dezbatere a venit atât de târziu, că se
putea viziona în alb- negru”. A fost o întâlnire cen-
trată pe injurii şi invective, lipsită de propuneri
şi proiecte, cum avea să apară trist în ziare.

Partidul Popular recurge la ultimul truc:
sensibilitatea electoratului. Într- o vizită în Pon-
tevedra, regiunea de baştină a lui Mariano Rajoy,
un tânăr de 17 ani, aflat în apropierea prim- mi -
nistrului îi cârpeşte un pumn în faţă. Toţi posta-
cii, de toate culorile, dezaprobă acţiunea, care se
stinge imediat când se descoperă că agresorul
este nepotul doamnei Rajoy. Însă mulţimea a fost
sensibilizată. 

Curios este faptul că această scenă apare
pentru a dilua alta. În urmă cu 4 ani, pe Twitter
un tânăr de 15 ani, Ruben, îl întreba pe Rajoy,
care era pe atunci sigur de victorie – doar Zapa-
tero convocase alegeri anticipate! –, despre Pro-
gramul electoral al partidului său. Din poziţia
omului sigur de sine, îi răspunde: „15 ani? nu
crezi că ar trebui să mai aştepţi un pic pentru a
începe să faci politică?”. Acum Ruben are 19 ani,
poate vota şi, mai ales, poate vorbi despre poli-
tică. Să voteze oare acum cu Partidul Popular?

Cert e că, în data de 20 decembrie, spaniolii
au votat schimbarea, tradusă în destrămarea jo-
cului de plasare a balonului, puterea, de la echipa
roşilor la cea a albaştrilor şi invers. şi totul pe
cale democratică, aşa cum scrie în cărţile politice,
ignorând teatrul la scenă deschisă, ignorând vic-
tima, chiar atunci când aceasta este candidatul la
funcţia cea mai râvnită de toate partidele poli-
tice. r

n Corespondenţă din Spania

Dana Oprica
Violenţele care preced schimbarea

Spaniolii au votat schimbarea,
tradusă în destrămarea jocului de
plasare a balonului, puterea, de la

echipa roşilor la cea a albaştrilor şi
invers. Şi totul pe cale democratică,

aşa cum scrie în cărţile politice,
ignorând teatrul la scenă deschisă
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C. Stănescu
Amintiri de la Cultura…

După 1990 când era senator de Iaşi,
spune istoricul Răzvan Theodorescu
într- un interviu recent, „am văzut
lista bibliotecilor săteşti de la sfâr-

şitul sec. xIx şi începutul sec. xx: fiecare sat avea
o bibliotecă. Atunci s- a creat o intelectualitate în
care îşi are sursele şi Academia Română. Această
lume dispare acum”. Optimist incurabil, ca puţini
intelectuali de azi, eminentul istoric al culturii pre-
vede totuşi că „vor râmâne nişte elite cultivate şi o
masă amorfă de oameni care se vor bucura de bi-
nefacerile civilizaţiei, tehnologiei şi economiei”.
Dispariţia unei lumi – nu a Lumii! – despre care
vorbeşte academicianul e însoţită şi adâncită de
epifenomene ce atacă mortal tradiţia culturii scrise
din care se constituiau „bibliotecile” amintite, de
unde izvora şi Academia Română. Elita care „ră-
mâne” e una din ce în ce mai retrasă într- o rezer-
vaţie: ca o grădină aflată între zidurile unei
închisori. unii cred – cu mari şanse de a fi crezuţi
– că dispariţia Bibliotecii (a culturii scrise) vine din
„cultura internetului”, un căpcăun din basme care
înghite totul pe nemestecate, altfel spus, fără să
discrimineze între valoare şi nonvaloare: „căpcău-
nul” este simbolul democratizării fără ţărmuri a
culturii. Partea bună a acestui rău inevitabil con-
stă între altele în măsurarea mai realistă a dezas-
trului pe care, neinstruită, libertatea fără graniţe
îl poate provoca în mintea şi în faptele unei popu-
laţii ce n- are la îndemână şi mijloacele de a- şi ad-
ministra raţional, spiritual şi profesional, indepen-
denţa absolută pe care libertatea i- o dăruieşte. In-
ternetul poate fi o „bombă cu ceas” pusă în mâna
unui analfabet. Consecinţele unui beneficiu ca
acesta sunt imprevizibile, chiar dacă bănuibile.
Dispariţia revistelor – hrană tradiţională a biblio-
tecilor – e doar un simptom al lumii care dispare
acum şi pe care o anunţă istoricul. Dispariţia revis-
tei cu numele Cultura poate fi un simbol elocvent
al acestui proces ireversibil sintetizat excelent
într- o singură frază de acad. Răzvan Theodorescu...
Când în urmă cu zece ani dl Augustin Buzura m- a
onorat, propunându- mi să scriu despre reviste în
revista Cultura, memoria m- a tras brusc înapoi,
într- unul din anii „deceniului satanic” numit aşa
de regretatul Mircea Zaciu. Lucram atunci în re-
dacţia Scânteii, responsabil al secţiei de cultură.
Cum se prea ştie, ziarul partidului făcea din când
în când din oamenii muncii, cititorii Scânteii, critici
literari: le cerea opinia despre unele din noile apa-
riţii. Apăruse Drumul cenuşii de Augustin Buzura,
roman din ciclul antitotalitar al prozatorului care
aborda subiectul în stil realist, iar nu parabolic pre-
cum, de pildă, proceda Alexandru Ivasiuc în exce-
lentul său roman racul, a cărui acţiune se petrecea
undeva departe, prin America Latină şi printre dic-
tatorii ei de atunci. Drumul cenuşii pusese pe jar
cenzura. Apăruse, în sfârşit, şi trebuia supus unui
„botez al focului”, dezbaterii conţinutului său de
către oamenii muncii. Aceştia s- au pus pe scris şi
ziarul a publicat scrisorile cu opiniile lor. Numai că
aceste „opinii” nu erau chiar ale lor, ci ale unor co-
mitete judeţene de partid care „colaborau” cu citi-
torii fără ca aceştia să ştie. Scrisorile (opiniile) lor
apăreau în ziar cu cenzura gata făcută. S- a întâm-
plat ca una dinte aceste opinii venind dintr- un
judeţ al Moldovei să aparţină unei doctoriţe al cărei
părinte fusese coleg de facultate cu prozatorul în
anii în care acesta urmase medicina. Simţindu- se
lezată de cenzurarea opiniei sale, doctoriţa şi- a ma-
nifestat dezaprobarea, scriitorul a aflat şi a deza-
vuat faptul într- o şedinţă de Consiliu a uniunii
Scriitorilor. Eram într- una din acele zile la „coadă”
la dl Bătrâneanu, casierul uniunii. Mai era acolo,
la „coadă”, şi Nicolae Manolescu. Eminentul critic
mi- a făcut un semn şi mi- a spus, confidenţial, că
„Buzura e supărat” şi că şi- a exprimat revolta în
şedinţa Consiliului. L- am asigurat pe critic că dacă
faptul e adevărat corespondentul oficial al ziarului,
care mijlocise cenzura va suporta consecinţele abu-
zului său. Ceea ce, după o vreme, s- a şi întâmplat:
corespondentul Scânteii cu excesul său de zel nu
era, totuşi, decât un „acar Păun”, căci nu puteam
pretinde demiterea unui comitet judeţean de partid
şi a primului său secretar ori chiar mai mult decât
atât! A suferit demiterea „acarul Păun” din respec-
tivul judeţ al Moldovei. Fapta a trecut neobservată,
a rămas supărarea şi revolta justificată a autorului

Drumului cenuşii, dar şi culpa, imposibil de uitat
şi de şters, a oamenilor de la ziar chiar dacă unii
dintre ei habar n- aveau de „istoria” textului pentru
ziar al doctoriţei din Moldova. Vremea a trecut.
N- am discutat cu Aug. Buzura acest „incident”, nu
mi- a reproşat nimic, niciodată. Iar acum, după ’90,
m- am trezit cu un telefon de la Augustin Buzura
prin care îmi propunea să colaborez la Cultura,
după directoratul său strălucit la ICR. Am resimţit
invitaţia sa ca pe un prea delicat reproş târziu în
urma „incidentului” relatat mai înainte. Ce puteam
face?! Am colaborat zece ani cu mare plăcere la
Cultura – o plăcere „întinată” cum ar spune cineva!
– de cele petrecute de mult, înainte de ’89. Faptul
a contribuit în felul lui la disciplina cu care fostul
„colaboraţionist” fără voie s- a străduit să colabo-
reze în deplină libertate de mişcare cu excelenta re-
vistă Cultura, o revistă atât de generoasă – uneori
poate prea generoasă! – cu opţiunile şi deschiderile
ideologice atât de diversificate ale redactorilor şi
colaboratorilor săi. „Colaboraţionist” prin vocaţie,
voi continua să colaborez cât voi mai putea între li-
mitele acelei „stângi sociale” despre care scria un-
deva admirabilul profesor şi teoretician Ion Ianoşi:
„Stânga” dacă nu va fi şi socială, nu va mai fi deloc.
E, desigur, o iluzie, dar acea iluzie care l- a făcut pe
nemuritorul Ghidale (ştiţi, acela din Armata de ca-
valerie a lui Isaac Babel!) să viseze la o „Interna-
ţională a oamenilor buni”. O „prostie”! Aş fi fost
curios să ştiu ce spun despre această „prostie” cât
secolul de mare colaboratorii revistei Dilema veche
care, într- un număr dinaintea Crăciunului 2015,
răspund la o anchetă într- un „dosar” alcătuit de
Matei Pleşu pe tema Prostia. Câteva repere. Gene-
roasă cu prostia, Dilema acordă temei nu mai puţin
decât 8 (opt) pagini, carevasăzică a treia parte din
preţioasa cotă de hârtie a numărului respectiv!
Poate avea prostia „repere”?! Deloc prost, cititorul
inteligent va sesiza cu siguranţă şi subtila stilistică
parodică din titlul anchetei, un titlu similar cu o
prelegere academică de Kant, Hegel sau Schopen-
hauer. Cititorii sunt informaţi în plus că „tema
acestui număr va fi discutată” şi la Radio France
Internationale în emisiunea Punerea pe gânduri.
Găsesc că în loc de o paradă a inteligenţilor care
despică în patru firul prostiei de când lumea, câ-
teva schiţe de Caragiale sau poveşti ale lui
Creangă lămuresc mai bine „tema”, altminteri elu-
cidată de mult de alde Păcală şi Tândală din snoa-
vele şi poveştile româneşti. Într- unul din ultimele
numere ale revistei care nu mai e am putut să aflu
că prostia cu prejudecăţile care o întreţin şi o pro-
pagă este de mult elucidată de... Einstein! Ascul-
taţi: „Einstein a formulat destul de elocvent acest
handicap cognitiv când a spus că mai degrabă este
posibilă dezintegrarea unui atom decât spulbera-
rea unei prejudecăţi”. Iar psihologul Alcock oferă
„explicaţia biochimică a prostiei: informaţia colec-
tată de simţuri este dirijată prin talamus către
scoarţa senzorială care decide ce pondere să- i dea.
În această ecuaţie neurologică intră şi excitaţia ol-
factivă care urmează căi mai vechi din cursul evo-
lutiv pentru a ajunge la scoarţă. Informaţia ajunge
în cele din urmă în amigdalele cerebrale ori lobi
temporali care au un rol major în patologia emoţio-
nală” ş.a.m.d. E clar, nu? După alţii, prostia, cadou
divin, ar veni de la... zei. Nu găsesc zeul respectiv
în preţiosul Dicţionar mitologic al Ancăi Balaci
(Editura ştiinţifiă, 1966), dar aflu din Argumentul
la dosarul Dilemei că „Erasmus din Rotterdam des-
crie în Elogiul nebuniei farmecele Prostiei, «căreia
latinii îi zic Sultitia, iar grecii Moria»: o tânără
zeiţă alintată, frumoasă, jovială, care «încetineşte
scurgerea tinereţii şi alungă nesuferita bătrâ-
neţe»... seducţia prostiei derivă din promisiunea fe-
ricirii pământeşti, a bucuriei imediate a lui «aici şi
acum», scutită de perspectiva gravă a transcenden-
ţei sau a obligaţiei morale”. şi dl Gabriel Liiceanu
se ocupă de „prostie” şi stabileşte peremptoriu că
din punct de vedere filosofic „problema prostiei e
problema inteligentului, de vreme ce prostul nu- şi
pune niciodată problema prostiei lui”. ucenicul lui
Noica se vede însă contrazis de înţeleptul prieten
al lui Noica, Alexandru Paleologu care, cu parado-
xalul său bun simţ, spunea: „Aţi observat că de câte
ori se vorbeşte despre prostie, aşa, în general, se
supără foarte multă lume? E greşit a crede că pro-
ştii nu- şi dau seama că sunt proşti. ştiu foarte bine

că sunt şi au un instinct infailibil în a detecta inte-
ligenţa şi în a se mobiliza împotriva ei, spontan şi
organic, sistematic şi înverşunat. De aceea există
la noi, manifestată fie direct, fie disimulată, dar te-
nace, atâta ostilitate faţă de Caragiale, abisalul Ca-
ragiale, geniul inteligenţei radicale, cel mai eficient
dintre marii români demascatori ai prostiei”. şi tot
acest strălucit urmaş al lui Caragiale vine cu o con-
tribuţie fundamentală la „temă”, tema prostiei ne-
muritoare pe care Zeus sau Dumnezeu, în marea
lor milă, au distribuit- o democratic, fără deosebire
de rasă şi clasă, chiar şi celor mai inteligenţi şi mai
iubiţi dintre pământeni: „Contrariul prostiei, con-
stat cu mirare, nu e inteligenţa. Altfel cum ar fi po-
sibil să vedem, în atâtea cazuri, o inteligenţă nu
rareori excepţională, oferind cele mai crase probe
de prostie, ca suficienţa, infatuarea, vanitatea, sno-
bismul, egocentrismul, ambiţiile mărunte sau, din
contră, excesive, încăpăţânarea (care nu exclude in-
consecvenţele deseori flagrante), intoleranţa şi
multe altele ce viciază atât înţelegerea şi cunoaş-
terea, cât şi comportarea. Orice s- ar spune, nici in-
delicateţea şi grosolănia nu ar trebui, în principiu,
să fie compatibile cu inteligenţa; cred că se înţe-
lege; dar de fapt sunt totuşi foarte des. Dacă, aşa-
dar, inteligenţa nu e incompatibilă cu prostia, ce
altă însuşire o exclude şi o exonerează de ea? (...)
Care să fie acea mântuitoare însuşire? Sigur că nu
geniul: prostiile geniilor nu sunt puţine... Cred că
de fapt contrariul prostiei e bunul simţ. Bunul simţ
nu tolerează acele triste slăbiciuni pe care le enu-
meram la început şi cenzurează aberaţiile, oricât
de briliante sau ingenioase, ale inteligenţei sin-
gure”. Constat cu stupefacţie că înainte de a par-
curge contribuţiile propriu- zise la „temă” din
revistă m- am lăsat „prostit” şi am copiat conştiin-
cios „citatele” pe care Dilema le împrăştie cu tact
şi bun- simţ între articolele şi dizertaţiile celor ce
răspund la ofertanta temă: mă tem că prin contri-
buţiile unor Erasmus din Rotterdam, Iaroslav
Hašek, Robert Musil, Carlo M. Cipolla, Alexandru
Paleologu, G. Liiceanu şi în fine Ecleziastul I., 15
(„Numărul proştilor este nesfârşit”) am epuizat
tema (inepuizabilă), lăsând Dosarul la o parte, co-
miţând astfel o prostie impardonabilă... Mă conso-
lez citindu- l pe dl Andrei Pleşu într- o frumoasă
imagine la pahar – contribuţie publicitară valo-
roasă la „imaginea României în lume” oglindită în...
vinurile româneşti care izbutesc să ajungă în stră-
inătate. Dl Andrei Pleşu scrie cu fineţe şi compe-
tenţă invidiabilă despre „o frumoasă carte- album,
destinată să prezinte publicului european 50 de vi-
nuri «de top» din România. Apărută sub patronajul
Ambasadei noastre de la Roma, dar cu sprijin şi co-
mentarii din partea mai multor experţi italieni şi
români, cartea e, între altele, o remarcabilă reuşită
grafică: fotografii superbe, paginaţie inteligentă,
strategie vizuală eficientă”. Cartea e semnată de „o
româncă mutată de mai multă vreme în Italia,
doamna Marinela Vasilica Ardelean”. E o carte des-
pre vinurile româneşti. Dl Pleşu descoperă şi e fla-
tat să recunoască „în selecţia vinurilor din carte
câteva din propriile mele opţiuni (Recaş, Oprişor,
Basilescu, Bauer, Avincis, Davino, Prince ştirbey,
Vinarte), dar şi multe «noutăţi», pe care voi fi bu-
curos să le «verific»”. Agent publicitar de elită, dl
Pleşu scrie fermecător şi ne îmbată cu licoarea pa-
triotică din „imaginea la pahar” despre care scrie
cu vizibilă nostalgie. Îşi încheie eseul publicitar cu
„umbra lui Istrate Dabija Voievod”, sublimul poem
mai puţin cunoscut al poetului naţional care, pe
vremuri, a cunoscut un neglorios moment de „glo-
rie” chiar în revista Dilema cu echipa sa de noncon-
formişti de atunci. Ne permitem să adaugăm la
bibliografia articolului publicitar al dlui Pleşu câ-
teva repere: neapărat Păstorel Teodoreanu, apoi
Constantin Prisnea cu ţara vinurilor, Răzvan
Voncu, autorul unei cărţi fermecătoare despre vi-
nuri în literatură şi, nu în ultimul rând, tratatele
vinicole ale academicianului Valeriu D. Cotea, un
adevărat patriarh al oenologiei româneşti şi euro-
pene... r

Unii cred – cu mari şanse de a fi
crezuţi – că dispariţia Bibliotecii (a

culturii scrise) vine din „cultura
internetului”, un căpcăun din

basme care înghite totul pe
nemestecate, altfel spus, fără să

discrimineze între valoare şi
nonvaloare: „căpcăunul” este
simbolul democratizării fără

ţărmuri a culturii



„Cu orbita zeului – volum compact, ce- şi
deschide străveziile- i aripi sau porţi sub
motto- ul bacovian (care mi- a purtat şi mie
paşii în arta şi mitul romanului cu doar o ju-
mătate de secol în urmă!) – Aura Christi îşi
afirmă, cu un calm magistral, trebuie s- o spu-
nem, pecetea- i lirică: o viziune de o dureroasă
limpiditate asupra naturii, complice şi oglindă
a întregului vagabondaj imagistic, o surprin-
zătoare revizitare a zeilor, ce conferă o patină
clasică, unitară, volumului, cu nu puţine
semne, poate chiar şi un fel de abur liric, ve-
nite din intima depărtare a unor poeţi ca Höl-
derlin, Rilke, Blaga sau Nichita, celebrându- i
şi pe Brodski sau Ahmatova. 

Iată, foarte succint, o mostră admirabilă
a unui singular curaj poetic şi iniţiatic:
re- instalarea unei poete, oficiind în limba lui
Eminescu, în marile teme ale poeziei europene
– etern moderne, fertile oricui posedă inge-
nium –, dar şi în acel curaj, profetic aş spune,
de a se descoperi pe sine.”

Nicolae Breban 

„Aura Christi îndrăzneşte, prin acest nou
volum, cel mai reuşit din tot ce a scris până
acum, să readucă în poezia contemporană mo-
delul clasic. Versul este perfect tăiat, de o mu-
zicalitate lăuntrică sobră, fără sincope, de un
firesc necăznit, care nu le iese decât poeţilor de
anvergură. Sunt «atacate» teme mari, dar nu

sub formă de lozinci, cum procedează naivii şi
începătorii, ci fin sugerate, ţinute în suspans.
Confesiunea discretă, care nu se coboară la în-
registrarea lipsită de imaginaţie a unor senza-
ţii ori furnicături sentimentale, a unor
evenimente relatate în nuditatea lor austeră –
reprezintă o situare polemică faţă de biografis-
mul neretuşat al unei mari hălci din poezia ul-
timelor două decenii. E o poezie clasică, a
neliniştii, dar a unei nelinişti rodnice, împăcate
cu sine. Totul pare scris cu tonul celui care ştie,
care a traversat «drama lucidităţii», care a
atins acel punct al înţelegerii de unde realita-
tea, deşi nu poate fi controlată, nu mai are cute,
nişe obscure; o asemenea perspectivă este
foarte exigentă, dură, aşa că totul pare a fi scris
cu cuţitul la os, dar transmite echilibru, nu de-
rută. Deşi totul e zbucium şi căutare şi convul-
sie, «totul e», cum spune un foarte frumos
poem, «liniştit». Din suma unor nelinişti grele
iese o linişte- sinteză, care le împacă pe toate şi
te împacă pe tine cu tine. Pe tine ca poet şi pe
tine ca cititor. Am definit, astfel, discret, atitu-
dinea clasică, adevărata atitudine clasică. un
fel de echilibru de ansamblu, prin nimic stri-
dent: de fond, de formă, de muzicalitate, de ati-
tudine şi de viziune, în cele din urmă. Prin
orbita zeului, Aura Christi a dat unul dintre
cele mai substanţiale volume din poezia, atât
de aplatizată retoric, a ultimilor ani.”

Bogdan Creţu

„Poetul nu disociază, ci aduce nume şi lu-
cruri într- o relaţie inteligibilă. Versurile struc-
turate de antonomasia (figură care descrie în
loc să numească: «Daţi- mi un nume pentru cel
care...») indică relaţia omului cu divinitatea ca
prototip al logicii prin care lucrul este ataşat
unei semnificaţii. Nu este aşadar o estetică a
aparenţelor/ veşmintelor frumoase, ci una se-
miotică, a iluminării fenomenului printr- un
sens profund. Fruct al unei imaginaţii reli-
gioase, orbita zeului s- a aşternut în tiparele
marii poezii.” 

Maria- Ana Tupan
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